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Streszczenie. Podstawowym elementem infrastruktury technicznej niezbędnym w codziennej 
działalności gospodarstw rolnych są drogi. Stanowią one nie tylko element przestrzennego 
zagospodarowania wsi, który ma umożliwić komunikację pomiędzy ośrodkami gospodar-
czymi poszczególnych gospodarstw a uprawianymi przez nie gruntami, ale współuczestniczą 
również w kształtowaniu struktury przestrzennej gruntów oraz krajobrazu wiejskiego. Arty-
kuł przedstawia próbę oceny przestrzennego układu dróg transportu rolnego we wsi Kamianki 
w gminie Grodzisk, stanowiącej w latach 2007–2008 obiekt prac scaleniowych. Aby osiągnąć 
zamierzony cel pracy, dokonano inwentaryzacji obszaru badań oraz wykonano następujące anali-
zy: określono odległości gruntów od siedlisk, wskaźnik zagęszczenia dróg, wskaźnik wydłużenia 
dróg oraz gęstość sieci dróg metodą centrograficzną. Do analiz i prezentacji ich wyników wyko-
rzystano system informacji geograficznej ArcGIS ESRI.

Słowa kluczowe: scalenia gruntów, sieć dróg transportu rolnego, struktura przestrzenna gruntów 
rolnych, GIS

WSTĘP 

Procesy scalenia i wymiany gruntów należą do jednych z najbardziej złożonych i od-
powiedzialnych prac geodezyjnych na obszarach wiejskich, przynoszących wymierne 
korzyści w rozwoju tych obszarów w dłuższym okresie [Przegon 2007]. Warto przy-
pomnieć, że już na I Kongresie Inżynierów Miernictwa, który odbył się w Warszawie 
w dniach 9–12 lutego 1939 r., Michał Odlanicki-Poczobutt stwierdził: Obserwacja 
i analiza skutków scalenia wykazują, że już w najbliższych latach po wykonaniu scalenia 
wieś osiąga poważne korzyści, co przejawia się w ogólnym podniesieniu kultury rolnej  
(produkcji), ocenianym należycie zarówno przez samych gospodarzy, jak też i przez zain-
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teresowane rozwojem gospodarczym kraju władze państwowe, samorządowe i instytucje 
społeczne. Słowa profesora M. Odlanickiego-Poczobutta, odnoszące się do istotnej roli 
prac scaleniowych w koncentracji ziemi i poprawie struktury agrarnej polskiego rolnic-
twa, zachowały swoją aktualność do czasów współczesnych.

Podstawowym zadaniem prac scaleniowo-wymiennych jest poprawa sieci dróg trans-
portu rolnego. Sieć jest tym elementem struktury przestrzennej gruntów, który umożliwia 
komunikację pomiędzy siedliskami poszczególnych gospodarstw a uprawianymi przez 
nie gruntami. Do istotnych cech sieci transportowej możemy zaliczyć takie elementy jak jej 
gęstość oraz jakość, w tym rodzaj utwardzenia oraz szerokość, a także ukształtowanie pio-
nowe czy zabezpieczenia przeciwerozyjne mające istotny wpływ na trwałość nawierzchni. 
Obecnie sieć ta w większości przypadków składa się z dróg gruntowych, nieumocnionych, 
bardzo często nieprzejezdnych dla nowoczesnych maszyn rolniczych. Sieć ta niekiedy jest 
również zbyt rzadka – niezapewniająca należytego dostępu do wszystkich pól, natomiast 
w przypadku silnego rozdrobnienia gruntów – zagęszczona, co w konsekwencji ułatwia 
dojazd do gruntów, za to wiąże się ze stratami powierzchni użytków rolnych oraz pogarsza 
możliwości wydzielenia pól o racjonalnym obszarze i kształcie [Harasimowicz 2002]. Ce-
chy tej sieci wpływają zatem w sposób istotny na możliwości optymalnego wykorzystywa-
nia posiadanych gruntów rolnych.

