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WSTĘP

Książka ta jest próbą podsumowania wydarzeń związanych z tzw.
„wojną pięciodniową”, która toczyła się pomiędzy Federacją Ro-
syjską, Osetyjczykami i Abchazami a Gruzją w sierpniu 2008 roku.
Ta, często stosowana, nazwa konfliktu jest nieco myląca, gdyż Rosja,
pomimo rozejmu, przez ponad miesiąc prowadziła działania woj-
skowe na spornym obszarze.

Rozmyślając o tym, co stało się wówczas na Kaukazie, z dużą
pokorą należy spojrzeć na współczesną Polskę, która stała się inte-
gralną częścią grupy najbardziej ucywilizowanych państw świata,
gdyż  jest krajem wolnym, demokratycznym i członkiem stabilnych
organizacji i sojuszy, gwarantujących jej bezpieczeństwo. Dzięki temu
wojna jest postrzegana przez nas, co prawda, jako trudny okres, ale
należący do coraz bardziej odległej przeszłości i będący doświad-
czeniem jedynie najstarszych przedstawicieli naszego społeczeństwa.
Nie wszystkim państwom na świecie jednak dane jest takie szczęście,
a niekiedy kulturowo tak niewiele je od nas różni.

Kiedy Ryszard Kapuściński w 1968 roku opublikował zbiór re-
portaży, zawierających relacje z podróży po kaukaskich i środkowo-
azjatyckich republikach należących do Związku Radzieckiego 
w Zaproszeniu do Gruzji napisał: „(…) piękny to kraj, Gruzja. (…) 
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Z każdego miejsca widać góry. Podniebny Kaukaz, zielone grzbiety
Suramu. Słońce pada na śnieżne szczyty kaukaskie, odbija się 
i oświetla Gruzję. Dlatego promienie słoneczne, zabarwione kolorem
śniegu, są tu nie złote, a srebrne, jak oprawa starej ikony. (…) Gruzja
to mały kraj, ponad cztery razy mniejszy od Polski. Ale to właśnie po-
równanie nigdy nie przychodzi tam na myśl. Wrażenie kłóci się z fak-
tami, ponieważ wszechobecność gór zmienia prawa optyki. Gruzja
wydaje się ogromna, bezgraniczna jak ocean. Góry pomnażają kraj-
obraz. Na danej przestrzeni równina oferuje tylko jeden pejzaż. Na
tej samej przestrzeni góry pokażą dziesiątki, a nawet setki widoków.
Wystarczy przejechać kilometr dalej, wystarczy minąć jakieś zbocze,
wejść na skałę albo opuścić się w dolinę. Obraz będzie się rozrastać,
potężnieć, przekraczać ramy, nabierać nowych wymiarów; w końcu,
obracając się niemal w jednym miejscu, zaczynamy odczuwać, że po-
ruszamy się w nieskończoności (…)”.

Myślę, że ów jedyny w swoim rodzaju opis w pełni oddaje spe-
cyfikę tego pięknego kaukaskiego kraju. Wypada mi jedynie skrom-
nie potwierdzić słowa pisarza, gdyż doświadczyłem podobnych
wrażeń, zwiedzając Gruzję w 1989 roku. Tamtejsze krajobrazy za-
pierały dech w piersiach, a zachwyt budziła wręcz nieopisana – na-
zwalibyśmy ją tradycyjnie polską – gościnność, której doświadczałem
na każdym kroku. Zwłaszcza pierwsze wrażenia na zawsze pozo-
staną w mojej pamięci. Nocą po wylądowaniu w Tbilisi znajoma Gru-
zinka obwoziła mnie i moją rodzinę czarną wołgą po mieście.
Odwiedzaliśmy kolejnych ludzi, którzy koniecznie pragnęli przyjąć
pod swoim dachem gości z Polski – kraju z którego wywodziła się
„Solidarność”, który miał odwagę sprzeciwić się Związkowi Ra-
dzieckiemu. Tak byliśmy wówczas postrzegani, a nazwisko Lecha
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Wałęsy budziło w Gruzinach tęsknotę i nostalgię za utraconą nie-
podległością. Poznałem wówczas zakaukaski jeszcze raj. Szkoda, że
wszystko, co dane mi było ujrzeć, dzisiaj jest tak trudno dostępne
albo zniszczone. A przecież Gruzja z całym swym bogactwem 
natury, przyjaznym klimatem i wspaniałymi zabytkami mogłaby być
równie chętnie odwiedzana jak Hiszpania, Grecja, Włochy czy  
Turcja.

