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Wprowadzenie
Ostatnie dziesiêciolecie XX wieku by³o okresem g³êbokich i radykalnych przemian spo³ecznogospodarczych w Polsce wywo³anych procesem transformacji gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej. Wród zmian, jakie zasz³y we wspomnianej
dekadzie mo¿na zaobserwowaæ tak¿e zmiany sposobu u¿ytkowania ziemi. Najwiêksze zmiany zasz³y w rolniczym wykorzystaniu ziemi, gdzie czêæ gruntów zosta³a wy³¹czona z rolniczego u¿ytkowania i przeznaczona pod zalesienie, inne za zosta³y zajête przez inwestycje
budowlane i drogowe. Czêæ terenów wykorzystywanych dotychczas przez przemys³ zosta³a zrekultywowana i przeznaczona do zupe³nie innego wykorzystania. Mimo wielu zmian
w u¿ytkowaniu ziemi, jakie ju¿ zasz³y i jakie w dalszym ci¹gu zachodz¹, informacja o ich
rozmieszczeniu na obszarze ca³ego kraju jest niewystarczaj¹ca.
Odpowiedzi na pytanie o przestrzenne zmiany w sposobie u¿ytkowania/pokrycia terenu
mo¿na otrzymaæ, analizuj¹c bazy danych opracowane w ramach projektów Europejskiej
Agencji rodowiska CORINE Land Cover 90 i 2000 (CLC90 i CLC2000) (Bielecka, Cio³kosz, 2004). ród³em danych wykorzystanych do opracowania tych baz by³y zdjêcia satelitarne wykonane przez satelitê Landsat. W metodyce przyjêto wyró¿nienie tylko tych form
pokrycia ziemi, których powierzchnia jest wiêksza ni¿ 25 ha, a tak¿e wydzielenie elementów
liniowych o szerokoci ponad 100 m. W wyniku przeprowadzonych analiz na terenie Polski
wyznaczono 31 form pokrycia i u¿ytkowania ziemi.
Powierzchnia minimalnego wydzielenia, wynosz¹ca 25 ha, jest stosunkowo du¿a. Nic
wiêc dziwnego, ¿e zmiany pokrycia terenu okrelone na podstawie porównania obu baz
objê³y zaledwie 0,8% powierzchni kraju. Tymczasem, s¹dz¹c na podstawie zmian, jakie za*
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chodz¹ w naszym kraju, mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e powinny one obj¹æ znacznie wiêksze
obszary. Spostrze¿enia te potwierdza równie¿ dok³adna analiza zdjêæ satelitarnych, tych samych, które zosta³y wykorzystane w realizacji projektu CORINE Land Cover. Analiza ta wykaza³a, ¿e wiele zmian w u¿ytkowaniu ziemi zasz³o na obszarach mniejszych od 25 ha, czyli
poni¿ej wielkoci granicznej wyznaczania poligonów przyjêtej we wspomnianych projektach.
Mimo, ¿e dobór kryterium wielkoci powierzchni jednostkowych zmian wydaje siê bezdyskusyjn¹ przyczyn¹ stosunkowo ma³ej liczby zmian pokrycia terenu na terenie Polski zarejestrowanych w bazach danych, to jednak nasuwa siê pytanie, czy aby to by³a jedyna przyczyna? Czy fakt stosunkowo ma³ej rozpiêtoci czasowej miêdzy dwoma momentami, w
których wykonano zdjêcia satelitarne, i dla których opracowano bazy danych, nie decyduje
równie¿ o rozmiarach zmian? Odpowied na to pytanie nie jest prosta, jako ¿e w naszym
kraju nie ma baz danych o pokryciu terenu sprzed 1990 r. Aby wiêc uzyskaæ informacje, czy
pokrycie terenu i jego u¿ytkowanie w Polsce jest wyj¹tkowo stabilne, czy te¿ podlega zmianom w d³u¿szym okresie, postanowiono wykorzystaæ Przegl¹dow¹ Mapê U¿ytkowania Ziemi w Polsce w skali 1:1 000 000 opracowan¹ przez zespó³ pod kierunkiem F. Uhorczaka
(Uhorczak, 1969) i porównaæ j¹ z baz¹ danych opracowan¹ w projekcie CORINE Land
Cover 2000 (CLC2000). ród³em informacji wykorzystanym do opracowania Przegl¹dowej Mapy U¿ytkowania Ziemi w Polsce by³y mapy topograficzne w skali 1:100 000 sprzed II
wojny wiatowej. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e miêdzy wykonaniem tych map, a opracowaniem
bazy danych CLC2000 minê³o oko³o 70 lat.

