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Z PROBLEMATYKI BADAē NAD STRUKTURĄ AGRARNĄ
W POLSCE W UJĉCIU PRZESTRZENNYM
Karol Kukuáa
Akademia Rolnicza w Krakowie
Streszczenie. W pracy dokonano przestrzennej analizy czterech struktur: obszarowej,
uĪytków rolnych, klas bonitacyjnych uĪytków rolnych oraz zasiewów. Obiektami przestrzennymi badania są województwa Polski. Do wyáonienia grup o podobnych strukturach
wykorzystano metodĊ taksonomii struktur.
Sáowa kluczowe: struktura agrarna, struktura uĪytków rolnych, grupowanie województw

WSTĉP
Problem regionalnych uwarunkowaĔ rolnictwa jest dziĞ doceniany i czĊsto podejmowany przez analityków. Cechą charakterystyczną dla gospodarek wielu krajów jest
wystĊpowanie duĪych zróĪnicowaĔ regionalnych w rolnictwie. ObecnoĞü tej cechy znajduje peáne potwierdzenie równieĪ w polskim rolnictwie. Konstatacja ta leĪy u podstaw
podjĊcia decyzji zbadania zróĪnicowaĔ strukturalnych w ujĊciu przestrzennym w zakresie struktury agrarnej, którą tworzą: struktura obszarowa gospodarstw rolnych, struktura uĪytków rolnych (UR), struktura klas bonitacyjnych UR oraz struktura zasiewów.
W przeprowadzonych badaniach regionalnych obiektem analizy jest województwo,
a przedmiot analizy tworzą kolejno wymienione wyĪej struktury. BazĊ informacyjną
stanowią dane pochodzące w gáównej mierze z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r.
Metodą badawczą jest procedura zaproponowana w monografii Kukuáy [1996], polegająca na áączeniu obiektów przestrzennych (tu województw) w podgrupy o podobnych
strukturach. Wyniki grupowania typologicznego zaprezentowano w postaci map odrĊbnie
dla kaĪdej z czterech analizowanych struktur.
Gáównym zadaniem pracy jest wyodrĊbnienie województw o podobnych strukturach:
obszarowej, UR, klas bonitacyjnych UR oraz zasiewów. Kolejnymi celami są dokonanie
porównaĔ charakterystyk wyróĪnionych grup, a takĪe sprecyzowanie wniosków i wskazówek celem prowadzenia efektywnej polityki rolnej w przyszáoĞci.
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Poznanie stopnia zróĪnicowania wybranych struktur addytywnych rolnictwa w ujĊciu
przestrzennym stanowi problem badawczy mogący dostarczyü wielu cennych informacji
dla sprawnego programowania i zarządzania zarówno w skali caáego ukáadu regionalnego
(kraju), jak i w ramach poszczególnych regionów (województw). W teorii regionalizacji
jedną z wiodących koncepcji jest traktowanie regionalizacji jako pewnego rodzaju klasyfikacji dokonanej na podstawie kryterium homogenicznoĞci obiektów przestrzennych.
Zwykle jedna z procedur taksonomicznych pozwala wyodrĊbniü bardziej jednorodne
grupy obiektów ze wzglĊdu na podobieĔstwo okreĞlonego zespoáu cech wzglĊdnie
wybranej struktury. Jedną z hipotez, którą postawiono w pracy, jest stwierdzenie, Īe istotnym kryterium homogenicznoĞci obiektów przestrzennych jest podobieĔstwo strukturalne zjawiska, wzglĊdem którego dokonuje siĊ analizy porównawczej obiektów w danym
ukáadzie regionalnym.
METODOLOGIA BADAē
Zakáada siĊ, Īe okreĞlony ukáad regionalny tworzy r obiektów (j = 1,…,r). Porównania
strukturalne dokonuje siĊ systemem „kaĪdy z kaĪdym”. Analizowaną strukturĊ tworzy k
skáadowych (i = 1,…,k). NiezbĊdne informacje dla dokonania porównaĔ strukturalnych
w badanym ukáadzie zawiera macierz:
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Kolumny tej macierzy są strukturami badanego zjawiska poszczególnych obiektów.
