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Profesorowi Florianowi Plitowi, naszemu Nauczycielowi i Przyjacielowi

Profesor Florian Plit – uroczystość na Wydziale Geografii
i Studiów Regionalnych UW z okazji jubileuszu 65-lecia urodzin
Fot. Izabella Łęcka
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Fl orian Pl it

F l o r i a n P L I T (ur. 1947 w Augustowie), uczył się w Białymstoku, studia geograficzne
na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął w 1965 r., a ukończył w 1970, uzyskując stopień
magistra geografii regionalnej. W tym samym roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Przeszedł tam wszelkie etapy od asystenta po profesora zwyczajnego, pracował
w redakcjach Miscellanea Geographica (był m. in. redaktorem naczelnym), Africana Bulletin, Afryka-Azja-Ameryka Łacińska. Przez ćwierć wieku kierował Zakładem Afryki i Azji, przez 11 lat
Zakładem Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa, w latach 1987-90, 1990-93, 2008-2012 był
prodziekanem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.
Pierwszy nurt jego zainteresowań badawczych (w dużej mierze pozostaje mu wierny do
dziś) dotyczy relacji człowiek-środowisko przyrodnicze, przede wszystkim wpływu środowiska przyrodniczego na działalność człowieka. Wczesne publikacje dotyczyły osadnictwa
w strefie wilgotnych lasów równikowych. Pod kierunkiem doc. dr hab. Bolesława Dumanowskiego podjął też próby analizy wpływu zróżnicowania środowiska geograficznego na
gęstość zaludnienia w całej Afryce. Rozprawa doktorska dotyczyła wpływu środowiska
przyrodniczego na migracje i inne rodzaje przemieszczeń ludności w Afryce. Tragiczna
susza w Sahelu 1968-1973 oraz wyjazdy do Afryki i Azji sprawiły, że zainteresował się rolniczym zagospodarowaniem obszarów suchych i półsuchych, degradacją środowiska przyrodniczego oraz pustynnieniem antropogenicznym. Początkowo prace z tych dziedzin dotyczyły Maghrebu i strefy Sahelu (rozprawa habilitacyjna; Plit 1981), następnie zainteresowania
rozszerzone zostały na inne zagadnienia oraz na Bliski Wschód (Egipt, Jemen, Turcja).
W przypadku Egiptu były to m.in. badania modernizacji rolnictwa i przezwyciężania izolacji
w oazie Farafra (Farafira; Plit, 2005). Na zlecenie FAO uczestniczył w opracowaniu dotyczącym modernizacji rolnictwa w Burkinie Faso, a następnie kierował niewielkim zespołem
opracowującym studium bibliograficzne dotyczące pustynnienia w b. Związku Radzieckim
(Plit, Plit, Zakowski 1994, 1995)). Tak zwanym „dziełem profesorskim” (Plit 1995) było
porównanie pustynnienia na obrzeżach Sahary i w Azji Środkowej.
Współpraca z geografami francuskimi (stypendium, liczne późniejsze pobyty) obudziła
zainteresowanie się rozwojem lokalnym, rolą małych miast w rozwoju lokalnym, przede
wszystkim jednak – krajobrazem kulturowym. Przez kilkanaście lat uczestniczył we wspólnych badaniach we Francji i w Polsce (grupa Languedoc-Mazowsze). Zagadnienia metodologiczne i metodyczne dotyczące krajobrazu kulturowego, różnice między podejściem geografów fizycznych i społeczno-ekonomicznych, przezwyciężania wzajemnych nieporozumień metodologicznych, stawały się stopniowo kolejną pasją. Poświęcił jej m.in. monografię
„Krajobraz kulturowy – czym jest” (Plit 2011). W ostatnich latach w jego dorobku pojawiły
się prace z geografii turyzmu oraz refleksje metodologiczne.
W parze z pracą naukową szła działalność dydaktyczna, popularyzacja i zainteresowanie
dydaktyką geografii. Pod jego kierunkiem powstało około 80 prac magisterskich i 135 prac
licencjackich, nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale też w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie (pracował tam w latach 2001-2012), Wyższej Szkole Umiejętno-
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ści w Kielcach i na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie pracuje od 2013
roku. Wieloletnia praca popularyzatorska spowodowała, że zaproszono go do udziału w pisaniu podręczników szkolnych (autor bądź współautor kilkunastu podręczników – na ogół po
kilka razy wznawianych, zeszytów ćwiczeń, poradników dla nauczycieli itd.), do pracy
w „Geografii w szkole” (redaktor naczelny 1994-2005), w Komitecie Głównym Olimpiady
Geograficznej (od 1994). Jest autorem bądź współautorem (w zdecydowanej większości autorem) ponad 250 publikacji naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych, nie licząc haseł
encyklopedycznych (niektórych prestiżowych, np. „Geografia” w Wielkiej Encyklopedii
PWN). Wśród książek znajdują się popularne opracowanie o pustynnieniu (Plit 1992) oraz
dwa skrypty akademickie (Plit 1987, 2007). Ten ostatni, powielany i modyfikowany, funkcjonuje do dziś na wielu uczelniach, wykorzystywany jest także przez doktorantów.
Pod jego kierunkiem 13 osób uzyskało na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora
geografii: Ryszard MOLAS, Berhanu ASWAF, Mirosław MULARCZYK, Izabella ŁĘCKA,
Tomasz WITES, Alina AWRAMIUK, Anna DUDEK, Dorota RUCIŃSKA, Agata MARKOWSKA, Marta BOBIATYŃSKA, Karolina SOBCZAK, Zygmunt GAJOWNICZEK,
Małgorzata BYCA. Jedna z ich jest już samodzielnym pracownikiem naukowym (dr hab.
Izabella Łęcka), istnieje duże prawdopodobieństwo, że w jej ślady niebawem pójdą następne.
Na studiach poznał Joannę GLIŃSKĄ – obecną Joannę Plit, prof. Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Mają trzech synów i siedmioro wnuków.
Plit F., 1981, Przyrodnicze warunki chowu zwierząt w strefie Sahelu, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwa UW, Warszawa.
Plit F., 1987, Środowisko przyrodnicze obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Plit F., 1992, Ziemia zmieniająca się w pustynię, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Plit F., Plit J., Żakowski W., 1994, Développement des terres arides et lutte contre la désertification. Étude bibliographique des expériences des pays de la CEI, Cahiers FAO Environnement 14, 204, FAO, Rome.
Plit F., Plit J., Żakowski W., 1995, Drylands development and combating desertification. Bibliographic
study of experiences in countries of the CIS, FAO Environment and Energy Paper, 203, FAO,
Rome.
Plit F., 1995, Pustynnienie antropogeniczne na obrzeżach Sahary i w Azji Środkowej. Studium porównawcze, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.
Plit F. (Ed.), 2005, Development in the Desert. A Case Study of Farafra Oasis, Egypt, Faculty
of Geography and Regional Studies, Warsaw University.
Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii?, Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.
Plit F., 2011, Krajobraz kulturowy – czym jest? Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski.
Plit F., 2016, Krajobrazy kulturowe w geografii polskiej – szkice, Wydawnictwo Akademickie
Dialog, Warszawa.
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Florian zawsze lubił wyzwania. Gdy zbyt długo
szukaliśmy przejścia „suchą nogą” przez puszczański kanałek wypełniony wodą (lód dopiero co
spłynął) – Florian wdarł się do lodowatej wody
(głębszej niż przypuszczał) i zdobył drugi brzeg.

Dyskusja na dwa fronty…

Florian Plit z przyszłą żoną Joanną w czasach studenckich
Fotografie i komentarz Jerzy Makowski
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W terenie …
Fotografia Joanna Angiel

Fotografia Joanna Plit

Paryż, wrzesień 2015

Pustynia Zachodnia w Egipcie, 2004

Fotografia Izabella Łęcka

Fotografia Mirosław Mularczyk

ZAGROŻENIA ROZWOJU LOKALNEGO W STREFIE
POGRANICZY ADMINISTRACYJNYCH.
PRZYKŁADY Z FRANCJI I Z POLSKI 1
Joanna PLIT 1, Florian PLIT 2
1 Instytut

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego, ul. Twarda 51/55,
00-818 Warszawa, plitjo@twarda.pl

2 Instytut

Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 15, 25-406, Kielce, florianplit@ujk.edu.pl

Joanna Plit, Florian Plit, 2016, Powracające krajobrazy, „Czasopismo Geograficzne”, 87(1): 11-20.

S t r es z c ze n i e
Obszary położone w sąsiedztwie granic administracyjnych mają na ogół utrudnione możliwości rozwoju, podobnie jak obszary przy granicach politycznych. Jednostki samorządowe mają
odmienne koncepcje organizacji przestrzeni, zarządzają transportem publicznym tak, by ułatwić połączenia z centrum (stolicą) regionu, a nie z innymi regionami, także zasięg informacji
turystycznej często zamyka się w granicach jednostki administracyjnej, barierami w kontaktach
międzyludzkich mogą być granice okręgów szkolnych itd. W artykule podano przykłady występowania tego typu barier we Francji i w Polsce. Tylko w nielicznych przypadkach przy
granicach administracyjnych dochodzi do ożywienia społecznego i gospodarczego.
Słowa kluczowe: granice administracyjne, ograniczenia rozwoju, Francja, Polska

Wprowadzenie
Różnorodność zagrożeń uwzględnianych w badaniach dotyczących rozwoju regionalnego, wpisywanych w odpowiednie rubryki analizy SWOT jest doprawdy imponująca. Są tam zagrożenia natury przyrodniczej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej, zarówno zagrożenia związane z charakterem danego obszaru i społeczności
lokalnej (w istocie są to bardziej słabe strony niż zagrożenia sensu stricte), jak też klasyczne zagrożenia płynące z zewnątrz, np. zamachy terrorystyczne, globalne zmiany

1

Artykuł stanowi zmodyfikowaną wersję referatu „Risques dans la gestion des zones frontalières” wygłoszonego 19 września 2015 r. na konferencji „Risk Factors and Local Development” zorganizowanej
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Université du Littoral Côte d’Opale Dunquerque, Université Denis Diderot Paris 7.
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klimatyczne, zmiany mody w turystyce czy załamania na rynkach światowych. Zastanawiające, jak niewiele uwagi poświęca się przy tym zagrożeniom związanym najściślej
z samą koncepcją rozwoju lokalnego – groźbie reformy administracyjnej, znalezienia
się danej społeczności tuż przy granicy, na peryferii regionu. Oczywiście, takie badania są prowadzone w wielu ośrodkach, w tym w Polsce w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim, ale wydaje
się, że wciąż traktowane są one nieco marginalnie i jako to, co jest po prostu nieuniknione. Jednak zagrożenie to dotyczy w zasadzie wszystkich państw, w tym zarówno
Francji jak i Polski. W przypadku Francji, mającej znacznie trwalsze podziały administracyjne i znacznie silniejsze lokalne struktury samorządowe, wydaje się ono jednak
znacznie mniej groźne. Na południu Francji niektóre granice dzisiejszych (bo nazwa
jest dużo późniejsza) kantonów pozostają niemal niezmienione od średniowiecza,
a sporadycznie – od czasów rzymskich. Jednak i we Francji pojawia się poważny
problem na poziomie ponaddepartamentalnym – stworzony w 1972 r. system regionów administracyjnych jest obecnie modyfikowany, powstają „megaregiony”. W Polsce XX w. przebiegał pod znakiem permanentnych zmian struktur administracyjnych,
a wiek XXI rozpoczął się w atmosferze straszenia, bądź też mamienia zapowiadanymi
zmianami. W ostatnich dziesięcioleciach najbardziej stabilnymi okazały się gminy –
owe communes, które nie miały być stworzone przez człowieka, lecz dane mu bezpośrednio od Boga, jak poetycko pisał A. de Tocqueville [1976, oryg. 1835: 184].
Trzeba zresztą przyznać, że po II wojnie światowej Francja znalazła się także
w znacznie korzystniejszej sytuacji jeśli chodzi o granice polityczne – w pierwszych
dziesięcioleciach po jej zakończeniu tylko granica z Hiszpanią stanowiła rzeczywistą
barierę w nawiązywaniu kontaktów, później i jej znaczenie zmalało. Na pozostałych
odcinkach granicznych ograniczenia miały raczej kuriozalny niż realny wymiar (np.
kontrole wwozu alkoholi z Andory do Francji). Dziś granice Francji na całej ich długości obywatele strefy Schengen przekraczać mogą swobodnie. Natomiast granice
Polski przed 1989 r. stanowiły barierę niemal nie do przebycia, zwłaszcza ze Związkiem Radzieckim, gdzie nie było nawet konwencji o przygranicznym ruchu turystycznym. W pobliżu wschodniej granicy urywały się wszelkie połączenia, „nawet wrony
zawracały”. Dzisiaj, gdy Polska ma 4 sąsiadów strefy Schengen (w tym Litwę dawniej
odgrodzoną granicą radziecką), sytuacja jest tam podobna jak w przypadku granic
Francji. Ale od 3 kolejnych sąsiadów granica strefy Schengen i Unii Europejskiej oddziela nas ostro, co wyraźnie odczuwa się we wschodnich województwach.
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Jeszcze niedawno powszechnie głoszono zmierzch, wręcz zanik granic politycznych w obrębie strefy Schengen. Kryzys imigracyjny sprawił, że znów stały się one
barierami bardzo trudnymi do przekroczenia i znów uświadomiono sobie ich znaczenie. W rzeczywistości były one realnymi granicami i wcześniej, bowiem rozdzielały (i rozdzielają) obszary o odmiennych systemach administrowania i gospodarowania, a przez to obszary niekompatybilne. Pozostają też obecne w sferze mentalnej. Warto zwrócić uwagę np. na fakt, jak zamiera ruch kolejowy na pograniczu
francusko-niemieckim. Oczywiście, nie ma problemów z przekroczeniem granicy,
podróżując głównymi szlakami na przykład z Berlina do Paryża, ale zupełnie inaczej jest „w terenie”. Z Freiburga do Strasburga mamy drogą niecałe 100 km, ale
między tymi miastami nie ma bezpośredniego połączenia. Trzeba jechać przez
Szwajcarię, z przesiadką co najmniej w Bazylei, a przeważnie z dwiema przesiadkami: w Bernie i w Bazylei, Podróż trwa niewiele ponad 3 godziny2. Granice administracyjne nie są jednak politycznymi i wydawać by się mogło, że nie powinny one
stanowić barier w rozwoju. W rzeczywistości jednak bardzo często bywa inaczej,
bowiem władze regionalne i lokalne organizują życie gospodarcze i społeczne zawsze nieco inaczej niż sąsiedzi. Zilustrować to można kilku prostymi przykładami.
Transport publiczny
Francja dumna jest ze swoich pasażerskich połączeń kolejowych. Tworzą one sieć
stosunkowo gęstą, pociągi są nowoczesne, jeżdżą szybko, zatrzymują się w centrach
miast. Połączenia dalekobieżne zapewniają pociągi dużej prędkości (TGV) i wolniejsze międzymiastowe Intercité, które i tak należy porównywać z kursującymi w Polsce
Pendolino, a nie z ekspresami Intercity (EIC). Podróż TGV z Paryża do Lyonu trwa
około 2 godzin, do Londynu około 2,5 godziny, a do Marsylii od 3 godzin 5 minut do
niecałych 4 godzin. Przewozy pasażerskie w skali regionalnej i lokalnej obsługiwane
są po części przez pociągi Intercité, przede wszystkim jednak przez sieć połączeń regionalnych (TER), jak np. Transilien na terenie Île-de-France, a na mniej uczęszczanych trasach jeżdżą autokary kolejowe (Autocar SNCF). Sieci połączeń regionalnych
zapewniają przede wszystkim – i to sprawnie – połączenia peryferii ze stolicami regionów. Jednak przy przekraczaniu granic regionów połączeń mamy znacznie mniej,
2

SNCF – Trains, Services, Entreprises, Emploi; www://sncf.com; 23.102015. Są jednak stosunkowo
liczne połączenia lokalne z niemieckiego Offenburga do leżącego po drugiej stronie Renu Strasburga. Podróż trwa 30 minut. Zamieszczone dalej informacje o połączeniach kolejowych we Francji
pochodzą z tej samej strony internetowej.
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często konieczne są przesiadki. Dlatego też, gdy ktoś wyląduje np. na międzynarodowym podparyskim lotnisku w Beauvais i będzie chciał udać się do najbliższych kąpielisk, nad morze do Abbeville lub Boulogne, natrafi na nie lada kłopoty. Z Beauvais
do, leżącego w tym samym regionie Pikardii, Abbeville (104 km szosą) jedziemy pociągiem 3-4 godziny, przy czym zmuszeni jesteśmy do 1-3 przesiadek, a do Boulogne
(w 2015 r. jeszcze w sąsiednim regionie Nord-Pas-de-Calais) około 4 godzin, także
przy braku połączeń bezpośrednich. Podróż trwa zatem tyle samo czasu, co z Paryża
do Marsylii (ponad 750 km). Gdyby turysta przybył na lotnisko Beauvais i chciał,
podróżując pociągiem, odwiedzić trzy znane, a niezbyt od siebie odległe, choć leżące
w odrębnych regionach administracyjnych, zabytkowe francuskie katedry gotyckie:
w Beauvais (najwyższa gotycka katedra Francji), Rouen (malowana przez Moneta)
i w Nantes, czekałoby go nie lada wyzwanie. Konieczna byłaby podróż z Beauvais
(Pikardia3) do Paryża (Île-de-France), zmiana dworca kolejowego (z Paris Gare du
Nord na Paris Saint-Lazare), podróż koleją do Rouen (Normandia), powrót do Paryża, znów zmiana dworca (tym razem na Paris Montparnasse), podróż do Nantes
(Pays de la Loire), wreszcie powrót przez Paryż (zmiana dworca) do Beauvais. Trzeba
przy tym pamiętać, że rezygnując z transportu kolejowego, turyście zostaje do wyboru właściwie jedynie samochód osobowy (własny, bądź wypożyczony), bowiem dalekobieżny publiczny transport autokarowy jest we Francji bardzo słabo rozwinięty.
Okazją do ujawnienia wielu przypadków istnienia luk i niekompatybilności transportu
pasażerskiego we Francji w skali regionalnej i lokalnej stała się też realizowana obecnie reforma podziału administracyjnego (łączenie regionów 1 stycznia 2016). W dyskusjach zwracano np. uwagę na brak połączeń między departamentami Côte d’Or
(w 2015 r. Burgundia) i Jura (w 2015 r. Franche-Conté), które od 2016 r. wchodzą
w skład jednego „megaregionu” [Tabet 2015].
Doskonale wiemy, że jeśli chodzi o transport kolejowy, to w Polsce nie jest lepiej. Zmodernizowane zostały szlaki łączące stolicę z głównymi ośrodkami i parę
innych arterii (np. na południu kraju od granicy z Niemcami po granicę z Ukrainą,
Nadodrzańska Magistrala Kolejowa), jednak nawet niektóre szlaki łączące Warszawę z miastami wojewódzkimi pozostają w stanie fatalnym (przede wszystkim linia
Warszawa- Kielce przez Warkę i Radom, ale także modernizowane linie do Białegostoku i Lublina). W wielu miejscach „w terenie” fatalny stan torowisk i taboru
wymusza niewielkie prędkości przejazdów, a chaos powiększa jeszcze fakt istnienia

3

Regiony wg podziału administracyjnego obowiązującego w 2015 r.
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szeregu spółek kolejowych o fatalnej kondycji finansowej. Część przewozów regionalnych realizują Przewozy Regionalne, spółka finansowana z budżetów poszczególnych województw. Od lat utrzymuje się atmosfera niepewności i trwają zaciekłe
spory o zasady jej finansowania. Niektóre województwa utworzyły odrębne spółki
(Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie i in.). Ponieważ marszałków województw interesują przede wszystkim (i słusznie) połączenia wewnątrz administrowanego przez
nich terenu, a zwłaszcza dowiezienie pasażerów do stolicy i największych miast
województwa, przekroczenie jego granicy stanowi niekiedy prawdziwą sztukę.
W wielu przypadkach na przygranicznych terenach zawieszono przewozy pasażerskie
(bywa, że tory zarosły krzakami). Do tego każda spółka kolejowa realizuje własny
system często zmienianych promocji i zniżek (np. w 2015 r. Koleje Mazowieckie
i Koleje Śląskie przyjaźniej traktowały seniorów niż Przewozy Regionalne) i odmienne taryfy. Niekiedy na dłuższą podróż realizowaną przez paru przewoźników trzeba
kupować odrębne bilety. Wiele osób, zwłaszcza starszych, gubi się w tym, co zniechęca ich do podejmowania dłuższych podróży.
W Polsce sytuację ratują w pełni sprywatyzowane przewozy autobusowe. Przed
upadkiem komunizmu, gdy komunikacja autobusowa była w gestii państwowego
przedsiębiorstwa PKS, utrzymywało ono dalekobieżne połączenia pośpieszne,
a w skali regionalnej i lokalnej tworzyło niemal zamknięte sieci powiązań. Do 1975 r.
połączenia zanikały nie tyle nawet w pobliżu granic województw, ile w pobliżu granic
powiatów. Ich przekroczenie komunikacją publiczną nastręczało niejednokrotnie
sporo trudności. Gdy w 1975 r. zlikwidowano powiaty i utworzono 49 małych województw, siła inercji okazała się na tyle dużą, że w połączeniach niewiele się zmieniło.
Prywatyzacja pasażerskich przewozów autobusowych po 1989 r. sprawiła jednak,
że liczba połączeń wzrosła, nadto są one znacznie lepiej dostosowane do realnych
potrzeb. Niewielcy lokalni przewoźnicy wypełniają np. luki na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, odwiedzając leżące poza głównymi szlakami wsie między Radomiem i Skarżyskiem-Kamienną.
Granice administracyjne mogą mieć charakter barier komunikacyjnych nawet
w skali znacznie bardziej lokalnej. 21 maja 1993 r. w Warszawie miał miejsce jednodniowy strajk pracowników komunikacji miejskiej. Warszawa miała wówczas status
obligatoryjnego związku gmin. Władze Warszawy – związku gmin zorganizowały
trzy zastępcze linie autobusowych. Ale gmina Żoliborz zorganizowała dwie linie autobusowe (każda obsługiwana przez dwa autobusy), przy czym jedną z nich doprowadziła w pobliże swej granicy administracyjnej (Plac Wilsona), a drugą – nieznacznie
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dalej, do Śródmieścia (Plac Bankowy). Powstał system niekompatybilny, nie pozwalający pasażerom na przesiadki4. Władze gminy jednoznacznie twierdziły, że interesuje
ich własny teren, że czują się dyskryminowani przez władze związku gmin, a transport publiczny ich mieszkańców poza granicami gminy niech organizują inni. Dopiero gdyby strajk się przedłużał, dodatkowych 15 autobusów miały przekazać do dyspozycji związku gmin władze gminy Śródmieście na utworzenie dodatkowych dwóch
linii. Ale i tak uruchomione pierwszego dnia przez związek gmin linie przebiegały
przez Śródmieście (nie bardzo mogły inaczej). Ówczesne problemy z organizacją
transportu zastępczego były żywo dyskutowane w prasie i w jakiejś mierze zapewne
wpłynęły one na późniejszą decyzję o uczynieniu Warszawy jedną gminą.
Turystyka
Położenie w pobliżu granicy administracyjnej znacząco utrudniać może rozwój turystyki na danym terenie nie tylko w wyniku istnienia bariery komunikacyjnej, ale też
informacyjnej. Stosując terminologię Włodarczyka (2009), występuje tam wyraźna
rozbieżność między przestrzeniami turystycznymi obszaru, a przestrzeniami turystycznymi człowieka. Te pierwsze kształtują w pewnej mierze samorządy, organizując
usługi turystyczne na podległym sobie obszarze, te drugie – konkretni ludzie, turyści.
Autorzy, podróżując po Francji, wielokrotnie stwierdzić mogli, jak bardzo przydatną
okazuje się pomoc udzielana przez punkty informacji turystycznej (Offices du Tourisme).
Uzyskać w nich można doskonałe informacje i rozliczne materiały promocyjne, ale…
dotyczą one tylko danego departamentu lub nawet mniejszego obszaru. Do wyjątków
należały przypadki, gdy można było uzyskać materiały promocyjne o regionie. Gdy
w czasie wędrówki docierali do biura leżącego w pobliżu granicy departamentu i prosili o informacje dotyczące np. noclegu w miejscowości leżącej nieco dalej, ale w innym już departamencie, personel często był bezradny. Brakło nawet zwykłych folderów turystycznych. Doświadczenia własne pozwoliły zauważyć, że niektóre granice
administracyjne stwarzają bariery wręcz „nieprzenikalne” (np. między Owernią i MidiPyrénées), inne zaś „częściowo przenikalne” (Burgundia-Owernia). Podobnie jest
i w Polsce na granicach działań LOT-ów (Lokalnych Organizacji Turystycznych),
a w większym jeszcze stopniu ROT-ów (Regionalnych Organizacji Turystycznych).
Uzyskać w nich możemy informacje zawarte w granicach gminy, powiatu, nawet

4

Transbus. Historia warszawskiej komunikacji miejskiej. Strajk MZK (21 maja 1993 roku),
www.transbus.com/liniebusstrajk19930521htm, 19.07.2015.
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województwa, lecz turystę często interesuje np. to, co może obejrzeć, bądź gdzie
przenocować w sąsiedztwie, ale poza granicami jednostki. Zazwyczaj personel jest
wówczas bezradny. Istotna różnica polega tylko na tym, że biur informacji turystycznej mamy w Polsce mniej.
Turysta korzysta z map i przewodników turystycznych. Interesuje go zwykle
kraina przyrodnicza, region historyczny lub kulturowy, bądź po prostu pobliże
miejsca, w którym zatrzymał się na wypoczynek (np. obszary położone w odległości godzinnej jazdy rowerem). Przestrzeń turystyczna człowieka to suma miejsc,
które on odwiedził jako turysta, bądź też, które zamierza odwiedzić (przestrzeń
turystyczna wymarzona?). Do granic administracyjnych nie jest specjalnie przywiązany. Tymczasem promujące turystykę samorządy często starannie dbają o to, by na
przygotowanych przez nich materiałach nie znalazły się informacje o atrakcjach
położonych tuż za granicami administracyjnymi. Przykładem z Francji może być
mapa turystyczna Midi-Pyrénées [Midi-Pyrénées. Tourist Map, brw], na której poza
granicami regionu zaznaczono tylko ważniejsze drogi i miejscowości, a starannie
pominięto wszelkie walory i atrakcje turystyczne. Jeszcze bardziej izolowany wygląda na mapie departament Rousillon [Pyrénées-Rousillon, brw]. Nawet autostrady
urywają się kilka milimetrów za jego granicami, ze wszech stron otacza go błękit
Morza Śródziemnego, bądź też ciemna zieleń lądu należącego do Hiszpanii (podpisanej) i Francji (brak opisu, brak nawet granic politycznych). Pierwsze wrażenie
turysty – Rousillon wyłania się z bezkresu lasów i mórz.
Podobne mapy (?) nie należą do rzadkości i w przypadku polskich jednostek administracyjnych. Na mapach (?) dołączonych do informatorów turystycznych wyspami wynurzającymi się z bezmiaru oceanu są np. powiaty parczewski i krasnostawski (dlaczego w takim razie morza nie zaznaczono na niebiesko?). Natomiast województwo śląskie, sądząc z kolorystyki jest pustynne w swej części północnej,
a prezentuje się jako otoczone ze wszech stron bezludnymi suchymi stepami [Atrakcje turystyczne…, brw]. Znamienne, że owe mapy (?), a może plakaty dające zniekształcony obraz rzeczywistości, często pozbawione są właśnie podstawowego opisu
(skala, rok wydania). Najatrakcyjniejsze są na nich tereny leżące w centrum jednostki
administracyjnej, tymczasem turysta – jak wspomniano – przybywający do miejscowości położonej w pobliżu jej granicy chętnie skorzystałby także z bliskich atrakcji
w jednostce sąsiedniej. W efekcie mapy te zniechęcają do odwiedzania miejscowości
leżących na skraju pokazywanego terenu. Centrum jednostki administracyjnej degraduje swe peryferie. Oczywiście, prócz tych negatywnych przykładów można podać
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i wiele pozytywnych, gdy z inicjatywy samorządów wydawane są mapy turystyczne
rzetelnie informujące o walorach i atrakcjach na całym ukazanym na mapie obszarze
„aż do ramki mapy”. Turysta może też sięgnąć do wielu innych, dokładnych map
turystycznych, ale jeśli jednak zaczyna przygotowania do wyjazdu od sięgnięcia po
owe „wyspy-mapy”, to wpływać mogą one na jego zasadniczą decyzję.
Szkolnictwo
Urzędowe podziały mogą utrudniać współpracę i destabilizować działania zarówno
wspólnot wielkich, jak i maleńkich, całkiem lokalnych. Dotyczy to np. terytorialnej
organizacji szkolnictwa. Tak we Francji jak i w Polsce szkolnictwo podstawowe
w znacznej mierze finansowane jest z budżetów lokalnych, samorządy odpowiedzialne
są za organizację sieci szkół i za dowożenie dzieci (ramassage scolaire, gimbusy itd.).
W obu tych krajach silną presję nas przestrzenną organizację szkolnictwa wywierają
nauczycielskie związki zawodowe. Ma to duże znacznie zwłaszcza w Polsce, gdyż
w wyniku niżu demograficznego zamykane są szkoły i zwalniani nauczyciele. By utrzymać istniejącą sieć szkół, niekiedy modyfikowane są granice okręgów szkolnych w taki
sposób, by ewentualną „nadwyżkę” dzieci z jednego okręgu przerzucić do innego, gdzie
szkole grozi zamknięcie. Może to prowadzić do dziwnych sytuacji. Interesujący przykład podaje Boroń (2015). W gminie Morawica (na pd. od Kielc) uchwałą Rady Gminy
część dzieci ze wsi Brudzów skierowano do szkoły w Morawicy, część zaś w Woli Morawickiej. Chociaż we wsi Brzeziny jest szkoła podstawowa, to skierowano do niej tylko
część uczniów, natomiast pozostałych (ulice Bławatkowa, Chęcińska do numeru 66,
Jagodowa, Kielecka. Makowa, Młyńska, Na Stadion, Przemysłowa do numeru 29,
Wrzosowa – numery parzyste od 2 do 58 i nieparzyste od 1 do 33) do szkoły w Morawicy. W efekcie rówieśnicy z sąsiednich domów o innej godzinie kończą zajęcia, w inne
dni mają święto szkoły, nie mogą razem pojechać na wycieczkę szkolną itd. Na szczęście, w wakacje mogą razem grać w piłkę na najbliższym boisku szkolnym. Podobne
problemy pojawiają się w Polsce także na granicach okręgów szkolnych na wyższych
poziomach kształcenia, a także we Francji na wszystkich poziomach.
Zakończenie
Listę przykładów świadczących, że podziały administracyjne utrudniają rozwój
terenów przygranicznych można mnożyć niemal w nieskończoność. Doskonale
znane są przypadki, że jakość nawierzchni drogi powiatowej, wojewódzkiej niekie-
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dy nawet krajowej, radykalnie zmienia się na granicy jednostki. Aktualnym przykładem może być 7/E77 z Warszawy do Krakowa, gdzie budowa dwupasmowej trasy
szybkiego ruchu na południe od Szydłowca zatrzymała się na granicy województwa
świętokrzyskiego. Podobne przykłady podać można z Francji (zwłaszcza na poziomie dróg departamentalnych). Można podawać przykłady dotyczące innych dziedzin życia i z innych krajów, a także sięgać odległej przeszłości, by ilustrować inercję w postrzeganiu granicy. Przykładowo, rzeka Saona przez wieki stanowiła granicę
między francuską Burgundią i cesarskim Franche-Comté. Chociaż od dawna nie
wyznacza już ona nawet granicy departamentów, to w przypadku liczącego 8 tys.
mieszkańców Auxonne dworzec kolejowy zbudowano nie bezpośrednio przy miasteczku, lecz na prawym, „francuskim” brzegu [Tabet 2015].
Ale można też przytaczać – choć mniej liczne – przykłady, gdy konkretne obszary
rozwijają się szczególnie dynamicznie właśnie dzięki przygranicznemu położeniu.
Dzieje się tak np. wtedy, gdy po obu stronach granicy administracyjnej obowiązują
różne przepisy podatkowe. Tak było np. po II wojnie światowej we Włoszech po
wprowadzeniu przepisów mających stymulować rozwój Południa (np. Kasa dla Południa). Najbardziej skorzystały na tym najbardziej północne gminy Południa. Wynika
z tego, iż wspomniane na wstępie zagrożenia w wielu przypadkach traktować można
zarazem jako szanse.
Granice administracyjne istnieć muszą i od dawna wiadomo, że rozwiązaniem
jest przybierająca różne formy współpraca transgraniczna. W przypadku granic
politycznych przybrał ona formę euroregionów, wewnątrz państw – dobrowolnych stowarzyszeń gmin, które są podstawowymi jednostkami samorządowymi.
Znacznie trudniej o stowarzyszenia (i współpracę) powiatów czy departamentów.
Trzeba też pamiętać, że każda zinstytucjonalizowana forma współpracy między
jednostkami administracyjnymi wprawdzie osłabia siłę efektu granicy na jednych
odcinkach, ale wzmacnia ją na innych. Dlatego nic nie jest w stanie zastąpić zdrowego rozsądku osób sprawujących władzę i zwyczajnych kontaktów towarzyskich.
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Summary
R IS K OF LO CA L DEVEL OPM ENT I N T HE AR EA
O F A DM IN I S T R A T IVE BOR D ER.
EXAMPLES FR OM FRANCE AND P OLA ND
Areas close to administrative borders facing difficulties in development opportunities as
similar as areas of political borders. Local governments can have different concepts of space
organization, the way of managing public transport could be also different as example of frequent idea to organize mostly connection to the center (capital) region, not to other regions.
The spectrum of tourist information is often confined within the borders of an administrative
unit. Barriers to interpersonal relations might be just boundaries of school districts, etc. The
article gives examples of the occurrence of such barriers in France and Poland. Only in few
cases social and economic recovery appear close to administrative borders.
Keywords: administrative boundaries, limitations of development, France, Poland

POLSKIE BADANIA OAZY FARAFRA W LATACH 1992-94
Janusz GUDOWSKI
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, jgudikr@poczta.onet.pl
Gudowski J., 2016, Polskie badania oazy Farafra w latach 1992-94, „Czasopismo Geograficzne”, 87(1): 21-27.

S t r es z c ze n i e
Tekst został przygotowany na cześć profesora Florian Plit, wybitnego polskiego geografa,
współorganizatora polskich badań interdyscyplinarnych w oazie Farafra (Egipt) w latach
1992-94. Badania te zapoczątkowały całą serię podobnych prowadzonych w latach następnych głównie przez zespół z Instytutu Krajów Rozwijających się Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Farafra, mała osada wraz z ludnością ją
zamieszkującą, była poligonem badawczym dla analizy różnych aspektów transformacji,
związanej z rozwojem gospodarki rynkowej oraz nadchodzącą modernizacją.
Słowa kluczowe: Egipt, oaza Farafra, transformacja, modernizacja

Zamiast wstępu
Tekst poniższy został przygotowany z myślą uczestnictwa w publikacji planowanej dla uczczenia dorobku Profesora Floriana Plita, wybitnego polskiego geografia, zajmującego się m.in. środowiskowymi skutkami ekstensywnej gospodarki.
Zwyczajowo dedykowany tekst zaczyna się od osobistej wzmianki, dotyczącej Jubilata. W tym przypadku pozwolę sobie napisać o moim pierwszym spotkaniu z Czcigodnym Jubilatem, przed laty, w 1974 r. na Podyplomowym Studium Afrykanistycznym UW. Ówczesny Doktor Florian Plit wykładał tam geografię Afryki, a ja
byłem jednym ze słuchaczy. Zapamiętałem to pierwsze spotkanie z uwagi na niecodzienny przebieg wykładu, a także charakterystyczny wygląd Wykładowcy. My,
słuchacze, byliśmy przyzwyczajeni do raczej pasywnego sposobu przekazywania
wiedzy. Tymczasem Doktor Plit komponował wykład na bieżąco, przemierzając
przy tym setki metrów na podium, gestykulując i wyrażając głosem zmieniające się
emocje. Było to niecodzienne i przykuwające uwagę. Ponadto nasz Wykładowca
wyróżniał się niecodziennym wyglądem. Co prawda nie nosił, tak jak dziś, długiej
brody, natomiast miał długą białą koszulę wypuszczoną na spodnie od garnituru.
Sugerowało to jakiś wschodni, może nieco ludowy akcent. A potem był trudny
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egzamin, następnie wieloletnia współpraca z Jubilatem w Instytucie Krajów Rozwijających się, wyjazdy na badania terenowe do Egiptu, Turcji i Jemenu, a przede
wszystkim wieloletnie Koleżeństwo, trwające do dziś.
Polskie badania oazy Farafra, zapoczątkowane w latach 1992-94 przy współudziale autorskim i kierowniczym Jubilata, były badaniami interdyscyplinarnymi, w których,
oprócz geografów, uczestniczyli ekonomiści, politolog, biolog, technolog, arabistka,
egiptolog i historyk. Taki zresztą podtytuł: Socio-economic and Geographic studies in Farafra
oasis nosi raport z tych badań, wydany w 1995 r.1 Interdyscyplinarność badań, kierunek swego czasu modny i zalecany przez największe autorytety naukowe w świecie,
była nieodzownym narzędziem badawczym naszej ekipy, pozwalającym na zmniejszenie defektu programu badawczego, spowodowanego przez krótki, siłą rzeczy, czas
badań. Interdyscyplinarność wynikała również z charakteru naszego Instytutu, noszącego wówczas nazwę Instytutu Krajów Rozwijających się, w którym istniały zespoły
specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki. Od 1977 r. Instytut, wcześniej
istniejący jako jednostka międzywydziałowa (poprzednio pod nazwą Instytutu Afrykanistycznego) stał się częścią Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie funkcjonuje do dziś, obecnie jako Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych.
Geneza badań
W nowych warunkach ustrojowych Polski, po przemianach w 1989 r., dla nas,
pracowników Instytutu Krajów Rozwijających się Uniwersytetu Warszawskiego,
stały się wreszcie możliwe własne badania terenowe. Wcześniej takie badania mogliśmy prowadzić sporadycznie i jedynie w niektórych krajach.
W początku lat 90. ubiegłego wieku został zainicjowany w Instytucie program
badawczy „Procesy dostosowawcze wsi i rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej”. Była to reakcja na wprowadzenie w Polsce, a wcześniej w innych, słabiej
rozwiniętych krajach, programów transformacji systemowej i restrukturyzacji gospodarki oraz jej ukierunkowania uwzględniającego prawa rynkowe. Program badawczy został wsparty badaniami terenowymi prowadzonymi przez interdyscyplinarny zespół (w zmieniającym się składzie) w kilku krajach (Turcja, Polska, Sudan,
Ukraina) na wybranych, powierzchniowo niewielkich i często izolowanych obsza-
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Gudowski J., Plit F. (ed.), 1995, The vanishing past time. Socio-economic and geographic studies in Farafra oasis
(Egypt) in 1992, University of Warsaw.
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rach. Farafra była pierwszym miejscem prowadzonych przez nas badań terenowych,
które miały na uwadze procesy modernizacji.
Wybór Farafry jako obszaru badań stał się efektem przypadku, jakim był w 1992 r.
turystyczny wyjazd piszącego te słowa do Nowej Doliny, czyli do grupy oaz na Pustyni Zachodniej. Jedną z tych oaz jest Farafra, najdłużej pozostająca w izolacji,
w której dopiero w latach 1980. rozpoczął się proces ścierania się nowoczesności
z tradycją.
O lokalizacji programu badawczego w Farafrze zdecydowały także względy subiektywne. Piszący te słowa poznał mieszkańca Farafry o nietuzinkowej osobowości. Badr Abdel Moghny Ali Said, artysta malarz, samouk, miłośnik muzyki klasycznej, który własnoręcznie wybudował w Farafrze swoją siedzibę wzorowaną na
dawnej fortyfikacji, człowiek wpływowy w tutejszej społeczności, a otwarty na obcych, stał się postacią niezwykle dla nas cenną. To jemu w dużej mierze zawdzięczaliśmy możliwość odwiedzania tutejszych domów, rozmów z kobietami, obserwowania życia tej społeczności niejako od wewnątrz.
Organizacja i przebieg badań
Właściwy program badawczy został zrealizowany w 1993 r. Poprzedziła go kwerenda biblioteczna w ośrodkach dokumentacji Uniwersytetu Warszawskiego i w Kairze. W Warszawie, w zbiorach ówczesnego Instytutu Krajów Rozwijających się, znajdują się dwojakiego rodzaju materiały na temat Farafry. Są to zdjęcia lotnicze i mapy,
w tym unikatowa mapa Survey of Egypt z 1941 r. (1 : 500.000), a także relacje dawnych
europejskich podróżników, którzy odwiedzali Farafrę począwszy od 1820 r. Pomocne
były także materiały publikowane przez kairski l’Institut du Désert w latach 1940.
i 1950., choć dotyczące innych oaz tworzących Nową Dolinę.
W Kairze uczestnicy badań poszukiwali materiały w zbiorach Instytutu Planowania Narodowego, Société de Géographie de l’Egypte, FAO Regional Center oraz
American University of Cairo.
Organizacja egipskich ośrodków dokumentacji przedstawiała w 1993 r. wiele do
życzenia. W rządowym Instytucie Planowania Narodowego znajdował się wówczas
zupełnie nieaktualny katalog, i chcąc stwierdzić rzeczywisty stan posiadania uczestnicy badań musieli odbyć swoistą wędrówkę po półkach. Z kolei w wielce zasłużonym Société de Géographie de l’Egypte, ze względu na trzęsienie ziemi, które nawiedziło Kair rok wcześniej, większość książek nadal leżała w nieładzie na podłodze. Co więcej, jak stwierdził piszący te słowa, w 1993 r. wciąż był tu niedostępny
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pierwszy tom Egyptian irrigation [Willcocks, Craig 1913], który tutejszy bibliotekarz
w tajemniczy sposób gdzieś schował w 1978 r., gdy książkę tę czytałem przygotowując pracę doktorską.
Ciekawe i aktualne materiały znaleźliśmy natomiast w FAO Regional Center,
którego pracownicy prowadzili różnorodne badania pilotażowe, m.in. w Farafrze.
Tak więc, bogaty w rozmaite informacje, nasz dziesięcioosobowy zespół badawczy przybył do Farafry w lutym 1993 r. W skład zespołu weszły osoby specjalizujące
się w problematyce świata arabskiego bądź specjaliści w danej dziedzinie: Urszula
Żuławska (ekonomistka), Elżbieta Puchnarewicz (politolog), Celina Kuzak (inżynier
technolog), Irena Ścibior-Gudowska (biolog), Władysław Żakowski (egiptolog, dokumentalista), geografowie: Joanna Plit, Dorota Raubo (studentka geografii), Maksymilian Skotnicki i Florian Plit oraz ekonomista rolny Janusz Gudowski. W późniejszych pracach nad publikacją raportu uczestniczyli ponadto: studentka arabistyki
Irena Daniluk, uczestniczka wyjazdu rekonesansowego w 1992 r., oraz historykarabista Władysław Kubiak.
Podczas tygodniowego pobytu w Farafrze uczestnicy badań realizowali cząstkowe zadania, indywidualnie bądź w kilkuosobowych zespołach. Jak pisali Florian
Plit i Władysław Żakowski …zespół badawczy, podzielony na podgrupy zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami, przeprowadził szczegółowe badania społeczności oazy. Jedna z grup
zajmowała się problematyką administrowania i rozwojem infrastruktury, przy okazji przygotowano szkic terenowy oazy, który stał się podstawą do sporządzenia mapy [dziś szkic ten zdobi
gabinet gubernatora oazy – JG]. Inna grupa zajęła się zagadnieniami rolniczymi: strukturą
upraw i nawadnianiem, gospodarką zwierzęcą i plantacjami. Z kolei zespół zajmujący się problematyką społeczną przeprowadził unikatowe wywiady, dotyczące relacji rodzinnych i życia
kobiet.2
Ponadto pobrano próbki wody oraz zebrano egzemplarze dziko rosnących roślin,
które były badane po powrocie do Polski w laboratorium Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk.
Ostatnim etapem prac zespołu, przed publikacją raportu, była kolejna kwerenda
biblioteczna, przeprowadzona przez dwie osoby w Kairze w 1994 r. Indywidualną
kontynuacją programu badań był dwukrotny pobyt w oazie w latach 1996-97 Natalii Kasprzak, stypendystki i studentki Podyplomowego Studium Wiedzy o Krajach
2

F. Plit, W. Żakowski (2005), Interdisciplinarry studies of the Institute of Developing Countries at the Faculty
of Geography and Regional Studies in Farafra oasis (Egypt), [in:] F. Plit (ed.), Development in the Desert. A case
study of Farafra Oasis, Egypt, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University.
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Rozwijających się przy Instytucie Krajów Rozwijających się. Opublikowała ona
artykuł Muzułmańskie malowidła popielgrzymkowe w oazie El-Farafra [„Afryka-AzjaAmeryka Łacińska” vol. 75, University of Warsaw 1999].

Ryc. 1. Plan głównego osiedla w oazie Farafra w 1993 r.
Fig. 1. Plan of Farafra City in 1993
Źródło: opracowali J. Gudowski i W. Żakowski [J. Gudowski, F. Plit 1995: 43].

Wyniki badań – przegląd
Współczesna oaza Farafra składa się z kilku zespołów osadniczo-produkcyjnych.
Najstarsza, historyczna część oazy, to Qasr El-Farafra, osiedle usytuowane na niewielkim wzgórzu, u którego południowo-zachodniej podstawy rozciągają się najstarsze tereny rolnicze. Kiedyś korzystały one z dawnego źródła, wciąż istniejącego, lecz
o małej wydajności, dziś natomiast są zaopatrywane w wodę z głębokiego odwiertu.
Drugi chronologicznie zespół to A’in El Sheik Marzouk, niewielka miejscowość
położona 20 km na pd.-zach. od centrum oazy, gdzie w połowie lat 80. XX w.
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znajdowało się 18 domostw.3 Trzeci, zanikający dziś zespół, to niewielkie plantacjeoazy, zwane bustan (ogrody), założone w odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów od Qasr El-Farafra. Są one zaopatrywane w wodę z lokalnych źródeł zwanych
a’in, do których wodę na pola rozprowadzają podziemne doprowadzalniki, nazywane tu djub (w innych krajach arabskich qanawet, qanat, foggara lub rettara). W 1993 r.
przy niektórych plantacjach istniało sezonowe osadnictwo. Wreszcie czwarty zespół
osadniczo-produkcyjny to współczesne osiedla emigrantów z doliny Nilu, którzy
użytkują nowo zagospodarowane tereny, w otoczeniu oazy, a niekiedy w odległości
nawet kilkunastu kilometrów od centrum oazy. Korzystają one z głębokich odwiertów wody, zrealizowanych w ramach projektu „Nowa Dolina”.
Procesy modernizacji, która stopniowo wkraczała w dotychczasowe życie oazy,
pojawiły się w Farafrze już w latach 1980., gdy Egipt odstąpił od wieloletniego modelu interwencjonizmu państwa. Farafra została połączona drogą jezdną z innymi oazami Nowej Doliny. Zorganizowano regularną komunikację autobusową. Mieszkańcy
oazy, choć zachowali dotychczasowe tradycyjne normy społeczne, okazali się jednocześnie chłonni na pojawiające się szanse rozwoju (turystyka, nowe formy rolnictwa).
Niemniej jednak religia i trudne warunki życia w środowisku pustynnym stanowiły
w latach 1990-tych dobrą ochronę dotychczasowego charakteru tego społeczeństwa.
Puentą może być cytat z publikacji Elżbiety Puchnarewicz [1995]: …mieszkańcy oazy przejawiają z jednej strony dużą elastyczność i otwartość na dokonujące się przemiany, ale
z drugiej - pragną zachować swój tradycyjny system wartości i tradycyjne instytucje. Podobnie jak na
wielu innych obszarach pozaeuropejskich, w Farafrze ujawnia się sprzeczność między tradycją
a wkraczającymi tu procesami modernizacji. Rodziny zamieszkujące oazę, tworząc swoistą mikroprzestrzeń fizyczną i społeczną stale poszerzają kontakty i związki z szerszymi strukturami.
Godność, honor, rozdzielność płci, solidarność w potrzebie w dalszym ciągu są głównymi zasadami
postępowania, a przyjezdni są przyjmowani i goszczeni z niezwykłą serdecznością.
Szczegółowe wyniki badań oazy Farafra zostały zamieszczone we wspomnianym
raporcie The vanishing past time. Socio-economic and geographic studies in Farafra oasis (Egypt)
[University of Warsaw 1995].Raport ten doczekał się recenzji w „Przeglądzie Orientalistycznym” nr 1-2/1997, natomiast jego abstrakt ukazał się w wydawnictwie brytyjskim Elsevier Science Ltd [„International Development Abstracts” 1996/6].
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de Geog. de l’Egypte”, Cairo.
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Summary
P OL I SH IN TER DIS CI PL INARY R ES EAR CH
IN FARA FRA IN 1992- 94
The text is prepared in honor to Professor Florian Plit, distinguished Polish geographer, coorganizer of Polish interdisciplinary research in Farafra oasis (Egypt) in 1992-94. This investigation started the chain of similar research by the team from the Institute of Developing
Countries, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, in the following
years. Farafra, small settlement with local people, was the polygon to study different spheres
of transformation due to the development of market economy and coming modernization.
Keywords: Egypt, Farafra oasis, Polish investigation, transformation, modernization

ZMIANY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH
OAZ W ARABSKICH KRAJACH NAFTOWYCH (PRZYKŁADY
LIBII I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH)
Izabella ŁĘCKA
Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski,
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, ilecka@uw.edu.pl
Łęcka I., 2016, Zmiany rozwoju przestrzennego wybranych oaz w arabskich krajach naftowych (przykłady Libii
i Zjednoczonych Emiratów Arabskich), „Czasopismo Geograficzne”, 87(1): 29-60.

