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Rejonizacja to podział (lub postępowanie zmierzające do podziału) da- 

nego terytorium pod względem pewnych zjawisk występujących na jego 
obszarze. Definicja ta nie jest kontrowersyjna jedynie dzięki swej ogól- 

nikowości i mało sprecyzowanemu charakterowi. W bardziej szczegóło- 

wych rozważaniach pojawiają się kwestie sporne, często przeciwstawnie 

interpretowane. Dotyczy to zarówno samych terminów rejonizacja i re- 

jon, jak i metod badawczych. Poniżej, pokrótce, będziemy starali się 

przedstawić zasadnicze poglądy na kwestię rejonu i rejonizacji. 

W literaturze traktującej o rejomizacji istnieje — jak już wspomnia- 

no — szereg rozbieżnych poglądów. Dotyczą one między innymi kwestii 

stosowania, w naukach ekonomicznych i geograficznych, terminów -— 

rejon i region i związanych z tym — rejonizacja oraz regionalizacja (re- 

gionizacja). Dotyczy to także takich zagadnień, jak samo pojęcie rejonu 

w naukach ekonomiczno-rolniczych, a także pojęcie rejonizacji rolniczej. 

Zagadnienia te pokrótce systematycznie omówimy. 

Region i rejon w literaturze ekonomicznej i geograficznej 

Zasadniczo można wyróżnić w tym względzie dwie grupy autorów: 

— utożsamiających pojęcia regionu i rejonu (oraz regionalizacja i rejo- 

nizacja), 

— odróżniających pojęcie regionu od pojęcia rejonu. | 

Taki podział nie wyczerpuje jeszcze całości zagadnienia, gdyż zarówno 

w pienwszej, jak i drugiej grupie badaczy nie ma jednorodności poglą- 

dów w bardziej szczegółowych kwestiach. Do tego zagadnienia powróci- 

my jeszcze w dalszych rozważaniach. | 

Pierwsza grupa autorów jest reprezentowana w literaturze raczej 

ubogo, jeśli pominiemy tych, którzy nie precyzują swego stanowiska 

w tej kwestii. Znak równości między rejonizacją i regionalizacją stawiają 

przede wszystkim autorzy z dziedziny ekonomiki rolnictwa, którzy oba 

te terminiy odnoszą do zagadnień rolniczych. 1 tak S. Laskowski i współ- 

autorzy piszą (9 s. 94): „Regionalizacja rolnictwa lub rejonizacja rolni- 

ctwa oznacza proces wykrywania i charakterystyki jednostek taksono-
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micznych oraz proces dokonywania rozmieszczenia w przestrzeni i czasie 
systemów agro- i zootechnicznych”. Podobnie znak równości między 
trzema terminami (wszystkimi w odniesieniu do rolnictwa), to jest re- 
gionizacją, regionalizacją i rejonizacją stawia W. Niewiadomski (12). 

Większość jednak autorów należy do drugiej grupy, tj. odróżnia po- 
jęcia regionalizacji i rejonizacji, a zatem i regionu oraz rejonu. Rozu- 
mienie tych terminów nie jest jednak u nich jednolite, wobec czego 
wskazane jest krótkie omówienie. 

S. Berezowski (2), przytaczając trzy zasadnicze koncepcje regionów 
gospodarczych, zaznacza jednocześnie, że wszystkie one oparte są na 
całokształcie gospodarki kraju. Niezależnie czy określamy tu region go- 
spodarczy, jako obszar jednorodny, czy strefę ciążeń do miasta, czy kom- 
pleks produkcyjny — wydzielamy go na podstawie całokształtu gospo - 
darki, czyli ma on charakter kompleksowy. Jeżeli podziału terytorium 
będziemy natomiast dokonywali w oparciu o kryteria z zakresu poszcze- 
gólnych gałęzi gospodarki narodowej, będziemy mieli do czynienia z re- 
jonizacją, ściślej rejonizacją branżową. Pisze on m. in.: „Podział ogólny 
caiego terytorium państwowego pod względem całokształtu gospodarki 
z zastosowaniem takiego czy innego kryterium podziału — powinno na- 
zywać się regionalizacją gospodarczą, a wydzielone części regionami”, 
natomiast „to co przez Ormickiego zostało nazwane regionem specjalnym 
(określonym na podstawie jednej cechy np. hodowli koni, uprawy Inu — 
przyp. S. K.) — powinno nazywać się rejonizacją, a wydzielone części 
rejonami” (s. 50). Autor zwraca uwagę, że różnice między tymi tenmi- 
nami są wyraźniejsze w języku polskim inż innych, co ,,..pozwala na 
terminologiczne rozróżnianie dwóch różnych pojęć i wiedzie do bardziej 
precyzyjnego określenia faktów geograficznych, niż można to uczynić 
w innych językach” (s. 51). 