Elementy Įij speániają nastĊpujące warunki:
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Kwantytatywny obraz stopnia zróĪnicowaĔ strukturalnych poszczególnych par obiektów
badanego ukáadu przestrzennego uzyskuje siĊ przez zastosowanie [Kukuáa 1976] miary
o postaci:
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gdzie:
Įij – udziaá i-tej skáadowej j-tego obiektu,
Įip – udziaá i-tej skáadowej p-tego obiektu.
Miara vjp precyzuje stopieĔ zróĪnicowania strukturalnego obiektów j oraz p. Przyjmuje
wartoĞci z przedziaáu <0,1>. WartoĞü vjp = 0 oznacza, Īe struktury przypisane obiektom
p i j są identyczne. Narastanie wartoĞci miary vjp w kierunku jednoĞci wskazuje na coraz
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wiĊksze zróĪnicowanie strukturalne wystĊpujące miĊdzy badanymi obiektami. Mając na
uwadze wáasnoĞci [Kukuáa 1973 i 1996] opisanej miary dywersyfikacji struktur o postaci (3) oraz potrzebĊ pomiaru stosunkowo znacznych zróĪnicowaĔ miĊdzyregionalnych,
wydaje siĊ, Īe proponowana miara jest wáaĞciwie dobrana dla realizacji postawionego we
wstĊpie celu.
W przestrzennych analizach strukturalnych istotną rolĊ speánia podziaá zbioru obiektów {01,…,0r} na grupy charakteryzujące siĊ podobieĔstwem strukturalnym zjawiska
stanowiącego przedmiot rozwaĪaĔ. Zadaniem prezentowanej procedury jest zatem taki
podziaá obiektów, który zapewni, iĪ do kaĪdej z wyodrĊbnionych grup trafią obiekty
o relatywnie niskim zróĪnicowaniu strukturalnym. Obliczone wg wzoru (3) wartoĞci miar
zróĪnicowania miĊdzy poszczególnymi parami obiektów tworzą macierz zróĪnicowaĔ
strukturalnych:
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Macierz (4) jest macierzą symetryczną, a zatem:
vjp = vpj dla j  p

(5)

oraz
vjp = 0 dla j = p

(6)

WartoĞci elementów macierzy (4) są wynikiem porównaĔ strukturalnych wszystkich
1
moĪliwych zestawieĔ obiektów, liczba tych par wynosi r(r – 1). Aby otrzymaü grupy
2
obiektów o podobnych strukturach, wykorzystano procedurĊ eliminacji obiektów opisaną
przez Chomątowskiego i Sokoáowskiego [1978]. Przy zastosowaniu tej metody naleĪy
na wstĊpie ustaliü poziom progowej wartoĞci zróĪnicowania struktur – İ. W myĞl tej metody pary obiektów wykazujące niĪszy stopieĔ zróĪnicowania od İ zalicza siĊ do grupy
obiektów strukturalnie podobnych. Te zaĞ obiekty, których vjp  İ nie mogą naleĪeü do
tej samej grupy. SpoĞród sposobów wyboru wartoĞci progowej zróĪnicowania struktur
moĪna wskazaü trzy praktyczne rozwiązania:
a) okreĞlenie İ na podstawie informacji pozastatystycznych,
b) przyjĊcie İ na poziomie przeciĊtnej wartoĞci elementów niediagonalnych macierzy
(4), czyli:
r
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c) w wyniku stosowania metody prób i báĊdów polegającej na kolejnym dodawaniu lub
odejmowaniu od v dowolnie maáych wartoĞci.
Oeconomia 6 (4) 2007

22

K. Kukuáa

REGIONALNE ZRÓĩNICOWANIE STRUKTURY OBSZAROWEJ
GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH
Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych prezentowana w Ĩródáach statystycznych jest na ogóá zbudowana z wielu skáadowych, tzn. zawiera wiele przedziaáów
obszarowych. Ze wzglĊdu na klarownoĞü uzyskiwanych wyników i ich interpretacjĊ
strukturĊ tĊ na potrzeby analizy poddano agregacji, przyjmując nastĊpujące grupy
gospodarstw:
1) 1–5 ha – gospodarstwa maáe,
2) 5–10 ha – gospodarstwa Ğrednie,
3) powyĪej 10 ha – gospodarstwa duĪe i bardzo duĪe.
