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Abstract: The paper looks at the role of land cover/land use in landscape formation within the territory of 
Poland. Based on the analysis of satellite images, it was found that, of the main components of the environ-
ment: geological structure, subterranean water, soils and land cover/land use, the latter has been a significant 
landscape-forming factor in about 27 per cent of the classified regional units. Land cover plays a major role in 
the zone of young glacial and upland areas, and a smaller one – in flatland and mountain areas. The recent 
decades saw few changes in the land cover characteristics; they comprised a mere 0.82 per cent of Poland’s 
surface area in the years 1990-2000.  
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Wprowadzenie 

Zagadnienie roli pokrycia terenu (czasami używa się zamiennie terminu użytkowanie ziemi)  
w kształtowaniu krajobrazu (Kunz, 2008) i w analizach krajobrazowych jest zagadnieniem ważnym,  
i może być rozpatrywane  z różnych punktów widzenie, na różnym poziomie szczegółowości.  

Użytkowanie ziemi jako przejaw eksploatacji elementów pokrycia terenu może przybierać różne 
formy w zależności od przyczyn, nadając krajobrazowi swoiste, charakterystyczne cechy. Z grubsza 
możemy wyróżnić kilka przyczyn rządzących  takim, a nie innym ukształtowaniem przestrzennym pokry-
cia terenu na różnych obszarach. Oczywistym jest, że zależy ono w dużym stopniu od warunków przy-
rodniczych. Ale również istotne są wpływy antropogeniczne. Wśród nich należy wymienić  przyczyny 
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gospodarcze, uwarunkowane procesami rozwoju społecznego, ale również zdarza się, że drastycznymi 
decyzjami politycznymi (Błach, 1998; Woś, 2005). Uwarunkowane to jest osiągnięciem jak największych 
zysków z eksploatowanych różnych form pokrycia terenu: lasów  gruntów ornych, łąk itp. W tym przy-
padku można obserwować przechodzenie jednych form pokrycia terenu w inne, w zależności od oko-
liczności i sytuacji gospodarczej terenu. Te formy przekształceń mogą się charakteryzować znaczną 
dynamika i trwają  od momentu zasiedlenia danego terenu. Udokumentowanie takich procesów  znajdu-
jemy w wykopaliskach archeologicznych, a od kilkuset lat w dokumentach kartograficznych. Przykładem 
mogą tu być studia M. Kunza  (2012), który udokumentował i poddał analizie zmiany w zalesieniu Pomo-
rza zachodniego w okresie XVII-XX w. 

Uwarunkowania polityczne o podłożu doktrynalnym, na ogół nie liczącym się z uwarunkowaniami 
przyrodniczymi, wprowadzają do środowiska  często znaczne zmiany, wyrażające się najczęściej  
w dewastacji środowiska przyrodniczego, a nawet jego destrukcji. Przykładem mogą być działania go-
spodarcze w Azji Środkowej na terenie byłego Związku Sowieckiego, kiedy to wprowadzano ekstensyw-
ne uprawy rolnicze w środowisku stepowym albo uprawy wymagające znacznych ilości wody, co przy-
czyniło się między innymi do zaniku naturalnych zbiorników wodnych. Przykładem jest Jezioro Aralskie. 
Do tej kategorii można również zaliczyć różne formy eksploatowania tego samego środowiska przyrod-
niczego przez rożne, pod względem zasobności finansowej i sprawności zarządzania, systemy pań-
stwowe, szczególnie w strefach przyrodniczo-klimatycznych o trudnych  warunkach, wymagających 
znacznych nakładów finansowych, umożliwiających ich eksploatację. Szczególnie spektakularne są   
w tym przypadku obszary położone w tych samych warunkach, podzielone granicami państwowymi. 
Przykładem może być pogranicze Stanów Zjednoczonych i Meksyku (Olędzki, 1975). Również forma 
własności gruntów, a zwłaszcza struktura wielkościowa działek, może być przyczyną zróżnicowania 
fizjonomii terenu, a więc zróżnicowanego postrzegania krajobrazu, o  tych samych warunkach (kompo-
nentach) przyrodniczych. Przykładem może być pogranicze polsko-białoruskie z drugiej połowy  XX w.  

