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Streszczenie. Analizy środowiska przyrodniczego charakteryzuje wysoki stopień złożono-
ści przedmiotu badań, niemierzalność wielu jego cech, różnorodność środowiska (jest ono 
jednocześnie ciągłe i dyskretne), niejednolitość jednostek odniesienia. W pracy proponuje 
się przyjęcie geometrycznych pól jako obiektów niosących informację o wybranych kom-
ponentach środowiska. Wielkość pól geometrycznych dostosowano do obszaru badań (woj. 
dolnośląskie) oraz możliwości prezentacji wyników w postaci modeli kartograficznych. 
Analizie poddano pięć cech: występowanie gleb słabych, wymiar fraktalny obliczony dla 
gleb słabych, erozję wodną, spadek terenu i wysokość nad poziomem morza. Czynniki te 
wyselekcjonowano spośród wielu charakterystyk środowiska przyrodniczego ze względu 
na ich związek z warunkami gospodarowania. Ponadto wśród cech znajduje się również 
charakterystyka, która mówi o geometrii i strukturze przestrzennej badanych zjawisk – 
wymiar pudełkowy. Klasyfikację obiektów przeprowadzono wybranymi metodami obsza-
rowymi, a wyniki prezentowane są w postaci modeli kartograficznych, które dodatkowo 
mogą posłużyć jako tło do prezentacji innych zjawisk przyrodniczych lub wskaźników je 
charakteryzujących.

Słowa kluczowe: obiekt wielocechowy, metody obszarowe, środowisko przyrodnicze

WSTĘP

Właściwości środowiska przyrodniczego można analizować w kontekście różnorod-
nych celów, jakim ono służy. Ponadto badania środowiska charakteryzuje wysoki stopień 
złożoności przedmiotu analiz, niemierzalność wielu jego cech, różnorodność środowiska 
(jest on jednocześnie ciągłe i dyskretne), a także niejednolitość jednostek odniesienia. 
W procesie wnioskowania o stanie środowiska i podejmowania decyzji zawierających 

Adres do korespondencji – Corresponding author: Katarzyna Galant, Instytut Geodezji i Geoinfor-
matyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, e-mail: 
katarzyna.galant@up.wroc.pl 



4 K. Galant

Acta Sci. Pol.

aspekt przestrzenny konieczne jest więc stworzenie modeli, które w swej istocie uprasz-
czają obraz rzeczywistości, tworząc jednocześnie syntetyczne ujęcie badanych charakte-
rystyk. Modelami takimi są m.in. mapy regionów przedstawiające typy powstałe w wyni-
ku klasyfikacji taksonomicznej. Klasyfikacja pozwala określić relacje między badanymi 
obiektami, redukuje nadmiar informacji i syntetyzuje je. Celem zastosowanej w pracy 
taksonomii jest wyznaczenie podobszarów o zbliżonych, pod względem przydatności do 
produkcji rolniczej, warunkach naturalnych. Analizie poddano pięć cech, których wpływ 
na gospodarowanie przestrzenią rolniczą uznano za istotny: występowanie gleb słabych, 
wymiar fraktalny obliczony dla gleb słabych, podatność na erozję wodną, spadek tere-
nu, wysokość nad poziomem morza. Ze względu na różnorodność jednostek odniesienia  
proponuje się w pracy przyjęcie pól geometrycznych jako obiektów niosących informację 
o wybranych komponentach środowiska. 

METODYKA BADAŃ

Zakres tematyczny 

O specyfice warunków gospodarowania i przydatności danego fragmentu przestrzeni 
do produkcji rolniczej decyduje wiele czynników zarówno demograficznych, ekonomicz-
nych, jak i naturalnych. Celem przeprowadzonej klasyfikacji taksonomicznej jest podział 
przestrzeni na rejony o podobnych warunkach naturalnych, dlatego też wyselekcjonowa-
no tylko czynniki związane ze środowiskiem przyrodniczym. Ponadto odpowiedni dobór 
cech warunkuje kierunek badań, a charakterystyka cech w wyznaczonych homogenicz-
nych podobszarach umożliwia ich klasyfikację jako terenów korzystnych bądź nie dla 
prowadzenia działalności rolniczej. W zależności od przeznaczenia prowadzonych badań 
w procesie taksonomicznym steruje się wagami cech. 

Przeanalizowano pięć cech: 
• procentowy udział powierzchni gleb słabych w polu jednostkowym o wymiarach 

3 x 3 km,
• wymiar fraktalny obliczony dla gleb słabych,
• podatność gleb na erozję wodną powierzchniową, 
• spadek terenu, 
• wysokość nad poziomem morza.
Wpływ tych czynników na gospodarowanie przestrzenią rolniczą uznano za jednako-

wo istotny, co oznacza, że we wszystkich zastosowanych metodach cechom nadano takie 
same wagi. Ponadto w badaniach taksonomicznych należy wyeliminować cechy, które 
się uzupełniają, niosąc podobną informację. Analiza merytoryczna cech wskazywałaby 
na pewne związki udziału gleb słabych i obliczonego dla nich wymiaru fraktalnego bądź 
spadku terenu i podatności na erozję wodną powierzchniową, jednak analiza korelacji 
wykonana w programie Statistica potwierdziła zasadność wykorzystania w badaniach 
wszystkich wymienionych cech.