S t r es z c ze n i e
W tekście porównano rozwój przestrzenny (w aspekcie ekonomicznym) oaz Fazzanu
w Libii oraz oaz Liwa i Al-Ajn w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na tle uwarunkowań
przyrodniczych, ciągłości historycznej istnienia osadnictwa na tych terenach, decyzji politycznych w zakresie rozwoju lokalnego oraz w kontekście tak zwanej „wielkiej polityki”.
Oba kraje są czołowymi eksporterami ropy naftowej na świecie i w obu krajach miał miejsce
w minionych latach wzrost dochodów z tytułu eksploatacji tego surowca oraz duży napływ
cudzoziemców do pracy wobec stosunkowo niewielkiej populacji rdzennych mieszkańców
i szeroko zakrojonych planów modernizacji kraju, w tym także obszaru oaz. Rozwój przestrzenny oaz i ich zagospodarowanie (modernizacja) tylko pozornie powstrzymały proces
pustynnienia, w istocie jednak go przyspieszają. Pustynnienie (przy stałym silnym wyczerpywaniu zasobów dostępnej wody) stale zagraża tym terenom, zmniejszając szanse przyszłych pokoleń na godne zamieszkiwanie na tych terenach. Konkluzja ta stoi w sprzeczności
z tym co można obecnie zaobserwować w terenie, czyli z coraz lepiej zagospodarowanymi
terenami zielonymi, dostępnością komunikacyjną i rozbudowaną przestrzenią publiczną
i gospodarczą w oazach. A jednak wyczerpanie zasobów wody i zasolenie gleb pewnego
dnia zamknie dotychczasowy rozdział rozwoju przestrzennego omawianych oaz i zapewne
ponownie się one wyludnią.
Słowa kluczowe: kraje MENA, rozwój przestrzenny, pustynnienie

Wstęp
Gdyby nie współpraca z profesorem Florianem Plitem w Instytucie Studiów
Regionalnych i Globalnych, zamienionym później w Instytut Studiów Regionalnych
i Globalnych, nigdy moje hobby nie stałoby się moją pracę zawodową, którą uprawiam z pasją od ponad 25 lat. Obszarem, który nas oboje najbardziej fascynował
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był Świat Arabski. O problemach tego świata dyskutowaliśmy wielokrotnie i po
wiele godzin z wielką przyjemnością. Czasem zgadzając się w ocenie sytuacji, a czasem wręcz przeciwnie. Było to wspaniałe doświadczenie, tym bardziej, że naukowe
dyskusje we wzajemnym szacunku, trochę zanikają we współczesnej nauce, rozwijającej się w nieustannym pośpiechu.
Dla Świata Arabskiego Profesor zawsze miał czas. Podobnie jak dla mnie. A rozmowy o biedzie tego świata, często kończyło bardzo osobiste pytanie: A jak tam Izo
u Ciebie z pieniędzmi? może możemy Ci z Joanną [ukochaną żoną-przyjacielem] pomóc?
Niniejszy artykuł z pewnością nie jest tym ideałem, o który zawsze nas prosił
Profesor, za co serdecznie przepraszam. Mam jednak nadzieję, że będzie stanowił
ten okruch wiedzy, który przyda się następnym badaczom.
Wprowadzenie
Celem opracowania jest porównanie zmian (pozytywnych i negatywnych) rozwoju
przestrzennego grup oaz leżących w krajach arabskich o eksploatowanych dużych
zasobach ropy naftowej. Zmiany te ukazane są na tle uwarunkowań przyrodniczych,
ciągłości historycznej istnienia osadnictwa na tych terenach, decyzji politycznych
w zakresie rozwoju lokalnego oraz w kontekście tak zwanej „wielkiej polityki”.
Analizowane oazy, należą do dwóch krajów położonych w różnych regionach, na
dwóch kontynentach (libijskie oazy Fazzanu w Afryce Północnej i należące do emiratu
Abu Zabi oazy Al-Ajn oraz Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Azji Południowo-Zachodniej), jednak niektóre z ich charakterystyk uprawniają takie zestawienie
porównawcze. Jest to szerokość geograficzna, surowy klimat, pustynny krajobraz, brak
wód powierzchniowych (z pewnym wyjątkiem oaz Al-Ajn) przy istotnej zasobności
w wody gruntowe i ropę naftową oraz zależność gospodarki od eksploatacji obu tych
surowców, niewielka rdzenna populacja i silny ruch imigracyjny z innych krajów, a także
ślady dawnego osadnictwa wskazujące na długotrwałe użytkowanie tych terenów.
Informacje statystyczne wykorzystane w analizie pochodzą zarówno z publikowanych roczników i tekstów naukowych jak i niepublikowanych raportów z badań
w terenie. Niestety oba kraje, tak Libia jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)
nie prowadzą starannych statystyk, dlatego wykorzystane w pracy dane dotyczą
różnych lat, począwszy od 2005 roku i niektóre są niestety tylko danymi szacunkowymi. W przypadku Fazzanu bogatym źródłem informacji było opracowanie przy-
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gotowane przez konsultantów libijskich dla zespołu1 przygotowującego Strategię
Rozwoju Gospodarczego Fazzanu na lata 2010-2030 (maszynopisy)2. W przypadku
oaz Abu Zabi (posiadającego największe zasoby ropy emiratu ZEA) część informacji pochodzi z badań terenowych zespołu z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW3 prowadzonych w oazach Liwa w 2009 i 2012 roku4 oraz wizyt studyjnych w Al-Ajn w 20085, 2009 i 2012 roku.
Uwarunkowania geograficzne rozwoju przestrzenno-gospodarczego
Fazzan rozciąga się w kierunku północnym od Zwrotnika Raka (jego południowa granica prawie zgodna jest z przebiegiem zwrotnika), a oazy w Abu Zabi znajdują się prawie na tym zwrotniku: Liwa na 23°08′N 53°46′E, a Al-Ajn na 24°44′N
55°48′E. W obu przypadkach rozwój dokonuje się w trudnych warunkach pustynnych klimatu zwrotnikowego skrajnie suchego (w podziale klimatów wg Okołowicza), ze stałymi wiatrami.
W pasie obejmującym pustynie w Libii małe różnice między długością dni w miesiącach zimowych i letnich sprawiają, że dopływ ciepła słonecznego jest w ciągu roku
dość równomierny, a zachmurzenia bywają nie większe, niż 20%. W Ghat najczęściej
notuje się je w kwietniu, maju i październiku, a trwający ok. 4 dni opad zdarza się na
przełomie kwietnia i maja, o wysokości średnio 12 mm [Martyn 1987: 323, 330, 332].
Roczna liczba godzin słonecznych przekracza 4 tys. (wobec możliwych 4420 godz.).
Usłonecznienie rzeczywiste (sumy dzienne w godz.) wynosi ok. 11 godzin. Roczne
sumy całkowitego promieniowania słonecznego są bardzo wysokie i przewyższają
200 kcal/cm2. Zimą pasaty półkuli północnej (wiatry północno-wschodnie) wieją
silnie i sięgają daleko na południe, aż do ok. 5oN. Ponadto występujące regularnie
Niże Saharyjskie przyczyniają się do pojawienia także gwałtownych i silnych wiatrów
zwanych w Fazzanie ghibli. Wieją on z prędkością do 100 km/godz. z południa lub
południowego-wschodu, najczęściej w kwietniu-maju, rzadziej jesienią. Są suche,
trwają pół dnia lub kilka dni i nawiewają mnóstwo pyłu, podnosząc temperaturę powietrza do 45-50oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ale w Fazzanie temperatura
maksymalna ponad 40oC utrzymuje się przez więcej, niż 50 dni w roku. Najwyższe
GEOKART POLAND – Libya Branch.
W nawiązaniu Łęcka 2007.
3 Były to projekty polsko-emirackie pod kierunkiem Izabelli Łęckiej i Roberta M. Arthura.
4 Szerzej w Łęcka 2016.
5 Łęcka 2008.
1
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absolutne maksimum temperatury na Ziemi zanotowano w nieodległej Al- Aziziji
(w zachodniej Trypolitanii) – 57,8oC, tyle ze rekord ten został przez Światową Organizację Meteorologiczną (World Meteorological Organization) wycofany, wobec braku pewności, że został on poprawnie zaobserwowany.
Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, gdy najniższe średnie temperatury miesięczne spadają do poniżej 5oC. Wobec niedostatku pary wodnej wilgotność względna
w ciągu roku jest niska i w Ghat największą notowano o poranku (godz. 7:30) w listopadzie, grudniu i styczniu (40 do 49%), a najmniej od maja do lipca (8-7%). W tym
samym czasie wilgotność względna mierzona o godz. 13:30 była prawie o połowę
niższa i średnio rocznie wynosiła 10%, co jest najniższym wynikiem dla Afryki Północnej [Martyn 1987].
Poszukując wody w początkach lat 70. XX w., pod piaskami Sahary odkryto
ogromny zbiornik reliktowych wód głębinowych, których wiek szacuje się na 14–38
tys. lat, choć w niektórych miejscach są one młodsze, mają ok. 7 tys. lat. To odkrycie
stanowiło podstawę projektu Wielkiej Sztucznej Rzeki, na którą składa się podziemna
sieć rurociągów, zasilanych wodą z 1300 studni o głębokości od 80 do 400 metrów,
które dostarczają dziennie łącznie ok. 3 mln m³ słodkiej wody okolicznym terenom
i do miast na wybrzeżu. Podczas realizowanej II fazy, rozpoczętego w 1984 roku
projektu, wody Fazzanu (dziennie 1 mln m3) skierowano na północ, na żyzne tereny
niziny Al-Dżifara i do Trypolisu. Ten odcinek systemu zasilają wody z 127 studni
w Sarir Qattusah, wypełniając zbiornik w Souk El Ahad (28 mln m3 ). Wielka Sztuczna Rzeka jest uważana za największą tego typu inwestycję wodną na świecie [GMR].
Południe emiratu Abu Zabi charakteryzują także surowe warunki klimatyczne.
Roczna suma usłonecznienia waha się od 3,6 do 3,8 tys. godzin. Najwięcej godzin
słonecznych notowana jest latem, czerwiec-wrzesień, najmniej listopad-luty.
W lipcu jest to ok. 400 godz. (tj. ponad 13 godz. dziennie). Roczne sumy całkowitego promieniowania słonecznego przewyższają 200 kcal/cm2. Zachmurzenie występuje tylko zimą, osiągając wówczas 20-30%.
Obszar Półwyspu Arabskiego charakteryzuje się dużą stałością pogody. Średnie
temperatury powietrza w najgorętszych miesiącach letnich (lipiec-sierpień) wynoszą
35°C , ale w ciągu dnia dochodzą do 50°C. Występują wówczas najgorętsze w strefie zwrotnikowej noce, kiedy temperatury minimalne oscylują wokół 30°C. Klimat
charakteryzują bardzo skąpe opady, a w Liwa jest to ok. 40 mm rocznie. Większość
spada zimą (ok. 30 mm), a reszta bardzo nieregularnie latem, natychmiast parując.
Średnie opady roczne w Al-Ajn są wyższe, w latach 1971-1994 było to 96,4 mm,
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podczas gdy maksimum wynosiło 303 mm. Parowanie potencjalne szacuje się na
3,5 tys. mm rocznie. Wilgotność względna wynosi rocznie mniej, niż 40%, a w najsuchszych miesiącach mniej, niż 20%. Stałe północno-zachodnie wiatry szamal
(silne, ok. 50 km na godzinę w ciągu dnia, nieco cichną nocą) przynoszą latem (rzadziej zimą) trwające 3-5 dni burze piaskowe Lokalnie tworzą się także słupy pyłowe
dochodzące do 180-215 m, powstałe wyniku silnej konwekcji nad mocno rozgrzanym luźnymi piaskami [Martyn 1987; National Atlas… 1993].
Wody gruntowe w 64% zapewniają zapotrzebowanie na wodę w Abu Zabi, pozostałe 29% przypada na wody odsalane i 7% na wody oczyszczane. Wody gruntowe
tylko w 4% rocznie zasilane są bieżącymi dostawy. Sytuacja jest tym trudniejsza, że
podziemne zbiorniki wód gruntowych mają charakter transgraniczny, jako że znajdują
się zarówno na terytorium Abu Zabi jak i Omanu (rejon Al-Ajn) lub Arabii Saudyjskiej
(obszar Liwa). Roczna eksploatacja wód gruntowych z płytko zalegających warstw wodonośnych waha się od 50 to 140 mln m3. Większość wód użytkowana jest na potrzeby
rolnictwa oraz sztucznych zadrzewień na pustyni i w miastach (74%)6, a 19% wody
o najlepszej jakości konsumują gospodarstwa domowe i przemysł. Historycznie rzecz
biorąc, wszystkie wymagania wodne emiratu, spełniały wody podziemne eksploatowane
z ręcznie kopanych płytkich studni oraz zastosowanie tradycyjnego systemu kanałów
nawadniających (faladży), zbierających wody gruntowe i wody opadowe, aby następnie
grawitacyjnie transportować je do obszaru wykorzystania. Obecnie, ponieważ w większości kanały są suche, emirat podjął kosztowne decyzje wywiercania studni głębinowych, budowania małych zapór, odsalania wód oraz wypełnienia ogromnego naturalnego zbiornika podziemnego w Regionie Zachodnim (obszar, gdzie leżą oazy Liwa)
wpompowaną tam odsoloną wodą morską (pozwalając na zmagazynowanie wody wystarczającej na 90 dni funkcjonowania miasta Abu Zabi).
Od ok. 150 tys. lat wody gruntowe w Abu Zabi przemieszczają się powoli zawsze ze wschodu na zachodu, intensywnie rozpuszczając sole w środowisku, w którym się znajdują. W rejonie Al-Ajn, blisko gór Al-Hadżar, posiadają zatem niskie
zasolenie i temperaturę zbliżoną do temperatury powietrza otoczenia. Im dalej tym
ich zasolenie wzrasta. Wody podziemne o dużej zawartości wodorowęglanów
(HCO3) świadczą o aktywnym bieżącym zasilaniu [EAD 2012].
Na obszarze Regionu Zachodniego głównym obszarem zasilania w wodę są sebki.
Wody podziemne zalegają tu w stosunkowo cienkich warstwach wodonośnych piasku

6

Tymczasem rolnictwo wytwarza tylko 1% PKB [EAD 2012].
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i charakteryzują się niskim przepływem, są słonawe i nierzadko z udziałem siarczanów. W przypadku Liwa sytuacja wodna jest o tyle interesujące, że na północ od oaz
znajduje się wspomniany wcześniej rozległy zbiornik podziemny ze słodką wodą, ale
już na terenie oaz występują wody słonawe, dalej na południe przechodzące w zasolone i silnie zasolone. Ponad trzy czwarte (12,5 km³) wody słodkiej całego emiratu
Abu Zabi przetrzymywana jest w zbiorniku Liwa i tylko około 4 km³ w regionie
wschodnim (Al-Ajn). Przy obecnym poziomie eksploatacji wód podziemnych (ZEA
są trzecim największym konsumentem wody na świecie), przewiduje się, że zasoby
wód słodkich i słonawych zostaną wyczerpane w ciągu 50 lat [Dawoud, Sallam 2011].
Na obszarze Liwa być może nastąpi to nawet wcześniej, po 40 latach [Fisher 2014].
Rozwój gospodarczy w przypadku obu analizowanych krajów przyspieszył wraz
z odkryciem i eksploatacją ropy naftowej. W Libii w 1955 roku rozpoczęto poszukiwania złóż ropy naftowej, a pierwsze pole odkryto w 1959, zaś wydobycie ruszyło
cztery lata później. Eksploatacja ropy stała się jednym z filarów libijskiej gospodarki.
Udokumentowane rezerwy ropy naftowej to 48,47 mld baryłek, 9 miejsce na świecie.
W 2014 roku sprzedaż ropy i gazu w tym kraju gwałtownie zmalała po masowych
protestach w portach naftowych [Forbes 2015].
Również w ZEA, od czasu powstania federacji (1971), podstawą gospodarki
i głównym źródłem dochodów państwa jest wydobycie i eksport ropy naftowej.
Ropę naftową w emiracie Abu Zabi odkryto w 1958 roku, a 4 lata później rozpoczęto jej eksploatację. Obecne, udokumentowane rezerwy tego surowca w kraju to
97,8 mld baryłek, 7 miejsce na świecie (Forbes 2015). W początku lat 70. sektor
naftowy dostarczał 75% produktu krajowego brutto ZEA, jednak w latach 80. i na
początku lat 90. jego udział systematycznie malał na rzecz usług (zwłaszcza handlu)
(PWN). Mimo to obecnie, pomimo nagłych spadków cen ropy w 2014 roku, ZEA
wydobywają ropę w rekordowych ilościach [Forbes 2015].
W roku 2007 Libia znajdowała się w grupie krajów o wyższych średnich dochodach (tak jak Polska w tym samym czasie), a Zjednoczone Emiraty Arabskie
w grupie krajów o wysokich dochodach. W następnych latach kategoryzacja obu
krajów według Banku Światowego7 pozostawała taka sama, ale w istocie zamożność
państw istotnie się różnicowała [The World Bank 2016a].

7

kalkulowany przez Bank Światowy wg PNB. Przy wyliczaniu PNB dla poszczególnych państw Bank
Światowy stosuje metodę Atlas, zakładającą między innymi konwersję walut narodowych na dolary
USA wg ich bieżącej wartości (średnia z ostatnich trzech lat) [http://wdi.worldbank.org/table/1.1].
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Tab. 1. PKB per capita (w PPP, USD)
Tab. 1. GDP per capita (PPP, USD)
Państwo

2000

2002

2010

2012

Libia
ZEA

10 500
16 300

6 200
24 030

16 990
47 210

12 690
41 400

2015 PNB per capita w PPP
wg Banku Światowego
16 000
67 720

Źródło: The Economist: Świat w liczbach 2003, 2005; The Economist, Pocket world in figures 2013,
2015; The World Bank 2016bc.

W 2000 roku PKB per capita w Libii stanowiło 64,5% wartości dla ZEA. W 2012 tylko 31%, a licząc w PNB to mniej niż 24%. Libia w XXI wieku odnotowywała coraz
większy dystans gospodarczy w stosunku do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Tab. 2. PKB (w mld USD)
Tab. 2. GDP (mld USD)
Państwo

2000

2002

2010

2012

2014

Libia
ZEA

40,4
65,9

19,1
71

71,9
297,6

62,4 szac.
383,8

41,1
399,5

Źródło: The Economist: Świat w liczbach 2003, 2005; The Economist, Pocket World in figures 2013,
2015; The World Bank 2016bc.

W 2000 roku PKB Libii stanowiło 61% analogicznej wartości ZEA, a w 2014
tylko 10%. Wzrost gospodarczy liczony wzrostem PKB rocznie (w %) wynosił dla
ZEA stale powyżej 4% i odpowiednio 4,9 (2005), 9,8 (2006), 4,3 (2013) i 4,6 (2014).
W tych samych latach Libia nie znajdowała się w tak szczęśliwej sytuacji, bowiem
wzrost PKB (w %) wynosił: 11,9 (2005), 6,5 (2006), -13,6 (2013), -24,0 (2014) [The
World Bank. Libya & UAE]. Ale dane różnią się w różnych publikacjach,
np. wg UAE Central Bank wzrost gospodarczy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2005 i 2006 wynosił odpowiednio 8,2% oraz 6,6%, przy ujemnej
wartości w 2009 roku [UAE Infrastructure Report 2009].
Libię w 2000 roku zamieszkiwało dwukrotnie więcej osób, niż ZEA, a w 2014
roku populacja Libii stanowiła niespełna 70% liczby ludności ZEA. Za wielkie
osiągnięcie ZEA przyjmuje się przyjęcie w krótkim czasie ogromnej liczby pracujących imigrantów. W ciągu 15 lat liczby ludności kraju zwiększyła się 3,5-krotnie.
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Przy czym ZEA, o powierzchni 84 tys. km2 , są 21 razy mniejsze od Libii (1760 tys.
km2) i 8,5-krotnie mniejsze od Fazzanu (725 tys. km2).
Tab. 3. Liczba ludności (mln)
Tab. 3. Population (mln)
Kraj
Libia
ZEA

2000
5,3
2,6

2002
5,5
2,7

2010
6,5
4,7

2012
6,5
8,1

2014
6,3
9,1

Źródło: The Economist: Świat w liczbach 2003, 2005; The Economist: Pocket World in figures 2013,
2015; The World Bank 2016bc.

W Libii grunty orne stanowią zaledwie 1% pow. kraju, a łąki i pastwiska – 8%.
Na osobę przypada 0,4 ha ziem uprawnych. W kraju migranci w 2005 roku stanowili 10,6% ludności kraju, a w 2010 – 10,9%. Od lat 90. niezmiennie 22-23% mieszkańców mieszka na wsi, pamiętając, że w latach 60. XX wieku, aż 70% ludności
kraju stanowiła ludność wiejska [The World Bank 2016b; PWN].
W przypadku ZEA wg danych zamieszczonych przez The Economist [Pocket
World …2015] tylko 0,6% powierzchni federacji to ziemie uprawne, a wg Banku
Światowego – 0,5% (w 2013). Ogółem ziemie wykorzystane rolniczo (włączając w
to zadrzewianie podnoszące estetykę miast i terenów wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz mające przeciwdziałać erozji eolicznej w oazach) stanowią 4,6% powierzchni kraju, a na osobę przypada 0,004 ha ziem uprawnych. Na wsi mieszka ok.
15% mieszkańców kraju (2013). Migranci w ZEA w 2005 stanowili 64% a po kryzysie 2008 roku tylko 40% w 2010 [The World Bank 2016c].
W ZEA oazy Al-Ajn (zamieszkałe od neolitu) w 2011 roku wpisane zostały na
listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości [UNESCO. Cultural Sites of Al Ain].
W libijskim Fazzanie na liście tej znalazły się od 1985 roku malowidła naskalne
w Tadrart Acacus, pochodzące z okresu od 12 tys. p.n. e. do 100 r. n.e. [UNESCO.
Rock-Art Sites of Tadrart Acacus].
Oba kraje planowały rozwój transportu kolejowego, ale żaden kolei dotychczas
nie ma. Być może najbliżej realizacji marzenia są ZEA, bowiem rozpoczęły budowę
linii kolejowej łączącej pole naftowe w Ghaszsza (Shah) z wybrzeżem. Na razie
postępu prac nie widać. Prace spowalnia poszukiwanie rozwiązań technicznych
właściwych dla różnego rodzaju osadów piaszczystych budujących podłoże przyszłej inwestycji [Railway plans... 2011].
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Libia: oazy Fazzanu
Charles Bowden w 2009 roku na kartach magazynu National Geographic napisał, że „My, ludzie współcześni niechętnie przyjmujemy, że przeszłość jest zapisem
zmian klimatu, wielkich migracji, rozwoju i upadku narodów, ale działamy tak, jakby nasza obecność była ostatnim rozdziałem tej historii. Ale na Saharze ta bardzo
długa historia spotyka każdego odwiedzającego i przypomina, że obecny rozdział
jest kruchy i niepewny”. Kilka lat później współczesna historia libijskiego Fazzanu
tym bardziej potwierdziła prawdziwość słów Bowdena.
W odkrywaniu historii zmian klimatu tej części Sahary skuteczne okazały się metody wykorzystujące zdjęcia satelitarne i lotnicze oraz oczywiście prace terenowe wykonywane przez paleoantropologów [Castles in the desert... 2011]. Ryty naskalne dowodzą istnienia wilgotnej Sahary, gdy żyły tam lwy, słonie, nosorożce i inne zależne od
występowania wody zwierzęta. Obecnie wielki zbiornik podziemny (zwany Megafazzanem) gromadzi wody zebrane tu w różnych okresach historycznych. Około 200 tys.
lat temu opady były obfite, a istniejące do dzisiaj pozostałości starożytnych kanałów
świadczą o dawnej obecności rzek w środku współczesnej pustyni. Około 70 tys. lat
temu deszcze zanikają, aby potem powrócić i ponownie dać podstawy egzystencji dla
żyjącej w tej części dzisiejszej Sahary znacznej społeczności. Około 5 tys. lat temu,
gdy opady deszczu ponownie zaczęły się zmniejszać, jeziora zanikać a pustynia rozszerzać swój zasięg, ludzie tym razem na tym terenie pozostali. Przypuszczalnie dlatego, że dla ówczesnych społeczeństw polowanie przestało być głównym źródłem
przeżycia, a stała się nim hodowla zwierząt (czego dowodzą ryty skalne). Potem przyszła kolej na powstanie społeczeństwa Garamantów, które rozpoczęło budowę miast
i oparło swoją egzystencję o rolnictwo [Drake i zespół 2008].
Badania prowadzone na południu Libii w piaskach Pustyni Aubari (Ghat),
przez archeologów z Uniwersytetu w Leicester (Wielka Brytania) pod kierownictwem David Johna Mattingly, pozwoliły stwierdzić, że Garamantowie żyli w klimacie zbliżonym do współczesnego, a budowane system nawadniania pozwalały rosnąć pszenicy, jęczmieniowi, sorgu, palmie daktylowej i drzewom oliwnym. Podziemne kanały zwane foggarami kierowały wodę gruntową na pola bez dużych strat
na parowanie. Do dzisiaj można zauważyć ok. 1 tys. km tych kanałów na zdjęciach
satelitarnych. System działał sprawnie przez setki lat. A potem zasoby wód reliktowych, zatrzymane w warstwach skalnych w okresach większych opadów deszczu,
zaczęły się kurczyć, a cywilizacja upadła. Jednak przez całe późniejsze wieki ta część
Sahary była obszarem przecinanym szlakami licznych karawan ze złotem, niewolni-
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kami (z południa na północ), oliwy z oliwek, wina, szkła i innych towarów z basenu
Morza Śródziemnego na południe [Mattingly i zespół 2007]. Po pierwszych sukcesach badawczych prace zespołu z Leicester zostały wsparte kwotą 2,5 mln euro
w ramach projektu finansowanego przez European Research Council „TransSAHARA: State Formation, Migration and Trade in the Central Sahara (1000 BC –
AD 1500)” i miały trwać do połowy 2017 roku. Niestety, wstrzymano je ze względu
na niestabilną sytuację polityczną w kraju.
Około 1,5 tys. lat po upadku cywilizacji Garamantów, rząd libijski podjął budowę Wielkiej Sztucznej Rzeki wraz z serią wielkich akweduktów i podziemnych
zbiorników, aby z powrotem ożywić życie na pustyni. Uczynił to tak skutecznie, że
mimo iż projekt nie został całkowicie ukończony, to poziom wód gruntowych
istotnie spadł z powodu nadmiernej ich eksploatacji. Projekt ma szacowaną żywotność od 50 do 100 lat [Mattingly i zespół 2007].
W skład regionu administracyjnego Fazzan wchodzi pięć szabijjatów: Sabha
(20), Wadi al-Haja (19), Wadi asz-Szati (15), Ghat (18) i Murzuk (21) wraz ze strefą
administracyjną Al-Katrun.
Powierzchnia regionu wynosi 567 tys. km2 i w 2006 roku zamieszkiwało w nim
393,7 tys. Libijczyków i 45,6 tys. obcokrajowców. Liczba mieszkańców wzrosła
w regionie o ¼ w ciągu zaledwie 5 lat (2000-2005), a w ciągu 20 lat została podwojona. Widocznym strumieniem przybywali w ostatnich dekadach imigranci z krajów
położonych dalej na południe. Całkowita powierzchnia farm obejmuje blisko 150 tys.
ha co stanowi zaledwie 0,26% powierzchni regionu. Resztę zajmuje pustynia. Całkowita powierzchnia nawadniana w regionie wynosi 104 tys. ha, w tym powierzchnia
farm nawadnianych latem i zimą stanowi 86%, a powierzchnia projektów strategicznych8 12,6% ogółu powierzchni nawadnianej. Program nawadniania palm daktylowych i oliwek (do roku 2005) obejmował 1385 ha (1,33% powierzchni nawadnianej).
Wielkości farm wzrosła od ok. 9 ha do średnio prawie 12 ha (w 2005). Początkowo
Libijczycy, którzy chcieli zostać rolnikami otrzymywali ziemię, budynki gospodarcze,
sprzęt, nasiona i żywy inwentarz za darmo. Od końca lat 80. państwo powoli wycofywało się jednak z tak silnego wsparcia prywatnej działalności.
Rolnictwo wykorzystuje wyłącznie nieodnawialne zasoby wód podziemnych.
Średni spadek lustra wód gruntowych wynosi 1m rocznie, a uprawy roślinne zuży-

8

Państwowe gospodarstwa uprawy zbóż, bądź plantacje daktyli i drzew oliwnych.
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wają 90% wody.9 Obecnie zużycie wody rocznie stanowi 398 mln m3, w tym
w rolnictwie 387 mln m3. Całkowita ilość wydobywanej wody ze zbiornika Murzuk
w Fazzanie przekracza roczną ilość dozwoloną do wydobycia o 15 mln m3.
Szabijjaty:
1. An-Nukat al-Chams;
2. Az-Zawija; 3. Al-Dżifara;
4. Trypolis; 5. Al-Marakib;
6. Misrata; 7. Syrta; 8. Bengazi;
9. Al-Mardż; 10. Al-Dżabal alAchdar; 11. Darna;
12. Al-Butnan 13. Nalut;
14. Al-Dżabal al-Achdar;
15. Wadi asz-Szati;
16. Al-Dżufra; 17. Al-Wahat;
18. Ghat; 19. Wadi al Haja;
20. Sabha; 21. Murzuk;
22. Al-Kufra

Ryc. 1. Podział administracyjny Libii po 2007 roku; zmienione
Fig. 1. Administrative division of Libia since 2007; changed
Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Libya#/media/File:Libya,_administrative_divisions_-_Nmbrs_-_colored.svg

Chów zwierząt na obszarze Fazzanu, pożądany z punktu widzenia zaspokojenia
potrzeb żywnościowych mieszkańców na mleko i mięso, jest dobrze akceptowany
przez mieszkańców, gdyż od zawsze miała tu miejsce hodowla zwierząt. W tradycji
jednak bliższy jest chów pasterski, a zwierzęta są źródłem prestiżu i mleka, rzadziej
mięsa. Prowadzi to jednak do wyradzania się lokalnych ras na skutek chowu wsobnego, niskiej płodności zwierząt i ich wysokiej śmiertelności.

9

Zawarte w tekście dane statystyczne dotyczące Fazzanu pochodzą z niepublikowanych materiałów
konsultantów libijskich. Należy podkreślić, ze dane te w materiałach różnych konsultantów różnią
się nieraz znacznie. Dlatego należy traktować je z ostrożnością.
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Tab. 4. Zapotrzebowanie na wodę konieczną do uzyskania wybranych płodów rolnych
Tab. 4. Water requirements necessary to obtain the selected crops
Artykuły rolne
1 kg ziarna pszenicy
1 kg kolb kukurydzy
1 kg ryżu
1 kg mięsa
1 kg mleka
9 kg wytłoków trzciny cukrowej
1 kg soi
1 kg orzeszków ziemnych
1 kg nasion słonecznika
1 kg nasion sezamu
1 kg grochu lub fasoli
7 kg ziemniaków lub batatów

Woda potrzebna w cyklu produkcyjnym
1m3 wody
2 m3 wody
1 m3 wody
4 m3 wody
0,5 m3 wody
1 m3 wody
1,5 m3 wody
1 m3 wody
1-1,9 m3 wody
2,8 -4,5 m3 wody
1,5 m3 wody
1 m3 wody

Źródło: na podstawie Yang, Zehnder 2002.

Niewykorzystany pozostaje potencjał naukowy kilku istniejących w Fazzanie
ośrodków badawczych, zajmujących się w wielu aspektach problematyką rolniczą
(od geologii i geografii po weterynarię i zarządzanie informacją).
W trudnej sytuacji funkcjonuje rynek zbytu artykułów rolnych. Otóż tylko 50-60%
ceny, którą płaci konsument w efekcie trafia do rąk producenta. Dzieje się tak, gdyż:
 duże odległości dzielą producenta od konsumenta;
 istnieje wielu pośredników;
 stale wzrastają koszty transportu;
 towarów nie ma gdzie przechowywać, bowiem brak chłodni i magazynów na
obszarach rolniczych;
 brak nowoczesnych zakładów przetwórstwa płodów rolnych;
 brak pomocy sektora państwowego w tworzeniu rynku zbytu (tylko państwo
ma wystarczająco dużo pieniędzy);
 brak kompetencji w sektorze prywatnym.
W obecnej trudnej sytuacji, zwłaszcza rolników prywatnych, istotne znaczenie
w wiązaniu ich na dłużej z gospodarstwem rolnym ma pomoc finansowa państwa,
wyrażona w postaci kredytów i w uzasadnionych przypadkach pomocy bezzwrotnej.
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SABHA, to najliczniej zamieszkana shabijja, w której główną grupę stanowią Libijczycy z plemienia Guedadfa, Muamara Kaddafiego. Sub-region zamieszkuje ponad
141 tys. osób, w tym prawie wszyscy (bo 95%) w strefie zurbanizowanej. Dlatego
gęstość zaludnienia w strefie aktywnej ekonomicznie jest najwyższa w Fazzanie,
tj. ponad 200 osób/km2. Dynamika wzrostu populacji jest także duża, w ciągu 20 lat
liczba ludności uległa podwojeniu. Do wojny domowej w 2011 roku docierało tutaj
najwięcej osób z zagranicy w całym Fazzanie. Znaczna część społeczeństwa
(ok. 20%) zajmuje się rolnictwem, choć niekoniecznie jest ono jedynym źródłem
utrzymania. W Sabha większość pracujących zatrudnia sektor naftowy i administracja.
Powierzchnia szabijji wynosi około 17605 km2, gdzie stosunkowo duży jak na
Fazzan obszar jest objęty działalnością rolniczą – 3,9%. W tym większość, bo ponad 68% zajmują ziemie uprawne, blisko ¼ powierzchni stanowią tereny wypasu
zwierząt hodowlanych i niewielki fragment (0,21%) tereny nasadzenia drzew. Całkiem spory obszar zajmuje osadnictwo (7,64%).
Odsetek osób zajmujących się rolnictwem w szabijji systematycznie wzrastał
do 2011 roku i rósł odsetek rodzin posiadających farmy. W latach 2001-2011 miał
w Sabha miejsce największy wzrost ziem nawadnianych w regionie, a większość
nowo zagospodarowanych terenów objęły doinwestowane farmy państwowe.
Większość pracujących w rolnictwie zatrudniał sektor państwowy. Cudzoziemcy
stanowili 45% ogółu siły roboczej w rolnictwie szabijji, w tym blisko 5 tys. osób
pracowało na farmach państwowych. Na jednego pracownika przypadało 20 ha, co
pozwala uznać, że uzyskano dobrą wydajność pracy przez mechanizację.
Znajduje się tu najrozleglejszy kompleks gleb nawadnianych, a po istniejącym na
tym terenie w połowie holocenu jeziorze (dawno wyschniętym), pozostały osady
wzbogacające glebę. Rolnictwo wspiera wyższa uczelnia kształcąca specjalistów
w zakresie rolnictwa i zapewniony jest dostęp (choć nieco utrudniony) do wody.
Produkcja rolnicza na obszarze Sabha charakteryzuje się znaczną przewagą
upraw roślinnych nad hodowlą zwierząt.
Z roślin uprawnych najważniejsza jest uprawa pszenicy i jęczmienia, a następnie
roślin paszowych (w tym koniczyny). Warzywa i daktyle stanowią uzupełnienie
produkcji (i diety mieszkańców).
Największą powierzchnię zajmują uprawy cebuli, ziemniaków i pomidorów,
a w następnej kolejności wodochłonne arbuzy i melony oraz czosnek i inne warzywa.
Znaczną powierzchnię zajmują odnowione sady daktylowe i winnice, w mniejszym stopniu istotne są cytrusy i oliwki.
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Tab. 5. Uprawy zbóż i roślin paszowych w Sabha w 2005 roku
Tab. 5. Cereals and forage crops in Sabha in 2005
Uprawy
Pszenica
Jęczmień
Koniczyna
Owies
Trzcina cukrowa
Trzcina
Razem

Powierzchnia
w ha
906
7385
1143
958
62
81
10535

Odsetek upraw
8,6
70,1
10,8
9,1
0,6
0,8
100

Plony
[t/ha]
4
3
200
–
200
150
–

Produkcja [t]
3624
22155
–
–
–
–
–

Źródło: opracowanie własne wg danych konsultantów libijskich.

Tab. 6. Uprawy warzyw letnich i zimowych w Sabha w 2005 roku
Tab. 6. Summer and winter vegetables in Sabha in 2005
Uprawy
Sucha cebula
Czosnek
Ziemniaki
Pomidory
Inne warzywa
Arbuzy i melony
Razem

Powierzchnia w ha

Plony [t/ha]

Produkcja [t]

1058
207
534
563
148
273
2783

21
10
30
18
10
30

22218
2070
16020
10134
1480
8190
60112

Źródło: opracowanie własne wg danych konsultantów libijskich.

Wraz ze wzrostem produkcji roślinnej istotnie wzrosło zapotrzebowanie na nawozy sztuczne oraz ich zużycie, a także zastosowanie środków ochrony (pestycydów, herbicydów, środków grzybobójczych i środków przeciw pająkom). Na powierzchni 16582 ha zastosowano w 2005 roku: 4650 ton nawozów i 3382 tony
mocznika. Łącznie na zboża, warzywa, drzewa owocowe i rośliny paszowe zużyto
87,4 tys. litrów pestycydów, 84,4 tys. litrów herbicydów, 78,4 tys. litrów środków
grzybobójczych oraz 13 tys. litrów środków przeciw pająkom.
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Tab. 7. Liczba i wydajność drzew i krzewów owocowych w Sabha w 2005
Tab. 7. Number and capacity of fruit trees, Sabha in 2005
Liczba

Odsetek ogólnej
powierzchni

Owoce
[kg/drzewko]

Produkcja
całkowita [t]

Daktyle

396060

37

40

15842,4

Cytrusy

230867

21,5

60

13852

Winogrona

393233

36,7

8

3146

Oliwki

44307

4,2

50

2215,3

Inne

7553

0,7

10

75,5

Gatunek

Źródło: opracowanie własne wg danych konsultantów libijskich.

Warunki naturalne, w tym trudny klimat i niewiele naturalnych pastwisk, stanowią istotną przeszkodę, zwłaszcza w hodowli bydła. Jednak rolnicy, zwłaszcza
tradycyjni mieszkańcy tych terenów, zajmują się hodowlą owiec i kóz, które stanowią prawie 92% wszystkich hodowanych zwierząt. Około 5,5 % to wielbłądy i najmniej – 2,5% ogółu zwierząt hodowlanych stanowi bydło. Rolnicy wykorzystują
w tym przypadku pasze zielone i suche, których – co trzeba podkreślić – mają pod
dostatkiem, bowiem ich nadwyżki wysyłają na północ kraju.
Shabijja pełni główną rolę w restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w Fazzanie.
Składa się na to wiele czynników, w tym dobra dostępność komunikacyjna drogami
krajowymi do okolicznych szabijji, ale też łatwe połączenie (chociaż długie, ok. 660 km)
z północą kraju i stolicą. W Sabha jest najwięcej dróg (średnio 0,46 km/km2). Stąd ma
miejsce tutaj, obok rozwoju przemysłu wydobywczego, także rozwój turystyki.
Bariery rozwoju shabijji to wysokie koszty transportu i wysokie koszty wydobycia wody (do 2011 zużywano rocznie 561 mln m3 wody, w tym na potrzeby rolnictwa 547 mln m3), wysokie koszty przechowywania produktów rolnych, trudności
techniczne związane z chłodzeniem i opakowaniem, wysokie koszty budowy odpowiedniej infrastruktury (w tym nowych osiedli) oraz zakupu maszyn, urządzeń
i technologii (w perspektywie), a także kosztowna rozbudowana administracja.
WADI ASZ-SZATI zajmuje 90246 km2 z czego tylko 0,6% stanowi obszar aktywny ekonomicznie. Największą powierzchnię użytkowaną rolniczo stanowią ubogie pastwiska (328 km2 – 62%) , a o połowę mniej (tylko 165 km2 – 31%) grunty
uprawne.
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Wielkość obszaru nawadnianego jest tu najniższa w Fazzanie – 17 588 ha, w tym
w rękach prywatnych znajduje się 81% tego obszaru. Istotnie duża, w stosunku do
pozostałych szabijjatów, jest powierzchnia nienawadniana w rolnictwie (suche, ubogie
pastwiska) sięgająca 1,6 tys. ha (19%) powierzchni. Jest to jedyny obszar Fazzanu,
gdzie nie prowadzi się zalesień w celu ochrony przed intruzją piasków. W tym celu
zakładane są natomiast gaje daktylowe, których powierzchnia sięga 185 ha.
Do 2011 roku w rolnictwie pracowało ok. 9,5 tys. ludzi, wśród których, aż 83%
stanowili cudzoziemcy, głównie zatrudnieni w sektorze państwowym. Konkurencją
w zatrudnieniu był przemysł, w tym głównie wydobycie żelaza. Znajdują się tu
najmniejsze powierzchniowo farmy po Ghat (7,6 ha). Mało gruntów rolnych przeznaczonych jest pod farmy prywatne, w tym najwięcej uzyskano w wyniku zajęcia10.
Wiele gruntów rolnych (2 miesiące po Wadi al-Haja) przejęto według umowy korzyści11. Na obszarze Asz Szati znajduje się znacznie więcej ziem nienawadnianych,
niż w innych shabijjatach. Zużycie roczne wody do 2011 roku wynosiło 311 mln
m3, w tym 299 mln m3 pobiera rolnictwo. Duży powierzchniowo obszar gleb bardzo słabych (piątej klasy wydajności) może zostać tu całkowicie utracony, jeżeli nie
zostanie chroniony przed pustynnieniem, zasoleniem i erozją.
MURZUK jest trzecią (po Sabha i Wadi asz-Szati) najbardziej zaludnioną shabijją w Fazzanie, bowiem do wojny domowej 2011 roku zamieszkiwało tu około
80 tys. osób, w tym wielu cudzoziemców (14,5%). Dla biednych migrantów z sąsiednich krajów na południu (głównie z Czadu) Murzuk jest pierwszym przystankiem. Przybywający tu cudzoziemcy, po zarobieniu pieniędzy na dalszą podróż,
ruszają na północ. Tylko niektórzy zostają na dłużej lub na stałe. Do niedawna
właśnie cudzoziemcy w większości pracowali na farmach prywatnych. Rdzenni
Libijczycy preferowali prace w innych sektorach, a najchętniej w administracji.
Na południu szabijji, gdzie gęstość zaludnienia jest mniejsza i gdzie znajdują się
surowce mineralne, zatrudnienie w rolnictwie jest zdecydowanie mniej atrakcyjne.
Po rewolucji 1969 roku rolnictwo na obszarze Murzuk miało wielkie znaczenie dla
kraju. Dowodem na to była realizacja w owym okresie wielu projektów rolniczoosiedleńczych. Powierzchnia tych nowych projektów wyniosła 2 648 ha, w ich ramach
powstało 276 gospodarstw, a rolnicy dostali prawo do korzystania z tego areału.

