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Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich
w województwie podlaskim
Differentiation of functional rural areas in the Podlaskie
Voivodeship
Sławomir Roj-Rojewski, Przemysław Michał Grochowski
Politechnika Białostocka
Streszczenie. Celem pracy jest klasyfikacja obszarów wiejskich na poziomie gmin w województwie podlaskim pod względem dominujących funkcji na tle uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. W badaniach wykorzystano wybrane cechy diagnostyczne, które oparto na ogólnie dostępnych danych statystycznych, głównie z roku 2010,
uzupełnionych informacjami z roku 2002 i 2005. Zastosowanie metody Warda pozwoliło
na wyodrębnienie wśród badanych gmin sześciu w miarę jednorodnych klas funkcjonalnych. W wyniku analizy stwierdzono, że obszary wiejskie województwa podlaskiego charakteryzują się znacznym udziałem funkcji rolniczej, która zdecydowanie dominuje na
ponad 50% jego powierzchni. Są to w większości obszary problemowe rolnictwa, o niskiej
jakości przestrzeni rolniczej i negatywnych tendencjach demograficznych. Mimo wspierania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich udział funkcji pozarolniczych jest
tu wciąż znacznie niższy niż w innych rejonach kraju. Funkcje te wyraźnie zaznaczają się
zaledwie na 29% powierzchni województwa.
Słowa kluczowe: obszar wiejski, funkcje obszarów wiejskich, klasyfikacja funkcjonalna
Abstract. The aim of the work is to classify of rural areas at the level of communes in
the Podlaskie Voivodeship in terms of the dominant functions on the background of
natural and socio-economic conditions. The study used selected diagnostic features,
which are based on publicly available statistical data mainly from 2010, supplemented
with information from 2002 and 2005. Applying the Ward’s method allowed to distinguish among the communes 6 relatively homogeneous functional classes. It was
found that rural areas in the Podlaskie Voivodeship characterized by a high proportion of agricultural function, which decidedly dominates on over 50% of its area. These
are mostly the problem areas in agriculture, with low quality agricultural space and
negative demographic trends. Despite the support of multifunctional development of
rural areas the proportion of non-agricultural functions is still much lower than in
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other parts of the country. These functions are clearly noticeable only on 29% of the
Voivodeship area.
Key words: rural area, functions of rural areas, functional classification

Wstęp
Funkcja rolnicza przez wiele wieków zdecydowanie dominowała na przeważającej
części obszarów wiejskich Polski. Bardzo często uzupełniała ją jedynie funkcja leśna.
Sytuacja zmieniła się dopiero w ostatnich dekadach, kiedy zaczęły rozwijać się tu coraz
prężniej nowe funkcje, takie jak usługi, turystyka czy przemysł. Mimo nasilającego się
procesu dezagraryzacji wsi wciąż znaczna część terenów wiejskich naszego kraju ma
charakter wyłącznie rolniczy (Kłodziński, 2010). Coraz bardziej podkreśla się konieczność wielofunkcyjnego rozwoju tego typu obszarów, dlatego istotne jest dokładne
i prawidłowe rozpoznanie ich struktury funkcjonalnej (Bański, 2007; Bański i Stola,
2002).
Klasyfikacje pod względem funkcjonalnym obszarów wiejskich dla całego kraju
zostały sporządzone przez Bańskiego i Stolę (Bański, 2009; Bański i Stola, 2002; Stola,
1987; Stola, 1993), a w ostatnim okresie także przez Rosnera i Stanny (Rosner i Stanny,
2014). Bański i Stola zastosowali metodę modelową, w której dopasowywali znormalizowane wskaźniki dla danej gminy do wcześniej zdefiniowanych typów funkcjonalnych.
Z kolei Rosner i Stanny do klasyfikacji wykorzystali niehierarchiczną analizę statystyczną opartą na metodzie optymalizacji grupowania chmur dynamicznych Didaya.
Inni badacze w przeprowadzonych przez siebie klasyfikacjach dotyczących mniejszych
obszarów z powodzeniem stosowali także statystyczną metodę aglomeracji, która jest
w stanie precyzyjnie rozpoznać zależności w strukturze pomiędzy elementami badanej
zbiorowości (Dzienia i Pużyński, 2009; Salamon, 2007).
Praca ma na celu klasyfikację obszarów wiejskich w województwie podlaskim na
poziomie gmin według kryterium dominujących funkcji z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych przy wykorzystaniu metody aglomeracji Warda oraz wskazanie kierunku ich dalszego rozwoju.

