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Mojej córce Justynie i wnuczce Mai, 
bowiem kształtowanie krajobrazów ma 
sens przede wszystkim dla następnych 
pokoleń





Nie chcę chronić środowiska, chcę zbudować 
taki świat, w którym środowisko nie będzie 
potrzebowało ochrony. 

Autor nieznany

1. 
Wprowadzenie

Krajobraz to ważny dla ludzi element ich codziennego życia, który przyczynia 
się do kształtowania terytorialnej tożsamości indywidualnej, społecznej i naro
dowej. Oferuje też liczne korzyści materialne poprawiające jakość życia i umoż
liwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Zdarza się niekiedy, iż pojęcie 
to ma zabarwienie pejoratywne, szczególnie, gdy rozpatrujemy je w aspekcie 
odczuć estetycznych. Panujący bowiem w wielu miejscach bezład przestrzenny 
powoduje negatywne skutki nie tylko ekologiczne, ale także społeczne. Prawi
dłowe funkcjonowanie krajobrazu w takich warunkach może generować wyso
kie koszty ekonomiczne. 

Od zarania ludzkości krajobraz trwał w postaciach, które zwykle nazywamy 
krajobrazem pierwotnym lub naturalnym, jednak taki stan nie był niezmienny. 
Istniało bowiem, i w dalszym ciągu istnieje, wiele sił endo- i egzogenicznych, 
które przyczyniły się do jego przekształcenia. Niektóre z nich stanowią kon
sekwencję działalności człowieka i zaspokajania przez niego potrzeb byto
wych, wiążą się z gospodarką na gruntach rolnych czy leśnych, z rozwojem 
budownictwa, infrastruktury, jak również wielorakich form pozyskiwania 
energii. Skala tych antropogenicznych przekształceń pierwotnego krajobrazu 
spowodowała, że ludzkość znalazła się, według nowoczesnych poglądów 
(Zalasiewicz i in. 2011), w nowej erze, na etapie rozwoju życia na Ziemi nazwa
nego za Stoppanim (1871-1873) antropocenem lub antropozoikiem. Uogól
niając poglądy na ten temat, można stwierdzić, że w antropocenie (Crutzen, 



1. WPROWADZENIE

Stoermer 2000) mamy do czynienia z dominacją człowieka nad środowiskiem, 
z eksploatacją jego zasobów naturalnych w sposób często niekontrolowany 
oraz ze wzrastającym poziomem zanieczyszczeń. Dlatego w wielu miejscach 
nastąpiło istotne zaburzenie równowagi środowiska spowodowane z jednej 
strony wzmożoną konsumpcją, a z drugiej - brakiem form działalności rekom
pensujących powstałe straty środowiskowe i społeczne. W niebezpieczeństwie 
znalazły się bowiem nie tylko zasoby naturalne, lecz zmianom uległy także tra
dycyjne wzorce kulturowe, które zawsze w istotny sposób wpływały na kształ
towanie krajobrazu. Podobnie w fizjonomii krajobrazu nastąpiły przemiany 
postrzegane w kategoriach zagrożenia środowiska przyrodniczego, swoista 
negatywna ewolucja, która prowadzi do utraty różnorodności, koherencji i toż
samości (Antrop 2005). 