10
11

Czyli zagospodarowania ziem nieposiadających w danym czasie gospodarza.
Według porozumienia między właścicielem (Libijczykiem), a najemcą (najczęściej cudzoziemcem).
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Jak w całej Libii tak i w Murzuk w ostatnich latach przed wojna domową (2011)
postawiono na rozwój sektora prywatnego w rolnictwie, a państwo powoli wycofywało się z opieki nad rolnikami i ich gospodarstwami (zwłaszcza w sferze technologiczno-finansowo-marketingowej). W latach 2001-2002 z budżetu szabijji przeznaczono na rolnictwo tylko 5-8% ogółu środków finansowych.
Powierzchnia regionu jest bardzo rozległa – 355,6 tys. km2, z czego tylko znikoma część (0,27%) powierzchni jest aktywna ekonomicznie. Jest to najniższy odsetek w całym Fazzanie. Nieco ponad połowę tego obszaru stanowią pastwiska
(52%), a 45% uprawy. Niewielka cześć obszaru aktywnego ekonomicznie jest zabudowana (mniej niż 3%).
Dostępność komunikacyjna jest dobra, zwłaszcza w północnej części regionu, jednak odległości od rynków zbytu płodów rolnych oraz instytucji regulujących ten rynek
niewygodnie duża. Gęstość dróg na km2 jest podobna jak w innych szabijjach, niższa
jednak jest długość dróg w obszarze aktywnym gospodarczo.
Na obszarze Murzuk znajduje się wiele pól uprawnych (ponad 49 tys. ha), w tym
40 tys. ha zajmuje 3,2 tys. farm prywatnych, a pozostały obszar – państwowe projekty strategiczne (ponad 8,5 tys. ha) oraz programy zakładania gajów palmowych
i daktylowych (488 ha). Powszechne zastosowanie ma technika zraszania osiowego,
która doprowadziła do zwiększenia dotychczasowej powierzchni wykorzystywanej
do celów rolniczych. Przed wojną domową zakładano zmianę metod nawadniania
na bardziej oszczędne zraszacze punktowe i nawadnianie podpowierzchniowe.
Jednym z powodów planowanej oszczędności wody była uprawę arbuzów, w 2005
roku stanowiących 7,4% całej krajowej produkcji, prowadząca do sprzedaży nie
tylko tego owocu, ale także wypełniającej go „wirtualnej wody”.
W rolnictwie pracuje tu najwięcej osób w porównaniu do innych shabijji (po
Wadi al-Haja). Jednak odsetek ten zaczął maleć już przed wojną domową. Prawie
dwa razy więcej osób pracuje w sektorze państwowym, niż prywatnym i aż 72%
zatrudnionych w rolnictwie do niedawna stanowili cudzoziemcy.
WADI AL-HAJA, nie tylko posiada rozległe pola naftowe, a także ogólna powierzchnia wykorzystywanych tutaj gruntów rolnych jest najwyższa w całym Fazzanie. Obszar słynie z nowoczesnych farm o kształcie koła (tak jak działają zraszacze), nawanianych wodą z Wielkiej Sztucznej Rzeki. Niestety także zużycie wody
jest tu największe (po Sabha), rocznie 473 mln m3, w tym w rolnictwie 460 mln m3.
Do 2011 roku nastąpił planowany silny wzrost liczby i powierzchni farm.
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Zatrudnionych w rolnictwie jest najwięcej osób w całym Fazzanie (prawie 11 tys.),
w tym 81% stanowili do niedawna obcokrajowcy. Prawie tyle samo osób pracujących
zatrudnia sektor prywatny co państwowy. Do 2011 roku stale wzrastał odsetek osób
zajmujących się rolnictwem, a także odsetek rodzin posiadających farmę12.
W rolnictwie dominują uprawy roślinne, a zwłaszcza uprawy pszenicy i jęczmienia (blisko 11% powierzchni upraw) oraz palma daktylowa i inne drzewa owocowe
(9,5%). Koniczyna i inne rośliny paszowe zajmują 33% powierzchni upraw. Warzywa uprawia się na niespełna 4% powierzchni nawadnianej.
Region jest samowystarczalny w produkcji jęczmienia (którego uzyskuje się czterokrotnie więcej, niż wynosi zapotrzebowanie), warzyw (siedmiokrotnie więcej, niż
zapotrzebowanie) i daktyli (dziewięciokrotnie więcej). Mimo wprowadzania upraw
pszenicy, jej produkcja zapewnia tylko ok. 40% zapotrzebowania. Natomiast brakuje ziemniaków (produkcja zapewnia tylko 7% zapotrzebowania), cytrusów i mięsa
(gdzie najłatwiej dostępna baranina i tak zapewnia tylko 13% zapotrzebowania).
Na rozszerzenie hodowli zwierząt brakuje pasz, których obecna produkcja zapewnia jedynie 40% zapotrzebowania, a pastwiska naturalne właściwie nie występują.
Produkowany w tym rejonie czosnek pozwala zaspokajać ponad połowę popytu
w Fazzanie. Obserwuje się tu liczne problemy związane z nawadnianiem i drenażem
gleb, ich zasoleniem, walką ze szkodnikami: ptakami, gryzoniami, szarańczą, karłowaceniem drzew cytrusowych. Notowane są liczne straty zbiorów podczas przechowywania. Wykorzystanie kredytów udzielonych przez bank rolny jest jednym
z najwyższych w szabijjatach Fazzanu.
GHAT, obszar izolowany, zasobny w walory turystyczne, ale także w ropę naftową. Odkrycie ropy naftowej na terenie szabijji ograniczyło rozwój rolnictwa na
terenach roponośnych. Na obszarze Ghat ukształtowanie terenu jest wyraźnie
zróżnicowane, znajdują się tu liczne wadi (posiadające warstwę glebową) oraz pasma górskie (pozbawione tej warstwy, niezdatne do uprawy). Rolnicy muszą gospodarować na słabych glebach pustynnych, mocno zasolonych, z ubogim zasobem
substancji organicznych. Często na powierzchni gleb gromadzi się wapń. Zatem
gleba jest jałowa i podobnie szata roślinna. Zużycie roczne wody sięga 61 mln m3,

12

Ale np. mieszkańcy opuszczający Wadi i kierujący się do Barjurmaja, gdzie istnieją lepsze warunki rolnicze,
nie zostają tam na dłużej, gdyż zagospodarowanie tych ziem utrudnia brak dróg i elektryczności.
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w tym na potrzeby rolnictwa 58 mln m3. W tej sytuacji środowisko przyrodnicze
i uwarunkowania kulturowe sprzyjają hodowli wielbłądów.
Większość osób pracujących w rolnictwie do niedawna stanowili cudzoziemcy
(64%), zatrudnieni głównie w sektorze państwowym. Rdzenna ludność (Tuaredzy)
tradycyjnie wybiera pracę w sektorze przemysłowym lub turystycznym, a na farmach pozostają mniej zaradni przybysze z zewnątrz.
W przypadku cudzoziemców przybywających do Libii z południa kontynentu,
AL-KATRUN to pierwszy obszar, gdzie można znaleźć pracę i warunki do zamieszkania. Jednak rotacja pracowników zatrudnionych w rolnictwie jest bardzo
duża. Rocznie na potrzeby rolnictwa zużywa się 13 mln m3 wody, przy ogólnym
poborze 14 mln m3 rocznie. Jest to najniższe zużycie wody w całym Fazzanie, ale
też i powierzchnia tego regionu administracyjnego jest niewielka. Blisko 9% w lokalnym budżecie zajmują wydatki na rolnictwo i hodowlę. Wyniki gospodarcze
jednak nie są imponujące. Zaciągnięte w banku rolniczym kredyty należą do największych w całym Fazzanie.
Zjednoczone Emiraty Arabskie: oazy emiratu Abu Zabi
Abu Zabi ma powierzchnię 67 340 km2, co stanowi 80% całego kraju. Najwyższym punktem emiratu jest Dżebel Hafit, o wysokości 1163 m n.p.m., u podnóża
którego rozpościerają się oazy Al-Ajn.
Zarówno rozwój oaz Al-Ajn jak i oaz Liwa zainicjowany został w powodów
sentymentalnych, przez rodzinę Al Nahajjan panującą w ZEA. Głównym autorem
strategii rozwoju i modernizacji emiratu Abu Zabi był Zajid ibn Sultan Al Nahajjan
(prezydent ZEA w latach 1971-2004), który skupił się na rozwoju oaz Al-Ajn (na
pograniczu z Omanem), gdzie urodził się i zmarł. Jego syn szejk Chalifa ibn Zajid
Al Nahajjan w 2005 roku zainicjował planowy rozwój Regionu Zachodniego (Western Region) wraz z planem modernizacji sektora rolniczego i oaz Liwa. Generalnym założeniem planu jest rozwój zrównoważony, który zachowa dla przyszłych
pokoleń wrażliwy ekosystem tych terenów, zapewniając jednak współczesnym wysoki poziom rozwoju. Na koszt państwa wiercone są studnie i zakładana większość
instalacji nawadniających. Rolnicy za pół ceny mogą otrzymać nasiona, nawozy
sztuczne i środki ochrony roślin. Subsydiowana jest także elektryczność oraz ostateczny produkt, gdyż rząd kupuje artykuły rolne po odpowiednio zawyżonych cenach [Allen 1999].
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W 2015 obie oazy (Liwa i Al-Ajn) uznane zostały przez FAO jako Globally Important Agricultural Heritage System (GIAHS), a nagrodzone ZEA znalazły się
wśród 13 państw świata, które aktywnie wspierają zrównoważony rozwój produkcji
żywności (w przypadku oaz nagrodzono głównie wysiłki nad przywróceniem palmie daktylowej ważnej roli w tradycji regionu). Nowe projekty we współpracy FAO
i ZEA dotyczą walki ze szkodnikami oraz gospodarowania wodą w produkcji rolniczej [Al Ain, Liwa... 2015].

Ryc. 2. Obszar badań terenowych WGiSR UW w emiracie Abu Zabi (ZEA)
Fig. 2. Area of field research of Faculty of Geography and Regional Studies, in Abu Dhabi (UAE)
Źródło: opracowanie własne.

Oazy Al-Ajn, położone są u podnóża gór Al Hadżar, na pustyni Ar-Rab al-Chali
i stanowią część oaz Al-Burajmi, przedzielonych granicą z Omanem. Do miast na
wybrzeżu nie jest daleko, do Dubaju 140 km, a do Abu Zabi 150 km. Na północ i na
wschód od Al-Ajn rozciągają się wolne od nawiewanych piasków tereny Omanu.
Jednak w kierunku zachodnim przeważają w krajobrazie piaszczyste wydmy. Od południa nad oazami wznosi się wapienny masyw góry Hafit („nagiej”), którego wysokość względna waha się od 300 do 1100 m. To właśnie sąsiedztwu gór oazy Al-Ajn
zawdzięczają znaczące, jak na tę strefę klimatyczną (klimat zwrotnikowy skrajnie suchy), zasoby wód gruntowych wraz z niewielkim udziałem wód powierzchniowych
spływających z gór, epizodycznie zasilających wadi. Powszechnie wykorzystuje się na
tym terenie kryte kanały nawadniające (faladż, falaj), z których najstarsze istniejące
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powstały ok. 2 tys. lat p.n.e. Ślady osadnictwa u stóp góry Hafit sięgają 3,5 tysiąca lat
p.n.e., warunkowanego dostępem do wody, dobrymi glebami i względnie małą wilgotnością powietrza przy wysokich temperaturach. Średni poziom ewapotranspiracji
w Al-Ajn wynosi 2,5 mm/rok, a zasięg obszaru nawadnianego 70 km2. Łącznie szacuje się wielkość ewapotranspiracji rocznej na 18,6 tys. m3 [Mohamed 2014].
W XX wieku osadnictwo koncentrowało się na obszarze 12 wsi (7 małych oaz),
których mieszkańcy zajmowali się rolnictwem. Po powstaniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 1971 roku i dzięki wielkim zyskom ze sprzedaży ropy naftowej,
intensywnie rozpoczęto rozbudowę infrastruktury twardej (dróg, wodociągów,
kanalizacji, luksusowych willi, hoteli, parków i ogrodów, fontann, supermarketów),
jak i miękkiej (szkoły, uczelnie – pierwszy w kraju Uniwersytet w 1976 r. oraz Wyższą Szkołę Technologii w 1989 r., nowoczesne szpitale, muzea, sale koncertowe)
[patrz Welcome to Al Ain City, www.youtube]. Miasto Al-Ajn dwukrotnie uzyskało
międzynarodową nagrodę w zakresie zagospodarowania i estetyki krajobrazu,
w 1996 w Hiszpanii i w 2000 w Stanach Zjednoczonych [Yagoub 2004]. Galeria
Handlowa Al Ain Mall szczyci się lodowiskiem, naśladując Dubaj z jego słynnym
stokiem narciarskim, znajdującym się także w galerii handlowej.
Grunty rolne w Al-Ajn zajmowały w 1970 tylko 1,6 tys. ha, a 16 lat później prawie dziesięć razy więcej. W latach 1997-1999 powierzchnia ziem uprawnych zwiększyła się o 150%, zajmując ponad 32 tys. ha. Małe jednohektarowe farmy zastąpiły
większe, przeciętnie o powierzchni 3,5 ha [Yagoob 2002].
Rozwój przestrzenny miasta Al-Ajn wchłonął okoliczne rozrzucone wsie tak, że
obecnie stanowią one jego dzielnice, a dawniejsze wsie wraz z gajami daktylowymi
zostały otoczone przestrzenią miejską i obecnie stanowią zarówno teren rolniczy, jak
i rekreacyjny (otwarty dla zwiedzających od świtu do zmroku) [Explore Al Ain]. Lokalnie tylko te zamknięte tereny rolnicze wewnątrz miasta nazywane bywają oazami
(oaza Al-Ajn, oaza Jahili, oaza Jimi, etc.). Oaza Al-Ajn, zajmuje powierzchnię
119,78 ha podzieloną na prywatne działki, gdzie rośnie 147 tys. palm daktylowych,
a ponadto mango, pomarańcze, banany, figi oraz inne owoce. Przez środek terenu
przepływa Wadi Sooraj, od którego geometrycznie rozchodzą się kanały nawadniające (faladże). Wewnątrz oazy znajdują się pozostałości starej fortyfikacji, stary meczet
i restauracja na szczególne wydarzenia świąteczne, a nadto ławeczki dla zwykłego
odpoczynku i tablice informacyjne dla turystów [Al Ain Oasis]. Oaza Al Muatared
zajmuje prawie 25 ha, obfitujące w liczne drzewa palmowe, cytrynowe, akacje i tamaryszek, nawadniane dzięki faladżowi o tej samej nazwie. Oaza Al Jimi (78,81 ha), nie
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tylko stanowi miejsce upraw palmy daktylowej, ale także rodzimych roślin leczniczych (Prosopis cineraria, lokalnie zwany Ghaff oraz Zizyphus spina-christi czyli Sidder) i
także ważna jest ze względu na odrestaurowaną historyczną zabudowę. Pozostałe
oazy to Hili o powierzchni 63,55 ha, Al Qattara (64,38 ha) i najmniejsza Al Muwaiji
(ok 11 ha)13.
Hodowlę zwierząt, w tym wielbłądów na mleko i mięso, z których słynie Al-Ajn,
przeniesiono daleko poza miasto na pustynię. Podobnie jak targ owiec i kóz.
Rozwojowi przestrzeni miejskiej towarzyszył stały wzrost liczby mieszkańców,
od 51 tys. w 1975 r. do 318,5 tys. w 1995 i do 614 tys. w 2010 (przy wzroście rocznym ok. 6%). Około 35%14 mieszkańców stanowią cudzoziemcy pracujący tutaj we
wszystkich bez małą zawodach, od niewykwalifikowanych pracowników w rolnictwie, budownictwie i oczyszczaniu miasta, po specjalistów w zakresie turystyki,
edukacji, IT oraz artystów (Al Ain City). Dzisiaj Al-Ajn jest trzecim największym
miastem ZEA, po Dubaju i Abu Zabi.
Mimo, że zmiany przestrzenne kontrolowane są przez obowiązujące prawa
chroniące zasoby naturalne15: ustawę o Wpływie na Środowisko (Environmental
Impact), Rozwoju Zrównoważonym (Environmental and Sustainable Development) oraz Kontroli Środowiska (Environmental Monitoring and Plans), a także
Narodową Strategię Ochrony Rzadkich Zasobów (National Environmental Strategy
for Scarce Resources) to zarówno zużycie wody, jak i jej zanieczyszczenie stawiają
dalszy rozwój oaz pod znakiem zapytania. Około 2 tys. studni zostało porzuconych
ze względu na obniżenie się zwierciadła wód lub ich zasolenie [Yagoub 2002]. Wykorzystanie wody w Al-Ajn już w 1989 sięgało 63 mln m3, z czego 65% zapewniały
wody gruntowe, a 35% pochodziło z odsalarni wody. Tymczasem szacuje się, że na
obszarze Al-Ajn woda może skończyć się do 2075 już przy eksploatacji rocznej na
poziomie 50 m3 [Al-Khateri 2008].
Oazy Liwa rozciągają się równoleżnikowo w kształcie łuku na 120 km długości, 100 km na południe od Zatoki Perskiej i 25 km na północ od Arabii Saudyjskiej, na skraju prawie bezludnej pustyni Ar-Rab al-Chali, zwanej Pustym Kwartałem. Centrum geograficznym i gospodarczym oaz jest miasto Mizaira’a. Oazy są
Dokładne plany oaz i lokalizacji miejsc historycznych do odnalezienia na stronie UNESCO po
kliknięciu Cultural Sites of Al Ain (Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud and Oases Areas) [UNESCO].
14 Według innych danych w emiracie Abu Zabi mieszka 2 657 026 osób (2014), w tym 1 750 855 to
mężczyźni, a 906 171 kobiety; 506 411 (19.1 %) stanowią rdzenni Emiratczycy, z których 42,5%
mieszka w regionie Al-Ajn [Updated version… 2015].
15 W każdym z emiratów.
13
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miejscem, skąd pochodzi plemię Bani Jas i wywodzi się rodzina Al-Nahajjan panująca w emiratach: Abu Zabi oraz Dubaju i z której pochodzą kolejni prezydenci
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W 1793 roku rodzina Al-Nahajjan przeniosła
swoją rezydencję z Liwa do miasta Abu Zabi. W przeszłości mężczyźni z Liwa zimą
zajmowali się hodowlą wielbłądów i kóz, a latem sezonowo nurkowali w poszukiwaniu perłopławów w wodach Zatoki Perskiej. Taki cykl życia szybko zmienił się
w latach 30. XX wieku wraz z pojawieniem się japońskich pereł hodowlanych,
a ostatecznie zniknął zupełnie wraz z eksploatacją w kraju ropy naftowej.
Trudno powiedzieć ilu mieszkańców dzisiaj zamieszkuje Liwa, wobec braku danych z pierwszego spisu powszechnego w 2011 roku, ale populację oaz szacowano
w 2009 roku na ok. 20 tys. osób, zamieszkujących 52 wsie [Abu Dhabi e-goverment].
W większości są to cudzoziemcy z Bangladeszu, Pakistanu i Jemenu pracujący w rolnictwie oraz w strefie przemysłowej w Shash (rejon wydobycia gazu ziemnego i ropy
naftowej), oraz z Indii, Egiptu, Syrii (nauczyciele, lekarze) [Malantowicz 2016].
Rdzenni mieszkańcy oaz najczęściej mieszkają na wybrzeżu, a w Liwa spędzają tylko
lato, gdy dzieci mają dłuższe wakacje. W miejscowym szpitalu zarejestrowanych jest
w tej porze roku ok. 8 tys. Emiratczyków (wg informacji ustnej uzyskanej od Naczelnego Lekarza szpitala w 2012 roku). Aby jednak ich zachęcić do powrotów do ziemi
ojców rząd rozwija wielkie projekty rozbudowy rezydencjonalnej w Liwa, bowiem
stare domy wyplatane z liści palmowych (budowane w okresie przed ropą naftową)
były zbyt nietrwałe, aby zachować się do dzisiaj. W zasadzie pozostały tylko dwa takie
domy w zachodniej części oaz. Ponadto dzisiejsi Bani Jas, nawykli do luksusu, nie
powrócą już z pewnością do takich chat.
W Liwa nie ma żadnych cieków powierzchniowych, nie buduje się tradycyjnych
kanałów nawadniających, a życie oazy zależy od zasobów wód gruntowych pochodzących z późnego plejstocenu i holocenu, zmagazynowanych w grubej warstwie
osadów piaszczystych i wydobywanych z wierconych studni głębinowych. Obecnie
tylko 5% zasobów zbiornika wód podziemnych rocznie odnawia się [Wood, Imes
2003]. Grubość warstwy wodonośnej w materiale piaszczystym wydm szacowana
jest na 38 m, ale jest niestabilna i przemieszcza się [Elmahdy, Mohamed 2015: 2].
Dlatego w 2010 roku, dzięki wysokim dochodom z ropy naftowej, podjęto niezwykły projekt utworzenia w Liwa/rejon Bu Hasa strategicznego zbiornika słodkiej
(odsolonej) wody pompowanej do strefy wodonośnej [Cariou 2014].
Gospodarka oaz koncentruje się na rolnictwie, głównie na uprawie słynnej na
całym świecie palmy daktylowej, której co roku poświęcony jest, trwający 10 dni
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lipca, Festiwal Daktyli. Obecnie oazy są dobrze zagospodarowane, a gospodarstwa
rolne bardzo zadbane i doinwestowane. Podczas, gdy w przeszłości efektywność
rolnictwa w oazach Liwa była dwukrotnie niższa, niż w położonych u stóp gór
Al. Hadżar – oazach Al-Ajn [Walker 1998: 170]. Oprócz daktyli w każdym ogrodzie
około połowy powierzchni gospodarstw przeznaczona jest na warzywniki, gdzie
uprawia się pomidory, paprykę, ogórki, bakłażany, cebulę, zioła, w tym intensywnie
pachnący w upalne dni koper. Szerokie zastosowanie mają szklarnie oraz tunele
z włókna szklanego. Uprawy nawadniane są obficie przy wykorzystaniu nowoczesnych technik nawadniających, w tym coraz częściej linii kroplujących. Rząd nie
nakłada na prywatnych rolników opłat za wodę, ale ponoszą oni koszty wiercenia
studni i pompowania wody gruntowej. Koszty nawadniania w dynamicznie rozwijającej się produkcji rolniczej ponosi państwo i wg danych dla 2006 roku średni koszt
oszacowano na 3,8 tys. USD/ha, a średni koszt eksploatacji i konserwacji na 700
USD/ha/rok w programach państwowych. W okresie modernizacji oaz Liwa, areał
nawadniany zwiększył się z 1 tys. ha do 21 tys. ha odpowiednio w latach 1987
i 2002 [UAE Water ... 2010]. Tymczasem wg FAO poziom wód gruntowych
w regionie od lat 80. XX wieku obniżył się miejscami z 45 m do 400 m, a w 2013
roku aż 40% gruntów rolnych w Liwa było już bezproduktywnych. W niektórych
lokalizacjach w oazach Liwa zanotowano 3-5 krotny wzrost zasolenia [Cariou 2014:
54; Murad 2008; UAE FAO 2009].
Zdaniem urzędników lokalnego samorządu TAMM Center w Mizaira’a, łącznie
w oazach istnieje ok. 30 tys. farm. Starsze są mniejsze (ok. 30 × 30 m, 50 × 50 m),
a nowsze znacznie większe (ok 150 × 150 m, 200 × 200 m) [Osas 2016]. Prywatnym farmom towarzyszą prywatne i państwowe gaje daktylowe oraz uprawy paszowe oraz plantacje zwane leśnymi16 (o powierzchni łącznej ok. 1,6 tys. hektarów).
W dużych gospodarstwach rolnych, należących także do państwa, pod folią uprawia
się m.in. truskawki, paprykę, ogórki, sałatę i inne warzywa. Prywatni rolnicy wspierani są przez państwo w zakresie edukacji, bezkosztowego dostępu do kwalifikowanych nasion, nawozów i środków ochrony roślin.
Hodowla wielbłądów prowadzona jest tradycyjnie na suchych pastwiskach
w obniżeniach pomiędzy wydmami i wspierana dodatkowo roślinami paszowymi.
Zwierzętami, pozostającymi stale daleko poza terenem zabudowanym, zajmują się
najczęściej najemni pracownicy przybyli z Jemenu.

16

Są to państwowe nasadzenia palm oraz szybko rosnących drzew i krzewów.
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Od południa wokół gospodarstw rozciągają się jedne z najwyższych wydm na
świecie (w tym Moreeb Dune o wysokości 300 m i 1,6 km długości), które przemieszczając się z wiatrem stale zagrażają uprawom. Rolnicy zwyczajowo chronią
pola przed erozją eoliczną budując ogrodzenia wyplatane z liści palmowych, bądź
składane z blachy falistej, a także sadząc na skraju gospodarstw, w odpowiedniej
gęstości, właśnie palmę daktylową oraz cytrusy i mango.
Oazy coraz częściej i liczniej odwiedzane są przez turystów zagranicznych, którzy jednak najczęściej są rezydentami ZEA (pochodzącymi z Europy Zachodniej
lub USA), mieszkają i pracują w którymś z miast na wybrzeżu. Odwiedzają on Liwa
na 1-2 dni, zamieszkując w jednym z trzech istniejących hoteli: Liwa Hotel (58 pokoi, 5 apartamentów i 3 wille na łącznie ok. 150 osób), najnowszym bardzo luksusowym Qasr Al-Sarab (205 pokoi) lub rzadziej w należącym do lokalnej administracji Liwa Resthouse (21 pokoi). W 2012 roku według danych statystycznych udostępnionych przez Hotel Liwa, przez cały rok gościło w nim około 18-20 tys. osób
[Dudek 2016]. Podczas festiwali szacuje się, że oazy w ciągu dnia odwiedza ok.
70 tys. osób [The National, 2015].
Polityczna stabilność versus niestabilność
Istotną kwestią w przypadku rozwoju analizowanych grup oaz jest sytuacja polityczna w kraju i polityka zagraniczna jaką realizują rządy tych krajów. O ile w przypadku ZEA nie zaistniał większy problem polityczny i kraj ten (w tym emirat Abu
Zabi, jako ten najbogatszy w ropę naftową i ten, z którego wywodzi się prezydent
kraju) konsekwentnie i dynamicznie realizuje swoją politykę otwarcia na gospodarkę
światową, to jednak nie obyło się zupełnie bez przeszkód. W 2004 roku zmarł wizjoner rozwoju gospodarczego i przestrzennego kraju, szejk Zajid ibn Sultan
Al Nahajjan. Tolerancyjny i otwarty na współpracę z Zachodem sprawował funkcję
prezydenta kraju od początku powstania federacji w 1971 roku. Zastąpił go na tym
stanowisku w 2004 roku syn, szejk Chalifa ibn Zajid Al Nahajjan. W wyniku niepokojów politycznych, które nastąpiły podczas i po tak zwanej Arabskiej Wiośnie, kraj
intensywnie się militaryzuje. W wydatkach na zbrojenia ZEA zajmują 15 miejsce na
świecie. W 2015 roku wprowadzono obowiązkową służbę wojskowa dla mężczyzn
w wieku 18-30 lat. Siły zbrojne ZEA stanowią 42 siłę na świecie i oprócz uczestnictwa w siłach pokojowych, pełnią także misje na Bliskim Wschodzie, w tym m.in.
uczestniczyły w międzynarodowej misji przeciwko Muammarowi Kaddafiemu
i jego zwolennikom w 2011 roku [Bienaimé, Rosen 2014].
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Libijski Fazzan od 5 lat uwikłany jest zaś w wojnę domową. W 2011 roku do
oaz na południu skierował się przywódca kraju Muammar Kaddafi, który szukał
wsparcia u członków własnego plemienia skupionego wokół Sabkha i imigrantów
z krajów sąsiedzkich. Po jego śmierci Fazzan zdestabilizował się jeszcze bardziej.
Kluczowy jest obecnie konflikt pomiędzy arabskimi plemionami, a ludami z Południa. Fazzan będąc miejscem zamieszkania arabskiego plemienia Guedadfa (rejon
Sabkha), Tuaregów z rejonie Ghat i Tubu na południowym wschodzie (okolice
Murzuk) pozostaje areną walk między zamieszkującymi te terytoria grupami, walczącymi o swoje prawa, ale także o kontrolę nad miastami, szlakami przemytu broni, narkotyków, a zwłaszcza w ostatnich latach - ludzi. Kaddafi chętnie rekrutował
do swojego wojska walecznych ciemnoskórych Tuaregów i negocjował z rządami
Mali i Nigru porozumienia dotyczące ich statutu. Natomiast w stosunku to czarnoskórych Tubu (w przeszłości prawdopodobnie niewolników Tuaregów) stosował
brutalne sposoby arabizacji, pozbawiając ich obywatelstwa, zmykając dostęp do
szkół i pracy. Gdy wybuchła wojna Tuaredzy w większości przyłączyli się do wojsk
Kaddafiego (ale też i obiecano im wiele przywilejów), zaś Tubu do rebeliantów.
Także i dzisiaj polityczne sympatie są w Fazzanie nadal podzielone, a zemsta
na przeciwnikach politycznych na porządku dziennym. Toczące się krwawe walki
(głównie w rejonie Ghat, Murzuk, Sabkha, w pobliżu największych pół naftowych)
destabilizują gospodarczo region. Wydobycie ropy gwałtownie spada, rolnicy
ze strachem opuszczają gospodarstwa, a wielu wcześniej zamieszkałych tam cudzoziemców wróciło do swoich krajów lub uciekło drogą na północ, do Europy [That
it... 2012; The uncalm... 2012; Cicha wojna... 2016].
Efekty zagospodarowania oaz – konkluzje
Nie ma takich dwóch miejsc na Ziemi, które by były takie same, ale poszukiwanie podobieństw i różnic w aspektach przyrodniczych i pozaprzyrodniczych jest
istotą geografii. W przypadku oaz Fazzanu i Abu Zabi różnic jest wiele, jednak
skupiając się na pozytywnych i negatywnych aspektach forsowanego przez rządy
krajów, w których leżą oazy, ich rozwoju przestrzennego, można zauważyć kilka
kluczowych kwestii podobnych, zarówno po stronie pozytywów, jak i negatywów.
Oprócz rosnących oczekiwań dotyczących unowocześnienia warunków życia
w oazach na pustyni, powtarza się także niezmienny od tysiącleci aspekt pustynnienia. Zdaniem Plita [1995] na natężenie procesów pustynnienia wpływają intensywne
procesy demograficzne oraz modernizacji i zagospodarowania, a więc wszystkie
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czynniki, które występują na porównywanych terenach. W przypadku analizowanych oaz procesy pustynnienia stale następują, chociaż w wersji nieoczywistej. Coraz lepiej zagospodarowywana przestrzeń oaz wydaje się opierać pustynnieniu. Jednak postępujące wyczerpywanie nieodnawialnych źródeł wody i zasolenie gleb,
proces ten de facto przyspiesza.
Pustynnienie stale zagraża tym terenom, zmniejszając szanse przyszłych pokoleń
na godne zamieszkiwanie na tych obszarach. Konkluzja ta stoi w sprzeczności
z tym co można obecnie zaobserwować w oazach, czyli z coraz lepiej zagospodarowanymi terenami zielonymi, dostępnością komunikacyjną i rozbudowaną przestrzenią publiczną i gospodarczą. A jednak wyczerpanie zasobów wody i zasolenie
gleb pewnego dnia zamknie dotychczasowy rozdział rozwoju przestrzennego omawianych oaz i zapewne ponownie się one wyludnią.
Trzeba jednak zauważyć, że paradoksalnie, osłabienie tempa rozwoju produkcji
rolniczej i eksploatacji surowców w Libii, spowolniło tempo wyczerpywania zasobów, co zwykle jest okolicznością oczekiwaną z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego17. Trudno powiedzieć na czym polegać miałby rozwój zrównoważony
z perspektywy analizowanych obszarów, bowiem wspaniałej poprawie poziomu
życia mieszkańców, zwykle towarzyszy nieoszczędne gospodarowanie zasobami dla
tzw. przyszłych pokoleń. Tymczasem dzisiejsza wojna w Libii, być może w perspektywie, pozwoli na nieco dłuższe korzystanie w Fazzanie z zasobów reliktowych
wód podziemnych, gleb i zasobów surowców mineralnych. Jednak niewłaściwa
wydaje się konkluzja, że im gorzej tym lepiej. Z pewnością więcej namysłu wymaga
wybór właściwej strategii rozwoju terenów oaz znajdujących się na pustyniach krajów zamożnych, których dochody pozwalają na realizowanie dowolnych koncepcji.
Konkluzja ta dotyczy wszystkich analizowanych obszarów oaz, w obu krajach:
w Libii i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

17

Rozwój zrównoważony to rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy społeczeństw, zrównoważony pod względem ekologicznym. Wymaga on „tworzenia nowych programów gospodarczych i rozwoju nie stosowanych dotychczas technik, gł. w produkcji, komunikacji, budownictwie oraz zmian
w psychice ludzi [Licińska 1999: 133].
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Tab. 8. Pozytywne i negatywne aspekty rozwoju przestrzennego analizowanych oaz
Tab. 8. Positive and negative aspects of spatial development of analysed oases
POZYTYWNE ASPEKTY
Zatrzymanie ludności na wsi tj. przeciwdziałanie dalszym migracjom do miast, w wyniku:
podniesienia poziomu życia mieszkańców
(zapewnienie miejsc pracy w różnych sektorach gospodarki, poprawa w zakresie wyżywienia, edukacji i dostępu do opieki medycznej, poprawa warunków mieszkaniowych);
poprawa rezultatów gospodarczych;
rozszerzenie zasięgu działalności rolniczej
i jej unowocześnienie; rozszerzenie zasięgu
obszarów zielonych na pustyni.
W efekcie: ochrona przed pustynnieniem.
W każdej grupie oaz udało się poprawić
sytuację we wskazanych wcześniej aspektach, jednak w różnym stopniu.

Najlepszymi efektami zagospodarowania
przestrzeni, w analizowanym okresie od 2005
roku, cieszyły się w kolejności: oazy Al-Ajn,
następnie Liwa, a na końcu wszystkie oazy
Fazzanu.

NEGATYWNE ASPEKTY
Nadmierna eksploatacja gospodarcza wrażliwego środowiska przyrodniczego wpłynęła na:
relatywnie tylko dobre rezultaty ekonomiczne (ujemny bilans zysków i strat, konieczne
subwencjonowanie);
W efekcie: już widoczne lub przewidywane
pustynnienie.

W każdej grupie oaz wystąpiły negatywne
skutki dla środowiska przyrodniczego o różnym natężeniu (ze szczególnym uwzględnieniem problemów wodnych), które do tej pory
jednak nie stanowią jeszcze wyraźnej bariery
dla dalszego rozwoju.
Najbardziej destruktywnym czynnikiem zmian
jest niestabilna sytuacja polityczna. Dlatego
wszystkie z oaz Fazzanu, na terytorium, których
toczy się od 2011 roku wojna domowa, straciły
większość wcześniej wypracowanych korzyści.

Źródło: opracowanie własne.

Literatura
Abu Dhabi e-government, https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/citizens/culture_and_ recreation/cultural_and_historical_sites/gen_info20?docName=ADEGP_DF_241906_EN&_adf.ctrl
-state=yru2f1rcw_4&_afrLoop=3150405379591458#!, 12.01.2016.
Al Ain City, http://www.alainmall.com/2010/alain-city.html, 15.09.2015.
Al Ain Oasis, https://www.youtube.com/watch?v=UQ4Nmu07WFY, 15.09.2015.
Al Ain, Liwa date palm oases recognised as agricultural heritages sites by FAO,
Khaleej Times, 15 Mar. [baza danych ProQuest].

Zmiany rozwoju przestrzennego wybranych oaz w arabskich krajach naftowych …

57

Al-Katheri E. S., 2008, Towards the establishment of water management in Abu Dhabi emirate, Water Resources Management, 22, 2: 205-215.
Allen R., 1999, Urban farmers dig living in the desert: agriculture and tradition by Robin Allen: Sand
and poor pasture give way to rich vegetation oiled by Abu Dhabi's wealth and worked by immigrant labourers: [Survey edition], Financial Times, 21 Dec [baza danych ProQuest].
Bienaimé P., Rosen A., 2014, The Most Powerful Army You've Never Heard Of, [w:] Business
Insider, http://www.businessinsider.com/why-the-uae-is-the-middle-easts-rising-militarypower-2014-11, 11.09.2015.
Bowden Ch., 2009, Unseen Sahara, National Geographic, http://ngm.nationalgeographic.com
/2009/10/fezzan/bowden-text/1, 11.09.2015.
Cariou A., 2014, Liwa : la mutation d'une oasis agricole en reserve strategique au service de la securisation en eau d'Abou Dhabi, Proceedings of the Colloquium: Oasis dans la mondialisation: ruptures et
continuities – 2013 December 16th/17th – Paris, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01024476, 20.11.2015.
Castles in the desert – Satellites reveal lost cities of Libya, 2011, European Research Council,
https://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-stories/castles-desert-%E2%80%93satellites- reveal-lost-cities-libya, 20.09.2015.
Cicha wojna na południu Libii. Tuaregowie i Tebu walczą o swoje, 2016, Wiadomości
WP, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Cicha-wojna-na-poludniu-Libii-Tuaregowie-iTebu-walcza-o-swoje-miejsce,wid,18173453,wiadomosc.html?ticaid=116a72&_ticrsn=3,
20.09.2015.
Dawoud A. M., Sallam O. M., 2011, Sustainable Groundwater Resources Management in Arid
Regions: Abu Dhabi Case Study, Ajman International Environmental Conference. Sustainable Development and Green Environment, http://www.drosamasallam.com/unitedara b-emirates.html, 20.09.2015.
Drake N. A., El-Hawat A. S., Turner P., Armitage S. J., Salem M. J., White K. H.,
McLaren S., 2008, Palaeohydrology of the Fazzan Basin and surrounding regions: The last 7 million years, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 263:131-145.
Dudek A., 2016, Charakterystyka ruchu turystycznego i profilu turystów w oazach Liwa [w:] I. Łęcka
(red.), Rozwój w warunkach pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, WUW, Warszawa.
EAD. Environmental Agency Abu Dhabi, 2012, Advancing Sustainable Groundwater Management
in Abu Dhabi, Annual Policy Brief,
https://www.ead.ae/Publications/Advancing%20Sustainable%20Groundwater%20Managemen
t%20in%20Abu%20Dhabi/Groundwater-PB-Eng.pdf#search=water, 20.09.2015.
Elmahdy S. I., Mohamed M. M., 2015, Groundwater of Abu Dhabi Emirate: a regional assessment by means of remote sensing and geographic information system, Arabian Journal of Geosciences, 8, 12: 11279-11292.
Explore Al Ain, http://www.explorealain.com/maps.html, 20.03.2016.

58

Izabella Łęcka

Fisher A., 2014, UN World Water Day lays stress on need for conservation, McClatchy – Tribune
Business News, 23 Mar. [baza danych ProQuest].
Forbes, 2015, 10 krajów z największymi rezerwami ropy naftowej, http://www.forbes.pl/kraje-znajwiekszymi-rezerwami-ropy-najwieksze-rezerwy-ropy-naftowej,artykuly,197445,1,1. html,
25.09.2015.
GMR (Great Man-Made River) Water Supply Project, Libya, Water Technology Net,
br, http://www.water-technology.net/projects/gmr/, 20.09.2015.
Licińska D., 1999, Geografia – człowiek i jego działalność, WSiP, Warszawa.
Łęcka I., 2007, Konieczność zmian w rolnictwie Fezzanu (Libia), [w:] M. Strzyż, A. Świercz (red.),
Badania regionalne – wybrane problemy. Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, Instytut
Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego i Odział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kielce: 175-182.
Łęcka I., 2008, Miasto-ogród na pustyni: przykład Al-Ajn w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
[w:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka, (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej
– geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego i Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, 36: 280-285.
Łęcka I. (red.), 2016, Rozwój w warunkach pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, WUW, Warszawa.
Malantowicz A., 2016, Wielonarodowość i wielokulturowość w mikroskali – imigranci oaz Liwa, [w:]
I. Łęcka (red.), Rozwój w warunkach pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, WUW, Warszawa.
Martyn D., 1987, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.
Mattingly D., Lahr M., Armitage S., Barton H., Dore J., Drake N., Foley R., Merlo S.,
Salem M., Stock J., White K., 2007, Desert Migrations: people, environment and culture in the
Libyan Sahara, Libyan Studies 38, http://www.human-evol.cam.ac.uk/desertpasts
/pdf/field_reports/mattinglyetal2007dmpi.pdf, 20.09.2015.
Mohamed M. M., 2014, An integrated water resources management strategy for Al-Ain City, United
Arab Emirates, [w:] Evolving Water Resources Systems: Understanding, Predicting and Managing
Water–Society Interactions, Proceedings of ICWRS2014, Bologna, Italy, June 2014 (IAHS
Publ. 364, 2014), s. 273-278, http://www.proc-iahs.net/364/273/2014/piahs-364-2732014.pdf, 20.01.2016.
Murad A. A., 2008, Challenges facing the sustainability of conventional water resources in the United
Arab Emirates (UAE). International Conference on Water Scarcity, Global Changes, and
Groundwater Management Responses: 1-5,
https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Murad2/publication/267235696_Challe
nges_Facing_the_Sustainability_of_Conventional_Water_Resources_in_the_United_Ar
ab_Emirates_%28UAE%29/links/5534fa5e0cf283a8f60c0963.pdf, 12.11.2015.

Zmiany rozwoju przestrzennego wybranych oaz w arabskich krajach naftowych …

59

Osas M., 2016, Rozwój wielofunkcyjności w oazach Liwa, [w:] I. Łęcka (red.), Rozwój w warunkach
pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, WUW, Warszawa.
Plit F., 1995, Pustynnienie antropogeniczne na obrzeżach Sahary i w Azji Środkowej : studium porównawcze, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zjednoczone-Emiraty-Arabskie-Gospodarka;
4575763.htm, 20.09.2015.
Railway plans for shifting sands, 2011,The National, 27 Nov. [baza danych ProQuest]
Pocket World in Figures 2013, 2012, The Economist, London.
Pocket World in Figures 2015, 2014, The Economist, London.
Świat w liczbach 2003, 2002, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
Świat w liczbach 2005, 2004, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
That it should come to this. Libya's civil war, 2015, The Economist,
http://www.economist.com/news/briefing/21638123-four-year-descent-arab-springfactional-chaos-it-should-come, 20.09.2015.
The National, 2015, http://www.thenational.ae/uae/heritage/liwa-date-festival-gets-underway---in-pictures#1.
The uncalm south. Libya, 2012, The Economist, http://www.economist.com/node/21554576,
20.09.2015.
The World Bank, 2016a, http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups,
15.03.2016.
The World Bank, 2016b, http://data.worldbank.org/country/libya, 20.09.2016.
The World Bank, 2016c, http://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates), 15.03.2016.
The World Bank, Libya, http://search.worldbank.org/all?qterm=Libya&title=&filetype,:
15.03.2016.
The World Bank, UAE, http://search.worldbank.org/all?qterm=UAE&language=EN&op=,
15.03.2016.
UAE FAO, 2009, Irrigation in the Middle East region in figures – AQUASTAT Survey 2008,
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0936e/i0936e10.pdf, 15.11.2015.
UNESCO, Cultural Sites of Al Ain, http://whc.unesco.org/en/list/1343, 15.03.2016.
UNESCO, Rock-Art Sites of Tadrart Acacus, http://whc.unesco.org/en/list/287, 15.03.2016.
UAE Infrastructure Report – Q3 2009, 2009, http://docslide.us/documents/united-arabemirates-infrastructure-report-q3-2009.html, 15.03.2016.
UAE Water Conservation Strategy, 2010, http://faolex.fao.org/docs/pdf/uae147095.pdf
Updated version of “Explore Abu Dhabi Through Statistics, 2015” released, 2015,
http://www.uaeinteract.com/docs/Updated_version_of_Explore_Abu_Dhabi_through
_Statistics,_2015_released/70020.htm), 15.03.2016.
Walker H., 1998, Fish: food from the water, Proceeding of the Oxford Symposium on Food
and Cookery 1997, Prospect Book, Devon.
Welcome to Al Ain City, https://www.youtube.com/watch?v=ZYRG4jyCX1U, 15.03.2016.

60

Izabella Łęcka

Wood W., Imes J., 2003, Dating of Holocene Groundwater Recharge in the Rub al Khali of Abu
Dhabi, [w:] A. Alsharhan, W. Wood (ed.), Water Resources Perspectives : Evaluation, Managment and Policy, Elsevier Science, Amsterdam: 379-385.
World: Highest Temperature, 2012, World Weather / Climate Extremes Archive. Arizona State University, http://wmo.asu.edu/world-highest-temperature, 15.03.2016.
Yagoub M. M., 2002, The development of a garden city in the middle of the desert: Al-Ain, UAE,
http://faculty.uaeu.ac.ae/myagoub/main_Al-Ain.htm, l2.02.2008.
Yagoub M. M., 2004, Monitoring of urban growth of desert city through remote sensing Al-Ain, UAE,
between 1976 and 2000, Int. Journal of Remote Sensing, 20, 6: 1063-1076.
Yang H., Zehnder A., 2002, Water scarcity and food import: a case study for South Mediterranean
Countries, World Development, 30, 8: 1413-1430.

Summary
C HA NG ES I N THE SPAT IA L DEVEL OPM EN T O F SEL ECT ED
O A S E S IN A R A B C OU N T R I E S , EXP OR T ERS OF OI L
(EX. LIBYA A N D UNITED ARAB EMIRATES)
In the article Author compare the spatial development (in economic terms) of oasis in Fazzan
(Libya) and in United Arab Emirates (Liwa oasis and Al-Ain) on the background of natural
conditions, historical continuity of settlements in these areas, local government decision and in
the context of international policy. Both countries are world's leading exporters of oil and
in both countries took place in recent years, growth in revenues from the exploitation of this
raw material, and a large influx of foreigners to work compare to relatively small population
of indigenous people and extensive plans for modernization of the country, including the area
of oases. The spatial development of oases and their spatial development (modernization) only
seemingly stopped the process of desertification, but in fact it go faster. Desertification (with
constant strong depletion of available water resources) is constantly threatening these sites,
reducing the chances of future generations to live with a dignity in these areas. This conclusion
is at odds with what can now be seen in the field: more and more green areas, transport accessibility, extensive public space and economic activity in the oases. But the exhaustion of water
resources and soil salinity someday will close the current chapter of spatial development and
oases will probably again be depopulated.
Keywords: MENA countries, spatial development, desertification

POLSKIE BADANIA OBSZARÓW PUSTYNNYCH W CZASIE
XI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU GEOGRAFICZNEGO
– OAZA CHARGA, 1925 R.
Małgorzata WOJTASZCZYK
Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, m.pokrzywnicka@uw.edu.pl
Wojtaszczyk M., 2016, Polskie badania obszarów pustynnych w czasie XI Międzynarodowego Kongresu Geograficznego – oaza Charga, 1925 r., „Czasopismo Geograficzne”, 87(1): 61-68.

S t r es z c ze n i e
W kwietniu 1925 r. w Kairze odbył się XI Międzynarodowy Kongres Geograficzny, w którym po raz pierwszy w historii udział wzięła delegacja z Polski. W trakcie kongresu odbyło
się kilka wycieczek krajoznawczych, wśród których najliczniej reprezentowany przez Polaków był wyjazd do oazy Charga, położonej w środkowym Egipcie na Pustyni Libijskiej.
Trwająca 5 dni wyprawa pozwoliła zapoznać się z obszarami pustynnymi różnego typu,
wyglądem oazy i życiem jej mieszkańców. Szczególnie wnikliwym studiom poddano budowę
geologiczną tej części pustyni. Wyjazd ten zaowocował pierwszymi polskimi opracowaniami
opisującymi środowisko geograficzne oaz pustynnych.
Słowa kluczowe: oaza Charga, Międzynarodowa Unia Geograficzna, Międzynarodowy Kongres Geograficzny, obszary pustynne

Obszary pustynne były przedmiotem zainteresowania geografów od bardzo
dawna. Oazy czyli fragmenty pustyń, na których dzięki specyficznym warunkom
przyrodniczym mogło rozwinąć się życie oraz działalność człowieka, traktowano
przy tym w sposób szczególny. Do dziś poznanie środowiska geograficznego oaz
pustynnych stanowi ważny nurt w badaniach z zakresu geografii regionalnej, nie
tylko światowej, ale także polskiej.
Jedne z pierwszych polskich badań terenów pustynnych, w tym warunków panujących w jednej z egipskich oaz, były możliwe już w 1925 r. Po odzyskaniu niepodległości, na początku lat dwudziestych XX wieku polska geografia zaczęła się
bardzo prężnie rozwijać. Akademickie ośrodki geograficzne skupiały wybitnych
geografów nie tylko w skali tamtej epoki, ale całej historii geografii polskiej. Naturalną konsekwencją różnorodnych badań prowadzonych przez polskich geografów
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była chęć zaprezentowania rezultatów na arenie międzynarodowej oraz oficjalne
włączenie Polaków do międzynarodowej społeczności geograficznej. Okazja do
tego nastąpiła w 1925 r., kiedy zorganizowano pierwszy po wielkiej wojnie kongres
geograficzny pod auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej.
XI Międzynarodowy Kongres Geograficzny odbył się w Kairze w dniach 1-9
kwietnia 1925 r. Po raz pierwszy w historii jedną spośród 24 delegacji narodowych
była delegacja polska. Udział w kongresie wzięło ponad 300 osób z następujących
państw: Anglia ze Szkocją, Irlandią i Indiami, Argentyna, Belgia, Brazylia, Chile, Czechosłowacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Japonia, Litwa, Monako, Palestyna,
Persja, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Syria, Szwajcaria, Urugwaj oraz
Włochy. Najliczniej reprezentowane były delegacje francuska, włoska i polska. Wśród
42 przybyłych na kongres Polaków byli między innymi: prof. Henryk Arctowski
(przewodniczący grupy polskiej, Lwów), prof. Włodzimierz Antoniewicz (Warszawa),
prof. Jan Bystroń (Poznań), prof. Jan Czekanowski (Lwów), prof. Eugeniusz Frankowski (Warszawa), Adam Ferens (Łódź) dr Adam Gadomski (Kraków), prof. Walery Goetel (Kraków), inż. Ferdynand Goetel (Warszawa), Aleksander Janowski (Warszawa), Juliusz Jurczyński (Łódź), Stanisław Korbel (Kraków), dr Aniela Kozłowska
(Kraków), prof. Stanisław Lencewicz (Warszawa), dr Stanisława Niemcówna (Kraków), inż. Aleksander Pareński (Lwów), prof. Stanisław Pawłowski (Poznań), prof.
Ludomir Sawicki (Kraków), prof. Jerzy Smoleński (Kraków), prof. Kazimierz Stołyhwo (Warszawa), prof. Antoni Sujkowski (Warszawa), dr Władysław Żelechowski
(Kraków). W tej grupie dodatkowo profesorowie H. Arctowski, J. Czekanowski i L. Sawicki byli oficjalnymi delegatami rządu polskiego.
W trakcie kongresu Polacy bardzo aktywnie uczestniczyli w obradach, a także
chętnie brali udział w różnego rodzaju dodatkowych wydarzeniach naukowych
i towarzyskich zapewnionych przez organizatorów. Na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem kongresu odbyło się w Kairze zebranie delegatów Międzynarodowej
Unii Geograficznej. Polska po raz pierwszy wystąpiła tam w charakterze członka
Unii. Na rzeczonym posiedzeniu wybrano zarząd kongresu oraz przewodniczących
pięciu sekcji, w jakich kongres miał obradować. Tu również zaznaczyła się obecność Polaków. Do prezydium zjazdowego weszli prof. H. Arctowski w sekcji I
(geografia matematyczna, geodezja, kartografia) oraz prof. J. Czekanowski w sekcji
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IV (antropologia i etnografia)1. Członkowie delegacji polskiej wygłosili 22 spośród
około 120 referatów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców.
Dlatego też prof. Henryk Arctowski podczas swojego przemówienia na posiedzeniu
plenarnym kończącym obrady wyraził życzenie, aby kolejny kongres, po zaplanowanym na 1928 r. kongresie w Londynie, obył się w Polsce, co zostało przyjęte
z dużym entuzjazmem. W rzeczywistości XIII kongres odbył się w 1931 r. w Paryżu, ale kolejny, w 1934 r. faktycznie obradował w Warszawie, co było olbrzymim
sukcesem i powodem do dumy polskiego środowiska geograficznego.
Bardzo ważnym elementem kongresu były wycieczki krajoznawcze, przygotowywane zarówno przez organizatorów, jak i samodzielnie przez uczestników zjazdu.
W tej kwestii również Polacy byli jedną z najaktywniejszych delegacji. Jeszcze
w trakcie trwania kongresu zwiedzili piramidy w Gizie, grobowce w Sakkara, tamy na
Nilu i kamieniołomy wapieni u stóp wzgórz Mokattam. Dodatkowo grupa polska
z inicjatywy prof. Ludomira Sawickiego2 zorganizowała trzy wycieczki, już po zakończeniu obrad Międzynarodowego Kongresu Geograficznego, a przed rozpoczęciem
wypraw naukowych przygotowanych przez komitet zjazdowy. Były to jednodniowe
wyjazdy do miasta Fajum na Pustyni Libijskiej, w skaliste partie wzgórz Mokattam
pod Kairem oraz do doliny Wadi Hor w Gebel Turra pod Heluanem.
13 kwietnia rozpoczęły się trzy główne wycieczki kongresowe. Pierwsza z nich
udała się w okolice Luksoru, gdzie odwiedziła Dolinę Królów i ruiny starożytnych
Teb. Równocześnie odbyła się niewielka, zaledwie dwunastoosobowa wyprawa
przez Pustynię Arabską, w trakcie której zwiedzano staroegipskie kamieniołomy
i obserwowano formy wietrzenia granitów. Najważniejsza jednak, z punktu widzenia polskiej delegacji, była wycieczka do oazy Charga, w której na 32 uczestników
wzięło udział aż 25 Polaków. Pozwoliła ona zapoznać się z obszarami pustynnymi
różnego typu, wyglądem oazy i życiem jej mieszkańców. Szczególnie wnikliwym
studiom poddano budowę geologiczną południowej części Pustyni Libijskiej. Cała
wyprawa trwała 5 dni i zaowocowała pierwszymi polskimi opracowaniami opisującymi środowisko geograficzne oaz pustynnych.