Przeprowadzone badania dotyczą elementów środowiska przyrodniczego, stąd nie 
dziwi różnorodność odniesienia przestrzennego badanych cech, np. gleby słabe pocho-
dzące z CORINE Land Cover przedstawione są w granicach faktycznego występowania, 
a dane o wysokości terenu pochodzą z numerycznego modelu terenu o rozdzielczości  
1 km. Z tego względu w pracy proponuje się przyjęcie pól geometrycznych jako  
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obiektów taksonomicznych niosących informację o wybranych komponentach środowi-
ska. Wielkość jednostki odniesienia dostosowano do obszaru badań – woj. dolnośląskie 
– oraz możliwości prezentacji wyników w postaci modeli kartograficznych. Zbiór obiek-
tów składa się z 2119 pól geometrycznych o wymiarach 3 x 3 km pokrywających tereny, 
na których występują użytki rolne.

Gleby słabe

Do badań związanych z warunkami gospodarowania wybrano tylko te kompleksy rol-
niczej przydatności gleb, których liczba punktów jest mniejsza od 50 (tab.1) i te uznano 
za gleby słabe [Klimczak i in. 2008]. Dane pochodzą z mapy glebowo-rolniczej w skali  
1 : 25 000. Jako najmniejsze wydzielenie przyjęto kompleksy o powierzchni co najmniej 
1 ha. Obliczono procentowy udział gleb słabych w polu 3 x 3 km.

Tabela 1. Wskaźnik jakości gleby (Załącznik D, PROW)
Table 1.  Soil quality index (Attachement D, RDP)

Kompleksy przydatności rolniczej gleby
Agricultural soil productivity complex Liczba punktów

Number of pointsOzn.
Label

Nazwa
Name

1 Pszenny bardzo dobry 95
2 Pszenny dobry 80
3 Pszenny wadliwy 61
4 Żytni bardzo dobry 70
5 Żytni dobry 52
6 Żytni słaby 30
7 Żytni bardzo słaby 18
8 Zbożowo-pastewny mocny 64
9 Zbożowo-pastewny słaby 33
10 Pszenny górski 75
11 Zbożowy górski 61
12 Owsiano-ziemniaczany górski 33
13 Owsiano-pastewny górski 18
1z Użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych 80
2z Użytków zielonych średnich 50
3z Użytków zielonych słabych i bardzo słabych 20

   – kompleksy przydatności rolniczej gleby zakwalifikowane jako gleby słabe
                 agricultural soil productivity complexes classified as low fertility soil

Podatność gleb na erozję wodną

Czynnikiem obniżającym jakość i produktywność gleb, a tym samym wpływającym 
na warunki rolnicze danego obszaru jest erozja wodna powierzchniowa. Proces ten ozna-
cza wymywanie najdrobniejszych cząstek gleby, m.in. cząstek organicznych wchodzą-
cych w skład próchnicy, jak również cząstek mineralnych; niekiedy dochodzi do zupeł-
nego wymycia warstwy próchnicznej. Wskaźnik erozji wodnej został opracowany przez 
Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Mapa podatności gleb na erozję wod-
ną powierzchniową przedstawia obszary: bardzo słabo podatne, słabo podatne, średnio 
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podatne, silnie podatne i bardzo silnie podatne na erozję oraz takie, na których erozja nie 
występuje (wartość 0). Takiej skali porządkowej nadano odpowiednio atrybuty w bazie 
danych od 1–5. Jednostka odniesienia ma cechę o wartości tej klasy, której powierzchnia 
występowania w obrębie pola odniesienia jest największa.  

Spadek terenu i wysokość nad poziomem morza

Elementy rzeźby terenu takie jak spadek i wysokość nad poziomem morza są ważny-
mi czynnikami warunkującymi możliwości rolniczego wykorzystania przestrzeni. Dane 
te pochodzą z systemu geometrycznych pól odniesień przestrzennych, w którym zgroma-
dzone są dla pola podstawowego o boku 1 km. W prowadzonych badaniach  jednostką 
odniesienia jest pole 3 x 3 km, stąd zaistniała konieczność uśrednienia wartości spadku 
zarówno, jak i wysokości w obrębie pola odniesienia. Spadki terenu zostały zagregowane 
– tak jak w oryginalnej bazie – w pięciu klasach oznaczonych w stopniach:

Klasa 1      ≤ 3o

Klasa 2      3 o – 6 o 
Klasa 3      6 o – 10 o

Klasa 4     10 o – 15 o

Klasa 5      > 15 o

Wymiar fraktalny

Wśród cech diagnostycznych znajduje się również taka, która opisuje stopień kon-
centracji  słabych kompleksów przydatności rolniczej gleb. Ta charakterystyka w postaci 
wymiaru fraktalnego obliczonego metodą curdlingu [Bovill 1996, Klimczak 2003] do-
starcza dodatkowych informacji o właściwościach geometrycznych innej badanej cechy. 
Wartości, jakie może osiągnąć wymiar pudełkowy określony metodą curdlingu, mieszczą 
się w przedziale od 0 do 2, przy czym wartość 2 świadczy o największym zagęszcze-
niu elementów traktowanych jako „pył fraktalny” [Klimczak i in. 2008]. W przeprowa-
dzonych badaniach jako „pył fraktalny” przyjęto powierzchnie wybranych kompleksów 
rolniczej przydatności gleb zajmujące ≥ 30% jednostki odniesienia o wymiarach 1 x  
1 km. Zgodnie z algorytmem badany obszar został pokryty polami geometrycznymi  
o boku 9 km (260 obiektów), które na pierwszym etapie podzielono na 9 pól o wielkości 
3 km x 3 km, a na następnym z kolei te pola 3-kilometrowe podzielono na pola o boku  
1 km, stanowiące najmniejszą jednostkę podziału. Wartości wymiaru fraktalnego dla ba-
danych kompleksów mieszczą się w przedziale 0–1,771. 

Tabela 2.  Zestawienie cech diagnostycznych
Table 2.  Diagnostic features

Cecha
Feature

Nazwa w bazie danych
Name in database

Skala
Scale

Zakres wartości
Range of values

Procentowy udział gleb słabych udzial gleb słabych ilorazowa 0–64,5
Podatność gleb na erozję wodną 
powierzchniową erozja wodna KL porządkowa 0–5

Wysokość terenu n.p.m. wysokość terenu ilorazowa 68,3–933,9
Spadek terenu spadek klasa porządkowa 1–5
Wymiar pudełkowy obliczony dla gleb 
słabych wymiar pudelkowy ilorazowa 0–1,771
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Na podstawie danych z tabeli 2 widać, że wszystkie cechy są destymulantami, tzn. 
ze względu na przydatność obszarów do produkcji rolniczej pożądane są niskie wartości 
cech. Ponadto ich wpływ uznano za jednakowo istotny na gospodarowanie przestrzenią 
rolniczą, dlatego też cechom nadano takie same wagi we wszystkich procesach taksono-
micznych.

Klasyfikację obiektów przeprowadzono dwiema metodami obszarowymi: hiperkul  
i Thorndike’a z różnymi ich wariantami. W metodach obszarowych dzieli się wielowy-
miarową przestrzeń cech na podprzestrzenie (hiperkule, hiperkostki), których liczba za-
leży od wartości progowej będącej miarą podobieństwa wewnątrzgrupowego obiektów. 
Jest to zazwyczaj promień hiperkuli wyznaczony według wzoru [Ostasiewicz 1999]:

max min ijji
dρ =            lub            dd + ksρ =  

gdzie:

ijd  – elementy macierzy odległości między obiektami Pi, Pj,

dd,s  – średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe z minimalnych odległości.

Metoda hiperkul

Metoda ta zwana również taksonomią wrocławską została opracowana przez zespół 
statystyków z Wrocławia, a jej algorytm przedstawia się następująco [Kolenda 2006, 
Ostasiewicz 1999]:

1. W przestrzeni konstruuje się n hiperkul o określonym promieniu w taki sposób, że 
każdy punkt przestrzeni stanowi środek jednej hiperkuli.

2. Dla każdej hiperkuli rejestruje się liczbę punktów, które się w niej zawarły.
3. Obiekty należące do najliczniejszej hiperkuli traktuje się jako skupienie pierwsze. 

Gdy uzyska się kilka hiperkul o maksymalnej liczbie obiektów, to wybiera się tę 
hiperkulę, której środek znajduje się najbliżej początku układu współrzędnych.

4. Ze zbioru punktów usuwa się punkty należące do pierwszego skupienia.
5. Na zredukowanym zbiorze punktów powtarza się czynności przedstawione w punk- 

tach 1–4 do momentu wyczerpania się wszystkich punktów w przestrzeni.
Wadą tej metody jest tendencja do otrzymywania wielu grup zawierających małą licz-

bę obiektów oraz niewiele grup, do których zaliczana jest większość obiektów.

Metoda Thorndike’a

W metodzie Thorndike’a wykorzystuje się funkcje optymalizujące wstępny podział 
na skupienia, dlatego też jej algorytm składa się z dwóch etapów [Kolenda 2006]. Na 
pierwszym generuje się ze zbioru obiektów tzw. punkty-jądra, które mają być jak naj-
bardziej odległe od siebie, a następnie na ich podstawie tworzy się skupienia. Na drugim 
etapie przeprowadza się optymalizację, która polega na przesuwaniu obiektów z jednego 
skupienia do drugiego. Jest to proces iteracyjny.

Etap I – ustalanie k jąder 
1. W macierzy odległości znajduje się dwa obiekty najbardziej oddalone od siebie. 

Są to dwa pierwsze jądra. 
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2. Kolejne jądro, które ma być najbardziej odległe od wcześniej utworzonych jąder, 
wybiera się spośród obiektów na podstawie założenia:

 jądro ma największą średnią arytmetyczną odległości od wszystkich wcze- –
śniej utworzonych jąder (opcja ‘średnia’ w programie Taksonomia numerycz-
na);
 jądro jest punktem, które ma maksimum z minimalnych odległości do wszyst- –
kich jąder; dla każdego punktu określa się jądro, które leży najbliżej tego 
punktu i rejestruje odległość, a następnie wybiera się ten punkt, który tę od-
ległość ma największą (opcja ‘max min’ w programie Taksonomia numerycz-
na).