Z racji swoich zainteresowań związanych ze stosowaniem zdjęć lotniczych i satelitarnych w bada-
niach struktury środowiska zajmowałem się również aspektem wpływu pokrycia terenu na wyodrębnianie 
się jednostek przestrzennych wizualizowanych na dokumentach teledetekcyjnych, zdjęciach lotniczych, 
a zwłaszcza obrazach satelitarnych (Olędzki, 1992).  

W teledetekcji środowiska zagadnieniami tymi interesowano się od dawna. Wynika to z komplekso-
wego charakteru obrazów lotniczych i satelitarnych, na których elementy pokrycia terenu znajdują swój 
bezpośredni wyraz, ale które to pokrycie terenu jest jednocześnie uzależnione od innych komponentów 
środowiska  wskazując pośrednio na ich istnienie i charakter. Pierwsze tego rodzaju rozważania datują 
się na pierwszą połowę XX wieku (Broek, 1932). Jednak pierwsze wielkoprzestrzenne badania struktury 
użytkowania ziemi, głównie  rolniczego,  datują się na koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to  
F.J. Marschner (1959), stosując zdjęcia lotnicze, w małej skali badał układy przestrzenne użytkowania 
ziemi w Stanach  Zjednoczonych. Wynikiem tych badań było opracowanie fotolotniczego atlasu obsza-
rów rolniczych USA (The Atlas…, 1970-1971). Prace te pozwoliły na dokonanie regionalizacji tego 
aspektu środowiska w Stanów Zjednoczonych. Drugim istotnym studium rozwijającym metodykę wyko-
rzystania zdjęć lotniczych do analizy  przestrzenno-krajobrazowej i regionalnej było opracowanie Mac 
Phail’a (1971), który przyjmując kompleksowy charakter obrazów lotniczych, poprzez związek typów 
pokrycia terenu z  różnymi komponentami przyrodniczymi wskazuje na określony charakter fotomorficz-
ny terenu  oddający jego fizjonomię i strukturę przestrzenno-krajobrazową.  

Pojawienie się obrazów satelitarnych o wyższej rozdzielczości przestrzennej stworzyło nowe możli-
wości tego rodzaju badań w skali globalnej, kontynentalnej, regionalnej i lokalne.  
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Cel opracowania 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli pokrycia terenu w wyróżnianiu elementów struktural-
nych środowiska geograficznego Polski – w tym przypadku regionów charakteryzowanych w aspekcie 
tekstury krajobrazu. W szczególności wskazane zostaną te obszary, w krajobrazie których tekstura 
terenu odgrywa główną rolę w kreowaniu fizjonomii danego krajobrazu. Ukazana zostanie zmienność 
pokrycia terenu i kierunki jej przekształceń w okresie ostatnich 70 lat.  

Teledetekcyjna metoda badań struktury i tekstury środowiska 

W badaniach struktury i tekstury środowiska geograficznego Polski wykorzystałem obrazy satelitar-
ne pozyskane w latach 70 i 80 XX w. z satelity LANDSAT. Były to kompozycje barwne w skali 1:250000. 
Pozwoliły one na wyróżnienie na terenie Polski jednorodnych obszarów o charakterze regionów, przy 
delimitacji których pokrycie terenu / użytkowanie ziemi miało równorzędną (taką samą) rolę, jak inne 
ważne komponenty przyrodnicze, takie jak budowa geologiczna, rzeźba, wody i gleby (Olędzki, 1992). 