Ponadto obradowano w następujących sekcjach: sekcja II (geografia fizyczna), sekcja III (geografia
biologiczna i geografia człowieka), sekcja V (geografia historyczna i historia geografii).
2 Udział w kongresie oraz dodatkowych wydarzeniach z nim związanych był częścią pięciomiesięcznej
podróży prof. L. Sawickiego po Afryce Północnej.
1
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Oaza Charga w oczach polskich geografów w 1925 r.
Oaza Charga leży w środkowym Egipcie, 600 km na południe od Kairu i 200 km
na zachód od Nilu. Rozległe obniżenie rozciąga się na długości 300 km i szerokości
od 30 do 80 km. Miejsce to jako lokalizacja osiedli ludzkich znane było już w starożytności. Wtedy też nastąpił czas jego wielkiego rozkwitu, o czym świadczą liczne
ruiny miast i świątyń. Charga przez starożytnych nazywana była „Oazą Południową”
lub „Wielką Oazą” ze względu na fakt, że był to teren bardzo urodzajny. Oznacza to,
że prawdopodobnie cechowała się wilgotniejszym niż obecnie klimatem i większym
dostępem do naturalnych źródeł wody. W następnych wiekach oaza zaczęła podupadać. Próba jej ponownej aktywizacji nastąpiła przed I wojną światową, kiedy to przedsiębiorstwo „Corporation of Western Egypt” doprowadziło do Chargi linię kolejową
i wywierciło kilkadziesiąt studni artezyjskich, aby ułatwić sprowadzanie osadników
z doliny Nilu. Plan ten nie powiódł się, przez co w latach dwudziestych XX wieku
oaza wciąż była terenem zagospodarowanym w dużo mniejszym stopniu, niż pozwalały na to warunki przyrodnicze.
Jak wspomniano oazy położone są w rozległym obniżeniu otoczonym od północy, północnego-wschodu i południa stromą krawędzią. Życie ludzkie rozwinęło
się w licznych zagłębieniach dna obniżenia, tworząc niewielkie oazy oddzielone
obszarami o cechach typowo pustynnych. W latach dwudziestych XX wieku całe
obniżenie zamieszkiwało około 9000 osób, z czego 6000 przypadało na samo
miasto Charga. Ludność zajmowała się przede wszystkim uprawą palmy daktylowej, uznawanej za największe bogactwo oazy (ówcześnie szacowało się, że rośnie
w niej około czterdziestu tysięcy palm daktylowych), oraz pracą na niewielkich
polach uprawnych, w lecie porośniętych bawełną, natomiast zimą jęczmieniem
i pszenicą. Poza tym, w ogrodach rosły różne warzywa, banany, granaty, a nawet
winorośl i oliwki. Znane były także uprawy prosa, owsa, roślin pastewnych (np.
koniczyny) oraz ryżu. Mimo rozbudowanego systemu nawadniania rolnictwo
stało na bardzo niskim poziomie, ledwo wystarczającym na wyżywienie lokalnej
ludności.
Ważnym elementem krajobrazu oazy, będącym efektem pracy ludzkiej, były
domy. Budowano je z niewypalonej gliny lub palonych na słońcu cegieł, a kryto
płaskimi dachami z liści palmowych. W dużych skupiskach, takich jak miasto Charga, zauważyć można było dwa typy budowli. Pierwszy z nich to niskie domki parterowe, złożone z jednej lub kilku izb, otwarte od podwórka. Drugie to budowle
wyższe i trwalsze. Na dole znajdowały się wysokie pomieszczenia, przeznaczone do
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zamieszkania w zimie, natomiast górę tworzyło jedno, a nawet dwa pięta, zamieszkiwane w lecie. Niemal przy każdym domu znajdował się niewielki ogródek otoczony murem. Większość budowli była ściśle ze sobą zlepionych, przez co powstała
sieć wąskich, krętych, zaciemnionych uliczek składających się na krajobraz miasta.
Ich przebieg nie zależał jedynie od wielkości poszczególnych parceli, ale przede
wszystkim od wody, gdyż nie mogłaby powstać ulica, do której woda nie miałaby
dostępu. Niekiedy uliczki rozszerzały się tworząc niewielkie place, przy których
znajdowały się najważniejsze obiekty w Chardze.
Budynki rządowe oraz obiekty administracji publicznej nierzadko wybudowane
zostały w stylu nowoczesnym, z szerokimi drzwiami i oknami. Podczas pobytu grupy
polskiej w oazie znajdowały się tam między innymi urzędy administracji, poczta, kilka
sklepów, sąd, szpital i koszary. Najważniejszą budowlą był meczet. Była to wyższa
izba, nie wyróżniająca się szczególnie pośród tradycyjnych domów. W oazie istniały
również dwie szkoły. Do szkoły starego typu uczęszczały dzieci konserwatywnych
mieszkańców, którzy nie uznawali nowej szkoły rządowej. Ta z kolei, oprócz lekcji
Koranu, zapewniała naukę m.in. matematyki, deklamacji oraz geografii.
Ważnym elementem krajobrazu były ruiny starożytnych obiektów, pamiętających czasy rozkwitu oazy. Wśród nich zachowały się fragmenty monumentalnych
budowli, w tym sześciu świątyń, klasztorów chrześcijańskich, rzymskich fortów,
nekropolii, a nawet całych miast. Większość obiektów znajdowała się w północnej części oazy. Do najważniejszych z nich należy świątynia Hibis, zbudowana
przez Dariusza I dla boga Amona, odkopana na początku XX wieku przez amerykańską ekspedycję naukową oraz świątynia Nadura, pochodząca z czasów rzymskich, wzniesiona za panowania cesarza Antoninusa Piusa. W pobliżu świątyń
ulokowany został cmentarz koptyjski, na którym zachowało się kilkaset glinianych, kopulastych grobowców oraz ruiny chrześcijańskiego klasztoru z celami,
refektarzem i kaplicą. Do wszystkich tych miejsc już w pierwszej połowie XX
wieku doprowadzone były liczne drogi, zarówno powstające z inicjatywy władz,
jak i tradycyjnie wydeptywane szlaki karawanowe. Prowadziły one przez nieustannie przemieszczające się piaski pustyni, które stanowiły najważniejszy obiekt zainteresowania polskich geografów.
Wędrujące piaski pustyni były nieodłącznym elementem środowiska przyrodniczego oazy Charga. Jak wspomniano powyżej, oaza położona jest w rozległym obniżeniu otoczonym stromymi krawędziami, we wschodniej części Pustyni Libijskiej.
Geneza zagłębienia nie była Polakom znana. Ściany tworzące krawędzie kotliny, zbu-

66

Ma łg o rz ata W oj tasz czy k

dowane głównie z wapieni kredowych oraz łupków kredowych i eoceńskich, poprzecinane zostały licznymi dolinami wadi, wśród których wyróżniało się wadi Refuf,
którego zbocza pokryte były naciekami trawertynowymi. Wysokość krawędzi osiągała
średnio od 380 do 420 m n.p.m. Najwyższy punkt stanowiły wzniesienia Gebel Aguz
(440 m n.p.m.), Gebel Ramlia (448 m n.p.m.) i Gebel Amur (543 m n.p.m.). Natomiast płaskowyż rozciągający się wokół stopniowo obniżał się do wysokości około
200 m n.p.m. Dno doliny, zbudowanej przede wszystkim z łupków czerwonych,
piasków nubijskich i łupków nieprzepuszczalnych, pokrywały rozliczne misy
i niewielkie zagłębienia. Średnia wysokość wynosiła tu około 54 m n.p.m., w najniżej
położonym miejscu osiągając zaledwie 2 m n.p.m. W oazie Charga występowały również wzniesienia akumulacyjne, zbudowane z dawnych osadów jeziornych, powstałe
z resztek dna jeziornego wypreparowanego przez wiatr, osiągające do 10 metrów
wysokości3. Jednak głównym rodzajem wzniesień występujących w okolicach oazy
były wydmy powstałe w wyniku akumulacji eolicznej.
Pola wydmowe występujące w oazie Charga były częścią najwspanialszego ciągu
piasków wędrujących, nie tylko na Pustyni Libijskiej, ale i na całej Saharze. Nosił on
nazwę Abu Muhariq i tworzył drogę wędrówki piasków od wybrzeża Morza Śródziemnego w głąb kontynentu afrykańskiego. Rozciągał się na długości 650 km,
osiągając od kilku do 60 km szerokości. Zbliżając się do Chargi pasmo stopniowo
rozszerzało się, aby w końcu, natrafiając na Gebel Toaret i Gebel Teir rozdzielić się
na mniejsze części. Piaski wędrujące pochodziły z północnej części Pustyni Libijskiej. Ich ruch odbywał się w stałym kierunku z NNW na SSE, zgodnie z przeważającym w tym regionie kierunkiem wiatru. Wędrówka odbywała się w szerokich
smugach, w których wydmy formowały się jedna za drugą, tworząc grupy
i łańcuchy. Po dotarciu do obniżenia Chargi piaski otaczały dolinę i wkraczały
w zagłębienie kilkoma bramami na odcinku 60 km. Wędrujący strumień rozdzielał
oazę na dwie części, a będący w nieustannym ruchu piasek utrudniał życie mieszkańcom, zasypując drogi, linię kolejową, domy i pola uprawne.
Przemieszczające się masy materiału tworzyły barchany, charakteryzujące się
bardzo wyraźną formą. Barchany miały kształt rogala zwróconego ramionami
w stronę zawietrzną, o łagodnym stoku dowietrznym i stromym zawietrznym.
Zbudowane były z żółtego, drobnoziarnistego piasku pustynnego. Wędrówka
barchanów widoczna była nawet przy słabym wietrze. Miały różne tempo prze-

3

Jezioro w oazie występowało jeszcze za czasów Dariusza I.
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mieszczania się, od 11 do 19 metrów rocznie (średnio 15 m/rok), przez co nierzadko tworzyły barchany złożone. W Chardze wydmy osiągały wysokość do
20 m, jednak dominowały wzniesienia o połowę niższe. Oprócz barchanów występowały tam także płaty piaszczyste i równoległe wały rozciągające się również
na osi NNW-SSE.
Zgodnie z relacjami polskich badaczy woda nie odgrywała w krajobrazie Chargi
istotnej roli. W trakcie wycieczki w oazie dostępna była zarówno woda gruntowa
pochodząca z górnych warstw piaskowców, jak i woda artezyjska z piaskowców
dolnych, oddzielonych warstwą nieprzepuszczalnych łupków. Zauważalne były
niewielkie stawy powstające np. koło świątyni Hibis oraz małe słone jeziorka i wykwity soli. Geografowie obecni na wyprawie przewidywali jednak, że w przyszłości
nastąpi radykalne przekształcenie krajobrazu. Oaza zostanie usunięta poprzez zasypanie jej piaskami pustynnymi. Ich prognoza nie sprawdziła się. Na początku XXI
wieku oaza Charga jest największym skupiskiem ludzi i stolicą prowincji Nowa
Dolina, obejmującej południowo-zachodnią część Egiptu.
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Summary
P OL I SH ST UDI E S OF THE DES ER T AR EA S DUR ING 1 1T H
INTERNATIONAL GEOGRA PHICA L CONGR E SS
– KHARGA OA SIS, 1925
In April 1925 the 11th International Geographical Congress was held in Cairo, for the first
time with a Polish delegation. Several sightseeing trips took place during the congress,
among which most Poles participated in a trip to the Kharga Oasis, located in central Egypt,
on the Libyan Desert. The five day trip allowed for studies of the various types of desert
areas, of the oasis itself and of the life of its inhabitants. The geology of this part of the
desert received particular attention. The trip resulted in the first Polish papers describing the
desert oasis environment.
Keywords: Kharga Oasis, International Geographical Union, International Geographical
Congress, desert areas
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S t r es z c ze n i e
Artykuł prezentuje charakterystykę obszarów chronionych Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu. Przypominano w nim uwarunkowania historyczne tworzenia stref chronionych
w tym regionie, miedzy innymi, specyfikę i cechy instytucji, jaką były niegdyś obszary typu
hima. W opracowaniu dokonano także analizy liczby obszarów chronionych i ich powierzchni według różnych typów reżimów ochronnych. Przedstawiono także współczesne
zagrożenia środowiska przyrodniczego, zarówno te typowe dla omawianego regionu jak
i uniwersalne, występujące na obszarach chronionych również w innych częściach świata.
Słowa kluczowe: obszar chroniony, park narodowy, rezerwat, Afryka Północna, Bliski Wschód

Niniejszy artykuł został przygotowany do publikacji planowanej dla uczczenia dorobku naukowego Profesora Floriana Plita. Profesora poznałam w 1999 r. kiedy, jeszcze jako studentka, rozpoczęłam pracę w Instytucie Krajów Rozwijających się (dziś
Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego). Wszyscy, którzy znają Profesora, wiedzą jakie piorunujące pierwsze wrażenie potrafi wywrzeć: z długą brodą, niespożytą energią i błyskotliwym intelektem. Kilka lat później, rozpoczęłam pod Jego opieką przygotowywanie rozprawy doktorskiej – zakończone uzyskaniem tytułu doktora w 2008 r. Nie
chcę tu pisać o anielskiej cierpliwości, którą wykazywał się Profesor przy moich
pierwszych próbach „rozgryzienia” tematyki doktoratu – choć zapewne niejeden
order mu się za to należy. Chcę natomiast napisać jak bardzo cenię sobie te wszystkie
lata, kiedy miałam okazję poznawać Profesora: jego barwną osobowość, poczucie
humoru i zwykłą, ludzką dobroć. Pamiętam wspólne badania terenowe w Egipcie,
kiedy całą grupą moczyliśmy nogi w kanałach nawadniających gaj palmowy (według
Profesora: organoleptycznie badaliśmy temperatury wód systemu irygacyjnego) lub
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turlaliśmy się po wydmach Pustyni Zachodniej (wg Profesora: mierzyliśmy kąt nachylenia dystalnej strony wydm). No i który inny Profesor zapraszając dawnych współpracowników na nieformalne spotkanie robi to przysyłając zaproszenie na „nadzwyczajne posiedzenie grupy roboczej ds. specyfikacji kompleksowych układów dynamicznoprzestrzennych w zakresie trendów konsumpcyjno-rekreacyjnych” a dla mnie przewidziany jest referat: „Struktura granulometryczna utworów chronionych na przykładzie
kaszanki i zaburzenia tej struktury w wyniku konsumpcji”?
Panie Profesorze, za te wszystkie lata – Dziękuję!
***
W II połowie XX wieku, wraz z rozwojem ochrony przyrody na świecie, powstały różne kategorie obszarów chronionych. Duże ich zróżnicowanie cechuje
region Afrykę Północną i Bliski Wschód, choć ma on także swoją lokalną specyfikę.
W niniejszym artykule przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące
historii tworzenia obszarów chronionych w tym regionie, ich zróżnicowanie oraz
najważniejsze problemy i zagrożenia tych obszarów.
Historia
Hima oznacza w języku arabskim “strefę nietkniętą” (ang. inviolate zone) lub bardziej ogólnie – “obszar chroniony” [Gari 2006]. W Koranie określa się takie miejsce
jako “prywatne pastwisko”, gdzie drzewa i inna roślinność są chronione przed nadmiernym użytkowaniem. Takie obszary były znane na Bliskim Wschodzie jeszcze
w okresie przed-islamskim. Chociaż współcześnie określa się w ten sposób rezerwaty
w różnych krajach tego regionu, to dawniej rozpowszechnione były głównie na Półwyspie Arabskim. Stanowiły przykład plemiennego systemu ochrony przyrody i zarządzania zasobami. Każdy klan posiadał swoje własne tereny i prawo do zarządzania
nimi. W ramach tego systemu regulowano wielkość stad zwierząt, intensywność wypasu, zasięg pastwisk, czas regeneracji roślinności – w taki sposób, aby nie wyczerpać
zasobów. Koncepcja ta rozwijała się także po przyjęciu islamu, dopasowana do jego
wartości i zasad. Ciekawostką jest, że prorok Mahomet ustanowił takie sanktuaria
wokół Mekki i Medyny. W promieniu czterech mil wokół miast polowania były zabronione, a niszczenie roślinności zakazane w promieniu dwunastu mil. Podstawę
instytucji hima stanowił fakt, że były to swego rodzaju prywatne rezerwaty, zarządzane
przez swoich właścicieli – członków społeczności lokalnej. Cechowało je duże zróżnicowanie pod względem wielkości. Mogły mieć powierzchnię zaledwie kilku hekta-
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rów albo tysięcy km2. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jednym z największych
lądowych obszarów chronionych współcześnie istniejących na świecie jest Ar-Rub’alKhali w Arabii Saudyjskiej o powierzchni 640 000 km2 1.
Zakorzenienie w lokalnej tradycji nie uchroniło jednak wielu z tych dawnych rezerwatów przez zniszczeniem [Gari 2006]. W latach 60. XX wieku istniało w Arabii
Saudyjskiej około 3000 takich obszarów. Do dziś przetrwało tylko około 70 rezerwatów [www.iucn.org/about..., 20.08.2015]. Przyczyną spadku ich liczby jest duży
przyrost demograficzny, powiększanie stad zwierząt i zwiększone zapotrzebowanie
na drewno lub ziemie pod inwestycje. Swoją rolę odegrały także zmiany społeczne,
np. wypas prowadzony jest obecnie przez obcych – wynajętych pasterzy, którzy nie
troszczą się o pastwiska tak jak kiedyś robili to sami właściciele. Upadek rezerwatów hima spowodował, że w II połowie XX wieku zaczęto wprowadzać odgórny,
„zachodni”, instytucjonalny system ochrony przyrody. Pierwszy park narodowy
powstał w Arabii Saudyjskiej w 1980 roku [Gari op.cit.]. W niemal wszystkich państwach regionu w latach 1950-1980 lawinowo przybywało obszarów chronionych.
W latach 90. XX wieku tempo ich tworzenia zmalało, ale te, które wówczas powstawały były duże powierzchniowo, więc całkowita powierzchnia chroniona
znacznie się powiększyła [Hillstorm i Hillstrom 2003: 69].
Wyróżnia się kilka rodzajów hima, z których tylko niektóre przetrwały do czasów
współczesnych [Gari op.cit.]:
 obszar, na którym wypas zwierząt jest zabroniony, ale można ścinać gałęzie
drzew i wykorzystywać je jako paszę dla zwierząt; tylko określona liczba osób z każdej
rodziny mogła wejść do rezerwatu i dokonać wycinki;
 obszar, na którym wypas zwierząt i pozyskiwanie roślinności były dozwolone,
ale wyłącznie po wydaniu owoców przez rośliny;
 obszar, na którym wypas zwierząt jest dozwolony przez cały rok, ale określone
są liczba zwierząt i ich rodzaj; brakuje natomiast regulacji dotyczących ścinania traw;
 obszar zarezerwowany dla hodowli pszczół; wypas dozwolony jest dopiero po
okresie kwitnienia; takie rezerwaty były niedostępne przez okres pięciu miesięcy
w roku, głównie w czasie wiosny;
 rezerwaty leśne, które porośnięte były zwykle przez jałowce Juniperus procera,
i akacje Acacias sp; wycinka tych drzew była dozwolona wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, aby zaspokoić nadzwyczajne potrzeby ludności;
1

Większy jest jedynie Grenlandzki Park Narodowy o powierzchni niemal 1 mln km2.
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 rezerwaty, w których roślinność miała za zadanie przeciwdziałać pustynnieniu
obszaru.
Współcześnie inicjatywy typu hima przeżywają swój renesans, zgodnie z koncepcją
ochrony przyrody realizowanej w zgodzie i przy współudziale społeczności lokalnej
(community-based conservation). Pomysły takie spotykają się ze wsparciem międzynarodowych instytucji i funduszy ochrony przyrody, a także miejscowej ludności.
Kategorie obszarów chronionych
W 1994 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) stworzyła listę
kategorii obszarów chronionych według rodzaju obszaru i celu jego powołania. Kategorie te opisane są, z konieczności, dość ogólnie, po to aby łatwiej było „dopasować”
określony obiekt do definicji prawnej w danym państwie. Wyróżnione przez IUCN
rodzaje w pewien sposób korespondują z istniejącymi, znanymi formami obszarów
chronionych w różnych krajach, np. kategoria „park narodowy”. Z kolei, znany
z legislacji polskiej, „użytek ekologiczny” już tam nie występuje. W tabeli 1 przedstawiono poszczególne kategorie wraz z ich opisem.
W omawianym regionie obszary chronione obejmują różne typy środowisk. Występują tam rezerwaty leśne, podmokłe, obejmujące strefę wybrzeża. Niemniej najbardziej charakterystyczne dla tej strefy są obszary suche i półsuche. Pod względem
liczby obszarów chronionych Bliski Wschód nie wyróżnia się pozytywnie na tle innych regionów na świecie. W roku 20032 w regionie Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu3 było 1133 obszarów chronionych. Niemal połowa z nich – 517 obiektów
stanowiących 46% – to obiekty nieskategoryzowane (ryc. 1). Oznacza to, że IUCN
nie zalicza ich do żadnej z sześciu kategorii. Najlepiej reprezentowana była w omawianym regionie kategoria IV – obszary ochrony gatunkowej lub siedliskowej.
To odpowiedniki różnych typów rezerwatów w Polsce. Takich obszarów było 277
i stanowiły one 24% całkowitej liczby.

2
3

Dla tego roku opublikowano ostatnie regionalne dane dotyczące liczby obszarów chronionych
w poszczególnych kategoriach.
IUCN zalicza do niego następujące kraje: Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Cypr,
Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko (z Saharą Zachodnią),
Oman, Syria, Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
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Tab. 1. Kategorie obszarów chronionych według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody
Tab. 1. Protected area categories by the International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
Kategoria Ia (Strict Nature Reserve): Obszar ścisłej ochrony: obszar chroniony, użytkowany głównie
dla celów naukowych
Definicja: Obszar obejmujący wyróżniające się bądź reprezentatywne ekosystemy, walory geologiczne,
fizjologiczne i gatunki, dostępny głównie do badań naukowych lub monitoringu.
Kategoria Ib (Wilderness Area): Obszar naturalny/pierwotny: obszar chroniony, utrzymywany
głównie w celu ochrony nienaruszonej przyrody.
Definicja: Duży obszar zachowany w stanie nienaruszonym lub słabo zmienionym, bez trwałego i wyraźnego osadnictwa; ochrona i użytkowanie tego obszaru służą zachowaniu jego naturalnego stanu.
Kategoria II (National Park): Park narodowy: obszar chroniony, przeznaczony głównie do ochrony
ekosystemów oraz rekreacji.
Definicja: Naturalny obszar utworzony w celu:
a) ochrony integralności ekologicznej jednego lub większej liczby ekosystemów dla obecnych i przyszłych pokoleń,
b) wykluczenia eksploatacji lub zasiedlania tego terenu, sprzecznych z celami jego założenia,
c) umożliwienia realizacji celów naukowych, dydaktycznych i wypoczynkowych, z których wszystkie
muszą być przyjazne środowisku i kulturze tego miejsca.
Kategoria III (Natural Monument or Feature): Pomnik przyrody: obszar chroniony przeznaczony
głównie do ochrony specyficznych walorów przyrodniczych.
Definicja: obszar obejmujący jeden lub więcej specyficznych walorów przyrodniczych lub przyrodniczokulturowych, o wyróżniającej się lub wyjątkowej wartości, za względu na ich unikatowość, reprezentacyjne lub estetyczne właściwości albo znaczenie kulturowe.
Kategoria IV (Habitat/Species Management Area): Obszary ochrony siedliskowej/gatunkowej: obszar
chroniony, założony w celu czynnej ochrony wybitnych biotopów, siedlisk poszczególnych
gatunków, które mogłyby nie przetrwać bez zabiegów ochronnych.
Definicja: Obszar podlegający działalności interwencyjnej, w celu takiego użytkowania, aby zachować
siedliska i zaspokoić wymagania konkretnych gatunków.
Kategoria V (Protected Landscape/ Seascape): Obszar chronionego krajobrazu/morza: obszar chroniony, przeznaczony głównie do ochrony krajobrazu lądowego lub morskiego oraz rekreacji.
Definicja: Obszar lądu lub morza, gdzie relacje ludzi i przyrody wpłynęły na szczególny charakter tego
terenu, z wyróżniającymi się walorami estetycznymi, ekologicznymi i kulturowymi oraz często dużą
różnorodnością biotyczną. Zapewnienie integralności tych tradycyjnych relacji jest niezbędne do ochrony
i zachowania tego obszaru.
Kategoria VI (Protected area with sustainable use of natural resources): Obszar chroniony o użytkowanych
zasobach: obszar chroniony, przeznaczony głównie do trwałego użytkowania naturalnych ekosystemów.
Definicja: Obszar obejmujący przeważnie niezmienione systemy naturalne, zagospodarowany w celu
zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania różnorodności biotycznej i jednocześnie zapewniający
trwały dopływ zasobów naturalnych i służący zaspokajaniu potrzeb miejscowych społeczności.
Źródło: Pullin 2004: 163-164.
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Dość liczna była także kategoria V – 158 obiektów, które tworzyły 14% całości. Kategoria V to obszary chronionego krajobrazu. Jest to odpowiednik parków krajobrazowych w Polsce. W kategorii II – parku narodowym – znalazły się 72 obiekty. Tworzą
one łącznie 6% w całkowitej liczbie obszarów chronionych. Pomników przyrody
w omawianym regionie jest 50 i tworzą one nieco ponad 4%. Stosunkowo mało liczne
są kategorie VI i Ia; znalazło się w nich odpowiednio 28 i 29 obiektów. Kategoria VI to
obszary chronione o użytkowanych zasobach, czyli takie, gdzie dozwolona jest największa ingerencja ludzka w środowisko. Jest to odpowiednik obszarów chronionego krajobrazu w legislacji polskiej. Natomiast kategoria Ia to obszary ściśle chronione, rezerwaty, zwykle o małej powierzchni, zawierające najcenniejsze zasoby. Każda z tych kategorii stanowi 3% w liczbie obszarów chronionych w regionie. Najmniej liczna jest kategoria Ib. Znalazły się w niej tylko 2 obiekty. Kategoria ta reprezentuje obszary naturalne.
Są to zwykle nieprzekształcone, duże obszary, zachowane w stanie naturalnym. Trudno
w prawodawstwie polskim znaleźć odpowiednik tej kategorii. W Polsce nie ma także
żadnego obiektu, który zaliczony by został do tej kategorii przez IUCN. Generalnie
można zauważyć, że w omawianym regionie przeważają liczebnie kategorie z końca
skali – IV i V. Nie odbiega to jednak znacznie od tego co obserwuje się w innych regionach i w skali świata. Obszary o większym reżimie ochronnym – rezerwaty ścisłe i parki
narodowe tworzy się znacznie rzadziej niż zwykłe rezerwaty lub obszary chronionego
krajobrazu. W omawianym regionie zwraca natomiast uwagę bardzo mała liczba obiektów w kategorii Ib – są tylko dwa obszary naturalne. Całkowita liczba obszarów chronionych też jest dość mała – tylko trochę ponad tysiąc.
Nieco inaczej wygląda obraz obszarów chronionych Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, jeśli przyjrzymy się powierzchni, które zajmują obiekty zaliczone do
poszczególnych kategorii (ryc. 2). Rezerwatów i parków może być przecież dużo,
ale to ich powierzchnia ma zasadnicze znaczenie.
Całkowita powierzchnia objęta ochroną wynosi w tym regionie 1 272 840 km2.
Aż 62% tej powierzchni zajmują obiekty kategorii VI – obszary chronione o użytkowanych zasobach. Choć jest ich niewiele – zaledwie 28 – to zwykle są duże powierzchniowo. Rozległe obszary pustyń i półpustyń są często wykorzystywane jako
suche pastwiska dla wielbłądów i innych zwierząt. Ponieważ wiele z takich obszarów zostało zachowane w naturalnym stanie tworzą one właśnie taki typ obszaru
chronionego – gdzie miejscowa ludność może w racjonalny sposób korzystać
z zasobów przyrodniczych. Jest to specyficzna cecha obszarów chronionych regionu

Obszary chronione w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie

75

Ryc. 1. Liczba obszarów chronionych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
wg kategorii IUCN
Fig. 1. Number of categorised and non-categorised protected areas in North Africa
and the Middle East by IUCN categories
Źródło: Chape i in. 2003: 40.

Ryc. 2. Powierzchnia obszarów chronionych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
wg kategorii IUCN (km2)
Fig. 2. Area of categorised and non-categorised protected areas in North Africa
and the Middle East by IUCN categories (km2)
Źródło: Chape i in. 2003: 40.
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Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Tak rozległych powierzchni kategorii VI nie
spotyka się w żadnym innym regionie na świecie. Dużą powierzchnię zajmują ponadto parki narodowe – 17% całkowitej powierzchni chronionej. Mimo, że nie jest
to liczna kategoria – tylko 72 parki – to zwykle obiekty te obejmują całe ekosystemy
i dlatego ich całkowita powierzchnia jest dość imponująca. Najliczniejsze liczbowo
kategorie – V i IV – czyli obszary chronionego krajobrazu i obszary ochrony siedliskowej lub gatunkowej – zajmują odpowiednio po 9% i 6% całkowitej chronionej
powierzchni. Stosunkowo niewiele, w porównaniu z innymi regionami na świecie,
obejmują obiekty nieskategoryzowane – niecałe 5%. Jeszcze mniej, bo poniżej 1%
zajmują obiekty w kategoriach III, Ia i Ib. Są to zazwyczaj niewielkie powierzchniowo i nieliczne obszary, więc taki wynik nie jest zaskakujący. Taką cechę zauważa
się także, z nielicznymi wyjątkami, w innych regionach świata.
Najbardziej znanym, globalnym systemem obszarów chronionych jest utworzona
przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
(UNESCO) Lista Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Ogromna większość to obiekty dziedzictwa kulturowego. Tylko około 20% to miejsca cenne pod względem przyrodniczym lub przyrodniczo – kulturowym (obiekty mieszane). Region Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu jest znany przede wszystkim z dużej liczby obiektów
dziedzictwa kulturowego. Pozostałe są bardzo nieliczne. W tabeli 2 przedstawiono
obiekty przyrodnicze i mieszane położone w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
Tylko trzy miejsca, egipska Wadi Al.-Hitan, tunezyjski park Ichkeul i Archipelag
Sokotry w Jemenie mają status obiektu przyrodniczego. Razem z obiektami mieszanymi jest ich zaledwie siedem. Region Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu jest więc
stosunkowo słabo reprezentowany na liście UNESCO. Warto także przypomnieć
niechlubną informację, że to w Omanie znajduje się miejsce, które zostało skreślone
ze wspomnianej listy – Sanktuarium Oryksa Arabskiego. To jeden z dwóch takich
przypadków w historii UNESCO4. Oryksy arabskie Oryx leucoryx zostały reintrodukowane na obszarze rezerwatu w latach 80. XX wieku. W latach 90. tego samego
stulecia populacja antylopy na obszarze chronionym wynosiła 450 osobników. Niestety, na skutek kłusownictwa i degradacji siedlisk liczebność oryksów spadła do kilkudziesięciu sztuk. Ponadto, odnalezienie złóż paliw kopalnych w sanktuarium spowodowało przesunięcie granic rezerwatu i zmniejszenie przez władze jego po-

4

Drugim przypadkiem jest Dresden Elbe Valley w Niemczech, obiekt skreślony w 2009 roku.
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wierzchni o 90%. Po wielu konsultacjach komitet UNESCO uznał, że kryteria, na
podstawie których obiekt znalazł się na liście nie są już spełniane i w roku 2007 podjął, pierwszą w swojej historii, decyzję o wykreśleniu sanktuarium z listy Światowego
Dziedzictwa Ludzkości.
Tab. 2. Obiekty przyrodnicze i obiekty mieszane wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Ludzkości UNESCO, położone w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (rok 2015)
Tab. 2. Natural and mixed sites inscribed on UNESCO’s World Heritage List, located in
North Africa and the Middle East (2015)
Nazwa obiektu

Kraj

Rodzaj

Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia

Turcja

mieszany

Hierapolis-Pamukkale

Turcja

mieszany

Ichkeul National Park

Tunezja

przyrodniczy

Socotra Archipelago

Jemen

przyrodniczy

Tassili n'Ajjer

Algieria

mieszany

Wadi Al-Hitan (Whale Valley)

Egipt

przyrodniczy

Wadi Rum Protected Area

Jordania

mieszany

Źródło: www.whc.unesco.org/en/list; dostęp: 19.08.2015

Współczesne zagrożenia obszarów chronionych
Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody do najważniejszych wyzwań
stojących przez sektorem ochrony przyrody na Bliskim Wschodzie należy złe zarządzanie i słabe wyszkolenie kadry administrującej obiektami chronionymi
[www.iucn.org/about/work/..., 22.08.2015]. Wiele z państw regionu, borykając się
z problemami finansowymi i wysokim przyrostem naturalnym przeznacza bardzo
niewielkie kwoty na budżet obszarów chronionych. Zarządzanie, w przypadku wielu tych obszarów, nie spełnia więc podstawowych międzynarodowych standardów
właśnie z powodu niedostatecznego wyszkolenia i niskich kwalifikacji personelu.
Brakuje szkół technicznych i uniwersyteckich kierunków o profilach związanych
z ochroną przyrody. Wielu badaczy zwraca uwagę, że często administracja obszaru
nie potrafi nawiązać współpracy z lokalnymi podmiotami, wdrożyć programów
edukacji ekologicznej, wykorzystać w praktyce wyników badań naukowych lub programów monitoringu bądź rozwiązywać konfliktów [Ibidem].
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Innym problemem w sektorze ochrony przyrody na Bliskim Wschodzie są braki
legislacyjne. Większość krajów ma oczywiście podstawowy system ochrony przyrody, ale egzekwowanie jego zasad napotyka na duże trudności. Brakuje także twórczych pomysłów na wykorzystanie lokalnych tradycji i na zaangażowanie społeczności lokalnych w proces podejmowania decyzji. Wciąż w niektórych krajach regionu proces tworzenia systemu parków i rezerwatów jest na zalążkowym etapie,
np. w Iraku dopiero w 2013 roku powstał pierwszy park narodowy.
Zagrożeniem dla obszarów chronionych jest także presja demograficzna. Rosnąca liczba ludności powoduje, że górskie murawy zamieniane są na pastwiska,
populacje zwierząt ulegają przetrzebieniu, lasy są degradowane z powodu intensywnej wycinki drzew. Na obszarach podmokłych poważnym problemem jest obniżające się zwierciadło wód powierzchniowych i podziemnych [Hillstorm i Hillstrom
op.cit., 72-73]. Nawet w przypadku najcenniejszych, wpisanych na listę UNESCO
obiektów, nie udaje się uniknąć degradacji środowiska, spowodowanej niewłaściwym gospodarowaniem. Przykładem tego zjawiska może być tunezyjski Park narodowy Ichkeul, obejmujący obszar mokradeł, jeziora i masywu górskiego. Jest to
niezwykle ważne miejsce odpoczynku dla stad ptaków migrujących między Europą
a Afryką. W latach 60. XX w. na ciekach doprowadzających słodką wodę do jeziora
Ichkeul wybudowano kilka niewielkich tam. Spowodowało to obniżenie poziomu
wody w jeziorze, szczególnie widoczne w okresie susz. Zaczęto wówczas uzupełniać te braki wpuszczając słoną wodę z pobliskiego jeziora Bizerty (mającego połączenie z Morzem Śródziemnym). Zasolenie wód jeziora Ichkeul wzrosło dramatycznie prowadząc do bujnego rozwoju roślinności słonolubnej, która wyparła inne
gatunki roślin. Gatunki te stanowiły główne źródło pożywienia dla stad gęsi i kaczek, odpoczywających na jeziorze w czasie wiosennych i jesiennych przelotów.
Doprowadziło to w efekcie to lawinowego spadku liczebności awifauny i wpisania
parku na listę obiektów zagrożonych UNESCO5 [Dudek 2008: 171].
W bardziej rozwiniętych krajach omawianego regionu, zagrożenia obszarów
chronionych dotyczą zanieczyszczeń powietrza lub wody. Takie zjawiska notowane
są już np. w zachodniej Turcji [Hillstorm i Hillstrom op.cit.: 73].
Według różnych międzynarodowych instytucji ochrony przyrody w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie niewystarczająco chronione są niektóre typy siedlisk.

5

Park Ichkeul był wpisany na Listę Zagrożonych Obiektów Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO
w latach 1996-2006. W 2006 roku, na skutek poprawy stanu środowiska, został z niej skreślony.
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Należą do nich te spotykane najrzadziej w strefie suchej: obszary podmokłe, górskie
i leśne. Zwykle są one silnie pofragmentowane, co prowadzi do spadku bioróżnorodności [Ibidem, s.72]. Formalnie istnieją oczywiście obszary chroniące takie środowiska, ale brakuje flagowych, modelowych przykładów, gdzie z sukcesem chroni
się zarówno przyrodę tych wrażliwych ekologicznie siedlisk, a przy okazji skutecznie wspiera się lokalną gospodarkę, np. poprzez promocję ekoturystyki lub turystyki
przygodowej [www.iucn.org/about/work/..., 22.08.2015]6. Afryka Północna i Bliski
Wschód znane są głównie z turystyki opartej na walorach kulturowych, dlatego
współcześnie dużo uwagi poświęca się na promocję zasobów naturalnych tego
regionu. Rozwój sektora turystycznego zależy jednak, w ogromnym stopniu, od
bezpieczeństwa i stabilności politycznej. Rewolucja, nazywana powszechnie „Arabską Wiosną”, która rozpoczęła się w 2011 roku w Tunezji a potem objęła inne państwa regionu, spowodowała destabilizację tych krajów i wzmożone zagrożenie terroryzmem. Może to spowodować bardzo negatywne skutki dla unikatowej flory
i fauny obszarów chronionych regionu. Od czasu rozpoczęcia rewolucji widoczne
jest zmniejszenie ruchu turystycznego w wielu państwach i, co za tym idzie, także
zysków z nim związanych a więc i potencjalnych źródeł finansowania obszarów
chronionych. Znacznie większym zagrożeniem jest jednak fakt, że w czasach zamieszek i niepewności trudno kontrolować działania podejmowane w parkach
i rezerwatach, zarówno przez członków społeczności lokalnych jak i przez władze.
W takich sytuacjach łatwo dochodzi do korupcji, łamania prawa, nielegalnych polowań. Poza tym, w tak trudnych czasach, środki finansowe są przekazywane zwykle na inne, bardziej pilne potrzeby a kwestie ochrony przyrody schodzą często na
plan dalszy. W nadchodzących latach może to być jedno z największych zagrożeń
obszarów chronionych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.
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Jednym z obszarów, gdzie z sukcesem rozwinięto turystykę, głównie nurkową, jest Park narodowy Ras
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Summary
PR OT ECTED AR EAS I N NORTH AFR ICA
A N D T HE M I D DL E EA S T
The article presents the characteristics of the protected areas in North Africa and the Middle East. It recalled the historical conditions of creating protected areas in the region, primarily, specific features of the hima institution. The paper presents also the analysis of the
number of protected areas and their surface by various types of protective regimes. It also
shows the contemporary environmental threats, both typical of the region as well as universal, occurring in the protected areas in other parts of the world.
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Wites T., 2016, Czy Sahara i Syberia wyludniają się? Zmiany zaludnienia w obszarach o niesprzyjających do życia
warunkach środowiska przyrodniczego, „Czasopismo Geograficzne”, 87(1): 81-99.