Polska Przegl¹dowa Mapa U¿ytkowania Ziemi
w skali 1:1 000 000
Przegl¹dowa Mapa U¿ytkowania Ziemi w Polsce w skali 1:1 000 000 zosta³a pomylana
jako zbór zawieraj¹cy mapy piêciu g³ównych form u¿ytkowania ziemi, a mianowicie: wód,
³¹k i pastwisk, lasów, osadnictwa i gruntów ornych. Wydobycie z map topograficznych i
pokazanie ka¿dego z tych elementów w przegl¹dowym obrazie kartograficznym nastrêcza³o
ró¿nych problemów i trudnoci i wp³ynê³o w pewnym stopniu na ich obraz kartograficzny.
W przypadku ³¹k i pastwisk wype³nione kontury z oznaczeniami sygnaturowymi dawa³y
niemal automatycznie wierny geograficznie i powierzchniowo obraz tej formy pokrycia/
u¿ytkowania ziemi. Podobnie by³o w przypadku lasów, a tak¿e rzek i zbiorników wodnych.
W przeciwieñstwie do wy¿ej wymienionych elementów u¿ytkowania ziemi, osadnictwo
zosta³o przedstawione za pomoc¹ metody ekwidystant. Istota tej metody polega³a na obwiedzeniu obrazu osadnictwa na mapie topograficznej w skali 1:100 000 pasem o szerokoci 0,5
mm. W ten sposób osadnictwo zwarte przedstawiono rysunkiem nieco przewiêkszonym w
stosunku do w³aciwego konturu osiedla, natomiast osadnictwo rozproszone przedstawiono
zwart¹ plam¹, jeli symbole domów-zagród by³y po³o¿one bli¿ej siebie ni¿ 100 m (podwójna
ekwidystanta), lub w postaci pojedynczych tarczek o rednicy 1 mm (100 m w terenie), jeli
odleg³oci miêdzy symbolami zagród by³y wiêksze ni¿ 100 m. W koñcowym efekcie obraz
osadnictwa zosta³ przewiêkszony powierzchniowo. Powiêkszenie sygnatury pojedynczej
zagrody do punktu o rednicy 1 mm sprawi³o, ¿e przy 10-krotnym pomniejszeniu orygina³u,
obraz tego punktu mia³ rednicê 0,1 mm, a wiêc by³ jeszcze widoczny go³ym okiem. Opracowana mapa daje ogólny obraz charakteru rozmieszczenia osadnictwa w Polsce.
Grunty rolne (ziemia orna w nomenklaturze F. Uhorczaka) zosta³y wydobyte z mapy
1:100 000 tylko jako saldo powierzchni ogólnej oraz zajêtej przez wody, ³¹ki i pastwiska i
osadnictwo.
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Druk Polskiej Przegl¹dowej Mapy U¿ytkowania Ziemi w skali 1:1 000 000 by³ eksperymentem ze wzglêdu na zastosowan¹ technikê reprodukcji. Orygina³y opracowania poszczególnych
elementów u¿ytkowania ziemi w podzia³ce 1:100 000 zosta³y fotograficznie pomniejszone (ka¿dy
element oddzielnie) do podzia³ki 1:300 000, zgodnie z za³o¿eniem bez generalizacji. Nastêpnie
czarne wydruki w skali 1:300 000 zosta³y zredukowane fotograficznie  równie¿ bez generalizacji kartograficznej  do skali 1:1 000 000 i dopiero w tej skali zmontowano ca³oæ mapy
Polski. Polska Przegl¹dowa Mapa U¿ytkowania Ziemi ma charakter zbli¿ony do atlasu i zawiera
mapy tematyczne o formacie 76 × 76 cm. Obok map piêciu poszczególnych form u¿ytkowania
ziemi, opracowano tak¿e mapy ³¹cz¹ce ró¿ne formy, miêdzy innymi grunty orne i osadnictwo,
czy te¿ wody oraz ³¹ki i pastwiska, lub lasy i osadnictwo. Jedna z opracowanych wersji map
przedstawia wszystkie piêæ form u¿ytkowania ziemi.
Opublikowana mapa, mimo stosunkowo ma³ej skali, jest wyj¹tkowo bogata w treæ,
gdy¿ w procesie jej sporz¹dzania zastosowano tylko generalizacjê fotograficzn¹ orygina³ów
sporz¹dzonych w skali 1:100 000. Mimo 10-krotnego zmniejszenia liniowego i 100-krotnego
zmniejszenia powierzchni, na mapie zosta³y przedstawione poszczególne klasy u¿ytkowania
ziemi z dok³adnoci¹ do 1 ha (na mapie 1:1 000 000 kwadracik o boku 0,1 mm, a wiêc
punkcik na granicy widzialnoci go³ym okiem). Tak szczegó³owy obraz u¿ytkowania ziemi
w Polsce w latach trzydziestych ubieg³ego stulecia mo¿e byæ bardzo dobr¹ podstaw¹ do
prowadzenia badañ retrospektywnych odnosz¹cych siê do oceny zmian u¿ytkowania ziemi
w ostatnim pó³wieczu.