Same obrazy satelitarne w sposób stosunkowo prosty i jednoznaczny pozwalają na przestrzenną 
analizę tekstury pokrycia terenu. Powiązanie tej cechy z innymi komponentami pozwala na scharaktery-
zowanie tego pokrycia w aspekcie fizjonomiczno-krajobrazowym. W analizie tych obrazów nawiązano do 
koncepcji obszaru jednorodnego pod względem obrazu – jednostki fotomorficznej (Olędzki, 2001). Jed-
nostki te, z jednej strony pozwalają  prowadzić analizę danego obszaru w aspekcie fizjonomiczno-
krajobrazowym, z drugiej zaś pozwalają spojrzeć na ten obszar w aspekcie regionalnym. Charakter 
fotomorficzności obrazu pozwolił na wydzielenie na terenie Polski jednostek regionalnych o specyficz-
nych cechach fotomorficznych, można powiedzieć fizjonomiczno-krajobrazowych (Olędzki, 2007). Struk-
tura tego podziału jest hierarchiczna – trzystopniowa. 

Wyniki badań 

Regionalizacja fotomorficzna Polski 

Na najwyższym szczeblu fotomorficznej klasyfikacji regionalnej wydzielono czternaście makroregio-
nów. Charakteryzują się one różnymi strukturami pokrycia terenu (ryc. 1).  

Pobrzeże Zachodnie (1) i Pobrzeże Zatoki Gdańskiej (2) charakteryzują się terenami rolniczymi  
z towarzyszącymi im stosunkowo niewielkimi i rozproszonymi powierzchniami leśnymi. Są to głównie 
krajobrazy pagórkowato-wzgórzowe.  

Następna zespół makroregionów charakteryzuje się dużą lesistością i stosunkowo niewielkim pro-
centem powierzchni zajętej przez pola orne i łąki i jeziora – chociaż są one w krajobrazach  tych terenów 
jedną z cech charakterystycznych. Są to: Pomorze Środkowe i Ziemia Lubuska (3) oraz Pojezierze 
Mazursko-Suwalskie (4). Obejmują one krajobrazy sandrowo i morenowe. 

Kolejny makroregion to Równiny Środkowopolskie (5). Jest to obszar rozległy obejmujący obszar 
Wielkopolski (5.1; 5.2; 5.3); Dolny Śląsk (5.4), Ziemię Chełmińsko-Dobrzyńską (5.5), Mazowsza (5.6; 
5.7; 5.8 – Ziemię Łowicką; 5.9; 5.10; 5.11). W większości jest to obszar ukształtowany w swym fizjono-
miczno-krajobrazowym charakterze przez elementy pokrycia terenu związanego głównie z rolniczym 
jego wykorzystaniem.  Większy udział obszarów leśnych odnotowujemy na obszarze Dolnego Śląska 
(5.4), w Dolinie Środkowej Wisły (5.7) oraz Północnego (5.6) i Południowego (5.11) Mazowsza. Odnoto-
wać należy znaczny obszar krajobrazu zurbanizowanego związany z Aglomeracją Warszawską (5.9). 
Jest to obszar krajobrazów równinnych, miejscami wysoczyznowych, których geneza wiąże się z prze-
kształceniami form związanych genetycznie ze zlodowaceniem środkowopolskim.  
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Ryc. 1. Regiony fotomorficzne Polski. Wg. Olędzki, 2007, objaśnienia w tekście 
Fig. 1. Poland’s photomorfic regions. After: Olędzki, 2007, explanations in the text 

 
 
Północno-wschodnią część Polski zajmuje Podlasie (6) Jest to specyficzny pod względem fotomor-

ficznym i krajobrazowym obszar Polski, którego fizjonomię kształtują zarówno rolnicze elementy pokrycia 
terenu jak i stosunkowo znaczny udział obszarów leśnych z wielkimi puszczami Białowieską i Knyszyń-
ską oraz Białą, a także stosunkowo rozległymi obszarami bagiennymi i podmokłymi dolinami rzecznymi 
Narwi i Biebrzy. Specyfiką tego obszaru jest duża częstotliwość zmian poszczególnych elementów po-
krycia terenu, co stwarza wrażenie dużego urozmaicenia zarówno widocznego na obrazie satelitarnym – 
fotomorficzności jak i w terenie – zmienności krajobrazowej. Dominują tu krajobrazy wysoczyznowe, 
podobnie jak w obrębie Równin Środkowopolskich, ukształtowane przez procesy denudacyjno-erozyjne 
przekształcające formy zlodowacenia środkowopolskiego.  

