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1. WSTljP 

1.1. Zapotrzebowanie rolnictwa na Informacje o środowisku przyrodni-
czym 

Potrzeby rolnicrwa w zakresie informacji o środowisku przyrodni-
czym wynikają z naturalnego układu zależności produkcji rolnej od 
cech środowiska. 

Kształtowanie środowiska produkcji rolnej wymaga określonych da-
nych o strukturze przestrzennej warunków przyrodniczych. Ogólny układ 
rolnictwa w środowisku naturalnym obejmuje szereg układów niższego 
rzędu. V każdym z tych układów zachodzą swoiste współzależności po-
między szczegółowymi cechami środowiska a różnymi procesami produkcji 
i rozwoju rolnictwa. 

Sprzężenia zwrotne, zachodzące pomiędzy środowiskiem przyrodniczym 
i produkcją rolną dostarczają podstaw do teoretycznych rozważań i kon-
cepcji metoćl: badania, identyfikacji, klasyfikacji, charakterystyki 
oraz oceny warunków przyrodniczych. 

Metody te z kolei służą do ustalania zasad zbierania danych o ce-
chach środowiska, określają zakres i formę przetwarzania danych w ce-
lu uzyskania informacji o zróżnicowaniu przestrzennym warunków przy-
rodniczych rolnictwa. 

Regionalizacja warunków przyrodniczych możliwie wszechstronna dla 
potrzeb rolnictwa powinna: 
- być prosta i Jednoznacznie dostosowana do celów, którym ma służyć, 
powinna prezencować wyniki oceny bezpośrednio przydatne do potrzeb, 
obejmować syntezę informacji źródłowych /wszystkie komplikacje tech-
niczne i interpretacyjne powinny być problemem wykonawców dokumenta-
cji wynikowej, a nie jej użytkowników/; 
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- zapewniać możliwość przejścia z ocen Jakościowych środowiska na 
oceny ilościowe ze wskazanien użytkownikom stopnia ich dokładności} 

- posiadać zdolność okresowej adaptacji i korekty w związku z rozwo-
jem nowych środków produkcji rolnej oraz zmianami nakładów. 
Celami badań warunków przyrodniczych dla potrzeb rolnictwa sąt: 

- wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego Jako elementu meto-
dy planowania organizacji przestrzennej rolnictwa i sterowania jego 
rozwojem w perspektywie przemian społeczno-gospodarczych, prowadzą-
cych do przeobrażeń strukturalnych w systemie zarządzania i koopera-
cji rolno^przemysłowej; 

- wskazanie naturalnych predyspozycJi środowiska przyrodniczego dla 
uzyskania optymalnego podziału użytków rolnych na podstawowe Jed-
nostki produkcyjne i ich łączenia w układy zarządzania} 

- zachowanie i wzbogacenie ekosystemów leśnych i ekosystemów wodnych 
przy podstawowym kierunku rozwoju rolnictwa, jako kierunku kształ-
tującego ekosystemy polne; 

- przedstawienie oceny środowiska w formie dostosowanej do potrzeb 
planowania rozwoju rolnictwa w skali kraju i większych jednostek 
administracyjnych. 

1.2. Opracowania charakterystyki oraz regionalizacji warunków przyrod-
niczych 

Do analizy metod charakterystyki warunków glebcwo-przyrodniczych 
rolnictwa posłużyły materiały: z seminarium poświęconego zagadnieniom 
regionalizacji glebowo-przyrodniczej kraju, regionalizacji rolnictwa 
i ocenie warunków przyrodniczych /Poznań 29-31 III 1968 r./, materia-
ły z narad i dyskusji zespołu do spraw regionalizacji gleboznawczej 
kraju Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego /1969-1970/ i Zespołu 
Przestrzennej Problematyki Rolnictwa KPZK PAN /1969-1970/ oraz "Op-
racowanie metodyki podziału kraju na mikroregiony dla potrzeb oceny 
środowiska", 1970 /29/. 

W obecnych opracowaniach regionizacyjnych do wyznaczenia zróżni-
cowania przestrzennego warunków glebowo-przyrodniczych rolnictwa przyj-
mowane są najczęściej klasy bonitacyjne gleb [Z, 7, 8, 10, 11, 27, 9, 

W większości opracowań regionizacyjnych są stosowane różne mody-
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fikacje podziału gleb, zawartego w genetyczno przyrodniczej klasyfi-
kacji gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego / 3 6 , 20, 26, 45, 40/. 

Szczegółowe mapy glebowo-rolnicze /397» kompleksów przydatności 
rolniczej gleb służą również za podstawę do regionizowania warunków 
glebowych rolnictwa /16/ wybranych obszarów # 

V niektórych metodach regionizacji są stosowane różne podziały 
gleb wg kryteriów określających produkcyjność gleb /10, 11, 41/. W 
wielu metodach zmienność powierzchniowa gleb Jest wyznaczana przy 
uwzględnieniu struktury rzeźby terenu, stosunków wodnych oraz elemen-
tów klimatu /5, 7, 8, 40/. 

Wykonane dotychczas prezentacje graficzne opracowań regionizacyj-
nych warunków glebowo-przyrodniczych objęły szereg obszarów, Jak np.: 
powiatu Piaseczno w skali 1 : 100 000 /30/, powiatu Kościan w skali 
1 »25 000 /8/, powiatu Olesna w skali 1 : 25 000 /28/, województwa 
wrocławskiego, opolskiego [20] i olsztyńskiego w skali 1 : 300 000 
/44/ oraz województwa łódzkiego /27/ i szczecińskiego /4/ w skalach 
pogląd cwychi 

Większość opracowanych metod nie została uzupełniona opisem tech-
niki ich zastosowań• 

Ciekawy dorobek metodyczny, w zakresie opracowań regionalizacyj-
nych środowiska naturalnego, ze względu na ogólne albo szczegółowe 
funkcje gospodarcze, posiadają opracowania geograficzne /29/. W opra-
cowaniach tych w ramach różnych podziałów warunków środowiska wśród 
Jego komponentów uwzględnione Jest również zróżnicowanie gleb przy 
zastosowaniu uproszczonych systemów klasyfikacji. Metody te uzupełnio-
ne są opisem techniki wykonywania takich opracowań. 