Niniejsza książka, zamiast być reportażem turysty rozkoszującego
się pięknem tego kraju, ukazuje niestety kolejny tragiczny rozdział
jego dziejów. Jest opisem wydarzeń związanych z wojną toczoną 
w 2008 roku. Oczywiście, dla lepszego zrozumienia opisywanego
konfliktu, musiałem ukazać go zarówno na tle dziejów Gruzji, jak 
i procesów politycznych przebiegających współcześnie w regionie
Kaukazu. 

Gruzja od starożytności padała ofiarą rywalizacji wielkich mo-
carstw i niestety do dzisiaj niewiele się w tej materii zmieniło. Wina
za wydarzenia z sierpnia 2008 roku przypada w udziale wszystkim
stronom konfliktu. Trzeba pamiętać przy tym, że Rosja, jakkolwiek
by w tej wojnie nie była postrzegana i ktokolwiek by w niej nie za-
winił, przez ostatnie ponad 200 lat – kierując się również na Zakau-
kaziu zasadą „dziel i rządź” – zrobiła bardzo wiele, aby mieszkańcy
tradycyjnych gruzińskich ziem, o które toczyła się ta wojna, nie czuły
już wspaniałej wspólnej tożsamości. Tym bardziej, że w zbuntowa-
nych prowincjach nikt już nie wsłuchuje się w głosy tysięcy Gruzi-
nów zmuszonych do ucieczki stamtąd.

Oczywiście można przyjąć do wiadomości racje stron, nie sposób
jednak usprawiedliwić działań skutkujących licznymi ofiarami tej
wojny, tragediami wypędzonych i ogromnymi zniszczeniami. Jakby
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na to nie spojrzeć, w cywilizowanym świecie w XXI wieku roz-
wiązywanie sporów międzynarodowych poprzez wojnę jawi się jako
szczególne barbarzyństwo.

W tej sytuacji prastarym gruzińskim zwyczajem wypada wznieść
toast – najlepiej przednim gruzińskim koniakiem: „za Gruzję, za
przodków, za rodzinę, za Szotę Rustawelego, za Poranek Ojczyzny”,
za wolność, za niepodległość i za pokój w tym kraju.

Unikatowe zdjęcia zamieszczone w niniejszej publikacji zostały
zrobione w okolicach Czinwali w sierpniu i wrześniu 2008 roku przez
członków Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych (ECAG).
Jest to organizacja pozarządowa o charakterze non profit, która zaj-
muje się m.in. przeprowadzeniem misji obserwacyjnych procesów
wyborczych, monitorowaniem przebiegu wyborów, analizami poli-
tycznymi oraz doradztwem politycznym w zakresie polityki zagra-
nicznej i stosunków międzynarodowych. Dziękuję za udostępnienie
tych fotografii prezesowi ECAG, a mojemu koledze po fachu 
z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego,
Mateuszowi Piskorskiemu. 

… mojej Kochanej Marysi Adamczewskiej 
dziękuję za konsultacje z  geografii 
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GRUZJA – PODSTAWOWE DANE

Powierzchnia, położenie, granice 

Gruzja (Sakartwelo) jest państwem o niewielkiej powierzchni 69,7
tys. km² (118. miejsce na świecie), leżącym w zachodniej i środkowej
część Zakaukazia, pomiędzy 41˚20’ a 43˚40’ szerokości geograficz-
nej północnej oraz pomiędzy 40˚ a 46˚40’ długości geograficznej
wschodniej. Graniczy z pięcioma państwami: na północy z Rosją, na
południowym wschodzie z Azerbejdżanem, na południu z Armenią
i Turcją. Zachodnią granicę Gruzji stanowi brzeg Morza Czarnego,
a jego długość wynosi 310 km. Łączna długość granic lądowych
Gruzji wynosi 1461 km, przy czym najdłuższa jest granica z Rosją –
723 km, następnie z Azerbejdżanem – 322 km, z Turcją – 252 km, 
a najkrótsza z Armenią – 164 km (dla porównania długość granic
Polski wynosi 3511 km).