Kongruencja danych
W celu porównania treci Polskiej Przegl¹dowej Mapy U¿ytkowania Ziemi z baz¹ danych
opracowan¹ w projekcie CORINE Land Cover 2000 i okrelenia zmian w przestrzennym
rozk³adzie form pokrycia/u¿ytkowania ziemi w Polsce w rozleg³ej cezurze czasowej, nale¿a³o doprowadziæ do ujednolicenia danych.
Proces ten obj¹³ w pierwszej kolejnoci konwersjê danych analogowych na dane cyfrowe. Zamiana obrazu analogowego na obraz cyfrowy, zosta³a przeprowadzona za pomoc¹
wielkoformatowego skanera p³askiego DSK  Feniks, o polu skanowania 800 x 1000 mm i
rozdzielczoci 200 punktów na centymetr. Arkusze map przedstawiaj¹cych poszczególne
formy u¿ytkowania ziemi, a wiêc wody, osadnictwo, lasy, ³¹ki i pastwiska zeskanowano z
rozdzielczoci¹ 600 dpi w trybie 24 bity (RGB). Przyjêta rozdzielczoæ sprawi³a, ¿e najmniejsza jednostka powierzchni, dla której zosta³a okrelona informacja ród³owa to pole o powierzchni 0,0016 mm2. Oznacza to, ¿e uzyskany obraz rastrowy bardzo dok³adnie odtwarza
oryginalne dane. Zeskanowane mapy poszczególnych form u¿ytkowania ziemi zosta³y zwizualizowane w formacie TIFF.
W drugiej kolejnoci doprowadzono do ujednolicenia wydzieleñ. Baza danych CORINE
Land Cover zawiera informacje o 31 formach pokrycia terenu, podczas gdy na Polskiej
Przegl¹dowej Mapie U¿ytkowania Ziemi wyró¿niono tylko piêæ form u¿ytkowania ziemi. W
pierwszym etapie generalizacji wydzieleñ bazy danych postanowiono doprowadziæ do agregacji trzeciego poziomu hierarchicznie zbudowanej legendy do poziomu drugiego. W ten
sposób liczbê wyró¿nionych form pokrycia terenu mo¿na by zmniejszyæ z 31 do 15. Dalsza
agregacja i przejcie do poziomu pierwszego, w którym legenda projektu CORINE Land
Cover zawiera ju¿ tylko piêæ wydzieleñ okaza³a siê w kilku przypadkach niemo¿liwa.
Nie by³o problemów z generalizacj¹ wydzieleñ dotycz¹cych terenów antropogenicznych.
Wprawdzie legenda CORINE Land Cover na poziomie drugim zawiera cztery wydzielenia,
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obejmuj¹ce oprócz osadnictwa tak¿e tereny przemys³owe, handlowe, komunikacyjne, ale do
osadnictwa Uhorczak (1969) zaliczy³ równie¿ wszelkie tereny zabudowane, w tym przemys³owe i handlowe. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e oba wydzielenia i w bazie danych CORINE Land
Cover, i na Polskiej Przegl¹dowej Mapy U¿ytkowania Ziemi s¹ w pe³ni adekwatne.
Bardziej skomplikowana okaza³a siê sprawa wydzieleñ obejmuj¹cych lasy. Tu ju¿ na poziomie
trzecim legendy projektu CORINE Land Cover trzeba by³o dokonaæ rêcznej agregacji i poszczególne wydzielenia przypisaæ albo lasom, albo ³¹kom, albo te¿ wreszcie ziemi ornej. Do lasów (w
definicji przyjêtej przez Uhorczaka) zaliczono nastêpuj¹ce formy pokrycia terenu wyró¿nione na
poziomie trzecim w legendzie projektu CORINE Land Cover: lasy liciaste, lasy iglaste, lasy
mieszane, kosodrzewinê, lasy i rolinnoæ krzewiast¹ w stanie zmian, a tak¿e pogorzeliska.
Podobnie przestawia³a siê sprawa ³¹k i pastwisk. Do tej formy pokrycia terenu wymienionej zarówno na poziomie trzecim, jak równie¿ drugim w legendzie projektu CORINE Land
Cover zaliczono tak¿e murawy i pastwiska naturalne, rolinnoæ rozproszon¹, bagna ródl¹dowe oraz torfowiska.