Metody generalizacji kartograficznej, prezentacji graficznej oraz 
wykorzystania i interpretowania map topograficznych mogą być szczegól-
nie przydatne przy precyzowaniu techniki wykonania regionalizacji 
glebowo-przyrodniczej /17, 23/. 

Poza regionalizacją warunków przyrodniczych rolnictwa przeprowa-
dza się również regionalizację rolnictwa /9, 24/» wskazującą na roz-
mieszczenie produkcji w określonych regionach. W niektórych z tych 
opracowań uwzględniona Jest również zmienność środowiska glebowego. 

Problematyka badań dotyczących regionalizacji i oceny środowiska 
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przyrodniczego wskazuje na międzydyscyplinarny ich charakter /12, 18, 
19, 15, 6, 137. 

" Przeprowadzenie takich badań tylko na podstawie istniejącej doku-
mentacji źródłowej Jest mało realne. Dlatego też, wiele ustaleń w obec-
nie wykonywanych opracowaniach regionalizacyjnych musi być określanych 
w sposób arbitralny na podstawie opinii rzeczoznawców. Brak Jest wie-
lu podstaw teoretycznych oraz dostatecznie szczegółowych opracowań 
kartograficznych• 

Nowoczesne metody określania zmienności przestrzennej zróżnicowa-
nia Jakościowego środowiska przyrodniczego obejmować powinny zastoso-
wania zdalnych obserwacji, fotolnterpretacji, fotogrametrii oraz nu-
merycznej oceny zaobserwowanych cech i stanów środowiska, przy równo-
czesnym wprowadzaniu modernizacji badań laboratoryjnych, prób gleby, 
wody, powietrza atmosferycznego, roślin /43, US, 1, 21, 34, 33, 35, 
3 , 25 , 31, 32 , 95 , 22 , 38, 37/. 

Charakterystyka warunków przyrodniczych rolnictwa w skalach przeg-
lądowych ma na celu wyznaczenie metodami kartograficznymi obszarów 
różnie położonych oraz posiadających zidentyfikowane cechy środowiska 
przyrodniczego, których znaczenie Jest ważne dla różnych kierunków 
produkcji rolnej i rozwoju rolnictwa. 

Dokumentacja kartograficzna w skalach małych Jest praktycznie uży-
teczna Jeśli zawiera dostateczny zakres informacji potrzebnych do 
prognozowania i planowania rozwoju rolnictwa na poziomie dużych Jed-
nostek administracyjnych oraz Jeśli umożliwia procedurę uogólnienia 
na obszary regionalne wyników szczegółowych badań, które uzyskuje się 
z doświadczeń lub produkcji prowadzonych na małych obszarach. 

Stąd wyznaczane Jednostki przestrzenne środowiska, Jako elementar-
ne obszary do prezentacji kartograficznej, powinny posiadać uzupeł-
niającą charakterystykę zamieszczoną w aneksowej dokumentacji do map. 

Zdefiniowanie cech Jednostek elementarnych i zasad ich identyfi-
kowania na podstawie dokumentacji źródłowej oraz generalizowanie od-
powiednio do zmian skali charakterystyki powinny być objęte szczegó-
łowym zakresem metody. 

Modele Jakościowe powinny być pokazane w układach odniesienia 
przestrzennego, którymi w skali przegądowej mogą być obszary Jednostek 
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administracyjnych, makro 1 me z ore glonów fizjograficznych oraz pola siat-
ki geometrycznej lub równocześnie wszystkie układy. 

Z uwagi na znaczenie praktyczno-gospodarcze w opracowaniach charak-
terystyki środowiska jest. niezbędne wprowadzenie zasady aktualizacji. 
Należy zaznaczyć, że zagadnienie to nie było uwzględnione w dotychcza-
sowych metodach. 

Aby ten warunek był spełniony, opracowywana dokumentacja powinna 
mieć charakter dynamiczny, o równowadze względnej stanu początkowego, 
który może być odpowiednio przekształcany do nowych sytuacji. Zmiany 
zachodząc« w użytkowaniu ziemi i jej zagospodarowaniu oraz przemiany 
naturalne cech środowiska, wpływające na przekwalifikowanie elementar-
nych jednostek i ich układów przestrzennych, mogą być uwzględnione w 
wyznaczonych początkowa- strukturach. Zarówno określenie początkowego 
układu jak i przekształcającego się dokonywane jest wg przyjętego w 
metodzie modelu środowiska przyrodniczego rolnictwa. 

Aktualizacja regionizacji wynikać powinna z obiektywnie realizują-
cych się przemian, strukturalnych układu, powstałych z jakościowej zmia-
ny któregoś z elementów modelu. 

Poza określeniem modelu jednostek przestrzennych charakteryzujących 
się umowną homogenicznością i homotonicznością cech środowiska przyrod-
niczego^ oraz układu odniesienia przestrzennego, dyskusyjnym problemem 
są zasady wyznaczania jednostek elementarnych. Zasady wyznaczania ob-
szarów względnie jednorodnych są albo dedukcyjne albo indukcyjne [2k]. 
Wydziela się je drogą scalenia "sąsiedztwa" albo dzielenia "zróżnico-
wania" /"29, 23/ • 

Teoretycznie przy zastosowaniu tych samych kryteriów klasyfikacji 
cech środowiska oba postępowania powinny dostarczyć tych samych rezul-
tatów. Praktyczne zastosowanie jednej z tych zasad w metodzie regiona-
lizacji! jest uwarunkowane zasobem dokumentacji źródłowej. W opracowa-
niach w skalach przeglądowych zachodzi potrzeba stosowania obu zasad. 