Ustrój 

Zgodnie z konstytucją z 24 sierpnia 1995 roku Gruzja jest re-
publiką, na której czele stoi prezydent, wybierany w wyborach po-
wszechnych na pięcioletnią kadencję.

GRUZJA – PODSTAWOWE DANE
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Władza ustawodawcza jest monokameralna – jej organem jest 
jednoizbowy parlament – Rada Najwyższa (Urnaghiesi Sabcho), 
w którego skład wchodzi 235 deputowanych, wybieranych w wybo-
rach powszechnych według ordynacji mieszanej: 150 deputowanych
wybieranych jest według ordynacji proporcjonalnej z ogólnokrajo-
wych list partyjnych, a 75 w jednomandatowych okręgach wybor-
czych. Kadencja parlamentu trwa 4 lata.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd (Gabinet Ministrów). Pre-
miera powołuje parlament na wniosek prezydenta, który też spra-
wuje pieczę nad tzw. „resortami siłowymi” (wojskowość, sprawy
wewnętrzne, sprawy zagraniczne). Rząd odpowiedzialny jest przed
prezydentem, ale członkowie rządu mianowani za zgodą parlamentu.
Władza sądownicza spoczywa w rekach niezawisłych sądów.

Podział terytorialny kraju

Terytorium Gruzji dzieli się na 2 republiki autonomiczne, 
9 regionów administracyjnych i miasto wydzielone – Tbilisi. Jed-
nostkami niższego rzędu, na które dzielą się zarówno republiki 
autonomiczne, jak i regiony administracyjne, są rejony. 

Warunki naturalne

Ukształtowanie powierzchni 
Gruzja jest krajem górzystym – 2/3 jej powierzchni stano-

wią/zajmują góry, przy czym ponad połowa terytorium (54%)
położona jest powyżej 1 000 m n.p.m. Na północy rozciąga się rów-
noleżnikowo przebiegający system górski Wielkiego Kaukazu, a na
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*Na terytorium kontrolowanym przez Gruzję
** według danych za 2003 rok na podstawie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Abchazja
Źródło: powierzchnia na podstawie: 

http://www.aboutgeorgia.ge/regions/divisions.html 
w dn. 26.09.2009 rok; liczba ludności według:
http://www.statistics.ge/main.php?pform=47&plang=1 
w dn. 26.09.2009 rok
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Nazwa jednostki Powierzchnia 
w km²

Liczba ludności
w tys. w 2009 roku

Stolica

Abchaska 
Republika Autonomiczna

8 640 1,9* 
(215, 9 w 2003 roku)** 

Suchumi

Adżarska 
Republika Autonomiczna

2 900 382,4 Batumi

Guria 2 003 138,8 Ozurgeti

Imeretia 6 552 693,5 Kutaisi

Kachetia 11 310 401,4 Telawi

Dolna Kartlia 6 528 505,8 Rustawi

Wewnętrzna Kartlia 6 200 313,0 Gori

Mccheta-Mtianeti 6 785 118,1 Mtskheta

Megrelia i Górna Swanetia 7 441 468,0 Zugdidi  

Racza-Leczchumi 
i Dolna Swanetia

4 954 47,7 Ambrolauri

Samcche-Dżawachetia 6 414 208,1 Achalcyche

Tbilisi 140 1 106,7 Tbilisi

Tab. Podział administracyjny Gruzji



Źródło: http://www.parliament.ge/pages/archive_en/territory/

Źródło: http://www.kaukaz.pl/gruzja/informacje_ogolne/
podzial_administracyjny.php

14

WOJNA GRUZIŃSKO-ROSYJSKA 2008



południu Mały Kaukaz wraz z Płaskowyżem Południowogruziń-
skim. Pomiędzy nimi znajduje się strefa nizin i kotlin śródgórskich.
Na zachodzie jest to Nizina Kolchidzka, która obejmuje dolne 
odcinki rzek Rioni, Inguri, Kodowi, rozciąga się od wybrzeża 
Morza Czarnego, pomiędzy Suchumi a Kobuleti, i sięga aż do miasta
Zestaponi (ok. 125 km w głąb lądu od wybrzeża Morza Czar-
nego). Średnia wysokość Niziny Kolchidzkiej to 100-150 m n.p.m.,
a część terenów stanowią obszary zabagnione. W centralnej 
i wschodniej części obniżenia znajdują się kotliny: Środkowo-
kartlijska, Dolnokartlijska oraz Kachetyjska, znana również jako
Równina Alazani.