Do ziemi ornej wyró¿nionej przez Uhorczaka zaliczono grunty orne, sady i plantacje,
z³o¿one systemy upraw i dzia³ek, tereny zajête przez rolnictwo z du¿ym udzia³em rolinnoci
naturalnej, a tak¿e wydmy i piaski.
Najtrudniejsza do rozwi¹zania okaza³a siê sprawa wód. Na Polskiej Przegl¹dowej Mapie
U¿ytkowania Ziemi zosta³y przedstawione wszystkie cieki i zbiorniki wodne, które by³y widoczne na mapach topograficznych w skali 1:100 000. Tymczasem do bazy danych CORINE Land Cover wprowadzono tylko te rzeki, których szerokoæ wynosi³a co najmniej 100
m, natomiast w przypadku zbiorników wodnych o ich wprowadzeniu decydowa³a powierzchnia, która musia³a wynosiæ ponad 25 ha. Tak wiêc baza danych CORINE Land Cover jest w
tym przypadku nieporównywalnie ubo¿sza i porównywanie jest zawartoci z Polsk¹ Przegl¹dow¹ Map¹ U¿ytkowania Ziemi zosta³o ograniczone tylko do zbiorników wodnych o
powierzchni ponad 25 ha.
Omówione powy¿ej postêpowanie doprowadzi³o do porównywalnoci treci Polskiej Przegl¹dowej Mapy U¿ytkowania Ziemi z zawartoci¹ nowej bazy danych o pokryciu terenu,
otrzymanej na podstawie agregacji danych zawartych w bazie danych CORINE Land Cover.
W wyniku wstêpnych analiz obu zbiorów okaza³o siê mo¿liwe rozszerzenie zakresu badañ
nad zmianami pokrycia/u¿ytkowania ziemi w Polsce poprzez uwzglêdnienie, prócz piêciu
podstawowych form pokrycia/u¿ytkowania ziemi, tak¿e dodatkowych form, takich jak tereny przemys³owe, tereny rolnicze z rozproszonym osadnictwem i lasy w stanie zmian. Te
formy pokrycia/u¿ytkowania ziemi nie maj¹ bezporedniego odbicia w treci Polskiej Przegl¹dowej Mapy U¿ytkowania Ziemi, ale ich analiza jest mo¿liwa poprzez porównanie bazy
danych CORINE Land Cover z treci¹ archiwalnych map topograficznych, na podstawie
których zosta³a opracowana wspomniana mapa.
Porównuj¹c zawartoæ bazy danych CORINE Land Cover z mapami topograficznymi
mo¿na by³o okreliæ zmiany wynikaj¹ce z powstawania nowych terenów przemys³owych i
handlowych, czy te¿ miejsc eksploatacji odkrywkowej, za w przypadku terenów rolniczych z rozproszonym osadnictwem mo¿na by³o oceniæ charakter przekszta³ceñ struktury
osadniczej, natomiast w przypadku tej formy pokrycia terenu, jak¹ s¹ lasy w stanie zmian,
porównanie bazy danych z mapami topograficznymi pozwoli³o na otrzymanie obrazu zmian,
które zasz³y na terenach lenych w wyniku prac gospodarczych, czy te¿ w wyniku procesów naturalnych, takich jak sukcesja rolinnoci, zarastanie czy denaturalizacja rodowiska
zwi¹zana ze zmian¹ sposobu u¿ytkowania.
W wyniku tego procesu mo¿na by³o do nowo powsta³ej bazy danych wprowadziæ dodatkowo trzy nowe formy pokrycia terenu tak, ¿e w sumie zawiera³a ona 8 form pokrycia/
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u¿ytkowania ziemi a mianowicie: osadnictwo; tereny przemys³owe wraz z obiektami handlowymi i komunikacyjnymi, kopalniami, wyrobiskami i budowami oraz zantropogenizowanymi terenami zielonymi; grunty rolne; ³¹ki i pastwiska; tereny rolnicze z rozproszonym osadnictwem; lasy; lasy w stanie zmian oraz wody (tab. 1).
Tabe la 1. Agre gacja form u¿ytkowania zie mi
Formy u¿ytkowania zie mi (CLC-2000)
111. Zabudowa zwarta