Materiał i metody
W przeprowadzonej klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa
podlaskiego wzięto pod uwagę gminy wiejskie oraz obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich. W tego typu klasyfikacjach szczególnie istotny jest dobór wskaźników
diagnostycznych. Przy doborze tych parametrów kierowano się wcześniejszymi
pracami analizującymi funkcje na obszarach wiejskich (Bański, 2009; Bański i Stola,
2002; Dzienia i Pużyński, 2009; Salamon, 2007; Stola, 1987; Stola, 1993), znajomością specyfiki badanego obszaru, a także dostępnością danych dla wszystkich gmin.
W pracy skupiono się głównie na funkcjach związanych z gospodarką, pomijając trudne
do oszacowania pod względem statystycznym funkcje przyrodnicze i kulturowe, które
przedstawiono ogólnie dla całego województwa jedynie w formie opisowej.
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Do analizy przyjęto 10 cech diagnostycznych:
– C1 – udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej gminy (%) w 2005 r.,
– C2 – liczbę pracujących w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych – Powszechny Spis
Rolny [PSR] 2002 r.,
– C3 – udział gospodarstw rolnych produkujących głównie na rynek w ogólnej liczbie
gospodarstw (%) – PSR 2002 r.,
– C4 – udział gospodarstw rolnych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą
w ogólnej liczbie gospodarstw (%) – PSR 2002 r.,
– C5 – lesistość (%) – 2010 r.,
– C6 – liczbę miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego przypadającą na 1 km2 powierzchni gminy w 2010 r.,
– C7 – liczbę udzielonych noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania na
1 tys. mieszkańców w 2010 r.,
– C8 – liczbę podmiotów REGON na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym
w 2010 r.,
– C9 – liczbę podmiotów REGON w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie na
10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2010 r.,
– C10 – liczbę budynków mieszkalnych przypadających na 1 km2 powierzchni gminy
w 2010 r.
Podstawowym źródłem danych statystycznych dla większości cech diagnostycznych była internetowa Baza Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
(Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych [GUS, BDL], 2014). Wyjątek
stanowił parametr C2 – zatrudnienie w rolnictwie w przeliczeniu na 100 ha użytków
rolnych, do którego dane pozyskano z opracowań drukowanych GUS (Abako i in.,
2003).
Najwięcej cech diagnostycznych (C1, C2, C3, C4) przyjęto dla zobrazowania funkcji rolniczej, która – zgodnie z wynikami wcześniejszych klasyfikacji oraz własnymi
obserwacjami autora – jest szczególnie nasilona na badanym obszarze. Funkcję turystyczną opisują dwie cechy diagnostyczne (C6, C7). Po jednej cesze przyjęto w przypadku charakterystyki funkcji takich, jak: leśnictwo (C5), przemysł i budownictwo
(C9) oraz mieszkalnictwo (C10). Cecha 8 (liczba podmiotów REGON na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym) obrazuje ogólny rozwój przedsiębiorczości na danym
obszarze, który przeważnie związany jest z nasileniem funkcji pozarolniczych. Należy
zaznaczyć, że przyjęte cechy diagnostyczne nie są doskonałe i pozwalają na jedynie
przybliżoną charakterystykę określonych funkcji, na które składa się wiele różnych
aspektów. Szczególnie dotyczy to liczby podmiotów REGON na 10 tys. mieszkańców
(C8 i C9), która ze względu na zatrudnianie przez podmioty bardzo zróżnicowanej
liczby pracowników ma dosyć ograniczone zastosowanie.
Klasyfikację funkcjonalną obszarów wiejskich wykonano przy użyciu metody
Warda, która jest jedną z aglomeracyjnych metod grupowania. W tym celu wykorzystano pakiet statystyczny STATISTICA 10. Na podstawie średnich arytmetycznych
i odchyleń standardowych obliczonych dla każdej grupy i całej zbiorowości określono
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dominujące funkcje w poszczególnych grupach, dzięki czemu przyporządkowano je do
różnych klas funkcjonalnych.