Podobne stanowisko w tej kwestii zajmuje A. Fajferek (7), pisząc 
m. in.: „Należy odróżniać regionalizację od rejomizacji. Podczas gdy 
pierwsza odnosi się do całości gospodarki obszaru, to druga (rejonizacja) 
dotyczy jakiegoś działu lub gałęzi produkcji badanego terenn. Czynność 
rejonizacji znana jest pod ogólnym określeniem »rejonizacji branżowej « 
(s. 41). Autor prócz pojęcia regionu ekonomicznego (przyjmuje ten jako 
obszar jednorodny — tj. stosuje układ strefowy) za zasadne uważa poję- 
cie regionu geograficznego, inaczej fizycznego. 

Również w pracy A. Szpaderskiego (19) wyraźnie podkreślona jest 
różnica między rejomizacją (i rejonem) a regionalizacją (i regionem). Pi- 
sze on na ten temat następująco: „Każda rejonizacja, a więc i ekonomi- 
czno-nolnicza polega na wydzieleniu obszarów jednorodnych o charakte- 
rze branżowym (specjalnym) Różni się ona zasadniczo od regionaliza- 
cji, czyli podziału kraju pod względem całokształtu gospodarki” (s. 157).
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Częściowo zbliżone, a częściowo odrębne stanowisko na temat oma- 

wianego problemu zajmuje K. Secomski (16). On również, jak wyżej wy- 

mienieni, termin region odnosi do kompleksowo wykształconego obszaru. 

„„W najogólniejszym pojęciu regionem gospodarczym nazywamy określo- 

ny obszar danego kraju, na którym w wyrażny sposób wykształcił się (lub 

wykształca się) zespół sił wytwórczych, wzajemnie ze sobą powiązanych” 

— pisze na ten temat na s. 71 swej pracy. Przy analizie regionu wysuwa 

się na plan pierwszy powiązanie poszczególnych działów gospodarki na- 

rodowej, głównie przemysłu i rolnictwa, a ponadto komunikacji, obro- 

tu towarowego, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz urządzeń so- 

cjalnych i kulturalnych. To jest to, co jest podobne u Secomskiego i wy- 

żej omówionych autorów. 

Odrębnie wygląda kwestia rejonów (i rejonizacji), które odnosi autor 

nie do poszczególnych branż (gałęzi), a konkretnie tylko do działu rolnic- 

twa. W odniesieniu do przemysłu stosuje autor nie termin rejon, a terminy 

lokalizacja (zakładu czy zespołu zakładów), ośrodek przemysłowy i okręg 

przemysłowy. Związane to jest z punktowym niejako rozmieszczeniem 

przemysłu (a także innych branż), a przestrzennie ciągłym rozmieszcze- 

niem rolnictwa. Warto dodać, że autor wyróżnia wśród rejonów: rejony 

gospodarki leśnej i czysto rolnicze, a w tych ostatnich bardziej szczegó- 

łowo — rejony upraw roślinnych i hodowlane. Jako kryterium pnzyjmu- 

je tu „.. kierunek produkcji towarowej, stanowiący dominantę danego 

rejonu ” (s. 70). Wyróżnia też specyficzne rejony rolnicze stref podmiej- 

skich. 

Poza rejonami w odniesieniu do rolnicbwa autor uważa za słuszne 

stosowanie też pomocniczego terminu — „rejonu produkcyjno-konsump- 

cyjnego”, który charakteryzuje się łączeniem produkcji w ośrodkach 

przemysłu z produkcją na otaczających ośrodek przemysłu terenach 

rolnych. 

W sposób odrębny potraktował to zagadnienie w swojej pracy J. Ste- 

czkowski (18). Opiera się o na podawanych przez 5. Berezowskiego 

trzech koncepcjach regionu (4), odnosząc je jednak do rejonów. Term:n 

region pozostawia jedynie geografii fizycznej: „Nie należy więc „mylić 

ze sobą pojęcia regionu stosowanego w geografii fizycznej, z pojęciem 

rejonu wchodzącego w zakres poszczególnych ekonomik. Geografii fizy- 

cznej trzeba pozostawić termin region naturalny (fizyczno-geograficzny), 

a antropogeografii region antropograficzny, w którym uwzględnione by- 

łoby nie tylko zróżnicowanie fizyczne, ale też widoczne w krajobrazie 

dzieła rąk ludzkich. W poszczególnych ekonomikach zaś należy posługi- 

wać się tenminem rejon gospodarczy (społeczno-gospodarczy), przez któ- 

ry rozumie się różnego rodzaju rejony idealne wyodrębnione z punktu 

widzenia któregoś z działów lub gałęzi życia gospodarczego (np. rejony
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przemysłowe, rejony rolnicze), a w wyniku dalszej specyfikacji wyróżnić 

rejony produkcji, które uwzględniałyby bardziej szczegółowy podział 

rodzaje produkcji (np. rejon produkcji węgla, rejon produkcji pszenicy, 

rejon chowu bydła; s. 49). Należy podkreślić, że przedstawiony фи ро. 

gląd J. Steczkowskiego na kwestię stosowania terminu region jest od- 

osobniony i sprzeczny z terminologią przyjmowang przez geografię gospo- 

darczą i ekonomie!. 

