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opryMALNE uZyrKowANrE NA oBszARAcH wIEJsKIcH
NA PRZYKI,ADZIE WSI ZAWADA

e Librrl U-, Piech !., 2043

This derelo tE tt inctudes optimkm fo rlhtg oh the ruml atea a.ld prcIiminry wluation event at hettertt,
lron cu cnt exislirtg lo optimun cxhtine clnnge$, This optit wl f1ftfti g conception ennble trcat optimum
la tury nrcthodolop as co tlirions ond directiohs of Lounry deretopkrent st df item.

**ep
Miejsce obszar6w riicjskich w zyciu spoieczro,gospodarczym kmju okrcdtaja ich funkcje o ctamkterze

produkc),jnyn, przede wsrystkim o podsrawowyn znaczeniu liinkcje bioprodukcyjne. a wiec rolnictlvo ileSnicl,lo,
nast€pnie 6zne gal9zie przemysh puctwaEaj4ce ich produkry oraz wydobycie iprzemys] przetw6rczy su.olvc6w
mineralnych. Obszary wiejskie zaspakajaj4 te? lvi€kszosd porrzeb ludno(ci w zakresie rckreacji. Dosrarczaj4c swych
zasob6w: ziemi, hdzi i kapitalu wplywaj4na przestrzenny, demograficzny i gospodarczy rozw6j miast_

Siei urzqdz€n infmstruktuD' lechnicarej pokrywajqca obsT$ wiejski stu4 ludnoSci i gospodarce calego kraju.
ale doLychczas bardziej miastom niz wsi. Od sposob6w gospodarowania zasobami obszar6w wjejskich zalez] w
duzym stopniu zachowanie fownowagi €kologicznej kraju.

Stan presrzennego zagospodarowania i p.ocesy spoleczno-gospodarcze na obszarach wiejskich maj4 powazny
ivpb.r na warunkizycia ipracy nic lylko zamieszlujqc€j je ludnosci, ale lakze na rozw6j gospodarczy catego kraju.

Poznanie struktury fLtnksjon:lnej obs7ar6w, wraz z mery,loryczn4 interpretacja jej przesrrz€nnego
zr6znicowania, nloze bya pEydatne do okeslenia prawidlowych dr6g przeiicia od istniejqcego do pozqdanego
zagospodaroM,ania, a wipc do planowania p.zestr'annego obszar6w wi€jskich I3l.

Cel pr^cy
Cclem ninicjszcj pracy jest m.in. wskazanic mozliwosci wsrqpnego okreslenja opq,matnego sposobu

u44kowania zjemi prry wykorzystaniu ka.togmllcznej merody badan. Badaniami objeto obszary riejski gminy
Tamow solectrvoZawada.

Poprzez zaslosowanie metodyki Bajerowskicgo (1996) wskazano oprymalnq funkcja danego obszaru.
ZaproponoBana meloda pozwoliia opracowai model optymalnego wykorzystania re.enu. Ktasyfikacja funkcionatna
terenu posluzyla z kolei do wyodr€bni€nia stref obszarowych [3], sposrod funkcji bioprodukc]an]ch rotniclwo
towarowe i lesn;ctwo, technoprodukcyjnych przemyst, a sposrdd uslugowych turysiyczno,w),poczynkowc i
funkcjc mieszkaniowe (rcz-ydencjalne).

Na akhialnym stanie u4tkowan ia wyznaczono strefy obszarowe \rg Sioli(1993).
Ponriary p&cp.owadzono na podstawie rysunku map e\lidencji gruntu w skali l:2000 i map ropograficznych w

skali l:10000.
Charrkterystyka badan€go obszam.