Przebieg dróg transportu rolnego rzutuje na kształt rozłogu rolniczego gospodarstw.  
Z punktu widzenia ekonomiki prowadzonej produkcji rolniczej odległość gruntów od 
siedlisk jest niezwykle istotnym czynnikiem [Harasimowicz i in. 2007]. Wpływ odle-
głości na koszty ponoszone w związku z transportem jest oczywisty, jak też dobrze po-
znany [Harasimowicz 2001, 2002, Hopfer i in. 1980, Noga 1989, Przybyłowski 1991, 
Stelmach i in. 1975, Woch 1989, 2007]. Szacuje się, że każdy kilometr oddalenia grun-
tów od siedlisk powoduje wzrost nakładów pracy o 10–20% [Przybyłowski 1991] oraz 
zmniejsza możliwy zysk o około 4–25% [Stelmach i in. 1975, Woch 1989, 2007], co 
przekłada się na niższą wartość gruntów wykorzystywanych rolniczo o około 10–20% 
[Noga 1989]. Redukcja odległości pomiędzy siedliskami gospodarstw a należącymi do 
nich działkami jest jedynie możliwa poprzez poprawę układu sieci transportowej w pro-
cesie scalenia gruntów. Zaprojektowanie i wykreślenie linii komunikacyjnych na mapie 
są jedną z pierwszych czynności, jaką geodeta wykonuje przy opracowywaniu projektu 
szczegółowego scalenia. Należy zaznaczyć, iż przebudowa układu dróg na obszarach 
wiejskich jest zadaniem o wysokim priorytecie, a w realizacji bardzo kosztownym [Hopfer 
i in. 1980]. Decyzje podjęte na tym etapie prac scaleniowych wpłyną na koszty transportu 
płodów rolnych, środków produkcji, sprzętu i maszyn rolniczych, a także na krajobraz 
rolniczy – jego funkcjonalność i estetykę. Dlatego też tak ważna jest dokładna ocena 
istniejącego stanu przestrzennego i technicznego dróg pod kątem ich aktualnej i per-
spektywicznej przydatności do transportu rolnego, dzięki czemu podejmowane decyzje 
planistyczne będą wolne od błędów.

Drogi, po których odbywa się transport rolniczy, oceniane są:
z punktu widzenia ilościowego: wskaźnik zagęszczenia dróg ( – Gd), wskaźnik wydłuże-
nia dróg (Ud), transportochłonność (T),
z punktu widzenia jakościowego: szerokość, rodzaj nawierzchni, minimalny promień  –
łuków,
z punktu widzenia poszczególnych gospodarstw (dogodny dojazd do wszystkich  –
użytkowanych rolniczo gruntów z siedliska gospodarstwa, najkrótsza odległość do 
budynków z użytków rolnych). 
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Powyższe parametry pozwalają na ocenę cech przestrzennych i technicznych dróg. 
W przypadku niskiej oceny niezbędna jest korekta parametrów drogi w celu przystosowa-
nia jej do potrzeb transportowych. Tych zmian można dokonać w trakcie wykonywania 
prac urządzeniowych, a w szczególności scaleń gruntów wraz z towarzyszącymi zabiegami 
związanymi z zagospodarowaniem poscaleniowym. Przekształcenie sieci dróg uczestniczą-
cych bezpośrednio w produkcji rolnej polega wówczas na [Hopfer i in. 1980, Sobolewska- 
-Mikulska i Pułecka 2007]:

dostosowaniu gęstości sieci transportowej do nowej struktury przestrzennej gruntów  –
po scaleniu, co może oznaczać zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie wspomnia-
nego wskaźnika gęstości dróg,
zapewnieniu dojazdu do użytków rolnych (każdej działki) z siedliska gospodarstwa, –
ograniczeniu do minimum prac transportowych wykonywanych na obszarach użyt- –
ków rolnych poprzez stworzenie możliwości obsługi działki przez drogi przylegające 
do niej na dłuższych odcinkach i styczne do dwóch, a nawet więcej boków działki,
zwiększeniu szerokości dróg, zlikwidowaniu uciążliwych i trudnych do pokonywania  –
przez maszyny rolnicze załamań i łuków, zaprojektowanie obszarów umożliwiają-
cych mijanie się pojazdów w wybranych lokalizacjach,
poprawie jakości dróg transportu rolnego poprzez częściowe lub pełne utwardzenie  –
niektórych z nich,
uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska naturalnego, dostosowując przebieg  –
dróg do systemu urządzeń melioracji wodnych i rzeźby terenu, co wpływa na ograni-
czenie procesu erozji gleb.
Celem pracy jest ocena pod kątem przestrzennym i technicznym istniejącej sieci dróg 

transportu rolnego na obszarze wsi Kamianki w gminie Grodzisk, stanowiącej w latach 
2007–2008 obiekt prac scaleniowych. Materiałami, na podstawie których przeprowadzo-
no badania oraz opracowywano analizy były: mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000, 
mapa obszaru scalenia w skali 1:5000 oraz ortofotomapa. Na potrzeby opracowania okre-
ślono wskaźnik zagęszczenia dróg (Gd), wskaźnik wydłużenia dróg (Ud) oraz gęstość 
sieci dróg metodą centrograficzną. Przeprowadzono również inwentaryzację terenową, 
podczas której oceniono stan techniczny dróg. Do analiz i prezentacji ich wyników za-
stosowano system informacji geograficznej ArcGIS ESRI, który może być skutecznie 
wykorzystywany w rozwiązywaniu różnego rodzaju zagadnień sieciowych związanych 
z transportem [Israelsen, Frederiksen 2005, Rodrigue i in. 2009]. Możliwości analityczne 
GIS pozwolą na sprawniejszą i jednocześnie precyzyjną ocenę sieci transportowej badane-
go obszaru pod kątem przyjętych parametrów.

Dane liczbowe wykorzystane w przeprowadzonych analizach zostały uzyskane 
z wykorzystaniem materiałów pozyskanych na drodze wektoryzacji mapy obszaru scalenia 
w skali 1:5000. Dlatego też uzyskane wartości mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywi-
stych.