Od południa, Podlasie graniczy z niewielką jednostką fotomorficzną – makroregionem Polesia (7). 
Wyodrębnia się on bardzo wyraźnie na obrazie satelitarnym dzięki zdecydowanie innej strukturze pokry-
cia terenu w stosunku do obszarów sąsiednich. Większa część tego regionu położona obecnie jest za 
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granicą naszego kraju. Specyficzność tego obszaru związana jest przestrzennym rozkładem takich 
elementów pokrycia terenu jak obszary leśne, użytki zielone związane z podmokłymi formami terenu, 
zbiornikami wodnymi oraz stosunkowo niewielkim udziałem gruntów ornych.   

Na południe od obu regionów występuje Wyżyna Lubelska (8). Zdominowana ona jest przez formy 
pokrycia terenu związane z uprawą ziemi – grunty orne. Pod względem krajobrazowym na zachód od 
doliny Wieprza jest to obszar wyżynnych krajobrazów lessowych. W części wschodniej obok terenów 
rolniczych występuje znaczny odsetek powierzchni zajętej przez lasy. Są to obszary zdenudowanych  
i ostańcowych wzgórz i grzęd. Południowo wschodnia część regionu to wyżynne krajobrazy Roztocza  
i Wyżyny Horynieckiej. W pokryciu terenu znaczną rolę krajobrazo-twórczą odgrywają lasy.  

W kierunku zachodnim występuje makroregion Małopolski (9) o stosunkowo znacznym urozmaice-
niu struktury przestrzennej pokrycia terenu. W północnej i zachodniej części regionu znaczny procent 
pokrycia terenu przypada lasom. Są to wyżynne obszary Wyżyny Kieleckiej (9.1), Wyżyny Częstochow-
skiej (9.4) i Wyżyny Śląskiej (9.5) – ze znacznym obszarem terenów zurbanizowanych. Południowo-
wschodnia część regionu – Wyżyna Krakowska (9.3) i Wyżyna Sandomierska (9.2) zdominowana jest 
przez elementy pokrycia terenu związanego z rolnictwem, przy minimalnym procencie obszarów zaję-
tych przez lasy. Podobny charakter pokrycia terenu jest w obrębie Przedgórza Sudeckiego (10).  

Południowo-zachodnią część Polski zajmują Sudety (11). Tutaj elementy pokrycia terenu w znacz-
nym stopniu warunkowane są przez budowę geologiczną i rzeźbę. Obszary wyżej położone zajęte są 
przez lasy, podczas gdy tereny niżej położone oraz rozległe kotliny śródgórskie i doliny związane są  
z rolniczymi aspektami pokrycia terenu.  

W południowo-wschodniej części Polski występują trzy makroregiony o zdecydowanie różnym cha-
rakterze struktury przestrzennej pokrycia terenu. Na terenie Pogórza Krakowsko-Tarnowskiego (12) 
elementy pokrycia terenu związane są z rolniczym użytkowaniem ziemi poza kilkoma większymi kom-
pleksami leśnymi Puszczy Niepołomickiej, lasów na terenie międzyrzecza Raby, Uszwicy i Dunajca oraz 
lasów na terenie Płaskowyżu Tarnowskiego. 