Wie( Zawada poio2onajest w pohocno-wschodnjej czesci wojew6dztlya nalopolskiego, w gminie Tan6w. pod

wzglQden geograficzno-fizycznym, obszar gmirry lez"v na pograniczu dwocb region6w Pog6ra Kapackiego i
Kotliny Sandomierskiej. Omawjana wieS polozonajest w pohdniowo- wschodniej c?.€Sci gminy i zajDuje obszaf 475
ha. (rys.l )

Cospodarowanie przestrzeniq
Rolnictwo

Rolnictwo ta rowskie charakteryzuje si9 duzrln rozdrobnicniem gospodarctw rolnych, brakiem specjalizacji,
niedoinwestowanicm i slabym wyposazeriem w inliaslrukturg iechnicznA Najwieksza grupQ iwor4 gospodarstwa o
powierzchni I 5 ha, sianowiqce w 1996 roku az 85,7% og6lu gospodarsfr'. Podobnic jak w calej Malopotsce, gdzie
nale gospodarstla stanowi4 85,1 % wszysLkich gospodarstw. Jest to sytuacja dalcko odbiegajEca od Srcdniej w kraiu,
gdyz w Polsce gospoda.slwa a powierzchni do 5 ha sranowi4 55,3 % og6tu gospodarstw. cospodarstwa duze o
powierzchni po"yzej l0 ha to zaledwie 1,3 % wszyslkich w poNiecie tamowskim, slanow;ac t,7 % \r woiewodzwie
nralopolskim. TnvatoaC obecnej, niekorzystnej strukturf wiclkoSci gospodarsnv wynika pfede wsryslkim z
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charakteru gospodantw produkujqcych w duzej mierz'e na wlasne potrzeby. Mimo specyfiki regionu tamowskrego'

;;;";fi:"" .ie Lo,a'"mv. nikn.rklimaltem i dobrymi warunkami glebowvmi' snuktura produkcji roslinncj

;;;';UJ;;;tej w kralu :ednoczesnie zauwaza sie spadek powierzcbni upraw zb6' i ziemniak6w oraz

roslin pastewnych nalomiasl obscrwujc si9 wzrost zasiew6w przemyslowycn

Struktura pfodukcji zwierzgcej ulega zmianom tj obnizeniu siQ relatywnie lysoko6ci obsad)' zwrerzqt'

zl."iis,""i" p"gr"*i" tlodv chlewnej, co na ni€w4tpliwv 7f,viq?€k ze spadkiem optacalnosci produkcji 
^vierzacel

RYs l Polazenie SeogrdlL e

Akruahy sran z)'tkowania z,emr resi -r"i*rl:iJ:i'" sie wieru uwarunkowan o chamklerze TT dsno

naturalnvm iak i anropogenrcznym gaoan'a s;u aktualnego przeprowadzono na podstawie mapy e$jdencyjnej

g-ul|Io"-" '^ari 
l:2000or./maP) IopoArarlc/rcj $ 'kali l'0000

Na obszar badan obydwu rnap nuroronu ,iutke t"gulamvch pol podstawowvch ( rzeczjwiste pole powicrzcbni -
4 L") - ;;Gq; ";.posob 

I36 pol (saaha) JaL iryrerium kwalifikac'ji przvjeto udziat uz)'tku wiakszv niz 75 %

Dola Dodstawowego. W 
^viqzku 

z rym, ze nle we wszystkich polach podstawowych dalo sie lednoznacznie okre(lit

ffi;;*;;i;, w niektdrych przwadkach okreslano tzkze dwa o chamkterze dominui4cvm Badania stanu

"[tJJ 
.lr-tr, zc na ba'lan)m. obszarzo dorninuja uz)tki rolne sianowiEce 60% obszaru cruntv ome

.oDrzccinane s4 pastwrskamr, lasamr ) znaJuitja siE poza strefq zabudowv Tercnv budowlane we wsi Zawada

:i,ifi;;;";.; ;i;e centrarnej "-o*ia 
tza hu (ti 26%) usltuowane.s4 \,zdruz sl6wnvch dr6s Lasv

,"itn"r. .".n*"t" -*,, *si a ich powierzchnia wvnosi 98 ha Pastwiska io okoto 67: ::s3r'r
sDos6buz}akowaniakazdegooDszaru,;estwl'nltiemwzajemnegooddzial}!!'anjastanuspoleczno-

".,"":,il.;"";;;; 
rlo"'"vi t"*" 'r'"*" rak wvkazalv badania wiod4cvmi tunkcjami obszafow wieiskich
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Polski zarowno w znaczeniu czestodiwo$i \ystQpowania, jak i nasrawienia na zaspokojenie potrzeb ze$,nQtrznych
sq: spo{rdd lunkcji bioprodukcyjnych- rolnictwo i lesniclwo, technoprodukcyjnych- przemys}, a sposr.6d tunkcji
uslugowych' turysb,czno-wypoczynkowa i funkcj a m ieszkaniorva [3].