CHARAKTERYSTKA OBSZARU BADAŃ

Obręb Kamianki należy do jednego z trzech kompleksów stanowiących obiekt sca-
leniowy Ostrożany I. Obiekt Ostrożany I położony jest w obrębie jednostki fi-
zyczno-geograficznej Wysoczyzny Drohickiej, wchodzącej w skład makroregionu 
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Niziny Północnopodlaskiej, w odległości około 17 km na północny zachód od mia-
sta Siemiatycze. Obszar Ostrożany I obejmuje północną część gminy Drohiczyn 
i południową część gminy Grodzisk, w powiecie siemiatyckim, województwie pod-
laskim. Są to tereny o funkcji rolniczej (gdzie 69,87% obszaru stanowią grunty orne, 
a 19,16% użytki zielone), płaskie i lekko faliste (różnica wysokości na obiekcie scalenia 
między najwyżej i najniżej położonym punktem wynosi 43 m), o dobrej jakości gleb 
(które w gleboznawczej klasyfikacji zostały zaliczone do klas III, IV, V).

W kwietniu 2007 r. na obiekcie Ostrożany I rozpoczęły się prace scaleniowe realizo-
wane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. Prace te zakoń-
czono w czerwcu 2008 r. Za cel realizowanych prac scaleniowych przyjęto:

likwidację szachownicy działek i poprawę rozłogu gospodarstw rolnych,  –
regulację granic obrębów i działek siedliskowych,  –
poprawę układu i modernizację sieci rolniczych dróg dojazdowych do pól  –
i siedlisk, 
wydzielenie ekwiwalentu zamiennego za grunty objęte scaleniem w pobliżu miej- –
sca zamieszkania na obszarze scalenia, 
podział i likwidację wspólnoty gruntowej we wsi Kamianki, –
wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury społecznej, –
opracowanie na scalanych obszarach dokumentacji katastralnej. –

W wyniku realizacji scalenia:
zlikwidowano zbędne drogi dojazdowe, zaprojektowano nowe niezbędne drogi, –
urządzono i zmodernizowano drogi do pól oraz siedlisk, –
dostosowano granice działek do sieci dróg i rowów melioracyjnych, –
zmniejszono liczbę działek w gospodarstwach o 36,3% (z 1673 do 1066), –
poprawiono rozłóg gruntów w gospodarstwach, –
poprawiono krajobraz przyrodniczy w wyniku zadrzewienia i zakrzaczenia pasów  –
dróg transportu rolnego oraz ochrony istniejących walorów przyrodniczo-krajo-
brazowych.  

W tym:
wydzielono niezbędne grunty na cele infrastruktury technicznej i społecznej, –
wytyczono i urządzono funkcjonalne sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych  –
i leśnych dostosowanych do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych (na pla-
nowane 42.7 km zrealizowano 14.08 km),
na ukończeniu jest proces likwidacji zaniedbanej wspólnoty gruntowej we wsi Ka- –
mianki,
poprawiono strukturę obszarową gospodarstw rolnych w wyniku ich powiększenia, –
na scalanych obszarach opracowano dokumentację katastralną: ewidencję gruntów  –
i budynków w EGB 2000, numeryczną mapę ewidencyjną i zasadniczą, dokumen-
tację zmian w księgach wieczystych,
opracowano studium środowiskowe.  –

Wieś Kamianki, stanowiąca obszar badań, położona jest w centralnej części gminy 
Grodzisk, w odległości około 14 km na północny zachód od miasta Siemiatycze. W odle-
głości 1 km od wsi przebiega droga wojewódzka nr 690 łącząca miasto Czyżew z Siemia-
tyczami. Powierzchnia wsi wynosi 339,48 ha, z czego 12,69 ha dysponuje sektor publicz-
ny, a 326,79 ha sektor prywatny. Sektor prywatny tworzą grunty wspólnoty gruntowej 
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wsi Kamianki i rolników indywidualnych. Grunty wspólnoty gruntowej wsi Kamianki są 
w posiadaniu 45 udziałowców i stanowią 3 działki o łącznej powierzchni 81,35 ha. Na-
tomiast pozostała część sektora prywatnego to 77 gospodarstwa indywidualne o łącznej 
powierzchni 245,44 ha.

Obręb Kamianki posiada rozdrobnioną strukturę obszarową indywidualnych gospo-
darstw rolnych. W ogólnej ich liczbie najliczniejszą grupę tworzą małe gospodarstwa 
o powierzchni do 5 ha, stanowiące około 70% ogółu gospodarstw indywidualnych (tab. 1),  
co świadczy o niekorzystnej strukturze obszarowej. Są to gospodarstwa niedające pełnego 
utrzymania z rolnictwa, nastawione na samozaopatrzenie, preferujące intensywne i praco-
chłonne kierunki produkcji [Harasimowicz 2002]. Średnia powierzchnia działki w gospo-
darstwie to 1,39 ha, a liczba działek około 2. Wszystkie działki rolne mają kształt regularny, 
ich wydłużenie nie przekracza 1:10, a ich szerokości kształtują się na poziomie 40 m.