Jak już było wspomniane, metody charakterystyki środowiska powinny 
zapewniać szybkie uzyskiwanie i w różnorodnych ujęciach informacji o 
warunkach przyrodniczych danych obszarów^ Dlatego też poza dokumentac-
ją kartograficzną powinny zawierać również zasady inwentaryzacji danych 
na nośnikach maszynowych. Umożliwi to zastosowanie urządzeń i maszyn 
elektronicznych do przetwarzania informacji o cechach środowiska, dzię-
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ki czemu zapewni się szybkie i wszechstronne wykorzystanie informacji 
w różnych ujęciach przestrzennych, czasowych« problemowych i organiza-
cyjnych oraz ułatwienie aktualizacji danych początkowych. 

2. ZAŁOŻENIA. OPRACOWANEJ METODY CHARAKTERYSTYKI WARUNKÓW 
PRZYRODNICZYCH ROLNICTWA W POLSCE 

W prezentowanym opracowaniu charakterystyki warunków przyrodni-
czych rolnictwa zostały przyjęte następujące założenia:: 
- Zapotrzebowanie na informację o środowisku wynikająca z działalności 
obejmującej planowanie, programowanie oraz organizację i kształtowa-
nie struktury przestrzennej rolnictwa - w skali krajowej i regional-
nej - są wyznacznikami zakresu charakterystyki środowisk. 

- Szczegółowość i dokładność charakterystyki środowiska przyrodniczego 
powinny odpowiadać skali przeglądowej /roboczej 1 : 500 000, wyniko-
wej 1 : 500 000 oraz publikacyjnej 1 : 1 000 000/dostosowanej do skal 
planowania regionalnego 1< krajowego. 

- Źródłami danych o stanie elementów środowiska jest dokumentacja a 
nie bezpośrednie badania terenowe. 

- W charakterystyce środowiska przyrodniczego przede wszystkim uwzględ-
nia się warunki glebowe i klimatyczne, jako główne elementy warunku-
jące rozwój produkcji rolniczej. 
W celu ustalenia szczegółowego programu opracowania przeprowadzono 

analizę, której celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania: 
- Jakie i w jakiej formie informacje o środowisku przyrodniczym są pot-
rzebne do planowania, programowania, organizacji 1 kształtowania 
struktury przestrzennej rolnictwa? 

- Jaka powinna i Jaka może być zastosowana metoda charakterystyki śro-
dowiska? 

- Jakie dane o stanie elementów środowiska przyrodniczego są zawarte 
w dokumentacji źródłowej? 
W wyniku analiz zapotrzebowania na informację o środowisku przyrod-

niczym ustalono, że planowanie, programowanie rozwoju rolnictwa oraz 
organizowanie i kształtowanie struktury przestrzennej rolnictwa obej-
mują przede wszystkim decyzje, które zmierzają do osiągania: 
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• «¿aktywnego gospodarowania naturalnymi zasobami i predyspozycjami 
środowiska przyrodniczego, 

- racjonalnego rozmieszczenia działalności gospodarczej oraz 
- kompleksowej ochrony środowiska przyrodniczego« 

Do podejmowania niemal wszystkich decyzji w omawianym zakresie 
niezbędne są informacje o środowisku przyrodniczym, a szczególnie do 
decyzji takich jakt: 
- wybór i wyznaczanie kierunków rolnictwa, 
- wybór wariantów intensyfikacji rozwoju rolnictwa, 
- wybór i wyznaczanie lokalizacji różnego rodzaju inwestycji bul owia-
nych i infrastruktury technicznej, oraz 

- sterowanie ochroną środowiska przyrodniczego* 
Dostosowana do specyfiki różnorodnych decyzji w zakresie planowa-

nia i kształtowania struktury przestrzennej rolnictwa w skali makro-
regionalnej i regionalnej charakterystyka warunków przyrodniczych po-
winna posiadać następujące właściwości! 
. Informacje o środowisku przyrodniczym powinny być syntetyczne ale 
równocześnie spójne z danymi szczegółowymi aby każda ocena synte-
tyczna była wyjaśniona danymi szczegółowymi, na podstawie których 
została sprecyzowana« 

- Charakterystyka warunków przyrodniczych powinna obejmować podział 
przestrzenny środowiska na względnie jednorodne jednostki, wyznaczo-
ne na podstawie kryteriów jakości, funkcji 1 struktury. 

- Jednostki te powinny spełniać rolę układu odniesienia przestrzennego 
wszelkich decyzji dotyczących rozwoju rolnictwa« 

- Wśród cech wyróżnionych jednostek powinny być wyeksponowane informa~ 
cje o cechach ograniczających zagospodarowanie rolnicze oraz o ce-
chach wskazujących na predyspozycje środowiska do danych kierunków 

rozwoju rolnictwa i stopnia ich intensyfikacji« Stąd też wskazane jest 
aby cechy i funkcje środowiska wyrażane były w jednostkach porówny-
walnych« 

- Wynik opracowania charakterystyki środowiska powinien być prezento-
wany zarówno w formie kartograficznej jak i liczbowej. 

- Obecnie w warunkach szybkiej antropogenizacji środowiska informacje 
o stanie warunków przyrodniczych powinny podlegać stałej aktualiza-
cji. 
Opracowanie charakterystyki środowiska zgodnie z wymienionymi za-
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łożeniami wymaga odpowiedniego zbioru danych źródłowych do interpreta-
cji oraz wymaga zastosowania jednoznacznej procedury przetwarzania 
tych danych na zapotrzebowane informacje wynikowe« Charakterystyka wa-
runków przyrodniczych rolnictwa powinna być ujmowana systemowa i infor-
macje powinny dotyczyć relacji zachodzących między elementami systemu 
rolnictwa i elementami systemu środowiska przyrodniczego* 

V przypadku przedstawionej sytuacji» optymalnym rozwiązaniem meto-
dycznym byłoby zastosowanie technik informatycznych do stworzenia pod-
stawowej bazy danych o cechach środowiska. Baza ta przy zastosowaniu 
standardowych programów służyłaby do uzyskiwania informacji przetwarza-
nych zgodnie z określonymi potrzebami. Wobec pewnych ograniczeń w moż-
liwościach wprowadzenia techniki informatycznej przyjęto zasadę, że 
charakterystyka warunków przyrodniczych rolnictwa będzie opracowana wg 
specjalnie do tego celu ustalonej metody wyznaczania jednostek przest-
rzennych środowiska przyrodniczego. Wyniki charakterystyki przedstawio-
ne będą w formie mapy i kartoteki danych. 

