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TENDENCJE ZMIAN WYKORZYSTANIA KRAJOBRAZU
POLSKI ŚRODKOWEJ
Wprowadzenie
Użytkowanie ziemi, z jednej strony zależy od czynników przyrodniczych,
a z drugiej strony samo oddziałuje na funkcjonowanie naturalnych układów składników środowiska. Wyrazem zainteresowania zagadnieniem powiązań użytkowania
ziemi z uwarunkowaniami naturalnymi są badania wykorzystania krajobrazu,
polegające na rozpatrywaniu wykorzystania terenu przez człowieka w granicach
przestrzennych jednostek fizycznogeograficznych (Lewandowski 1992; Krysiak
1999; Papińska w druku). Podejście to zastosowano w niniejszym opracowaniu, w
celu określenia kierunków i tempa zmian użytkowania ziemi we fragmencie Polski
Środkowej, na tle zróżnicowania warunków przyrodniczych.
Metody, zakres przestrzenny, czasowy i rzeczowy analiz
Bogate dane, zgromadzone przez autorkę w Systemie Informacji Geograficznej,
dotyczące zachodniej części województwa łódzkiego, umożliwiły prześledzenie
zmian wykorzystania krajobrazu we fragmencie Polski Środkowej w ciągu ostatnich 170 lat. Badania objęły obszar o powierzchni 2 423 km2, położony na Nizinie
Południowowielkopolskiej, w granicach pięciu mezoregionów: Kotliny Kolskiej,
Kotliny Sieradzkiej, Wysoczyzny Łaskiej, Wysoczyzny Złoczewskiej i Wysoczyzny
Tureckiej (Kondracki 1998). W graficznej bazie danych systemu znalazły się,
m.in.: mapa geokompleksów, tj. jednostek fizycznogeograficznych, jednorodnych
pod względem formy rzeźby terenu i rodzaju tworzącego ją osadu oraz obrazy
użytkowania ziemi z lat 1830, 1900, 1930 i 1990, oparte na archiwalnych i
współczesnych materiałach kartograficznych w skalach zbliżonych do 1:100 000.
Odpowiednie nakładanie na siebie wymienionych map, stworzyło podstawę do
analiz kierunków i dynamiki przekształceń użytkowania ziemi w wydzielonych
typach geokompleksów.
Analiza objęła osiem form wykorzystania przestrzeni przez człowieka: tereny osiedleńcze, grunty orne, łąki i pastwiska, zarośla, lasy, mokradła, wody
powierzchniowe oraz nieużytki. Rozpatrywane były zmiany ich rozmieszczenia na
tle następujących dziesięciu typów geokompleksów morfologiczno-litologicznych:
typ 1 – wychodnie górnokredowych skał węglanowych;
typ 2 – pagórki i wzgórza zbudowane z głazów, żwirów i piasków lodowcowych
i wodnolodowcowych;
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typ 3 – wysoczyzny zbudowane z gliny zwałowej i iłów;
typ 4 – wysoczyzny zbudowane ze żwirów, piasków i mułków (lodowcowych
i wodnolodowcowych) na glinach zwałowych;
typ 5 – wysoczyzny zbudowane ze żwirów, piasków i mułków (lodowcowych
i wodnolodowcowych);
typ 6 – zagłębienia bezodpływowe wypełnione piaskami, mułkami i iłami;
typ 7 – terasy nadzalewowe zbudowane z piasków i mułków;
typ 8 – terasy zalewowe zbudowane ze żwirów, piasków i namułów mineralno-organicznych;
typ 9 – wydmy i pola piasków eolicznych;
typ 10 – równiny torfowe i mursze.
Na podstawie procentowego udziału powierzchni o różnych sposobach zagospodarowania, określono typy użytkowania ziemi w ramach wydzielonych typów
geokompleksów w czterech przekrojach czasowych: 1830, 1900, 1930 i 1990.