Wc wsi Zawada wyodRbnia sia dwie gl6*ne strefy funkcjonalne: nieszkaniorvq i bioprodukcfjn4 Strefa
bioprodukcyjna dzieii siA zkolei na dwie podsrreq: roina i lesnE

Star opttmaloy.
W celu stwierdzenia stanu opryrnalnego wykorzysraoo r6wniez mape ropograficznq i ewidencyjna z

naniesio,rymi kwadmtami 200x200m. Kazde pole podstawowe zostalo zinwenraryzowane wedlq cech przestrzeni
twotzqcych tzw. ,macierz cech wlwotuj{cych opt}'malne uz}rkowanje obszaru.,, zaproponowana przez [1]. przyj€to

zalozenie, Ze na podslawie 7-estlwu *ymienionych cech mozliwejesr wstgpne okesienje optymalnej lunkcji danego

[-_:
ff
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Rys.2. lshiejqcy stan u4tkowania zieniq

Optymahq funkcje terenu. mozna okeslia w wyniku przemrozenia transponowanej maci€rzy cech
wy\lolniEcych opq/rnalny sposob uz)tko\rania, przez macieft inwentaryzacyjr4 cech obszar! rejesrruiAc4
wyst€powanie w poszcz-eg6lnych polach podsiawo\rlch mniejszych, kolejnlch ceclr diagnosrlczn)rh z usmloneso
$yzej zeslawu. ]vlacierz inwentaryzacyjna przybiera posta6 rnacierzy zerojedynkowej. Funkcja oprymalna danego
pola podstawowego \rlnika z sumowania punkt6w w poszczeg6lnych kolurnnach macierzy ccch optymalnego
uzllkowao ia ziemi. Maksymairasuma punkt6w dodalnich wskazuje optymaln4 funkcjQ danego pola podstawowego.

W efekcic zastosowancj procedtrry poszczegdlne pola podstawowe nniejsze ( reprezentuj4ce konl$erne
obszary) olrzymujE przyporz4dkowane optynalne ( najbardziej prawdopodobne funkcje uzytkowania obszaru [ 1 ].

Analiza prawdopodobnego, optyrnalnego stanu uz)4ko$,ania obszar6w, jest zbiena z kr),reriun najlepszej
przydainosci obs:nru. Na obszarach wiejskich wyr6zniono dziesiQd sposob6w uzltkowaiia ziemi, kt6re opr6cz
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og6lnej rozr6znialnosci charakteryzujq siQ t),n, zc s4 w znacacj czQsci idert)fikowane na rynku nienrchomosci, co

oznacza, ze mozliwe j€st o].Tcalenic wartosci rynkowej jcdnostki por6wnawczej niektdrych z rych tunkcji oraz ze

mozliwajest w zwiEzku z tym korstrukcja nodeli wartosci r).nko'fej rych funkcji.
Do optymalnego u4,rkowania zieni dochodzi siQ takimj sposobami i Srodkami, kt6re prowadz4 do osi€ania

przez systemy przeslrzenne sian6w odpowiadajQcych celom spolecao-gospodar€z).n. Wszelaka dzialalnosd

spoleczno-gospodarcTn ma charakter przestzermy, bardzo istotne jest, wiAc dostosowanie organizacji tqi przestrzeni

do akrualnych potrzeb. Kzzdy uklad przestrzenny dziaki stanowi swoich paramelr6w w danej chwili generuje inny
oprymalny sposob u4tkowania ziemi. Odczlaanie t€go stanu na podstawie charakterystyki przestrz€ni pozwoli na
znalezienie drogi dojscia do niego, przy zalo2€niu znajomosci paramctr6w aktualnego stanu uzltkowania tcgo lcrenu

oraz sposob6w dojicia - transformacji (przeksr:talcenia) [1].
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Rts.3. OpEnalny stotl u'tkot,a ia zieni x,g T. BejercwskieSo.