Wyniki i dyskusja
Województwo podlaskie wchodzi w skład Zielonych Płuc Polski – unikatowych przyrodniczo terenów położonych w północno-wschodniej części kraju. Prawie jedna
trzecia powierzchni tego obszaru objęta jest prawną ochroną, co stwarza szczególnie
korzystne warunki do rozwoju turystyki przyrodniczej. Obszar ten odznacza się wysoką
lesistością, zróżnicowaną rzeźbą terenu i jednocześnie dosyć ubogą siecią hydrograficzną. Przydatność terenów województwa do produkcji rolniczej jest jednak najniższa
w kraju, o czym świadczy wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (55,0
pkt przy średniej w kraju 66,6 pkt; Stuczyński, Budzyńska, Gawrysiak, Zaliwski, 2000).
Wynika to głównie ze słabej jakości i przydatności rolniczej gleb oraz mało korzystnych warunków klimatycznych.
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa
podlaskiego od lat należy do najniższych w kraju (Stanny, 2009). Duży wpływ na to mają
uwarunkowania historyczne, gdyż wieloletnie rządy rosyjskich zaborców nie sprzyjały
tak intensywnemu rozwojowi wsi i rolnictwa oraz całej gospodarki, jaki miał miejsce
na zachodzie Polski (Knapik i Kowalska, 2014). Dodatkowo zaznaczają się poważne
problemy demograficzne, polegające na wyludnianiu się tych terenów i wyraźnym
starzeniu się społeczeństwa. Przemysł jest tu słabiej rozwinięty niż w innych regionach kraju, co przekłada się na trudności na rynku pracy, większe bezrobocie i niższe
dochody pracowników. Poważny problem stanowi też niedostateczna dostępność
komunikacyjna, objawiająca się niską na tle kraju jakością dróg, brakiem autostrad czy
lotniska regionalnego. Atrakcyjność inwestycyjna należy do najniższych wśród województw (Próchnicka i Fiłończuk, 2014).
Klasyfikację obszarów wiejskich przeprowadzono przy użyciu metody Warda,
która pozwoliła na uzyskanie sieci powiązań między badanymi gminami w postaci
drzewa (ryc. 1). Dzięki temu wyróżniono sześć w miarę homogenicznych grup badanej zbiorowości obejmującej 105 gmin, które wyraźnie odróżniają się od siebie pod
względem wybranych cech diagnostycznych (tab. 1, 2). Wśród nich znalazły się aż trzy
klasy związane z rolnictwem (rolnictwo i funkcje pozarolnicze, rolnictwo towarowe,
rolnictwo mieszane), dwie z turystyką i wypoczynkiem (turystyka i wypoczynek oraz
leśnictwo, turystyka i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczych) oraz jedna klasa
bez wyraźnej dominacji którejkolwiek z funkcji (funkcje mieszane).
Do klasy 1 (turystyka i wypoczynek oraz leśnictwo) zakwalifikowano tylko dwie
gminy – Białowieżę i Płaską, wyraźnie odróżniające się od reszty gmin pod względem
parametrów określających funkcję turystyczno-wypoczynkową i leśną. Wskazują na to
najwyższe w całej badanej zbiorowości wartości cech C7, C6 i C5. Dodatkowo także
cecha C8 osiąga największą wartość, co związane jest z działalnością na tym terenie
dużej liczby podmiotów gospodarczych związanych głównie z turystyką. Jednocześnie
wszystkie parametry opisujące funkcję rolniczą (C1–C4) uzyskują tu najniższy poziom.
Świadczy to o bardzo niewielkim udziale rolnictwa w funkcjonowaniu tych terenów.
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Source: Own elaboration made using STATISTICA 10 software