Za teoretycznie najpoprawniejsze określenie rejonu uważa autor na- 

stępujące: jest to terytorialnie wykształcony kompleks produkcjny, tzn. 

zespół różnych i różnorodnych zakładów (przemysłowych, rolnych itp.) 

rozmieszczonych na pewnym obszarze i wzajemnie ze sobą powiązanych. 

Trudno nie zauważyć sprzeczności między tym określeniem a odnosze- 

niem terminu rejon do poszczególnych ekonomik. Określenie powyższe 

wyraźnie odnosi się do xompleksowego regionu ekonomicznego. 

Autor zwraca uwagę, że z punktu widzenia powyższej definicji ,,... 

każdy cywilizowany i rozwinięty gospodarczo kraj w zasadzie stanowi 

jeden rejon ekonomiczny powiązany wzajemnymi zależnościami, wywo- 

łanymi przede wszystkim polityką ekonomiczną państwa” (s. 45). Stąd 

za najwłaściwsze w praktyce uważa autor pienwsze (u 5. Berezowskiego) 

określenie rejonu „jako obszaru pod pewnymi względami jednolitego” 

(s. 46). 
Ciekawe jest również, że na podstawie drugiej w klasyfikacji S. Be- 

rezowiskiego definicji regionu (obszar skupiony wokół większego miasta 

i związany z nim siecią wzajemnych powiązań i ciążeń obustronnej wy- 

miany dóbr) autor wyodrębnia pojęcie strefy wpływu i wyraźnie pod- 

kreśla różnicę między tak pojmowaną strefą wpływu a rejonem (obsza- 

rem pod jakimś względem jednorodnym). Wpływ ten może być jedno- 

lub dwustronny i zależnie od tego wyróżnia autor: 

— strefę powiązań — wpływ dwustronny, 

—- strefę ciążenia lub zaplecze — gdy obszar ciąży do środka, 

— bazę — w przypadku zależności ośrodka od otaczającego go obszaru. 

Zaznacza jednak, że w rolnictwie — w szczególności krajów o gospo- 

darce w dużej mierze naturalnej oraz krajów o obowiązującym centralnym 

  

1 S. Berezowski w „Geografii gospodarczej Polski” (1) zwraca wyraźnie uwagę. 

że geografia mówi o dwóch rodzajach regionów — w geografii fizycznej j; geogra- 

fii gospodarczej (s. 405). 

Notabene, w swej pracy „Podstawowe pojęcia i przedmiot badań...” (17), J. Ste- 

czkowski pisze o możliwości ewentualnego stosowania terminu region geograficzno- 

gospodarczy w geografii ekonomicznej (s. 8), W powyższej jednak pracy (18), póź- 

niej przecież wydanej, o takiej możliwości nie wspomina, co wskazywałoby na 

zmianę zdania i odnoszenie terminu region rzeczywiście tylko do regionów natu- 

ralnych (krain).
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planowaniu — strefy wpływu nie są głównym czynnikiem rejonotwór- 
czym (s. 44). 

Do grupy autorów odrózniających pojęcia rejonizacji i regiomalizacji 
należy także F. Dziedzic (5). Regionalizację, zwaną przez niego regiona- 
lizacją terytorium, tj. podziałem na mniejsze jednostki, odnosi on bądź 
do warunków środowiskowych (regiony fizjograficzne, produkcyjno-rol- 
nicze), bądź szeroko pojętych warunków gospodarczych („powiązanie 
skupień ośrodków miejskich różnego rzędu z obszarem ciążeń, stanowią- 
cym przeważnie strefę produkcji rolnej, leśnej, sieci wymiany i usług 
dla ludności wiejskiej” — s. 22). Rejonizacja (rejonizacja produkcji) jest 
to natomiast ustalenie — postulowanie wolumenu, kierunku i poziomu 
produkcji w ujęciu przestrzennym. 

Ua ię koncepcję regionalizacji i rejonizacji zwraca uwagę S. Około- 
Kułak (16), który podkreśla także różnicę etymologiczną między tymi 
wyrazami. 