3. Po wybraniu k jąder (liczba założona z góry) pozostałe punkty w zbiorze przydzie-
la się do określonych jąder, które tworzą k grup.

Etap II – optymalizacja skupień
1. Sprawdza się podobieństwo wewnątrzgrupowe obiektów według określonego 

kryterium. Jeśli obiekt z danego skupienia jest bardziej podobny do obiektów  
z innego skupienia, to zostaje on przeniesiony.

2. Kryterium podobieństwa obiektów jest średnia arytmetyczna odległości tego 
obiektu od wszystkich obiektów znajdujących się w danym skupieniu. Obiekt p 
ze skupienia Gc przesuwa się do skupienia Ge, gdy średnia odległość obiektu p 
względem wszystkich obiektów w skupieniu Gc jest większa od średniej odległo-
ści obiektu p względem wszystkich obiektów skupienia Ge, czyli gdy zachodzi 
następująca nierówność:

11

1
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ec nn

pjpi
ji

c e

dd

n n
gdzie:
nc   – liczebność skupienia Gc,
ne  – liczebność skupienia Ge,

dpi  – odległość obiektu p do i-tego obiektu skupienia Gc ( , )∈ cp i G ,

dpj  – odległość obiektu p do j-tego obiektu skupienia Ge ( , )∉ ∈e ep G j G .

W badaniach wykonano 22 klasyfikacje taksonomiczne wyżej opisanymi metodami 
z wykorzystaniem pakietu Taksonomia numeryczna [Kolenda 2006]. Pozwoliło to po-
równać zastosowanie metod i przydatność wyników do delimitacji obszarów o określo-
nych warunkach przyrodniczych dla produkcji rolniczej ze względu na przyjęte cechy. 
We wszystkich metodach posłużono się standardowym unormowaniem cech, a macierzą 
wejściową do przeprowadzonych obliczeń była zbudowana na zestandaryzowanych war-
tościach cech macierz odległości. Należy również zaznaczyć, że we wszystkich wykona-
nych klasyfikacjach taksonomicznych posłużono się odległością euklidesową. 

Ponadto dla porównania metod i zgodnie z dostępnymi w oprogramowaniu opcjami 
zbiór obiektów dzielono na z góry założoną liczbę 10, 15 i 20 skupień, a w przypadku 
metody hiperkul wykonano również klasyfikację na podstawie wartości progowej – pro-
mienia hiperkuli wynoszącego: m + s i m + 2s (m – średnia arytmetyczna, s – odchylenie 
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standardowe). W metodzie Thorndike’a natomiast przy ustalaniu k jąder zastosowano 
zarówno opcję średniej, jak i max min, a w procesie optymalizacyjnym założono 100 
iteracji, przy czym wyniki pokazały, że maksymalna liczba iteracji jaka była potrzebna do 
zoptymalizowania podziału to 23 (przy 20 skupieniach i opcji ‘średnia’).

Metoda hiperkul przy zadawanym promieniu okazała się nieskuteczna: dla m + s 
otrzymano ponad 500 skupień, a dla m + 2s – liczba skupień równała się liczbie obiektów, 
gdzie m, s – średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe z minimalnych odległości. 
Ponieważ były to jedyne opcje dla zdefiniowania wartości progowej, to do analiz wyko-
rzystano wyniki metody hiperkul przy z góry zadanej liczbie skupień.   

W celu oceny otrzymanych wyników z wykorzystaniem dwóch metod obszarowych 
oraz porównania ich przydatności do praktycznego zastosowania przy wyznaczaniu ob-
szarów o określonych warunkach gospodarowania szczegółowo przeanalizowano mapy 
typów prezentowanych poniżej. Poza tym, zbadano jak wpływa liczba skupień na we-
wnętrzną charakterystykę typów i ich rozmieszczenie, a lokalizacja obiektu – na tworzo-
ne typy regionów i ich układ przestrzenny. 

Zastosowanie metod taksonomicznych do analizy warunków gospodarowania  
i przydatności rolniczej obszarów w województwie dolnośląskim

W wyniku przeprowadzonych klasyfikacji taksonomicznych zostały wyznaczone 
podobszary o zbliżonych pod względem badanych cech diagnostycznych warunkach do 
produkcji rolniczej. Taksonomia z założenia nie ranguje obiektów, ale grupuje podobne 
pod względem przyjętych cech. Stąd też w pracy przeanalizowano zakresy wartości cech 
w wydzielonych homogenicznych rejonach w celu określenia ich rangi pod względem 
przydatności rolniczej. 

Na rysunku 1 przedstawiono rozmieszczenie typów regionów wydzielonych w takso-
nomicznej klasyfikacji metodą Thorndike’a (10 skupień, met. maksymalnej odległości), 
a ich charakterystykę przedstawia tabela 3.

Analizując rozkład przestrzenny, zauważyć można znaczący udział typu 6 w central-
nej części województwa, część północna i północno-wschodnia zdominowana jest przez 
typy 1 i 4, zaś na Pogórzu Sudeckim i w Sudetach stosunkowo zwarte są regiony typu  
7 i 9. 