Tabela 1. Liczba i powierzchnia gospodarstw indywidualnych w obrębie Kamianki
Table 1.  Numbers and area of private farms by area groups in the Kamianki district

Grupy obszarowe 
[ha]

Area groups

Liczba gospodarstw
Number of farms

Średnia powierzchnia 
gospodarstw  

[ha]
Average area of farms

Łączna powierzchnia 
gospodarstw  

[ha]
Total area of farms

Liczba,
number [%]

0,00–2,00 36 46,7 0,69 25,55

2,01–5,00 21 27,3 3,77 79,17

5,01–7,00 11 14,3 5,62 61,84

7,01–10,00 7 9,1 8,22 57,53

10,01–15,00 2 2,6 10,67 21,35
Suma 
Sum 77 100,0 3,19 245,44

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków
Source:  own elaboration based on land and building register

Podczas procesu scalania obiektu Ostrożany I na terenie wsi Kamianki zrealizowano 
szereg działań o charakterze inwestycyjnym określanych mianem zagospodarowania po-
scaleniowego związanego z organizacją przestrzeni produkcyjnej, tj. budowę, moderni-
zację i utwardzenie dróg dojazdowych do pól.

Poprawa stanu istniejących dróg transportu rolnego należała do działań prioryteto-
wych. Na skutek niewłaściwego zaprojektowania lub braku urządzeń towarzyszących 
drogom (rowów, przepustów, systemów odwodnienia itp.), zmian warunków atmosfe-
rycznych oraz zapotrzebowania na transport niektóre z dróg okresowo traciły przejezd-
ność, zwłaszcza w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Błędy te sprzy-
jały ich zamulaniu, zalewaniu czy zarośnięciu. Rysunek 1, zestawiający stan techniczny 
dróg transportu rolnego na obszarze wsi Kamianki oraz wsi sąsiadujących przed i po 
wykonaniu prac modernizacyjno-rekonstrukcyjnych podczas zagospodarowania posca-
leniowego, uzasadnia słuszność podjętych działań.
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Rekonstrukcja dróg na badanym obszarze dotyczyła:
poszerzenia dróg w celu dostosowania ich do szerokości maszyn rolniczych, –
stworzenia dojazdów do wszystkich działek, –
utwardzenia dróg dojazdowych do pól, –
udoskonalenia stanu technicznego urządzeń towarzyszących drodze (uregulowanie  –
stosunków wodnych rowami melioracyjnymi oraz urządzenie przepustów zjazdo-
wych do działek).
W wyniku inwentaryzacji terenowej stwierdzono, iż przeprowadzone prace moderni-

zacyjne dróg ograniczyły się głównie do rozwiązań ściśle technicznych, bez uwzględnie-
nia czynników przyrodniczo-krajobrazowych, tj. pasów zadrzewień i zakrzewień wzdłuż 
dróg.

WYKORZYSTANIE ANALIZ PRZESTRZENNYCH GIS DO OCENY UKŁADU 
PRZESTRZENNEGO DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO

Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz ich możliwości analitycz-
nych może w znacznej mierze przyspieszyć i zautomatyzować ocenę istniejącego układu 
dróg. Poniżej przedstawiono proste przykłady wykorzystania analizy danych sieciowych 
i analiz statystycznych rozkładu przestrzennego w procesie oceny.

Wyznaczenie wskaźnika zagęszczenia dróg (Gd)

Wskaźnik zagęszczenia dróg (Gd) określany jest jako iloraz długości dróg wyrażonej 
w metrach (ld) do obsługiwanego przez nie obszaru wyrażonego w hektarach (P) [Nowak 
1955]:

 Gd= ld
P

  (1)
Wskaźnik może być użyty do oceny stanu rozdrobnienia gruntów, czyli do oceny wiel-

kości i kształtu działek gruntowych [Hopfer 1984]. Im grunty są bardziej rozdrobnione, tym 
sieć drogowa jest gęstsza. Zaletą takiej sieci jest ułatwienie dojazdu do pól, wadą – duże 
straty w powierzchni użytków rolnych oraz trudności w wydzieleniu odpowiednio dużych 
i foremnych pól. 