S t r es z c ze n i e
Praca dotyczy zagadnień depopulacyjnych w regionie Sahary i Syberii. Wskazano czynniki
zmian zaludnienia regionów, na obszarach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczego. Czynniki te prowadziły do wzrostu, jak i ubytku liczby ludności. Głównym celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie postawione w tytule pracy, czy Sahara
i Syberia wyludniają się. Prezentowane wnioski nie przedstawiają całości podjętej problematyki, dotyczą zaledwie kilku aspektów tego złożonego zagadnienia. Opracowanie ma charakter syntetyczny i wpisuje się w regionalne studia porównawcze.
S ł owa k luczo we: wyludnianie, środowisko przyrodnicze, Sahara, Syberia

Wprowadzenie
Ze względu na zaistniały pomysł zadedykowania niniejszego tomu Czasopisma
Geograficznego profesorowi Florianowi Plitowi, autor niniejszego opracowania zdecydował się na napisanie artykułu, który regionalnie i tematycznie łączy ucznia z Profesorem. Wyzwanie tym większe, iż praca ta dotyczyć ma regionów geograficznych
cechujących się dużą odrębnością przestrzenną, wyróżniającą się m.in. problemami
w jednoznacznej delimitacji granic oraz wyraźną specyfiką przyrodniczą i kulturową.
Zanim jednak zostaną określone cel pracy i spodziewane efekty, ze względu na
podstawowy powód powstania tego tomu, istotnym wydaje się, aby wstęp został
poprzedzony wprowadzeniem. W tej części zostaną wyjaśnione dwie zasadnicze
kwestie. Po pierwsze, świadome nawiązanie do wcześniejszej pracy Profesora, opracowania, które stało się przyczynkiem do tego artykułu. Po drugie, pokrótce zostanie ukazana historia nawiązania relacji naukowych między autorem niniejszej pracy
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a Profesorem. Pozwoli to zrozumieć, dlaczego napisanie tego tekstu było w ogóle
możliwe.
Niniejsze opracowanie w sposób świadomy nawiązuje do tematyki zawartej
w tomie 25. Prac i Studiów Geograficznych. Był to drugi tom serii przygotowany na
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, w ówczesnym Instytucie Krajów Rozwijających się. Zawierał on artykuły odzwierciedlające problematykę prac badawczych, realizowanych wówczas przez pracowników
naukowych Instytutu, doktorantów i magistrantów w Zakładzie Badań Regionalnych Afryki i Azji oraz w Zakładzie Badań Regionalnych Ameryki Łacińskiej.
Wśród zgromadzonych w tym tomie materiałów, znajduje się artykuł pt. Wyludnianie się Sahary i Syberii, autorstwa Floriana Plita, w którego rozwoju naukowym
Sahara odgrywa znaczenie szczególne. Prac traktujących o Syberii w dorobku naukowym Profesora jest niewiele, choć mało jest ludzi, takich jak Profesor, którzy, tak
dobrze rozumieją złożoność zachodzących tam przemian, poczynając od zmian w
krajobrazie przyrodniczym, a kończąc na krajobrazie kulturowym. Osobą, z którą
Profesor dzielił się wiedzą i doświadczeniem na temat Syberii, a przede wszystkim
skutecznie zainspirował do poświęcenia temu regionowi swej przyszłości naukowej,
był autor niniejszego tekstu.
Intelektualna znajomość autora artykułu z Profesorem Florianem Plitem trwa.
Rozpoczęła się ona podczas zawodów finałowych XXII Olimpiady Geograficznej
w Chorzowie w 1996 r., a na dobre kilka miesięcy później po rozpoczęciu studiów
w Uniwersytecie Warszawskim. Efektem kolejnych etapów tej naukowej relacji są
dysertacje napisane pod opieką Profesora – praca magisterska pt. Środowisko przyrodnicze a rozmieszczenie miast w Kazachstanie oraz rozprawa doktorska pt. Przestrzenne zróżnicowanie oraz przyczyny wyludniania Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Równie istotna
wydaje się działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w tym
współpraca w Zarządzie Oddziału, wspólny artykuł na temat historii Oddziału Warszawskiego PTG oraz współpraca przy innych różnorodnych przedsięwzięciach.
W 1999 r., kiedy został wydany wspomniany tom Prac i Studiów Geograficznych, autor
tego artykułu był studentem trzeciego roku jednolitych studiów na kierunku Geografia na WGSR UW i właśnie dokonał wyboru specjalizacji magisterskiej Geografia krajów rozwijających się. Był to wybór świadomy, podyktowany chęcią poszerzenia zainteresowań geografią regionalną, dążeniem nie tyle do opisania, co do zrozumienia świata,
w którym żyjemy. Jednym z elementów, który przekonał ówczesnego studenta do
słuszności podjętej decyzji były zajęcia ze Wstępu do geografii, przedmiotu do którego
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wykłady prowadził prof. Florian Plit, a ćwiczenia dr Izabella Łęcka. To tam zdobyte
informacje stały się cenną bazą i inspiracją do poszerzania wiedzy na temat krajów
rozwijających się. To te zajęcia, pozwoliły zrozumieć istotę studiowania, obecnie obcą
wielu, nie tylko zaczynającym uniwersytecką przygodę, ale i uzyskującym wykształcenie wyższe.
Na seminarium magisterskim, prowadzonym przez prof. Floriana Plita
i dr. Maksymiliana Skotnickiego, autor niniejszej pracy, zachęcany przez jednych,
a zniechęcany przez drugich do bliższej współpracy naukowej z Profesorem, ostatecznie uzyskał jego zgodę na opiekę nad powstającą pracą dyplomową. Profesor
uprzedzał, że nie będzie to współpraca łatwa, a młody wówczas magistrant nie do
końca rozumiał przewrotność tych słów. Profesor bardzo często zabierał swoich
podopiecznych na intelektualną wyprawę burząc stereotypowy sposób myślenia,
pokazując, że nauka jest otwarta.
Bunt i pokora, to dwa emocjonalne stany, które towarzyszyły ówczesnemu studentowi, podczas konsultacji, czy ocen pisemnych prac. Po otrzymaniu korekty
pierwszego rozdziału pracy magisterskiej, gdzie zastrzeżeń było tak wiele, że na marginesach brakowało miejsca na krytyczne uwagi opiekuna, pytanie które nasunęło się
do głowy ówczesnego magistranta dotyczyło tego, czy w ogóle warto kontynuować
pracę. Ówczesne rozterki pozwoliły z czasem zrozumieć, że bunt to cecha, którą
należy w sobie pielęgnować, warto wymieniać poglądy, bronić racji, zwłaszcza jeśli
potrafimy pięknie się różnić. Jeszcze ważniejsza jest pokora, bez której nie dostrzegamy własnych błędów i nie potrafimy bądź nie chcemy odnieść się do uwag innych.
Wychowankowie Profesora przyjmują z wiekiem Jego nawyki, powiedzenia, dodatkowo zwracają dużą uwagę na właściwe wyrażanie myśli. Nazywamy to plicizmami. Autor niniejszego opracowania, 15 grudnia 2012 r., podczas obchodów jubileuszu
prof. Floriana Plita przedstawił publicznie własną definicję plicizmu – jest to stan
dojrzałości naukowej pozwalający dostrzegać silną korelację między istotnością prowadzonych badań a poprawnością językową niezbędną do właściwego ich opisania.
Wstęp
Rozważania na temat, przystosowania się człowieka do niesprzyjających do życia
warunków środowiska przyrodniczego, posiadają poznawczy, ale i aplikacyjny charakter. Przedstawiciele współczesnego Homo sapiens pojawili się na Ziemi już w paleolicie,
acz przez długi czas ludzi przybywało bardzo powoli, co w głównej mierze było efektem trudności przystosowawczych człowieka do warunków naturalnych. W począt-
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kach naszej ery na Ziemi żyło około 250 mln osób. Rozwój demograficzny podlegał
zaburzeniom w wyniku strat ludnościowych spowodowanych zarówno czynnikami
naturalnymi (np. występujące klęski żywiołowe, epidemie), jak i antropogenicznymi
(np. straty wojenne). Pomimo tego, iż człowiek dotarł w najbardziej odległe i niedostępne miejsca, często ekstremalne pod względem przystosowania do panujących tam
warunków, większość współczesnych mieszkańców Ziemi skoncentrowana jest na
niewielkim obszarze. Połowa osób na świecie skupia się na terenie stanowiącym zaledwie 5% ogółu powierzchni lądowych. Jednocześnie, nadal istnieją przykłady regionów, gdzie ludność zamieszkuje niezwykle rozległe obszary i jest przestrzennie rozproszona. Do takich właśnie regionów należą Sahara i Syberia.
W przypadku Sahary i Syberii, w różnych okresach, można wskazać czynniki
zmian zaludnienia, które prowadziły do wzrostu, jak i ubytku liczby ludności. Stąd
pytanie zawarte w tytule opracowania czy Sahara i Syberia podlegają procesom depopulacyjnym, zarówno w ujęciu czasowym (w odniesieniu do płaszczyzny historycznej i współczesnej), jak i przestrzennym wydaje się ze wszech miar zasadne.
Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na nie, co pozwoli zrozumieć istotę
zachodzących zmian ludnościowych w obszarach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczego. Założeniem autora jest stworzenie opracowania mającego charakter syntetyczny, w przeciwieństwie do większości prac dotyczących Sahary i Syberii, mających formę analityczną.
Podstawowym założeniem badawczym niniejszego artykułu jest charakterystyka porównawcza polegająca nie tylko na określeniu różnic, odrębności poszczególnych regionów, ale także na wskazaniu cech wspólnych odnoszących się do
podjętych obszarów. Tym samym, opracowanie to wpisuje się w regionalne studia
porównawcze, których wielu badaczy unika, na ile świadomie, trudno jednoznacznie ocenić. Jak piszą F. Plit i M. Skoczek [1999] w przedmowie do 25. tomu
Prac i Studiów Geograficznych regionalne studia porównawcze mają bardzo dawną
tradycję w opracowaniach geograficznych. Są one próbą urzeczywistnienia kantowskiego postulatu badania „wielości rozumianej jako jedność” oraz humboldiańskiej idei „poznania jedności panującej w różnorodności”. Autorzy przedmowy zwracają równocześnie uwagę na to, że współczesne badania porównawcze
służyć mają poszukiwaniu wspólnych cech różnych regionów. Jest to ważna
zmiana będąca odpowiedzią na natłok informacji, które pojawiają się na świecie
w kontekście procesów globalizacyjnych. Studia porównawcze mają za zadanie
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porządkować rzeczywistość, w której nadmiar prowadzi do utraty postrzegania
całości, możliwej do zrozumienia.
Niniejsze opracowanie stanowi rozwinięcie zagadnień umieszczonych w artykule
pt. Wyludnianie się Sahary i Syberii, autorstwa Floriana Plita [1999]. Było to pierwsze,
tak szczegółowe ujęcie tematyki depopulacyjnej, w odniesieniu do dwóch rozpatrywanych regionów, w kontekście komparatystycznym. Ważność i istotność poruszanych zagadnień podkreśla większość specjalistów zajmujących się badaniami demograficznymi. Nikt wcześniej nie przedstawił jednak syntetycznego opracowania
zestawiającego te same procesy ludnościowe, w pozornie odmiennych geograficznie
regionach świata.
W niniejszym artykule, ze względu na złożoność i obszerność materiału badawczego, przedstawiona zostanie charakterystyka zależności zmian zaludnienia w szerokim horyzoncie czasowym z zasygnalizowaniem zachodzących przemian w stopniu
uogólnienia, który wynika z dostępności materiału statystycznego. Tym samym przy
opisywaniu przyrostu rzeczywistego ludności zdecydowano się na niepodawanie dokładnej charakterystyki elementów, które decydują o nim (ruchu naturalnego i migracyjnego). Ma to pewne wady, acz pozwala na dokonanie syntezy na podstawie wielu
badań szczegółowych. Autor niniejszego artykułu stawia sobie za dodatkowy cel,
określenie zmian usytuowania człowieka w przestrzeni i naturze, w regionach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczego. Prezentowane spojrzenie nie przedstawia całości podjętej problematyki, dotyka zaledwie kilku punktów
tego złożonego zagadnienia.
Ostatnią kwestią godną ujęcia we wstępie do niniejszej pracy jest zasygnalizowanie
faktu, że podjęte regionalne studia porównawcze wzbogacone zostały o bezpośrednie
obserwacje terenowe poczynione przez autora artykułu na Syberii w 2004 i 2015 r.
oraz na Saharze w 2014 r. Wykorzystane materiały statystyczne dotyczące Syberii
zostały zgromadzone przez autora podczas kilku wyjazdów badawczych zrealizowanych w Rosji w latach 2002-2015, m.in. w Moskwie oraz w obwodzie magadańskim
i Kraju Chabarowskim. Natomiast materiały statystyczne dotyczące zmian zaludnienia
w wybranych miejscach Sahary autor zawdzięcza wizycie w Algierii [2014] na Faculté
des Sciences de la Terre, de Géographie et de l’Aménagement du Territoire w Algierze oraz na
Uniwersytecie Afrykańskim w Adrar (l'Université Africaine de l'Adrar, Faculté des sciences
et de la technologie).
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Obszar badań
Na Ziemi, lądy stanowią 149,1 mln km², zatem na mniej niż 1/3 powierzchni globu żyją ludzie. Sahara i Syberia to regiony geograficzne o trudnych do precyzyjnego
określenia granicach. Sahara, będąca największą pustynią na Ziemi, rozciąga się na
obszarze około 9 milionów km²,od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie po Morze
Czerwone na wschodzie; od północy ograniczona jest górami Atlas i wybrzeżem
Morza Śródziemnego. Sahara znajduje się na terytorium 11 państw, w odróżnieniu od
Syberii, która znajduje się w jednym kraju, a dokładnie w azjatyckiej części Rosji. Region Syberii, równie trudno jednoznacznie zdelimitować, choć najczęściej jako granice
tego regionu podaje się Ural na zachodzie, Ocean Arktyczny na północy, dział wodny
zlewisk Oceanu Arktycznego i Spokojnego na wschodzie oraz stepy Kazachstanu
i Mongolii na południu. Przy takim określeniu granic Syberia zajmuje obszar około
10 milionów km² i nie obejmuje rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Zatem pierwszą
z cech, która łączy oba regiony jest bardzo duża zajmowana powierzchnia.
Drugą cechą, która stanowi element porównawczy obu obszarów jest ich środowisko przyrodnicze, skrajnie różne, acz pozwalające określić, znajdujące się tam
tereny, jednymi z najmniej gościnnych dla człowieka miejsc na Ziemi. Termin
pustynia w sposób naturalny wiąże się z regionem Sahary, choć należy zauważyć,
że znaczne tereny na Syberii często określane są mianem pustyni lodowej. Arktyka, obejmująca częściowo Syberię, nazwę swą zawdzięcza określeniu z języka
greckiego arctos (ziem północnych), w odróżnieniu od terenów antarctos, czyli położonych na przeciwległych obszarach do ziem północnych. Zatem, mimo faktu,
iż rozpatrywane w pracy regiony położone są na różnych kontynentach i w innych strefach klimatycznych, można wskazać pewne elementy ich podobieństwa
geograficznego.
Trzecią cechą, tożsamą dla obu rozpatrywanych regionów jest adekwatny kontekst do rozpatrywania na ich przykładach zagadnień w płaszczyźnie centrumperyferie. Peryferyjność oznacza położenie w znacznej odległości od punktu centralnego i przyczynia się do utrudnienia kontaktów międzyludzkich z instytucjami
i grupami społeczeństwa, zarówno położonymi w centrum danego obszaru, jak
i przedstawicielami społeczeństwa globalnego. Ze względu na fakt, iż peryferie
w geografii to zewnętrzna część jakiegoś obszaru, można odnieść się do tego terminu zarówno w kontekście region-otoczenie, jak i centrum i peryferie regionu.
Ta płaszczyzna tematyczna znajdzie rozwinięcie w niniejszej pracy w przebiegu
wyludniania, choć należy określić już teraz kontekst prowadzonych badań. Peryfe-

Czy Sahara i Syberia wyludniają się? …

87

ryjność Sahary, jak i Syberii, w głównej mierze determinowana jest odległością od
centrum, które wymyka się jednoznacznej delimitacji, zdaniem autora prostszej do
wskazania w przypadku Syberii.
Czynniki warunkujące rozmieszczenie ludności na Saharze i Syberii
Rozpatrywane w niniejszej pracy regiony Sahary i Syberii zaliczane są do tych
obszarów gdzie rozmieszczenie ludności jest silnie zróżnicowane. Często na obszarach zajmujących dużą powierzchnię występują znaczne dysproporcje rozmieszczenia ludności.
Najbardziej popularnym wskaźnikiem będącym miarą koncentracji ludności jest
gęstość zaludnienia. W przypadku wyliczenia wskaźnika dla tak dużego terenu jakim
jest Sahara, czy Syberia, nie dostarcza on informacji o rzeczywistym rozkładzie
populacji, a służy jedynie do ogólnej orientacji. Miarą koncentracji ludności oprócz
najczęściej wyliczanej arytmetycznej gęstości zaludnienia jest wskaźnik gęstości
fizjologicznej – rozumianej jako stosunek liczby ludności do powierzchni wykorzystywanej rolniczo w danej jednostce odniesienia. Wśród państw, w których wartość
gęstości fizjologicznej jest bardzo duża i wielokrotnie przekracza arytmetyczny
wskaźnik gęstości zaludnienia są nie tylko wysoko rozwinięte państwa europejskie,
ale także Egipt (dolina Nilu, Nowa Dolina).
Zanim zostaną opisane zmiany ilościowe ludności na Saharze i Syberii, warto
przedstawić czynniki warunkujące rozmieszczenie ludności w dwóch rozpatrywanych regionach. Ludność na Saharze i Syberii zlokalizowana jest bardzo nierównomiernie, a rozmieszczenie to podlega zmianom w czasie.
Wyjaśnianie przyczyn nierównomiernego rozmieszczenia ludności jest trudnym
zadaniem. Każdy człowiek jest indywidualną jednostką i inne czynniki będą dla niego
istotne przy wyborze miejsca zamieszkania. Wszystkie próby uogólniania prowadzą
do znacznych uproszczeń. Ważna jest skala badania tego zjawiska. Inaczej tłumaczymy występowanie ludności w obrębie wielkich regionów geograficznych, a zupełnie
inaczej odpowiemy na pytanie o przyczyny decyzji zamieszkania w konkretnej wiosce
na Saharze, czy w osiedlu typu miejskiego na Syberii. Mimo istotnych trudności wielu
naukowców podjęło się próby wskazania oraz uporządkowania czynników wpływających na nierównomierne rozmieszczenie ludności.
Jagielski [1977] podkreślał, że w badaniach rozmieszczenia ludności na obszarach mniejszych niż kontynent powinno się zwracać uwagę przede wszystkim na
zasady przestrzennego uporządkowania miejsc pobytu ludzi. Autor uważał, że
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nierównomierność rozmieszczenia ludności jest łącznym efektem działania czynników naturalnych, kulturowych i demograficznych. Do najważniejszych czynników naturalnych należą warunki klimatyczne, glebowe i wodne, od których uzależniona jest produkcja żywności, występowanie surowców mineralnych, warunkujące (choć już w coraz mniejszym stopniu) lokalizację zakładów przemysłowych, a także ukształtowanie terenu, występowanie zatok i ujść rzecznych, które
wpływają na rozmieszczenie linii i węzłów komunikacyjnych. Jagielski podaje, że
najważniejszą przyczyną nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Saharze
było zróżnicowanie klimatyczne i hydrologiczne tego obszaru. Według Bartkowiaka, na nierównomierne rozmieszczenie ludności w Afryce, wpłynęły zarówno
czynniki wewnętrzne, wynikające z regionalnych warunków politycznych i geograficznych (autor wymienia klimat, warunki komunikacyjne, zasięg chorób pasożytniczych) oraz czynniki zewnętrzne, oznaczające oddziaływanie ze strony Starego
Świata (handel niewolnikami, wojny, choroby sprowadzone z Europy, regres
technik gospodarowania, zniszczenie przez mocarstwa kolonialne istniejących
struktur społecznych).
W celu określenia zależności w rozmieszczeniu ludności na Saharze warto odnieść się do prac Dumanowskiego [1968], który prowadził badania nad rozmieszczeniem ludności w całej Afryce. Autor ten podzielił czynniki warunkujące rozmieszczenie ludności na dwie grupy: przyczyny związane ze środowiskiem przyrodniczym oraz szeroko pojęte czynniki pozaśrodowiskowe, tzn. historyczne, kulturowe, ekonomiczne i społeczne. Krytykował on uznawanie zróżnicowania stosunków
wodnych za główną przyczynę nierównomiernego rozmieszczenia ludności Afryki.
Porównując mapę kropkową ludności z mapami sieci hydrograficznej Dumanowski
doszedł do wniosku, że dostęp do wody jest ważnym czynnikiem lokalizacji siedzib
ludzkich w strefie suchej, np. na Saharze, ale im bliżej równika, tym korelacja między tymi dwoma zjawiskami jest słabsza. Stosunki wodne, według niego, wpływały
na zasięg występowania ludności, ale nie na gęstość zaludnienia obszarów. Dumanowski krytykował również przyjmowanie bliskości morza za ważny czynnik warunkujący rozmieszczenie ludności w Afryce. Twierdził, że niektóre odcinki wybrzeży Afryki Północnej, na Saharze, cechują się niską gęstością zaludnienia. Również typ gleb oraz zróżnicowanie rzeźby terenu nie do końca tłumaczą rozmieszczenie ludności, ponieważ można podać przykłady regionów, w których duża liczba
ludności mieszka na obszarach o bardzo słabych glebach lub na terenach górzystych. W skali całej Afryki brakuje korelacji między budową geologiczną a lokalizacją
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siedzib ludzkich. Autor wyróżniał jednak klimat, stosunki wodne oraz ukształtowanie terenu jako trzy czynniki najsilniej oddziałujące na rozmieszczenie ludności.
Dumanowski [1968] zauważył także większą koncentrację ludności na pograniczu
stref klimatyczno-roślinnych, szczególnie na granicy sawanny i obszarów półpustynnych (Sahel) i pustynnych (Sahara). Do czynników odpychających należą na Saharze
ograniczone możliwości rozwoju rolnictwa na tych terenach, przede wszystkim
z powodu niewystarczających zasobów wody. Jednak główną przyczyną wyjaśniającą,
zdaniem tego autora, rozmieszczenie ludności w Afryce, jest stopień zróżnicowania
środowiska na danym terenie. Dumanowski wyznaczył linie obrazujące miejsca
o największym zróżnicowaniu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i zauważył, że najgęściej zamieszkane są obszary, na których owe linie nakładają się
na siebie, tzn. tam, gdzie duża liczba elementów środowiska ulega zmianie.
Nieco inne podejście w zakresie określenia czynników warunkujących rozmieszczenie ludności przedstawił Kuciński [1999] który uważa, że gęstość zaludnienia
poszczególnych obszarów zależy przede wszystkim od wielkości przestrzeni ekonomicznej, czyli od stopnia i charakteru zagospodarowania terenu, a w znacznie
mniejszym stopniu od przestrzeni geograficznej (wielkości regionu i cech środowiska przyrodniczego). Znajduje to silne odzwierciedlenie we wskazaniu czynników
warunkujących rozmieszczenie ludności na Saharze i Syberii. Według tego badacza,
liczba ludności danego obszaru zależy od produktywności ziemi, natężenia aktywności gospodarczej, pracochłonności, stosowanych technik wytwarzania oraz efektywności gospodarki. Równie istotne wydają się: zdolności do zapewnienia odpowiednich warunków bytu, wielkości przestrzeni potrzebnej do życia poszczególnym
ludziom, dystansu społecznego uwarunkowanego kulturowo i akceptowanego
w danej społeczności (dopuszczalnego stopnia stłoczenia) oraz form organizacyjnych życia społecznego i gospodarczego. Współczesne rozmieszczenie ludności na
świecie jest, zdaniem Kucińskiego, wynikiem historycznie nakładających się procesów gospodarczych. Ludzie dążą do tego, aby być możliwie najbliżej niezbędnych
i atrakcyjnych zasobów (zasada maksymalizacji), a jednocześnie tworzą skupiska,
aby z tych zasobów lepiej i taniej korzystać (zasada efektywności).
Kolejnym badaczem, który przedstawił klasyfikację czynników zagęszczenia ludności w skali wybranych kontynentów był Fleszar [1978]. Według niego, w przypadku
Afryki zasadniczą rolę w rozmieszczeniu ludności odgrywa środowisko przyrodnicze.
Rdzenna ludność afrykańska zajmuje się przede wszystkim pasterstwem, zbieractwem
oraz myślistwem, stąd ich duże uzależnienie od warunków środowiskowych. Nato-

90

Tomasz Wites

miast osadnicy europejscy przy wyborze miejsca zamieszkania kierowali się także
czynnikami przyrodniczymi, przede wszystkim poszukując terenów o klimacie zbliżonym do europejskiego (np. w północnej Algierii). Fleszar w opracowaniu swym
zwracał uwagę na jeszcze jeden ważny czynnik rozmieszczenia ludności Afryki. Otóż
uważał on, że w niektórych obszarach skolonizowanych przez Europejczyków można
zaobserwować wyższą gęstość zaludnienia na terenach o mniej korzystnych warunkach środowiskowych, np. o słabych glebach lub wadliwych stosunkach wodnych.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zajęcie najżyźniejszych gleb przez kolonizatorów,
którzy utworzyli na nich wielkie działki o niskiej gęstości zaludnienia, natomiast ludność rdzenna została zepchnięta na tereny mniej urodzajne. Przykładem państwa,
w których występuje tego rodzaju zależność jest Algieria.
Natomiast, w przypadku Syberii, przeglądu uwarunkowań rozmieszczenia ludności
pod kątem czynników przyrodniczych dokonał Susłow [1961]. W pracy tej, pisanej
w konkretnej rzeczywistości politycznej, brakuje jednak konkluzji, iż ówczesna rzeczywistość demograficzna w znaczącym stopniu kształtowała się pod wpływem decyzji
politycznych, podejmowanych w różnych okresach historycznych. Zmiany w liczebności oraz rozmieszczeniu osób w mniejszym stopniu były konsekwencją panujących tam
warunków środowiskowych, zwłaszcza klimatycznych. Przebieg zmian zaludnienia
w azjatyckiej części Rosji nie odbywał się w sposób naturalny, w znacznym stopniu był
on sterowany przez władze państwowe [Wites 2007].
Część autorów, m.in. Pivovarov [1997] prezentuje tezę o zgubności trwającego
przez dziesięciolecia procesu oswajania Północy i konieczności ograniczania przestrzeni adaptacyjnej.
Od obszarów niezamieszkanych do zamieszkanych okresowo i stale
Złożoność w zakresie wskazania właściwych przykładów obszarów na Saharze
i Syberii jako tych, które reprezentują różną formę zamieszkania i zagospodarowania przez człowieka powoduje liczne błędy. Wynikają one z dążenia do formułowania uogólnień i uproszczeń, często niewolnych od zastrzeżeń merytorycznych.
W rozpatrywanych w niniejszym opracowaniu regionach geograficznych przeważają tereny niezamieszkane, zwane anekumeną [gr. an – nie, oikoumene – świat
zaludniony]. Anekumena obejmuje rozległe obszary na Saharze, a na Syberii stanowią ją m.in. liczne wyspy rosyjskiej Arktyki, jak i tereny położone w części kontynentalnej. Pod względem charakterystyki fizycznogeograficznej obszary niezamieszkane to głównie tereny pustynne, bagienne czy wysokogórskie.
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Występują także tereny zamieszkane okresowo (subekumena) lub stale (ekumena). Zarówno czynniki przyrodnicze, jak i historyczne przyczyniały się powiększania
obszarów ekumeny. Granice między terenami zamieszkanymi i niezamieszkanymi
są trudne do precyzyjnego określenia. Na obszarach ekumeny występują często
tereny, które w wyniku decyzji administracyjnych, zamieszkane są okresowo lub są
niezamieszkane (np. bazy wojskowe na Syberii, obszary objęte ochroną prawną, np.
rezerwaty przyrody na Saharze).
W tym miejscu warto odnieść się do stosowania przez Fleszara [1978] określeń
obszarów niezamieszkanych, częściowo i całkowicie zamieszkanych i wskazać pewne rozbieżności w tym zakresie na przykładach z dwóch rozpatrywanych regionów
geograficznych. Zdaniem Fleszara środowisko geograficzne, a przede wszystkim
klimat, wyznaczają obszary trwale zamieszkane (ekumena) oraz tereny nie nadające
się do życia (anekumena). Zdaniem tego badacza za miejsca niezdatne do osadnictwa ludzkiego należy uznać tereny wysokogórskie oraz pustynie zwrotnikowe. Natomiast jako obszary krytyczne, o szczególnie trudnych warunkach do życia (nazywanych przez niego subekumeną, lub paraekumeną) wymienia on tereny półpustynne, arktyczne i wysokogórskie.
Zasięg występowania ekumeny, subekumeny i anekumeny na Saharze i Syberii
podlega licznym zmianom. W obu regionach w wyniku coraz lepszej organizacji pracy
oraz postępującej mechanizacji dochodzi do zmian w koncentracji ludności. Prowadzi
to do wzrostu zaludnienia na jednym obszarze i częściowego lub całkowitego zmniejszenia liczby ludności w innych miejscach. Natomiast w wyniku pogarszających się
warunków życia, np. w wyniku niedoboru wody, część mieszkańców Sahary przenosi
się do obszarów bardziej sprzyjających działalności człowieka.
Przekształcenia anekumeny w subekumenę lub ekumenę dotyczą obszarów
znajdujących się na różnym poziomie rozwoju gospodarczego. W XX wieku duży
wzrost liczby ludności w strefie pustyń zwrotnikowych w Afryce wpłynął na zmianę
koncentracji ludności oraz zagospodarowanie terenu. Obszary anekumeny na Saharze stały się subekumeną, w której dzięki dostępowi do wód podziemnych rozległe
obszary zostały przekształcone w pola uprawne. Jednym z powodów przekształceń
anekumeny w subekumenę lub ekumenę było odkrycie i zagospodarowanie surowców mineralnych zarówno na Saharze, jak i w obszarach okołobiegunowych Syberii, w mniejszym stopniu na wyspach i w strefie szelfowej Oceanu Arktycznego, jak
i większym stopniu w części kontynentalnej. Do przekształceń ekumeny i subekumeny w anekumenę dochodzi zdecydowanie rzadziej. Przykładem regionu, w któ-
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rym dochodzi do zmiany ekumeny w subekumenę lub anekumenę są wyludniające
się obszary północnej części Rosji.
Wyludnianie na Saharze i Syberii
W celu odnalezienia odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule niniejszego tekstu,
czy Sahara i Syberia wyludniają się, konieczne wydaje się rozpoczęcie rozważań od
przemyśleń natury teoretycznej, czym jest wyludnianie i na ile oraz w jakiej sytuacji
używanie tego terminu jest precyzyjne. Kluczem umożliwiającym szukanie odpowiedzi na postawione w tytule opracowania pytanie jest prześledzenie zjawisk ujawniających się na Saharze i Syberii.
Zdecydowanie większym zainteresowaniem wśród geografów oraz przedstawicieli
innych nauk odznaczają się obszary, na których dochodzi do stałego wzrostu zaludnienia. Rozwój ekumeny jest jednym z najważniejszych zagadnień badawczych geografii. Autora niniejszej pracy zdecydowanie bardziej interesują regiony, na których
dochodzi do stałego, bądź okresowego zmniejszenia zaludnienia. Tereny takie określane są w literaturze naukowej w różnoraki sposób, najczęściej używanymi terminami
są: obszary wyludniające się, depopulacyjne, pasywne, regresywne.
Często kwestia peryferyjności danego obszaru utożsamiana jest z przebiegiem
procesów depopulacyjnych. Należy jednak pamiętać, że dobór kryteriów pozwalających zaklasyfikować dany region do obszarów peryferyjnych jest w dużym stopniu
umowny. Popławski [1997] uważa, że uznanie peryferyjności w dużym stopniu zależy
od kryteriów wartościujących dane miejsce. Na ogół jest tak, iż industrialność wartościuje je pozytywnie, a ruralność negatywnie. Tym samym potencjał przemysłowy
azjatyckiej części Rosji, regionu w ponad 75% zamieszkanego przez ludność miejską,
jest cechą pozwalającą określić peryferie pozytywie, zwłaszcza w porównaniu z peryferiami o wyraźnie wiejskim charakterze (na Saharze). Jednak pogranicza z rozwiniętą
funkcją przemysłową są dość do siebie podobne, odznaczają się zbliżonymi wzorcami
kulturowymi, dużym zaniedbaniem ekologicznym i nierównościami społecznymi.
Wiele z czynników kształtujących ten proces nie ma charakteru uniwersalnego,
umożliwiającego identyfikację depopulacji w każdym regionie. Część z czynników
warunkujących procesy depopulacyjne na rozpatrywanym obszarze prawdopodobnie nie występuje, a inne posiadają indywidualny wymiar, co jednak nie oznacza, że
nie warto podjąć się zadania ich zdiagnozowania.
Precyzyjne określenie liczby ludności na Saharze i Syberii w ujęciu historycznym
jest bardzo utrudnione. Głównym tego powodem jest bardzo uboga baza staty-
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styczna pozwalająca na precyzyjne ujęcie zagadnienia. Szacunkowy charakter danych ilościowych daje jedynie pewne ogólne wyobrażenie przebiegających procesów
demograficznych.
Interesującego ujęcia zmian zaludnienia, w ciągu ponad 6000 lat, na Saharze
w warunkach postępujących zmian klimatycznych dokonał deMenocal [2015] na
łamach Nature Geoscience. Zdaniem tego badacza, Sahara kilka tysięcy lat temu, ze
względu na bardziej wilgotny panujący tam klimat, była obszarem bardziej zaludnionym niż współcześnie. Fazom zmieniających się warunków klimatycznych towarzyszyły okresy wzrostu i zmniejszenia liczby ludności. Proces wyludniania nie miał
nigdy charakteru stałego, choć można wyróżnić podokresy względnego wzrostu
zaludnienia i wyludniania.
Również na Syberii, o której bardziej szczegółowe dane ludnościowe posiadamy
od końca XIX wieku, wyróżnić można okres względnie trwałego wzrostu liczby
ludności z zachodzącymi procesami depopulacyjnymi o charakterze lokalnym, nie
wpływającymi na całościowe zmniejszenie liczby regionu pomiędzy okresami spisowymi. W okresie poprzedzającym spisy ludności charakterystyka demograficzna
ma wyłącznie charakter szacunkowy. Okladnikov [1956] podaje, że do czasów podporządkowania ziem syberyjskich przez Rosjan w XVI wieku, na obszarze większym niż Europa żyło prawdopodobnie około 200 tysięcy osób, a byli to głównie
Buriaci, Czukcze, Jukagirzy, czy Nieńcy.
Zarówno w przypadku Sahary, jak i Syberii, całościowe zmiany demograficzne
w długim horyzoncie czasowym, wskazują na rozwój demograficzny tych obszarów
i stopniowe powiększanie obszarów ekumeny. Zachodzące w płaszczyźnie lokalnej
procesy depopulacyjne w zdecydowanym stopniu nie były wynikiem ubytku naturalnego, a ruchu migracyjnego, kształtującego intensywną ruchliwość przestrzenną.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy Sahara i Syberia stały się obszarami, na
których mobilność przestrzenna zaczęła odgrywać zdecydowaną rolę. Nie ulega
jednak wątpliwości, że w przypadku obu regionów szeroko rozumiana eksploracja
tych ziem uruchomiła dynamiczne przepływy ludności.
Na Syberii już w czasach carskich oraz przez cały okres trwania Związku Radzieckiego dochodziło do olbrzymiej ruchliwości przestrzennej. Napływowi ludności, wspieranemu przez przyrost naturalny (utrzymujący się zawsze na wyższym
poziomie, niż w pozostałej części Rosji) towarzyszył znaczny jej odpływ. Wyraźna
koegzystencja imigracji i emigracji (z przewagą jednak napływu ludności) decydowa-
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ła o rozwoju zaludnienia tych ziem. Spontaniczne przemieszczenia ludności nie
były jednak możliwe do zrealizowania, ze względu na ograniczenia instytucjonalne.
Natomiast na Saharze wzrost ruchliwości przestrzennej związany był z rozwojem
kolonializmu i postępującą modernizacją regionu. Podczas gdy rozwój transportu
w przypadku Syberii przyczyniał się do większego napływu ludności z innych części
ZSRR na Syberię, tak w przypadku Sahary otwarcie nowych szlaków transportowych
prowadziło niekiedy do upadku oaz w wyniku ich wyludniania. Spowodowane było
to tym, iż dowożona żywność, mimo kosztów transportu, była zdecydowanie tańsza
od wytwarzanej w oazach i tym samym napływ towarów z zewnątrz doprowadził do
kryzysu w wielu saharyjskich oazach. Zaniechanie produkcji zbóż doprowadziło do
stagnacji zaludnienia, a w niektórych przypadkach do procesów depopulacyjnych.
Bliss [1986] opisał jak rozwój transportu i związana z nim zmiana w rozmiarach produkcji roślinnej wpłynęły na zmiany zaludnienia w oazach Pustyni Zachodniej
w Egipcie. Czytamy, że m.in. w Farafrze, ze względu na fakt, iż później niż inne oazy
została ona objęta programem budowy „Nowej Doliny”, nastąpiło przesunięcie
w czasie zachodzących tam przemian demograficznych. Natomiast w Siwie doszło do
spadku zaludnienia w wyniku kryzysu spowodowanego ograniczeniem uprawy zbóż.
Innym przykładem pracy podejmującej tematykę zależności między migracjami ludności w wybranej części Sahary a zmianami środowiska przyrodniczego jest rozprawa
doktorska K. Sobczak [2012], dotycząca południowego Maroka.
Migracje w regionach o niekorzystnych warunkach do życia wydają się czymś nieuniknionym i naturalnym ze względu na trudności przystosowawcze człowieka do
ekstremalnych cech środowiska przyrodniczego. Azjatycka część Rosji to jeden wielki
obóz przejściowy: aby pozostało na tym obszarze milion osób, musiało się przez ten
region przewinąć kilkunastokrotnie więcej ludzi [Wein 1999]. Rozmiary ruchliwości
przestrzennej przyjęły zdecydowanie większe rozmiary od lat 90. XX w., od kiedy
ludzie mogli samodzielnie decydować o miejscu zamieszkania. Zapoczątkowało to
olbrzymi kryzys w wielu ośrodkach osadniczych Syberii.
Natomiast na Saharze ważnym czynnikiem, który zwiększył mobilność przestrzenną było niewolnictwo. W połowie XVII wieku liczba ludności Afryki
(100 mln) stanowiła około 18% ludności świata. Od XVI do XIX w. szczególnie
wyraźnie zaznaczył się proces wyludniania Afryki przy równoczesnym wzroście
liczby ludności w Ameryce. Było to spowodowane rozwojem niewolnictwa i handlu
ludźmi z Afryki na plantacje w Ameryce Południowej i Północnej.
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Zniesienie niewolnictwa, które nie nastąpiło jednocześnie w skali regionu, także
determinowało zmiany zaludnienia w poszczególnych obszarach. W artykule Plita
[1999] znajduje się przedstawienie opisu zależności między likwidacją niewolnictwa
a zmianą w organizacji i wykonywaniu prac polowych, co przyczyniło się również
do rozwoju procesów depopulacyjnych w konkretnych obszarach. W powyższym
tekście czytamy, iż kasta niewolników – haratynów (franc. harratin) wykonywała
najcięższe prace polowe, w tym konserwację podziemnych kanałów nawadniających
– foggar. Do tych działań wykorzystywano niewolników, którzy po uwolnieniu, ze
względu na to, że i tak nie posiadali ziemi na własność, a realnie obawiali się przymusu wykonywania tych prac, jako pierwsi decydowali się na emigrację. Z czasem,
na wyjazd musiała zdecydować się również pewna część osób nie będących niewolnikami. Działo się tak w wyniku tego, iż zaniedbane foggary przyczyniały się do
zmniejszenia powierzchni upraw i produkcji żywności, a pogarszająca się sytuacja
materialna wpływała na podjęcie decyzji o wyjeździe.
Ze względu na ograniczenia objętościowe i niechęć powtarzania treści zawartych
we wcześniejszych pracach, autor niniejszego opracowania, zdecydował o tym, iż
nie będzie opisywał zmian demograficznych w ujęciu ilościowym, w tym przebiegu
procesów demograficznych na Syberii [por. Wites 2007]. Natomiast ze względu na
dostępność zdobytych w Algierii materiałów statystycznych, autor postanowił
przedstawić kilka wniosków, które trudno przenosić na obszar całej Sahary, acz
wydają się godne zaprezentowania. W Algierii, w 1845 roku, żyło nieco ponad
2 miliony osób (2 028 tys.). To porównywalna liczba z odnotowaną w opracowaniach Kabuzana [1992] populacją Syberii (2 259,6 tys. w 1858 r.). W kolejnych dekadach gwałtowniej przybywało ludności na Syberii niż w Algierii – w 1926 r. na
Syberii żyło 12 309 tys. osób, podczas gdy w Algierii 5 151 tys. w 1926 r. [Annuaire
Statistique De L’Algerie…,1979]. Po rozpadzie ZSRR, w 1991 r., w azjatyckiej części
Rosji żyło nieco ponad 32 mln osób. Porównywalna liczba mieszkańców Algierii
została osiągnięta na początku XXI w. Kolejne lata nowego milenium to systematycznie postępujący regres demograficzny na Syberii i stale zwiększająca się liczba
ludności w Algierii (39,5 mln osób 1 stycznia 2015 r.).
Należy pamiętać, że pomimo gwałtownie zwiększającego się zaludnienia w całej
Algierii, można dostrzec wilajety, w których dochodziło do stagnacji demograficznej, lub wręcz powstawania pustkowi demograficznych. Przykładem jednostki najwyższego stopnia podstawowego podziału administracyjnego w Algierii, gdzie obserwowany jest regres demograficzny jest wilajet Medea (w latach 1998-2008 liczba
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ludności w zasadzie nie zmieniła się, wzrost o 0,2%, podczas gdy średni wzrost
zaludniania w tym okresie w wilajetach w Algierii był ośmiokrotnie większy [Annuaire Statistique De L’Algerie, Resultats 2007-2009 2011]. Ten jednostkowy przykład, to
najlepszy dowód na to, że pomimo wzrostu liczby ludności w państwach saharyjskich, istnieją mniejsze jednostki administracyjne, w których dochodzi do procesów
depopulacyjnych.
Zakończenie
Sahara i Syberia to regiony, które ze względu na cechujący je izolacjonizm,
kształtowany przez czynniki przyrodnicze, społeczne i polityczne, wymykają się
łatwym ocenom w kontekście przemian demograficznym.
Złożoność przyczyn wyznaczających miejsce zamieszkania, decyzję o jego zmianie, skłania do ujmowania wyludniania jako rezultatu procesów, w których występują zarówno czynniki oddziałujące na ogół ludności w sposób systematyczny (zmiany instytucjonalne, organizacyjne, technologiczne), jak i czynniki losowe – „szum
w układzie”, wyrażający się w specyficznych właściwościach rozmieszczenia konkretnych zbiorowości.
Trudności w interpretacji procesów depopulacyjnych, m.in. na Syberii, czy Saharze,
wynikać mogą z tego, iż tematyka wyludniania, w tym na obszarach o niesprzyjających
do życia warunkach środowiska przyrodniczego, nie jest często podejmowaną płaszczyzną tematyczną. Gwałtowny wzrost zaludnienia w skali świata odsuwa zagadnienia
depopulacyjne na dalszy plan. Opisywany trend można dostrzec m.in. w rozważaniach
Komisji Ludności i Rozwoju (Commission on Population and Development, CPD) przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najważniejszą inicjatywą Komisji, umożliwiającą
wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie rozpatrywanych zagadnień, jest organizacja międzynarodowych konferencji pt. „Ludność i rozwój”. Tylko raz, konferencja
ta odbyła się w państwie położonym na Saharze. Wydarzenie to miało miejsce w Egipcie, a kairska konferencja okazała się jedyną w historii spotkań Komisji Ludności
i Rozwoju ONZ zorganizowanych na kontynencie afrykańskim.
Tematyka podejmowana na kolejnych konferencjach zmieniała się, choć zasadniczym zagadnieniem nie było wyludnianie, a bardzo szybki wzrost ludności, wynikający z utrzymującej się wysokiej płodności i ograniczenia umieralności w wielu
państwach słabiej rozwijających się gospodarczo. Wyludnianie poszczególnych
regionów przy wzroście zaludnienia innych wiąże się ze zmianami w ruchu naturalnym i wędrówkowym. Deklaracja końcowa konferencji w Kairze uzależniała pomoc
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finansową dla krajów słabo rozwiniętych gospodarczo od postępu w zakresie
zmniejszania przyrostu naturalnego. Ze względu na krytykę obowiązującej polityki
ludnościowej (podawany był argument ograniczania suwerenności państw w wyniku
proponowanych rozwiązań) mniejszy nacisk stawiano na kontrolę urodzeń [Review
and Appraisal of the Progress... 2004]. Według prognoz ONZ wśród państw, w których
w latach 2000-2050 dojdzie do wzrostu liczby ludności o ponad 100 mln znalazło
się 9 państw, w tym kilka z Afryki (wzrost o około 100 mln osób dotyczy Etiopii
i Ugandy, na poziomie około 120 mln Demokratycznej Republiki Konga, a o około
150 mln prognozuje się wzrost dla Nigerii [Population Challenges and Development Goals
2005]. W grupie tej nie ma państw afrykańskich położonych na Saharze, nie ma
również Rosji.
Stagnacja zmian zaludnienia w regionie Sahary i Syberii, może wpisywać się
w prognozowany niewielki wzrost liczby ludności na tych obszarach. Nie oznacza
to jednak, że w mniejszej skali przestrzennej nie będzie miejsc, w których procesy
depopulacyjne będą przebiegać ze znaczną intensywnością. Obserwując zmiany
zaludnienia w makroskali trudniej dostrzec fenomen depopulacji. Śledzenie danych
liczbowych w skali regionów, mogłoby wręcz doprowadzić do odmiennej znaczeniowo konstatacji, że Sahara i Syberia nie podlegają w ogóle procesom depopulacyjnym [m.in. Annuaire Statistique De L’Algerie 1979, 1998, 2011]. Dopiero dostrzeżone w mniejszej skali przestrzennej procesy, potwierdzają fakt, że mimo całościowych zmian demograficznych prowadzących do wzrostu liczby ludności, występują
jednostki terytorialno-administracyjne, w których proces wyludniania przebiega.
Tym samym, można stwierdzić, że odpowiedź na postawione w tytule pracy pytanie, jest pozytywna. Zarówno, Syberia, jak i Sahara, wyludniają się. Procesy depopulacyjne, przebiegają w regionach tych z różną intensywnością, choć można dostrzec
czynniki wspólne decydujące o specyfice przemian demograficznych.
Rozpowszechnianie się modernizacji demograficznej przyjmuje postać dyfuzji,
przy postępującym wzroście liczby ludności na rozległych obszarach, będą występować tereny o różnym stopniu intensywności zaawansowania procesów depopulacyjnych. Ten ogólny model zmian ludnościowych, zachodzących w wielu regionach
świata, będzie w zbliżonej formie powtarzać się w rozpatrywanych regionach. Tematyka wyludniania na obszarach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczego jawi się jako zagadnienie o dużym walorze poznawczym, ale
również aplikacyjnym, w kontekście zmniejszania się obszarów o optymalnych warunkach do życia. Można domniemywać, że zachodzące na obszarach wyludniają-
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cych się przemiany trwale nie zmienią przeważających w makroskali trendów demograficznych. Należy mieć jednak świadomość, że interpretacja zachodzących tam
zmian zaludnienia jest jednym z ważnych wyzwań stojących przed studiami z zakresu geografii człowieka.
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Summary
AR E THE SA HARA AND SIBERIA DEPOPULATING?
P OPU LAT IO N C HANG E S IN AREAS CHARA CTERISED
B Y A DVERS E EN VIRO NM EN TA L C ON DIT IO NS
This paper concerns depopulation issues with respect to the Sahara and Siberia. The author
has pointed out factors triggering population changes in areas where environmental conditions are adverse to life. These factors have led to an increase and decrease of the population number. The chief goal of this study was to answer the question posed in the title
of this paper, i.e. whether the Sahara and Siberia are affected by depopulation. The conclusions presented herein do not represent a complete answer to the issues; they refer merely
to a few aspects of this complicated matter. The synthetic study contributes to comparative
studies about regions.
K e y wo r ds : depopulation, natural environment, Sahara, Siberia
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S t r es z c ze n i e
Przedmiotem reflekcji są „krajobrazy rolnicze odmiany tradycyjnej” zachowane w strefie śródziemnomorskiej oraz w Polsce, tam gdzie ta odmiana krajobrazów kulturowych „reprezentowana jest przez kultywowanie tradycyjnych upraw, np. zakładanie nowych gajów oliwnych, winnic…”,
i gdzie rolnictwo „należy uznać za czynnik konserwujący strukturę dawnego krajobrazu rolniczego”
[Myga-Piątek 2012: 117]. Uwaga została skupiona na krajobrazach „powracających” czyli
takich, które przestały istnieć w mniej lub bardziej odległej przeszłości, i które po latach
odradzają się, „powracając” zazwyczaj w nieco zmienionej formie. Bliżej przyjrzeliśmy się
krajobrazom Kastylii-La Manchy oraz polskim w dorzeczu Wisły i Odry.
Słowa kluczowe: winnice, wino, krajobraz kulturowy, krajobrazy rolnicze odmiany tradycyjnej, enoturystyka

Wprowadzenie
Krótka definicja krajobrazu kulturowego, podana przez Myga-Piątek mówiącą, że
to „krajobraz przekształcony przez człowieka w wyniku rozwoju cywilizacyjnego” [2010a: 96],
pozwala na szerokie spojrzenie i dużą swobodę interpretacji krajobrazów otaczającego nas świata. Znacznie większą, niż wynika to z innych definicji, np. propozycji Degórskiego [2005] sugerującego możliwość traktowania krajobrazu – „jako zobiektywizowanej wizualizacji procesów i zjawisk zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego”
[s. 15], czy definicji krajobrazu kulturowego zamieszczonej na stronie Komisji Krajo-
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brazu Kulturowego PTG, eksponującej „obserwowalne1 wzrokowo wyrażenie kultury ludzkiej na powierzchni Ziemi” (Pojęcie krajobraz kulturowy…). Ujęcia te bowiem nadmiernie,
naszym zdaniem, podkreślają wizualny aspekt krajobrazu i uznają zmysł wzroku,
a więc zdolność do odbierania i analizy bodźców wywołanych przez pewien zakres
promieniowania elektromagnetycznego, za podstawowe narzędzie poznania.
Większy zakres swobody wynika z możliwości (choćby teoretycznej) wykorzystania w procesie badania, poznawania i rozpoznawania krajobrazu oprócz wzroku,
także innych zmysłów: węchu (powonienia) oraz smaku służących wykrywaniu
i analizowaniu bodźców chemicznych.2 Pewne znaczenie może mieć również zmysł
słuchu. Chociaż żaden z wymienionych zmysłów pojedynczo nie dostarcza wrażeń
i informacji dających wystarczającą podstawę do klasyfikacji krajobrazów kulturowych, to jednak w interesujący sposób wzbogaca ich doświadczanie przez człowieka, czyniąc poznanie daleko pełniejszym. Ten aspekt w podejściu do krajobrazów
kulturowych dla piszących te słowa nie jest bez znaczenia.
Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania są, wyróżniane przez Myga-Piątek [2012], „krajobrazy rolnicze odmiany tradycyjnej” zachowane w dużym stopniu
m.in. w Małopolsce, a także w strefie śródziemnomorskiej, gdzie ta odmiana krajobrazów kulturowych „reprezentowana jest przez kultywowanie tradycyjnych upraw, np. zakładanie nowych gajów oliwnych, winnic…”, i gdzie rolnictwo „należy uznać za czynnik
konserwujący strukturę dawnego krajobrazu rolniczego” [Op. cit.: 117]. Takie właśnie krajobrazy oraz zachodzące w nich zjawiska od lat były przedmiotem naszych obserwacji i obiektami refleksji.
Procesem, który w obszarach występowania „krajobrazów rolniczych odmiany
tradycyjnej” zwrócił i przykuł naszą uwagę, jest ich „powracanie”. Przez „powracające” krajobrazy (kulturowe)3 rozumiemy krajobrazy istniejące przez stulecia, których istotne elementy, pod wpływem różnych czynników (antropogenicznych, naturalnych – por. Myga-Piątek [2010: 97-98] uległy degradacji i przestały istnieć
w mniej lub bardziej odległej przeszłości, i które po latach odradzają się, „powracają”, zazwyczaj nieco zmienione.

Łac. observo, are (czasownik od rzeczownika observatio) mówi – baczyć, pilnować, doszukiwać się
(podwójnego dna), być czujnym, strzec, uważać, czatować, czyli spodziewać się czegoś. Obserwacja
zakłada pracę wszystkich zmysłów.
2 Zakładamy przy tym, że podmiotowe doznania zapachu czy smaku nie są mniej obiektywne niż
obserwacja wzrokowa.
3 Kursywa i cudzysłów są tu wyrazem niepewności autorów, co do poprawności użytego terminu.
1
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W Polsce zafascynował nas powrót do uprawy winorośli. Ta nie nowa przecież na
ziemiach Polski uprawa, ponownie wprowadzona przez amatorów, zaczyna przyciągać dziś specjalistów. Winnice zajmują już setki hektarów. Pojawiły się w ostatnich
kilkunastu latach (może ponad dwudziestu) w miejscach – można powiedzieć „jak
najbardziej oczekiwanych” – tam, gdzie uprawa winorośli była praktykowana przez
stulecia (do późnego średniowiecza, miejscami do drugiej wojny światowej), a dziś
warunki do uprawy winorośli znowu są coraz bardziej obiecujące. Można powiedzieć,
że winnice „wracają” w miejsca, gdzie niegdyś istniały, i że odzyskują swoje miejsce
w krajobrazie kulturowym.
Drugim obszarem naszych obserwacji jest Kastylia-La Mancha (hiszp. Castilla-La
Mancha) – wspólnota autonomiczna w środkowej Hiszpanii, w dużej mierze pokrywająca się z zasięgiem historycznej krainy Nowej Kastylii. Tam, w latach 60. i 70.
XX w., rolnictwo mocno podupadło, nasiliła się emigracja, a „krajobrazy rolnicze
odmiany tradycyjnej” mocno zmieniły się i zubożały. Zaniedbane, porzucone, a nawet
zaginione elementy krajobrazu kulturowego od kilkunastu lat „powracają”.
Ów proces, zarówno w Kastylii-La Manchy, jak i w Polsce, niezależnie od skali
czasowej, można wiązać z pojęciem dynamiki krajobrazów kulturowych analizowanym niedawno przez Plita [2011: 77-78].4 Mówienie o „powracających” („wracających”) krajobrazach kulturowych, a wcześniej utraconych (najczęściej chodzi o ich
konstytutywne elementy), skłania do refleksji nad przyczynami procesu, który doprowadził do zniknięcia tych elementów, później do ich powrotu i – w konsekwencji (w obu przypadkach) – do zmiany krajobrazu.
W Kastylii-La Manchy
Krajobrazy kulturowe Kastylii-La Manchy obserwowaliśmy w latach 2009-2015
kilkakrotnie, głównie podczas wyjazdów do Hiszpanii realizowanych w ramach programu ERASMUS. Punktami, wokół których koncentrowały się nasze zainteresowania i obserwacje, były kastylijskie miasta: Albacete, Alcalá del Júcar, Alcaráz, Almagro,
Ciudad Real, Toledo, Chinchón i Colmenar de Oreja. Odwiedziliśmy także kilka innych, mniejszych miejscowości, a nawet pojedyncze gospodarstwa. Interesowała nas
niezwykle zróżnicowana fizjonomia Kastylii-La Manchy. Zwracaliśmy uwagę na
przemiany krajobrazu, a zwłaszcza proces powracania utraconych jego elementów.