Wielki Kaukaz, Pasmo Główne (Wododziałowe) stanowi natu-
ralną północną granicę Gruzji z Rosją. Ze względu na zróżnicowa-
nie budowy geologicznej i głównych cech rzeźby Wielki Kaukaz
dzieli się na trzy części: zachodnią, środkową (centralną) i wschodnią.
Gdy przemieścić się z zachodu na wschód, wysokości bezwzględne
wzrastają. Teren pomiędzy doliną rzeki Psou na zachodzie, a wschod-
nią granicą Abchaskiej Autonomicznej Republiki nazywany jest Kau-
kazem Zachodnim lub Abchaskim; w jego skład wchodzą góry:
Gagryjskie, Bzypijskie, Abchaskie, Kodorskie. Najwyższym szczy-
tem tej części Kaukazu jest Dombaj Ulgen o wysokości 4 047 
m n.p.m.

Kaukaz Centralny obejmuje najwyższe partie górskie, pokryte
wiecznym śniegiem, z licznymi lodowcami, zasilającymi liczne po-
toki. Tutaj położony jest najwyższy punkt w granicach Gruzji –
szczyt Szchara o wysokości 5 201 m n.p.m., jak i najbardziej znany
szczyt Kazbek (Mkinwari co w języku gruzińskim znaczy „lodowy
szczyt”) – 5 047 m n.p.m., położony w pobliżu Gruzińskiej Drogi

15

GRUZJA – PODSTAWOWE DANE



Wojennej. Główne pasma Centralnego Kaukazu to m.in. Góry Swa-
neckie, Leczchumskie, Raczyńskie.

Na wschód od Kazbeku zaczyna się Kaukaz Wschodni, niższy od
Centralnego. Odchodzące na południe od głównego grzbietu Góry
Kartlijskie i Kachetyjskie obniżają się w kierunku Kotliny Kachetyj-
skiej. Ze względu na zwiększającą się suchość klimatu w porównaniu
do Kaukazu Zachodniego i Centralnego granica wiecznego śniegu
przebiega tutaj znacznie wyżej i dlatego lodowce w tej części (po gru-
zińskiej, południowej stronie Kaukazu Wschodniego) nie są spoty-
kane. Kachetyjska część Kaukazu Wschodniego opada stromo 
w kierunku Alazanii, którą od południa ograniczają Góry Gombor-
skie. Na południe od nich położony jest płaskowyż Jorski. Pasma
Wielkiego Kaukazu porozcinane są głęboko licznymi dolinami rzecz-
nymi, tworzącymi kaniony, wąwozy i wodospady.

Pasmem łączącym góry Małego i Wielkiego Kaukazu są Góry
Lichskie, znane też pod nazwą Góry Suramskie, położone w cen-
tralnej Gruzji. Stanowią one jednocześnie granicę między wschodnią
a zachodnią Gruzją, rozdzielając dorzecza dwóch głównych rzek
kraju: Rioni i Mtkwari (Kura).

Mały Kaukaz tworzy kilka odrębnych grzbietów górskich, z któ-
rych najpotężniejsze są Góry Mescheckie i Góry Trialeckie, o wyso-
kości do 2 850 m n.p.m., rozdzielone przełomem rzeki Mtkwari. 
Ze względnu na mniejsze wysokości nie występują tutaj lodowce, 
a zarys ich grani jest znacznie łagodniejszy niż w Wielkim Kau-
kazie.

Pomiędzy Małym Kaukazem a południowym odcinkiem granicy
rozpościera się Płaskowyż Dżawachecki, czyli „wyniesiona równina”
o średniej wysokości ok. 1 800 m nad poziomem morza. Krajobraz
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powierzchni płaskowyżu urozmaicają stożki wygasłych wulkanów, 
z których najwyższy Didi Abuli, sięga aż do 3 301 m n.p.m.

Pogoda i klimat
Gruzja leży głównie w strefie klimatów podzwrotnikowych. 

