2.1
Gleby mo¿na klasyfikowaæ ze wzglêdu na ró¿ne kryteria: wygl¹d, mi¹¿szoœæ, przydatnoœæ rolnicz¹, w³aœciwoœci poziomów genetycznych, miejsce
wystêpowania, itp. W badaniach geograficznych, poszukuj¹cych prawid³owoœci w przestrzennym rozmieszczeniu zjawisk, wyró¿nia siê nastêpuj¹ce typy gleb: strefowe, pozastrefowe, œrodstrefowe i niestrefowe. Gleby strefowe wystêpuj¹ w okreœlonych strefach klimatycznych lub powstaj¹ na bazie strefowo rozmieszczonych ska³ macierzystych. Gleby œródstrefowe podlegaj¹ wp³ywom warunków klimatycznych, ale wp³ywy te s¹
modyfikowane innymi czynnikami glebotwórczymi. Gleby pozastrefowe
wystêpuj¹ w postaci wyspowej, w nietypowych dla nich strefach; niestrefowe s¹ na ogó³ s³abo wykszta³cone lub powsta³y w wyniku dzia³alnoœci
cz³owieka.

Soils

Gleby strefowe zajmuj¹ w Polsce oko³o 74% ogólnej powierzchni,
a wœród nich najpowszechniej reprezentowane s¹ gleby brunatnoziemne
i bielicoziemne. Gleby brunatnoziemne kszta³towa³y siê na utworach
akumulacji lodowcowej Ni¿u Polskiego i utworach akumulacji wietrznej
w po³udniowej Polsce, pod wp³ywem roœlinnoœci lasów liœciastych i mieszanych. W wiêkszoœci przypadków s¹ zasobne w sk³adniki pokarmowe.
Gleby bielicoziemne zajmuj¹ oko³o 26% powierzchni Polski. Tworz¹ siê
na piaskach pod wp³ywem roœlinnoœci lasów iglastych. W stosunku do
gleb brunatnych s¹ mniej ¿yzne i zawieraj¹ mniejsze zasoby sk³adników
pokarmowych dla roœlin. Wœród nich najpowszechniej wystêpuj¹: gleby
rdzawe, gleby bielicowe i bielice.

Systematyka gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego z 1989 r.
Dział

Rząd

Typ
Gleby inicjalne skaliste
Gleby inicjalne luźne

Gleby litogeniczne

Gleby mineralne
bezwęglanowe słabo
wykształcone

Gleby inicjalne ilaste
Gleby bezwęglanowe słabo wykształcone ze skał
masywnych
Gleby słabo wykształcone ze skał luźnych

Rędziny
Gleby wapniowcowe
o różnym stopniu rozwoju Prarędziny
Gleby czarnoziemne

Czarnoziemy
Gleby brunatne właściwe

Gleby brunatnoziemne
Gleby
autogeniczne

Gleby brunatne kwaśne
Gleby płowe
Gleby rdzawe

Gleby bielicoziemne

Gleby bielicowe
Bielice

Gleby glejobielicoziemne
Gleby
Czarne ziemie
semihydrogeniczne
Gleby zabagnione

Gleby bagienne
Gleby
hydrogeniczne
Gleby pobagienne

Gleby napływowe

Gleby aluwialne
Gleby deluwialne

Gleby glejobielicowe
Glejobielice
Czarne ziemie
Gleby opadowo-glejowe
Gleby gruntowo-glejowe
Gleby mułowe
Gleby torfowe
Gleby murszowe
Gleby murszowate
Mady rzeczne
Mady morskie
Gleby deluwialne
Sołonczaki

Gleby słone

Gleby słono-sodowe

Gleby sołonczakowate
Sołońce

Gleby kulturoziemne
Gleby
antropogeniczne

Przykład ochrony gleby przed erozją eoliczną (fot. M. Ostrowski)
An example of soil protection against wind erosion (by M. Ostrowski)

Czarnoziemy (fot. M. Ostrowski)
Chernozems (by M. Ostrowski)

Hortisole
Rigosole
Gleby antropogeniczne o niewykształconym profilu

Gleby industroziemne
i urbanoziemne

Gleby antropogeniczne próchniczne
Pararędziny antropogeniczne
Gleby słone antropogeniczne

Źródło: http://www.biol.uni.wroc.pl/instbot/stankiew/wykaz.htm

Rozmieszczenie kompleksów glebowo-rolniczych w Polsce
Dane IUNG.
Spatial distribution of the farming utility categories of soils in Poland
Source: Data according to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG).