Wykorzystano w tym celu metodę zaproponowaną przez S. Żyndę (1978), adaptując
ją do lokalnego zróżnicowania form użytkowania ziemi (tab. 1). Ponadto, przeanalizowano dynamikę przekształceń zagospodarowania w typach geokompleksów,
Tab. 1. Sukcesja typów użytkowania ziemi w typach geokompleksów zachodniej części
województwa łódzkiego w latach 1830-1990
Tab. 1. Succession of land use types within the geocomplexes of western part of Łódź
voievodship between 1830-1990

Objaśnienia: Typy użytkowania terenu: O – orny, Os – osiedleńczy, L – leśny, Ł – łąkowy,
B – bagienny (wg Żynda 1978, nieco zmienione). Typy proste, np. O – orny: powyżej 80%
powierzchni typu geokompleksu zajęte przez dominującą formę użytkowania;
inne formy użytkowania ziemi – poniżej 11%. Typy złożone, np. OL – orno-leśny,
OLŁ – orno-leśno-łąkowy lub OBLŁ – orno-bagienno-leśno-łąkowy: w kolejności
zgodnej z wielkością udziału uwzględniono formy użytkowania ziemi zajmujące powyżej
11% każda, a łącznie powyżej 80% powierzchni typu geokompleksu.
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opierając się na wielkościach udziału powierzchni, na której użytkowanie uległo
zmianie w stosunku do wcześniejszego okresu (ryc. 1).
Typy użytkowania terenu w okresie 1830-1990
Dane o sposobach zagospodarowania geokompleksów około 1830 r. umożliwiły wydzielenie siedmiu złożonych typów użytkowania terenu, będących kombinacją
dwóch, trzech, a nawet czterech jego form. Najczęściej występował typ orno-leśny (OL), który ukształtował się w czterech typach geokompleksów: 2 – wzgórz
i pagórków zbudowanych z głazów, żwirów i piasków lodowcowych i wodnolodowcowych oraz w geokompleksach wysoczyznowych typu 3, 4 i 5. Użytkowanie
leśno-orne (LO) charakterystyczne było w typie 9 – wydmy i pola piasków eolicznych. Pozostałe typy geokompleksów odznaczały się bardziej złożonymi sposobami
użytkowania, w których oprócz gruntów ornych i lasów występowały łąki lub
obszary podmokłe albo obie te formy równocześnie (tab. 1).

Ryc. 1. Zmienność użytkowania ziemi w typach geokompleksów zachodniej części
województwa łódzkiego w latach 1830-1990
Fig. 1. Dynamics of land use change within the geocomplexes of western part of Łódź
Province between 1830-1990
Objaśnienia: typy geokompleksów – jak w tekście.
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Na podstawie udziału powierzchni form użytkowania ziemi ok. 1900 r. wyróżniono osiem typów użytkowania terenu. Wśród nich występował tylko jeden
typ prosty – orny (O). Charakteryzował on geokompleksy wzgórz i pagórków zbudowane z głazów, żwirów i piasków 2 oraz geokompleksy wysoczyzn zbudowanych
z gliny zwałowej i iłów 3. Pozostałe typy jednostek fizycznogeograficznych cechowały się mieszanymi sposobami zagospodarowania, uwzględniającymi dwie
lub trzy jego formy. Złożony typ użytkowania orno-leśnego (OL) występował na
wysoczyznach zbudowanych ze żwirów, piasków i mułków na glinach zwałowych 4
oraz na wysoczyznach zbudowanych ze żwirów, piasków i mułków 5. Użytkowanie
leśno-orne (LO) charakterystyczne było w typie 9 – wydmy i pola piasków eolicznych. W pozostałych typach geokompleksów ukształtowały się potrójnie złożone
typy użytkowania terenu (tab. 1), które podobnie jak w poprzednio analizowanym
okresie, uwzględniały łąki lub obszary podmokłe.
Dane o sposobach zagospodarowania powierzchni ok. 1930 r. umożliwiły
wydzielenie ośmiu typów użytkowania terenu. Wśród nich dominował typ prosty
– orny (O), który podobnie jak wcześniej, występował w jednostkach typu 2 – wzgórza i pagórki zbudowane z głazów, żwirów i piasków i 3 – wysoczyzny zbudowane
z gliny zwałowej i iłów, a ponadto w geokompleksach wysoczyzn zbudowanych
ze żwirów, piasków i mułków na glinach zwałowych 4. Wyodrębniono cztery podwójnie złożone typy użytkowania (tab. 1). Bardziej złożone sposoby zagospodarowania
to orno-leśno-łąkowy (OLŁ) w typie 7, orno-łąkowo-bagienny (OŁB) w typie 8
i łą-kowo-bagienno-orny (ŁBO), charakterystyczny dla równin torfowych i murszów 10.