Analiza zakresu wartości cech w typach 1, 5 i 9 wskazuje na słabe warunki dla gospo-
darowania rolniczą przestrzenią produkcyjną. Te typy regionów charakteryzują się naj-
większym (powyżej 45%) udziałem gleb słabych (tab. 3), wysoką podatnością na erozję 
wodną oraz maksymalnym wymiarem pudełkowym, który świadczy o dużej zwartości 
kompleksów gleb słabych. Ponadto średnia wartość spadku dla typu 5 i 9 wynosi 10–15o  
– są to regiony górzyste (średnia wysokość terenu powyżej 500 m n.p.m.) (tab. 3). Typy  
5 i 9 występują tylko w Sudetach Zachodnich (w mniejszej części na obszarze Kotliny  
Jeleniogórskiej), Sudetach Środkowych (w mniejszym stopniu na obszarze Kotliny 
Kłodzkiej) oraz Sudetach Wysokich. Natomiast regiony typu 1 skoncentrowane są na pół-
nocy województwa – na obszarze Obniżenia Milicko-Głogowskiego i Wału Trzebnickie-
go (średnia wysokość terenu 128 m n.p.m.), stąd mają małe spadki terenu (poniżej 3o).  

Można również dostrzec specyficzny tylko dla wyższych partii gór typ 10, który cha-
rakteryzuje się niskim udziałem gleb słabych, ale wysoką podatnością gleb na erozję oraz 
bardzo dużymi spadkami terenu (> 15o). Są to regiony Masywu Śnieżnika, Gór Stoło-
wych, Bystrzyckich, Bardzkich i Kamiennych.
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Rys. 1. Rozmieszczenie typów regionów (metoda Thorndike’a, 10 skupień)
Fig. 1.  Distribution of types of regions (Thorndike method, 10 clusters)

Tabela 3.  Zakresy cech diagnostycznych (metoda Thorndike’a, 10 skupień)
Table 3.  Values of diagnostisc features (Thorndike method, 10 clusters)

Typ 
Type

Udział gleb 
słabych 

Share of soils 
of light fertility

Erozja
Erosion

Wysokość terenu
Terrain elevation

Spadek
Slope

Wymiar 
pudełkowy

Box-dimension

MIN. MAX. Śr. MIN. MAX. Śr. Mo. MIN. MAX. Śr. MIN. MAX. Śr. Mo. MIN. MAX. Śr.
1 17.9 64.5 31.2 2 4 3 4 70.3 223.1 128.0 1 2 1 1 0.465 1.771 1.170
2 0.0 10.9 2.5 0 0 0 0 642.3 933.9 799.4 3 5 5 5 0.000 1.456 0.516
3 0.0 18.4 2.9 1 2 2 2 68.3 430.4 201,4 1 2 1 1 0.000 1.262 0.178
4 0.0 23.4 10.6 1 5 3 3 70.7 281.1 140.3 1 2 1 1 0.203 1.771 0.948
5 9.4 51.8 25.0 4 4 4 4 369.2 788.0 501.4 2 5 4 4 0.122 1.704 0.846
6 0.0 18.8 3.0 3 5 4 4 81.1 375.6 169.3 1 1 1 1 0.000 1.262 0.103
7 0.0 25.7 8.0 1 2 2 2 257.0 666.9 407.6 2 5 3 3 0.000 1.114 0.377
8 0.0 20.0 3.7 3 5 4 4 109.2 523.7 266.2 2 5 2 2 0.000 1.059 1.136
9 0.2 46.3 19.2 1 3 2 2 360.9 866.9 572.7 3 5 4 5 0.000 1.704 0.891
10 0.3 24.3 10.6 4 4 4 4 384.8 901.2 639.6 3 5 5 5 0.000 1.465 0.785

Należy zauważyć, że w sąsiedztwie typów 5, 9 i 10 występują skoncentrowane regio-
ny typu 7 charakteryzującego się niskim udziałem gleb słabych i niską podatnością na 
erozję wodną, co pozwala wskazać regiony o korzystnych warunkach gospodarowania 
na terenach górzystych i Pogórzu Sudeckim oraz Zachodniosudeckim.

Regiony typu 3 również sprzyjają rozwojowi produkcji rolniczej, gdyż wszystkie 
badane cechy są na niskim poziomie (tab. 3). Obejmują one znaczną część Niziny Ślą-
skiej (Pradolinę Wrocławską i wschodnią część Równiny Wrocławskiej), część Pogórza 
Izerskiego oraz Obniżenie Podsudeckie; występują również w Borach Dolnośląskich.  
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Tworzący większe skupienia w sąsiedztwie typu 3 typ 8 wyróżnia większa podatność na 
erozję i większy spadek terenu. Obejmuje on Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Ma-
syw Ślęży, część Sudetów Środkowych (Obniżenie Ścinawki) oraz północną część Pogó-
rza Zachodniosudeckiego.