1. 1.  Zarys problemu

Reakcją polityczną i społeczną na wyżej opisany stan stało się wprowadzenie 
i rozpowszechnienie idei rozwoju zrównoważonego. Prawdopodobnie nie
wielu już badaczy środowiska geograficznego wątpi, czy słuszne pozostaje 
stwierdzenie Naveha (2004), iż rewolucja w zakresie zrównoważenia we 
wszystkich sferach życia powinna stanowić kluczowy element dalszych badań. 
Koncepcja rozwoju zrównoważonego jest bardzo szczytna, gdyż u jej podstaw 
znajduje się przeciwdziałanie szeroko pojętej degradacji środowiska przyrod
niczego i kulturowego Ziemi oraz założenie prowadzenia działalności gospo
darczej w sposób harmonijny. Znalazła więc ona wielu zwolenników niemal 
na całym świecie, a jej realizację finansowo wspomagają liczne organizacje, 
w tym ONZ. Jednak w sytuacji braku zrozumienia potrzeby podejścia syste
mowego i wielowymiarowego w relacjach człowiek-środowisko idea ta ska
zana będzie na niepowodzenie. Podejście to wymaga zresztą wdrażania licz
nych rozwiązań politycznych, prawnych oraz gospodarczych w funkcjonowaniu 
wielu instytucji na poziomach lokalnym i narodowym lub nawet wyższym. 

Niezmiennym (i być może obecnie decydującym) elementem skompliko
wanych relacji, jakie zachodzą w środowisku geograficznym, jest człowiek. 
Z natury musi on funkcjonować w środowisku, które zapewnia mu poczucie 
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1.1. ZARYS PROBLEMU

bezpieczeństwa oraz wzmacnia tożsamość społeczną i kulturową. Tylko w takich 
warunkach mogą powstawać stabilne i dobrze rozwijające się społeczeństwa 
i gospodarki. Potrzebna jest więc przestrzeń - krajobraz, swoisty megasys- 
tem środowiska geograficznego (Degórski 2005), w którym zachodzą procesy 
fizyczne, społeczne i ekonomiczne oddziałujące na zmysły ludzi i powodujące 
zaspokojenie tych podstawowych, naturalnych potrzeb (Solon i in. 2014). Takie 
rozumienie pojęcia systemu, w którym funkcjonujemy można wzbogacić o kon
cepcję rozwoju zrównoważonego i teorię krajobrazu. Połączenie tych trzech 
podejść do środowiska można odnaleźć w idei krajobrazu zrównoważonego, 
u podstaw której leży stwierdzenie, że nie każde ingerowanie człowieka w śro
dowisko jest złe, niszczące i powoduje chaos.

Problematyka krajobrazu zrównoważonego stanowi od niedawna przed
miot studiów wielu dyscyplin naukowych. O jej wadze we współczesnych bada
niach środowiskowych może chociażby świadczyć propozycja poświęcenia jej 
osobnej dziedziny nauki, co postulował Wu (2013) proponując dla niej nazwę 
„Landscape Sustainability Science" (LSS). Na gruncie mnogości opracowań 
powstałych w ostatnich latach dotyczących krajobrazu zrównoważonego oraz 
w bogactwie profili badawczych wątpliwości budzi rozbieżność metodyczna 
oraz preferowanie wybranego podejścia zdominowanego kierunkiem badań 
danego autora. Analizowane problemy, jak i przedstawiane rozwiązania, często 
nie mają charakteru kompleksowego niezbędnego do całościowego zrozumie
nia struktury i funkcjonowania badanych obszarów, jak również jego aspek
tów społecznych i estetycznych. Na ogół badacze nie wykonują również pełnej 
charakterystyki ani oceny krajobrazu pod kątem kształtowania go w kierunku 
zrównoważenia. Niemożliwe jest więc wykorzystanie tak powstałych koncepcji 
do zarządzania krajobrazem. Jak zauważył już Armand (1980), ze względu na 
złożoność tematyki, „ krajobrazoznawcy" mają obowiązek szeroko wykorzysty
wać wyniki badań prowadzonych przez innych, gdyż ich własne mogą dopro
wadzić jedynie do zbyt wąskiej analizy krajobrazu, bo ograniczonej jedynie do 
specjalności danego autora.