Rysunek 2 przedstawia układ dróg transportu rolnego w obrębie Kamianki. Drogi po-
dzielono na trzy typy: drogi niezbędnej obsługi pól, drogi pomocnicze oraz drogi leżące 
poza obszarem obrębu. Dostępność do poszczególnych pól zapewniają drogi niezbędnej 
obsługi pól. Drogi pomocnicze wiążą się z obsługą pojedynczego pola, ułatwiając dojazd 
i wykonywanie zabiegów uprawowych. Łączne długości poszczególnych dróg określonego 
typu przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Długości dróg
Table 2. Length of roads

Typ drogi – Type of road ld [m]

Drogi niezbędnej obsługi pól – Field service roads 9199,09

Drogi biegnące poza obrębem – Roads to outlying areas 3843,82

Drogi pomocnicze – Support roads 28689,08
Źródło:  opracowanie własne
Source:  own elaboration
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Źródło:  opracowanie własne
Source:  own elaboration

Rys. 2. Sieć dróg transportu rolnego w obrębie Kamianki
Fig. 2. Agricultural roads in the Kamianki area

Wskaźnik zagęszczenia dróg został obliczony dla dróg transportu rolnego leżących 
w granicach obrębu (1):

 Gd = ld
P

= 9199,09 m
339,48 ha

 = 27,1 m/ha  

Wartość wskaźnika zagęszczenia dróg zależna jest od struktury użytków gruntowych, 
struktury władania ziemią, warunków terenowych i zagospodarowania danego obsza-
ru [Akińcza i Malina 2007]. Według tych autorów na terenach równinnych o gruntach 
dobrze i średnio przejezdnych wskaźnik ten powinien mieścić się w przedziale 10,0– 
15,0 m/ha. Im rzeźba terenu bardziej urozmaicona, tym wartość wskaźnika powinna 
być wyższa. Nieco inaczej określa wielkość optymalnego zagęszczenia dróg rolniczych 
Hopfer [1984], który uważa, że wskaźnik Gd powinien wynosić 21,5 m/ha. Układ dróg 
na analizowanym obszarze charakteryzuje się wskaźnikiem zagęszczenia w wysokości 
27,1 m/ha. Zgodnie z oceną Akińczy, Maliny [2007] i Hopfera [1984] wskaźnik zagęszcze-
nia dróg na analizowanym obszarze przekracza optymalną wartość, co świadczy o tym, że 
sieć dróg jest gęsta.
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Wyznaczenie wskaźnika wydłużenia dróg (Ud)

Wskaźnik wydłużenia dróg (Ud) jest ilorazem średniej odległości rzeczywistej działek 
rolnych od ośrodka gospodarczego (Lrz), mierzonej wzdłuż istniejących dróg do wjazdu 
na pole i dojazdu po polu, do średniej odległości prostoliniowej działek rolnych od ośrod-
ka gospodarczego (Lp) [Harasimowicz 2002]:

 Ud = Lrz
Lp

  (2)

Wskaźnik wydłużenia dróg (2) określa, ile razy drogi rzeczywiste do pól są dłuższe od 
odległości prostoliniowej do tych pól. Zatem zależy on nie tylko od przebiegu dróg, ale 
również od sposobu uformowania pól. Będzie wysoki, jeżeli dojazdy do pól odbywają się 
po krętych drogach oraz gdy pola są długie i wąskie. Tym samym ujmuje on problem dłu-
gości transportu rolnego w sposób bardziej kompleksowy, uwzględniając nie tylko drogi, 
ale i wjazdy na pola oraz kształt pól. Niestety, nie bierze pod uwagę jakości nawierzchni 
i nachylenia podłużnego dróg, co jest niezmiernie istotne ze względu na niejednakowe 
koszty transportu rolnego na różnie urządzonych drogach [Hopfer i in. 1980].

W celu obliczenia rzeczywistej odległości gruntów od zagrody utworzono w ArcGIS 
klasę obiektów liniowych dla osi dróg niezbędnej obsługi pól oraz dróg pomocniczych, 
stanowiących odległość między punktem wjazdu na pole a jego środkiem ciężkości. Na-
stępnie utworzono prosty zestaw danych sieciowych. Korzystając z narzędzi Network 
Analyst Tools w ArcGIS, utworzono warstwę Route, która umożliwiła wyznaczenie rze-
czywistej odległości działek rolnych od ośrodka gospodarczego, uwzględniając najkrót-
szą drogę dojazdu (rys. 3). 

Źródło: opracowanie własne
Source: own elaboration

Rys. 3. Przykład wyboru najkrótszej drogi z ośrodka gospodarczego (1) do działki rolnej (2)
Fig. 3. Example of selecting the shortest route from farm (1) to field (2)

Następnie obliczono średnią odległość gruntów od siedlisk według następującego 
wzoru (3) [Hopfer i in. 1980, Harasimowicz 2002]:
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 Lrz=
LiPi

n
i=1

Pi
n
i=1

  (3)

gdzie:
Li –  średnia odległość pola od zagrody,
n –  liczba pól w gospodarstwie,
Pi – powierzchnia pola.

W celu obliczenia prostoliniowej odległości gruntów od zagrody utworzono 
w ArcGIS dwie nowe klasy obiektów punktowych. Pierwsza została wygenerowana 
w sposób automatyczny poprzez obliczenie centroidów dla każdego poligonu działki. 
Drugą utworzono poprzez wskazanie punktów określających lokalizację wyjazdu z dział-
ki siedliskowej. Następnie założono klasę obiektów liniowych, które będą przechowy-
wały informacje o odległościach liczonych w linii prostej. W każdym ośrodku gospo-
darczym określono przynależne działki rolne, a następnie utworzono linię prostą łączącą 
punkt wyjazdu z ośrodka ze środkami ciężkości przynależnych działek (rys. 4).