Wielkości udziału powierzchni o różnych sposobach zagospodarowania
ok. 1990 r. umożliwiły wyznaczenie siedmiu typów użytkowania terenu. Typ prosty
– orny (O) ukształtował się na wysoczyznach zbudowanych z gliny zwałowej i iłów
3. Najczęstszy typ podwójnie złożony orno-leśny (OL) występował w trzech typach
jednostek przyrodniczych: 2 – wzgórza i pagórki zbudowane z głazów, żwirów
i piasków, 4 – wysoczyzny zbudowane ze żwirów, piasków i mułków na glinach
zwałowych oraz 5 – wysoczyzny zbudowane ze żwirów, piasków i mułków. Użytkowanie orno-osiedleńcze (OOs) było charakterystyczne dla wychodni skał węglanowych 1, zwłaszcza w okolicach Pęczniewa. Typ użytkowania orno-łąkowy (OŁ)
cechował geokompleksy zagłębień bezodpływowych 6 i teras zalewowych 8,
a leśno-orny (LO) – wydmy i pola piasków eolicznych 9. W pozostałych typach
geokompleksów ukształtowały się bardziej złożone potrójne typy użytkowania
(tab. 1).
Zmiany wykorzystania krajobrazu w okresie 1830-1990
W świetle danych dotyczących typów użytkowania ziemi w okresie 1830-1990
(tab. 1), geokompleksy wychodni górnokredowych skał węglanowych 1 cechowały
się wysokim udziałem gruntów ornych i terenów osiedleńczych. Do najniższych
należał odsetek zarośli i lasów. Areał łąk i pastwisk oraz mokradeł w poszczególnych
okresach ulegał znacznym wahaniom. Z uwagi na małą całkowitą powierzchnię
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typu, wyniki obliczeń udziału tych form użytkowania szybko reagują na niewielkie nawet zmiany. Mimo to można stwierdzić, iż w pierwszych dwóch badanych
okresach, tj. około 1830 i 1900 r., ich obszar był rozleglejszy niż w następnych.
W obrębie geokompleksów typu 2 – pagórki i wzgórza zbudowane z głazów,
żwirów i piasków lodowcowych i wodnolodowcowych – dominują grunty orne
(tab. 1), np. na dziale wodnym Warty i Prosny. Największy wzrost udziału gruntów ornych nastąpił w latach 1830-1900, głównie kosztem lasów. Około 1830 r.
lesistość była tu wyższa od przeciętnej; w okresach późniejszych stale kształtowała
się poniżej średniej; najbardziej odbiegała od niej ok. roku 1900 i 1930. Obecnie
powierzchnia lasów zwiększyła się. Znikomy udział łąk, pastwisk i mokradeł uwarunkowany jest dużą przepuszczalnością wodną utworów budujących wzniesienia
i głębokim położeniem wód gruntowych.
W całym analizowanym okresie geokompleksy typu 3 – wysoczyzny zbudowane z gliny zwałowej i iłów – zajmowały pierwsze miejsce pod względem udziału
gruntów ornych. Wzrastał on przynajmniej od końca XVIII w., niemal równolegle
ze spadkiem powierzchni leśnej. Dominacja gruntów ornych odzwierciedla dużą
przydatność rolniczą geokompleksów wysoczyzn gliniastych, przesądzającą o ornym
(O) typie ich użytkowania już od początku XX w.
W typie geokompleksu 4 – wysoczyzny zbudowane ze żwirów, piasków i
mułków na glinach zwałowych i iłach – udziały poszczególnych form użytkowania ziemi są zbliżone do udziałów analogicznych form w typie geokompleksu 3.
Najistotniejsza różnica polega na nieco niższym udziale gruntów ornych, rekompensowanym przez większy areał lasów.