Formy u¿ytkowania zie mi po agre gacji
Osadnictwo

112. Zabudowa luna
211. Grunty orne

Ziemia orna

222. Sady i plantacje
243. Tereny rolnicze z du¿ym udzia³em rolinnoci naturalnej
331. Pla¿e, wydmy i piaski
332. Ska³y
242. Tereny rolnicze z rozproszonym osadnictwem

Tereny rolnicze z rozproszonym osadnictwem

231. £¹ki i pastwiska

£¹ki i pastwiska

321. £¹ki naturalne
333. Rolinnoæ rozproszona
411. Bagna i mokrad³a
412. Torfowiska
311. Lasy liciaste

Lasy

312. Lasy iglaste
313. Lasy mieszane
322. Kosodrzewina
324. Las w stanie zmian

Las w stanie zmian

334. Pogorzeliska
121. Tereny przemys³owe i handlowe
122. Tereny komunikacyjne

Tereny przemys³owe, handlowe
i komunikacyjne, kopalnie, wyrobiska
i budowy oraz antropogeniczne tereny zielone

123. Porty
124. Lotniska
131. Miejsca eksploatacji odkrywkowej
132. Zwa³owiska i ha³dy
133. Budowy
141. Miejskie tereny zielone
142. Tereny sportowe i wypoczynkowe
511. Cieki
512. Zbiorniki wodne
523. Morze

Wody

22

Andrzej Cio³kosz, Zenon F. Po³awski

Oprócz zmiany liczby wyznaczonych form pokrycia/u¿ytkowania ziemi w wyniku generalizacji nast¹pi³a tak¿e zmiana liczby poligonów opisuj¹cych pokrycie/u¿ytkowanie ziemi.
Liczbê 124 338 poligonów (w przypadku bazy CLC2000) zredukowano do 65 535 poligonów w zgeneralizowanej bazie wynikowej.
Kolejnym etapem pracy by³a transformacja zeskanowanych map analitycznych Polskiej
Przegl¹dowej Mapy U¿ytkowania Ziemi przedstawiaj¹cych przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych form u¿ytkowania ziemi (wody, ³¹ki i pastwiska, lasy i osadnictwo) do uk³adu
wspó³rzêdnych prostok¹tnych p³askich 1992, w jakim zosta³a opracowana baza danych
CORINE Land Cover 2000. Poniewa¿ analiza zarysu wydzieleñ na zeskanowanych mapach
wykaza³a wystêpowanie drobnych przesuniêæ pomiêdzy treci¹ tematyczn¹ a osnow¹ kartograficzn¹, dlatego w celu lepszego dopasowania obu zbiorów zastosowano transformacjê
wielomianow¹ czwartego stopnia. Punkty ³¹czne obejmowa³y ca³y obszar mapy, ze szczególnym uwzglêdnieniem po³o¿enia elementów treci tematycznej i ich otoczenia. Ze wzglêdu
na przesuniêcia treci tematycznej geometryzowanych map niektóre elementy, takie jak osadnictwo i wody, wymaga³y zwiêkszenia liczby punktów ³¹cznych. Mapa w zapisie cyfrowym, po transformacji geometrycznej, jest utworzona z pikseli, które reprezentuj¹ powierzchnie o wymiarach 50×50 m w terenie. Wartoæ b³êdu redniego transformacji waha siê, dla
poszczególnych nak³adek tematycznych, w granicach 100150 m.