Wydaje się więc, że zasady prowadzenia oceny krajobrazu pod kątem jego 
zrównoważenia powinny być przede wszystkim jednolite i przejrzyste dla spe
cjalistów z różnych dziedzin. Również funkcjonowanie jednorodnie brzmią
cej definicji pojęcia „krajobraz zrównoważony" uprościłoby (i być może 
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1. WPROWADZENIE

przyspieszyłoby) realizację projektów interdyscyplinarnych mających na celu 
zastosowanie pozyskanych wyników oceny w kształtowaniu krajobrazu. Jak 
stwierdzili między innymi Barau i Ludin (2012) jedynie te dyscypliny, które 
działają na pograniczu kilku nauk mogą odegrać istotną rolę w rozwiązywaniu 
problemów związanych z dominującym wpływem człowieka na naszą planetę. 
Przyjęcie uniwersalnej definicji krajobrazu zrównoważonego umożliwiłoby 
również przygotowanie jednolitych zasad prowadzenia polityki pod kątem 
zrównoważenia krajobrazu. Uporządkowanie terminologiczne pomogłoby 
także w wymianie doświadczeń w zakresie zarządzania przestrzenią, podob
nie jak to ma miejsce w przypadku ochrony krajobrazów. Jedynie wówczas 
stworzy się szansę na zakończone sukcesem wdrożenie uzyskanych wyników 
do praktyki. Jak to bowiem trafnie ujęli Brandt i in. (2013), ideałem naukowym 
pozostaje poszukiwanie uniwersalnych prawidłowości, zasad i koncepcji, które 
można by wdrożyć do codziennego życia.

1.2. Zakres opracowania, cele i zadania

W Polsce, już w 2004 roku Solon postulował ujednolicenie podejścia do 
metodyki badania krajobrazu zrównoważonego poprzez utworzenie wzor
cowych modeli (Solon 2004). Ten sam autor złożył propozycję metodyczną 
oceny stopnia rozwoju zrównoważonego dla krajobrazu i jednocześnie otwo
rzył dyskusję nad kierunkami dalszych dociekań w tym zakresie. Od tego 
czasu prace podążają w tym kierunku jednak raczej powoli i nie przyniosły 
istotnych postępów. Z tego powodu autorka niniejszej pracy postanowiła 
kontynuować dyskusję na temat rozumienia pojęcia krajobrazu zrównowa
żonego, podjąć próbę podsumowania i uporządkowania istniejącego stanu 
wiedzy w tym zakresie oraz zaproponować metodykę badań krajobrazu pod 
kątem jego zrównoważenia. Ponieważ jednak, jak wskazują na to doświad
czenia autorów z wielu różnych krajów - por. publikacje zawarte w tomie 
Landscape Analysis and Planning. Geographical Perspectives pod redakcją 
Luc, Somorowskiej i Szmańdy (2015), jedną z kluczowych składowych oceny 
stanu krajobrazu jest kategoria użytkowania ziemi, dlatego skoncentrowała 
się ona na tym aspekcie prowadzonych badań.
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1.2. ZAKRES OPRACOWANIA, CELE I ZADANIA

Celem nadrzędnym niniejszej pracy stało się więc dążenie do eksplikacji zna
czenia, jakie odgrywa forma użytkowania ziemi w szeroko rozumianym kształto
waniu krajobrazu zrównoważonego. W kontekście kształtowania krajobrazu pro
blem ten ma istotne znaczenie, gdyż wiąże się wprost z niedostosowaniem typu 
użytkowania ziemi do charakteru krajobrazu naturalnego lub z jego zbyt inten
sywnym użytkowaniem, które może doprowadzić do zakłócenia ekologicznej 
stabilności i spowodować degradację krajobrazu. Realizacja tak sformułowanego 
celu wymagała wyznaczenia czterech szczegółowych celów. Pierwszy z nich (cel 
metodologiczny) wiązał się z ujednoliceniem i uporządkowaniem wielowymia
rowego podejścia do krajobrazu zrównoważonego oraz zaproponowania takiej 
definicji krajobrazu zrównoważonego, która integrowałaby stanowiska prezen
towane w różnych dyscyplinach zajmujących się tym zagadnieniem. Został on 
osiągnięty poprzez przegląd literatury przedmiotu, na której podstawie autorka 
dokonała syntezy poglądów, definicji i typologii krajobrazów oraz cech i wskaź
ników charakteryzujących krajobraz zrównoważony. Podjęła także próbę ich 
uporządkowania według zarysowującego się schematu wielu wymiarów i ujęć 
(płaszczyzn), w jakich to zagadnienie jest podejmowane w literaturze.