Na podstawie tego krótkiego, z całą pewnością nie wyczerpującego, 
przeglądu można zasadniczo stwierdzić, że większość autorów traktują- 

cych o zagadnieniach rejonizacji i regionalizacji (oraz rejonie i regionie) 
podkreśla różnice między tymi terminami, przy czym termin regionali- 
zacja i region odnosi do całej gospodarki (a także w geografii fizycznej 

do krain naturalnych), rejonizacja i rejon zaś — do poszczególnych branz. 

Wydaje się przy tym, że stanowisko K. Secomskiego co do stosowania 

terminu rejon w odniesieniu jedynie do branż (działów, gałęzi) gospodar- 

ki rozmieszczonych niejako w sposób „ciągły” w przestrzeni — szcze- 

gólnie rolnictwa — jest uzasadnione. 

Jednocześnie widoczne jest jednak, że wśród rolników-ekonomistów, 
odległych zarówno od geografii ekonomicznej, jak i ekonomii, pojęcia 

te stosowane są zamiennie, bez przywiązywania często — większej wagi 

do terminologii. 

Pojęcie rejonu i rejonizacji w naukach ekonomiczno- i przyrodniczo- 

-rolniczych 

Kolejnym zagadnieniem, które wymaga omówienia, jest stosowanie 

terminologii w samych już naukach rolniczych, przy tym zarówno eko- 

nomiczno-rolniczych, jak i przyrodniczo-rolniczych (np. ekologii). Za- 

gadnienie to występuje w literaturze w trzech niejako płaszczyznach: 

1 — w płaszczyznie, którą by można określić mianem przedmiotowej; 

są to poglądy różnych autorów na temat przedmiotu (treści) badań re- 

_jonizacyjnych i rejonizacji; wyjaśniają one, czego dotyczą kryteria, na 

których opiera się wyodrębnianie rejonów (czy są to np. kierunki pro- 

dukcji, czy warunki glebowe i klimatyczne itp.),
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2 — w płaszczyźne chronologicznej; tu rozważa się następujące za- 
gadnienie: czy rejonizacja dotyczy stanu istniejącego obecnie (aktualne- 
go), czy też postulowanego na przyszłość, 

3 —w odniesieniu do kryterium rejonizacji. 
Ad. 1. Co do pierwszej przedmiotowej płaszczyzny to poglądy poszcze- 
gólnych autorów możne zaklasyfikować do następujących grup: 
— opierających rejonizację jedynie na czynnikach przyrodniczych, 
— uwzględniających czynniki przyrodnicze i ekonomiczne w rejonizacji, 
— uważających za istotne dla rejonizacji jedynie czynniki ekonomiczne. 

Pierwsza grupa nie jest we współczesnej literaturze reprezentowana. 
Co prawda 5. Około-Kułak polemizuje w swej pracy (14) z J. Dzieżycem 
jako reprezentantem takiego przyrodniczego podejścia, jednak Diezyc 
w swych najnowszych pracach uwzględnia czynniki ekonomiczne w re- 
jonizacji (6). Co prawda, przyjmując w teorii znaczenie czynników eko- 
nomicznych, przeprowadza rejonizację w oparciu jedynie o czynniki 
przyrodnicze, jednak fakt ten nie pozwala zaliczyć go do tej grupy. 

Liczna natomiast jest grupa autorów uwzględniających w rejonizacji 
rolniczej zarówno ekonomiczne, jak i przyrodnicze czynniki, przy czym 
proporcje między nimi są u różnych autorów różne. Przy tym część 
badaczy odrębnie traktuje rejonizację opartą na czynnikach przyrodni- 
czych, odrębnie zaś ekonomicznych (stosując dla nich nawet odrębaą 
terminologię), część zaś opiera rejonizację na czynnikach ekonomicznych 
i przyrodniczych łącznie. ‘ 

Łącznie czynniki przyrodnicze i ekonomiczne traktuje W. Niewia- 
domski (12), który oddzielanie warunków ekonomicznych od przyrodni- 
czych uważa nie tylko za błędne, lecz i szkodliwe. Region (czy rejon, 
gdyż stawia on między tymi terminami znak równości — zob. s. 42) okre- 
śla on następująco: „jest to rozleglejsza jednostka terytorialna wyod- 
rębniona w oparciu bądź o kryteria fizjograficzne — jeśli te stanowią 
dominantę — bądź o społeczno-ekonomiczno-kulturalne — jeśli one wy- 
kazują nadrzędność — względnie wespół jedne i drugie, gdy obie grupy 
przyczynowe kształtują układ zharmonizowany bez wyraźnej przewagi 
jednej z nich” (s. 67). Identycznie określane są mniejsze jednostki — pod- 
region i mikroregion, z tym że dotyczą ome mniejszych powierzchni. 
Autor zwraca uwagę, że w krainach o trudnych ekstremach przyrody 
(np. gory) decydujące znaczenie ma czynnik fizjograficzny, w innych 
przypadkach decydować zaczyna czynnik kulturalno-ekonomiczno-społe- 
czny (np. intensywna i wysoko produkcyjna a położona na nie najlep- 
szych glebach strefa podmiejska Warszawy). 