Ryc. 1. Dendrogram wykonany metodą Warda
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Źródło: Opracowanie własne przy wykorzystaniu programu STATISTICA 10
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Dubicze Cerkiewne
Piątnica
Choroszcz

3,37

%

%

Udział gospodarstw rolnych
produkujących głównie na rynek
w ogólnej liczbie gospodarstw
Share of farms producing mainly for
market in total number of farms

Udział gospodarstw rolnych
prowadzących wyłącznie działalność
rolniczą w ogólnej liczbie gospodarstw
Share of farms engaged only in
agricultural activities in total number
of farms

Lesistość / Afforestation rate

2

3

4

5

%

2,83

Liczba pracujących w rolnictwie na 100
ha użytków rolnych
pracujący / 100 ha UR
Number of employed in agriculture per employed / 100 ha AL
100 ha of agricultural land

1

7,10

28,28

6,89

%

Udział użytków rolnych w powierzchni
ogólnej gminy
Share of agricultural land in total area
of commune

Minimum

Jednostka
Unit

Cecha diagnostyczna
Diagnostic feature

Lp.
No.

Tabela 1. Parametry statystyczne przyjętych cech diagnostycznych
Table 1. Statistical parameters of established diagnostic features

87,30

92,47

87,75

16,59

86,81

28,15

76,38

59,80

11,20

63,42

17,75

13,42

22,12

2,58

17,53

63,05

17,57

37,00

23,03

27,63

Odchylenie Współczynnik
Maksimum Średnia standardowe
zmienności
Maximum
Mean
Standard
Coefficient of
deviation
variation (%)
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liczba podmiotów
number of subjects

liczba podmiotów
number of subjects

Liczba podmiotów REGON na 10 tys.
mieszkańców w wieku produkcyjnym
Number of economic subjects in
REGON per 10 thousand working age
population

Liczba podmiotów REGON
w przetwórstwie przemysłowym
i budownictwie na 10 tys. mieszkańców
w wieku produkcyjnym
Number of economic subjects in
REGON in industrial manufacturing
and building construction per 10
thousand working age population

7

8

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BDL (2014)
Source: Own elaboration based on GUS, BDL (2014)

budynki · km–2
buildings · km–2

udzielone noclegi/
1 tys. mieszkańców
overnight stays /
1 thous. residents

Liczba udzielonych noclegów
w obiektach zbiorowego
zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców
Number of overnight stays in collective
accommodation establishments per 1
thousand residents

6

Liczba budynków mieszkalnych
przypadająca na 1 km2 powierzchni
10 gminy
Number of residential buildings per 1
km2 area of commune

miejsca
noclegowe · km–2
accommodation · km–2

Liczba miejsc noclegowych
w obiektach zakwaterowania
zbiorowego przypadająca na 1 km2
powierzchni gminy
Number of places in collective
accommodation establishments per 1
km2 area of the commune

2,63

53,36

371,50

0,00

0,00

20,52
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1 703,23

23 933,47

3,37
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735,69

0,20
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Białowieża, Płaska

Śniadowo, Narew, Puńsk, Wizna, Narewka,
Bielsk Podlaski, Augustów, Szepietowo,
Trzcianne, Kolno, Sejny, Kuźnica