Typy taksonomiczne wyznaczone metodą Thorndike’a dostarczają szczegółowej 
charakterystyki warunków gospodarowania na obszarze województwa dolnośląskiego. 
Takiego zróżnicowania regionów nie otrzymano w wyniku drugiej metody klasyfikacji. 
Na rysunku 2 przedstawiono rozkład przestrzenny typów regionów wyznaczonych me-
todą hiperkul (10 skupień). Ponad 70% województwa dolnośląskiego zdominował typ 1, 
który nie dostarcza selektywnych informacji o przestrzeni rolniczej. Podobnie jak drugi 
najbardziej liczny i zajmujący znaczną powierzchnię typ 2, w którym zakres cech dia-
gnostycznych jest tak szeroki (podatność na erozję: od bardzo słabo podatnych do silnie 
podatnych; spadek: od 3o do powyżej 15o) (tab. 4), że trudno mówić o pewnych typowych 
dla danego regionu warunkach naturalnych sprzyjających bądź nie produkcji rolniczej. 

Rys. 2. Rozmieszczenie typów regionów (metoda hiperkul, 10 skupień)
Fig. 2. Distribution of types of regions (Method of hiperspheres, 10 clusters)

Jedynie dwa typy spośród dziesięciu dostarczają bardziej szczegółowej informacji  
o stanie środowiska, tworząc przy tym większe skupienia, które można nazwać regio-
nami. Pozostałe typy występują mniej licznie, często w postaci pojedynczych obiektów. 
Ze wspomnianych dwóch typów jeden występuje na terenach górskich – typ 4, nato-
miast drugi w północnej części województwa – typ 3. Oba typy charakteryzują się dużym 
udziałem gleb słabych i średnią oraz silną podatnością gleb na erozję. Oczywiście regiony 
typu 4 mają większe spadki ( > 15o), gdyż obejmują fragmenty Masywu Śnieżnika, Gór 
Bystrzyckich, Orlickich, Stołowych, Wałbrzyskich, Kamiennych i Sowich. Natomiast  
regiony typu 3 – średni spadek poniżej 3o – występują na Obniżeniu Milicko-Głogow-
skim oraz granicy Równiny Szprotawskiej i Wzgórz Dałkowskich, a także  sporadycznie 
na Równinie Oleśnickiej. 
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Tabela 4. Zakresy cech diagnostycznych (metoda hiperkul, 10 skupień)
Table 4. Values of diagnostisc features (Method of hiperspheres, 10 clusters)

Typ 
Type

Udział gleb 
słabych

Share of soils
 of light fertility

Erozja
Erosion

Wysokość terenu 
Terrain elevation

Spadek
Slope

Wymiar pudełkowy
Box-dimension

MIN. MAX. Śr. MIN. MAX. Śr. Mo. MIN. MAX Śr. MIN. MAX. Śr. Mo. MIN. MAX. Śr.
1 0.0 38.1 9.7 1 5 3 3 68.3 515.4 187.1 1 4 1 1 0.000 1.712 0.532
2 0.0 39.4 13.1 1 4 2 2 304.9 792.2 505.1 2 5 4 4 0.000 1.317 0.543
3 31.2 64.5 42.5 2 4 3 3 74.4 450.4 130.1 1 4 1 1 0.631 1.771 1.365
4 0.5 42.6 18.4 4 4 4 4 384.8 870.6 632.4 3 5 5 5 0.000 1.704 0.921
5 0.0 23.4 2.4 0 5 5 0 81.2 244.0 149.0 1 2 1 1 0.000 1.771 0.718
6 0.0 6.2 2.1 1 1 1 1 77.3 430.4 168.3 1 2 1 1 0.000 1.465 0.369
7 0.0 10.9 2.0 0 0 0 0 672.3 933.9 809.9 3 5 5 5 0.000 1.4650 0.498
8 0.0 10.3 2.2 4 4 4 4 276.6 460.7 358.2 1 5 3 3 0.000 0.000 0.000
9 36.4 50.3 41.3 2 4 2 2 449.9 719.7 596.5 3 5 4 4 0.966 1.704 1.386
10 0.2 2.5 0.9 2 4 3 2 759.2 901.2 838.7 5 5 5 5 0.000 1.000 0.565

W pracy zbadano również wpływ liczby tworzonych skupień w procesie taksono-
micznym na rozmieszczenie typów oraz ich charakterystykę. Sprawdzono, czy wydzie-
lanie większej liczby typów jest zasadne i bardziej szczegółowo charakteryzuje regiony 
pod kątem ich przydatności rolniczej. Ze względu na czytelność prowadzonych badań 
wyniki analiz przedstawiono na wybranym typie (met. Thorndike’a, maksymalnej odle-
głości, typ 6) (rys. 3 i 4).

Rys. 3. Wpływ liczby skupień na wydzielone typy regionów. Rozmieszczenie typu 6 (metoda 
Thorndike’a, 10 skupień)

Fig. 3. Influence of number of clusters on determined types of regions. Distribution of type 6 
(Thorndike method, 10 clusters)  
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Rys. 4. Zakresy cech diagnostycznych dla regionu typu 6 (met. Thorndike’a) przy różnej liczbie 
skupień

Fig. 4. Ranges of diagnostics features’ values for 6 type of region (Thorndike method) for diffe-
rent number of clusters