Źródło:  opracowanie własne
Source:  own elaboration

Rys. 4.  Obliczenie odległości w linii prostej. Nowo powstała klasa obiektów liniowych przecho-
wuje informacje o odległościach

Fig. 4.  Calculations of the straight line distances (Euclidean distances). Newly created linear 
classifications showing distances

Poniżej w tabeli 3 zestawiono wyniki dla przykładowego gospodarstwa, a rozkład 
jego działek rolnych przedstawiono na rysunku 5.
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Tabela 3. Zestawienie otrzymanych wyników dla gospodarstwa nr 19
Table 3. Summary of the calculations for farm 19

Gospodarstwo nr 19
Farm No. 19

Numer działki
Field number

Obwód
Shape length

Powierzchnia
Shape area

Odległość protoliniowa
Euclidean distance

Odległość rzeczywista
Real distance

207 1089,669 44705,690 1160,614 1406,220

181 1077,823 40080,416 851,377 1182,580

40 258,163 2330,024 263,537 333,570

32 654,287 11028,437 347,520 518,680

Źródło: opracowanie własne
Source: own elaboration

Źródło:  opracowanie własne
Source:  own elaboration

Rys. 5.  Rozkład działek rolnych w gospodarstwie nr 19 (grunty rolne zabudowane oznaczono 
szrafurą)

Fig. 5.  The distribution of fi elds in farm 19 (built-up agricultural lands are indicated by the pat-The distribution of fields in farm 19 (built-up agricultural lands are indicated by the pat-
terned lines)

Następnie obliczono wskaźnik wydłużenia dróg (Ud) w przypadku każdego gospo-
darstwa i wyniki zestawiono w tabeli 4. Działki, którymi władają różniczanie, nie zostały 
uwzględnione w obliczeniach.
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Tabela 4.  Zestawienie otrzymanych wyników 
Table 4.  Summary of calculations 

Numer gospodarstwa,
Number of the farm Lp Lrz Ud

Gospodarstwo_102 463,373 832,498 1,797
Gospodarstwo_108 1120,092 1459,870 1,303
Gospodarstwo_14 1251,405 1639,582 1,310
Gospodarstwo_17 796,251 1040,382 1,307
Gospodarstwo_19 921,663 1189,692 1,291
Gospodarstwo_22 1478,659 1940,290 1,312
Gospodarstwo_30 1254,891 1496,141 1,192
Gospodarstwo_32A 864,409 1209,790 1,400
Gospodarstwo_33 1275,885 1717,633 1,346
Gospodarstwo_34 923,294 1113,913 1,206
Gospodarstwo_45 2005,563 2403,520 1,198
Gospodarstwo_46 1499,491 1849,100 1,233
Gospodarstwo_48 888,413 1183,900 1,333
Gospodarstwo_50 1235,882 1597,886 1,293
Gospodarstwo_51 1464,755 2199,366 1,502
Gospodarstwo_52 497,541 862,120 1,733
Gospodarstwo_68 374,949 616,200 1,643
Gospodarstwo_71 1546,006 1990,837 1,288
Gospodarstwo_77 1512,094 1913,091 1,265
Gospodarstwo_8 1579,637 1865,500 1,181
Gospodarstwo_80 824,833 1151,761 1,396
Gospodarstwo_81 1384,453 1780,596 1,286
Gospodarstwo_85 620,547 927,639 1,495
Gospodarstwo_88 1463,972 1806,179 1,234
Gospodarstwo_9 687,315 888,795 1,293
Gospodarstwo_93 1239,397 1603,735 1,294
Gospodarstwo_94 950,637 1278,183 1,345
Źródło: opracowanie własne
Source: own elaboration

Wartości wskaźników wydłużenia dróg obliczonych dla poszczególnych gospodarstw 
wahają się od 1,181 dla gospodarstwa nr 8 do 1,797 dla gospodarstwa nr 102. Najniższa 
wartość wskaźnika została obliczona dla gospodarstwa, gdzie średnia długość dróg mie-
rzona była od ośrodka gospodarczego do jednego pola, najwyższa, gdzie średnia długość 
dróg mierzona była od ośrodka gospodarczego do trzech pól. 

Wskaźnik Ud dla wszystkich gospodarstw na analizowanym obszarze wyniósł 1,318. 
Im bardziej wartość wskaźnika wydłużenia dróg odbiega od jedności, tym bardziej układ 
dróg i pól różni się od układu optymalnego. Ponieważ obliczony w ten sposób wskaźnik 
zależy nie tylko od przebiegu dróg, ale również od sposobu uformowania pól, świadczy 
to o niekorzystnym przebiegu dróg na analizowanym obszarze oraz, pośrednio, o nieko-
rzystnym kształcie pól.
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Metoda centrograficzna

Metoda centrograficzna polega na przedstawieniu układu dróg za pomocą punktów 
odległych od siebie o stałą długość, mierzoną po krzywej, tj. uwzględniając faktyczny 
przebieg w terenie. Dzięki tej metodzie można ocenić stopień nasycenia terenu drogami 
[Hopfer i in. 1980].