Na terenie Podkarpacia (13)  wyróżnia się kilka  obszarów o zdecydowanie leśnym charakterze po-
krycia terenu: Puszcza Solska (13.1.1), lasy Pochyłości Sieniawskiej (13.1.3) i lasy Puszczy Sandomier-
skiej (13.4.2) Pozostały obszar to głównie tereny rolnicze.  

Ostatnim makroregionem są Karpaty (14) dzielące się na Pogórze Karpackie (14.1) oraz Kotlinę 
Orawsko-Nowotarską (14.3) charakteryzujące się rolniczymi elementami pokrycia terenu oraz  Beskidy 
(14.2) i Tatry (14.4) o zdecydowanej przewadze obszarów leśnych.  

Krajobrazotwórcza rola tekstury pokrycia terenu 

W skali całej Polski występują obszary, które swoją fizjonomią szczególnie wyraziście opierają na 
teksturze pokrycia terenu. Zajmują one około 27% obszaru naszego kraju (ryc. 2). Chociaż trudno jest 
dopatrzeć się określonej prawidłowości w układzie przestrzennym obszarów w których pokrycie terenu 
ma wyraźny wpływ na fizjonomię terenu (czyli ich krajobraz), to jednak można zauważyć, że na większo-
ści obszarów nizinnych i równinnych większy jest procent jednostek, w których pokrycie terenu odgrywa 
pierwszoplanową rolę krajobrazotwórczą. Dotyczy to zwłaszcza terenów w zachodniej części  Polski, 
gdzie  odsetek gruntów rolnych pozostających w gestii dużych gospodarstw rolnych jest większy. We   
wschodniej części Polski w latach 70-80 XX w. występowało większe rozdrobnienie własnościowe grun-
tów rolnych, co skutkowało lepszym przystosowaniem się rolnictwa do warunków środowiskowych, 
uwypuklając tym samym te przyrodnicze komponenty środowiska (rzeźbę terenu, stosunki wodne, gleby 
itp.), które współdecydowały o fizjonomii terenu. Również na terenach wyżynnych i górskich pokrycie 
terenu odgrywa mniejszą rolę krajobrazotwórczą, niż komponenty przyrodnicze.  
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W skali całej Polski istotność elementów pokrycia terenu jako komponentu krajobrazotwórczego na-
leży ocenić jako średnią. Na podstawie analizy obrazów satelitarnych (Olędzki, 2007), która objęła około 
11% wyróżnionych na podstawie cech fotomorficznych jednostek regionalnych, pośród głównych kom-
ponentów środowiska geograficznego, takich jak rzeźba, pokrywa glebowa, litologia (budowa geologicz-
na), wody podziemne – pokrycie terenu w 28,5% wyróżnionych jednostek odgrywa wiodącą rolę w two-
rzeniu fizjonomii terenu.  
 

 
Ryc. 2. Regiony fotomorficzne Polski, w wyróżnieniu których istotną rolę pełni pokrycie terenu. Opracowanie własne  
Fig. 2. Poland’s photomorphic regions significantly identified by land cover characteristics.  Prepared by the autor 

 
 
Można również zauważyć większą jego rolę w krajobrazach młodoglacjalnych i mniejszą na obsza-

rze krajobrazów wyżynnych i górskich (tab. 1). 
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Tab. 1. Istotność komponentów środowiska w tworzeniu fizjonomii terenu  
Tab. 1. The significance of environmental components in the creation of the areas’ physiognomy  
 

Pas krajobrazowy Główny komponent przewodni  
w kształtowaniu fizjonomii krajobrazu 

Częstotliwość krajobrazo-twórczej  
roli pokrycia terenu  

Krajobrazy młodoglacjalne Pokrycie terenu 40% 
Krajobrazy nizinne staroglacjalne  Budowa geologiczna – litologia 22% 
Krajobrazy wyżynne Budowa geologiczna – litologia 31% 
Krajobrazy górskie Rzeźba 21% 

Opracowanie własne 
 
Na obrazach satelitarnych pokrycie terenu jest najlepiej bezpośrednio widocznym komponentem 

środowiska, jednak jego struktura przestrzenna zależy w dużym stopniu od komponentów przyrodni-
czych i to im należy przypisywać główną rolę w tworzeniu fizjonomii terenu. Uwarunkowanie to ma cha-
rakter zmienny. Dla niektórych obszarów Polski trudno jest jednoznacznie określić, który z komponentów 
przyrodniczych odgrywa najważniejszą rolę ukształtowaniu struktury pokrycia danego terenu. Najczę-
ściej jest to oddziaływanie kompleksowe.  