Jasionówka, Szumowo, Rutki, Krypno,
Sokoły, Turośl, Kleszczele, Wysokie
Mazowieckie, Nowe Piekuty, Suraż,
Zambrów, Czyżew-Osada, Turośń Kościelna,
Hajnówka, Orla, Zabłudów, Gródek,
Wasilków, Supraśl, Juchnowiec Kościelny,
Łomża, Dobrzyniewo Duże

Zawady, Dąbrowa Białostocka, Korycin,
Nowy Dwór, Sidra, Suchowola, Brańsk,
Grabowo, Stawiski, Jedwabne, Przytuły,
Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk,
Ciechanowiec, Kobylin-Borzymy, Bargłów
Kościelny, Lipsk, Grajewo, Radziłów,
Szczuczyn, Wąsocz, Goniądz, Jaświły,
Knyszyn, Mońki

2

3

4

Gminy
Communes

1

Klasa
Class

12,1
1,6

10,8

3,0

71,8

10,8

17,8

2,1

16,5
63,5

11,2

6,4

1,7
64,8

7,4

C2

8,1*

C1

7,2

77,6

24,4

50,2

22,8

63,0

11,1

11,2

C3

3,6

8,6

19,7

18,1

85,7

28,9

17,2

14,9

25,2

3,5

84,8

C5

69,6

11,7

78,7

19,1

41,8

C4

0,03

0,01

0,08

0,04

0,20

0,28

1,15

2,56

C6

C7

C8

48,3

12,4

137,1

67,4

527,0

220,7

1037,8

79,6

127,4
58,6

733,1

83,3

443,9

5880,8

19775 1494,4

Tabela 2. Wskaźniki przyporządkowania gmin do wyróżnionych klas funkcjonalnych obszarów wiejskich
Table 2. Ratios of commune allocation to the distinguished functional classes of rural areas

31,1

118,2

62,9

296,1

44,9

182,2

37,8

191,5

C9

1,5

7,2

3,7

10,7

2,1

7,9

1,4

3,7

C10
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Choroszcz, Tykocin, Dubicze Cerkiewne,
Piątnica, Mielnik, Nowinka, Rajgród, Giby,
Suwałki, Szypliszki

6

11,2
2,6

17,5

2,1

63,4

10,8

20,3

2,9

13,6

50,5

11,1

63,5

57,6

22,1

59,8

17,3

47,9

19,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BDL (2014)
Source: Own elaboration based on GUS, BDL (2014)

* – średnia arytmetyczna w liczniku, odchylenie standardowe w mianowniku
* – mean in numerator, standard deviation in denominator

Razem
All

Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo,
Poświętne, Janów, Krynki, Sokółka,
Szudziałowo, Boćki, Rudka, Wyszki,
Czeremcha, Czyże, Mały Płock, Miastkowo,
Nowogród, Zbójna, Milejczyce, NurzecStacja, Perlejewo, Siemiatycze, Klukowo,
Kulesze Kościelne, Kołaki Kościelne,
Sztabin, Krasnopol, Bakałarzewo, Filipów,
Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Wiżajny, RutkaTartak