5. Laskowski iwraz ze współautorami (9) w odniesieniu do najmniej- 
szej jednostki rejonizacyjnej stosują, podobnie jak W. Niewiadomski, kry -. 
teria przyrodnicze i ekonomiczne. Tę jednostkę określają mianem mikro-
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regionu rolniczego i definiują go następująco. ,,...obszar o określonych 
cechach charakterystycznych dla produkcji rolniczej (cechy przyrodni- 
cze i społeczno-gospodarcze), który obejmuje co najmniej jednostkę ge- 
spodarczą (państwowe gospodarstwo rolne, spółdzielnię produkcyjną, gro- 
madę czy kilka gromad) w zależności od intensywności życia gospodar- 
czego i wzajemnych funkcjonalnych powiązań terenu” (s. 95). Przy tym 
z czynników przyrodniczych — dla delimitacji mikroregionów rolniczych 
—zalecają uwzględniać gleby (wskaźnik bomitacji), klimat (wskaźniki 
klimatyczno-fenologiczne) oraz melioracje (wskaźniki melioracyjno-rol- 

nicze). Czynniki ekonomiczne, to takie jak: położenie względem linii ko- 

munikacyjnych, ośrodków miejskich, punktów usługowych dla rolnictwa, 

a także stosunki demograficzne, struktura agrarna i typy zabudowy wiej- 

skiej. Przy przechodzeniu do jednostek wyższych rzędów czynniki eko- 

nomiczne schodzą na dalszy plan, aby przy największej jednostce (piątej), 

jaką jest strefa rolnicza, nie odgrywać już żadnej roli (np. cała Polska 
leży w jednej strefie rolniczej — strefie gleb bielicowych, klimatu 

umiarkowanego — s. 94-95). 

K. Czerniewski (3) wyróżnia trzy grupy przedmiotów rejonizacji rol- 

niczej, a mianowicie: „1) warunki (i czynniki) produkcji rolniczej; 2) 

produkty rolnicze i 3) wyniki produkcji rolniczej” (s. 6). Do tej grupy 

autorów pozwala zaliczyć go fakt, że warunki (pierwszy przedmiot) tra- 

ktuje on szeroko, uwzględniając tu zarówno czynniki przyrodnicze (ta- 

kie jak — opady, temperatura, gleby), jak i ekonomiczne (zasoby siły 
roboczej, struktura gospodarstw, struktura użytków rolnych, komuni- 

kacja itp.) Drugi przedmiot, to według niego rośliny uprawne i zwie- 

rzęta gospodarskie, a trzeci (wynik) to wartość produkcji, rentowność, 

towarowość, koszty produkcji, intensywność itp. 

A. Leopold (10) wyróżnia ogólnie pięć rodzajów rejonizacii rolniczych, 

a mianowicie. 
1 — rejomizację warunków rolniczych (przestrzenną analizę przydatno- 

ści warunków przyrodniczych dla produkcji rolniczej), o | 

2 — rejonizację warunków ekonomicznych (określa zasięg 1 wpływ in- 

nych działów gospodarki na rolnictwo), | . | 
3 — rejonizację gospodarczą produkcji (autor stosuje tu jeszcze zamien- 

ne terminy — rejonizacja gospodarcza i rejonizacja produkcji). Autor 

zwraca uwagę, że rejony te powstają w wyniku przenikania się „dwóch 

czynników (dwóch rejonizacji — jak to określa autor), eS 

warumków ekonomicznych (określonych w rejonizacji nr 2) i warunków 
rolniczych (określonych w rejonizacji nr 1). Podkreśla przy tym, że. 

| А odarczych wiążą się zwykle z określonym 
„wpływy tych czynników gospa y zy 

ośrodkiem miejskim lub zakładem przetwórczym i widoczne są w pew- 

nej określonej strefie” (s. 8). Taka „rejonizacja produkcji powinna nam
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dać obraz przestrzennej struktury i wielkości produkcji towarowej rol- 
nictwa ewentualnie dominujących kierunków tej produkcji oraz przez- 
naczenie jej” (s. 9). 