Wzdłuż odcinków osi dróg rozmieszczono co 100 metrów punkty, dla których wy-
znaczono współrzędne x i y. Na podstawie wartości współrzędnych wyznaczono punkt 
środkowy (jako średnią arytmetyczną współrzędnych wszystkich punktów) oraz elipsę 
rozkładu kierunkowego (rys. 6). W tym celu wykorzystano dostępne w ArcGIS narzędzia 
analizy statystycznej pozwalające na pomiar rozkładu przestrzennego: Obiekt Centralny 
(Central Feature), Standardowa Odległość (Standard Distance) i Elipsa Rozkładu Prze-
strzennego (Directional Distribution – Standard Deviational Ellipse).

Źródło:  opracowanie własne
Source:  own elaboration

Rys. 6.  Elipsa rozkładu kierunkowego dla układu dróg na badanym obszarze
Fig. 6.  The ellipse of the directional distribution of the road network in the study area

Współrzędne ,  punktu centralnego zostały obliczone jako średnia arytmetyczna 
współrzędnych x i współrzędnych y wszystkich rozmieszczonych na drogach punktów. 
Następnie wyznaczono odchylenie standardowe w ujęciu przestrzennym, wyznaczając 
tzw. odległość standardową OS ze wzoru (4) [ArcGIS 10 Help Library]:



30 W. Radziszewska, J. Jaroszewicz

Acta Sci. Pol.

 
OS= xi X

2n
i=1

n
+ yi Y

2n
i=1

n
 = 875,14 m 

 (4)
gdzie: xi, yi są współrzędnymi i-tego punktu, ,  reprezentują punkt centralny liczony 
jako średnia arytmetyczna współrzędnych x, y wszystkich punktów, natomiast n jest cał-
kowitą liczbą punktów.

Wartość odległości standardowej dla badanego układu dróg wyniosła: OS = 875,14 m 
(4). Otrzymana wartość oznacza, że ponad 68% punktów rozmieszczonych co 100 m na 
drogach znajduje się wewnątrz okręgu zakreślonego z punktu centralnego o promieniu 
875 m. Wartość odległości standardowej jest miarą, która pomaga ocenić rozproszenie 
punktów obrazujących układ dróg wokół punktu centralnego. Im większa wartość, tym 
lepsza jest sieć dróg. Interpretacja wyników jest możliwa przez porównanie z innym 
układem dróg, na przykład planowanym. 

Do oceny układu dróg korzystne jest również wyznaczenie odchylenia standardo-
wego liczonego niezależnie dla współrzędnych x i współrzędnych y. Otrzymane wów-
czas dwie miary definiują półosie elipsy, zwanej elipsą rozkładu kierunkowego. Elipsa 
o osiach EOS(x) i EOS(y) pomaga ocenić równomierność nasycenia terenu drogami (czy 
rozmieszczenie punktów jest równomierne, czy ma określoną orientację). Półosie elipsy 
obliczane są z następujących wzorów (5) i (6) [ArcGIS 10 Help Library]:

 EOS x = xi X
2n

i=1
n

995,94 m  (5)

 EOS y = yi Y
2n

i=1
n

737,74 m  (6)

Jeżeli obydwie wartości (półosie elipsy) są do siebie podobne, a kształt elipsy zbliżo-
ny jest do okręgu – może to świadczyć o równomiernym nasyceniu terenu drogami. Na-
tomiast spłaszczenie elipsy, gdy wartości EOS(x) i EOS(y) wyraźnie różnią się od siebie, 
może być wypadkową zarówno nierównomiernego nasycenia terenu drogami, jak i wy-
dłużenia rozłogu pól [Hopfer i in. 1980], co zaobserwowano w przypadku analizowanego 
obszaru. Wydłużenie elipsy, zgodnie z rysunkiem 6, jest w kierunku osi x.

Kąt rotacji elipsy wyznaczany jest z następujących wzorów (7), (8), (9) i (10) [Arc-
GIS 10 Help Library]:
 tan = A+B

C
  (7) 

 xi
2n

i=1 – yi
2n

i=1
2

xi
2n

i=1 – yi
2n

i=1    (8)

 xi
2n

i=1 yi
2n

i=1
2

+4 xiyi
n
i=1

2
  (9)

 i i 
57,7 stopnia 

 (10)

gdzie: i i są odchyleniami współrzędnych x, y od punktu centralnego: i i , ,
i i .  
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Znając kąt rotacji elipsy, istnieje możliwość wyznaczenia odchylenia standardowego 
w kierunku osi współrzędnych x i y ze wzorów (11) i (12) [ArcGIS 10 Help Library]:

 x= xicos yisin
2n

i=1
n

 =508,62 m  (11)

 
y= xisin  yicos

2n
i=1

n
 = 519,08 m  (12)

Wyniki obliczeń świadczą o tym, że wzdłuż osi x i y występuje równomierne rozpro-
szenie punktów obrazujących układ dróg. Należy mieć na względzie, że równomierne na-
sycenie terenu drogami nie oznacza, że układ dróg jest prawidłowy, musi być on również 
dostosowany do rzeźby terenu, jakości gleb, struktury władania itp.