Fragment mapy glebowo-rolniczej w skali 1:50 000
Źródło: Mapa glebowo-rolnicza województwa stołecznego warszawskiego, arkusz 273.4 Góra Kalwaria, Instytut
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Warszawie,
Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Warszawa 1981.
Fragment of a soil-and-agricultural map on the scale of 1:50 000
Source: Soil-and-agricultural map of the capital province of Warsaw, sheet 273.4 Góra Kalwaria; Institute of Soil Science
and Plant Cultivation in Puławy, Provincial Bureau of Geodesy and Agricultural Areas In Warsaw, State Geodesic and Cartographic Enterprise, Warszawa 1981.
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Gleby œródstrefowe zajmuj¹ oko³o 25% powierzchni kraju. Do najpowszechniejszych nale¿¹: mady rzeczne, gleby bagienne i pobagienne,
rêdziny, czarne ziemie i gleby glejobielicowe. Mady rzeczne wystêpuj¹
w dnach dolin rzecznych i zajmuj¹ oko³o 5% powierzchni kraju.
Powsta³y poprzez akumulacjê materia³ów mineralnych i organicznych
naniesionych przez rzekê podczas wylewów. S¹ bardzo ¿yzne i w zdecydowanej wiêkszoœci zagospodarowane przez rolnictwo. Najwiêksze powierzchnie mad w Polsce wystêpuj¹ na ¯u³awach Wiœlanych oraz w dolinie
Wis³y, Odry, Bugu i Narwi. Gleby bagienne i pobagienne s¹ stale i na
ogó³ nadmierne uwilgotnione. Spotyka siê g³ównie na pó³nocy Polski.
Gleby glejobielicoziemne wystêpuj¹ punktowo w obni¿eniach na terenach piaszczystych. Cechami charakterystycznymi tych gleb s¹: wysoki
poziom wody gruntowej i procesy glejowe zachodz¹ce w dolnej czêœci ich
profilu. Czarne ziemie wystêpuj¹ w ma³ych skupieniach na terenie ca³ej
Polski. G³ównie jednak spotykane s¹ na obszarach poglacjalnych, w miejscach o utrudnionym odp³ywie wody. Najwiêksze ich powierzchnie znajduj¹ siê na Kujawach, Dolnym Œl¹sku, w Wielkopolsce i na Mazowszu.
S¹ glebami ¿yznymi. Rêdziny wytworzy³y siê ze ska³ wêglanowych i spotyka siê je na Wy¿ynie Lubelskiej, Wy¿ynie Kielecko-Sandomierskiej,
Wy¿ynie Œl¹skiej, Wy¿ynie Krakowsko-Czêstochowskiej, w Niecce Nidziañskiej. Maj¹ ró¿n¹ przydatnoœæ rolnicz¹.
Gleby pozastrefowe s¹ w Polsce reprezentowane g³ównie przez wytworzone na lessach czarnoziemy, które s¹ ¿yzne, bogate w próchnicê, ale
przy tym bardzo podatne na procesy erozyjne. Tworz¹ one niewielkie
kompleksy (oko³o 1% powierzchni kraju) na Wy¿ynie Ma³opolskiej,
Wy¿ynie Lubelskiej, Pogórzu Karpackim i Sudeckim.