Poza tymi trzema wyróżnia jeszcze autor dwa rodzaje rejonizacji: 
4 —rejonizację efektywności rolnictwa — tj. rozkład przestrzenny wska- 
źnmika stosunku wyników produkcji do potencjalnych możliwości produk- 
cyjnych (a więc np. produkcja globalna na jednostkę powierzchni użyt- 

ków rolnych, wydajność itp. — s. 10-11), 

o — rejonizację organizacji gospodarstw rolnych; dotyczy oma takich 

zagadnień, jak np.: struktura gospodarstw (rejony o różnym rozdrobnie- 

niu), фогту władania ziemią (rejony z przewagą PGR) itp. (np. rejony 

gospodarstw chłopsko-robotniczych(s. 11). 

Zasadniczą uwagę zwraca jednak autor na rejonizację trzeciego 

rodzaju, będącą wypadkową działania czynników ekonomicznych i przy-. 

rodniczych. 

Termin rejonizacja produkcji (podobnie jak trzeci rodzaj rejonizacji 

u A. Leopolda) stosuje też F. Dziedzic (5), przy czym ma ona charakter 

ekonomiczny jednak z uwzględnieniem czynników przyrodniczych (wa- 

runków naturalnych). 

Inni autorzy tej grupy traktują odrębnie rejonizację przyrodniczą, 

odrębnie zaś ekonomiczną. 

I tak P. Dąbrowski (4) dla rejonizacji przyrodniczej stosuje termin 

„— mikroregion agroekologiczny (tj. obszar względnie jednorodny w za- 

kresie podstawowych czynników środowiska naturalnego), dla ekonomi- 

cznej zaś — rejon produkcyjno-rolniczy kompleksowy. Tego typu rejon 

produkcyjno-rolniczy jest to przy tym obszar o względnie wyrównanym 

poziomie i kierunkach produkcji rolniczej. Ponadto stosuje jeszcze autor 

terminy: rejom rolniczy — w odniesieniu do występowania w pewnym 

zbliżonym nasileniu jakiegoś elementu produkcji rolmiczej (np. rejon 

uprawy pszenicy, hodowli bydła) oraz rejon społeczno-ekonomicznej 
struktury wsi. Odrębnie traktuje autor rejonizację dwóch podstawowych 

działów produkcji rolniczej, tj. produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zwraca 

przy tym uwagę, że rejonizacja ta zależna jest zarówno od czynników 

przyrodniczych, jak i ekonomicznych (produkcja zwierzęca w większym 

stopniu od tych drugich), co zbliża jego stanowisko do -omówionych juz 

wyżej autorów. 

R. Manteuffel (11) systematyzuje rejonizację w ten sposób, że wy- 

różnia — rejonizację przyrodniczą i przyrodniczo-ekonomiczną (inaczej 

—-_ gospodarczą). Pierwsza stwierdza rozmieszczenie gatunków, odmian 

i ras na terenie kraju, druga zaś stwierdza istnienie określonej struktu- 

ry produkcji globalnej (ewentualnie towarowej czy finalnej) oraz okre- 

śla jej wysokość.
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J. Dzieżyc (6) wyróżnia trzy typy rejonizacji: rejonizację siedliska, 
rejonizację produkcji (rozmieszczenie kienunków produkcji, gałęzi i dzia- 
łów produkcji, poziomu intensywności) oraz rejonizację inwestycji i na- 
kładów (wyposażenie w trwałe środki produkcji zarówno w samym rol- 
nictwie, jak i przemyśle rolno-spożywczym). Wydaje się jednak, że rolę 
wiodącą przypisuje autor czynnikowi siedliska (s. 419). 

Trzecia grupa autorów w płaszczyźnie przedmiotowej zwraca w re- 
jonizacji uwagę szczególnie (czasem wyłącznie) na czynniki ekonomi- 
czne. 

I tak S. Około-Kułak w swoich pracach (14, 15, 16) zwraca uwagę, 
na rolę czynników ekonomicznych w warunkach polskich. Stanowisku 
swojemu daje wyraz szczególnie w polemicznym artykule skierowanym 
przeciw koncepcjom J. Dzieżyca (14). Pisze tam m. in.: „Można by za- 
ryzykować twierdzenie, że tylko mieliczna grupa roślin wymaga rejo- 
nizacji przyrodniczej (oczywiście w warunkach polskich — przyp. S. K.)” 
(s. 25). W innym zaś miejscu stwierdza: ,„Wielkie ośrodki zurbanizowane 

wytwarzają swoje strefy żywicielskie o specyficznej kierunkowości pro- 

dukcji, niezależnie, a nieraz wbrew warunkom przyrodniczym” (s. 26). 

Rejonizacja jest to według niego ,,...poszukiwanie właściwego profilu 

produkcyjnego dla określonych obszarów ziemi użytkowanej rolniczo”. 

(15, s. 321). 

Podobne stanowisko zajmuje W. Tomaszewski (20), który co prawda 

nie wypowiada się przeciw uwzględnianiu czynników przyrodniczych, 

tym niemniej w ogóle o nich nie wspomina. 