ħródáem danych statystycznych są wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku.
Rolnictwo polskie charakteryzują duĪe zróĪnicowania powierzchni gospodarstw indywidualnych oraz silnie rozdrobniona struktura obszarowa. W ostatnich dziesiĊcioleciach
zmiany w strukturze obszarowej przybraáy na sile. Pojawia siĊ zjawisko „klepsydry”,
polegające na powiĊkszaniu siĊ udziaáów gospodarstw maáych oraz duĪych i bardzo
duĪych. Zjawisko to bywa okreĞlane takĪe mianem polaryzacji struktury obszarowej
[Szemberg 1995]. Szczególnie interesujące jest ksztaátowanie siĊ udziaáów gospodarstw
duĪych i bardzo duĪych w strukturze obszarowej poszczególnych województw. Obraz
obecnego stanu omawianej struktury oraz uksztaátowanie grup województw o zbliĪonych
do siebie strukturach przedstawiają wyniki badaĔ [Kukuáa 2005] przeprowadzonych za
pomocą opisanej procedury.
W wyniku analizy porównawczej struktur obszarowych województw metodą eliminacji wektorów otrzymano trzy grupy województw zbliĪonych strukturalnie. NajwiĊksze
gospodarstwa zlokalizowane są w trzech województwach: kujawsko-pomorskim,
warmiĔsko-mazurskim i podlaskim. Udziaá gospodarstw o areale przekraczającym 10 ha
wynosi w tej grupie 44,4% przy stosunkowo niskim w porównaniu do innych grup, odsetku gospodarstw maáych do 5 ha, który osiąga w tej grupie zaledwie 34,4%. Są to ziemie
poáoĪone na kraĔcach póánocno-wschodnich Polski. Najliczniejsza grupa druga záoĪona
z 9 województw charakteryzuje siĊ 51,7-procentowym udziaáem gospodarstw maáych
oraz 25,8-procentowym udziaáem gospodarstw duĪych i bardzo duĪych. Województwa
naleĪące do tej grupy zajmują tereny Ğrodkowej, póánocnej i póánocno-zachodniej Polski.
Grupa trzecia to obszary Polski poáudniowej, w jej skáad wchodzą województwa: Ğląskie,
maáopolskie, podkarpackie i ĞwiĊtokrzyskie. GrupĊ tą charakteryzuje wyraĨna dominanta
gospodarstw maáych (79,3%) i bardzo maáy odsetek gospodarstw duĪych i bardzo
duĪych, który w tej grupie ksztaátuje siĊ na poziomie niecaáe 5%.
Reasumując wyniki delimitacji, naleĪy stwierdziü, iĪ powierzchnia gospodarstw
indywidualnych w Polsce jest silnie zróĪnicowana przestrzennie. Poáudnie kraju jest zdominowane przez gospodarstwa maáe, a na póánocno-wschodnich terenach przewaĪają
gospodarstwa duĪe i bardzo duĪe. Ogromną wiĊkszoĞü obszarów Polski zajmują województwa o zbliĪonych proporcjach gospodarstw maáych (ok. 50%) do Ğrednich, duĪych
i bardzo duĪych, które áącznie teĪ zajmują okoáo 50% powierzchni.
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STRUKTURA UĩYTKÓW ROLNYCH W UJĉCIU PRZESTRZENNYM
Powoáując siĊ na wyniki spisu rolnego w Polsce w 2002 r. naleĪy zauwaĪyü trend
wciąĪ malejącej powierzchni UR, które w latach 1960–2000 zmniejszyáy siĊ o ok. 1137,2
tys. ha, czyli corocznie ubywaáo okoáo 28 430 ha UR [Urban 2003]. Zmienia siĊ równieĪ
struktura UR, maleje udziaá gruntów ornych oraz pastwisk, a powiĊksza siĊ odsetek áąk.