4

F. Plit w cytowanej pracy przypomniał m.in. pionierski artykuł M. Dobrowolskiej opublikowany
w „Przeglądzie Geograficznym” w 1948 r.
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Dopełnieniem prowadzonych przez nas obserwacji terenowych były, mniej lub
bardziej ustrukturyzowane, rozmowy z rolnikami w terenie5, a w odwiedzanych miastach z przechodniami, kelnerami, barmanami i klientami barów, sprzedawcami
w sklepach i na bazarach, pracownikami bodegas (gdzie wytwarza się wino) i regionalnych muzeów oraz zawodowymi przewodnikami. Były to osoby obojga płci i w różnym wieku. Długie rozmowy prowadziliśmy z geografami z Uniwersytetu Castilla-La
Mancha (z obu odwiedzanych przez nas campusów: Albacete i Ciudad Real) oraz
z Universidad Complutense de Madrid,6 a także ze studentami. Część badań terenowych realizowaliśmy wraz z nimi. Obserwacje uzupełnialiśmy fotografiami, a podczas
prac kameralnych – danymi zaczerpniętymi z literatury.
Obszar naszych obserwacji obejmował południową część Mesety (Meseta Central).
Jest ona nazywana przez geografów hiszpańskich Meseta del Sur – Mesetą Południową
[Franco Aliaga 2010]. Na północy Meseta Południowa sięga podnóży Gór Kastylijskich (Cordillera Central) leżących już poza obszarem naszych obserwacji; na południu
rozpościera się do pasma Sierra Morena, a na wschodzie do podgórza Gór Iberyjskich (Cordillera Ibérica). Zachodnią część tego obszaru zajmują dwa równoległe obniżenia: Tagu i Gwadiany przedzielone wzniesieniami Gór Toledańskich (Montes de
Toledo). Obszar w tych granicach wchodzi w skład wspólnot autonomicznych: Madrytu, Kastylii-La Manchy i Estremadury. Nas interesowała przede wszystkim KastyliaLa Mancha – teren wyżynny (500-600 m n.p.m.), równinny – llanura manchega, co najwyżej lekko falisty, urozmaicony płytkimi dolinami rzek (dopływów Tagu i Gwadiany), o klimacie śródziemnomorskim kontynentalnym (śr. roczna temperatura powietrza rzędu 14o C i śr. roczna suma opadów rzędu 400 mm). Jest to obszar w przewadze rolniczy i słabo zaludniony [Pons Giner 2006].
Kastylia-La Mancha „zawsze” była krainą rolniczą, chociaż chów zwierząt (owiec
i kóz) nie był marginalnym zajęciem ludności. Dla mieszkańców szczególne znaczenie
miały vegas – żyzne i dobrze nawodnione oazy nadrzeczne w dolinach Tagu, Gwadiany
i ich dopływów (vegas del Tajo, vegas de Guadiana). Co najmniej od czasów rzymskich,
które były okresem rozkwitu rolnictwa, z powodzeniem uprawiano tam pszenicę, oliwki, winorośl, drzewa owocowe, warzywa i różne rośliny przyprawowe – zwłaszcza że
w I-II w. klimat był cieplejszy i wilgotniejszy niż później, w schyłkowym okresie istniePrzez przypadek, jeden z naszych rozmówców był geografem – pracownikiem naukowym Uniwersytetu Castilla-La Mancha.
6 Szczególne podziękowania jesteśmy winni: Francisco Cebriánowi Abellánowi, Carmen Garcíi Martínez, Consuleo Canto Fresno, Miguelowi Panadero Moya, Marii Carmen Cañizares Ruiz.
5
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nia imperium rzymskiego [Clima en Imperio Romano…, także Myga-Piątek 2010]. Zwyczajowo piątą część ziemi (hiszp. quinta) w latyfundiach (które stanowiły dominującą formę
władania ziemią) przeznaczano na pastwiska. W Kastylii-La Manchy praktykowano też
pszczelarstwo, trudniono się garncarstwem, a w dziesiątkach niewielkich kamieniołomów wydobywano wapienie wykorzystywane w budownictwie.

Ryc. 1. Krajobraz Kastylii La Manchy
Fig. 1. The landscape of Castilla La Mancha
Fot. Joanna Miętkiewska-Brynda, Jerzy Makowski

Przez stulecia zmiany w użytkowaniu ziemi – wliczając w to zmiany w osadnictwie i rozmieszczeniu ludności, formach budownictwa, komunikacji, i w ogóle ewolucja krajobrazu kulturowego – wiązały się z okresowymi wahaniami klimatu7, wojnami, koniunkturą w handlu, modą, prawami narzuconymi przez najeźdźców,
7

Ochłodzenie i osuszenie klimatu w czasach podboju Półwyspu Iberyjskiego przez Wizygotów, ocieplenie i wzrost wilgotności w czasach podboju królestwa Wizygotów przez Maurów i trwania Emiratu Kordoby przypadające na średniowieczne optimum klimatyczne oraz późniejsza mała epoka lodowa (w sensie klimatycznym okres ten trwał od 1570 do 1900 r.) [Matthews, Briffa 2005].
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a nawet z i ich upodobaniami kulinarnymi. Mieszczą się one wśród czynników
przeobrażeń krajobrazu wskazanych przez Myga-Piątek [2010, 2012].8
Rozmaitość upraw znacząco wzrosła po odkryciu Ameryki i wprowadzeniu na
pola nowych gatunków roślin, przede wszystkim: pomidorów, papryki, fasoli, dyni,
ziemniaków i kukurydzy. Uprawy te bardzo szybko zadomowiły się, upowszechniły
i wniknęły w zastany krajobraz, wzbogacając go o nowe kształty, aromaty i smaki,
stając się sto lat później niemal organicznym elementem La Manchy, jakże trafnie
opisanym przez Cervantesa na początku XVII w. Bez tej mieszaniny starych i nowych elementów – obrazów, zapachów i smaków – śródziemnomorski krajobraz
Kastylii-La Manchy nie istniałby w postaci, w jakiej go znamy współcześnie.
Losy rolnictwa i całej gospodarki Kastylii-La Manchy bywały zmienne, obejmowały też lata niezbyt ożywionego rozwoju bądź stagnacji, zaznaczające się zmianami
w krajobrazie. W połowie XIX w. region ominęła industrializacja, konserwując jego
rolniczy charakter. Bokiem przeszła filoksera (Phylloxera vastatrix) przyczyniając się
nawet do wzrostu powierzchni uprawy winorośli,9 podczas gdy w innych regionach
winiarskich Hiszpanii odnotowano drastyczne jej załamanie [Piqueras Haba
2005: 27]. Jednak autarkiczna gospodarka dominująca niemal do połowy XX w., nie
stwarzała nadziei na zmiany i powodowała raczej ubożenie krajobrazu. Kastylia-La
Mancha znalazła się też poza zasięgiem planów rozwoju gospodarczego (lata 60.
XX w. i początek następnej dekady), przerwanych kryzysem energetycznym
(1973 r.) i końcem epoki Franco. Nie dotarła tam również masowa turystyka (3 × S)
kierująca się ku słonecznym wybrzeżom Hiszpanii, ale nie ominął jej kryzys przejawiający się emigracją do wielkich miast i za granicę, porzucaniem gospodarstw rolnych, ograniczeniem zasięgu różnych upraw a nawet ich zaniechaniem, spadkiem
produkcji, zanikiem rzemiosła i zaniedbaniem systemów nawadniania. Swój blask i
koloryt utraciły niemal wszystkie lokalne święta o tradycji liczonej nierzadko w setkach lat [Pillet Capdepón 2007, 2011].
Zauważalne zmiany, także w krajobrazie, zaczęły następować w ostatniej ćwierci
XX w. Zbiegły się one w czasie z restauracją monarchii w Hiszpanii i przystąpieniem kraju do EWG. Kastylia-La Mancha zaczęła ulegać metamorfozie. SpowolMyga-Piątek wymienia czynniki: przyrodnicze, historyczne i polityczne, społeczno-gospodarcze,
kulturowe i cywilizacyjne.
9 W Kastylii-La Manchy plaga postępowała bardzo wolno i zaatakowała wyłącznie uprawy na glebach
gliniastych, głównie w rejonie Machuela, Madrytu i Guadalajary. Wnętrze Kastylii-La Manchy, z jej
piaszczystymi glebami, jest wolne od filoksery do dziś, a ponad połowa podkładów winorośli pochodzi z XIX w. [Piqueras Haba 2005: 101-136].
8
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nieniu uległa emigracja, a w wielu małych miastach regionu, najbardziej dotkniętych
tym zjawiskiem, nastąpił nawet niewielki wzrost liczby mieszkańców [Datos demográficos municipales…. 2013]. W latach 90. ożywił się ruch turystyczny [Cebrián
Abellán, García González 2009]. Kastylia-La Mancha stała się celem turystyki
weekendowej i wakacyjnej (głównie mieszkańców Madrytu i środkowej Hiszpanii)10,
a w ostatnich kilkunastu latach także turystów z zagranicy, praktykujących tu turystykę kulturową, co może być wiązane z ponownym odkryciem uroku małych miast
i generalnie „wiejskości” (hiszp. ruralidad) [Cebrián Abellán, García González 2009].
Atutem regionu okazało się położenie geograficzne – wszystkie drogi ze stolicy na
południowy wschód i południe Hiszpanii wiodą przez Kastylię-La Manchę. Ponadto turystyce sprzyjała duża liczba zabytków (wręcz całe ich zespoły, np. miasta
z zachowanym średniowiecznym układem przestrzennym), unikatowe i malownicze
krajobrazy wiejskie oraz oryginalna kuchnia.
Napływ turystów spowodował ożywienie w gospodarce i zmiany w krajobrazie.
Rozwojowi gospodarki na terenach wiejskich sprzyjał wzrost popytu na miejscowe
produkty spożywcze: wino, oliwę, mięso jagnięce i wieprzowe (jamón serrano), sery
(zwłaszcza queso manchego wytwarzane z owczego mleka), warzywa i owoce oferowane w
postaci gotowych dań w restauracjach, dostępne w sklepach i miejscowych bazarach.
Towarzyszył mu rozkwit turystyki gastronomicznej, enoturystyki, odnawianie i zakładanie nowych plantacji oliwek i winorośli,11 restauracji, starych wytwórni win (bodega),
rozszerzanie uprawy pomidorów, papryki, czosnku, oberżyny (wszystkie z zastrzeżoną
marką pochodzenia) i unowocześnianie systemów nawadniania. Równolegle rozwijały
się usługi (gastronomia, hotelarstwo, handel) i rzemiosło (konserwy warzywnoowocowe, ceramika) [Pillet Capdepón 2011]. Nowe nasadzenia winorośli i oliwek oraz
nowe plantacje innych warzyw to w większości tzw. uprawy ekologiczne, przed laty
nieznane, nastawione na niestosowanie nawozów sztucznych i pestycydów12. Działania

Wg Instituto Nacional de Estadística (INE) w latach 2006-2007 liczba turystów wiejskich w Kastylii-La Manchy wzrastała prawie trzykrotnie szybciej niż średnia krajowa w tym zakresie
[http://www.ine.es/]
11 Dziś jest ok. 400 tys. ha plantacji winorośli i ponad 250 wytwórni wina (bodega). Zbiory pochodzące
ze 170 tys. ha plantacji w prowincjach Albacete, Ciudad Real, Cuenca i Toledo należących do
wspólnoty autonomicznej Castilla-La Mancha chronione jest nazwą zastrzeżoną marki pochodzenia
„La Mancha” ze stylizowanym rysunkiem Don Kichota na koniu.
12 W 2013 r. w Kastylii-La Manchy znajdowało się 20,5 % wszystkich hiszpańskich gospodarstw praktykujących rolnictwo ekologiczne [Superficies de cultivos y aprovechamientos, Castilla-La Mancha].
10
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indywidualnych rolników rozwijających ten rodzaj produkcji były wspierane przez
FEOGA – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej13.

Ryc. 2. Młoda plantacja winorośli
Fig. 2. Young bush vine plantation
Fot. Joanna Miętkiewska-Brynda, Jerzy Makowski

Wytwarzanie zdrowej żywności, w tym produktów otrzymywanych metodami
tradycyjnymi (przetwory warzywne, owocowe, wino, anyżówka, miody) stało się
odpowiedzią miejscowych rolników, plantatorów, winiarzy i restauratorów na rosnące zapotrzebowanie ze strony turystów przybywających do Kastylii-La Manchy,
wśród których coraz większą popularność zyskuje ruch społeczny „comida lenta”

13

FEOGA – (hiszp. Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola) został utworzony w kwietniu 1964 r. na podstawie traktatów rzymskich jako jeden z dwóch, obok Europejskiego Funduszu
Społecznego, instrumentów służących wspomaganiu finansowania polityki strukturalnej. Zajmuje
się finansowaniem rolnictwa. Od 2007 r. Fundusz ten został zastąpiony przez dwa nowe, tj. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej
[Wojtaszczyk, Jakubowski 2007].
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(slow food). Można powiedzieć, że to owi rolnicy i rzemieślnicy uzupełniają braki
w krajobrazie, ich staraniem powracają krajobrazy.
Odbudowie uległy też nadwątlone w latach niedostatku więzi społeczne. Wzrost
spójności społecznej mieszkańców regionu przejawia się dążeniem i działaniami na
rzecz rozwoju, w tym także troską o zabytki kultury materialnej i walory kultury
duchowej. Wspólnym staraniem, a może nawet wyzwaniem, staje się podnoszenie
jakości środowiska przyrodniczego [Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha…]
i umiejętna promocja regionu podkreślająca jego unikatowe aspekty.
Toteż powracające krajobrazy Kastylii-La Manchy można dostrzec zarówno
w terenie jak i – pośrednio – w restauracji. Młode plantacje oliwek czy rzędy niedawno posadzonych winorośli widoczne są z daleka. Pachnie leżąca na polu sterta
świeżo zebranej papryki czekającej na transport, pachnie czosnek czy poruszane
przez wiatr liście pomidorów. Pachną one równie intensywnie, choć inaczej,
w przygotowywanych w restauracjach lokalnych potrawach. Także aromat i smak
wina, dopiero co nalanego do kieliszka, z butelki z odręcznie napisaną etykietką,
ot, np. Tempranillo (to nazwa szczepu), parte de poniente (zachodni stok), cosecha 2014
(rocznik) – mówią, że to wino nie ma jeszcze nazwy własnej. Może pochodzić
z niedawno założonej winnicy, a może to produkt ze starej, stuletniej plantacji,
przyciętej i odmłodzonej, chociaż jedna i druga tak samo dopełnia krajobraz.
Uzupełnieniem zmian w krajobrazie, wynikających ze wzrostu powierzchni i intensyfikacji upraw, stało się wytyczenie dróg – wieloodcinkowych szlaków związanych z podróżami bohatera dzieła Cervantesa – Don Kichota (Ruta de Don Quijote),
silnie nacechowanych semiotycznie. Pierwsze takie szlaki pojawiły się w Kastylii-La
Manchy w 2005 r. [Panadero Moya 2004; Pillet Capdepón, Plaza Tabasco 2006].
Łatwo je zobaczyć w terenie, oznakowane słupkami ze stosowną tabliczką
i mocno już wpisane w krajobraz La Manchy. Prowadzą one w różnych kierunkach,
przez całą Kastylię-La Manchę między Toledo i Albacete. Śledząc ich bieg z samochodu, roweru, konia rychło wypatrzymy grupę molinos del viento (wiatraków), wzgórze porośnięte winnicą czy oliwnym gajem. Jeśli zaś dopisze nam szczęście, to
w wyschniętej glinie zauważymy ślady końskich kopyt dwóch jeźdźców…
W Polsce
Z powracającymi krajobrazami kulturowymi w Polsce jest zupełnie inaczej.
Chociaż dają się – gdzieniegdzie – zauważyć pagórki z charakterystycznymi rzędami
winorośli (widoczne też na zdjęciach satelitarnych, gdzie odróżniają się swoją struk-
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turą od otoczenia), to krajobrazy kulturowe, w których te uprawy stanowią istotny
element fizjonomii nie są kojarzone z naszym krajem i … słusznie. Zupełnie inaczej
było w średniowieczu. Uprawa winorośli w dorzeczu Wisły i Odry w wiekach średnich mogła być poprzedzona wcześniejszą znajomością wina.
Mogło to nastąpić nawet już około V w. p.n.e.; najpóźniej między I a V wiekiem
nowej ery i wiązało się z kupieckimi wyprawami z basenu Morza Śródziemnego do
Barbaricum po bursztyn, dobywany na wybrzeżach Morza Bałtyckiego. Na tę późniejszą datę kontaktu z winem wskazuje okres nasilenia handlu bursztynem przypadający
na czasy po podboju przez Rzym obszarów leżących nad środkowym biegiem Dunaju (Panonia)14 i równoczesnym funkcjonowaniu różnych szlaków wiodących nad
Morze Bałtyckie [Wielowiejski 1984]. Ziemie Polski15 leżały na „bursztynowych szlakach”, niezależnie od szczegółów ich przebiegu, a wino pochodzące z krain leżących
nad Morzem Śródziemnym, nawet jeśli nie było przedmiotem handlu, musiało
wchodzić w skład „zapasów żywności” podróżujących kupców [Casson 1981]. Mogło
też służyć jako uniwersalny środek płatniczy i napój zjednujący przychylność miejscowych. Nie wiadomo czy podejmowano wówczas próby wprowadzenia uprawy
winorośli na ziemiach Polski. Pewne jest jednak, że w okresie świetności Imperium
Romanum na szerokości geograficznej Polski zakładano winnice w Brytanii (Insula
Albionum) i Germanii, czemu sprzyjał łagodny klimat [Jones 2004].
Inaczej potoczyły się losy winorośli w okresie rozkwitu średniowiecza16. Były to
czasy względnego spokoju, które charakteryzowały się ponadto łagodnym i ciepłym
klimatem zbliżonym do panującego współcześnie w środkowej Europie (średniowieczne optimum klimatyczne), w odróżnieniu od kilku wcześniejszych, chłodnych
stuleci (schyłek starożytności, początki średniowiecza), na które przypadały niepewne czasy wędrówki ludów [Bradley, Hughes, Diaz 2003].
W środkowej Europie, także na ziemiach Polski, średniowiecze było okresem korzystnym dla osadnictwa, rozwoju rolnictwa i dla rozszerzania zasięgu upraw [Mączyńska 2001], a zapewne także dla wprowadzania nowych kultur (drzew owocowych,
winorośli) i ich ekspansji. Inicjatorami tej bez mała rewolucji w gospodarce i ośrodkami jej dyfuzji były zakony: benedyktynów, cystersów, dominikanów i joannitów

Podboju Panonii dokonał cesarz Oktawian August w 35 roku p.n.e.
Ziemie Polski – przyjęliśmy w tym opracowaniu, że ziemie Polski, to ziemie, które niezależnie od
okresu w historii powszechnej znajdowały się na terytorium Polski w obecnych granicach.
16 Ten i inne terminy odnoszące się do podziału średniowiecza przytoczono za: T. Manteufflem [1999].
14
15
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(chociaż winorośl mogła pojawić się nieco wcześniej17). Upowszechniały one kulturę,
osiągnięcia nauki i medycyny, zakładały szkoły, wprowadzały nowe techniki i metody
w rolnictwie i rzemiośle, promowały ogrodnictwo, rozwijały hodowlę (bydło, owce),
a nawet akwakulturę [Strzelczyk 1992].
Benedyktyni i cystersi osiadli w Akwitanii i Burgundii odegrali w rozwoju winiarstwa w średniowiecznej Europie rolę trudną do przecenienia [Dominé 2009]. Przede
wszystkim rozwijali techniki uprawy winorośli i metody winifikacji, wytwarzając rozmaite trunki w ilościach wykraczających poza potrzeby wynikające z funkcji liturgicznych sprawowanych przez opactwa i pobliskie kościoły, a także konsumpcję własną.
Wino stawało się coraz popularniejsze na ziemiach średniowiecznej Francji i Niemiec.
Te gospodarcze i kulturowe wpływy nie ominęły terytorium Polski.
Spośród wielkich zakonów Europy, których obecność w Polsce mogła wiązać
się także z wprowadzeniem uprawy winorośli i wytwarzaniem wina, pierwszymi
mogli być benedyktyni – wszak pochodzili z Prowansji (o czym mówi tradycja)
[Gronowski, brw]. Tak więc, jeśli nawet w początkach swej misji na ziemiach Polski, wino mszalne benedyktyni importowali z zagranicy, to z czasem przeszli do
jego wytwarzania na miejscu. Początek ich działalności w Polsce przypada na X w.
[Op. cit.]. Najwcześniejszą metrykę (przed 1000 r.) zdaje się mieć opactwo św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Wiele też przemawia za Międzyrzeczem,
Poznaniem18 i Łęczycą, a nie wykluczona jest też obecność benedyktynów na wzgórzu Wawelu.
Kolejna fala benedyktynów dotarła do Polski po 1039 r. [Op. cit.]. Wówczas to
nad brzegami Wisły stanęły trzy opactwa, z którymi – oprócz działalności misyjnej
– wiąże się uprawę winorośli: Tyniec (Wzgórza Tynieckie), Sieciechów (pierwotne
miejsce lokalizacji nie jest znane) i Płock – początkowo była to wieś Winiary (nomen
omen), a następnie Wzgórze Tumskie [Pacuski 1992].
Jeszcze więcej faktów łączy uprawę winorośli z przybyciem cystersów. Pierwsi
cystersi pojawili się na ziemiach Polski w połowie XII w. i w okresie dynamicznego rozwoju zakonu stali się jednym z najważniejszych łączników między Polską
a Zachodnią Europą [Lamparska, Kałuza 2012]. Mnisi byli przybyszami z FranBadania archeologiczne dowodzą, że winorośl uprawiano pod Krakowem już w IX w., co wiąże się
z ówczesną przynależnością ziem południowej Polski do chrześcijańskiego państwa Wielkich Moraw [W. Bosak, http://www.collegiumvini.pl/]
18 Tu oraz w Gnieźnie znaleziono pestki winogron (Vitis vinifera L.), co zdaje się bezspornie wskazywać
na uprawę winorośli na miejscu [Kwapieniowa 1959:361]. Wzmianki o starych winnicach w Polsce
znajdują się także w Bulli Gnieźnieńskiej (Ex commisso nobis a Deo) z 1136 r. [Tymieniecki 1956].
17
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cji.19 Pierwsze klasztory założyli w Jędrzejowie i Łęknie koło Wągrowca. Niemal
w tym samym czasie powstały opactwa w Kołbaczu, Sulejowie, Wąchocku, Koprzywnicy i Oliwie. Około 1163 r. cystersi przybyli na Śląsk, gdzie wzniesiono kolejne opactwa [Szlak Cysterski w Polsce…]. Zarówno miejsce pochodzenia zakonników jak i ich dokonania w rolnictwie skłaniają ku przypuszczeniu, że to cystersi
wprowadzili do wiejskich krajobrazów Polski winnice (także sady owocowe) i przyczynili się do ich rozpowszechnienia [winnice „powstawały w obrębie wielkiej własności
duchownej, czy świeckiej, zakładali je także chłopi” – Kwapieniowa 1959: 354], co najmniej w Małopolsce i na Śląsku [Pobóg-Lenartowicz, Derwicha 1995].
Z pewnością można natomiast twierdzić, że w 1166 r. w Zagości nad Nidą książę Henryk Sandomierski nadał ziemię zakonowi joannitów, a w akcie nadania wymieniona jest winnica [Tymieniecki 1956], zapewne znacznie starsza niż sam akt
nadania ziemi. Przed końcem XII w. winnice istniały już we wszystkich dzielnicach
kraju [Kwapieniowa 1959: 375].
Do wprowadzania uprawy winorośli i wytwarzania wina przyznają się też dominikanie. W okolice Krakowa dotarli oni w 1222 r., do Sandomierza przybyli w 1226 r.
[Kłoczowski 1975], a w ciągu kilkudziesięciu lat (do końca XIII w.) na ziemiach polskich założyli ponad 30 klasztorów [Adamkiewicz 2013]. „To nasz Zakon zapoczątkował
tradycję produkcji wina w Sandomierzu” – mówił ojciec Wojciech Krok OP, przełożony
sandomierskich dominikanów. W ślad za zakonnikami wino zaczęli wytwarzać też
inni. Średniowieczny Sandomierz stał się winiarska potęgą, a tutejsze wina były słynne
i szeroko znane20.
Zakładaniem winnic (vinea, hortus vini) i wyrobem wina w początkowym okresie
uprawy winorośli na ziemiach Polski zajmowali się fachowcy – sprowadzeni z zagranicy „instruktorzy winiarstwa” (vinotores, vinearios)21. Do ich obowiązków należało

„W klasztorach fundowanych do XIII w. przeważał element romański” [Kwapieniowa 1959: 354].
Sandomierskie wina podobno cenił sobie sam Kazimierz Wielki. Vinum propium gościło też na stole
królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły [Bosak 2015, Zasada 2014]. Są też dokumenty, które potwierdzają, że sandomierscy winiarze mieli przywilej sprzedaży wina gronowego w całej Europie (nadany
zakonnikom w 1238 r. przez Leszka Czarnego) – dodaje ojciec Wojciech Krok OP [Op. cit.].
21 Było to powszechną praktyką w środkowej Europie [Kwapieniowa 1959:363]. Zakony (cystersi, joannici) oraz świeccy możnowładcy sprowadzali vinearios najczęściej z Francji (m.in. Burgundii) i z tej racji
zwano ich „Romańczykami”. W szczególności znany jest romański winiarz Barbez z fundacji klasztoru joannitów w Zagości, wymieniony w dokumencie konfirmacyjnym Kazimierza Sprawiedliwego („excepto uno Romano vineario nomine Barbez”) z ok. 1170-1175 r. cytowanym przez M. Kwapieniową [Op. cit.:
362]. Romańskie imiona winiarzy wymienia także książę Henryk Brodaty w dokumencie nadawczym
dla cystersów z 1204 r.
19
20
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też szkolenie podległych im robotników. Z czasem wyodrębniła się spośród nich
grupa ogrodników-winiarzy zamieszkujących osobne wsie zwane Winiarami.
W drugiej połowie XIII w. nie ma już wzmianek o cudzoziemskich instruktorachwiniarzach, zauważa M. Kwapieniowa [1959: 363]. Instruktorzy owszem są, ale
noszą już polskie nazwiska: Winiarski, Winiarczyk, co świadczy o upowszechnieniu
się w kraju znajomości uprawy winorośli i wytwarzania wina [Op. cit.: 367].
Uprawę winorośli w średniowiecznej Polsce i względną jej powszechność, a także
wytwarzanie wina możemy uznać za bezsporny fakt. Świadczą o tym liczne (z zachowanych) dokumenty: nadania, potwierdzenia, bulle papieskie zatwierdzające uposażenia klasztorów i kościołów, akta kupna, sprzedaży i wymiany (winnic), księgi miejskie
i sądowe, a także dokumenty lustracji i inwentarze dóbr notujące winnice oraz
wzmianki podawane przez podróżników i dziejopisarzy [Kwapieniowa 1959: 355].
Odtworzenie zasięgu uprawy winorośli na ziemiach Polski w średniowieczu jest
trudne. Można tylko przypuszczać, że winnice zakładano na dobrze nasłonecznionych, ciepłych zboczach dolin rzek i stokach wzgórz, a więc w miejscach, które już
przed wiekami uważano za najbardziej obiecujące, a i dziś za takie są uznawane.22
Winnice często lokalizowano u stóp klasztorów i zamków, biskupich pałaców
i kościołów, do których należały.
Najwięcej winnic znajdowało się zapewne w południowej Polsce: na Przedgórzu
Karpat, Wyżynie Małopolskiej, Śląsku, wzdłuż doliny Wisły (Sandomierz, Czersk)
aż po Płock i Toruń na północy, a także nad Wartą i Odrą (w okolicach dzisiejszej
Zielonej Góry). O zasięgu uprawy winorośli mogą również świadczyć nawiązujące
do wina nazwy miejscowości o średniowiecznym rodowodzie, takie jak np. Winna
Góra, Winnica, Winna, a także herby miast z wizerunkiem winorośli – a jest ich
w Polsce dziesiątki. Winnice stały się z czasem ważnym, rzucającym się w oczy
elementem krajobrazu, chociaż nigdy nie był to krajobraz zbliżony do tych w regionach winiarskich na południu Europy.23
U schyłku średniowiecznej Polski – przełom XV-XVI w., gdy winnice stanowiły
już niemal organiczny element krajobrazu w wielu regionach kraju, a produkcja
wina i jego konsumpcja cieszyły się wielowiekową tradycją, łagodny dotychczas

22
23

Tak było w całej Europie, która korzystała z dobrodziejstw ocieplenia klimatu, nawet w Anglii
[Dominé 2009, Jones 2004].
Warto podkreślić, że powszechność uprawy winorośli, wytwarzanie wina i rosnąca z pokolenia na
pokolenie umiejętność jego pielęgnacji (edukacji) złożyły się pod koniec średniowiecza na dobrze
już ugruntowaną tradycję winiarską liczącą ok. 400 lat.
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klimat zaczął ulegać zaostrzeniu. Następowała mała epoka lodowa – długotrwałe
w porównaniu z czasem życia człowieka (i okresem życia przeciętnej winnicy)
ochłodzenie klimatu, utrzymujące się w Europie (odczuwane także w innych regionach Ziemi) przez około 300-350 lat [IPCC, 2001].
Ochłodzenie klimatu wywarło ogromny wpływ na gospodarkę całej półkuli północnej, a w szczególności Europy [Mannion Antoinette 2001, Myga-Piątek 2010].
Z powodu chłodów (średnia roczna temperatura powietrza niższa o ok. 1oC) skurczył
się zasięg niektórych upraw, w tym roślin żywieniowych, a zakładanie nowych plantacji winorośli, a nawet utrzymanie i pielęgnowanie już istniejących, przestawało być
opłacalne w całej środkowej Europie [Jones 2004]. Zbiory winogron były coraz
mniejsze, a wytwarzane z nich wino mniej smaczne24 od win z południa Europy wlewających się do kraju coraz szerszym strumieniem. Do mroźnych zim, deszczowych
i chłodnych lat, doszły w XVII w. długotrwałe wojny pustoszące kraj i zubożenie
miast stanowiących główny rynek zbytu wina. Winorośl zaczęła znikać z krajobrazu,
ustępując miejsca innym uprawom (zboża), pastwiskom lub nieużytkom. Do końca
XVIII w. przetrwały winnice toruńskie oraz duże klasztorne winnice podkrakowskie
(m.in. okolice Tyńca). Przed 1900 rokiem zniszczeniu uległy winnice wielkopolskie,
przypuszczalnie na skutek filoksery. Winnice wokół Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego i Gubina, zdziesiątkowane przez filokserę, przetrwały do drugiej wojny światowej na mocno okrojonych powierzchniach [Bosak brw].
Druga wojna światowa, a w jeszcze większym stopniu okres powojenny, wyeliminowały z krajobrazu Polski resztki winnic. Tereny upraw winorośli na Kresach
Wschodnich odpadły od Rzeczypospolitej. Przestały istnieć winnice wareckie (ok. 50
ha) i chociaż w granicach Polski znalazły się, znane od średniowiecza, tereny winiarskie w okolicach Zielonej Góry, to po wysiedleniu niemieckich mieszkańców tych
terenów znających się na winiarstwie, uprawy winorośli prawie zaniechano. W latach
60. polowa uprawa winorośli przestała istnieć [Op. cit.]. Trudno w tym przypadku
oprzeć się użyciu terminu „eksterminacja krajobrazu” (krajobrazu z winnicami) zaproponowanego przez M. Kistowskiego [2010] i dobrze uzasadnionego sytuacją społeczno-gospodarczą i polityczną panującą w Polsce po drugiej wojnie światowej.
Pośród zmian w różnych dziedzinach życia jakie zaszły w Polsce po 1989 r., pojawiła się moda na wino. Ogromną rolę odegrało tu otwarcie się Polski na świat
24

„Dawniej obfitsze i lepsze bywały winobrania…” pisał Marcin Kromer w dziele Polonia sive de situ, populis,
moribus, magistratibus et republica regni Polonici libri duo (znanym jako Opis Polski) ok. 1577 r., cyt. za
M. Kwapieniową [1959: 371].
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i przystąpienie do Unii Europejskiej, zauważalny wzrost liczby wyjazdów turystycznych za granicę i przyjazdów cudzoziemców do Polski, a także pojawienie się nowych towarów w sklepach (wśród nich win, w nieznanym wcześniej wyborze) oraz
sklepów z winami. W tworzeniu mody na wino istotną rolę odegrała specjalistyczna
winiarska literatura – dziesiątki interesujących pozycji (np. monumentalne dzieło
pt. „Wino” A. Dominé), wyspecjalizowane czasopisma (także w wersji internetowej,
np. magazynwino.pl, czaswina.pl) i działy poświęcone winu w czasopismach kulinarnych, targi winiarskie połączone z degustacją oraz dni wina, np. Enoexpo XIII
Międzynarodowe Targi Wina, kursy somelierskie itp. Wino stawało się modne, tak
jak modna stała się śródziemnomorska kuchnia i śródziemnomorski styl życia, których elementem jest właśnie wino25.
Zainteresowanie winem zaczęło się stopniowo przekładać na coraz śmielsze
próby uprawy winorośli i wytwarzania wina gronowego, tym bardziej, że w sklepach
ogrodniczych pojawiły się nowe odmiany winorośli przystosowane do surowszych
warunków klimatycznych [Kobyłka 2014]. Przedmiotem zainteresowania winiarzyamatorów stała się także bogata historia winiarstwa w Polsce, łatwo dostępna na
internetowych blogach, stronach sklepów winiarskich i specjalistycznych stronach
www,26 różnych regionalnych stowarzyszeń winiarzy.27
Czynnikiem zupełnie niezależnym od mody na wino, a w perspektywie sprzyjającym
rozwojowi winiarstwa, stało się obserwowane od kilkudziesięciu lat globalne ocieplenie,
odczuwane w całej Europie. Dla uprawy winorośli i wytwarzania wina w Polsce zaczął
się dobry klimat, w każdym znaczeniu tego słowa. Jest to także klimat sprzyjający powrotowi utraconych elementów krajobrazu. Globalne ocieplenie klimatu już dziś przyniosło wzrost średniej temperatury powietrza do poziomu porównywalnego z warunkami panującymi podczas średniowiecznego optimum klimatycznego w Europie, kiedy
to uprawa winorośli rozwinęła się na niespotykaną wcześniej skalę, nie omijając ziem
Polski [Jones 2004]. Klimat, po raz pierwszy od średniowiecza, zdaje się sprzyjać uprawie winorośli w Polsce i daje szanse powrotu do liczącej się tradycji winiarstwa, nie
zapomnianej przecież z kretesem. Owa mozolnie odgrzebywana tradycja zdaje się być
czynnikiem sprzyjającym powrotowi utraconych krajobrazów.

R. Myśliwiec – nestor odradzającego się w Polsce winiarstwa, mówi wręcz o zmianach kulturowych
związanych z rosnącą popularnością wina – opinia przytoczona za A. Kobyłką [2014].
26 np. www.collegiumvini.pl, www.winologia.pl, www.vinisfera.pl.
27 np. Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy, Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie.
25
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Ten powrót już się rozpoczął. Obserwuje się go w całej, jak dotąd marginalnej
dla produkcji wina części Europy, od Polski przez północne Niemcy po Wyspy
Brytyjskie [Jones 2004]. W Polsce obszary, na których współcześnie zakładane są
duże – kilku- kilkunastohektarowe winnice pokrywają się z dawnymi (z czasów
średniowiecza) terenami upraw. Są one prowadzone przez wysoko kwalifikowanych
specjalistów, a uprawa winorośli i wytwarzanie wina ma charakter komercyjny. Najlepiej widać to w przypadku winnic przyklasztornych, np. Winnica Srebrna Góra
u stóp klasztoru o.o. Kamedułów na Bielanach w Krakowie. Restauracja Winnicy
Św. Jakuba u o.o. Dominikanów w Sandomierzu jest na etapie rozruchu. Kilka
innych dużych winnic jest w rękach prywatnych (np. Winnica Płochockich w Darominie nad Opatówką). Ważnym obszarem współczesnej uprawy winorośli są
okolice Zielonej Góry, dolina Wisły w swoim biegu przez wyżyny południowej
Polski (od Kotliny Sandomierskiej po Janowiec i Kazimierz nad Wisłą), a także
Podkarpacie i Dolny Śląsk (Winnica Adoria w Zachowicach u stóp masywu Ślęży).
W wielu miejscach przy zakładaniu nowych winnic odkrywane są ślady dawnej
uprawy winorośli, przeważnie z okresu międzywojennego (np. Stara Winna Góra
k. Zielonej Góry, Winnica Sandomierska w Dwikozach nad Wisłą i inne ), a nawet
stare krzewy winorośli wegetujące na skraju lasu28.
Liczebnie przeważają małe winnice, niekiedy o powierzchni 0,1 do 0,5 ha, zakładane przez amatorów w różnych rejonach kraju. Dostępne dane statystyczne odnoszące się do powierzchni winnic w Polsce są niepewne. Agencja Rynku Rolnego rejestruje wyłącznie producentów wina mogących legalnie sprzedawać swoje wyroby
(pozostali wytwarzają wino na potrzeby własne, degustacje) i powierzchnię ich plantacji. W sezonie 2013/2014 takie uprawy winorośli zajmowały 99,49 ha i były trzykrotnie większe (!) niż w sezonie 2009/2010 [Rynek wina w liczbach…]. Dane podawane przez stowarzyszenia winiarzy mówią o ponad 1000 winnic i ponad 500 ha zajmowanej przez nie powierzchni, z tendencją do ich podwajania się co 2-3 lata.
Ludzie zaangażowani w zakładanie winnic i uczestniczący w ten sposób, mniej
lub bardziej świadomie, w przywracaniu krajobrazowi utraconych elementów, kierują się różnymi motywami. Często realizują marzenia wiążące się z fascynacją winem
i uprawą winorośli, wykorzystując doświadczenia z zagranicy (praca w winnicy,
zwiedzanie winnic). Czasami nawiązują do tradycji rodzinnych (a także tradycji
pobliskiego klasztoru, regionu) lub są właścicielami ziemi i próbują ją zagospoda-

28

Z obserwacji terenowych J. Miętkiewskiej-Bryndy w 2013 r. w pobliżu Zielonej Góry.
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rować w zgodzie z warunkami przyrodniczymi i z historią okolicy. By to osiągnąć
dążą do pogłębiania wiedzy, uczestniczą w kursach zawodowych organizowanych
przez stowarzyszenia winiarzy, zbierają doświadczenia polskich i zagranicznych
kolegów-winiarzy (zwłaszcza z krajów o podobnych warunkach klimatycznych).29

Ryc. 3. Winnica Adoria u stóp Ślęży
Fig. 3. Vineyards plantation at the foot of Ślęża Mountain
Fot. Joanna Miętkiewska-Brynda, Jerzy Makowski

Zakładanie winnic dość powszechnie wspierane jest przez władze lokalne
i wspomniane już stowarzyszenia, zwłaszcza tam, gdzie można mówić o tradycji
winiarskiej. Dofinansowanie można też otrzymać z różnych funduszy UE (np. Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich). Restauracja Winnicy św. Jakuba w Sandomierzu jest wynikiem realizacji projektu: „Powrót do tradycji
29

Z przeprowadzonych rozmów wynika, że zakładający winnice są też świadomi, co godzi się podkreślić, że robią to dla swoich wnuków. Winnice nie tworzą więc krajobrazu „ruchomego” [określenie
Myga-Piątek 2010b: 26], lecz jako obiekt na pokolenia, stają się jednym z elementów krajobrazu
względnie trwałych, nie podlegających co sezonowym zmianom, modom, trendom i kaprysom.
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winiarskich Ziemi Sandomierskiej” współfinansowanego przez władze Sandomierza,
Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Swiss Contribution). Czynnikiem dodatkowo stymulującym zakładanie winnic jest szybko rozwijająca się krajowa enoturystyka, dla której krajobraz z rzędami winorośli na wzgórzach jest szczególnie atrakcyjny.
Podsumowanie
Powracające krajobrazy (wcześniej zdegradowane, zaginione) są możliwe do zaobserwowania, chociaż proces degradacji krajobrazów i ich powrotu mogą dzielić
dziesięciolecia a nawet setki lat. Procesy degradacji i powrotu mogą być traktowane
jako przemiany krajobrazu. Konstelacje przez nie tworzone oraz czas ich działania
są specyficzne dla każdego zakątka Ziemi. Zawsze mamy do czynienia z jakimiś
warunkami środowiska przyrodniczego i różnymi działaniami człowieka. Skutki
działania poszczególnych czynników (a nawet efekty oddziaływania tego samego)
mogą być odmienne w różnych miejscach.
Ciąg przemian, którym podlegały krajobrazy Kastylii-La Manchy w XX w. mógł być
uwarunkowany przez splot czynników ekonomicznych30 – kryzysy gospodarcze i niekorzystną koniunkturę na produkty rolne (degradacja i zanikanie różnych elementów krajobrazu kulturowego). Historia powrotu utraconych elementów krajobrazów kulturowych
w ostatnich latach XX w. i na początku XXI stulecia, to złożona grupa czynników społecznych, cywilizacyjnych, historyczno-kulturowych i ekonomicznych. Jest tu miejsce na
turystykę (zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi), rolnictwo ekologiczne, dopłaty z Unii
Europejskiej, modę na „slow food” i ochronę dziedzictwa kulturowego.
Przyczyny powrotu utraconych elementów krajobrazu kulturowego – motywy
zakładania winnic w wielu regionach Polski – są nie mniej złożone i daleko trudniejsze do zaklasyfikowania. Mamy tu bowiem do czynienia z fascynacją, marzeniami, modą (na kuchnię, w której obecne jest wino), doświadczeniami z pracy
w winnicy za granicą – które trudno poddają się badaniom. Jest także nawiązywanie
do tradycji rodzinnych i historii regionu. Nowym elementem są różne formy dofinansowania zakładania winnic i wytwarzania wina, zwłaszcza gdy dają się one wpisać w „powrót do tradycji winiarskich okolicy”. Dla wielu osób zakładanie winnic
i wytwarzanie wina oznacza, mniej lub bardziej świadome, podkreślanie „przynależ30

Termin wg. Myga-Piątek [2012].
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ności do cywilizacji zakorzenionej w religii judeochrześcijańskiej, filozofii greckiej i prawie rzymskim” [Mikołejko 2009]. Wszystkim, niezależnie od motywów, sprzyja ocieplenie
klimatu, podobnego do panującego w Polsce w średniowieczu, kiedy to winnice
były pospolitym elementem krajobrazu.
Każdy krajobraz jest systemem dynamicznym, podlegającym ewolucji [m. in. Richling, Solon 2002: 184, Kulczyk 2010: 44]. Opisane w artykule powroty krajobrazów
wydają się w istocie być ilustracją owej dynamiki, powrotami do nawet bardzo odległej tradycji regionów. Nie są odtwarzaniem, ale tworzeniem i kształtowaniem krajobrazów podobnych do utraconych, z wykorzystaniem istniejących zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
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Summary
RETURNING LANDSCAPES
The subject of this study is “agricultural landscapes of traditional variety” preserved in Mediterranean and in Poland, where this variety of cultural landscapes “is represented by the
cultivation of traditional crops, in eg. the establishment of new olive groves, vineyards ...”,
and where agriculture “should be considered as a factor preserving the structure of the
former agricultural landscape” [Myga-Piątek 2012: 117]. Attention has been focused on the
landscapes of “returnees”, those which ceased to exist in more or less distant past, and that
after years of being reborn, “returning” usually in a slightly modified form. Author's focus
on the landscapes of Castilla-La Mancha and those in Vistula and Oder basin.
Key words: vineyards, vine, agricultural landscape, enotourism

DELIMITACJA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
KROSNA, JASŁA I GORLIC
Przemysław ŚLESZYŃSKI
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
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S t r es z c ze n i e
W artykule przedstawiono wariantową delimitację miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF)
trzech małopolskich miast (znajdujących się administracyjnie w województwie podkarpackim
i małopolskim) w trzech wariantach osadniczych: rzeczywistym (Krosno), potencjalnym (duopol Krosno-Jasło), potencjalnej osi rozwoju (triopol Krosno-Jasło-Gorlice). Zastosowano
wielokryterialną metodykę, wykorzystaną w delimitacji MOF dla ośrodków wojewódzkich
[Śleszyński 2013], opierającą się na kryteriach funkcjonalnych (F), społeczno-ekonomicznych
(S) i morfologicznych (M) (F1 – liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia MOF na
1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, 2006; F2 – liczba zameldowań z rdzenia MOF na
1000 mieszkańców, 2009; S1 – udział pracujących w zawodach pozarolniczych, 2002; S2 –
liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 2012; S3 – udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu (sekcje J-R), 2012; M1 – gęstość zaludnienia (bez
lasów i wód), 2012; M2 – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w latach
2003-2012. Wynikiem analiz są wariantowe delimitacje MOF Krosna, Jasła i Gorlic. Potwierdzono też zasadność stosowania kryteriów delimitacyjnych wypracowanych pierwotnie dla
miast wojewódzkich dla jednostek osadniczych niższego rzędu.
S ł owa k luczo we: miejski obszar funkcjonalny, strefa podmiejska, zasięg oddziaływania,
powiązania funkcjonalne, delimitacja, Krosno

Wprowadzenie
Współcześnie charakterystycznym procesem związanym z rozwojem miast jest rozrost ich stref podmiejskich. Powoduje to tworzenie się silnych powiązań funkcjonalnych o charakterze organizacyjnym i społeczno-ekonomicznym, dającym podstawy do
różnego typu klasyfikacji tych oddziaływań i delimitacji. Koncepcja miejskiego obszaru
funkcjonalnego powstała w latach 70. ubiegłego wieku (B. J. L. Berry, K. Dziewoński,
P. Korcelli, M.G. Coombes, R. Drewett, C.W. Mathiessen i in.) i wynika wprost z inten-
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syfikacji powiązań pomiędzy miastem i jego strefą podmiejską, powodowanych zmianami w zaludnieniu (najczęściej dekoncentracją), przy równoczesnym zachowaniu powiązań społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza dojazdów do pracy i usług.
O ile do niedawna w Polsce silny rozwój stref podmiejskich dotyczył w zasadzie
największych miast, od pewnego czasu nastąpiła intensyfikacja suburbanizacji również w mniejszych ośrodkach [Śleszyński 2014a]. Przyczyny tego są podobne jak
w dużych miastach i związane z chęcią poprawy warunków bytowo-mieszkaniowych
(przy czym czynnik przyrodniczy ma tu zdecydowanie mniejsze znaczenie). Powoduje
to niekorzystną z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego i efektywności
społeczno-ekonomicznej dekoncentrację demograficzno-osadniczą, której sprzyja
bardzo liberalne prawo lokalizacji zabudowy [Kowalewski i in. 2013].
Rozwój stref podmiejskich wiążę się z licznymi problemami dotyczącymi zarządzania tymi obszarami, stąd konieczne staje się tworzenie związków organizacyjnych, służących poprawie funkcjonowania różnego rodzaju obsługi publicznej, planowaniu
przestrzennemu itp. Stąd w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [MRR
2012] zapisano, że należy wyznaczać i powoływać Miejskie Obszary Funkcjonalne.
W dokumencie KPZK 2030 nie zapisano wprost, w jaki sposób mają być delimitowane tego typu obszary, dlatego ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
na początku 2012 r. podjęło prace nad przygotowaniem odpowiedniej metodyki,
którą po licznych konsultacjach i uzgodnieniach ukończono w listopadzie 2012 r.
[Śleszyński 2013]. Wykonana delimitacja dotyczyła tylko miast wojewódzkich i z tego
powodu jest ona niepełna w stosunku do całego systemu osadniczego kraju. Jednak
jej zasady i kryteria sformułowano tak, aby mogła mieć ona zastosowanie w ośrodkach niższego rzędu.
Niniejsze opracowanie stawia za główny cel dokonanie delimitacji w oparciu o te
zasady i kryteria dla kilku wybranych mniejszych ośrodków miejskich. Taka możliwość pojawiła się w 2013 r. przy okazji projektu realizowanego przez firmę konsultingową Ecorys dla powiatu krośnieńskiego dla Krosna, Jasła i Gorlic [Ecorys 2013].
Celem poznawczym jest zatem dokonanie delimitacji dla ośrodków niższego
rzędu. Celem metodycznym jest sprawdzenie zasadności założeń i kryteriów, a cel
praktyczny wiąże się z wykorzystaniem tej delimitacji w pracach samorządów.
Dotychczasowe delimitacje
Region województwa podkarpackiego oraz wschodniej części województwa małopolskiego jest stosunkowo dobrze rozpoznany pod względem powiązań funkcjo-
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nalnych, co stanowi zasługę głównie geografów z ośrodka krakowskiego [m.in.
Zborowski 2002, Borowiec 2003, Guzik 2003, Guzik i Kołoś 2003, Sobala-Gwosdz
2005, Makieła 2009, Guzik i in. 2010, Chaberko i Kretowicz 2011a, Kretowicz
2010, 2011a, 2011b]. Ze względu na warunki środowiska przyrodniczego, region ten
był też przedmiotem dość licznych studiów dotyczących Karpat i pogranicza polsko-słowackiego [m.in. Więckowski i in. 2012, Więckowski i in. 2014]. Jednak pod
względem wyznaczania obszarów oddziaływań, takich jak m.in. strefy podmiejskie,
dotychczasowa uwaga ekspertów i samorządów była skoncentrowana niemal wyłącznie na dużych miastach, co najmniej wojewódzkich, zarówno w „starym”, jak
i „nowym” podziale administracyjnym. Po 1989 r. znacznie rzadziej podejmowano
delimitacje dla mniejszych miast. Dotychczas wykonano tylko dwie takie próby,
które dotyczą całego kraju i dwie dla województwa podkarpackiego (nie licząc niniejszej analizy).
Pierwsza z delimitacji została przygotowana dla potrzeb programu badawczego
ESPON 1.4.3. „Study on urban function” w Instytucie Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN w 2006 r. Na wyznaczone Funkcjonalne Obszary Miejskie
(FOM) składały się rdzenie i strefy zewnętrzne, wyznaczane na podstawie cech
pośrednich, dotyczących gęstości zaludnienia, zatrudnienia (m.in. w sektorze usługowym) oraz charakterystyki podmiotów gospodarczych, w tym w działalnościach
wyższego rzędu. Delimitację przeprowadzono dla wszystkich ośrodków, w których
główne miasto w granicach administracyjnych liczyło co najmniej 20 tys. mieszkańców. Delimitowane były gminy z wyróżnieniem miast i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich – 3057 jednostek w całym kraju, z czego w FOM znalazło
się 225 tych jednostek w rdzeniach i 698 w strefach zewnętrznych. Delimitację
przedstawiono na mapie (ryc. 1). Dla obszaru województwa podkarpackiego wyróżniono m.in. FOM-y Krosna, Jasła i Gorlic, a więc wszystkich jednostek analizowanych w niniejszym opracowaniu.
Drugim opracowaniem jest mapa regionów funkcjonalnych, zawarta w ekspertyzie
dotyczącej Polski Wschodniej [Śleszyński i in. 2011], a następnie opublikowana [Śleszyński 2014b]. Delimitację miejskich regionów funkcjonalnych w Polsce przeprowadzono zmodyfikowaną metodą Nystuena-Daceya [1961] na podstawie danych o dojazdach do pracy w 2006 r. Modyfikacja polegała na ustaleniu hierarchii administracyjno-osadniczej, aby na tej podstawie ustalić podrzędność i nadrzędność przepływów do poszczególnych gmin oraz uzupełnieniu o kombinację natężenia napływów
i odpływów w danym regionie węzłowym. Dało to dalej podstawy do typologii regio-
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nów. Założeniem delimitacji był w pełni wyczerpujący jej zakres terytorialny, tj. dążenie do objęcia nią wszystkich gmin w kraju. Wydzielono 456 indywidualnych regionów, w tym 1 region stołeczny (oparty na Warszawie), 21 – opartych na ośrodkach
regionalnych (głównie miastach wojewódzkich), 54 – subregionalnych (głównie oparty na miastach powiatowych grodzkich), 212 – lokalnych (powiatowych) oraz 168 –
pozostałych lokalnych. Wyniki prezentuje mapa na ryc. 2.