Obszary typu 6 ciągną się pasmowo od wschodu Równiny Wrocławskiej przez Rów-
ninę Świdnicką, Wzgórza Strzegomskie, Równinę Chojnowską do Borów Dolnośląskich, 
zajmując przy tym znaczny obszar centralnej części województwa. Charakteryzuje je 
mały udział gleb słabych (max. 18,8%) i małe spadki terenu (poniżej 3o), przy podatności 
gleb na erozję od średniej do bardzo silnej oraz szerokim zakresie wymiaru pudełkowe-
go sięgającego 0–1,262. Spodziewać się więc można uszczegółowienia charakterystyki 
typów w zakresie dwóch ostatnich cech. Analizując rozkład przestrzenny typów (rys. 3) 
powstałych przy 15 i 20 skupieniach w zasięgu typu 6 (przy 10 skupieniach), widać wy-
raźnie, że dominującym typem jest typ 11; znaczny jest też udział typu 4. Rozmieszczenie 
obu tych typów dla dwóch klasyfikacji (15 i 20 skupień) jest praktycznie takie samo. Po-
równując zakresy cech (rys. 4), zauważamy, że regiony typu 4 zarówno przy 15, jak i 20 
skupieniach posiadają silną i bardzo silną podatność gleb na erozję i wymiar pudełkowy 
dolnego zakresu typu 6 (0–0,465) – typ 11, a górnego (0, 631–1,262) – typ 4, przy takim 
samym jak typ 6 (dla 10 skupień) udziale gleb słabych. Natomiast typ 11 dla obu klasy-
fikacji ma taki sam zakres podatności gleb na erozję co wydzielony dla 10 skupień typ 6. 
Podobnie rozpatrując typ 6 dla 15 i 20 skupień, zauważyć można, że zakresy wszystkich 
cech diagnostycznych pokrywają się w dużej mierze ze sobą. Stąd też nie wydaje się 
zasadne wydzielanie większej niż 15 liczby regionów, gdyż nie prowadzi ona do bar-
dziej szczegółowej charakterystyki obszarów pod względem warunków gospodarowania,  
a zbyt duże rozdrobnienie regionów typologicznie podobnych nie jest korzystne. Nato-
miast zwiększenie liczby skupień z 10 do 15 wydziela, w obrębie typu 6, typy niosące 
bardziej selektywne informacje o przydatności obszaru do produkcji rolniczej: typ 6 –  
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w zakresie wszystkich cech, a typ 4 – w zakresie wymiaru pudełkowego gleb słabych  
i podatności na erozję. Analizując rozkład tych typów (rys. 3), obserwujemy ich brze-
gową względem typu bazowego lokalizację, natomiast sam „trzon” wydzielonego dla  
10 skupień typu 6 pozostaje i pokrywa się z typem 11 o zbliżonym zakresie cech.

Zadaniem przeprowadzonej taksonomii jest wydzielenie podobnych, pod wzglę-
dem badanych cech, grup obiektów, w wyniku czego otrzymano modele regionaliza-
cyjne, które mogą służyć do wyznaczenia regionów o korzystnych bądź nie warunkach 
dla prowadzenia działalności rolniczej. Ze względu na cel klasyfikowania regionów nie 
jest wskazane zbyt duże rozdrobnienie homogenicznych obszarów, pożądane są raczej 
ich skoncentrowane układy. Zgodnie z geograficznym prawem Tobler’a mówiącym, że 
obiekty, które w przestrzeni i/lub czasie ze sobą sąsiadują, są zazwyczaj bardziej podob-
ne do znajdujących się od siebie dalej; wydzielone typy powinny raczej tworzyć zwarte 
obszary. W związku z tym wykonano również taksonomię z uwzględnieniem aspektu 
przestrzennego – współrzędnych centroidu obiektu. Zweryfikowano tezę, czy lokalizacja 
obiektu ma wpływ na tworzone typy, ich charakterystykę i rozmieszczenie. 

Wyniki analizy przedstawiono na przykładzie regionu typu 9 (metoda Thorndike’a, 
średniej odległości, 15 skupień), który występuje w północnej i północno-wschodniej 
części województwa, a charakteryzuje się dużym udziałem gleb słabych i średnią podat-
nością gleb na erozję. Układ przestrzenny tego typu wskazuje na dość duże rozdrobnienie 
(56 odrębnych obiektów) (rys. 5).  

Rys. 5. Wpływ lokalizacji obiektu na tworzone typy regionów. Rozmieszczenie typu 9 (metoda 
Thorndike’a, 15 skupień)

Fig. 5. Influence of object’s location on determined types of regions. Distribution of type 9 
(Thorndike method, 15 clusters)
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Tabela 5 przedstawia zestawienie wartości cech typu 9 oraz typów 1 i 14, które po-
wstały w wyniku taksonomii z uwzględnieniem centroidów obiektów, a swym zasięgiem 
obejmują występowanie typu 9. Analizując zakresy cech, można zauważyć, że wzboga-
cenie zbioru cech diagnostycznych o aspekt przestrzenny nie wpływa znacząco na cha-
rakterystykę wydzielonych typów regionów. Natomiast istotny jest rozkład przestrzenny 
powstałych typów (rys. 5). Okazuje się, że w zasięgu dość rozproszonego typu 9 po 
uwzględnieniu współrzędnych centroidów obiektów powstały bardziej spójne obszary 
typu 1 (na wschodzie) i 14 (na zachodzie). Przy regionalizacji mającej na celu wskazanie 
terenów o korzystnych bądź nie warunkach naturalnych dla prowadzania działalności rol-
niczej korzystne jest wydzielanie regionów zwartych o większej powierzchni niż tworzą-
cych układ drobnej mozaiki. Należy podkreślić, że rozpatrywanie aspektu przestrzennego 
nie zmieniło zasadniczo charakterystyk wydzielonych typów, a pozwoliło na dołączenie 
sąsiadujących obiektów o podobnych cechach.  