Warunki naturalne rolnictwa
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Profil gleby brunatnej (fot. S. Brożek)
Brown soil profile (by S. Brożek)

Profil gleby bielicowej (fot. S. Brożek)
Podzolic soil profile (by S. Brożek)

Profil czarnoziemu (fot. S. Brożek)
Chernozem profile (by S. Brożek)

Profil rędziny (fot. S. Brożek)
Rendzina soil profile (by S. Brożek)

Profil mady (fot. S. Brożek)
Fen soil profile (by S. Brożek)

Profil czarnej ziemi (fot. S. Brożek)
Black earth profile (by S. Brożek)
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kompleksu pszennego dobrego, ¿ytniego bardzo dobrego, ¿ytniego dobrego, ¿ytniego s³abego i ¿ytniego bardzo s³abego. U¿ytki zielone podzielono na trzy kompleksy: u¿ytków zielonych bardzo dobrych i dobrych,
u¿ytków zielonych œrednich i u¿ytków zielonych s³abych i bardzo s³abych. Oko³o 60% powierzchni zajmuj¹ u¿ytki zielone drugiego kompleksu, a 38% – trzeciego.

Udział klas bonitacyjnych w gruntach ornych, 2000
Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 2005, GUS, Warszawa
2005.
Shares of soil quality classes in arable lands, 2000
Source: Statistical Yearbook of Agriculture and Rural Areas, 2005, GUS, Warszawa 2005.

Charakteryzuj¹c przydatnoœæ poszczególnych typów gleb dla gospodarki rolnej u¿ywamy takich pojêæ jak: ¿yznoœæ, urodzajnoœæ, produktywnoœæ i produkcyjnoœæ gleb, które maj¹ ró¿ne znaczenie. Szacunkow¹ wartoœæ u¿ytkow¹ gleb dla gospodarki rolnej okreœla bonitacja, czyli podzia³
gleb na klasy przydatnoœci. Grunty orne podzielono na 9 klas bonitacyjnych (od klasy I – gleby orne najlepsze, zasobne w sk³adniki pokarmowe,
³atwe do uprawy i umo¿liwiaj¹ce osi¹ganie wysokich plonów szlachetnych roœlin uprawnych, po klasê VIRz – gleby pod zalesienia, bardzo
ubogie i nieprzydatne dla rolnictwa). W Polsce grunty orne maj¹ przede
wszystkim gleby zaliczane do klas œrednich i s³abych. W przypadku u¿ytków zielonych wyró¿nia siê 7 klas bonitacyjnych.
W Instytucie Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa (IUNG) w Pu³awach opracowano typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej
w postaci kompleksów przydatnoœci rolniczej gleb. Kompleksy te wydzielono na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów: w³aœciwoœci i typ gleby,
warunki klimatyczne, sytuacja geomorfologiczna gleby i stosunki wilgotnoœciowe. W przypadku gruntów ornych wyró¿niono 14 kompleksów –
od kompleksu pszennego bardzo dobrego (najlepsze gleby umo¿liwiaj¹ce
osi¹ganie wysokich plonów, bogate w sk³adniki pokarmowe, o dobrej
strukturze i g³êbokim poziomie próchnicznym), po gleby orne przeznaczone pod u¿ytki zielone (gleby pod gruntami ornymi, ale nadaj¹ce siê
tylko pod u¿ytki zielone). Najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹ grunty orne

Odsetek gospodarstw rolnych o wartości wskaźnika jakości gruntów 1 lub więcej,
2002
Percentage share of farms with Soil Quality Index value of 1 and above, 2002

In geographical studies four types of soils are distinguished: zonal,
out-of-zone, mid-zonal and non-zonal. The zonal soils occupy in
Poland around 74% of total area, with domination of brown-earth
and podzolic soils. The mid-zonal soils, which include river fens,
boggy soils and originating from bogs, rendzinas and black earths,
occupy roughly 25% of the territory of Poland. The out-of-zone
soils are represented in Poland mainly by the chernozems, having
developed on loess. The utility of soils for cultivation is expressed
through a quality scoring system, defining the classification of soils
in terms of their farming qualities. The arable lands in Poland are
mainly covered by soils classified as medium or poor quality.