Ryc. 1. Delimitacja Funkcjonalnych Obszarów Miejskich, wykonana w ramach programu
ESPON 1.4.3. Study on urban function
Fig. 1. Delimitation of Functional Urban Areas elaborated in ESPON 1.4.3.
Study on urban function
Źródło: tzw. ekspercki projekt KPZK [Korcelli i in. 2011: 65; autorzy mapy: P. Korcelli i P. Śleszyński].

Kolejną delimitacją jest opracowanie wykonane dla województwa podkarpackiego
w 2012 r. [Komornicki i in. 2012]. Jest to właściwie pochodna delimitacji zawartej
w wyżej wspomnianej pracy, gdyż bazowała ona głównie na tym samym kryterium
dojazdów do pracy najemnej w 2006 r. Modyfikacje polegały na uwzględnieniu mi-
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gracji stałoosiedleńczych (zameldowań na pobyt stały). W delimitacji tej w pierwszej
kolejności przyjęto, że potencjalnie każdy z ośrodków mających status co najmniej
stolicy powiatu może być rdzeniem bieguna wzrostu. Następnie wyznaczono zasięgi
oddziaływań tych ośrodków, kierując się wskaźnikami opartymi głównie na strefach
dojazdów do pracy oraz pomocniczo na napływie migracyjnym. Przyjęto, że strefy
oddziaływania powinny spełniać warunek co najmniej 50 lub 100 osób wyjeżdżających do danego ośrodka na 1000 zameldowanych mieszkańców gminy (w zależności
od wielkości ośrodka). Jeśli wyznaczenie zasięgów oddziaływania na tej podstawie nie
było możliwe, korzystano ze wskaźników napływu migracyjnego z danego ośrodka.
Ze względu na konieczność uwzględnienia obszarów sąsiadujących, dodatkowo analizy przeprowadzono dla Sandomierza, Tarnowa i Gorlic, znajdujących się w województwach świętokrzyskim i małopolskim. W opisany sposób wyznaczono 22 Miejskie Obszary Funkcjonalne (ryc. 3, tabela 2).
Tab. 1. Podstawowe charakterystyki Funkcjonalnych Obszarów Miejskich dotyczących województwa podkarpackiego i wschodniej części małopolskiego wyznaczonych w ramach programu
ESPON 1.4.1. (dane za 2004). Agregaty uszeregowane zostały według malejącej liczby ludności
Tab. 1. Basic characteristics of Functional Urban Areas related to Podkarpackie and Małopolskie
voivodships (ESPON 1.4.3)

Nazwa FOM

Rzeszów
Tarnów
Nowy Sącz
Stalowa Wola
Tarnobrzeg-Sandomierz
Krosno
Przemyśl
Dębica
Mielec
Jarosław
Sanok
Jasło
Gorlice
Ogółem (Polska)

Liczba jednostek
administracyjnych
w tym
ogółem
rdzeń
M W M W
4
8
1
0
4
10 1
0
2
2
1
0
4
5
1
0
4
3
2
0
4
5
1
0
1
4
1
0
1
2
1
0
1
1
1
0
1
2
1
0
2
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
30 45 14
0

Źródło: jak do ryc. 1 (M – miasto, W – wieś).

Powierzchnia
w tym
rdzeń
km2
%
854,8
53,7 6,3
988,3
72,4 7,3
272,2
57,1 21,0
726,4
82,4 11,3
447,9 114,2 25,5
380,8
43,5 11,4
435,3
43,7 10,0
263,3
33,7 12,8
169,5
47,4 27,9
196,0
34,5 17,6
291,9
38,2 13,1
129,8
36,7 28,2
127,0
23,6 18,6
5 283,2 681,1 12,9

ogółem

Liczba
mieszkańców
w tym
ogółem
rdzeń
tys.
%
313,7
159,0 50,7
268,9
118,3 44,0
130,6
84,5 64,7
127,7
66,5 52,1
119,6
75,3 63,0
108,0
48,1 44,5
100,0
67,8 67,9
81,9
47,2 57,6
73,3
61,3 83,6
61,3
40,5 66,1
61,2
39,7 64,8
53,6
37,8 70,5
44,8
28,7 64,1
1 544,6 874,7 56,6
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Ryc. 2. Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych dla województwa
podkarpackiego i obszarów sąsiadujących
Fig. 2. Delimitation of Functional Urban Areas of Poadkarpackie
voivodship and neighbouring areas
Źródło: [Śleszyński 2014b].

Wykonana w tym opracowaniu analiza hierarchii funkcjonalnej oraz potencjalnych
i rzeczywistych powiązań funkcjonalnych pozwoliła też na ocenę stopnia rozwoju
systemu osadniczego województwa podkarpackiego, także na tle regionów sąsiadujących. Biorąc pod uwagę kryterium formalno-administracyjne, rozkład przestrzenny
ośrodków różnego rzędu jest dość regularny i powinien zapewniać spójność wewnętrzną, polegającą z jednej strony na centralnym położeniu stolicy województwa,
a z drugiej na dosyć dobrej dostępności do miast subregionalnych, posiadających

Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna, Jasła i Gorlic

129

status powiatu grodzkiego. Nieregularności rozkładu pojawiają się, jeśli uwzględni się
wielkość miast pod względem ludności. W tym przypadku Stalowa Wola, Mielec
i Dębica są porównywalne wielkościowo i wskazują na nadreprezentację w północnowschodniej części województwa.
Tab. 2. Miejskie Obszary Funkcjonalne – potencjalne bieguny wzrostu w województwie
podkarpackim. Podstawowe charakterystyki społeczno-ekonomiczne
Tab. 2. Functional Urban Areas as the potential growth poles in Podkarapackie voivodship.
Basic socio-economic indicators
Liczba gmin
w tym miejsNazwa
ogółem kich lub miejsko-wiejskich
Rzeszów
20
6
Tarnów
12
5
Krosno
13
3
Stalowa Wola
10
2
Mielec
10
2
Dębica
7
2
Przemyśl
9
0
Jasło
9
1
Sanok
8
1
Jarosław
7
0
Gorlice*
7
1
Łańcut
4
0
Tarnobrzeg
3
1
Leżajsk
4
0
Sandomierz
4
0
Ropczyce
3
1
Kolbuszowa
3
1
Brzozów
2
1
Przeworsk
2
0
Strzyżów
2
1
Lubaczów
3
0
Lesko
3
1
Ustrzyki Dolne
2
1
Źródło: [Komornicki i in. 2012].

Liczba mieszkańców (tys.)
razem rdzeń
385,0
268,2
172,8
153,5
134,0
133,5
121,8
112,7
98,0
93,5
86,2
71,9
68,8
47,8
44,6
41,6
38,3
33,7
30,2
29,1
25,3
19,9
19,8

178,2
117,0
47,5
63,4
60,7
46,6
66,2
36,9
39,1
39,7
28,6
18,1
49,2
14,1
25,0
26,4
24,5
26,2
15,7
20,7
12,4
11,5
17,5

Powierzchnia (km2)

strefa
strefa
razem rdzeń
zewnętrzna
zewnętrzna
206,8
151,3
125,3
90,1
73,3
86,9
55,5
75,7
58,9
53,8
57,6
53,9
19,6
33,7
19,7
15,3
13,8
7,5
14,5
8,4
13,0
8,4
2,3

1795
1058
1498
1371
880
777
849
626
898
638
580
210
294
440
256
328
400
160
113
223
375
454
664

117
72
44
83
47
34
108
37
232
35
24
19
85
21
29
139
171
103
22
140
26
111
479

1678
986
1454
1288
833
743
741
589
666
603
556
191
209
379
227
189
229
57
91
83
349
343
185
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Ryc. 3. Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych jako potencjalnych biegunów wzrostu
Fig. 3. Delimitation of Functional Urban Areas as a potential growth poles
Źródło: [Komornicki i in. 2012].

Analizy zasięgów oddziaływania wskazują, że wszystkie wymienione miasta mają
wykształcone strefy lub zasięgi w zakresie dziennych dojazdów do pracy i migracji
stałych. Z tego powodu, jak i dość znacznego potencjału demograficznego, można
je sklasyfikować jako ośrodki subregionalne.
Pozostałe miasta będące stolicami powiatów można określić jako ośrodki lokalne.
Jest to grupa dosyć niejednorodna. Po pierwsze, kilka miast ma dosyć duże oddziaływanie zewnętrzne, ale nie posiada jeszcze odpowiedniego potencjału demograficznoekonomicznego. Są to Jarosław, Sanok i ewentualnie Jasło. Te miasta mogą być traktowane jako potencjalne ośrodki subregionalne. W chwili obecnej najkorzystniejsze

Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna, Jasła i Gorlic

131

uwarunkowania rozwojowe posiada Jarosław (funkcje szkolnictwa wyższego) oraz
Sanok (ośrodek napływu migracyjnego, bardziej konkurencyjny od innych miast
w województwie, m.in. Krosna i Przemyśla).

Ryc. 4. Delimitacja obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych województwa podkarpackiego
Fig. 4. Delimitation of functional urban areas of subregional centers in Podkarpackie voivodship
Źródło: [PBPP 2012].

Oprócz wspomnianych delimitacji, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2012 r. opracowało własną delimitację [PBPP 2012]. Był to
właściwie zbiór kilku delimitacji wykonanych na podstawie grup wskaźników (cechy
strukturalne, komunikacyjne, powiązania funkcjonalne), z których końcową syntetyczną delimitację przedstawiono na ryc. 4. Wyróżniono tam m.in. obszar funkcjonalny Krosna. Poza tym miastem obejmował on 6 gmin o powierzchni 379 km2
i 68,3 tys. mieszkańców (2011).
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Założenia metodologiczne
W analizie przyjęto definicję obszaru funkcjonalnego jako spójnej pod względem przestrzennym strefy oddziaływania miasta, charakteryzującej się istnieniem
powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych. Wynikają z tego bezpośrednie konsekwencje dla konstrukcji wskaźników i szczegółowych kryteriów, które powinny uwzględniać warunki topologiczne, funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze i morfologiczne. Obszar funkcjonalny to zatem nie tylko
strefa oddziaływania, ale ukształtowany w procesie historycznym zespół jednostek
terytorialnych, wyróżniający się z otoczenia i upodabniający się pod pewnymi
względami do głównego miasta.
Jak wspomniano we wprowadzeniu, przeprowadzona delimitacja ogólnie jest
zgodna z metodyką wyznaczania Miejskich Obszarów Funkcjonalnych [Śleszyński
2013] i zalecaną przez byłe Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dla potrzeb niniejszego opracowania konieczne jednak były pewne modyfikacje, związane ze
specyfiką geograficzną i funkcjonalną. Najważniejsze odstępstwa dotyczyły rezygnacji ze średnich wojewódzkich, ze względu na heterogeniczny charakter regionów
oraz aktualizacji wskaźników dla danych dla roku 2012, tam gdzie było to możliwe
(delimitacja MOF województw była oparta na danych głównie za 2010 r.).
Przyjęto dwuetapową procedurę badawczą. W pierwszej kolejności wyznaczono
gminy do analizy, w drugiej – przeprowadzono właściwą delimitację. Każdy z tych
etapów zawierał bardziej rozbudowaną metodykę. Wstępna selekcja gmin w pierwszym etapie była konieczna z powodu nakładania się zasięgów oddziaływania miast,
w tym domniemanego zachodzenia na obszar krośnieńsko-jasielsko-gorlicki stref
oddziaływań miast o porównywalnej lub większej randze administracyjnoosadniczej (Rzeszów, Nowy Sącz, Tarnów).
Wybór gmin-ośrodków węzłowych
Ciążenia dla gmin ustalono dla południowej części województwa podkarpackiego oraz dla wschodniej części małopolskiego na podstawie kryterium głównego
dojazdu do pracy najemnej (dane te opisano szczegółowo dalej).
Najpierw wybrano wszystkie gminy, z których co najmniej 10 osób dojeżdżało do
Krosna, Jasła lub Gorlic (posiadane dane macierzowe nie obejmowały mniej licznych
potoków ruchu) – było to łącznie 78 gmin, głównie z województw podkarpackiego
i małopolskiego. Następnie w celu ustalenia kryterium głównego kierunku (tj. docelo-
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wego miejsca) dojazdu do pracy obliczono, ile osób z danej gminy dojeżdża do poszczególnych miast na prawach powiatu lub większych, potencjalnie mogących przyciągać dojeżdżających. Było to 5 miast na prawach powiatu: Rzeszów, Przemyśl, Krosno,
Tarnów i Nowy Sącz. W podobny sposób obliczono liczbę wyjazdów do Krosna
w wariancie z Jasłem oraz z Jasłem i Gorlicami. W powyższy sposób wyznaczono
40 gmin, z których najwięcej wyjazdów do pracy kierowało się sumarycznie do Krosna,
Jasła i Gorlic (ryc. 5).

Ryc. 5. Główny kierunek wyjazdów do pracy najemnej w 2006 r. spośród gmin,
z której co najmniej 10 osób wyjeżdżało do pracy do Krosna, Jasła lub Gorlic
Fig. 5. Main direction of commuting in 2006 (data including at least 10 commuters)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (także ryc. 6-18).

Warto zwrócić uwagę, że gdyby te trzy ośrodki rozpatrywać oddzielnie, zasięg
wskazany na mapie byłby mniejszy, gdyż dla niektórych gmin siła przyciągania
przez pojedyncze ośrodki, zwłaszcza te najmniejsze, byłaby słabsza, niż dla wszystkich miast razem.
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Wskaźniki cząstkowe
Tak jak w oryginalnej metodzie opracowanej dla miast wojewódzkich, w prezentowanej delimitacji wzięto pod uwagę 7 cząstkowych wskaźników:
I. Wskaźniki funkcjonalne:
F1 – liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia MOF na 1000
mieszkańców w wieku produkcyjnym, 2006;
F2 – liczba zameldowań z rdzenia MOF na 1000 mieszkańców, 2009.
II. Wskaźniki społeczno-gospodarcze:
S1 – udział pracujących w zawodach pozarolniczych, 2002 (brak nowszych
danych);
S2 – liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 2012;
S3 – udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu (sekcje J-R),
2012.
III. Wskaźniki morfologiczne:
M1 – gęstość zaludnienia (w mianowniku powierzchnia odniesienia bez lasów
i wód), 2012;
M2 – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w latach
2003-2012.
Dane do wskaźników S2, S3, M2 oraz częściowo do F1, F2 M2 (użyta w mianowniku liczba mieszkańców ogółem lub w wieku produkcyjnym w latach 2006,
2009 i 2012) pochodziły z Banku Danych Lokalnych GUS oraz spisu powszechnego. Dane użyte w liczniku wskaźników F1 i F2 (wyjazdy do pracy najemnej i zameldowania) pochodziły z danych niepublikowanych GUS, a powierzchnia gmin do
obliczeń gęstości zaludnienia została obliczona na podstawie bazy Corine Land
Cover 2006, tj. z wyłączeniem terenów zajmowanych przez lasy, wody i nieużytki
(klasa 3, 4 i 5 według nomenklatury CLC 2006). Warto zwrócić uwagę, że dane
CLC dobrze nadają się do celów analizy, gdyż minimalna wielkość wydzieleń została tam zdefiniowana dla wartości 25 ha oraz szerokości 100 m, a zatem wyklucza
drobniejsze powierzchnie leśne, zadrzewienia, oczka wodne itp., nie wpływające
istotnie na podaż terenów osiedleńczych.
Dane do wszystkich wskaźników starano się zaktualizować, przy czym nie we
wszystkich przypadkach było to możliwe, gdyż najczęściej bardziej aktualne dane nie
istnieją lub nie mogą być szybko udostępnione. Dotyczy to w szczególności wskaźników funkcjonalnych (w ostatniej dekadzie dane o dojazdach do pracy były zebrane
przez GUS za 2006 i 2011 r., ale podczas przygotowywania niniejszego opracowania
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były dostępne tylko te pierwsze) i jednego ze społeczno-gospodarczych (dane o liczbie pracujących według sektorów gospodarczych pomijają zakłady o liczbie pracujących do 10 osób, a dane ze spisu powszechnego 2011 nie są dostępne w podziale
gminnym).
Zróżnicowanie poszczególnych wskaźników przedstawiono na mapach (ryc. 616). Pokazują one, że w przypadku analizowanego obszaru mamy do czynienia z dość
dużą heterogenicznością. Na zróżnicowanie wskaźników wpływa zwłaszcza selektywny rozwój turystyki, który wprowadza istotne modyfikacje w strukturze funkcjonalnej gmin, przez co zasięg oddziaływania identyfikowany poprzez te wskaźniki nie
jest wprost proporcjonalny od odległości od rdzeni (lub ściślej centrów miast) poszczególnych ośrodków.

Ryc. 6. Natężenie wyjazdów do pracy najemnej w 2006 r. do Krosna
Fig. 6. Commuting to Krosno, 2006
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Ryc. 7. Natężenie wyjazdów do pracy najemnej w 2006 r. do Krosna i Jasła
Fig. 7. Commuting to Krosno and Jasło, 2006

Ryc. 8. Natężenie wyjazdów do pracy najemnej w 2006 r. do Krosna, Jasła lub Gorlic
Fig. 8. Commuting to Krosno, Jasło and Gorlice, 2006
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Ryc. 9. Natężenie rejestrowanych odpływów (zameldowań) w 2009 r. z Krosna
Fig. 9. Migration out-flows from Krosno, 2009

Ryc. 10. Natężenie rejestrowanych odpływów (zameldowań) w 2009 r. z Krosna lub Jasła
Fig. 10. Migration out-flows from Krosno or Jasło, 2009
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Ryc. 11. Natężenie rejestrowanych odpływów (zameldowań) w 2009 r. z Krosna, Jasła lub Gorlic
Fig. 11. Migration out-flows from Krosno, Jasło or Gorlice, 2009

Ryc. 12. Pracujący w zawodach pozarolniczych, 2002
Fig. 12. Non-agriculture workers, 2002
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Ryc. 13. Natężenie liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 2012
Fig. 13. Registered entities, 2012

Ryc. 14. Udział sektora usług wyższego rzędu wśród zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych, 2012
Fig. 14. Share of high-specialized services in registered entities, 2012
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Ryc. 15. Gęstość zaludnienia, 2012
Fig. 15. Density of population, 2012

Ryc. 16. Natężenie liczby mieszkań oddanych do użytku w dziesięcioleciu 2003-2012
Fig. 16. Dweelings completion, 2003-2012
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Ogólne zasady delimitacji
Wytypowane gminy przeszły do dalszego etapu związanego z właściwą delimitacją
obszarów funkcjonalnych. Jego wynikiem miała być delimitacja w trzech wariantach,
zależnych od definicji ośrodka rdzeniowego: Krosna, Krosna z Jasłem oraz Krosna
z Jasłem i Gorlicami. W praktyce trzeba było zatem dokonać trzech dość niezależnych delimitacji wariantowych, za każdym razem nieco inaczej ustalając szczegółowe
kryteria, związane z faktem, że poszczególnie ośrodki mają różną wielkość, a tym
samym różne oddziaływanie w sensie przyciągania zasobów pracy, suburbanizacji,
pobudzania rozwoju gospodarczego w swych strefach podmiejskich, itd.
W delimitacji wykorzystano te same zasady, co w przypadku Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Były one administracyjne, topologiczne
i spełnienia liczby minimalnych kryteriów.
Zasady administracyjne dotyczyły rozróżnienia i położenia rdzeni oraz stref
zewnętrznych. Przyjęto, że rdzeniem jest miasto w trzech wariantach osadniczych:
 rzeczywistym (Krosno),
 potencjalnym (duopol Krosno-Jasło),
 potencjalnej osi rozwoju (triopol Krosno-Jasło-Gorlice).
Odmiennie niż w przypadku delimitacji dla stolic województw, zrezygnowano
z warunku nieprzekraczania granic MOF poza województwo.
Zasady topologiczne polegały na zastosowaniu warunku spójności i rozłączności. Zasada spójności polega na tym, że wyznaczony obszar MOF jest ciągły
przestrzennie, tj. zawiera w sobie tylko gminy graniczące ze sobą oraz nie może
zawierać w sobie gmin nie należących do MOF, a otoczonych ze wszystkich stron
tego typu jednostkami. Zasada rozłączności polegała na tym, że każda gmina może
należeć tylko do jednego MOF (stąd potrzebna była wcześniejsza selekcja gmin, aby
uniknąć ryzyka nakładania się wyznaczonego już MOF Rzeszowa oraz rozdzielenia
granic obszarów oddziaływania w stosunku do potencjalnie mogących być zdelimitowanych MOF Tarnowa i Nowego Sącza).
Zasady spełnienia liczby minimalnych kryteriów polegały najpierw na wyborze gmin spełniających zadane kryteria, a następnie obliczeniu, ile tych kryteriów
na ogólną liczbę analizowanych siedmiu jest spełnionych. Co do zasady są możliwe
tutaj dwie drogi postępowania. Po pierwsze, można ustalić dość wygórowane minimalne kryteria, ale za to obniżyć liczbę spełnianych kryteriów. Po drugie, można
zastosować przeciwstawną procedurę: niskie wymogi minimalnych kryteriów, ale
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większe liczby spełniania kryteriów. Próby dowiodły (Śleszyński 2013), że optymalny jest warunek spełniania 6 z 7 ustalonych minimalnych kryteriów.
Szczegółowe kryteria
Największym merytorycznym problemem było ustalenie progowych wartości
kryteriów. O ile w przypadku województw zasadne było przeprowadzenie kilkudziesięciu symulacji w celu otrzymania porównywalnego wyniku dla całego kraju
[Śleszyński 2013], to w tym przypadku mijałoby się to z celem, gdyż to, co zostałoby wypracowane dla Podkarpacia, nie musiałoby być wcale reprezentatywne dla
innych części Polski.
W celu ustalenia najlepszego rozwiązania, przeprowadzono trzy symulacje wyników:
1) ustalając wartości progowe (minimalne) jako średnie arytmetyczne dla zbioru
wszystkich 40 gmin, bez miast Krosna, Jasła i Gorlic. Wychodzono tutaj z założenia,
że odnoszenie wartości bezwzględnych do średnich wojewódzkich nie jest konieczne,
zarówno ze względów merytorycznych (dość heterogeniczny charakter regionu), jak
i technicznych (wskaźnik obliczony na podstawie średniej wojewódzkiej byłby tylko
pochodną algebraiczną). Natomiast średnia arytmetyczna wynikała z założenia
o indywidualnym charakterze każdej gminy, tj. uwzględniała specyfikę badanego obszaru. We wszystkich wariantach, tj. rzeczywistym (Krosno) oraz dwóch potencjalnych (duopol Krosno-Jasło i tripol Krosno-Jasło-Gorlice) punktem odniesienia do
ustalenia średniej był ten sam zestaw 40 gmin;
2) przyjmując takie same założenia, jak powyżej, zmieniając: a) średnią arytmetyczną
na ważoną; b) przyporządkowując gminy odrębnie dla 3 wariantów (rzeczywistego
i dwóch potencjalnych) na podstawie dominującego ciążenia. W przypadku modyfikacji a) wychodzono z założenia, że potencjał całego regionu trzeba tu traktować
łącznie, a nie indywidualnie w rozbiciu na poszczególne gminy. W przypadku modyfikacji b) starano się ściślej przyporządkować gminy do odpowiednich ciążeń. Dla
Krosna było to 18 gmin, dla Krosna i Jasła – 30, a dla Krosna, Jasła i Gorlic – 40.
Innymi słowy potencjał oddziaływania Krosna po „przyłączeniu” Jasła wzrasta o 12
gmin, a po „przyłączeniu” Gorlic – o kolejne 10.
3) przyjmując założenia tak jak w delimitacji dla województw, przy czym poziom
średniej dla województwa zastąpiono średnim poziomem dla 18, 30 lub 40 gmin odpowiednio dla branych pod uwagę wariantów (Krosno, Krosno-Jasło i Krosno-JasłoGorlice). Wariant 3 różni się też tym, że do wyliczenia średnich ważonych brano też
pod uwagę miasta rdzeniowe.
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Przyjmowane wartości średnich arytmetycznych (wariant 1) i ważonych (wariant
2 i 3) zestawiono w tabeli 3.
Tab. 3. Wartości progowe decydujące o spełnieniu minimalnych kryteriów dla poszczególnych wskaźników delimitacyjnych według wariantów symulacyjnych, wariantów rzeczywistych i potencjalnych
Tab. 3. The threshold values that determine the fulfilment of minimum criteria for delimitation of individual indicators by the simulation variants, actual variants and potential variants
Wariant

1

2

3***

Wariant
dla ośrodków*

Liczba
analizowanych gmin

F2
7,32

S2

S3

M1

M2

18

F1
58,06

S1

K
KJ

30

87,99

14,63

64,9

57,5

22,3

174,9

22,5

KJG

40

108,38

19,66

K

18

118,95

1,52

77,15

62,50

37,72 175,03

22,88

KJ

30

120,47

1,96

70,31

57,46

34,77 168,22

21,80

KJG

40

115,25

2,01

67,79

57,81

35,91 165,61

23,02

K

18

93,20

1,27

63,75

58,72

18,86 127,53

17,96

KJ

30

93,38

1,57

58,47

52,91

17,39 109,84

17,17

KJG

40

88,34

1,59

56,03

51,38

17,96 102,67

17,73

Wartości progowe wskaźników**

* K – Krosno; KJ – Krosno-Jasło; KJG – Krosno-Jasło-Gorlice.
** I. Wskaźniki funkcjonalne: F1 – liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia MOF na 1000
mieszkańców w wieku produkcyjnym, 2006; F2 – liczba zameldowań z rdzenia MOF na 1000 mieszkańców, 2009; II. Wskaźniki społeczno-gospodarcze: S1 – udział pracujących w zawodach pozarolniczych,
2002; S2 – liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 2012; S3 – udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu (sekcje J-R), 2012; III. Wskaźniki morfologiczne: M1 – gęstość
zaludnienia (bez lasów i wód), 2012; M2 – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców z
ostatniego dziesięciolecia, 2003-2012.
*** Uznany jako zadowalający. Zamieszczone kryteria minimalne ustalono jako % średniej ważonej dla
odpowiedniej liczby gmin (18, 30 lub 40): F1 – 100%; F2 – 100%; S1 – 75%; S2 – 75%; M1 – 50%
średniej ważonej dla odpowiedniej liczby gmin; M2 – 75%. Wyjątkiem jest M1, dla którego przyjęto 50%
średniej ważonej dla odpowiedniego rdzenia (Krosno, Krosno-Jasło, Krosno-Jasło-Gorlice).
Źródło: opracowanie własne.

W sumie wykonano zatem 9 wariantowych symulacji delimitacyjnych, po trzy do
każdego wariantu (ryc. 17). Poszczególne symulacje miały za zadanie znalezienie
takiego wariantu, który przy zadanej kombinacji poziomów wskaźników i ich baz

144

P rz em ys ław Śle szy ńs ki

referencyjnych 18, 30 lub 40 gmin, poszczególne rdzenie), przedstawiałby najbardziej zwarte i jednoznaczne pod względem wyróżniania się z otoczenia obszary
geograficzne. Innymi słowy, szukano takiego sposobu delimitacji, który dawałby dla
jak największej liczby gmin położonych wokół rdzeni możliwie przekonującą odpowiedź w sensie przynależności do obszaru funkcjonalnego.

Ryc. 17. Wyniki wariantowych symulacji delimitacyjnych
Fig. 17. The results of the simulation variant delimitation

Wyniki, wnioski i zalecenia praktyczne
Jako najbardziej odpowiednie przyjęto ostatnie, trzecie rozwiązanie, polegające
na przyjęciu wartości progowych w zależności od średnich ważonych dla obszaru
wraz z rdzeniami (F1, F2, S1, S2, M1, M2) i dla samych rdzeni (S3). Po pierwsze,
przeprowadzona delimitacja jest satysfakcjonująca dla wszystkich trzech wariantów
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osadniczych przy tych samych założeniach co do kryteriów szczegółowych, w tym
wspomnianych sposobów wyznaczania wartości progowych. Po drugie, zasięgi
w tym wariancie wydają się w najbardziej spójny przestrzennie sposób oddawać
oddziaływanie poszczególnych ośrodków. Mapę syntetycznie pokazująca zasięg
delimitacji przedstawiono na ryc. 18, a podstawowe dane statystyczne – w tabeli 4.

Ryc. 18. Ostateczny wynik wariantowych symulacji delimitacyjnych
Fig. 18. The final result of delimitation of variant simulation

Wyniki analiz pokazują, że kryteria wypracowane w analizie dla miast wojewódzkich [Śleszyński 2013] mogą być zastosowane dla ośrodków osadniczych niższego rzędu. Świadczy to o pewnej uniwersalności metody.
Z praktycznego punktu widzenia przedstawioną delimitację należy traktować jako punkt wyjścia do dyskusji nad ostatecznymi granicami MOF Krosna, MOF
Krosna i Jasła lub MOF Krosna, Jasła i Gorlic. Wydaje się, że przedstawione granice powinny stanowić wstępny zasięg terytorialny Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, który w dobrze uzasadnionych merytorycznie przypadkach może być (ale nie
musi) poszerzony lub zawężony decyzjami samorządu. W pierwszej kolejności należy przebadać, czy istnieją inne powiązania funkcjonalne, które uzasadniałyby korek-
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ty granic (np. dojazdy do szkół, współpraca gmin, planowane duże inwestycje o
znaczeniu ponadlokalnym). Istotne znaczenie mogłaby mieć aktualizacja niektórych
danych, których osiągnięcie ze statystyki publicznej nie jest dotychczas możliwe
(dojazdy do pracy – nie tylko najemnej, struktura rzeczywistego zatrudnienia i rynku
pracy, faktyczne migracje stałoosiedleńcze, a nawet faktyczna liczba mieszkańców,
która w strefach podmiejskich jest niedoszacowana z powodu niemeldowania się
znacznej części osadników.
Tab. 4. Podstawowe informacje o zdelimitowanych Miejskich Obszarach Funkcjonalnych
Krosna, Krosna i Jasła oraz Krosna, Jasła i Gorlic (2012)
Tab. 4. Basic information of Functional Urabn Areas delimited for Krosno, Jasło and Gorlice (2012)
Liczba gmin
Wariant
Krosno

12

w tym
miast
5

Krosno-Jasło

17

Krosno-Jasło-Gorlice

25

ogółem

Powierzchnia (km2)

Liczba mieszkańców
(w tys.)
w tym
ogółem
rdzeń
182,7
47,3

837,8

w tym
rdzeń
43,5

8

1 508,2

80,0

292,6

83,9

10

2 099,5

103,6

378,9

112,5

ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Równie zasadne wydaje się bardziej szczegółowe przebadanie gmin, które tylko
minimalnie nie spełniły postawionych kryteriów, albo nie spełniły ich wszystkich.
W ostatnim przypadku są to gminy, które spełniły 6 z 7 opracowanych kryteriów.
Przy ostatecznym określeniu stref zewnętrznych oraz nawet samego podziału na
rdzeń i strefę zewnętrzną możliwe jest branie pod uwagę szczególnych uwarunkowań, związanych zarówno ze stanem istniejącym, jak i prognozowanym.
Za każdym z przedstawionych trzech wariantów osadniczych (Krosno, KrosnoJasło, Krosno-Jasło-Gorlice), stoją rozliczne przesłanki za ich przyjęciem lub odrzuceniem. Jednym z podstawowych pozytywnych argumentów w takich dyskusjach
powinna być spodziewana efektywność takich obszarów, oszczędności w funkcjonowaniu rozmaitych systemów, w tym publicznych oraz korzyści z tytułu synergii.
W szczególności wymienić można tutaj kształtowanie się sieci komunikacyjnych,
lokalizację istotnych węzłów aktywności społeczno-gospodarczej oraz tendencje
w rozwoju sieci osadniczej. Nadrzędnym celem powinno być dążenie do delimitacji
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optymalnej ze względów spójności i dostępności przestrzennej, efektywności społeczno-gospodarczej oraz jakości życia.
Podziękowania. Dziękuję Starostwu Powiatowemu w Krośnie oraz firmie konsultingowej Ecorys Polska za umożliwienie publikacji wyników analizy, jak też sfinansowanie badań.
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Summary
D E L IM ITAT IO N OF FU NCT I ONA L UR BAN A R EA
O F KRO SN O , J A SŁO AN D GORLICE (SOUT H P O LAN D)
The article presents a variant delimitations of Functional Urban Area (FUA) of the three
Małopolska urban centers (administratively located in the Podkarpackie and Małopolskie
voivodships) in the three variants: actual (Krosno), the potential (duopoly Jasło-Krosno), the
potential development axis (triopol Jaslo-Krosno-Gorlice). Analyses used the multi-criterial
methodology from the FUA delimitation of the 18 provincial centers [Śleszyński 2013], based
on functional (F), socio-economic (S) and morphological criteria (M) (F1 – the number of
commuters to the core FUA per 1000 inhabitants of working age, 2006; F2 – the number of
registrations from the core FUA per 1,000 inhabitants, 2009; S1 – share of employed in non-
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agricultural occupations, 2002; S2 – number of economic entities per 1,000 inhabitants, 2012;
S3 – part of economic operators of high specialized services, 2012; M1 – population density
(excluding forests and waters), 2012; M2 – the number of completed dwellings per 1000 inhabitants, 2003-2012). The result of the analysis is a variant FUA delimitations of Krosno,
Jasło and Gorlice urban centers. Also confirmed the legitimacy of the use delimitation criteria
developed originally for the provincial cities for settlement units lower order.
K e y wo r ds : functional urban area, suburban zone, catchment area, functional linkages,
delimitation, Krosno

PROJEKTY EDUKACJI GLOBALNEJ REALIZOWANE
W RAMACH POLSKIEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ
ROZWOJU W OPINII MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
Marta Krystyna KANIOWSKA
Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski,
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, marta.kaniowska@student.uw.edu.pl
Kaniowska M. K., 2016, Projekty edukacji globalnej realizowane w ramach polskiej współpracy na rzecz rozwoju
w opinii mieszkańców Warszawy, „Czasopismo Geograficzne”, 87(1): 151-162.

S t r es z c ze n i e
W artykule przedstawiono charakterystykę oraz ocenę projektów edukacji globalnej w ramach polskiej współpracy na rzecz rozwoju w latach 2005-2014. Niniejszy artykuł został
opracowany na podstawie danych zaczerpniętych z Departamentu Współpracy Rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Warszawy. Dokonano typologii projektów z zakresu edukacji
globalnej dla lat 2005-2014 oraz przedstawiono opinie mieszkańców Warszawy na podstawie badania ankietowego. Zastosowanie wielu różnorodnych metod, pozwoliło na ocenę
projektów edukacji globalnej realizowanych w Polsce.
Słowa kluczowe: edukacja globalna, projekt, badanie ankietowe, typologia projektów,
Polska współpraca na rzecz Rozwoju

Wstęp
Pomoc rozwojowa może stać się ważnym impulsem, do pobudzenia wzrostu gospodarczego w państwach rozwijających się. Głównymi celami pomocy rozwojowej
są: redukcja ubóstwa, wspieranie demokratyzacji, zapewnienie powszechnego dostępu
do edukacji i służby zdrowia, zapobieganie konfliktom zewnętrznym i wewnętrznym,
zapewnienie bezpieczeństwa na świecie, wspieranie reform, prawa oraz samorządności [www.Polskapomoc]. Pierwsza polska strategia, (przyjęta przez Radę Ministrów
w 2003 r.), określająca cele, zasady oraz państwa priorytetowe pomocy rozwojowej to
„Polska współpraca na rzecz rozwoju”. W dniu 1 stycznia 2012 r. wprowadzono
dodatkowo „Ustawę o współpracy rozwojowej”, w której zdefiniowano podstawowe
pojęcia i zasady jej koordynacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych [www.Msz].
Poprzez współpracę na rzecz rozwoju rozumie się „wszelkie działania podejmowane
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przez organy administracji rządowej, których głównym celem jest udzielanie państwom określanym jako rozwijające się oraz społeczeństwom pomocy rozwojowej”
[Ustawa z dn. 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej, Art. 1].
Od 2007 roku edukacja globalna, zaczęła być łączona z projektami rozwojowymi.
Chodzi o to, aby zarówno projekty edukacji globalnej i rozwojowej mogły silniej
wpływać na świadomość mieszkańców odnośnie występujących między krajami różnic i dysproporcji, np. w zakresie: odmienności kultury, polityki, działań pomocowych
oraz problemów z jakimi na co dzień, muszą borykać się mieszkańcy danego państwa.
[Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2008]. Edukacja globalna w znaczący sposób,
wpływa również na charakter projektów pomocy rozwojowej, gdyż z powodu większej świadomości obywateli podnosi się ich jakość.
W świetle powyższych uwag celem badania było poznanie opinii mieszkańców
Warszawy na temat edukacji globalnej w Polsce. Zmierzano do odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1) Czy programy edukacji globalnej są znane mieszkańcom Warszawy i jak ewentualnie są przez nich oceniane?
2) Jakie rodzaje projektów z zakresu edukacji globalnej są realizowane w Polsce?
3) Na których obszarach Polski realizowanych jest najwięcej projektów edukacji
globalnej?
Aby odpowiedzieć na pytanie pierwsze, przeprowadzono badania ankietowe
wśród mieszkańców Warszawy, w okresie od kwietnia do lipca 2014 roku. W badaniu
brało udział 900 respondentów. Przeprowadzono po 50 ankiet na terenie każdej
dzielnicy Warszawy (pod Urzędami Dzielnicy, kościołami oraz szkołami w godzinach
od 10.00 do 19.00 w dni powszednie). Osoby były dobierane pod względem równo
liczebnym w stosunku do płci (w każdej dzielnicy 25 mężczyzn i 25 kobiet) oraz
przedziałów wiekowych ankietowanych (w każdej grupie wiekowej w jednej dzielnicy,
było badanych 10 ankietowanych). Dobór próby był celowy. Pod względem wykształcenia najwięcej ankietowanych posiadało wyższe oraz średnie, po 39%. Osoby
posiadające wykształcenie podstawowe stanowiły 18% wszystkich ankietowanych,
natomiast 4% respondentów posiadało wykształcenie zawodowe. Ankiety zawierały
dwanaście pytań (w tym dwa pytania otwarte – krótkiej odpowiedzi oraz 10 pytań
zamkniętych). Pytania otwarte dotyczyły ocen wydarzeń związanych z edukacją globalną oraz opinii na temat celowości ich prowadzenia. Pytania zamknięte odnosiły się
do wiedzy respondentów na temat edukacji globalnej w Polsce oraz informacji na
temat uczestnictwa respondentów w prowadzonych projektach. W pytaniach me-
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tryczkowych proszono ankietowanych o wskazanie: płci, wieku, wykształcenia oraz
wykonywanego zawodu. Respondenci nie musieli odpowiadać na pytania otwarte.
Aby odpowiedzieć na drugie i trzecie pytanie badawcze przeprowadzono typologię projektów edukacji globalnej dla lat 2005-2014. Typologia została wykorzystana, między innymi, do opracowania pytań ankietowych. Wyniki przedstawiono za
pomocą grafów, w których uwzględniono cztery kategorie dotyczące:
1. Faktycznego czasu realizacji projektu obejmującego jego przygotowanie oraz
realizację. Wyznaczono następujące typy:
A – krótkookresowy – poniżej jednego miesiąca,
B – średniookresowy – od miesiąca do trzech miesięcy,
C – długookresowy – powyżej trzech miesięcy,
2. Miejsca realizacji projektu. Wyznaczono cztery grupy:
A – wieś,
B – miasto,
C – województwo, powiat, gmina,
D – cały kraj,
3. Grup odbiorców projektu. Wyznaczono następujące typy:
A – dzieci i nauczyciele,
B – studenci,
C – rodzina,
D – osoby zajmujące się tą problematyką.
(Jeżeli projekt był przeznaczony dla mieszkańców danego miasta to zaliczano go
do grup zarówno dzieci i nauczycieli jak i studentów oraz rodzin.)
4. Rodzaju projektu ze względu na formę. Wyznaczono trzy grupy:
A – Przestrzeń zamknięta – warsztaty, szkolenia, zajęcia w szkole, wystawy (większość z nich odbywała się w pomieszczeniach zamkniętych), pokazy filmowe.
B – Materiały reklamowe – strony internetowe, broszury, książki, wydanie kalendarzy, publikacje, materiały edukacyjne (scenariusze zajęć), podręczniki,
C – Przestrzeń otwarta – happeningi, koncerty, pikniki miejskie.
Najczęściej projekty były realizowane za pomocą różnych form, np. wykonanie
strony internetowej oraz zajęć warsztatowych. W takim wypadku zaliczano je do
dwóch typów (w tym przypadku – przestrzeni zamkniętej i materiałów reklamowych).
Jeden projekt nie został uwzględniony przy wykonywaniu typologii ze względu
na brak danych.
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W celu przeprowadzenia typologii projektów z zakresu edukacji globalnej wykonano grafy. Na ich podstawie 303 projektom zrealizowanym w latach 2005-2014
przypisano kody. Schematyczny graf z legendą umieszczono poniżej (ryc. 1). Każdy
graf przybierał kształt kwadratu, którego wielkość odzwierciedlała budżet projektu.
Wykonano również histogram, w celu ustalenia wielkości przedziału budżetu. Wydzielono następujące dwie grupy: projekty poniżej 30 tysięcy złotych oraz powyżej
30 tysięcy złotych.

Ryc. 1. Graf wykorzystany do typologii projektów edukacji globalnej
Fig. 1. Graf used the typology of projects global education
Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie kształtu grafów udało się wydzielić następujące typy:
Typ I – projekty edukacji globalnej przeznaczone dla osób zajmujących się tą problematyką:
1a – realizowane w przestrzeni zamkniętej oraz otwartej,
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1b – realizowane wyłącznie w formie materiałów reklamowych (strony internetowe, broszury, publikacje).
Typ II – projekty edukacji globalnej realizowane w przestrzeni zamkniętej:
2a – w województwach, powiatach, gminach,
2b – w miastach,
2c – na wsiach.
Typ III – projekty edukacji globalnej realizowane w przestrzeni zamkniętej oraz
w przestrzeni otwartej.
Typ IV – projekty edukacji globalnej realizowane na obszarze całego kraju.
Typ V – inne projekty edukacji globalnej.
Niektóre projekty były zaliczane do dwóch grup ( w roku 2005 – 2 projekty,
2006 – 1, 2007 – 2, 2008 – 5, 2009 – 1, 2010 – 8, 2011 – 1, 2013 – 4, 2014 – 3).
Wyniki typologii
Po przeprowadzeniu typologii okazało się, że wśród realizowanych dominują
projekty prowadzone w przestrzeni zamkniętej (tabela 1). Około 31% z nich stanowiły projekty przeznaczone dla osób zajmujących się tą problematyką. Najwięcej
zaliczono do podtypu I 1a (przeznaczonych dla osób zajmujących się tą problematyką realizowane w przestrzeni zamkniętej oraz otwartej) oraz II 2b (realizowanych
w przestrzeni zamkniętej w miastach). W podtypie I 1a, aż 81% stanowiły projekty,
które realizowane były w miastach, o czasie trwania na początku krótkookresowe
(do roku 2008), a następnie długookresowe. Charakterystyczne dla tego typu projektów było to, że bardzo duża ich część zaliczała się również do typu czwartego
realizowanego na terenie całego kraju. W podtypie II 2b, najwięcej projektów bo aż
63% stanowiły długo i średniookresowe skierowane przede wszystkim do dzieci,
młodzieży oraz nauczycieli. Typ czwarty również stanowił istotną część projektów
(19%) biorąc pod uwagę to iż, większość projektów z pierwszego typu wliczała się
również do czwartego. W tym typie znalazły się projekty realizowane na terenie
całego kraju, których większość miała charakter długotrwały, przeznaczony głównie dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.
Podsumowując możemy stwierdzić, że w zakresie edukacji globalnej w Polsce
dla lat 2005-2014 dominowały projekty skierowane przede wszystkim do osób zajmujących się tą problematyką oraz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Większość z nich
realizowana była w obrębie miast. Pod względem czasu trwania, do roku 2008 realizowano projekty krótkookresowe, natomiast później długo i średniookresowe.