Dążąc do możliwie wszechstronnego wykorzystania zebranych materia-
łów , równolegle z wykonaniem map została również wprowadzona zasada 
notowania danych o środowisku przyrodniczym i użytkowaniu ziemi wg 
specjalnych wzorów, tak aby zbiór tych danych przystosować do przetwa-
rzania i aktualizowania technikami informatycznymi. 

Analiza danych źródłowych o środowisku, przyrodniczym wykazała, że 
zasób posiadanej dokumentacji jest dość ograniczony, stąd też w opra-
cowaniu będą mogły być wykorzystane przede wszystkim elementy treści 
map tematycznych oraz dane IMGW z notowaniami parametrów klimatycznych. 

Dostępne dane źródłowe oraz możliwości ich synchronizacji były pod-
stawowymi ograniczeniami zakresu charakterystyki środowiska przyrodni« 
czego, uwzględnionej w opracowanej metodzie. 

3. OPIS METODY 

Metodę wyznaczania jednostek przestrzennych o względnie jednorod-
nych warunkach przyrodniczych rolnictwa nazwano "metodą typologii i 
regionalizacji warunków przyrodniczych rolnictwa". Model tej metody 
przedstawiony jest na rysunku 1. 
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V metodzie wyróżnia się 3 podstawowe elementy: 
- ustalenie kryteriów klasyfikacji układów przestrzennych warunków 
przyrodniczych • 

- procedurę wyróżniania jednostek przestrzennych na podstawie tych kry-
teriów; 

- układ jednostek przestrzennych o względnie jednorodnych warunkach 
środowiska przyrodniczego* 
Do identyfikacji stanu zróżnicowania właściwości środowiska w as-

pekcie zainteresowań rolnictwa ustalono zbiór cech diagnostycznych słu-
żących do wyznaczania względnie Jednorodnych jednostek przestrzennych 
warunków środowiska. Wprowadzono 3 rodzaje kryteriów wyboru cech dia-
gnostycznych - kryterium jakości, kryterium funkcji i kryterium struk-
tury. 

Na podstawie kryterium jakości określono cechy diagnostyczne iden-
tyfikacji' podstawowych jednostek przestrzennych warunków glebowych i 
klimatycznych rolnictwa. Jednostkami tymi są obszary homogeniczne ze 
względu na posiadane cechy, wyróżnione w przyjętym układzie klas tych 
cech» 

Na podstawie kryterium funkcji określono wyznaczniki rolniczej oce-
ny Jednostek przestrzennych środowiska przyrodniczego. Jednostkami 
tymi są obszary homogeniczne, obejmujące zespoły podstawowych Jednos-
tek zagregowanych, ze względu na ocenę ich przydatności dla rozwoju'" 
rolnictwa, określoną wg przyjętych wskaźników rolniczej oceny warun-
ków glebowych i klimatycznych. 

Na podstawie kryterium struktury ustalono wyznaczniki jednostek 
homotonicznych. charakteryzujących się określonym układem przestrzen-
nym Jednostek homogenicznych. Przyjęto trzy rodzaje struktur /jedno-
elementową, dwuelementową i trzyelementową/ do identyfikacji Jednos-
tek homotonicznych. 

Stosownie do założonej skali opracowania 1 przyjętych kryteriów 
oraz do zakresu danych źródłowych ustalono indeks cech diagnostycz-
nych warunków przyrodniczych rolnictwa. 

3.1. Cechy identyfikacji warunków glebowych i klimatycznych 

Do wyznaczania podstawowych jednostek przestrzennych warunków gle— 
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bowych i klimatycznych przyjęto następując* cechy: 
typ gleby, 
strefę spadku terenu, 
gatunek gleby - skład granulom«tryczny, 
stosunki wilgotnościowe gleby, 
klimatyczny* bilanr wodny, 
częstotliwość posuch atmosferycznych, 
średnia liczba dni z przymrozkami, 
średnie szkody gradowe w zbiorach. 

Ustalono następujący układ klas /stanów/ cech podstawowych Jednos-
tek glebowo-przyrodniczych /rys. 2 i rys. 3h 
V typy gleb: 

rędziny /1/ 
czamoziemy /2/ 
czarne ziemie /3/ 
konplekT gleb brunatnych i bielicowych /4/ 
mady /5/ 
gleby hydrogeniczne /6/ 
gleby o niewykształconym profilu /7/ 

2/ strefy spadku terenu: 
0° - 3° /1/ 
3° - 6° /2/ 
6° - 10° /3/ 
10° - 16° /k/ 

16° /5/ 
3/ gatunek gleby - skład granulometryczny gleby: 

utwory szkieletowe /1/ 
piaski luźne /2/ 
piaski słaboglinlaste /3/ 
piaski gliniaste /4/ 
utwory pyłowe /5/ 
gliny lekkie i średnie /6/ 
gliny ciężkie i iły /7/ 
utwory organogeniczne /8/ 

V stosunki wilgotnościowe gleby: 
nadmierna wilgotność gleb /1/ 
nadmierna suchość gleb /2/ 
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właściwe stosunki wilgotnościowe gleb: /3/ 
Kryteria przyjętej klasyfikacji stosunków wilgotnościowych gleb 

ilustruje rys. 4* 
Klasy /stany/ cech do określania podstawowych układów warunków kli-

matycznych rolnictwa są następujące: 
1/ klimatyczny bilans wody: 

warunki wilgotne 0 mm /1/ 
warunki dość wilgotne 1 - 40 mm /2/ 
warunki umiarkowanie wilgotne 41 - 80 mm /3/ 
warunki suche 81 - 120 mm /4/ 
warunki- bardzo suche > 120 mm /5// 

2/ częstotliwość posuch atmosferycznych: 
występowanie b. rzadkie 5096 /1/ 
występowanie rzadkie 50 - 60% /2/ 
występowanie dość częste 60 - 7096 /3/ 
występowanie częste 70 - 8096 /4/ 
występowanie b. częste 8096 /5/ 

3/ średnia liczba dni z przymrozkami: 
występowanie b. rzadkie < 8 dni /1/ 
występowanie rzadkie 8 - 1 0 dni /2/ 
występowanie częste 10 - 12 dni /3/ 
występowanie b. częste > 12 dni /4/ 

4/ średnie szkody gradowe w zbiorach: 
występowanie b. rzadkie 1 - 496 /1/ 
występowanie rzadkie 5-896 /2/ 
występowanie częste 9-1296 /3/ 
występowanie b. częste > 1296 /4/ 

Możliwe układy występowania wymienionych klas cech warunków klima-
tycznych wyszczególniono- na rys ¿ 5• Według tych cech wyznaczono podsta-
wowe jednostki przestrzenne warunków glebowych na mapie w skali 
1 : 300 000 oraz warunków klimatycznych na mapie w skali 1 : 500 000. 