W 2002 r. grunty orne stanowiáy okoáo 77% ogólnej powierzchni UR, 15% przypadaáo na
áąki, 6,1% zajmowaáy pastwiska i 1,6% sady. Struktura ta przejawia znaczne zróĪnicowania regionalne. ZróĪnicowania te najlepiej widaü na przykáadzie województw opolskiego
i podlaskiego. Województwo opolskie charakteryzuje najwiĊkszy udziaá gruntów ornych
wynoszący aĪ 88,1% oraz maáy udziaá áąk i pastwisk, które razem wziĊte dają zaledwie
11,6%. Pozostaáe 0,3% to sady. Inaczej przedstawia siĊ struktura UR województwa podlaskiego, gdzie udziaá gruntów ornych jest znacznie mniejszy i ksztaátuje siĊ na poziomie
64,2%, a odsetek áąk i pastwisk osiąga poziom 35,4%, pozostaáe 0,4% przypada na sady.
Warto nadmieniü, iĪ zarówno wielkoĞü powierzchni UR, jak i ich struktura rzutują
bezpoĞrednio na wielkoĞü i strukturĊ produkcji roĞlinnej oraz zwierzĊcej.
Stosując opisaną metodĊ taksonomiczną przy İ = 0,09 (na poziomie Ğredniej arytmetycznej zróĪnicowaĔ) dokonano podziaáu województw na cztery grupy. Do grupy
pierwszej z najwiĊkszym odsetkiem gruntów ornych (przeciĊtnie 88,1%) zaliczono
województwa opolskie i kujawsko-pomorskie. GrupĊ tĊ charakteryzuje bardzo maáy
udziaá áąk i pastwisk (przeciĊtnie 11,4%). W grupie drugiej obserwuje siĊ nieco mniejszy
Ğredni udziaá gruntów ornych (81,8%), znalazáo siĊ tu szeĞü województw: dolnoĞląskie,
áódzkie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie i lubelskie. Wszystkie te jednostki, poza woj. áódzkim, to typowo rolnicze obszary Polski. GrupĊ trzecią z jeszcze
mniejszym udziaáem gruntów ornych ksztaátującym siĊ na poziomie okoáo 75% tworzą
cztery województwa: Ğląskie, ĞwiĊtokrzyskie, lubuskie i mazowieckie. Poza województwem Ğląskim, to równieĪ typowo rolnicze tereny. Do czwartej grupy zaliczono po dwa
obiekty Polski poáudniowo-wschodniej oraz póánocno-wschodniej, są to województwa:
maáopolskie i podkarpackie oraz warmiĔsko-mazurskie i podlaskie. GrupĊ tą cechuje
najmniejszy przeciĊtny udziaá gruntów ornych (ok. 68%). We wszystkich wyróĪnionych
grupach obszarowych odnotowano znikomo maáy odsetek UR przypadających na sady.
NajwiĊkszy udziaá sadów w ogólnej powierzchni UR zaobserwowano w grupie trzeciej
(2,4%).
STRUKTURALNA ANALIZA UR WG KLAS BONITACYJNYCH
Strukturalna analiza UR wg klas bonitacyjnych ma za zadanie ujawniü zróĪnicowania
regionalne w zakresie jakoĞci gleb. Dla celów badawczych wyodrĊbniono trzy skáadowe
struktury, którą poddano analizie regionalnej, są to:
1) UR klas I–II (wysoka jakoĞü gleb),
2) UR klas III i IV (przeciĊtna jakoĞü gleb),
3) UR klas V i VI oraz grunty nieobjĊte klasyfikacją (niska jakoĞü gleb).