156

Ma rta K. Ka ni o wsk a

Tab. 1. Udział typów projektów edukacji globalnej w poszczególnych latach
Tab. 1. Share of types projects of global education in particular years
Typ I
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Suma
Suma podtypów
Suma typów
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Suma
Suma podtypów
Suma typów

1a
m
3
10
9
7
5
11
0
2
11
5
63

1b
d
0
0
0
0
0
4
6
2
4
4
20

m
3
1
3
4
1
3
0
1
0
0
16

83

2a
d
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
3

m
6
0
5
5
6
6
0
1
7
3
39

d
0
0
0
0
0
0
2
4
2
1
9

19

48

Typ IV
m
d
3
0
2
0
6
0
9
0
6
0
12
2
0
2
1
6
1
5
4
4
44
19
63
63

Typ V
m
d
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
4
2
6
6

102
Typ III
m
d
2
0
4
0
3
0
4
0
1
0
2
0
0
4
2
1
3
0
0
0
21
5
26
26

m – projekty poniżej 30 tys. zł; d – projekty powyżej 30 tys. zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanej typologii.

Typ II
2b
m
d
6
0
14
0
6
0
11
0
4
0
7
0
0
4
5
4
6
2
10
3
69
13
82
131

2c
m
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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Wyniki badań ankietowych
W pytaniu 1 mieszkańcy Warszawy mieli odpowiedzieć na pytanie czy wiedzą co
to jest „program edukacji globalnej”, który finansowany jest przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Aż 73% ankietowanych odpowiedziała, że nie słyszała i nie
wie o takim programie. Tylko 27% ankietowanych stwierdziło, że zna program edukacji globalnej. Jest to zastanawiające, gdyż program realizowany jest od 2005 r. Może
to świadczyć o zbyt małym nagłośnieniu i poinformowaniu wszystkich mieszkańców
o jego istnieniu. Jeżeli przeanalizujemy odpowiedzi na to pytanie w podziale na poszczególne dzielnice (ryc. 2), można zauważyć, że najwięcej respondentów (40%),
którzy znali program MSZ występowało w dzielnicy Śródmieście. Niewątpliwie wynika to z tego, iż akcje promujące i informujące o wynikach projektów, np. happeningi
czy Forum Pomocy Rozwojowej, organizowane są właśnie tam. Najmniej osób słyszało o tym programie w Rembertowie (86% ankietowanych). Może to być spowodowane tym, że dzielnica ta jest znacznie oddalona od ważniejszych miejsc kulturowych znajdujących się w Warszawie.

Ryc. 2. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy wie Pan/Pani co to jest program
„edukacji globalnej” finansowany przez MSZ?”
Fig. 2. Responses to the question: “Do you know Mr. / Ms what is the “global education”
funded by the Foreign Ministry of Poland?”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.
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Pod względem wieku, najwięcej osób (43%), które odpowiedziały „tak” mieściło
się w przedziale wieku poniżej 19 roku życia. Można to tłumaczyć, tym, że najczęściej projekty edukacji globalnej kierowane były do dzieci i młodzieży. Najmniej
respondentów, którzy znali program edukacji globalnej finansowany przez MSZ
znajdowało się w przedziale wiekowym powyżej 55 roku życia (1%). Wynikać to
może z tego, że znikoma ilość projektów kierowana jest do osób w tym wieku.
Pytanie 2 dotyczyło udziału w konferencjach/spotkaniach z zakresu edukacji
globalnej organizowanych przez MSZ. Uczestniczyło w nich tylko 7% ankietowanych. Najczęściej byli to mieszkańcy Śródmieścia (16%), najrzadziej zaś Rembertowa i Pragi Południe (po 2%). Wśród nich dominowali ludzie młodzi, poniżej 19
roku życia (77%). Z grupy w wieku powyżej 55 lat zaledwie jedna osoba wzięła
udział w konferencji. Wynika to z faktu, że projekty najczęściej były kierowane do
osób w wieku szkolnym i ich opiekunów.
W pytaniu 3 ankietowani, którzy odpowiedzieli twierdząco w poprzednim pytaniu
mieli określić w ilu wydarzeniach dotyczących edukacji globalnej brali udział (ryc. 3).
Najwięcej osób udzieliło odpowiedzi, że w jednym (81%). Najmniej osób wzięło
udział w powyżej 5 wydarzeniach (były to dwie osoby zamieszkujące dzielnicę Śródmieście).

Ryc. 3. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „W ilu wydarzeniach dotyczących
edukacji globalnej brał Pan?Pani udział?”
Fig. 3. Responses to the question: “In how many events about global education did you
take part?”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.
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W pytaniu 4 ankietowani (tylko ci, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie 2)
mieli wskazać, które wydarzenie edukacji globalnej najbardziej zapadło im w pamięci. Najwięcej osób odpowiedziało, że były to warsztaty, szkolenia, zajęcia w szkole
(55%). Najmniej respondentów wskazało fora pomocy rozwojowej na ulicach miast
(2%) oraz pokazy filmowe (2%). Natomiast dziesięć spośród 64 respondentów
deklarujących swój udział w różnych wydarzeniach 64 osoby wskazało na tydzień
edukacji globalnej, który organizowany jest każdego roku na terenie całego kraju.
W pytaniu 5 dotyczącym najczęściej realizowanych form projektów, najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że są to warsztaty, zajęcia w szkole, dyskusje, spotkania
(42%) oraz opracowane strony internetowe (39%). Najmniej osób stwierdziło, że są
to happeningi na ulicach miast oraz konkursy (1%).
Pytanie 6 brzmiało następująco: Czy wie Pan/Pani do jakich grup społecznych
najczęściej kierowane są projekty z zakresu edukacji globalnej? Najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że do każdej grupy społecznej (40%) oraz do dzieci i młodzieży szkolnej (39%). Najmniej respondentów (1%) stwierdziło, że programy edukacji globalnej kierowane są do osób starszych. Żadna z osób nie wskazała na odpowiedź: inne.
W pytaniu 7 dotyczącym przeciętnego czasu trwania projektu najwięcej ankietowanych wskazało okres powyżej 3 miesięcy (39%), najmniej zaś na okres od tygodnia do miesiąca (16%).
Odpowiadając na pytanie 8 respondenci stwierdzili, że najwięcej projektów z zakresu edukacji globalnej było realizowanych na obszarze całego kraju (40%) oraz w dużych
miastach (34%), najmniej zaś w powiatach (1%) oraz na wsi (3%). Osoby, które wskazały na obszar całego kraju swoją odpowiedź uzasadniały tym, że skoro edukacja globalna dotyczy wszystkich mieszkańców i realizowana jest na terenie Polski to obejmuje
swoim zasięgiem cały kraj. Ankietowani, którzy stwierdzili, że najwięcej projektów realizowanych jest w miastach tłumaczyli swój wybór tym, że stanowią one duże skupiska
ludności, dzięki czemu projekt w krótkim czasie może dotrzeć do większej liczby osób.
W pytaniu 9 dotyczącym oceny działań realizowanych przez MSZ w zakresie edukacji globalnej, ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że takie działania ocenia
pozytywnie (66%). Najmniej osób oceniło je negatywnie lub zdecydowanie negatywnie (3%). Duża część respondentów nie wyraziła swojej opinii na ten temat (31%).
Pytanie 10 było otwarte. Ankietowani mieli określić, które wydarzenie z zakresu
edukacji globalnej oceniają pozytywnie, a które negatywnie i dlaczego. Odpowiedź nie
była obowiązkowa. Mimo to 20% respondentów jej udzieliło. Większość (90%) stwier-
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dziła, że nie ma dla nich negatywnych wydarzeń związanych z edukacją globalną. Najczęściej pozytywnie oceniano warsztaty, szkolenia, spotkania, zajęcia w szkole (60%)
oraz udostępnianie stron internetowych (30%). Stwierdzano, że warsztaty, spotkania
oraz zajęcia w szkole są ciekawą formą prowadzenia edukacji globalnej, ponieważ zawsze kiedy pojawiają się pytania lub wątpliwości, można je od razu wyjaśnić. Ankietowani
bardzo często wskazywali również istnienie stron internetowych, jako jedno z pozytywnych wydarzeń edukacji globalnej, uzasadniając to tym, że coraz więcej osób korzysta
z Internetu i może mieć łatwy dostęp do umieszczanych tam materiałów. Jako negatywne najczęściej oceniano wydawanie broszur (98% z 10% ankietowanych wskazujące
na negatywne aspekty). Stwierdzano, że nie jest to dobre rozwiązanie z racji tego, iż publikacje tego typu są mało dostępne, są irytujące oraz nie wszyscy mają czas, aby je czytać.
Pytanie 11, dotyczyło wyrażenia swojej opinii na temat tego czy program edukacji
globalnej powinien być kontynuowany w przyszłości. Aż 66% ankietowanych odpowiedziało, że tak, ponieważ odpowiada on za bardzo ważne zadanie, jakim jest uświadamianie Polaków na temat wzajemnych zależności między państwami oraz obala
panujące stereotypy na temat niektórych państw czy regionów. Wiele osób odpowiedziało również, że dzięki realizowaniu projektów z zakresu edukacji globalnej, możemy nabyć nową wiedzę. Większość osób, która wyraziła opinię, że chce aby taki program był kontynuowany, była w wieku poniżej 19 lat. Zdania na ten temat nie miało
31% ankietowanych, natomiast zaledwie 3% stanowczo nie chciała kontynuowania
programu w przyszłości (takiej odpowiedzi udzielały osoby powyżej 55 roku życia).
Może to być tłumaczone tym, że osoby w wieku powyżej 55 lat najrzadziej uczestniczą w projektach i dlatego oceniają je negatywnie. Kilka osób odpowiedziało, że program edukacji globalnej to tylko strata naszych pieniędzy oraz czasu.
W pytaniu 12 ankietowani mieli udzielić odpowiedzi czy kiedykolwiek odwiedzili
stronę internetową www.polskapomoc.gov.pl, na której zawarte są informacje o realizowanych projektach. Aż 78% ankietowanych odpowiedziało negatywnie. 22% osób
odwiedziło tę stronę internetową przynajmniej raz. Jeżeli przeanalizujemy odpowiedzi
w podziale na dzielnice można zauważyć, że najczęściej są to respondenci ze Śródmieścia (10%), najrzadziej zaś z dzielnic Wesoła oraz Bielany (po 86%).
Wnioski
Program edukacji globalnej nie jest zauważany przez mieszkańców Warszawy. Potwierdza to wynik badania ankietowego, gdzie aż 73% respondentów nie znało terminu
„edukacja globalna”. Najwięcej osób, które o nim słyszały znajdowało się w grupie
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wiekowej poniżej 19 lat oraz wśród opiekunów szkolnych. Osoby powyżej 55 roku
życia, były najmniej poinformowane o takim programie. Może to wynikać z tego, iż
projekty edukacji globalnej są kierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ich
opiekunów oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką (potwierdzają
to wyniki przeprowadzonej typologii). Działania prowadzone przez MSZ w zakresie
edukacji globalnej są oceniane pozytywnie przez mieszkańców Warszawy. Najwięcej
respondentów odpowiedziało, że takie działania ocenia pozytywnie, bądź zdecydowanie pozytywnie, jednak nie da się zauważyć zróżnicowania oceny programu pod względem podziału na dzielnice. Niewielki odsetek ankietowanych ocenia działania negatywnie lub zdecydowanie negatywnie. Duża część ankietowanych nie wyraziła swojej opinii
na ten temat. Pozytywna ocena edukacji globalnej może wynikać z organizowanych
warsztatów, konferencji oraz happeningów na ten temat. Jednak biorą w nich udział
osoby młode (poniżej 55 lat). Bardzo ważne jest to, aby program edukacji globalnej
realizowany był w takim samym stopniu dla osób w różnych przedziałach wiekowych.
Po przeanalizowaniu ankiet okazało się, że żadna osoba po 55 roku życia nie brała
udziału w konferencjach oraz spotkaniach dotyczących edukacji globalnej. Przyczyną
może być to, iż informacje o projektach bardzo często przekazywane są za pomocą
portali społecznościowych czy stron internetowych do których starsi ludzie mogą mieć
ograniczony dostęp. Na pewno należałoby zwiększyć nagłośnienie o takich projektach
poprzez radio, telewizję regionalną lub prasę, która w większym stopniu dociera do
ludzi starszych. Może należałoby również pomyśleć o stworzeniu większej liczby projektów kierowanych do osób po 55 roku życia.
Po przeprowadzeniu typologii okazało się, że najczęściej realizowane są projekty
skierowane do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Spora część kierowana jest
także do osób zajmujących się tą problematyką. Ze względu na czas trwania projektu w początkowych latach, były to projekty krótkookresowe, natomiast obecnie
dominują projekty średniookresowe lub długookresowe. Większość z nich realizowana jest w przestrzeni zamkniętej. Wynika to z tego, iż najwięcej projektów realizowanych jest w formie konferencji, spotkań oraz warsztatów, które organizowane
są w pomieszczeniach zamkniętych.
Najwięcej projektów realizowanych jest w dużych miastach, bądź na obszarze
całej Polski. Z roku na rok przybywa projektów, które obejmują swoim zasięgiem
cały kraj, gdyż edukacja globalna powinna uświadamiać wszystkich Polaków, a nie
tylko wybrane grupy społeczne.
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Summary
T HE PR OJECTS OF GLOBAL EDUCATION IMPLEMEN TED
I N THE FRAM EW ORK O F P OL ISH DE V ELO PM ENT
C O- OP ER A T IO N IN T H E O P I N IO N
O F T H E CIT I ZENS OF W A R SA W
The article presents the characteristics and evaluation of projects global education within
the framework of Polish Development Cooperation in the years 2005-2014.
Typology of projects global education for the years 2005-2014 and the breakdown have
used to create on the basis of questions which were included in questionnaire.
A questionnaire, which concerned opinion of the projects global education among residents
of Warsaw was used as the research tool.
Results of the research show that projects of global education are not noticed by inhabitants
of Warsaw. About 73% of the respondents have not heard about the concept of ”global
education”. Projects of global education are targeted primarily to children and young people
and non-governmental organizations dealing with this subject which confirms the result of
the research, which shows that people under 19 years old have heard of that program.
However, after reading the basic information on the projects, the respondents evaluated
activities carried out by the Ministry of Foreign Affairs as positive. Most of the projects in
the terms of global education are implemented in large cities. From year to year the number
of projects that are implemented in all country, because global education should educate all
inhabitants, not just selected groups. Global education significantly affects the kind of development assistance projects, because due to greater awareness of citizens raises the quality
and kind of Polish development aid.
Keywords: global education, project, questionnaire, typology of projects global education, Polish Development Co-operation
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S t r es z c ze n i e
Negatywne procesy ludnościowe, związane z II przejściem demograficznym, na początku lat
90. XX wieku dotarły do Europy Środkowej i Wschodniej, w tym do Polski. Zmiany te utrudniają zrównoważony rozwój w poszczególnych jednostkach administracyjnych, zwłaszcza
w małych miastach. W związku z tym celem pracy było określenie zmian w strukturze typów
demograficznych małych miast w Polsce w latach 2004-2013. W badaniach przyjęto, za
Głównym Urzędem Statystycznym, że małe miasta to ośrodki posiadające administracyjne
prawa miejskie i liczące mniej niż 20 000 mieszkańców. Zakres czasowy pracy obejmuje lata
2004-2013. Typy demograficzne małych miast określono za pomocą typologii Webba. Stwierdzono, że w analizowanym okresie zmniejszył się udział ośrodków miejskich o charakterze
progresywnym a zwiększył o regresywnym. Największy wpływ na kształtowanie się liczby
ludności rozpatrywanych jednostek osadniczych w Polsce w latach 2004-2013 wywierał nie
tylko ujemny przyrost naturalny, ale przede wszystkim ujemne saldo migracji.
S ł owa k luczo we: małe miasta, typy demograficzne

Niniejszy artykuł dedykujemy prof. dr hab. Florianowi Plitowi, naszemu Mistrzowi i Przyjacielowi. Wielu geografów może pochwalić się długoletnią współpracą z Profesorem, a to
przede wszystkim dzięki związkom z Uniwersytetem Warszawskim. My takiego szczęścia
nie mieliśmy. Los wynagrodził nas w inny sposób. Naszą współpracę zawdzięczmy jednej
z Florianowych misji, którą jest niewątpliwie wspieranie rozwoju naukowego osób z mniejszych ośrodków akademickich. Profesor „wybetonował” wiele niepewnych ścieżek kariery
geograficznej. Inspiruje, konsultuje, recenzuje… Jest przy tym bardzo wymagającym, ale
życzliwym Mistrzem. Dziękujemy.
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Wstęp
W latach 60. XX wieku w Europie Zachodniej zaobserwowano procesy związane z II przejściem demograficznym, które całkowicie odbiegały od wcześniejszych
wzorców. Nastąpiła zmiana wielu zachowań demograficznych, odnoszących się do
sfery małżeńskości i rodności. Wśród nich Lesthaeghe [1991] wymienił: zwiększającą się liczbę rozwodów, obniżenie się płodności we wszystkich rocznikach, zakończenie tzw. okresu baby boom oraz zatrzymanie obniżania się wieku zawierania małżeństw. Wystąpiła nieciągłość w reprodukcji ludności. Procesy II przejścia demograficznego przejawiają się w spadku dzietności poniżej poziomu gwarantującego
zmienność pokoleń, nasileniem migracji, preferowaniu związków niesformalizowanych, spadkiem umieralności, wydłużaniem się trwania życia, dążeniu do maksymalnego korzystania z wykształcenia, dochodów, w podnoszeniu poziomu życia
i zadowolenia z niego [Van de Kaa 1987, 2003; Lesthaeghe 2010].
Te negatywne procesy ludnościowe na początku lat 90. XX w. dotarły do Europy
Środkowej i Wschodniej, w tym do Polski [Sánchez-Barricarte, Fernández-Carro 2007].
Spadek wskaźnika urodzeń przy stałej stopie zgonów ukształtował bardzo niski przyrost naturalny, który w poszczególnych jednostkach przestrzennych był silnie zróżnicowany. Ubytek naturalny obserwowano głównie w wielkich miastach, ale w nich często był on rekompensowany dodatnim saldem migracji. Z kolei w mniejszych ośrodkach miejskich oraz na wiejskich obszarach peryferyjnych dodatni przyrost naturalny
zwykle nie był łagodzony przez napływ migrantów, co stało się przyczyną procesów
depopulacji [Kamińska, Mularczyk 2014]. Najgorsza sytuacja wystąpiła na obszarach,
które doświadczyły zarówno ubytku naturalnego, jak i migracyjnego.
Zmniejszanie się potencjału ludnościowego pociąga za sobą negatywne zmiany,
zarówno w strukturze demograficznej (np. starzenie się społeczeństwa, zaburzona
struktura ludności wg płci) jak i gospodarczej (np. zmniejszanie zasobów pracy,
ograniczony rozwój przedsiębiorczości). Zmiany te utrudniają zrównoważony rozwój
w poszczególnych jednostkach administracyjnych, zwłaszcza w małych miastach. Jest
to sytuacja niekorzystna, ponieważ najmniejsze ośrodki miejskie odgrywają znaczącą
rolę w kreowaniu dobrobytu nie tylko swoich mieszkańców, ale także społeczeństwa
wiejskiego skoncentrowanego wokół nich. Są to ośrodki, w których funkcjonują
usługi rynkowe i nierynkowe, infrastruktura techniczna i społeczna zapewniająca
koncentrację lokalnego potencjału innowacyjnego i wytwórczego [Knox, Mayer
2009]. Małe ośrodki miejskie są niezbędne dla uniknięcia wyludniania obszarów wiej-
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skich oraz dla zrównoważonego rozwoju regionalnego i spójności terytorialnej
[Exploring Urban Futures in European Cities… 2011].
W świetle powyższych uwag celem pracy było określenie zmian w strukturze typów demograficznych małych miast w Polsce w latach 2004-2013.
Zakres czasowy nawiązuje do okresu przystąpienia Polski do UE, co przyczyniło
się do ograniczenia wielu barier na rynku pracy i w ruchach migracyjnych. Typy
demograficzne małych miast określono za pomocą typologii Webba [1969]. Jej
podstawę stanowią wskaźniki przyrostu naturalnego oraz salda migracji. W badaniach przyjęto, za Głównym Urzędem Statystycznym, że małe miasta to ośrodki
posiadające administracyjne prawa miejskie i liczące mniej niż 20 000 mieszkańców.
W analizach uwzględniono część wspólną zbiorów analizowanych jednostek osadniczych z roku 2004 i 2013, która stanowiła 660 miast.
Zmiany typów demograficznych małych miast w latach 2004-2013
Opisywane trendy ludnościowe w małych miastach były wypadkową przyrostu naturalnego oraz salda migracji. Określone relacje między wymienionymi cechami decydowały o przynależności danego miasta do odpowiedniego typu zgodnie z klasyfikacją
Webba.
Zarówno w roku 2004, jak i w 2013 zdecydowana większość małych miast zaliczana była do typów regresywnych. W analizowanym okresie ich udział wzrósł
z 66,8% do 79,5% analizowanych jednostek osadniczych.
W roku 2004 ośrodków o takim charakterze było 441. Z czasem kryzys ludnościowy rozumiany jako zmniejszanie się potencjału demograficznego objął kolejne
jednostki. Na koniec analizowanego okresu liczba miast reprezentujących regresywne typy demograficzne zwiększyła się o 19% (tab. 1). Proces ten był silnie zróżnicowany regionalnie. Najwięcej ośrodków miejskich cechujących się ubytkiem ludnościowym przybyło w woj. mazowieckim (wzrost o 52%), śląskim (o 50%) i lubuskim (o 42,9%). W konsekwencji tego na Mazowszu miasta regresywne stanowiły
ponad połowę liczebności badanego zbioru (64%, a w roku 2004 – 41%), na Śląsku
79,4% (w roku 2004 – 53%), a w woj. lubuskim 83% (w roku 2004 – 58%).
W układzie przestrzennym dostrzeżono, że w licznych miastach o charakterze
progresywnym w roku 2004, zachodziły procesy zmieniające ich typy demograficzne na regresywne. Dotyczyło to nie tylko ośrodków położonych peryferyjnie
względem aglomeracji miejskich i głównych linii komunikacyjnych, ale często także
w ich sąsiedztwie.
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W kolejnych regionach kraju liczba miast odznaczających się ubytkiem ludnościowym zwiększyła się o 20-35%. Były to województwa: lubelskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Szczególnie niekorzystna sytuacja
wystąpiła w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie, bowiem małe miasta o regresywnych typach demograficznych stanowiły tam niemalże ogół ośrodków tej grupy
wielkościowej (w świętokrzyskim było to 100%, a w lubelskim 93%). Rolniczy charakter tych regionów, niedopasowanie popytu do podaży na rynkach pracy spowodowały z jednej strony odpływ migracyjny młodej części społeczeństwa, z drugiej
zaś zmiany w liczebności rodziny. Nadto należy dodać, że ubytek ludnościowy
w tych regionach nie dotyczył tylko małych miast, ale także dużych i średnich,
a nawet całych województw.
Tab. 1. Zmiany typów demograficznych małych miast w latach 2004-2013
Tab. 1. Changes of demographic types of small cities between 2004 and 2013
Województwo
łódzkie
mazowieckie
małopolskie
śląskie
lubelskie
podkarpackie
podlaskie
świętokrzyskie
lubuskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
opolskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
RAZEM

Progresywne
2004

2013

7
35
14
16
7
13
7
5
15
44
7
13
4
14
9
9
219

5
22
12
7
2
10
7
0
6
34
6
10
2
4
4
4
135

Dynamika
zmian
2004=100%
71,4
62,9
85,7
43,8
28,6
76,9
100,0
0,0
40,0
77,3
85,7
76,9
50,0
28,6
44,4
44,4
61,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS.

Regresywne
2004

2013

19
25
27
18
22
22
21
19
21
45
44
57
24
30
18
29
441

21
38
29
27
27
25
21
24
30
55
45
60
26
40
23
34
525

Dynamika
zmian
2004=100%
110,5
152,0
107,4
150,0
122,7
113,6
100,0
126,3
142,9
122,2
102,3
105,3
108,3
133,3
127,8
117,2
119,0
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W województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim również
zostały zaburzone proporcje między małymi miastami o typach progresywnych
i regresywnych, przy czym te ostatnie zwiększyły swój udział w strukturze najmniejszych ośrodków miejskich odpowiednio: w Wielkopolsce z 50,6% do 62%, w kujawsko-pomorskim z 68% do 90% i pomorskim z 66,6% do 85,2%. Regresywne
ośrodki tworzyły tam niemalże koncentryczne kręgi wokół stolic regionów i zbliżały się od strony peryferii regionalnych do ich centrów.
W pozostałych regionach kraju liczba miast regresywnych zwiększyła się o 2-19%,
a tylko w woj. podlaskim utrzymała się na niezmienionym poziomie.
Najbardziej dynamiczny wzrost liczby małych miast o charakterze regresywnym
odnotowano w przypadku jednostek osadniczych typu G, w których ujemny przyrost
naturalny nie przewyższał ujemnego salda migracji. W analizowanym okresie ich liczba
wzrosła o 87 (13,2% zbioru analizowanych miast). Największe zmiany w tym zakresie
zaobserwowano w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim, dolnośląskim
i warmińsko-mazurskim (tab. 2). W mniejszym stopniu, wśród miast o charakterze
regresywnym, wzrosła liczba jednostek typu F, w którym ujemny przyrost naturalny
przewyższał ujemne saldo migracji. Najbardziej dynamiczny wzrost liczebności w tej
grupie miast zaobserwowano w województwie świętokrzyskim. W regionach kujawskopomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim i podlaskim
zaś zmniejszyła się liczba małych miast tego typu. W analizowanym okresie w niewielkim stopniu skurczyła się liczba miast zaliczanych do typu H, w którym ujemne saldo
migracji nie było rekompensowane przez dodatni przyrost naturalny oraz typu E, gdzie
ujemny przyrost naturalny nie był rekompensowany przez dodatnie saldo migracji.
W przypadku małych miast typu H największy spadek ich liczby zauważono w województwach: zachodniopomorskim, opolskim, natomiast wzrost w lubuskim i wielkopolskim. Mniej dynamiczne zmiany w poszczególnych województwach zachodziły
w przypadku jednostek osadniczych typu E. Największy ich spadek zaobserwowano
w województwie podlaskim a wzrost w pomorskim (tab. 2).
Opisane procesy w małych miastach typu regresywnego potwierdzają dominację
negatywnych trendów demograficznych zachodzących w rozpatrywanych jednostkach osadniczych. Zaobserwowano wzrost liczby ośrodków charakteryzujących się
spadkiem liczby mieszkańców w wyniku nie tylko ujemnego przyrostu naturalnego,
ale przede wszystkim na skutek wzrostu znaczenia ujemnego salda migracji. To właśnie ten komponent przyrostu rzeczywistego w analizowanym okresie wywierał największy wpływ na kształtowanie się demograficznych typów małych miast w Polsce.
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Tab. 2. Zmiany udziału małych miast typu regresywnego wg województw w latach 2004-2013
Tab. 2. Changes in share of small cities with regressive character by voivodeships between
2004 and 2013
Różnica liczby miast typów regresywnych

%

Liczba

%

Liczba

%

razem

Liczba

H

%

G

Liczba

F
%

E
Liczba

województwo

Liczba
badanych
małych
miast

śląskie

34

2

5,9

2

5,9

2

5,9

3

8,8

9

26,5

lubuskie

36

2

5,6

3

8,3

0

0,0

4

11,1

9

25,0

kujawsko-pomorskie

44

0

0,0

-3

6,8

17

38,6

-4

9,1

10

22,7

mazowieckie

60

1

1,7

4

6,7

5

8,3

3

5,0

13

21,7

świętokrzyskie

24

1

4,2

5

20,8

1

4,2

-2

8,3

5

20,8

pomorskie

27

2

7,4

0

0,0

3

11,1

0

0,0

5

18,5

lubelskie

29

-1

3,4

3

10,3

5

17,2

-2

6,9

5

17,2

warmińsko-mazurskie

38

0

0,0

-1

2,6

9

23,7

-3

7,9

5

13,2

wielkopolskie

89

-2

2,2

-2

2,2

4

4,5

10

11,2

10

11,2

podkarpackie

35

-1

2,9

1

2,9

5

14,3

-2

5,7

3

8,6

łódzkie

26

-1

3,8

-2

7,7

4

15,4

1

3,8

2

7,7

opolskie

28

0

0,0

2

7,1

4

14,3

-4

14,3

2

7,1

małopolskie

41

-1

2,4

0

0,0

2

4,9

1

2,4

2

4,9

dolnośląskie

70

-3

4,3

-6

8,6

17

24,3

-5

7,1

3

4,3

zachodniopomorskie

51

2

3,9

7

13,7

0

0,0

-8

15,7

1

2,0

podlaskie

28

-3

10,7

-3

10,7

9

32,1

-3

10,7

0

0,0

razem

660

-2

0,3

10

1,5

87

13,2

-11

1,7

84

12,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS.

Z kolei w grupie miast progresywnych zanotowano znaczny spadek ich liczby
z 219 w roku 2004 do 135 w roku 2013, tj. o prawie 40%. Tylko w województwie
podlaskim, ich liczba nie uległa zmianie, w pozostałych regionach spadek ten wahał
się od 14% do 100%. Największy ubytek liczby miast o charakterze progresywnym
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wystąpił w województwach: świętokrzyskim, w którym w roku 2013 nie było już
żadnego małego ośrodka miejskiego o przyroście liczby mieszkańców, lubelskim
i kujawsko-pomorskim, w których liczba badanych jednostek osadniczych zmniejszyła się o ponad 70%. O ponad połowę spadła liczebność miast progresywnych
w województwach: śląskim, lubuskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Relatywnie najmniej niekorzystnie procesy ludnościowe w małych miastach przebiegały
w woj. małopolskim i zachodniopomorskim, w których ubytek liczby miast o typach
progresywnych był mniejszy niż 15%. Należy jeszcze podkreślić, że w latach 20042013 we wszystkich województwach udział miast progresywnych w ogólnej liczebności badanego zbioru znacznie się skurczył. Na początku badanego okresu wskaźnik
ten wahał się od 13 do 58%, a w roku 2013 od 0 do 38%. Największy, ponad 20 procentowy spadek znaczenia progresywnych małych miast miał miejsce w województwach: śląskim (o 26,5%), lubuskim (o 25%), kujawsko-pomorskim (o 22,7%) i mazowieckim (o 21, 7%). Najmniejszy zaś w woj. zachodniopomorskim (o 2,0%) i małopolskim (o 4,9%). Tylko w województwie podlaskim progresywne małe miasta
utrzymały swoje 25% znaczenie (tab. 1).
Największy spadek liczby małych miast o charakterze progresywnym dotyczył
jednostek osadniczych typu D, w których dodatnie saldo migracji przewyższało
ujemny przyrost naturalny (tab. 3). W analizowanym okresie ich liczba zmniejszyła
się o 28 (4,2% zbioru analizowanych miast). Najbardziej dynamiczny spadek ich
liczebności zaobserwowano w województwach: lubelskim, świętokrzyskim oraz
śląskim. W najmniejszym stopniu, wśród miast o charakterze progresywnym,
zmniejszyła się liczba jednostek typu A, w którym dodatni przyrost naturalny przewyższał ujemne saldo migracji. W latach 2004-2013 liczebność miast tego typu
w Polsce spadła o 12, co stanowiło 1,2% wszystkich branych pod uwagę jednostek
osadniczych. Najbardziej dynamiczne spadki zauważono w województwach: lubuskim (8,3% miast regionu), mazowieckim (8,3%), warmińsko mazurskim (10,5%).
W przypadku województwa podkarpackiego i wielkopolskiego natomiast odnotowano wzrost ich liczebności (tab. 3).
Zmniejszenie udziału małych miast o charakterze progresywnym, wzrost wśród
nich znaczenia ośrodków typu A, gdzie istotnym czynnikiem kształtującym liczbę
mieszkańców było ujemne saldo migracji potwierdzają występowanie negatywnych
trendów ludnościowych zachodzących w rozpatrywanym zbiorze jednostek osadniczych. Szczególnie mocno zaznaczają się one w województwach: kujawskopomorskim, opolskim, lubelskim, a zwłaszcza w świętokrzyskim, gdzie w roku 2013
nie odnotowano występowania małych miast z żadnego z typów progresywnych.
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Tab. 3. Zmiany liczby miast typu progresywnego w latach 2004-2013 wg województw
Tab. 3. Changes in the number of cities with progressive character between 2004 and 2013
by voivodeships

%

Liczba

%

Liczba

%

5,9 -2
8,3 -4
2,3 -4
8,3
0
0,0
0
0,0 -1
3,4 -1
10,5 -2
4,5 -1
11,4 -2
7,7
0
7,1
0
2,4 -2
1,4
1
2,0 -2
3,6
0
1,8 -20

Liczba

Liczba

-2
-3
1
-5
0
0
-1
-4
4
4
-2
-2
1
-1
-1
-1
-12

%

34
36
44
60
24
27
29
38
89
35
26
28
41
70
51
28
660

%

śląskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
świętokrzyskie
pomorskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
podkarpackie
łódzkie
opolskie
małopolskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
podlaskie
razem

Liczba
badanych
małych miast

Liczba

Województwo

Różnica liczby miast typów progresywnych w latach
2004-2013
A
B
C
D
razem

5,9
11,1
9,1
0,0
0,0
3,7
3,4
5,3
1,1
5,7
0,0
0,0
4,9
1,4
3,9
0,0
3,0

-1
-3
-4
-5
-2
-4
1
1
-5
-5
0
0
-2
3
1
1
-24

2,9
8,3
9,1
8,3
8,3
14,8
3,4
2,6
5,6
14,3
0,0
0,0
4,9
4,3
2,0
3,6
3,6

-4
1
-3
-3
-3
0
-4
0
-8
0
0
0
1
-6
1
0
-28

11,8
2,8
6,8
5,0
12,5
0,0
13,8
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
2,4
8,6
2,0
0,0
4,2

-9
-9
-10
-13
-5
-5
-5
-5
-10
-3
-2
-2
-2
-3
-1
0
-84

26,5
25,0
22,7
21,7
20,8
18,5
17,2
13,2
11,2
8,6
7,7
7,1
4,9
4,3
2,0
0,0
12,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS.

Wnioski
W analizowanym okresie w zbiorze małych miast w Polsce zaobserwowano zmniejszenie się udziału ośrodków o charakterze progresywnym z około 33% w 2004 r. do
około 20% w 2013 r. Najbardziej znaczące spadki odnotowano w województwach:
świętokrzyskim, lubelskim oraz kujawsko-pomorskim, najmniej dynamiczne zaś:
w małopolskim i zachodniopomorskim. Wzrosło znaczenie małych miast o charakterze
regresywnym. Na początku rozpatrywanego okresu stanowiły one około 67%, podczas
gdy na koniec około 80% ogółu badanych jednostek osadniczych. Najbardziej dynamiczny wzrost udziału małych miast o charakterze regresywnym wystąpił w regionach:
mazowieckim, śląskim i lubuskim, najmniej dynamiczny natomiast w: zachodniopo-
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morskim, dolnośląskim, małopolskim, opolskim. Jedynie w województwie podlaskim
proporcje między liczbą ośrodków o charakterze regresywnym i progresywnym w analizowanym okresie nie uległy zmianie.
Większość małych miast o charakterze progresywnym w roku 2004 zmieniła go
do roku 2013 na regresywny, zwłaszcza typu G i H, które cechowały się ujemnym
saldem migracji. Spośród miast o charakterze regresywnym w roku 2004 większość,
na koniec rozpatrywanego okresu pozostawała w tym zbiorze. W prawie połowie
z nich zaszły zmiany na inny typ regresywny, najczęściej G.
Opisane procesy zwiększania się w zbiorze małych miast udziału jednostek
o charakterze regresywnym, zwłaszcza typów G i H potwierdzają występowanie
w nich negatywnych trendów ludnościowych. Wzrost dominacji ośrodków tego typu
związany jest niewątpliwie ze zjawiskami cechującymi II przejście demograficzne.
Największy wpływ na kształtowanie się liczby ludności rozpatrywanych jednostek
osadniczych w Polsce w latach 2004-2013 wywierało ujemne saldo migracji. Duże ich
znaczenie w kształtowaniu trendów ludnościowych małych miast rokuje niekorzystnie na przyszłość. Zgodnie bowiem z teorią Ravensteina [1885] emigrują głównie
ludzie młodzi, w tym zwłaszcza kobiety. Skutkuje to w kolejnych latach obniżeniem
wskaźnika urodzeń i wzrostem tempa spadku liczby ludności. Należy przypuszczać,
że migracje z małych miast w poszukiwaniu lepszych warunków życia stanowią początek spirali negatywnych zmian. Hoekveld [2012] oraz Haase i in. [2013] wskazali,
że bezpośrednią, negatywną konsekwencją odpływu emigracyjnego jest zmniejszanie
się popytu na towary i usługi, co prowadzi do ograniczenia przedsiębiorczości oraz
stopnia wykorzystania infrastruktury społecznej i ekonomicznej miejscowości, sprzyjając tym samym likwidacji poszczególnych podmiotów gospodarczych i instytucji.
Zaistniała sytuacja przekłada się na obniżenie podaży miejsc pracy, wzrost bezrobocia
zmniejszanie dochodów miast i wywołuje kolejną falę emigracji. Procesy te mogą
stanowić istotną barierę zrównoważonego rozwoju małych miast.
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Summary
C HA N G ES O F D EM OG R A P H IC T Y P E S OF S MA LL
C ITI E S IN P OL A ND B E T W EE N 2004 A N D 201 3
Negative demographic processes, connected to stage two demographic transition, at the
beginning of 90s. of 20th century reached Central and Easter Europe including Poland.
These changes impede sustainable development in particular administrative units, especially
in small cities. Due to this, the aim of this paper was to determine changes in structure of
demographic types of small cities in Poland between 2004 and 2013. It was assumed in the
paper, following the Central Statistical Office of Poland, that small cities are centres with
administrative city character and less than 20 000 inhabitants. The time range covers the
period between 2004 and 2013. Demographic types of small cities were determined with the
usage of Webb’s typology. It was stated that the share of city centres with progressive character decreased and the share of those with regressive character increased in the analysed
period. Not only a negative natural increase, but, above all, a negative net migration rate had
the greatest influence on shaping the number of inhabitants of the analysed settlement units
between 2004 and 2013.
K e y wo r ds : small cities, demographic types

OPINIA KOMISJI GEOGRAFII
OSADNICTWA I LUDNOŚCI PTG
ws. PROJEKTU „USTAWY O REWITALIZACJI” 1
1. Projekt ustawy o rewitalizacji jest znaczącym krokiem dla poprawy przestrzeni
geograficznej, mogącym znacznie usprawnić działania związane z odnową i rehabilitacją obszarów, zdegradowanych pod różnym względem i o niskich walorach środowiskowych. Projekt ten dotyczy w dużym stopniu stanu aktualnego, z czym może wiązać się pewne zagrożenie dla poprawnego wdrażania ustawy, jakim jest zbyt
słabe osadzenie w zachodzących procesach społeczno-demograficznych. Spodziewana depopulacja w większości centrów miast, jak też gmin peryferyjnych powoduje, że projekty rewitalizacyjne powinny mieć dobre uzasadnienie ekonomiczne,
wskazywać realne źródła finansowania i spodziewane efekty oraz generalnie,
uwzględniać specyfikę planowania także w warunkach regresu, a nie tylko rozwoju.
2. Rozwiązania prawne powinny zatem nadążać (przewidywać) za zmieniającą się
sytuacją społeczno-demograficzną i ekonomiczną. Proponuje się zatem, jako obligatoryjne, sporządzanie prognoz demograficznych związanych z przyszłością
danego ośrodka miejskiego lub dzielnicy, a także uwzględnianie, w miarę możliwości, innych przesłanek rozwojowych (np. rynku pracy). Pozwoli to na zwiększenie efektywności ekonomicznej i dostosowanie programu funkcjonalnego do
zmieniających się warunków społeczno-demograficznych.
3. W powyższym kontekście szczególnego znaczenia nabiera rewitalizacja osiedli
wielkopłytowych i dynamicznie wzrastającej liczby pustostanów. Ustawa rewitalizacyjna z założenia nie odnosi się do tego typu technicznych już problemów, jak
np. kwestie wyburzeń bloków mieszkalnych, „ucinanie” górnych kondygnacji,
czy konieczność zmian przeznaczenia funkcji budynków. Jednak warto wskazać,
że w tym kontekście jako istotny interesariusz powinny być wymieniane spółdzielnie mieszkaniowe, dysponujące zasobami. Bogate doświadczenie w tym zakresie mają takie zwlaszcza kraje, jak Niemcy i Francja, gdzie zwłaszcza w przypadku wschodnich Niemiec ujawniał się problem pustostanów, a duże nakłady
rewitalizacyjne nie przyniosły zakładanych rezultatów.
4. Ustawa rewitalizacyjna powstaje w czasie, zanim przyjęta jest Krajowa Polityka
Miejska (KPM), jest to więc uchwalanie prawa o niższej randze jakościowej, niż
1

Publikowany tekst stanowi stanowisko Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG sformułowane podczas publicznych konsultacji rządowego projektu Ustawy o rewitalizacji z dnia 24 marca 2015 r.
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nadrzędne dokumenty strategiczne. Można spodziewać się, że w trakcie prac nad
KPM wynikną nowe postulaty, które powinny być wprowadzone w nowelizacji
ustawy rewitalizacyjnej. Do takich kwestii można zaliczyć wspomnianą demografię,
ale także politykę energetyczną i obsługę transportową, czy szerzej efektywność
transportowo-osadniczą związaną z takim projektowaniem obszarów rewitalizowanych, aby sprzyjać idei miasta skoncentrowanego oraz hamować ekstensywne
zagospodarowanie i rozpraszanie, w tym przeszacowanie terenów inwestycyjnych
ponad realne potrzeby i ponoszenie nadmiernych kosztów obsługi tych terenów.
5. W przypadku inwestycji na obszarach rewitalizowanych niewątpliwie problemem
będzie ustalenie hierarchii celów publicznych, w tym kwalifikacja konkretnych
projektów mogących być realizowanymi przez sektor publiczny jako zadanie
własne gminy lub też na zasadach komercyjnych (względnie w modelu mieszanym). Przyjęcie rozwiązania na zasadzie „dobrowolnego zadania własnego”, wydaje się rozsądnym kompromisem w godzeniu interesów różnych interesariuszy,
w tym unikaniu takiego scenariusza, w którym samorząd gminny jest zobligowany do finansowania i utrzymywania konkretnych inwestycji, nie zawsze uzasadnionych ekonomicznie lub pod innym względem. Z drugiej strony stwarza to
jednak ryzyko nadmiernego wycofywania się samorządów z realizacji wielu potrzebnych inwestycji o charakterze typowo publicznym.
6. W proponowanych zapisach ustawa daje bardzo silne umocowanie organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta), który dość swobodnie może
decydować o różnego typu działaniach, zwłaszcza na rynku nieruchomości (wykwaterowania, kupowanie i sprzedawanie gruntów, itp.). Jest to bardzo duża
władza, rodząca także pytania o transparentność podejmowanych działań. Tymczasem ciało merytoryczne, jakim jest Komitet Rewitalizacyjny pełni zasadniczo
tylko funkcje doradcze, jest ustanawiane przez radę gminy i nie stanowi realnej
przeciwwagi, zwłaszcza w sytuacji konfliktu interesów, np. pomiędzy mieszkańcami a deweloperem (inwestorem). Wydaje się, że w tej sytuacji korzystne byłoby
zwiększenie kompetencji Komitetu Rewitalizacyjnego.
7. Zachodzi poważna obawa o nakładanie się kompetencji i ustaleń pomiędzy:
a) gminnym programem rewitalizacji i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także pomiędzy: b) lokalnym planem rewitalizacji oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Skala obszarowa
tych dokumentów jest dość podobna: według raportów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN niecałe 30% powierzchni kraju jest pokryta
planami miejscowymi (w miastach wskaźnik ten jest nieco wyższy), a według sza-
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cunków Instytutu Rozwoju Miast około 20% powierzchni miast jest zdegradowanych i nadających się do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi. Zatem obawa ta dotyczy wzajemnych kolizji dokumentów, jak też czasochłonnego uzgadniania oraz
wprowadzania zmian, ponoszonych kosztów tych zmian i uzgodnień, itd.
8. W świetle powyższego wydaje się, że najwłaściwsze byłoby rozwiązanie, w którym to najpierw dokonuje się oceny w studium uikzp jego aktualności pod kątem
działań rewitalizacyjnych (w duchu projektowanej ustawy), a następnie ustala się
obszary wymagające rewitalizacji i proponowane do objęcia planami miejscowymi w pierwszej kolejności (na podstawie tzw. obowiązku planistycznego).
Te plany miejscowe mogłyby mieć specjalne uprawienia, związane ze specyfiką
rewitalizacji, ale co do zasady, powinny być odmianą „klasycznych” miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, a nie nowym rodzajem aktów prawa
miejscowego. Taka kolejność będzie też zgodna w kontekście problemów i interesów rozwojowych całego miasta i gminy. Jeśli takie rozwiązanie na obecnym
etapie legislacji nie jest możliwe, alternatywnie można złagodzić ten problem
wprowadzając zapis w projektowanej ustawie, że to najpierw samorząd dokonuje
oceny obowiązującego studium uikzp pod kątem działań rewitalizacyjnych, a dopiero potem następują działania związane z opracowaniem lokalnego planu rewitalizacji. Odwrotna kolejność grozi konfliktami pomiędzy dokumentami wynikającymi z obydwu ustaw (tj. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektowaną rewitalizacyjną), a co najmniej pogarszaniem się koordynacji w zakresie kształtowania polityki przestrzennej gminy.
9. Dyskusja dotycząca relacji pomiędzy dokumentami wymienianymi w obydwu ustawach: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. i projektowanej
rewitalizacyjnej jest istotna także z tego powodu, że w art. 4.1 bardzo szeroko zdefiniowano zakres przedmiotowy rewitalizacji. Nie mieści się to w tradycyjnej jej definicji, związanej z „uszlachetnianiem” obszarów pod względem nie tylko infrastrukturalnym i urbanistycznym, ale także społecznym (wielofunkcyjny program społecznoekonomiczny), jak też stwarza ryzyko bardzo szerokiego, a w przypadku braku ujednoliconych kryteriów nawet dość dowolnego decydowania, co jest obszarem zdegradowanym, a co nie. Z jednej strony możliwe są nadużycia (biorąc pod uwagę np.
komercyjną atrakcyjność terenów położonych w centrach miast), a z drugiej brak zainteresowania rzeczywistymi obszarami wymagającymi pilnego wsparcia (na terenach
o mniej atrakcyjnej rencie gruntowej). Wydaje się, że powinny być opracowane bardziej szczegółowe kryteria wyznaczania obszarów wymagających rewitalizacji, a na
pewno należy dążyć do poprawy statystyki małych obszarów.
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10. Dla potrzeb realizacji ustawy rewitalizacyjnej istotnym problemem jest niewystarczająca statystyka, dotycząca zróżnicowań wewnątrzmiejskich (mieszkaniowych, demograficznych, rynku pracy, dojazdów pracowniczych, mobilności rezydencjalnej, itp.) w szczegółowej dezagregacji. Potrzebne jest podjęcie działań na
rzecz poprawy źródeł informacyjnych w tym zakresie, także w kontekście niskiej
wiarygodności niektórych danych (np. problem definicji osoby zameldowanej w
stosunku do faktycznego zamieszkania). Szczególnie uzasadnione byłoby udostępnienie danych GUS z ostatnich spisów powszechnych (2002 i 2011) dotyczących
stanu i jakości zasobów mieszkaniowych w podziale na rejony i obwody spisowe.
Jeśli ustawa rewitalizacyjna wejdzie w życie, dane te powinny być powszechnie
i publicznie dostępne. Poprawa statystyki i jej szczegółowości jest fundamentalna
nie tylko dla działań rewitalizacyjnych, ale także szerzej dla optymalizacji zagospodarowania przestrzennego i planowania układów osadniczo-ludnościowych.
Warszawa, 7 maja 2015 r.
Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
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