Na większości  obszaru  Polski dominuje rolniczy typ użytkowania ziemi, za czym idą takie elementy 
pokrycia terenu, jak grunty orne i użytki zielone.  

Drugim typem jest użytkowanie rolniczo-leśne (lub leśno-rolnicze) z istotnym udziałem lasów o róż-
nej strukturze drzewostanów w pokryciu terenu. Można tu wyróżnić dwa podtypy: nizinny, związany  
z terenami o rzeźbie ukształtowanej przez formy zlodowaceń bałtyckiego (głównie) i środkowopolskiego, 
oraz górski w Sudetach i Beskidach.  

Trzecim jest typ leśny  o zdecydowanej przewadze lasów. 
Na stosunkowo niewielkich, w skali kraju, obszarach występują tereny zurbanizowane z różnymi 

elementami pokrycia terenu charakterystycznymi dla tego typu krajobrazów, jak tereny zabudowane – 
mieszkalne, przemysłowe, handlowe rekreacyjne itp.  

Należy  także stwierdzić, że rozproszona zabudowa i osadnictwo wiejskie  wywierają również 
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Zmienność pokrycia terenu w Polsce w ciągu siedemdziesięciolecia 1930 – 2000 była dość zróżni-
cowana. Przyczyn tego zróżnicowania należy dopatrywać się w procesach polityczno-społecznych, 
związanych ze skutkami II wojny światowej. Największe zmiany w pokryciu terenu zaszły w wojewódz-
twach: warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, na których zmiany społeczno-polityczne były 
największe: objęły one średnio po 16% tych województw. Na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu zmiany 
były mniejsze, tym niemniej objęły 11% powierzchni tych regionów. W Polsce środkowej, w regionach 
wielkopolskim i kujawsko-pomorskim zmiany te były znacznie mniejsze i objęły już tylko 6,3% po-
wierzchni  tych obszarów. Najmniejsze zmiany nastąpiły na terenie Polski południowej, w regionach: 
małopolskim, opolskim i dolnośląskim, gdzie pokrycie terenu zmieniło się na obszarze obejmującym 
zaledwie 4,3% powierzchni tych regionów. Daje to średnią dla całego Kraju 9,4% jego powierzchni, tj. 
około 28000 km2 (Olędzki 2001). 

 Natomiast okres 2005 – 2015 to z kolei czas wyjątkowo intensywnych zmian w strukturze i tekstu-
rze pokrycia terenu. Jak wynika z badań przeprowadzonych w niektórych regionach, zmiany te dotyczą 
w szczególności: zanikania wielu cennych ekosystemów wodnych i mokradłowych, rozpraszania się 
zabudowy na otwarte dotąd tereny rolnicze; rozwoju terenów zabudowanych w bezpośrednim otoczeniu 
lasów; gęstnienia sieci dróg i rozwoju różnych form zainwestowania wzdłuż nich; rozwoju upraw wielko-
powierzchniowych; zaniku muraw napiaskowych, muraw kserotermicznych, drobnych płatów śródpo-
lnych ekosystemów leśnych; zaniku zadrzewień (zwłaszcza przydrożnych) itp. (por. Chmielewski i in. 
2015). Kompleksowa analiza tych procesów w skali kraju wymaga jeszcze opracowania.  