Struktura gruntów ornych według kompleksów przydatności rolniczej gleb
Źródło: Mocek A., Drzymała S., Maszner P., Geneza, analiza i klasyfikacja gleb,
Wydaw. Akademii Rolniczej, Poznań, 2004.
Classification of arable lands according to the complexes of soils agrarian suitability
Source: Mocek A., Drzymała S., Maszner P., The origins, analysis and classification of soils,
Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań, 2004.

2.2
G³ówn¹ funkcj¹ roœlin jest przetwarzanie energii promieniowania s³onecznego na materiê organiczn¹. Odbywa siê to w procesie fotosyntezy
a jego przebieg zale¿y w znacznym stopniu od ró¿norodnych czynników
klimatycznych – nas³onecznienia, temperatury, opadów atmosferycznych
oraz d³ugoœci okresu wegetacyjnego.
Nas³onecznienie ma du¿y wp³yw na kszta³towanie siê warunków termicznych, a w konsekwencji na d³ugoœæ okresu wegetacyjnego roœlin.
W przypadku Polski czas us³onecznienia wynosi oko³o 40% mo¿liwego
i roœnie z pó³nocy ku po³udniowi.
Poszczególne gatunki roœlin lub ich odmiany plonuj¹ w odmiennych
warunkach termicznych. W agroklimatologii, jako wskaŸnik warunków
termicznych stosuje siê roczn¹ sumê dobowych wartoœci temperatury. Na
obszarach gdzie suma œrednich dobowych wartoœci temperatury w ci¹gu
roku nie przekracza 1000°C, gospodarcza uprawa roœlin jest niemo¿liwa.
Wiêkszoœæ roœlin uprawnych w naszych szerokoœciach geograficznych wymaga sum temperatury mieszcz¹cych siê w granicach 1400–2200°C.
Nale¿¹ do nich: pszenica, jêczmieñ, ¿yto, owies, ziemniaki i wiêkszoœæ
roœlin pastewnych. Wy¿sze wymagania termiczne, od 2200 do 2500°C
maj¹ buraki cukrowe, niektóre odmiany pszenicy, kukurydza na ziarno,
s³onecznik i soja.
W Polsce sumy œrednich dobowych temperatur wahaj¹ siê w zale¿noœci od roku, od oko³o 2400oC na pó³nocnym wschodzie do ponad
2800oC na Dolnym Œl¹sku i w Wielkopolsce. Wynika z tego, ¿e w prawie
ca³ym kraju roœliny typowe dla naszej strefy klimatycznej otrzymuj¹
w okresie wegetacji wystarczaj¹c¹ iloœæ ciep³a. Tylko na Pojezierzu Suwalskim i w górach iloœci ciep³a jest niedostateczna dla uprawy buraków
cukrowych, rzepaku i niektórych gatunków drzew owocowych.
Wa¿nym elementem warunków termicznych jest temperatura minimalna, poni¿ej której roœlina zamiera. W Polsce szczególnie niekorzystne
s¹ przymrozki wystêpuj¹ce wiosn¹ lub wczesn¹ jesieni¹. Spadki temperatury poni¿ej 0°C powoduj¹ wymarzanie m³odych p¹ków kwiatowych
i kie³kuj¹cych roœlin lub niszczenie owoców. Przymrozki wystêpuj¹ najczêœciej we wschodniej Polsce, w górach i na Pojezierzu Mazurskim.
Bezpoœrednio z temperatur¹ powietrza zwi¹zany jest tzw. okres wegetacji, czyli liczba dni w ci¹gu roku, w których œrednia dobowa temperatura jest powy¿ej 5°C. Pszenica potrzebuje od 90 do 120 takich dni,
natomiast drzewa owocowe od 170 do 190. W Polsce d³ugoœæ okresu
wegetacji waha siê od oko³o 180 dni w górach (Karpaty, Sudety)
i pó³nocno-wschodniej czêœci kraju, do 230 dni w po³udniowo-zachodniej

Climate

Polska na tle typów klimatów w Europie
Źródło: Typologia wg W. Okołowicz, 1969, Klimatologia ogólna.
Poland against the background of climates of Europe
Source: typology according to W. Okołowicz, 1969, Klimatologia ogólna
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Średnia roczna temperatura powietrza
Źródło: dane IUNG.
Annual average of air temperature
Source: data according to IUNG.