W Polsce wystĊpują stosunkowo sáabe gleby. Wystarczy nadmieniü, Īe odsetek ziem I
i II klasy bonitacyjnej osiąga niecaáe 3,3%, przy stosunkowo wysokim udziale obszarów
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o sáabych glebach V i VI klasy, który wynosi 34,1%. W naszym kraju dominują ziemie
klas III i IV (62,6% ogólnej powierzchni UR). Oznacza to, iĪ ziem wysokiej jakoĞci jest
bardzo maáo, przewaĪają zaĞ zdecydowanie grunty o przeciĊtnej i niskiej jakoĞci gleb.
JakoĞü gruntów wyróĪnionych klas w ujĊciu terytorialnym wykazuje duĪe zróĪnicowania
regionalne. W województwie podlaskim przy zerowym udziale UR klas I i II aĪ 47,1%
przypada na grunty najniĪszych klas, podczas gdy w województwie dolnoĞląskim ziemie
klas I i II zajmują ok. 7,2% ogólnej powierzchni UR, a grunty klas V i VI niecaáe 21,8%.
Zastosowanie opisanej procedury taksonomicznej (İ = 0,12) pozwoliáo wyodrĊbniü piĊü grup
województw o zbliĪonych strukturach UR rozpatrywanych ze wzglĊdu na jakoĞü gleb.
Pierwszą grupĊ tworzą trzy województwa: dolnoĞląskie, opolskie i lubelskie. GrupĊ tĊ wyróĪnia relatywnie duĪy udziaá gruntów klasy I i II, który osiąga tutaj poziom
7,7%. Udziaá gruntów najsáabszych glebowo (klas V i VI) wynosi w tej grupie okoáo
22%, a wiĊc w stosunku do innych grup ksztaátuje siĊ na przyzwoicie niskim poziomie. GrupĊ drugą stanowi jeden obiekt, tj. województwo ĞwiĊtokrzyskie. W woj. ĞwiĊtokrzyskim odnotowujemy najwiĊkszy udziaá gruntów najlepszych (ok. 10,7%), ale za
to udziaá gruntów Ğredniej klasy (III i IV) jest tu relatywnie maáy i wynosi okoáo 53,4%
przy doĞü duĪym udziale gruntów najniĪszych klas (ok. 36%). Do grupy trzeciej naleĪą
cztery województwa: Ğląskie, maáopolskie, podkarpackie i pomorskie. Są to obszary
o relatywnie mniejszym udziale gruntów wyĪszych klas (Ğrednio w grupie ok. 4,6%) za
to o stosunkowo duĪym udziale gruntów klas Ğrednich (III i IV) – 63,2%. GrupĊ czwartą
tworzą trzy województwa Polski póánocnej: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie
i warmiĔsko-mazurskie. W grupie tej dominują grunty klas Ğrednich, ich odsetek wynosi
aĪ 72,7% przy relatywnie maáym udziale ziem najlepszych (I i II klasy) – zaledwie 1,3%.
Grupa piąta, ostatnia i najliczniejsza, skáada siĊ z piĊciu województw ciągnących siĊ
równoleĪnikowo Ğrodkiem Polski. Są to województwa: lubuskie, wielkopolskie, áódzkie,
mazowieckie i podlaskie. Obszar tych województw zajmują grunty jakoĞciowo najgorsze. Udziaá gruntów klas V i VI na tych terenach jest relatywnie najwiĊkszy i wynosi aĪ
44,6% przy znikomo maáym udziale gruntów najlepszych (0,6%). Podsumowując caáoĞü
rozwaĪaĔ nad zróĪnicowaniami przestrzennymi struktury UR ze wzglĊdu na jakoĞü gleb,
wypada stwierdziü, iĪ grunty klas najwyĪszych i Ğrednich dominują w Polsce poáudniowo-zachodniej, poáudniowej i poáudniowo-wschodniej, grunty klas Ğrednich przewaĪają
w Polsce póánocno-zachodniej i póánocnej, a ziemie najsáabszych klas zajmują obszary
Polski Ğrodkowej, ciągnąc siĊ od zachodniej do jej wschodniej granicy.