Interpretacja i ocena zmian u¿ytkowania ziemi
w drugiej po³owie XX wieku w Polsce
Zamieniona na postaæ cyfrow¹ Polska Przegl¹dowa Mapa U¿ytkowania Ziemi w skali
1:1 000 000 oraz zgeneralizowana baza danych CORINE Land Cover stanowi³y podstawê do
prowadzenia zasadniczych badañ. Porównanie obu zbiorów danych pozwoli³o na stwierdzenie zmian, jakie zasz³y na obszarze Polski w ci¹gu siedmiu dziesiêcioleci. Trzeba jednak
zaznaczyæ, ¿e zmianê formy pokrycia/u¿ytkowania ziemi zaznaczono tylko wówczas, gdy
objê³a ona obszar powy¿ej 25 ha.
Interpretacja zmian form pokrycia/u¿ytkowania ziemi by³a przeprowadzona metod¹ wizualn¹, bezporednio na monitorze komputera. W tym celu wykorzystano oprogramowanie ArcView GIS ver. 3.2. Na poszczególne warstwy tematyczne Polskiej Przegl¹dowej Mapy U¿ytkowania Ziemi, które stanowi³y warstwy podk³adowe, na³o¿ono zgeneralizowan¹ wektorow¹
bazê danych zawieraj¹c¹ dane o pokryciu terenu w 2000 roku. Wizualna analiza obu zbiorów
pozwoli³a na opracowanie warstwy wynikowej, która zawiera³a dane o zmianach pokrycia/
u¿ytkowania ziemi. W efekcie prac interpretacyjnych powsta³a baza danych przedstawiaj¹ca
informacje o zmianach sposobu u¿ytkowania ziemi w drugiej po³owie XX wieku w Polsce.
Baza ta ma charakter wyspowy, poniewa¿ znajduj¹ siê w niej tylko te obszary, w których
zmieni³o siê pokrycie/u¿ytkowanie terenu. Wa¿nym elementem wspomagaj¹cym analizê wizualn¹, by³y zdjêcia satelitarne, zarówno w formie analogowej jak i cyfrowej, a tak¿e zestaw
archiwalnych mapy topograficznych w skali 1:100 000 w uk³adach WIG i Borowa Góra.
Wizualizacja bazy danych zawieraj¹cej informacje o zmianach pokrycia/u¿ytkowania ziemi w ci¹gu ostatniego pó³wiecza w Polsce pozwoli³a na opracowanie mapy przedstawiaj¹cej
to zjawisko. Z kolei na³o¿enie na tê mapê podzia³u administracyjnego kraju umo¿liwi³o okrelenie wielkoci zmian, jakie zasz³y w poszczególnych województwach. Wyniki tych analiz
zosta³y przestawione w tabeli 2 oraz na rysunku 1.
Analizuj¹c wspomnian¹ tabelê i rysunek mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zmiany form pokrycia terenu
wyst¹pi³y niemal w ca³ej Polsce, ale ich natê¿enie nie rozk³ada siê równomiernie na obszarze
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Rys. 1. Obszary, na których wyst¹pi³y
zmiany form pokrycia terenu
w okresie 19302000
Tabe la 2. Zmiany u¿ytkowania zie mi w Pols ce w latach 1930-2000 oraz 1990-2000
Okres

19302000

19902000*
Powierzchnia zmian

POLSKA

[km2 ]

[%]

[km2 ]

[%]