Na podstawie praktycznie przeprowadzonej przez M. Urbana (21) re- 

jomizacji można sądzić, że również on daje zdecydowany prymat czyn- 

nikom ekonomicznym. Wśród sześciu cech, na jakich oparł się autor dia 

„kompleksowej rejonizacji rolniczej” województwa opolskiego, nie ma 

ani jednej przyrodniczej. Są to cechy, które można okreslić mianem 

ekonomicznych, jak i szeroko pojęte cechy społeczne (cecna szósta m 

ludność napływowa lub autochtoniczna). Autor stwierdza wręcz nie- 

właściwość stosowania rejonizacji przyrodniczej, której ustalenia „choć 

w czasie mogą być zmienne, mają charakter bierny i statyczny (S. 95). 

Znaczenie rejonizacji opartej o czynniki gospodarcze jest szczególnie 

ważne dlatego, „że gospodarstwa dawno już zatraciły ehquslster па» 

turalny i poprzez związanie z rynkiem stały się przedsiębiorstwami” (s. 

96). | | 

Podobnie jak wyżej wymienieni autorzy rówmież A. Szpaderski a 9) 

odnosi termin rejonizacja do płaszczyzny ekonamiczno-, nie zaś przy- 

rodniczo-rolniczej. W szczególności ,,...punkt ciężkości w klasyfikacji rejo- 

4 — Post. Nauk Rolniczych
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nowej molnictwa spoczywa na wyodrębnieniu obszarów różniących 
się pod względem systemu bądź kierunku gospodarczego” (s. 155). 

Ad. 2. W płaszczyźnie chronologicznej możemy wyróżnić trzy grupy 
stanowisk: 

— odnoszących rejonizację do stanu istniejącego (obecnie lub w prze- 
szłości), 

— odnoszących termin rejonizacja do stanu postulowanego (planowa- 
nego), 

— odnoszących ten termin zarówno do stanu istniejącego, jak i postu- 
lowanego. 

Do grupy autorów reprezentujących pierwsze stanowisko należy m. 
in. J. Steczkowski (18). W pracy swej podkreśla on wyraźnie, że należy 
odróżniać rejonizację — polegającą „na uchwyceniu istniejącego stanu 
rzeczy” (s. 52), od planowania regionalnego, które ma określić obszary 
optymalne „z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania istniejących 
warunków oraz zaspokojenia społecznych potrzeb” (s. 53). 

Podobnie na tę sprawę zapatruje się A. Szpaderski (19) pisząc: „Re- 
jonizacja jest więc przede wszystkim, a może nawet wyłącznie mono- 
grafią stanu istniejącego. Nie reprezentuje ona żadnych postulatów co 
do stanu przyszłego, jednakże służy pomocą w projektowaniu...” (s. 157). 

Do tej grupy autorów można zaliczyć też M. Urbana (21), który jak- 
kolwiek nie ustosunkowuje się w swej pracy do tego zagadnienia, rejo- 
nizuje województwo opolskie na podstawie danych dotyczących stanu 
istniejącego i zaleca dokonywamie nowych delimitacji przy zmianach 
warunków gospodarczych. 

Również W. Kwiecień (8) zwraca uwagę, iż rejonizacji dokonuje się 
w oparciu o natężenie cech w danym momencie, „stąd też wydzielone 
układy przestrzenne mają charakter statyczny” (s. 660). 

W drugiej grupie autorów znajduje się F. Dziedzic (5), według któ- 
rego rejonizacja produkcji zmierza do ustalenia wolumenu, a stąd i kie- 
runku i poziomu produkcji rolnej oraz potrzebnych do tego środków. 
Ustalenia te mają przy tym uwzględniać istniejące warunki naturalne, 
przekształcone warunki gospodarcze i postulowany układ czynników 
ekonomicznych. W odniesieniu natomiast do stanu istniejącego (obecnie 
lub w przeszłości) stosuje autor termin rozmieszczenie produkcji. Takie 
rozmieszczenie bada przestrzenne zróżmicowanie poziomu i kierunków 
produkcji rolnej w powiązaniu z istniejącymi warunkami naturalnymi 

i gospodarczymi (o charakterze strukturalnym) oraz istniejącym ukła- 
dem czynników ekonomicznych.
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Wyraźnie w tym kierunku precyzuje swe stanowisko S. Około-Ku- 
łak (14, 15, 16). W jednej z prac stwierdza, że ,... rejonizacja jest jedną 
z metod planowania przestrzennego rolnictwa i nie każde planowanie 
musi posługiwać się rejonizacją” (16, s. 21). W innej zaś pisze: „Rejoni- 
zacja produkcji rolniczej to udzielenie odpowiedzi na pytanie: co, kiedy 
i gdzie chcemy produkować” (14, s. 27). 