Podsumowanie i wnioski  

Struktura pokrycia terenu wykazuje istotne zróżnicowanie poszczególnych elementów  w różnych 
pasach krajobrazowych.  

W terenach młodoglacjalnych należy wyróżnić dwa typy struktury przestrzennej pokrycia terenu. Na 
Pobrzeżach Pomorskim i Warmińskim oraz w północno-zachodniej Polsce gruntów ornych jest średnio 
około 85%, lasów 10% użytków zielonych około 3%, terenów wodnych około 2%  i terenów zabudowa-
nych około 1%. Charakterystyczną cechą tego obszaru jest powierzchniowe zróżnicowanie działek 
gruntów ornych. Często się zdarza, że działek wielkopowierzchniowych jest zdecydowanie więcej niż 
małych i średnich. Drugi typ struktury charakterystyczny dla  tych terenów charakteryzuje się dużym 
udziałem powierzchni leśnych, osiągających w skrajnych przypadkach 90% powierzchni, przy poniżej 
10% gruntów ornych, kilku procentach użytków zielonych (czyli nieco większym ich udziałem niż  
w pierwszym typie).  

Na obszarach nizinnych i równinnych udział gruntów rolnych rośnie do około 90%, lasów – spada 
do około 5%, a procent powierzchni zajmowanej przez użytki zielone jest podobny, jak na północnym 
zachodzie Polski.  

Obszary wyżynne również charakteryzują się wysokim procentem powierzchni zajętych przez grun-
ty orne, do nieco poniżej 90%, użytki zajmują tam zielone około 5%, powierzchnie leśne – około 8%. 

Dla obszarów górskich charakterystyczny jest znaczny udział lasów zajmujących do sześćdziesięciu 
kilku procent powierzchni. 

Przedstawiony obraz jest bardzo uogólniony. W poszczególnych pasach krajobrazowych mogą wy-
stępować obszary znacznie różniące się w aspekcie pokrycia terenu – co uwarunkowane jest różnymi 
przyczynami.   

Główne kierunki zmian pokrycia terenu w Polsce dotyczą relacji między powierzchniami leśnymi, 
gruntami ornymi, łąkami i pastwiskami. Od roku 1990 do roku 2004 nastąpiło wyhamowanie zmian  
w pokryciu terenu w Polsce. Stwierdzono, że w tym okresie elementy pokrycia terenu zmieniły swoje 
funkcje na zaledwie  0,82% (około 2500 km2)  powierzchni Polski (Olędzki 2007).  Natomiast okres 2005 



Olędzki J.R. 110 

Zmienność pokrycia terenu w Polsce w ciągu siedemdziesięciolecia 1930 – 2000 była dość zróżni-
cowana. Przyczyn tego zróżnicowania należy dopatrywać się w procesach polityczno-społecznych, 
związanych ze skutkami II wojny światowej. Największe zmiany w pokryciu terenu zaszły w wojewódz-
twach: warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, na których zmiany społeczno-polityczne były 
największe: objęły one średnio po 16% tych województw. Na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu zmiany 
były mniejsze, tym niemniej objęły 11% powierzchni tych regionów. W Polsce środkowej, w regionach 
wielkopolskim i kujawsko-pomorskim zmiany te były znacznie mniejsze i objęły już tylko 6,3% po-
wierzchni  tych obszarów. Najmniejsze zmiany nastąpiły na terenie Polski południowej, w regionach: 
małopolskim, opolskim i dolnośląskim, gdzie pokrycie terenu zmieniło się na obszarze obejmującym 
zaledwie 4,3% powierzchni tych regionów. Daje to średnią dla całego Kraju 9,4% jego powierzchni, tj. 
około 28000 km2 (Olędzki 2001). 