Kolejny, drugi cel (metodyczny) wiązał się z opracowaniem kryteriów 
i metod niezbędnych do charakterystyki, oceny, wyznaczania i sparametry- 
zowania krajobrazu zrównoważonego. Postawiony cel był możliwy do prze
prowadzenia na bazie badań własnych i doświadczeń autorki oraz przeglądu 
literatury, przy czym wyraźny nacisk położyła autorka na zastosowanie metod 
geoinformatycznych w procesie ewaluacji krajobrazu. Przyjęcie założeń teore
tycznych w zakresie tematyki krajobrazu zrównoważonego umożliwiło wyko
nanie badań empirycznych.

Trzeci cel szczegółowy wiązał się z ewaluacją danych o użytkowaniu ziemi 
w kontekście ich zastosowania do badania krajobrazu pod kątem zrównowa
żenia. Natomiast propozycja założeń metodycznych wykonania takiej oceny 
krajobrazu jest kolejnym, czwartym celem szczegółowym tej pracy.

W związku z realizacją tak postawionych celów określono następujące zada
nia badawcze:
1. analiza literatury pod kątem dotychczasowych definicji krajobrazu zrów

noważonego i sformułowanie własnej definicji, która uwypukli znaczenie 
użytkowania ziemi w badaniach krajobrazu;

1R



1. WPROWADZENIE

2. synteza istniejących podejść (ujęć i wymiarów) do zagadnienia badań i pro
pozycji kształtowania krajobrazu zrównoważonego;

3. ustalenie zestawu cech, wskaźników i kryteriów oceny krajobrazu pod kątem 
jego zrównoważenia;

4. sprawdzenie poprawności doboru cech, wskaźników i kryteriów poprzez 
zastosowanie ich w studiach przypadków;

5. zbudowanie procedury metodycznej postępowania mającego na celu wyko
rzystanie danych o użytkowaniu ziemi do oceny stanu zrównoważenia krajo
brazu oraz jego weryfikację w studiach przypadków.

Niniejsza praca składa się zatem z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich 
(rozdziały 1-3) ma charakter teoretyczny - przeglądowy i konceptualny. Jej 
tworzeniu przyświecała idea zebrania, uporządkowania i syntetycznego przed
stawienia obecnego stanu wiedzy i poglądów na temat krajobrazu zrówno
ważonego oraz typologii krajobrazów, a w szczególności stosowanych definicji 
i ujęć badawczych. Stanowiło to podstawę do przygotowania koncepcji oceny 
takich krajobrazów w środowisku geograficznym. Kluczowym osiągnięciem 
części teoretycznej jest zaproponowanie definicji krajobrazu zrównoważonego 
oraz opracowanie cech i kryteriów ich oceny.

Drugą część (rozdziały 4-5) stanowiło badanie empiryczne polegające na 
zaprezentowaniu metod oceny krajobrazu zrównoważonego. Przygotowany 
model postępowania zweryfikowano na podstawie kilku przykładów krajobra
zów Karpat Polskich, które starano się dobrać tak, by reprezentowały różne 
typy krajobrazów. Wykorzystano tu metodę zwaną „ studium przypadku ", przy 
której pomocy starano się wnikliwie opracować wybrane obszary badawcze.