Podobnie do tego zagadnienia ustosunkowuje się też W. Tomaszew- 
ski (20), który podkreśla ponadto, że rejonizacja ma zapewnić realizację 
zasady gospodarczości. 

Również trzecia grupa autorów jest reprezentowana w literaturze 
polskiej. P. Dąbrowski (4) zwraca uwagę, że rejonizacja może dotyczyć 
zjawisk przeszłych, teraźniejszych, jak i przyszłych. 

A. Leopold (10) ujmuje to zagadnienie nieco inaczej uważając, że 
w opracowaniach rejonizacyjnych występują dwie fazy, a mianowicie: 

— rejonizacja stanu istniejącego, 
— rejonizacja zamierzeń planowych (mówi, jaki powinien być kie- 

runek i wielkość produkcji rolniczej w rejonie). 
R. Manteuffel (11) zarówno rejonizację przyrodniczą, jak i gospodar- 

czą rozpatruje dwojako. Raz, gdy dotyczy ona stanu istniejącego — okre- 
śla ją wtedy mianem rejonizacji biernej lub pozytywnej. Dwa, gdy 
dotyczy stanu postulowanego — wówczas jest to rejonizacja czynna 
lub normatywna. 

Ad. 3. Istnieje jeszcze jedna płaszczyzna, w której można analizować 

poglądy na rejonizację. Dotyczy ona kryterium, na podstawie którego 

przepnowadzamy delimitacją. Najczęściej stosowane kryterium mówi, 

że rejon jest to obszar pod pewnymi względami bardziej jednorodny, 
bardziej wyrównany niż otoczenie (kryterium jednorodności). Takie sta- 
nowisko zajmują oczywiście wszyscy autorzy, którzy stosują taksonomi- 
czne metody w rejonizacji m. in. W. Kwiecień (8) i A. Szpaderski (19), 

a także P. Dąbrowski (6). Rejony są to, jak pisze A. Szpadenski (19), 
„..jednostki przestrzeni wykazujące możliwie wiele cech wspólnych 
i możliwie wiele różnic w stosunku do krain sąsiednich” (s. 159). Kry- 
terium jednorodności można odnieść zarówno do rejonów o charakterze 

kompleksowym, jak i wyodrębnionych w oparciu o jedną cechę. 

Inni autorzy majczęściej pomijają problem kryterium w swoich pra- 
icach. Niejasne są — przykładowo — kryteria stosowane przez autorów 

wiążących rejonizację z planowaniem. 
Praeprowadzana wyżej próba usystematyzowania poglądów dotyczą- 

cych problematyki rejonu i rejonizacji wskazuje WYBRZNIE NA istniejący 
w tym zakresie chaos. W kwestiach terminologicznych rozpiętość jest 
tak duża, że trudno znaleźć dwóch autorów, których poglądy byłyby 
we wszystkich płaszczyznach zbieżne. 

]
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Stąd w zakończeniu chcielibyśmy przedstawić własne poglądy na 
poruszone kwestie. Dla łatwiejszej czytelności stanowisko swoje wypun- 
ktujemy: 

1. Stosujemy dla badań w rolnictwie wyłącznie termin rejon (region 
dotyczy całości gospodarki), 

2. Rejonizacja może dotyczyć warunków przyrodniczych, jak i być 
oparta o kryteria ekonomiczne. 

W pierwszym przypadku jest to rejonizacja przyrodniczo-rolnicza 
(rejony przyrodniczo-rolnicze). Może mieć ona charakter kompleksowy 
lub wycinkowy (np. klasyfikacja gleb, fenologiczna). W drugim przypad- 
ku jest to rejonizacja ekonomiczno-rolnicza, która również może mieć 

charakter kompleksowy lub wycinkowy. Kompleksowy uwzględniać po- 

winien wszystkie najważniejsze czynniki. Taki charakter ma w jakimś 
stopniu rejonizacja M. Urbana (21). Wycinkowa jest — przykładowo — 
rejonizacja produkcyjno-rolnicza oparta o kierunki produkcji, rejoniza- . 

cja intensywności itp. 

3. Rejonizacja dotyczy stanu istniejącego (lub przeszłego). Postulo- 

wanego na przyszłość stanu dotyczy planowanie przestrzenne (np. pro- 

dukcji rolniczej). 

4. Rejon jest to obszar pod pewnymi względami bardziej wyrówna- 

ny niż otaczające go obszary lub — co jest chyba precyzyjniejsze — jest 

to obszar pod pewnymi względami bardziej wyrównany niż całe delimi- 

towane terytorium. 
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