2 9 5 4 3 ,03

9 ,4 4

2 5 5 4 ,6

0 ,8 2

Dolnol¹skie

1063,25

5,3

257,4

1,29

Kujawsko- pomorskie

1203,90

6,1

9 1, 5

0,51

£ódzkie

1237,01

6,8

139,8

0,77

Lubelskie

1912,57

7,6

87,6

0,35

Lubuskie

939,78

6,7

168,8

1,21

Ma³opolskie

985,74

6,5

57,1

0,38

Mazowieckie

4004,87

11,4

211,9

0,60

Opolskie

533,73

4,3

255,7

2,72

Podkarpackie

1828,48

10,2

108,5

0,61

Podlaskie

2380,92

11,7

133,3

0,66

Pomorskie

1885,59

10 , 3

152,7

0,84

l¹skie

1114,81

9,1

235,7

1,92

wiêtokrzyskie

1061,32

9,1

101,0

0,87

Warmiñsko- mazurskie

4037,00

16,7

99,2

0,41

Wielkopolskie

1972,84

6,6

280,6

0,94

Zachodniopomorskie

3381,22

14,8

173,8

0,76

* (Bielecka, Cio³kosz, 2004).
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kraju. W ca³ym powojennym okresie najwiêksze przekszta³cenia pokrycia i u¿ytkowania ziemi
wyst¹pi³y w województwie warmiñsko-mazurskim, gdzie objê³y blisko 17% jego powierzchni.
Na ponad 10% powierzchni wyst¹pi³y zmiany w województwach zachodniopomorskim (14,8%),
podlaskim (11,7%), mazowieckim (11,4%) oraz podkarpackim (10,2%). Z kolei najmniejsze
zmiany mo¿na odnotowaæ w województwach opolskim (4,3%), dolnol¹skim (5,3%), kujawsko-pomorskim (6,1%) oraz ma³opolskim (6,5%) i wielkopolskim (6,6%).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e baza danych odnosz¹cych siê do zmian u¿ytkowania ziemi w okresie 19902000, opracowana w ramach projektu CORINE Land Cover, wykaza³a zmiany o
³¹cznej powierzchni zaledwie 2554,6 km2, co stanowi 0,82% powierzchni kraju (tab. 2, rys.
2). Porównanie wyników otrzymanych dla okresu 10 i 70 lat pozwala wnioskowaæ, ¿e mimo
dynamicznych przemian w ostatniej dekadzie XX w. zmiany w sposobie u¿ytkowania ziemi
nie obejmowa³y du¿ych terenów i dlatego nie mog³y zostaæ zarejestrowane w bazie danych
CLC2000. Je¿eli natomiast wemiemy pod uwagê d³u¿szy okres, niemal siedemdziesiêcioletni, obejmuj¹cy w dodatku okres zmian powojennych, wówczas teza o wzglêdnej stabilnoci sposobu u¿ytkowania ziemi, któr¹ mo¿na sformu³owaæ na podstawie danych CORINE
Land Cover, nie ma uzasadnienia.
Porównanie wyników analizy zgeneralizowanej bazy danych CORINE Land Cover i Polskiej Przegl¹dowej Mapy U¿ytkowania Ziemi pozwala równie¿ na obserwacjê kierunków
zmian pokrycia/u¿ytkowania ziemi w okresie powojennym. Zjawisko to ilustruje tabela 3.
Na podstawie danych zawartych w tej tabeli mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w okresie powojennym, najwiêksze przekszta³cenia objê³y treny rolne oraz ³¹ki i pastwiska. Z ogólnej powierzchni
zaobserwowanych zmian pokrycia/u¿ytkowania ziemi blisko 90% przypada w³anie na te
dwie formy pokrycia/u¿ytkowania ziemi. Kosztem tych form nast¹pi³ przyrost obszarów
lenych. W analizowanym okresie ponad 15 tys. km2 powierzchni gruntów ornych oraz ³¹k
i pastwisk zosta³o zalesionych. Wyranie zaznacza siê w tym okresie tendencja do przekszta³cenia ³¹k i pastwisk w obszary rolnicze. Proces ten obj¹³ ponad 5,5 tys. km2 ³¹k i
pastwisk. Porównuj¹c te dane z wynikami analiz prowadzonymi w ramach programu CORINE, mo¿emy stwierdziæ, ¿e ta tendencja nie jest ju¿ tak wyranie widoczna w procesie zmian
pokrycia/u¿ytkowania ziemi, jakie wyst¹pi³y w latach 19902000 (Bielecka, Cio³kosz, 2004).
Kolejnym wyranym kierunkiem zmian jest zajmowanie g³ównie gruntów ornych oraz ³¹k i
pastwisk przez osadnictwo oraz tereny przemys³owe. W ca³ym powojennym okresie ten
rodzaj przekszta³ceñ wyst¹pi³ na obszarze blisko 5000 km2. Jest charakterystyczne, ¿e procesy te mia³y najwiêksz¹ dynamikê do lat 90. XX wieku. W latach 19902000 nast¹pi³o np.
zwiêkszenie powierzchni terenów zajêtych pod zabudow¹ lun¹ o 83 km2, a o ponad 29 km2
wzros³a powierzchnia terenów przemys³owych (Bielecka, Cio³kosz, 2004).

Zakoñczenie
Wyniki analizy zmian pokrycia/u¿ytkowania ziemi, jakie mia³y miejsce w drugiej po³owie
XX w wieku, nie potwierdzaj¹ stabilnoci pokrycia i u¿ytkowania ziemi w Polsce, zaznaczaj¹cej siê w dziesiêcioleciu 19902000. Okazuje siê, ¿e mimo przyjêtej stosunkowo ma³ej rozdzielczoci przestrzennej danych (25 ha), w d³u¿szej perspektywie czasu mo¿na zaobserwowaæ
spor¹ dynamikê przekszta³ceñ pokrycia/u¿ytkowania ziemi w naszym kraju. Wyst¹pi³ znaczny
procentowy udzia³ powierzchni, na których wyst¹pi³y takie zmiany. Mo¿na zauwa¿yæ tak¿e
pewne prawid³owoci w ich rozk³adzie przestrzennym. Zdecydowanie zaznacza siê regionalizacja zmian pokrycia/u¿ytkowania ziemi. Wystêpuj¹ obszary o znacznej stabilnoci, na których
nie zaobserwowano wiêkszych zmian oraz tereny gdzie zmiany by³y bardzo intensywne i mia³y
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Rys. 2. Obszary, na których wyst¹pi³y zmiany form pokrycia terenu w okresie 19902000
(Bielecka, Cio³kosz, 2004)

