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OD R E D A K C JI

M am  przyjemność zaprezentować Państwu trzeci num er Acta Scientiarum Polonorum  
-  Administratio Locorum, w  którym wiele uwagi poświęciliśm y problem om  użytkowania 
rolniczego przestrzeni. W  wielu państwach tereny użytkowane rolniczo pokryw ają zna
czący obszar terytorium. Tylko w  Polsce w ynoszą one ponad pięćdziesiąt procent całego 
terytorium państwa, jednak z roku na rok kurczą się. Jest to spowodowane globalną po
trzebą rozwoju urbanizacji. W  tym sensie istotne staje się badanie efektywnego gospoda
rowania gruntami.

Nie bez powodu zatem trzeci num er otwieramy publikacją pt.: „Badanie wpływu za
leżności wybranych czynników na rozwój rolniczego użytkowania gruntów w  miejscowo
ści SONTAY, Hanoi, W ietnam ” autorstwa Bui Tuan Anh, N guyen Dinh Bong, Do Thi 
Tam z Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w  W ietnamie. Autorzy dowodzą, że zrów
noważone użytkowanie gruntów aktualnych zasobów ziemskich zależy i będzie zależeć 
od ekonom ii, społeczeństwa, kultury i środow iska, lim itacji gruntów  i w ody oraz od 
kosztów produkcji. Przeprowadzają rozszerzone analizy wpływu powyższych czynników 
na użytkowanie gruntów rolnych w  m iejscowości Sontay za pom ocą współczynnika kore
lacji rang Spearmana (SPSS).

Innym  ciekawym  zagadnieniem, również w  tem atyce rolniczego użytkowania prze
strzeni autorstwa Tomasza Podciborskiego jest opracowanie mapy oceny warunków prze
strzennych działek użytkowanych rolniczo. Autor identyfikuje elementy przestrzeni w pły
wające w  znaczący sposób na warunki użytkowania działek rolnych, wskaźniki i mierniki 
oceny oraz etapy i zasady prowadzenia oceny. Ponadto przedstawia możliwość graficznej 
prezentacji uzyskanych wyników oceny.

Pokrewne zagadnienie poruszają M ariusz Ciesielski i K rzysztof Będkowski interpre
tując zm iany użytkowania i pokrycia terenu na obszarach w iejskich w kontekście prze
mian demograficznych. Autorzy zwracają uw agę na konieczność rozpoznania kierunków 
i dynamiki zm ian użytkowania i pokrycia terenu oraz aktualnej sytuacji demograficznej 
jako podstawy racjonalnego planowania przestrzennego i przyszłego zagospodarowania. 
Ponadto wskazują na przydatne do tego celu źródła informacji o pokryciu i użytkowaniu 
terenów oraz zachodzących na nich zm ianach, którym i są zdjęcia lotnicze i satelitarne, 
wykorzystane w opracowaniu.

Zachęcam również do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami poruszającymi 
odrębne zagadnienia w trzecim numerze naszego kwartalnika. W szystkim autorom dzię
kuję za interesujące opracowania, a czytelnikom życzę przyjemnej lektury.
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