The course of photosynthesis of plants depends upon insolation,
temperature, precipitation, and the duration of the growing season.
The time of insolation is in Poland equal approximately 40% of the
potential one, and increases from the North towards the South. In
almost all regions of the country the plants typical for this climatic
zone get sufficient quantity of heat. Duration of the growing season
ranges from roughly 180 days in the mountains (Carpathians,
Sudety) and in the North-East of the country, to 230 days in
South-western and Southern Poland. Annual precipitation totals
range on the average between 500 and 700 mm, and the highest
intensity of precipitation occurs in summer.

Klimat

i po³udniowej czêœci kraju. Okres wegetacyjny rozpoczyna siê najwczeœniej, bo ju¿ w koñcu marca na Dolnym Œl¹sku i w kotlinach podkarpackich, a koñczy siê tu dopiero w po³owie listopada. NajpóŸniej wegetacja
rusza na Pojezierzu Suwalskim, Mazurskim i Kaszubskim oraz w górach
– po po³owie kwietnia, a jej koniec przypada na ostatni tydzieñ paŸdziernika.
Woda stanowi przeciêtnie 75% masy ¿ywej roœliny. O zasobach wodnych wymaganych do uprawy roœlin decyduj¹ przede wszystkim zasilaj¹ce glebê opady atmosferyczne, których najwiêcej powinno byæ
w okresie letnim. W Polsce sumy roczne opadów wynosz¹ 500–700 mm
i ich najwiêksze natê¿enie przypada na okres letni, tj. czas najwiêkszej
transpiracji roœlin.

Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski (oznaczenia jak w tabeli)
Źródło: regionalizacja wg R. Gumińskiego, 1951.
Agricultural-climatic regions of Poland
Source: regionalisation according to R. Gumiński, 1951.

Charakterystyka wybranych czynników klimatycznych w dzielnicach
rolniczo-klimatycznych Polski
Dzielnica rolno-klimatyczna

Liczba dni
z przymrozkiem

Szczecińska

209–215

20 marca

80–100

II.

Zachodniobałytcka

200–208

20 marca

80–100

III.

Wschodniobałtycka

200–208

25 marca

100–110

IV. Pomorska

195–206

5 kwietnia

116–130

V.

175–190

10 kwietnia

130–150

200–215

20 marca

107–110
100–110

Mazurska

VII. Środkowa

210–220

25 marca

VIII. Zachodnia

218–220

20 marca

90–100

IX. Wschodnia

190–205

25 marca

110–135
100–118

X.

Łódzka

210–217

20 marca

XI. Radomska

205–210

20 marca

115–117

XII. Lubelska

206–220

25 marca

120–135
90–110

XIII. Chełmska

200–206

30 marca

XIV. Wrocławska

215–220

20 marca

90–95

XV. Częstochowsko-Kielecka

210–220

5 kwietnia

112–130

XVI. Tarnowska

Średnia długość okresu wegetacji
Źródło: dane IUNG.
Average duration of the growing season
Source: data according to IUNG.

Początek prac
polowych

I.

VI. Nadnotecka

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych
Źródło: dane IUNG.
Average annual precipitation
Source: data according to IUNG.

Okres wegetacji
(dni)

>220

20 marca

105–110

XVII. Sandomiersko-Rzeszowska

205–220

25 marca

120–135

XVIII. Podsudecka

200–210

5 kwietnia

100–120

XIX. Podkarpacka

200–210

10 kwietnia

100–150

XX. Sudecka

190–200

20 kwietnia

110–160

XXI. Karpacka

180–190

20 kwietnia

110–160

Źródło: Gumiński R., 1951, Meteorologia i klimatologia dla rolników, PWRiL, Warszawa.