 Natomiast okres 2005 – 2015 to z kolei czas wyjątkowo intensywnych zmian w strukturze i tekstu-
rze pokrycia terenu. Jak wynika z badań przeprowadzonych w niektórych regionach, zmiany te dotyczą 
w szczególności: zanikania wielu cennych ekosystemów wodnych i mokradłowych, rozpraszania się 
zabudowy na otwarte dotąd tereny rolnicze; rozwoju terenów zabudowanych w bezpośrednim otoczeniu 
lasów; gęstnienia sieci dróg i rozwoju różnych form zainwestowania wzdłuż nich; rozwoju upraw wielko-
powierzchniowych; zaniku muraw napiaskowych, muraw kserotermicznych, drobnych płatów śródpo-
lnych ekosystemów leśnych; zaniku zadrzewień (zwłaszcza przydrożnych) itp. (por. Chmielewski i in. 
2015). Kompleksowa analiza tych procesów w skali kraju wymaga jeszcze opracowania.  

Podsumowanie i wnioski  

Struktura pokrycia terenu wykazuje istotne zróżnicowanie poszczególnych elementów  w różnych 
pasach krajobrazowych.  

W terenach młodoglacjalnych należy wyróżnić dwa typy struktury przestrzennej pokrycia terenu. Na 
Pobrzeżach Pomorskim i Warmińskim oraz w północno-zachodniej Polsce gruntów ornych jest średnio 
około 85%, lasów 10% użytków zielonych około 3%, terenów wodnych około 2%  i terenów zabudowa-
nych około 1%. Charakterystyczną cechą tego obszaru jest powierzchniowe zróżnicowanie działek 
gruntów ornych. Często się zdarza, że działek wielkopowierzchniowych jest zdecydowanie więcej niż 
małych i średnich. Drugi typ struktury charakterystyczny dla  tych terenów charakteryzuje się dużym 
udziałem powierzchni leśnych, osiągających w skrajnych przypadkach 90% powierzchni, przy poniżej 
10% gruntów ornych, kilku procentach użytków zielonych (czyli nieco większym ich udziałem niż  
w pierwszym typie).  

Na obszarach nizinnych i równinnych udział gruntów rolnych rośnie do około 90%, lasów – spada 
do około 5%, a procent powierzchni zajmowanej przez użytki zielone jest podobny, jak na północnym 
zachodzie Polski.  

Obszary wyżynne również charakteryzują się wysokim procentem powierzchni zajętych przez grun-
ty orne, do nieco poniżej 90%, użytki zajmują tam zielone około 5%, powierzchnie leśne – około 8%. 

Dla obszarów górskich charakterystyczny jest znaczny udział lasów zajmujących do sześćdziesięciu 
kilku procent powierzchni. 

Przedstawiony obraz jest bardzo uogólniony. W poszczególnych pasach krajobrazowych mogą wy-
stępować obszary znacznie różniące się w aspekcie pokrycia terenu – co uwarunkowane jest różnymi 
przyczynami.   

Główne kierunki zmian pokrycia terenu w Polsce dotyczą relacji między powierzchniami leśnymi, 
gruntami ornymi, łąkami i pastwiskami. Od roku 1990 do roku 2004 nastąpiło wyhamowanie zmian  
w pokryciu terenu w Polsce. Stwierdzono, że w tym okresie elementy pokrycia terenu zmieniły swoje 
funkcje na zaledwie  0,82% (około 2500 km2)  powierzchni Polski (Olędzki 2007).  Natomiast okres 2005 

Przestrzenne zróżnicowanie krajobrazów... - formy pokrycia 111 

– 2015 to z kolei czas wyjątkowo intensywnych zmian w strukturze i teksturze pokrycia terenu, przy-
najmniej niektórych regionów kraju. 

Na podstawie przytoczonych danych należy przyjąć, że pokrycie terenu jest skumulowanym efek-
tem wzajemnego oddziaływania komponentów przyrodniczych i kulturowych i właśnie ten zespół oddzia-
ływań decyduje w perspektywie czasowej o zmianach w stanie środowiska, strukturze ekologicznej 
krajobrazu i charakterze jednostek krajobrazowych. 
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