REGIONALNE UKSZTAàTOWANIE STRUKTURY ZASIEWÓW
Lata przemian ustrojowych przyniosáy znaczny spadek powierzchni gruntów ornych
przeznaczonych pod zasiewy. W piĊtnastoleciu 1988–2002 oszacowano ów spadek na
okoáo 25% [BoĪek 2005]. ħródeá zmniejszania siĊ powierzchni obszarów okreĞlanych
jako grunty orne naleĪy szukaü we wciąĪ rozwijającej siĊ infrastrukturze związanej
z powstawaniem nowych dróg, budowli i budynków przeznaczonych na przetwórstwo
i usáugi, a przede wszystkim w nasilaniu siĊ zjawiska odáogowania. Odáogowanie gruntów ornych wystĊpuje wszĊdzie tam, gdzie dotychczas gospodarujący rolnicy przechodzą
na emerytury nie mając komu przekazaü swych gospodarstw lub umierają bezpotomnie.
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Odáogi powstają równieĪ na gruntach zanieczyszczonych przemysáowo, gáównie metalami ciĊĪkimi. Ziemie te nie mogą byü przydatne do produkcji z przeznaczeniem na konsumpcjĊ. Odáogi stanowią obecnie powaĪną rezerwĊ ziemi, którą moĪna wykorzystaü,
podejmując na tych obszarach uprawy związane z produkcją biopaliw.
Aktualny obraz struktury zasiewów w Polsce ukazują wyniki delimitacji województw
ze wzglĊdu na ksztaát omawianej struktury. W wyniku zastosowania taksonomicznej
procedury podziaáu (İ = 0,22) wyodrĊbniono cztery grupy obiektów (województw).
GrupĊ pierwszą tworzą trzy województwa: dolnoĞląskie, opolskie, zachodniopomorskie. Obiekty tej grupy charakteryzuje najwiĊkszy udziaá zasiewów pszenicy (przeciĊtnie
ok. 36,2%), najwiĊkszy udziaá w zasiewach buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku (Ğrednio 13%) i najmniejsze udziaáy zasiewów owsa (4,0%) oraz ziemniaków (4,1%).
Grupa druga obejmuje województwa maáopolskie i podkarpackie. Grupa ta wykazuje stosunkowo duĪy udziaá zasiewów pszenicy (31,2%), najwiĊkszy udziaá ziemniaków
(17,0%) i najmniejszy Īyta (6,2%).
Do grupy trzeciej, najliczniejszej, naleĪy osiem województw. Są to województwa:
kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, Ğląskie, ĞwiĊtokrzyskie, warmiĔsko-mazurskie i wielkopolskie. W grupie tej pszenica ma juĪ maáe udziaáy w stosunku
do dwóch poprzednich grup, jej odsetek ksztaátuje siĊ przeciĊtnie na poziomie 23,0%.
W grupie tej odnotowano najwiĊkszy udziaá zasiewów pszenĪyta (ok. 10%) oraz stosunkowo duĪy udziaá buraka cukrowego, rzepaku i rzepiku (7,3%).
GrupĊ czwartą tworzą trzy województwa: áódzkie, mazowieckie i podlaskie. Grupa
ta wyróĪnia siĊ najwiĊkszym udziaáem uprawy Īyta (22,8%) oraz stosunkowo duĪym
udziaáem ziemniaka (10,1%). JednoczeĞnie grupĊ tĊ charakteryzują najmniejsze udziaáy
buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku (zaledwie 2,2%) oraz pszenicy (11,1%). Struktura
zasiewów w Polsce jest regionalnie silnie zróĪnicowana.

WNIOSKI
1. Liczba gospodarstw rolnych w poszczególnych grupach obszarowych jest
silnie zróĪnicowana przestrzennie. Od rozpoczĊcia procesów transformacyjnych polskiej
gospodarki zmiany struktury obszarowej nabraáy przyspieszenia. Maleje liczba gospodarstw, natomiast wzrasta przeciĊtna ich wielkoĞü. Niemniej nadal w strukturze dominują
gospodarstwa maáe (poniĪej 5 ha), przy czym obserwuje siĊ wzrost odsetka gospodarstw
zarówno maáych, jak i duĪych oraz bardzo duĪych.