2.3
RzeŸba terenu ma du¿e znaczenie w kszta³towaniu pokrywy glebowej,
warunków wodnych i rozk³adu temperatury. Ukszta³towanie terenu bezpoœrednio wp³ywa na sposób prowadzenia prac polowych i dobór odpowiednich maszyn rolniczych. Wadliwe prace polowe, niew³aœciwy dobór
roœlin uprawnych lub nadmierne spasanie na terenach pochy³ych mo¿e
doprowadziæ do nieodwracalnych zmian przynosz¹cych straty w rolnictwie. Urozmaicone ukszta³towanie terenu mo¿e przynosiæ zarówno
korzyœci jak i straty dla gospodarki rolnej. Stoki o ekspozycji po³udniowej
uzyskuj¹ wiêksze nas³onecznienie i maj¹ krótki okres zalegania pokrywy
œniegowej, ale ich nachylenie grozi procesami wymywania warstwy próchnicznej gleby.
Szczególne utrudnienia dzia³alnoœci rolniczej wystêpuj¹ na obszarach
górskich. Bardzo urozmaicona rzeŸba terenu wymaga odpowiednich
dzia³añ agrotechnicznych, powoduj¹cych zazwyczaj wzrost kosztów produkcji.
Polska jest krajem nizinnym, ale dziêki zlodowaceniom urzeŸbienie nie
jest monotonne. Szczególnie rzeŸba m³odoglacjalna na pó³nocy kraju,

Obszary o niekorzystnej dla rolnictwa rzeźbie terenu
Areas with relief unfavourable for farming

Relief

z wynios³ymi morenami i jeziorami rynnowymi przypomina tereny podgórskie. Stwarza to utrudnienia w pracach polowych. Wy¿ej po³o¿one
tereny m³odoglacjalne maj¹ krótszy okres wegetacji ni¿ tereny nizinne
w œrodkowej Polsce. RzeŸba terenu utrudnia gospodarowanie na obszarach wy¿ynnych pokrytych lessami. Brak sta³ej pokrywy roœlinnej sprzyja
procesowi erozji wodnej.
W sumie gospodarka rolna napotyka najwiêksze utrudnienia ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu g³ównie na po³udniu Polski (Karpaty, Sudety i obszary podgórskie). Mniejsze utrudnienia wystêpuj¹ równie¿ na
terenach wy¿ynnych oraz na pojezierzach.

Poland is a predominantly lowland country, but the relief of the
lowlands was shaped by glaciations. In particular, the young glacial
relief in the North of Poland, similar to mountainous relief, constitutes an obstacle to field work. Yet, of course, the biggest difficulties
with cultivation are encountered in the South of the country
(Carpathians, Sudety and their foothills).

Zabezpieczenia przed erozją (fot. J. Bański)
Safeguards against erosion (by J. Bański)

Sad na południowym stoku w okolicy Nowego Sącza (fot. J. Bański)
An orchard on a southern slope in the vicinity of Nowy Sącz (by J. Bański)

Erozja gleby spowodowana spływem powierzchniowym (fot. J. Bański)
Soil erosion caused by surface runoff (by J. Bański)

2.4

Quality of the agricultural production space

Kompleksow¹ metod¹ oceny warunków przyrodniczych pod k¹tem ich
wp³ywu na gospodarkê roln¹ jest opracowana przez Instytut Uprawy,
Nawo¿enia i Gleboznawstwa waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wyra¿a siê ona specjalnym wskaŸnikiem jakoœci rolniczej przestrzeni
produkcyjnej (jrpp), który uwzglêdnia: jakoœæ gleb, stosunki wodne,
agroklimat i rzeŸbê terenu. W punktowej ocenie tych czterech elementów
œrodowiska przyrodniczego najwiêksze znaczenie maj¹ warunki glebowe.
Wysoki wskaŸnik jrpp charakteryzuje obszary wy¿ynne na po³udniu
kraju (Wy¿yna Ma³opolska i Lubelska), Nizinê Œl¹sk¹, okolice Przemyœla,
wschodni¹ czêœæ Mazowsza, Ziemiê Pyrzyck¹ i ¯u³awy Wiœlane. Niski
wskaŸnik jakoœci rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest charakterystyczny
dla pó³nocnych i zachodnich obszarów kraju oraz Gór Œwiêtokrzyskich,
Karpat i Sudetów.
Wp³yw jakoœci rolniczej przestrzeni produkcyjnej na rozmieszczenie
poszczególnych kategorii u¿ytków rolnych przedstawia wskaŸnik korelacji