Tabela 5.  Wpływ lokalizacji obiektu na tworzone typy regionów. Zakres cech w obrębie typu 9
Table 5.  Influence of object’s location on determined types of regions. Ranges of features’ values  

within type 9

Cecha
Feature

Bez uwzględnienia 
centroidu

Without centroid

Z uwzględnieniem centroidu
With centroid

typ
type

zakres cech
range of values

typ
type

zakres cech
range of values

zakres cech (*)
range of values

Udział gleb słabych 
Share of soils of light fertility (%) 9 26.7–64.5

1 16.3–62.6 27.5–62.6
14 17.9–64.5 26.7–64.5

Erozja (klasa) 
Erosion (class) 9 2–4

1 2–4 3
14 2–4 2–4

Wysokość terenu  
Terrain elevation (m) 9 73.4–223.1

1 88.7–223.1 90.3–223.1
14 70.8–205.1 73.4–198.6

Spadek (class) 
Slope (class) 9 1–2 

1 1–2 1–2
14 1–2 1

Wymiar pudełkowy 
Box-dimension 9 0.631–1.771

1 0.465–1.680 0.834–1.680
14 0.631–1.771 0.631–1.771

PODSUMOWANIE

W badaniach właściwości środowiska przyrodniczego dąży się do stworzenia modeli, 
które w uproszczony sposób przedstawią charakter wybranych zjawisk, jednocześnie 
ukazując ich zmienność i układ przestrzenny w stopniu na tyle szczegółowym, aby moż-
na było stworzone modele wykorzystać w procesach wnioskowania o stanie środowiska 
i podejmowania decyzji o kierunkach jego kształtowania. 

Przedstawione w pracy badania mogą służyć jako narzędzie w pracach związanych  
z kształtowaniem ładu przestrzennego, a modele regionalizacyjne wyodrębnionych ty-
pów taksonomicznych są podstawą do klasyfikacji obszarów, o określonych warunkach 
naturalnych, pod względem przydatności do produkcji rolniczej. 

Klasyfikację taksonomiczną wykonano dwiema metodami obszarowymi przy różnych 
ilościach skupień, co pozwoliło porównać skuteczność metod i przydatność wyników 
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do praktycznego ich zastosowania przy delimitacji obszarów o określonych warunkach 
przyrodniczych dla produkcji rolniczej. 

Stwierdzono, że typy taksonomiczne wyznaczone metodą Thorndike’a (oba warianty) 
dostarczają szczegółowej charakterystyki warunków gospodarowania na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego. Natomiast metoda hiperkul nie jest wystarczająca dla ukazania 
zróżnicowania warunków przyrodniczych na badanym obszarze. 

Istotne w modelowaniu rzeczywistości są przejrzystość i prostota otrzymanego mode-
lu przy jednoczesnym jak najpełniejszym przekazie informacji. Stąd też ważnym elemen-
tem w badaniach było sprawdzenie wpływu liczby tworzonych skupień na rozmieszcze-
nie przestrzenne typów oraz ich charakterystykę. Na postawie przeprowadzonych badań 
można wnioskować, że w tym przypadku wydzielenie większej niż 15 liczby typów nie 
dostarcza bardziej szczegółowej charakterystyki regionów pod kątem ich przydatności 
rolniczej.

Mając na uwadze praktyczny aspekt badań weryfikacji, poddano również wpływ loka-
lizacji obiektu na tworzone typy – ich rozkład przestrzenny i zakres cech. Uwzględnienie 
aspektu przestrzennego (współrzędnych centroidów obiektów) nie zmieniło zasadniczo 
charakterystyk wydzielonych typów, a pozwoliło wydzielić bardziej spójne przestrzennie 
obszary o określonym potencjale produkcyjnym.
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APPLICATION OF CHOSEN CLASSIFICATION METHODS  
IN THE PURPOSEFUL RESEARCH OF ENVIRONMENT

Abstract. Immense complexity of natural environment, immeasurability of its characteris-
tics, duality of its nature (continuous and discrete phenomena), diversity of reference units 
pose the problems in the research on the environment. It is proposed to assume geometric 
units as objects that deliver particular information on chosen components of environment. 
The size of reference units is adjusted to the research area (Lower Silesia) and to the pre-
sentation of the outcomes in the form of cartographic models. Five features are taken into 
consideration: occurrence of low fertility soils, water erosion, slope, altitude above mean 
sea level and fractal dimension calculated for low fertility soil. These factors were chosen  
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regarding the land management conditions. Moreover one of the characteristics – box di-
mension – expresses the geometry of the research phenomenon. Classification is carried out 
with use of chosen areal methods and the outcomes are presented in form of cartographic 
models which may be use as a background for presenting other environmental phenomena 
or indices characterizing it.

Key words: multiattribute object, areal methods, natural environment
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