3.2¿ Zasady oceny warunków glebowych oraz warunków klimatycznych rol-
nictwa 

Jednostki przestrzenne układów warunków glebowych i klimatycznych 
oceniono z punktu widzenia ich podstawowej funkcji, to jest przydatności 
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do produkcji roślinnej. 
Oceną warunków glebowych wyrażono wskaźnikiem potencjalnej produk-

cyjności gleb - ppq/ha. Jest to wysokość plonu przeliczeniowego, moż-
liwego do uzyskania z jednostki powierzchni danej gleby. Wskaźniki te 
w odniesieniu do zespołów podstawowych jednostek gleb kształtują się 
nas^pująco /rys. 6/s. 
dla pierwszego zespołu jednostek glebowych 
dla drugiego -"-
dla trzeciego -•-
dla czwartego 
dla piątego -"-
dla szóstego 
dla siódmego 
dla ósmego -•-
dla dziewiątego 

- 33 ppq/ha 
- 26-33 ppq/ha 
- 21-33 
- 26-30 
- 21-28 
- 12-24 
- 12-21 
- nieoblicz. 

Zasady ouliczania oraz wartości wskaźników zostały przyjęte wg us-
taleń zawartych w innym opracowaniu /42/, w którym na podstawie danych 
z wieloletnich notowań plonów, uzyskiwanych z pól /płodozmianowych/ 
posiadających jednorodne gleby, została obliczona zależność plonów od 
cech gleby. Zależność ta ma postać równania regresji krzywoliniowejs 

y « 14 490 + 2 609 x - 0,0994 X2 ; 
zmienną niezależną x wyraża procentowa zawartość frakcji mniejszych 
od 2 mikronów / x maks. » 13/; y wyraża plon przeliczeniowy z haj is-
totność współczynników na poziomie 0,05. 

Z a s a d y oc 
r o l n i c t w a 

e n y w a r u n k ó w k l i m a t y c z n y c 

Przestrzenne układy występowania cech jakościowych warunków klima-
tycznych zostały ocenione wg przyjętej klasyfikacji tych układów /rys. 
5/. Zasady oceny, o przybliżonym charakterze, zostały ustalone arbit-
ralnie /S. Bac - maszynopis - materiały 11.21.03.2.2/; 

Przyjęto 3 klasy określające "przydatność obszaru z punktu widze-
nia czynników klimatycznych ograniczających intensywność produkcji rol-
niczej": 
1 klasa - warunki korzystne - 7 - 14 punktów 
2 klasa - warunki sprzyjające « 1 5 - 2 0 punktów 
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3 klasa - warunki ograniczające * 20 punktów. 
Ilość punktów do zakwalifikowania układu wyznaczników warunków 

klimatycznych do odpowiedniej klasy oblicza się na podstawie sumowa-
nia punktów określających klasy zmienności /1-5 lub 1-4/ poszczegól-
nych cech warunków klimatycznych, przy czym punkty klas zmienności 
klimatycznego bilansu wodnego mnoży się przez 3. 

Zastosowania zasady roniczej waloryzacji warunków klimatycznych 
umożliwia uzyskiwania ocen porównywalnych. 

3.3. Procedura wyznaczania Jednostek przestrzennych o względnie jedno-
rodnych warunkach glebowych oraz klimatycznych rolnictwa 

Krok pierwszy: wyznaczanie na mapie w skali 1 : 300 000 podstawo-
wych homogenicznych jednostek glebowych wg kryterium Jakości /typ gle-
by, spadki terenu, gatunek gleby oraz warunki wilgotnościowe identyfi-
kowana z dokumentacji źródłowej/. 

Krok drugi:, wyznaczenia na mapie w skali 1 : 500 000 zgeneralizo-
wanych jednostek, przestrzennych, będących zespołami podstawowych jed-
nostek ocenianych wg kryterium funkcji /ocena, potencjalnej produkcyj-
ności podstawowych jednostek glebowych/ . 

Krok trzeci: wyznaczenie 3 klas oceny warunków klimatycznych na 
podstawie cech jakościowych /klimatyczny bilans wodny, posuchy, przy-
mrozki, klęski gradowe/ oraz oznaczenie tych cech i ich ocen w zasię-
gach zespołów jednostek, glebowych na map la w skali 1 : 500 000. 

Krok czwarty: wyznaczanie na mapie 1 : 500 000 homotonicznych jed-
nostek przestrzennych glebowych i klimatycznych rolnictwa wg kryteriów 
struktury. Na podstawie określania trzech rodzajów struktur występowa-
nia jednostek homogenicznych wyróżniono Jednostki homotomiczne jedno-
elementowe, dwuelementowa oraz trzy i więcej elementowe. Przy wyznacza-
niu jednostek homotonicznych brano również pod uwagę stan użytkowania 
ziemi, wyróżniając użytkowanie rolnicze, rolniczo-leśne i leśno-rolnl-
cze. 
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4. WYNIKI ZASTOSOWANIA. METODY DO OPRACOWANIA. CHARAKTERYSTYKI 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ROLNICTWA 

4.1. Syntetyczne informacje o strukturze przestrzennej warunków gle-
bowych i klimatycznych rolnictwa 

Wyróżniono 125 podstawowych Jednostek glebowo-przyrodniczych. Jed-
nostki te, scharakteryzowane cechami jakościowymi występują w ok, 
13 000 konturów. Udział powierzchniowy poszczególnych jednostek w ogól-
nej powierzchni gleb rolniczych jest bardzo zróżnicowany. 16 jednostek 
zajmuje ok. 73% powierzchni ogólnej, a pozostałe 109 tylko 27%. Infor-
mację ogólną o strukturze podstawowych jednostek glebowych zawiera 
tabela 2. 