2. Zachodzące zmiany w strukturze obszarowej nie uksztaátowaáy jak dotychczas,
struktury zadowalającej. Intensyfikacja dalszych zmian struktury obszarowej wymaga
zastosowania odpowiednich instrumentów natury ekonomiczno-prawnej. Problem ten
sprowadza siĊ, najogólniej ujmując, do uzdrowienia relacji miĊdzy cenami páodów rolnych
i Ğrodków produkcji rolniczej. NaleĪy ponadto uwaĪnie spojrzeü i dokonaü odpowiednich
korekt w unormowaniach prawnych związanych z obrotem ziemią. Dziaáania te mają na
celu uáatwienie przepáywu ziemi do gospodarstw duĪych.
3. Z rezultatów badaĔ struktury UR wynika, iĪ poáowa liczby województw w Polsce
(grupy I i II) wykazuje stosunkowo duĪy udziaá (ponad 80%) gruntów ornych. Wynik ten
naleĪy oceniü pozytywnie.
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4. Uwarunkowania glebowe do produkcji rolniczej są w Polsce znacznie gorsze niĪ
w innych krajach europejskich. Uwaga ta znajduje potwierdzenie m.in. w wysokoĞci
udziaáu gruntów I i II klasy bonitacyjnej w ogólnej powierzchni UR, który w naszym
kraju ksztaátuje siĊ na bardzo niskim poziomie (ok. 3,3%). Dodaü naleĪy, iĪ struktura UR
wg klas bonitacyjnych jest mocno zróĪnicowana przestrzennie, z przewagą województw
o sáabych i przeciĊtnych glebach.
5. StrukturĊ zasiewów w Polsce charakteryzują silne dywersyfikacje przestrzenne,
czego efektem jest wyodrĊbnienie czterech grup województw o wzglĊdnie podobnych
strukturach. Z tego dwie grupy cechuje duĪy udziaá uprawy pszenicy, są to grupa I
(dolnoĞląskie, opolskie i zachodniopomorskie) oraz II (maáopolskie i podkarpackie),
z tym Īe grupĊ I moĪna okreĞliü jako pszeniczno-buraczaną, a grupĊ II jako pszeniczno-ziemniaczaną.
6. Przeprowadzane badania skáaniają do poszukiwania związków przestrzennych
miĊdzy analizowanymi strukturami agrarnymi. I tak, struktura zasiewów oraz struktura
UR wg klas bonitacyjnych wykazują pewne korelacje przestrzenne. Stan ten w zasadzie
pozostaje w zgodzie z oczekiwaniami. DostrzeĪone korelacje przejawiają siĊ w tym, iĪ
w rejonach z bardzo dobrymi glebami dominują szlachetniejsze uprawy, tj. pszenicy, buraka cukrowego, rzepaku i rzepiku. Z kolei w województwach o sáabych i przeciĊtnych
glebach zaobserwowaü moĪna relatywnie duĪe udziaáy upraw poĞledniejszych, tj. ziemniaka, Īyta i owsa.
7. Brak, niestety, korzystnych związków miĊdzy regionalnym uksztaátowaniem struktury obszarowej a przestrzenną strukturą UR. Trudno takĪe dopatrzyü siĊ korelacji przestrzennej miĊdzy strukturą obszarową a strukturą zasiewów. NaleĪaáoby oczekiwaü, aby
na terenach, gdzie przewaĪają gospodarstwa duĪe i bardzo duĪe, dominowaáy szlachetne
rodzaje upraw. Tymczasem uprawy te zlokalizowane są na zachodzie i poáudniowym
zachodzie Polski, a wiĊc tam, gdzie odsetek gospodarstw duĪych nie naleĪy do najwiĊkszych.
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RESEARCH ON THE AGRARIAN STRUCTURE IN POLAND IN SPATIAL GRASP
Abstract. The paper presents the analisys of four agrarian structures at the level of
voivodships in Poland. As a result of the application of the relevant taxonomic procedure
groups of voivodships of similar agrarian structures have been obtained. Each group has
been shortly characterised.
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