Tabe la 3. Kie runki zmian u¿ytkowania zie mi w Pols ce w latach 19302000
Kierunki zmian

Formy u¿ytkowania ziemi wg Uhorczaka
osadnictwo

ziemia
orna

Osadnictwo
Tereny przemys³owe

lasy

wody

1200,30
11,13

15 0 4 , 9 4

1, 6 9

[%]

37,88

46,25

18 8 , 0 2

284,30

1988,39

6,7

5540,87

5 7 0 , 19

3,15

6115,9

20,7

250,72

28,99

690,04

2,3

1582,65

5,4

3,45

15 118,31

51,1

1,96

2436,81

8,3

326,48

1,1

£¹ki i pastwiska

410,33

Tereny rolnicze
z rozproszonym
osadnictwem

1410,58

14 2 , 0 3

10 7 9 2 , 9 1

4321,95

4 0 6 , 17

252,43

1776,25

Lasy
Lasy w stanie zmian

1284,45

30,04

Wody

15,85

86,78

17 7 , 6 1

46,24

Ogó³e m

2 8 ,6 0

1 5 8 1 2 ,0 0

1 0 6 6 0 ,7 9

3 0 0 3 ,9 9

3 7 ,5 5

0,1

5 3 ,5

3 6 ,1

1 0 ,2

0 ,1

[%]

ogó³em

[km2]

Formy u¿ytkowania
ziemi wg
CLC- 2000

Ziemia orna

³¹ki
i pastwiska

4,4

2 9 5 4 3 ,0 3
1 0 0 ,0
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znaczny zasiêg powierzchniowy. Wyranie te¿ uwydatniaj¹ siê kierunki dokonanych przekszta³ceñ
pokrycia ziemi, które wyra¿aj¹ siê zmniejszeniem powierzchni gruntów ornych, wyranym
wzrostem powierzchni zalesionych, terenów antropogenicznych oraz zmian¹ zasiêgu wystêpowania ³¹k i pastwisk, a tak¿e obszarów wodnych. Zaobserwowane ró¿nice pomiêdzy charakterem zmian u¿ytkowania w ostatniej dekadzie XX wieku i w ca³ym okresie powojennym, z
jednej strony wiadcz¹ o utrzymaniu wzglêdnie stabilnej struktury przestrzennej w okresie
transformacji, z drugiej za wskazuj¹, ¿e zaobserwowane zmiany pokrycia i u¿ytkowania ziemi
maj¹ swoje ród³o w z³o¿onych procesach historycznych, takich jak przesuniêcia terytorialne
po II wojnie wiatowej oraz polityka przestrzenna prowadzona w ramach gospodarki centralnie sterowanej przez ponad 45 lat.
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Summary
Two databases were elaborated by the Institute of Geodesy and Cartography as results of CORINE
Land Cover 90 and CORINE Land Cover 2000 projects. They contain data about land cover in
Poland in 1990 and 2000. The comparison of these two databases revealed insignificant differences in
land cover in the last decade of 20th century. Taking into account development of Polish economy,
bigger changes in land use/land cover could be expected. To determine whether land use in Poland is
stable or changeable, but over much longer period of time, the CORINE Land Cover 2000 database
was compared with the General Map of Land Use in Poland at the scale 1:1 000 000 elaborated by F.
Uhorczak.
Topographic maps at the scale 1:100 000 elaborated before the World War II were the source materials for compiling the General Map of Land Use in Poland at the scale 1:1 000 000. This map was
converted to digital form to compare its content with the CORINE Land Cover 2000 database generalised to 8 land use/cover forms. There is a time lag of about seventy years between elaboration of
topographic maps and the CORINE Land Cover 2000 database and for that reason bigger land use/
cover change could be observed.
Comparison of the General Map of Land Use in Poland at the scale 1:1 000 000 with generalised
CORINE Land Cover 2000 database revealed considerable changes in land use/land cover over the
period of seventy years. They comprised above 9% of the total area of the country. The greatest
changes occurred in arable areas, meadows and pastures. These land use/cover forms were converted into forests, settlements and industrial areas.
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