Tabela 2 

Ilość 
jednostek 

Przykładowe 
nazwy 

Obszar 
występowania 

% og. powierzchni 
Ilość 

konturów 

1 4163 26 1832 
1 4153 7 546 
1 6183 7 1167 
1 4132 10 1648 
4 4142 

4133 
4122 
5153 

4 - 3 2238 

8 5133 4262 
2 - 1 2197 

9 4151 
4232 

1 - 0,5 
> 3470 

23 4342 
4362 0,5 - 0,01 

> 3470 

. . . . Z Z . . . . . ^ 

> 3470 

125 1.1.1.1... 
7.4.7.0. 

100% gleb 
użytkowanych 

rolniczo 
ok. 13 000 
konturów 
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Zróżnicowanie przestrzenne warunków glebowo-przyrodniczych ilustru-
ją tabele 3af 3b, 3c i 3d. 

Tabela Ja 
Struktura przestrzenna typów gleb 
Typ gleby % Ilość konturów 

rędziny 1,1 236 
czarnoziemy 0,9 105 
czarne ziemie 2,0 271 
gleby brunatne i pseudobielicowe 73,7 9524 
mady 7,0 731 
bagienne 9,6 1598 
gleby terenów górskich i podgór-
skich 5,7 827 

Tabela 3b 
Struktura, przestrzenna gatunków gleb 
Gatunek gleby % Ilość konturów 

szkieletowa 2,0 439 
piaski luźne. 5,8 1143 
piaski słabo gliniaste 15,9 2824 
piaski gliniaste 7,8 1208 
utwory pyłowe 20,0 2024 
gliny 37,4 3662 
iły i gliny ciężkie- 1,5 291 
utwory organogeniczne 9.6 1601 

Tabela 3c 
Układ przestrzenny stosunków wilgotnościowych 

Stosunki wilgotnościowe gleby % og. powierzchni 
gleby nadmiernie wilgotne 14,0 
gleby nadmiernie suche 27,8 
gleby o właściwych stosunkach wilgotnościowych 52,7 
nie badane stosunki wilgotnośćicare 5,7 
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Tabela 3d 
Układ przestrzenny stref spadków terenu 

Strefy Spadki % og. powierzchni 
/1/ 0 - 3° 87,1 
/2/ 3 - io° 8,1 
/3/ 6 - 10° 2,7 
/V 10 - 16° 1.3 
/5/ > 16° 0,8 

Strukturę przestrzenną zespołów podstawowych jednostek glebowo-
-przyrodniczych, których charakterystykę zawiera rys, 6 - przedstawio-
no w tab. 4. 

Tabela 4 
Struktura przestrzenna zespołów jednostek glebowo-przyrodniczych 

Zespół 
/symbol/ % og. 

powierzchni 
gleb 

Ilość 
jednostek 
glebowych 

Ilość 
konturów 

Wskaźniki 
możliwości produk-

cyjnych 
. ppq/ha 

1 41,0 14 3202 29 - 33 
2 5,7 13 838 26 - 33 
3 1.1 14 239 21 - 33 
4 7,0 21 1224 26 - 30 
5 11,7 10 1974 21 - 28 
6 12,6 13 2210 12 - 24 
7 5,6 12 1173 12 - 21 
8 9,6 3 1599 21 - 3 3 X 

9 5,7 24 833 21 - 33 х 
Razem 100,0 124 13292 24 - зо 

x Dane szacunkowe 
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Tabela 5 
Procentowy udział stref warunków klimatycznych w zasięgach zespołów glebowo-przyrodniczych 

Ocena warunków 
klimatycznych Symbol 

1 1 ' l 1 1 l ' -
Zespoły Jednostek glebowo-przyrodniczych Ocena warunków 

klimatycznych Symbol 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Warunki korzy-
stne dla roz-
woju rolnictwa 

X 
11 12 13 14 15 16 17 18 -Warunki korzy-

stne dla roz-
woju rolnictwa 

X 
34,4* 25,5% 45,0% 34,5% 29,4% 29,5% 26,1% 22,9% -

Warunki sprzy-
jające; rozwojo-
wi rolnictwa >2 

21 22 23 24 25 26. 27 28 -Warunki sprzy-
jające; rozwojo-
wi rolnictwa >2 

41,3% 41,7% 54,0% 49,0% 53,3% 46,6% 54,0% 43,9% -

Warunki ogra-
niczające roz-
wój rolnictwa 3 

31 32 33 34 35 36 37 38 -Warunki ogra-
niczające roz-
wój rolnictwa 3 

24,3% 32,8% 1,0% 16,5% 17,3% 23,9% 19,9% 33,2% 
Warunki 
nie oznaczone 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Warunki 
nie oznaczone 03 - - - - - -
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Tabela 6 
Struktura przestrzenna warunków glebowo-klimatycznych rolnictwa 

Ocena 
warunków 
klima-
tycznych, 
rolnictwa 

• i Wskaźniki oceny warunków glebowych 
% og. 

powierz-
chni te-
renów 
rolnych 

Ocena 
warunków 
klima-
tycznych, 
rolnictwa 

> 30,1 30 - 27,1 27-24,1 24 - 21,1 21 > 
% og. 