Geokompleksy typu 5 – wysoczyzny zbudowane ze żwirów, piasków i mułków – zaliczane są do najmniej intensywnie rolniczo wykorzystywanych jednostek
wysoczyznowych. Jednocześnie cechuje je większa od przeciętnej lesistość (tab. 1).
Struktura użytkowania geokompleksów typu 6 – zagłębienia bezodpływowe
wypełnione piaskami, mułkami i iłami – odzwierciedla wpływ płytkiego występowania wód gruntowych i wyróżnia się spośród wysoczyznowych typów geokompleksów niższym udziałem gruntów ornych, a podwyższonym odsetkiem łąk i
pastwisk (tab. 1) oraz zarośli i mokradeł, np. w rejonie działu wodnego Warty i
Prosny, w strefach wododziałowych Grabi i Neru oraz Warty i Grabi. Od początku
XX w. powierzchnia użytków zielonych i mokradeł jednak kurczy się, co świadczy
o postępującym ich osuszaniu, związanym z zagospodarowaniem geokompleksów
typu 6. Mokradła są przekształcane w łąki lub pastwiska, te zaś z kolei w grunty
orne. Pozycja lasów w strukturze użytkowania ziemi zmieniała się w czasie. Do roku
1830 lesistość kształtowała się powyżej średniej, natomiast w latach 1830-1930
spadła drastycznie, tak że dzisiaj, pomimo zwiększenia się areału leśnego, typ 6
zaliczany jest do geokompleksów ubogich w lasy (tab. 1).
W badanym okresie charakterystyczną cechą geokompleksów teras nadzalewowych zbudowanych z piasków i mułków 7 była złożona struktura użytkowania
ziemi: wysoki udział lasów, ponad przeciętny odsetek powierzchni łąk oraz niższy
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od średniego udział gruntów ornych. Wiąże się to ze zmienną miąższością warstwy
aeracji nad wodami aluwialnymi.
Geokompleksy typu 8 – terasy zalewowe zbudowane ze żwirów, piasków
i namułów mineralno-organicznych – stale należały do najsłabiej zalesionych (tab.
1). Oprócz niskiej lesistości, wyróżniał je wysoki udział mokradeł, łąk i pastwisk
oraz wód. Odsetek mokradeł, mimo iż obniżał się od roku 1830, jeszcze do 1930
r. stawiał geokompleks typu 8 na drugim miejscu pod względem udziału obszarów
podmokłych; współcześnie, wskutek melioracji z drugiej połowy XX w., prawie
sięgnął zera. Jednocześnie rozszerzał się areał łąk i pastwisk oraz powierzchnia
wód (zbiornik Jeziorsko). Geokompleksy opisywanego typu charakteryzowały się
dużym zakresem i dynamiką zmian zagospodarowania terenu (ryc. 1). Struktura
użytkowania ziemi uległa znacznemu uproszczeniu od typu orno-łąkowo-bagienno-leśnego (OŁBL) do orno-łąkowego (OŁ) (tab. 1).
Wydmy i pola piasków eolicznych, należące do geokompleksu typu 9, odznaczają się względnie dużą lesistością, wynikajacą z ich niskiej przydatności rolniczej.
Zapewne świadomość mizernych efektów ekonomicznych rolniczego wykorzystania
sprawiła, iż od 1930 r. w geokompleksach tego typu spada udział gruntów ornych,
a wzrasta powierzchnia leśna.
W typie geokompleksu 10 – równiny torfowe i mursze – dominują łąki i pastwiska oraz mokradła, co jest zgodne z panującymi warunkami wodnymi. Udział
drugiej z form, po stuletnim okresie wahań na wysokim poziomie, zmniejszył
się raptownie w latach 1930-1990. Odsetek łąk wykazywał wyraźną ogólną tendencję wzrostową w całym analizowanym okresie 1830-1990. Udział powierzchni
leśnej ulegał wahaniom; od 1930 r. podnosi się. Opisywany typ geokompleksu
cechował się największą dynamiką zmian użytkowania ziemi (ryc. 1). Wiązało
się to zapewne z przekształceniami warunków wodnych, głównie z melioracjami
odwadniającymi.