Transfornacje ( pz€ksztalcenia).

W wyniku por6wnania treici macierzy ;stni€j4cego stanu u2)'lkowania i macierzy optymalnego stanu

uzylkowania. uzyskano macierz Tgodno(ci (przekszlalcefi). Stwier&ono koniecznosa przeksralcei frDkcji aktualnej

w 60 polach podst3wo*}ch (44 9/0 pola powicrzchni obszaru).

Nie jesl mozliwe okreilenie, jakim przeobrazeniom (transforfiacjom, zmianom, przej{ciom) ulegnie

pojedynczy kontur danego stanu u4tkowania, aie juz na podslaw;e obserwacji dotchczasowych tendencji mozna z

duzym prawdopodobiehstwem okrcSlia jak zwykle zmjenia si9 dany stan, w jakim kierunku przewaznie ewoluuje, a

wi€c mozna okeslid t€ndeocje jego zmian, kierunek przcksralcen \iynikaj4cy z parametr6w przesrrzeni n l.
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Podsumowuj4c nalury stwierdzii. Ze obiekt badawczy !,rykazal potrzebe przekszralcenia aklualnei,
ni€dopasowanej funkcj'obszaru w l nkcje oprymalna.

Kierunek rozwoju wsi.
Obsraf catej wsi Zawada jest objpty stretE ochrony ekologicaej. Obowipujqce w obsi.amch ekotogicznych

zasadv ?agospodarowania zmie.zaiq do urrwalenia pozytywnego stanu isiniei4cego p.zy ograniczonych dzialaniach
porz4dkuiacvch i do eliminowania oddziatvwan niekorzysrnych. Fukciq podslawow4 tego obszaru.iesl rornictwo i
le(nictwo. uzupelniai4ca jest turysrvka i rekreacja oBz osadnicrwo podporzEdkowane warunkom ochrony zasobow
pzyrody i krajobrazu.

Zgodn;e z ustalenjami miejscowego ptanu zagospodarowania przestrzennego gminy na terenie Zawady
wvklucza sie realizcie wszerkiej dziatalnosci produkc],jnej wplywaiacej szkoduwie na srodowisko przyrodnicze i
kraiob.az. obow'Ezuje nalaz: ochrony uksz.rahowania terenui och.ony las6w. zadrzewi€n zieteni sr6dDolnei i
nadrzecznej: ochrony widokowej teren6w w miejscach okreslonych na rysunku ptanu ciasiem tub pun[;m
widokowlmi budowy podslawowych u.z4dzei infrasrukrury technic,.nej a szczeg6lnie urzqdzen zwiqj.nych z
zaopatrzeniem w wode i odprowadzeniem sciek6w dta isrnieiqcych i p.ojektowanych obiekr6*. Na rerenie wsi
Zawada obowiEzuje zakaz: budotD nolych i rymczaso\lych obiekt6lv; tokalizacji ogrod6w dziatkowych: zmian
rwalych uzytk6w dzialkowlchi zmiany rs-abch uzlrkdw zielonych na s.unty ome: usuwanie wszetk;ch zadzewi€n
i zak.z)wien w szcz€g6lnosci przvwodnlch i uz.vwanie srodk6w ochrony roslin w odlcSloici mniejszej niz r0o m od
w6d ptynqcych. Z uwagi na zajqrosa rerct.u ptzcz budownict$o mieszkanio\le we wsi Zawada mi€szkalnidwo
stanowi jedna z gl6wnlch funkcii wsi.
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Wnioski.
Na podstawie ukich cech jak:

lvz ozony ruch budowlany,
ccny reren6w budowlanlcb,
parcie spoleczne na wyznaczanie dodalkowych t€ren6w pod zabudowq.
tendencje do osiedlania sie ludnoicispoa gminy.
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mozna \q/snu6 rvnios€k1 Ze omawiana wies Z^wada ma wybjtn;e podmicjski charakter agospodarowania
przcstrzennego.