powierz-
chni te-
renów 
rolnych 

Ocena 
warunków 
klima-
tycznych, 
rolnictwa Użytkowanie /%/ 

% og. 
powierz-
chni te-
renów 
rolnych 

Ocena 
warunków 
klima-
tycznych, 
rolnictwa 

R RL LR. R RL LR R RL LR R RL LR R RL LR 

% og. 
powierz-
chni te-
renów 
rolnych 

Warunki 
korzystne 

1 4,4 - - 4,0 - - 0,3 7,8 1,8 - * 4,2 1,3 - 0,5 - 24,3 

Warunki 
sprzyjające 

2 4,5 - 12,9 3,6 - 5,9 3,2 9,2 2,9 3,5 1,9 - 0,7 1,6 42,9 

Warunki 
niekorzystne 

3 
6,4 - - 3,6 - - 0,6 5,1 1,3 1.9 1,0 - 0,5 0,9 - 21,3 

Warunki 
nie badane 2,6 - - 1,2 - - 1,8 3,3 1.5 - 0,2 0,9 - - - 11,5 

% og. po-
wierzchni 
terenów 
rolnych 

17,9 - - 21,7 3,6 - 8,6 19,4 6,8 4,8 8,9 4,1 0,5 2,1 1,6 % og. po-
wierzchni 
terenów 
rolnych 17,9% 25,3% 34,8% 17,8% 4,2% 100 
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Wyniki oceny układów warunków klimatycznych rolnictwa w skali kraju 
kształtują się następująco:. 
- warunki korzystne /1/ 24,3% powierzchni ogólnej 
- warunki sprzyjające /2/ 42,9% powierzchni ogólnej 
- warunki niekorzystne /3/ 21,3% powierzchni ogólnej 
- warunki nie badane /0/ 11,5% powierzchni ogólnej. 

Udział przestrzenny danego układu warunków klimatycznych w procen-
tach ogólnej powierzchni poszczególnych zespołów jednostek glebowych 
/zgeneralizowanych homogenicznych jednostek przestrzennych glebowo-
przyrodniczych/ jest przedstawiony w tabeli 6. 

Syntetyczny wynik oceny warunków glebowych i klimatycznych rolnict-
wa zawierają tabele 5 i 6. 

Uzyskana charakterystyka warunków glebowych i klimatycznych rolni-
ctwa daje podstawę do sformułowania oceny warunków ze względu na ich 
odpowiedni ość lub ograniczenia dla rozwoju intensyfikacji rolnictwa. 
Wyniki tej oceny zawiera tab. 7. 

4.2. Zakres opracowanej dokumentacji 

Schemat opracowania dokumentacji kartograficznej /rys. 7/ ilustru-
je przejście z różnych materiałów źródłowych na wynikowe mapy i dane 
liczbowe. W tabeli 1 zestawiono rodzaje opracowanych dokumentacji 
oraz zakres informacji zawartych w ich treści. 

Podstawową prezentacją praktycznego zastosowania opracowanej meto-
dy do oceny warunków przyrodniczych rolnictwa jest załączona mapa 
w skali 1 : 1 000 000 oraz rejestr danych liczbowych o strukturze prze-
strzennej warunków przyrodniczych rolnictwa. 

Na mapie zostały wyznaczone dwa typy jednostek przestrzennych śro-
dowiska przyrodniczego: jednostki względnie homogeniczne oraz jednost-
ki względnie homotoniczne. 

Pierwsze z nich są oznaczone symbolami cyfrowymi, wyrażającymi oce-
ny jakościowe warunków glebowych i warunków klimatycznych /1, 2, 3, 0 x 
oceny warunków klimatycznych i 1, 2 ... 9 oceny warunków glebowych/. 

0 - warunki klimatyczne nie ocenione; przy łącznej ocenie z warunka-
mi glebowymi uznano je Jako względnie dobre dla rozwoju rolnictwa. 
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Tabela 7 
Syntetyczna ocena warunków glebowo-klimatycznych ze względu na 
ograniczenia intensyfikacji rozwoju rolnictwa-

Ocena stopnia ograniczeń inten-
syfikacji rozwoju rolnictwa 

Pow. w 
% og. 
pow. 
kraju 

Numery jednostek przestrzen-
nych na mapie /jednostki 
homotonlczne - regiony/ 

1. Warunki klimatyczne i gle-
bowe nie ograniczające. 
Wskaźniki: klimat 1 
gleby 7-27,1 . 

8,4 
5; 77; 92; /R- > 30/ 
2; 4; 10; 13; 82; /R-30-

27/ 

2. Warunki klimatyczne słabo 
ograniczające, warunki gle-
bowe nie ograniczające. 
Wskaźniki: klimat 2 
gleby > 27,1 

21,0 
5a; 34; 55; /R > 30/ 
6; 9; 24: 25; 28; 29; 
57; 63; 68; 72 ; 73; 76; 
82a; 84; /R-30-27/ 
16; 17; 83; /RL-30-27/ 

3. Warunki klimatyczne nie ogra-
niczające, warunki glebowe 
słabo ograniczające. 
Wskaźniki: klimat 1 
gleby 27-24,1 

9,9 
90; /R-27-24/ 
1; 3; 12; 78; 88; 

/Rl-27-24/ 
86; /LR-27-24/ 

4. Warunki klimatyczne i wa-
runki glebowe słabo ogra-
niczające. 
Wskaźniki: klimat 2 
gleby 27-24,1 

11,3 
15; 18; 22; 26; 54; 66; 
74; /R-27-24/ 
40; 58; 62; 67; 

/RL-27-24/ 
20; 21; /LR-27-24/ 

5. Warunki klimatyczne silnie 
ograniczające, warunki gle-
bowe nie ograniczające. 
Wskaźniki: klimat 3 
gleby > 27,1 

10,0 
38; 43; 45; 48; 49; 

/R > 30/ 
7; 8; 30; 53; 59; 60: 

/R-30-27/ 

6. Warunki glebowe nie ograni-
czające, 
klimat nie badany 3,8 

87; 89; /R > 30/ 
81; 100; 105; /R-30̂ -27/ 

7. Warunki klimatyczne nie ogra 
niczające, warunki glebowe 
silnie ograniczające. 
Wskaźniki: klimat 1 
gleby 24 

6,0 
11; 69; /RL-24-21/ 
52; /LR-24-21/ 
80; /RL 21/ 

8. Warunki klimatyczne słabo 
ograniczające, warunki 
glebowe silnie ogranicza-
jące. 
Wskaźniki: klimat 2 
gleby 24 

10,6 

14; 36; 47; 56; 70; 
/R-24-21/ 

64; 65; 71; 91; /R-24-21/ , 
27; 52a; /LR-24-21/ 
33; /RL-21/ 
23; /LR 21/ 
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c.d. tab. 7 