Podsumowanie
W ciągu analizowanych 170 lat, dominującym kierunkiem zmian użytkowania ziemi na całym badanym obszarze, było przekształcanie terenów leśnych
oraz łąkowych w grunty orne. Jednocześnie duże znaczenie miały tendencje
przeciwne, polegające na zalesianiu gruntów ornych lub na przekształcaniu ich w
łąki. Nastąpiło ponadto rozszerzenie obszarów osiedleńczych, głównie kosztem
terenów rolniczych. Powyższe zmiany były rezultatem wielokierunkowych transformacji użytkowania ziemi, zachodzących w poszczególnych typach jednostek
przyrodniczych (tab. 1).
Oprócz różnic w sposobach wykorzystania typów geokompleksów, stwierdzono zróżnicowanie tempa przemian zagospodarowania (ryc. 1). Najintensywniejsze
przekształcenia użytkowania ziemi, obejmujące 43% całego badanego terytorium,
zachodziły w latach 1830-1900. W typach geokompleksów zasięg zmian wahał
się od 32% powierzchni typu w geokompleksach wzgórz i pagórków zbudowanych
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z głazów, żwirów i piasków 2 oraz wysoczyzn morenowych 3 do 74% w geokompleksach równin torfowych i murszów 10. W latach 1900-1930 przeobrażenia
użytkowania ziemi miały mniejszą skalę niż w poprzednim okresie i objęły 27%
obszaru. Również w poszczególnych typach geokompleksów rozmiary zmian kształtowały się na zdecydowanie niższym niż uprzednio poziomie i wynosiły od 17% w
geokompleksach pagórków i wzgórz zbudowanych z głazów, żwirów i piasków 2,
do 48% w geokompleksach równin tofowych i murszów 10. W okresie 1930-1990
zmiany zagospodarowania były jeszcze mniejsze niż w dwóch wcześniejszych
przedziałach czasu i objęły 23% badanego terytorium. Wśród dziesięciu typów
geokompleksów najmniejszymi przekształceniami, obejmującymi około 17% powierzchni typu, cechowały się wysoczyzny zbudowane z gliny zwałowej i iłów 3
oraz wysoczyzny zbudowane ze żwirów, piasków i mułków na glinach zwałowych 4.
Największe zmiany odnotowano w geokompleksach równin torfowych i murszów
10 – 54% powierzchni typu (ryc. 1).
W całym analizowanym okresie 1830-1990 – geokompleksy typów 2, 3 oraz 4
charakteryzowały się prostym lub podwójnie złożonym typem użytkowania terenu
i najmniejszą zmiennością wykorzystania przestrzeni (ryc. 1). Wymienione typy
odznaczają się korzystnymi warunkami dla rolnictwa i prawdopodobnie należą
do obszarów najdawniej zagospodarowanych, o ustalonej strukturze użytkowania ziemi z przewagą gruntów ornych. Większa zmienność użytkowania terenu
cechowała typy geokompleksów umiarkowanie przydatne dla gospodarki rolnej,
o mieszanych typach użytkowania, w których występowały równoległe wymiany
pomiędzy niektórymi formami użytkowania ziemi. Największą zmiennością odznaczały się geokompleksy równin torfowych i murszów 10 oraz teras zalewowych 7,
czyli typy jednostek przyrodniczych funkcjonujących ze znacznym wpływem wód
powierzchniowych i podziemnych. Rozległe przekształcenia użytkowania ziemi
w wymienionych typach geokompleksów wiążą się zapewne z melioracjami odwadniającymi i odzwierciedlają znaczenie warunków hydrograficznych dla sposobów
wykorzystania przestrzeni przez człowieka.
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TENDENCY IN LANDSCAPE USE CHANGES IN CENTRAL POLAND
Summary
Landscape use change studies involve an analysis of land use change in relation to the structure of the natural environment. The paper presents the results
of landscape use change analyses based on the GIS of the western part of the Łódź
Province (Central Poland). The graphic database of the GIS contains maps of land
areas (geocomplexes) delineated on the basis of homogeneous sedimentary material and landform, as well as maps of land use for 1830, 1900, 1930 and 1990.
The comparisons (overlays) of these maps have shown that land use changes
within the land units were related to land suitability for agriculture and to hydrological conditions.
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