5

13,4

76,4

11,9

70,1

9,6

76,8

0,20
0,52

17,7

0,76

1,05

0,16

0,04

28,2

22,3

39,3

15,3

28,6

3,2

2935,8

735,7

2093,8

3065,4

15,5

264,1

774,7

354,0

990,6

53,3

700,5

105,6

195,7

233,5

283,3

42,4

168,5

7,8

3,1

8,2

4,3

7,6

2,6
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W klasie 2 (funkcje mieszane) nie stwierdzono dominującej jednej lub kilku funkcji. Do klasy zaliczono 12 gmin, dla których wartości średnie większości cech diagnostycznych są zbliżone do średnich dla całego województwa. Gminy te nie są ukierunkowane w żaden sposób na konkretną funkcję. Obok funkcji rolniczych występują tu
funkcje pozarolnicze związane z turystyką, przemysłem i budownictwem, leśnictwem
oraz mieszkalnictwem.
Klasa 3 (rolnictwo i funkcje pozarolnicze) obejmuje 23 gminy o przeciętnym poziomie cech C1–C4 związanych z funkcją rolniczą. Wartości te są zbliżone do średnich dla
klasy 2, ale w odróżnieniu od niej, zaznacza się tu wyraźnie wyższa liczba podmiotów
gospodarczych ogółem (C8) oraz związanych z przemysłem i budownictwem (C9),
a także najwyższa liczba budynków mieszkalnych na 1 km2 powierzchni w województwie (C10). Funkcje pozarolnicze, z wyjątkiem turystyki i wypoczynku oraz leśnictwa,
są więc tu mocno zaznaczone.
Klasa 4 (rolnictwo towarowe) to jedna z większych grup, obejmująca 26 gmin.
Zdecydowanie przeważa tu funkcja rolnicza, gdyż średnie cech C1–C4 osiągają najwyższe wartości w województwie. Wysoka wartość parametru C3 świadczy o towarowości
produkcji rolnej. Obszary wiejskie w tej klasie są praktycznie monofunkcyjne, ponieważ pozostałe cechy uzyskały bardzo niskie lub najniższe wartości.
Klasa 5 (rolnictwo mieszane) to najliczniejsza grupa, obejmująca 33 gminy,
w której przeważa funkcja rolnicza. Wartości cech odpowiadających funkcji rolniczej
(C1–C4) i leśnej (C5) są zbliżone do średnich dla klasy 2 (funkcja mieszana) i dla całego
województwa. W grupie tej występuje zarówno rolnictwo towarowe, jak i nietowarowe.
Pozostałe funkcje zaznaczają się tu znacznie słabiej, a szczególnie dotyczy to turystyki
i wypoczynku (C6–C7).
Do klasy 6 (turystyka i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczych) zaliczono
10 gmin o słabo zaznaczonej funkcji rolniczej (jedne z najniższych wartości C1–C4)
i wyraźnej dominacji funkcji turystyczno-wypoczynkowej (C6–C7). Dodatkowo zaznacza się tu wysoki udział funkcji pozarolniczych – znaczna lesistość (C5) oraz duża
liczba podmiotów gospodarczych (C8–C9).
Największą powierzchnię w województwie podlaskim zajmują gminy cechujące się
rolnictwem mieszanym (ryc. 2). Klasa ta zajmuje łącznie 28% obszaru województwa.
Nieco mniejszy udział mają gminy nastawione na rolnictwo towarowe (23%) oraz
rolnictwo i funkcje pozarolnicze (20%). Prawie trzy czwarte województwa stanowią
więc tereny typowo rolnicze. Pozostały obszar to głównie gminy o funkcjach mieszanych (15%) oraz ukierunkowane na turystykę i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczych (11%). Bardzo małą powierzchnię zajmują natomiast gminy utrzymujące
się wyłącznie z turystyki i leśnictwa (3%).
Analizując przyporządkowanie gmin do poszczególnych klas, można zauważyć spore różnice w stosunku do wyników klasyfikacji wykonanych wcześniej przez
innych badaczy metodą modelową (Bański, 2009; Bański i Stola, 2002; Stola, 1987;
Stola, 1993). W stosunku do najbardziej szczegółowej analizy opartej na danych z roku
2000 (Bański i Stola, 2002) jedynie 8 ze 105 gmin cechowało się identycznymi funkcjami. Jest to spowodowane nieco innym zestawem przyjętych cech diagnostycznych
oraz przede wszystkim inną metodologią. W klasyfikacji z 2000 r. ustalono aż 10 klas,
przy 6 klasach w badaniach własnych. Pewne znaczenie, choć niedecydujące, miała
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Ryc. 2. Klasy funkcjonalne obszarów wiejskich województwa podlaskiego
Fig. 2. Functional categories of rural areas in of the Podlaskie Voivodeship
Źródło: Opracowanie własne
Source: Own elaboration
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też różnica czasowa analiz wynosząca 10 lat. Obecne wyniki wykazują większe podobieństwo do wyników klasyfikacji opartej na niehierarchicznej analizie statystycznej
danych z roku 2010 (Rosner i Stanny, 2014), szczególnie w przypadku klasy rolnictwo
tradycyjne. Mimo pewnych różnic w każdej z opisanych wcześniej klasyfikacji zaznacza się jednak wyraźna dominacja rolnictwa na obszarze województwa podlaskiego,
głównie o charakterze nietowarowym. Zauważalny jest też stopniowy, choć wciąż
niezbyt duży w porównaniu z pozostałymi regionami kraju, wzrost znaczenia funkcji
pozarolniczych.