Jednak ze względu na zróżºCnicowanie wysokości n.p.m. równo-
leżnikowy przebieg pasm górskich – szczególnie Wielkiego Kaukazu
– położenie Morza Czarnego od zachodu i wielkiego obszaru lądo-
wego od północy klimat Gruzji jest bardzo zróżnicowany. 
W zachodnich regionach kraju panuje łagodny klimat podzwrotni-
kowy morski, z gorącym, parnym latem i ciepłą zimą. Średnie 
temperatury powietrza w styczniu przekraczają 4ºC, a w lipcu na wy-
brzeżu dochodzą do 26ºC. Opady roczne przekraczają nawet 2 800
mm. Im dalej na wschód kraju, tym bardziej wzrastają różnice tem-
peratur pomiędzy latem i zimą, maleje ilość opadów (nawet do 400
mm w skali roku) i klimat staje się coraz bardziej kontynentalny, 
surowy. W górach klimat jest jeszcze chłodniejszy, wykształciły się
tam piętra klimatyczne, w najwyższych partiach występują wieczne
śniegi i lodowce.

Wody i lodowce
Gruzja znajduje się w zlewisku Morza Kaspijskiego i Czarnego.

Granicę między zlewiskami wyznacza przebieg Gór Lichskich. Rzek
uchodzących do Morza Czarnego jest więcej niż tych, które wpadają
do Morza Kaspijskiego, i są one obfitsze w wodę. Większość z nich
bierze początek w wysokich partiach Kaukazu Centralnego, często są
zasilane wodami z lodowców, jak np. Roni wraz z dopływami, druga
co do wielkości rzeka Gruzji, licząca 327 km, czy Inguri.
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Największą rzeką kraju jest Mtkwari (Kura), która uchodzi do
Morza Kaspijskiego. Jej źródła znajdują się na Wyżynie Armeńskiej,
w Turcji, a ujście w Azerbejdżanie. Od źródeł do Morza Kaspijskiego
Mtkwari liczy sobie 1 515 km. Dopływami Mtkwari są m.in. Li-
chawi, Ksani, Aragawi, Iori, Alazani. Rzeki Gruzji w zdecydo-
wanej większości zachowują charakter typowych rzek górskich, 
dzięki temu ich siłę wykorzystuje się do produkcji energii elekt-
rycznej.

W całej Gruzji znajduje się niewiele dużych jezior. Dominują je-
ziora polodowcowe w górach i krasowe w zachodniej części kraju.
Najwięcej i największych jezior jest na Płaskowyżu Dżawacheckim.
Pierwszym pod względem powierzchni jest Parawani (37 km2),
położone na wysokości 2 074 m n.p.m., którego maksymalna głębo-
kość nie przekracza 3 metrów.

Jednym z bogactw Gruzji są wody mineralne, występujące licznie
na obszarze całego kraju. Są to zarówno wody geotermalne (30 źró-

Nazwa rzeki
Długość 

w km
Powierzchnia

dorzecza 
w km2

Ujście

Mtkwai (Kura) 1 515 18 800 Morze Kaspijskie

Alazani 390 16 920 Mtkwai (Kura)

Iori 357 4 620 Mtkwai (Kura)

Rioni 327 13 418 Morze Czarne

Inguri 221 4 062 Morze Czarne

Chrami 220 8 340 Morze Czarne

Tab. Największe rzeki w Gruzji 
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deł), jak i inne, różne rodzaje wód leczniczych. Największe zagęsz-
czenie występuje w Meschetii, Adżarii, Megrelii i Raczy.

Aż 0,7% kraju (518 km2) zajmują lodowce, których w Gruzji na-
liczono aż około 600. Najbardziej „zlodzonym” regionem jest Swa-
netia, gdzie potężne jęzory schodzą z Pasma Wododziałowego, Gór
Swaneckich i Gór Kodorskich. Pierwszym pod względem po-
wierzchni jest lodowiec Lekziri, który zajmuje 42 km2. Lodowce na
obszarze Gruzji występują dziś jedynie w pasmach Kaukazu Wiel-
kiego, zaś na południu kraju, tj. w Małym Kaukazie, brakuje
współczesnych zlodowaceń.

Ludność

W Gruzji, według danych urzędu statystycznego na dzień 1 stycz-
nia 2009 roku, mieszka 4 385,4 tys. osób, średnia gęstość zaludnienia
wynosi 66 os./km². 56% ludności mieszka w miastach, na terenach
wiejskich – 44%. Największym miastem jest stolica kraju Tbilisi, 
w której mieszka ponad 1,1 mln mieszkańców. Pozostałe miasta są
już zdecydowanie mniejsze, a liczba ludności nie przekracza w nich
200 tys., np. Kutaisi – 188,6 tys., Zugdidi 171,6 tys., Gori – 135,8 tys.,
Marneuli – 123,5 tys., Batumi – 122,5 tys., Rustawi – 117,4 tys., Gar-
dabani – 112,7 tys., mieszkańców.