Ocena stopnia ograniczeń inten-
syfikacji rozwoju rolnictwa 

Pow. w 
% og. 
pow. 
kraju 

Numery jednostek przestrzen-
nych na mapie /jednostki 
homotoniczne • regiony/ 

9. Warunki klimatyczne silnie 
ograniczające, warunki 
glebowe słabo ograniczają-
ce. 
Wskaźniki: klimat 3 
gleby 27-24,1 

7,0 

511 /R-27-24/ 
19; 31; 42v 50; /RL-27-24/ 
41; /LR-27-24/ 

10.Warunki glebowe słabo og-
raniczające, warunki kli-
matyczne nie badane 

6,6 93; 95; 98; 102 /R-27-24/ 
88a; 99; 101; 106; 108: 109 

/RL-27-24/ 
94; 96; 97; 107; 110; 

/LR-27-24/ 
11.Warunki klimatyczne i gle-

bowe silnie ograniczające 
37; 39; 44; /R-24-21/ 
32; /RL-24-21/ 
46; /R - 21/ 
35; 61; /RL - 21/ 

12. Warunki glebowe silnie 
ograniczające, warunki 
klimatyczne nie badane 

1,1 
104; /RL-24-21/ 
103; • /LR-24-21/ 

Jednostki homotoniczne, o względnie jednorodnych strukturach prze-
strzennych, występujących w ich zasięgach jednostek homogenicznych, 
oznaczone są na omawianej mapie następującymi symbolami: 

I........... 110 - numer jednostki, 
R, RL, LR - przeważające użytkowanie /rolnicze, rolniczo-

leśne i leśno-rolnicze/ 
II, 25, 09 - przeważające jednostki homogeniczne 
20,0 ......... 30,3 - wskaźnik potencjalnej produkcyjności gleb. 
Ponadto na mapie tej- oznaczono zasięgi lasów, sieć wodną i miasta 

ponad 50 000 mieszkańców. 
Rejestr danych o strukturze przestrzennej warunków przyrodniczych 

rolnictwa, stanowiący aneks do niniejszej pracy wykonano na podstawie 
mapy roboczej warunków przyrodniczych rolnictwa w skali 1 : 500 000. 
Dane obliczono dla każdej ze 110 Jednostek homotonicznych. Obejmują 
one:. 
- symbol Jednostki 
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2 - strukturę użytkowania ziemi w km 
- udział procentowy powierzchni jednostek glebowych w powierzchni ogól-
nej terenów rolniczych 

- udział procentowy stref warunków klimatycznych w obszarach jednostek 
przestrzennych gleb. 
W uzupełnieniu opracowanej dokumentacji wykonano również schematy-

czną mapę oceny warunków przyrodniczych rolnictwa w układzie admini-
stracyjnym kraju. Na mapie tej przedstawiono zgeneralizowany wynik oce-
ny warunków przyrodniczych rolnictwa. Wyróżniono 8 typów obszarów /rys. 
8/: 

- obszary o warunkach nie ograniczających intensyfikacji rozwoju 
rolnictwa, 

- obszary o warunkach glebowych nie ograniczających i o warunkach 
klimatycznych ograniczających rozwój rolnictwa, 

- obszary o warunkach glebowych słabo ograniczających i o warun-
kach kMmatycznychnie ograniczających intensyfikacji rozwoju rol-
nictwa, 

- obszary o warunkach glebowych i o warunkach klimatycznych słabo 
ograniczających intensyfikację rozwoju rolnictwa, 

- obszary o warunkach glebowych silnie ograniczających i o warun-
kach klimatycznych nie ograniczających intensyfikacji rozwoju rol-
nictwa, 

- obszary o warunkach glebowych i klimatycznych silnie ogranicza-
jących intensyfikację rozwoju rolnictwa, 

- obsźary o warunkach glebowych bardzo silnie ograniczających i wa-
runkach klimatycznych nie ograniczających intensyfikacji rozwoju 
rolnictwa, 

- obszary o warunkach nieodpowiednich do rozwoju rolnictwa. 
Poza opracowaniem omówionej dokumentacji, jak już było wspomniane, 

została również przygotowana informacja o środowisku przyrodniczym 
i użytkowaniu ziemi w formie kartoteki założonej na 80 kolumnowych kar-
tach perforowanych. Metoda założenia i wykorzystywania danych z karto-
teki dla potrzeb planowania i organizacji przestrzennej rolnictwa w 
skali regionalnej jest przedmiotem oddzielnego opracowania. 
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OCENA WARUNKÓW GLEBOWYCH I KLIMATYCZNYCH ROLNICTWA WG WOJEWODZTW 

OPRACOWANO 
MAPY WARUNROW GIF BO-
WYCH l KLIMAT YCZNYCZWC* 
ROLNICTWA W POLSCE 

http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



- 29 -

5. WNIOSKI 

1. Uzyskane nowe ujęcie charakterystyki przestrzennej warunków przy-
rodniczych rolnictwa może być wykorzystane do opraćowywania pla-
nów krajowych i wojewódzkich rozwoju rolnictwa. 

2. Opracowana metoda może być również zastosowana, przy odpowiedniej 
modyfikacji układu klasyfikacji cech diagnostycznych, do wykonania 
charakterystyki środowiska przyrodniczego w skalach szczegółowych, 

3. Dla zapewnienia możliwości wykorzystania praktycznego wyników op-
racowania w perspektywie przyszłych horyzontów czasowych należało-
by przyjąć zasadę okresowej aktualizacji wykonanej dokumentacji. 

4. Wskazana jest kontynuacja rozpoczętego w ramach opracowania kie-
runku dokumentowania i ewidencjonowania informacji o środowisku 
przyrodniczym w formie kartoteki źródłowej danych w układzie pól 
znaczonych - przystosowanej do zinformatyzowania. 
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