Nalezy prz,ewid''wad duze zmiany w rozrnieszczeniu ludnosci z powodu dalszego rozwoju dr6g, w rym
autostrad i dr6g szybkiego ruchu. Zmaloje, wigc atrakcyjnosa zamieszkiwania w duzych nriastach a wzfosnie w
rnalych rniastach i miejscowoSciach wiejskich. Pomimo niewielkiej zanoznosci spoleczeistwa te tmdencje widoczne
sE w strefach podmiejskich od kilkunastu lat- Jest to zabudo\i? jednorodzinna i taka bQdzic realizowana w nast€pnych

Zabudowa ta, powstaj4ca rv rozproszeniu, ujemnie \lpbva na walory krajobrazu [4].
Rozw6j kazdego obszaru jest p.ocesem dynamicayrn. T,miany z chodz4 ciEgie, sA powodowane

na.jrozmaitszlmi czFnikami i wpba"ja nieusknnie na rozw6j, ewentualnie reges kazdego obszaru. Analizy oparte
na datrych, rqdawaioby siQ zupetnie aklualnych, nie zaiysze muszAprowadzid do rozs4dnych wynikiiw [2].

Nalezy zwr6ci6 uwage na koniecznofd zachonania pelvnego dystansu do okzymanycl \v),nik6w. przedstawiona

koDcepcja opt)nalnego uzylkowania srwarza mozlirvosi potEktowania merodyki okreslania optymalnego stanlr
uzBowanja temijako elementu siudium uwarunkowaf i kierunk6\\' zagospodarowania gminy.
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SYNERGISM IN THE POLISH LANDSCAPE
A Lir,rin U., piech t.. 20A3

The application of synery! fot the soldion to the prcblen oJ tand se in drcas of co'nptex em'i rnnentat
con.Iilions an.l divetse topographic protles, based on econotnic huleyes oJ the ,no.ten agricutturc, teals to M
o lerc.l lakdscqe slructue Md ,nore aetthetic sp.rce arrangerne L Quantitatit'e a al quatitatite grcettt itt
agricultural pruduction can be acliered as a rcsult of ode ng agru un st.acturcs. O ercd ograrian strucvres
crcate in tun o lercd lan.lscape st tctures. One nust strcss thd the naturat Innds&pe as welt as an aestheticall!
apptupriute cultt rul lanhcape can laryelJ resalt ftont conectb! selected foms oJ msnagement in agficahu.e. This
stud! b supposed to crcate n tool to ,.ssisl the process of slneryic lan*crpe orde ng, accortting to the rutes of
tutional eco,omt and ehvironmental prutec,iotl

Introduction
The co-ordinatcd effect of various landscape elements guarantees a greater potential for reaching spatial ofder

than separate effects of each of tbe elemcrls. The ordd in narural space, whi€h can srill be observed in pdmeval
landscapes, whosc theme is "lhe good ofthe whoie", does not have any equivalenr in anthropoSenic space. h order to
maintain order in space, it is necessary to combine sepamte eiements so as to ensurc thar such a combination
represents sometling more than just a result of ordinary summation. Such a combination is catled synergy. In other
words, synergy is supposed to consolidate parts into one whole in order lo obtain values thar cannot be achieved while
these elements remain separaie. Accord;rg to Kotarbinski (I98?), "Synergy is rvhen and only whcn acting entitjes
that cooperate w;th each otherachieve more than whcn acting separately".

Landscape can be rec€ived subjectively. There are many definirions oilandscape. More and fiore jlequently

we come across a tendency to present tbe landscape as a s),nthesis ofelements of narure and human aclivity thar
remain in a mutual relation to and interaction with one another. The man is a co-aurhor of the landscaDe. and the
landscape in which the man lives affecls their consciousness, shapes thcir personality, culture, history.

When we say "landscape", we mean aesthetics, beaury, idcntit ofthe place, finalty the relation betw€en the
man and their "little homeland".