Wśród wielu grup etnicznych zamieszkujących terytorium Gruzji
najliczniejsza jest społeczność Gruzinów – 83,8%, których udział 
w całości populacji systematycznie wzrasta od lat 80. ubiegłego stu-
lecia. W statystykach gruzińskich – do których należy podchodzić
ostrożnie – pozostały odsetek ludności stanowią Azerowie (Azer-
bejdżan) – 6,5%, Ormianie – 5,7%, Rosjanie – 1,5%, Osetyjczycy –
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0,9%, oraz Abchazi, Kurdowie, Grecy, Ukraińcy, Żydzi i inni (źródło:
Statistical Yearbook of  Georgia: 2008/Department of  Statistics under Mi-
nistry of  Economic Development of  Georgia – Tbilisi, 2008). Dane te jed-
nak mogą dotyczyć jedynie obszaru, nad którym Tbilisi sprawuje
faktycznie kontrolę, wyłączając Osetię Południową i Abchazję.

Ludność zamieszkująca obszar Gruzji zróżnicowana jest także
pod względem religijnym. Najwięcej wyznawców ma Gruziński Koś-
ciół Prawosławny – 83,9% oraz islam – 9,9%. 3,9% deklaruje przy-
należność do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, katolicy
stanowią 0,8%, inne wyznania – 0,8%, natomiast 0,7% ogółu lud-
ności nie wyznaje żadnej religii (źródło: Statistical Yearbook of  
Georgia: 2008/Department of  Statistics under Ministry of  Economic 
Development of  Georgia – Tbilisi, 2008).

Gospodarka

Mieszkańcy Gruzji w większości pracują w rolnictwie, leśnictwie
i myślistwie – w sumie ponad 53% ogółu zatrudnionych (źródło: Sta-
tistical Yearbook of  Georgia: 2008/Department of  Statistics under Ministry
of  Economic Development of  Georgia – Tbilisi, 2008). Stopa bezrobocia
według oficjalnych danych wynosiła w 2007 roku 16,5% (źródło:
http://www.statistics.ge/index.php?plang=1).

W strukturze produktu krajowego brutto (2008 rok) największy
udział odgrywają usługi – 58,8%, następnie przemysł – 28,4%, 
a najmniejsze znaczenie ma rolnictwo, mimo iż skupia ono naj-
większą liczbę zatrudnionych.

W przemyśle decydujące znaczenie odgrywa energetyka – pro-
dukcja energii elektrycznej oraz zaopatrzenie w energię, gaz i wodę
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bieżącą; w dalszej kolejności produkcja żywności i napojów oraz
środków transportu, jak i przemysł metalowy. Zmniejszeniu uległo
znaczenie wydobycia rud manganu, miedzi, złota, srebra, węgla 
kamiennego oraz surowców skalnych, takich jak bazalty, granity, 
żwir.

Ze względu na dominujące górzyste ukształtowanie terenu jedy-
nie ok. 14% powierzchni wykorzystywane jest jako pola uprawne i te-
reny plantacji. Uprawia się na nich pszenicę, kukurydzę, warzywa.
Duże połacie zajmują winnice, plantacje herbaty i cytrusów. Główne
obszary upraw skupiają się wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, na
Nizinie Kolchidzkiej w zachodniej części kraju oraz na terenie Kart-
lii (dolinia Mtqvari) i Kachetii (dolina rzeki Alazani), w centralnej 
i wschodniej części Gruzji.

Tereny wyżej położone, nie nadające się do uprawy roślin, 
wykorzystywane są jako pastwiska. Stanowią one 1/4 powierzchni
kraju.

W strukturze użytkowania ziemi największy obszar zajmują lasy
– ponad 35% – które charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem
gatunkowym w zależności od miejsca występowania. W miarę prze-
mieszczania się z zachodu na wschód powierzchnia lasów maleje.
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Niedostępne w wersji demonstracyjnej.  

Zapraszamy do zakupu  

pełnej wersji książki. 
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