W pierwszej części analizy do określenia elipsy rozkładu kierunkowego uwzględnio-
no punkty mierzone na drogach leżących również poza granicami obrębu, które stanowią 
wraz z drogami położonymi w granicach obrębu zwarty układ. W drugiej części analizy 
uwzględniono tylko punkty mierzone na drogach leżących w granicach obrębu Kamian-
ki. Elipsy kierunkowe z obydwu analiz przedstawia rysunek 7. 

Źródło:  opracowanie własne
Source:  own elaboration

Rys. 7. Elipsa rozkładu kierunkowego dla układu dróg w granicach analizowanego obrębu – kolor 
czerwony, w granicach i poza – kolor czarny

Fig. 7. The ellipse of the directional distribution of the road network within the boundaries of the 
study area – red, outside the study area – black
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Na parametry otrzymanej elipsy wpływa również kształt badanego obszaru. Jeżeli 
obręb jest wydłużony, można się spodziewać wydłużenia elipsy kierunkowej, w przeci-
wieństwie do obszaru o regularnym kształcie. Dlatego też wydaje się słuszny postulat, by 
tę metodę stosować w przypadku obszarów o regularnych kształtach, np. kwadratu czy 
koła, a nie względem granic administracyjnych czy granic obrębu.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Za pomocą Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz ich możliwości analitycznych 
można w znacznej mierze przyspieszyć i zautomatyzować ocenę istniejącego układu 
dróg. W artykule przedstawiono proste przykłady wykorzystania analizy danych siecio-
wych i analiz statystycznych rozkładu przestrzennego w procesie oceny sieci dróg. Do 
oceny z punktu widzenia nasycenia terenu drogami posłużyła metoda centrograficzna. 
Określono również wskaźnik zagęszczenia dróg (Gd) i wskaźnik wydłużenia dróg (Ud). 
Interpretacja otrzymanych tym sposobem wyników jest możliwa poprzez porównanie ich 
z innym układem dróg, na przykład planowanym, dzięki czemu podejmowane decyzje 
planistyczne będą efektywniejsze.

W analizowanej wsi Kamianki, w wyniku zagospodarowania poscaleniowego, doko-
nano poprawy stanu technicznego dróg, co wzmocniło niewątpliwie walory ekonomicz-
ne tego obszaru. Jednak po wstępnej ocenie układu dróg pod kątem przestrzennego ich 
rozmieszczenia stwierdzono, iż sieć jest za gęsta. Z jednej strony ułatwia dojazd do pól, 
ale z drugiej powoduje duże straty w powierzchni użytków rolnych oraz trudności w wy-
dzieleniu odpowiednio dużych i foremnych pól. Dodatkowo możliwe jest uwzględnienie 
w proponowanych analizach współczynnika jakości nawierzchni dróg, który niewątpli-
wie miałby istotne znaczenie w całościowej ocenie układu komunikacyjnego transportu 
rolnego we wsi Kamianki.

W polskich warunkach silnego rozdrobnienia gruntów i przy ograniczonych nakła-
dach finansowych przekształcenie w procesie scalenia sieci dróg transportu rolnego, 
tak aby odpowiadały prawidłowym parametrom technicznym i przestrzennym, jest bar-
dzo trudne. Jak już wspomniano, w artykule przedstawiono proste analizy oceny sta-
nu istniejącego sieci dróg na konkretnym terenie, w określonym czasie. Przedstawio-
ne analizy mogą być traktowane jako wstępna ocen sieci dróg transportu rolnego, która 
w połączeniu z metodami optymalizacji [np. Harasimowicz i in. 2007], stanowi przydat-
ne narzędzie do projektowania efektywniejszego układu komunikacyjnego danej wsi. 
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ANALYSIS OF THE EXISTING AGRICULTURAL  
ROAD NETWORK OF A VILLAGE PRIOR  
TO UNDERGOING LAND CONSOLIDATION

Abstract. Roads are the main element of the technical infrastructure necessary for the daily 
operation of agricultural farms. Farm roads are not only structural elements which enable 
transportation between local economic centres and agricultural fields, but they are also im-
portant in shaping the spatial organization of farmland and the rural landscape. This article 
presents an evaluation of the agricultural road network in the village of Kamianki in the 
Grodzisk district, which underwent land consolidation from 2007 to 2008. An inventory of 
the study area was conducted, and the following were determined: the distances between 
agricultural land and residential dwellings, the road density index, the road extension in-
dex, and the road network density as indicated by the centrographic method. The analysis 
and presentation of the results was done using the ArcGIS ESRI geographical information 
system.

Key words: land consolidation, agricultural road network, spatial structure of agricultural 
land, GIS
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