Podsumowanie
Wykonana analiza funkcjonalna obszarów wiejskich województwa podlaskiego wskazuje na znaczny udział funkcji rolniczej, która zdecydowanie dominuje na ponad 50%
jego powierzchni, a na kolejnych 20% odgrywa istotną rolę. Duża część badanych terenów to obszary problemowe rolnictwa, o niskiej jakości przestrzeni rolniczej, wysokim
stopniu rozdrobnienia gospodarstw, silnie wyludniające się. Tak pokaźny udział obszarów monofunkcyjnych może niepokoić, gdyż są one najbardziej narażone na załamania koniunktury gospodarczej, co nabiera szczególnego znaczenia w okresie kryzysu.
Przyczynia się to do pogłębiania i tak trudnej sytuacji demograficzno-gospodarczej
tych terenów. Powinno się na nich w większym niż dotąd stopniu promować różne
formy działalności pozarolniczej, takie jak usługi, handel czy turystyka i rekreacja, co
uchroniłoby przed bezrobociem miejscową ludność i przyczyniłoby się do większego
wzrostu gospodarczego tych terenów. Obecnie funkcje pozarolnicze wyraźnie zaznaczają się jedynie na 29% powierzchni województwa.
Region ma szczególnie duży potencjał, by rozwinąć turystykę przyrodniczą (cztery
parki narodowe), lecz nie jest on w należyty sposób wykorzystywany. Jedynie dwie
gminy (Płaska i Białowieża) cechują się wysokim nasileniem funkcji turystycznej.
Specyfiką tego obszaru jest też tradycyjnie słabo zaznaczona obecność przemysłu.
W tej branży zdecydowanie dominuje przemysł spożywczy, a szczególnie przetwórstwo mleka. Podlaskie jest prawdziwym zagłębiem mleczarskim i kierunek ten powinien być dalej utrzymywany. Nadzieję na bardziej dynamiczny rozwój regionu należy
także pokładać w promowaniu technologii odnawialnych źródeł energii, w tym głównie biogazowni, fotowoltaiki i wiatraków, a także w srebrnej gospodarce, czyli usługach
skierowanych do ludzi starszych.
Rolnictwo na długo pozostanie najważniejszą działalnością na obszarach wiejskich Podlasia ze względu na występujące tu przyrodnicze i społeczno-gospodarcze
uwarunkowania. Szansą dla tych obszarów jest wspieranie wielofunkcyjności rolnictwa, co powinno objawiać się wzrostem znaczenia jego funkcji pozaprodukcyjnych,
czyli nierynkowych (Kołodziejczak, 2010; Wilkin, 2008).
W województwie podlaskim zaznacza się wyraźnie słabszy rozwój rolnictwa towarowego w porównaniu z innymi regionami kraju. Ze względu na stosunkowo niski
poziom intensyfikacji rolnictwa i niewielkie zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego obszar ten stanowi dobrą podstawę do rozwoju coraz bardziej wspieranego przez
Unię Europejską rolnictwa ekologicznego (Pohl, 2009). W wielu przypadkach dosko-
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nałym jego uzupełnieniem jest agroturystka, która nie rozwinęła się tu tak silnie, jak
pozwalają możliwości tych obszarów.
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