Przydatność gleb
Źródło: dane IUNG.
Agricultural utility of soils
Source: data according to IUNG.

liniowej pomiêdzy wskaŸnikiem jrpp a odsetkiem czterech podstawowych
kategorii u¿ytków rolnych w skali gmin: grunty orne (r = 0,479), sady
(r = 0,156), ³¹ki (r = –0,478), pastwiska (r = –0,384). Warunki agroekologiczne wywieraj¹ najbardziej znacz¹cy wp³yw na rozmieszczenie gruntów ornych i u¿ytków zielonych. Udzia³ gruntów ornych w strukturze
u¿ytków rolnych wzrasta wraz ze wzrostem wskaŸnika jrpp, natomiast
udzia³ u¿ytków zielonych maleje. Analogiczne obliczenia dla popularnych
roœlin uprawnych wskazuj¹ siln¹ pozytywn¹ zale¿noœæ dla pszenicy
(r = 0,772) i buraków cukrowych (r = 0,619) oraz równie siln¹ negatywn¹ zale¿noœæ dla ¿yta (r = –0,796) nieco s³absz¹ zaœ dla ziemniaków
(r = –0,358) i owsa (r = –0,402).
Podczas ostatniego Spisu Rolnego w 2002 r. GUS opracowa³ wskaŸnik
jakoœci gruntów, który jest ilorazem hektarów przeliczeniowych stosowanych do naliczania wielkoœci podatku rolnego i fizycznych hektarów u¿ytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Im wy¿sza wartoœæ wskaŸnika,

Warunki wodne
Źródło: Dane IUNG.
Hydrological conditions
Source: data according to IUNG.

Jakość agroklimatu
Źródło: dane IUNG.
Quality of agricultural climate
Source: data according to IUNG.

tym wy¿sza jakoœæ u¿ytkowa gruntów. Obszary o najwy¿szych wartoœciach wskaŸnika pokrywaj¹ siê z terenami o najlepszych glebach.
W sumie oko³o 15% u¿ytków rolnych ma wskaŸnik jakoœci gruntów
poni¿ej 0,4 pkt. i oko³o 34% – wskaŸnik powy¿ej 1,0 pkt.
Użytki rolne i gospodarstwa według wskaźnika jakości gruntów, 2002
Udział użytków rolnych
(%)

Udział gospodarstw rolnych
(%)

Poniżej 0,4

14,7

11,1

0,4–0,7

25,2

20,6

0,7–1,0

26,3

27,3

Powyżej 1,0

33,8

41,0

Wartość wskaźnika

Źródło: dane GUS.

Warunki rzeźby terenu
Źródło: dane IUNG.
Relief conditions
Source: data according to IUNG.

Warunki naturalne rolnictwa
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Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Źródło: dane IUNG.
Index of quality of the agricultural production space
Source: data according to IUNG.

Valuation of the agricultural production space constitutes a comprehensive method of assessing natural conditions from the standpoint
of their adequacy for farming economy. This valuation is expressed
through an indicator of agricultural production space quality. It
accounts for soil quality, water regime, agricultural climate and
relief. High values of this indicator characterise the upland areas in
the South of the country (Ma³opolska and Lubelska Uplands),
Silesian Lowland, surroundings of Przemyœl, eastern part of the
region of Masovia, the Land of Pyrzyce, and Vistula Delta, while
low values of this indicator characterise the northern and western
areas of the country, as well as the Holy Cross Mts., Carpathians
and Sudety.