W ostatnim, 6. rozdziale zaproponowano dalsze możliwe kierunki roz
woju prac nad dopracowywaniem cech, kryteriów i metod oceny krajobrazu 
zrównoważonego, które wykorzystują dane o użytkowaniu ziemi. W oparciu 
bowiem o tak przygotowane podstawy teoretyczne pojawiła się perspektywa 
rozwinięcia zagadnienia planowania krajobrazu zrównoważonego w toku dal
szych badań pod kątem metodycznym po to, aby utworzyć mocne podwaliny 
do zastosowania ich w praktyce na jak najszerszą skalę. Inną możliwość zasto
sowania przedstawionej procedury autorka widzi w prowadzeniu audytu kra
jobrazowego, który miałby na celu wskazanie krajobrazów charakteryzujących 
się brakiem zrównoważenia.
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1.3. USTALENIA TERMINOLOGICZNE

1.3. Ustalenia terminologiczne

Zagadnienie roli użytkowania ziemi w kształtowaniu krajobrazu zrównowa
żonego wiąże się z wieloma problemami natury semantycznej omawianymi 
w literaturze od lat. Do najważniejszych należą znaczenia pojęcia „krajobraz" 
i „krajobraz zrównoważony" oraz różnice pomiędzy „pokryciem terenu" 
a „użytkowaniem ziemi". Poniżej syntetycznie przedstawiono charakterystykę 
trzech z tych pojęć. Natomiast zagadnienie krajobrazu zrównoważonego, ze 
względu na jego wagę da podjętych rozważań, stało się osobnym rozdziałem 
niniejszego opracowania.

1.3.1. Krajobraz
Na temat etymologii pojęcia „krajobraz", jak i historii jego definicji wiele 
napisano w Polsce i zagranicą. Spośród autorów opisujących to zagadnienie 
warto na pewno przytoczyć Naveha i Liebermana (1984), na których powo
łuje się Pietrzak (2010), jak również wiele publikacji z tematyki krajobrazowej 
(m.in. Myga-Piątek 2012, Chmielewski 2014, Degórski i in. 2014). We wspo
mnianej pracy Naveha i Liebermana (1984) pojawia się między innymi ciekawa 
informacja o najstarszym zapisie słowa krajobraz znajdującym się w Księdze 
Psalmów (48,2). Od początku XXI wieku zagadnienie to traktowane jest wie
loaspektowo, o czym szerzej można znaleźć w publikacjach Solona (2008a, 
2008 b), Chmielewskiego (2O12b), Andrejczuka (2013), Degórskiego i in. 
(2014), Luc (2014, 2015), Balona i Krążą (2015), Degórskiego (2015), Matuszkie
wicza i Solona (2015), Myczkowskiego (2015), Olędzkiego (2015) oraz Solona 
i in. (2015). Obszerny przegląd genezy i zakresu znaczeniowego tego terminu, 
ze szczególnym naciskiem na krajobraz kulturowy przedstawiła również Myga- 
-Piątek (2012), a syntetycznie ujęli to Sałata i Myga-Piątek (2015: 74), którzy 
napisali, że:

(...) krajobraz to jednocześnie zestaw obiektów fizycznych (materialnych), sys
tem powiązanych ze sobą procesów, zbiór bodźców oddziałujących na różne 
zmysły użytkownika (odbiorcy), zbiór wartości (potencjałów), system świad
czący rzeczywiste i potencjalne usługi (funkcje).

W niniejszej publikacji za punkt wyjścia do badań krajobrazowych przy
jęła autorka definicję powszechnie funkcjonującą w Europie od wielu lat, 
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a wypracowaną na potrzeby Europejskiej Konwencji Krajobrazowej {Euro
pean... 2000), w której krajobraz określa się jako obszar postrzegany przez 
ludzi, a jego charakter jako wynik działania i interakcji czynników przyrodni
czych i/lub ludzkich. Bardzo podobnie brzmi również jej polski odpowiednik 
zapisany w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu {Ustawa... 2015), 
w której pojęcie krajobraz rozumie się jako:

(...) postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub 
wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub 
działalności człowieka.

Innymi słowy, krajobraz jest dostrzegalnym rezultatem złożonych form 
wielofunkcyjnego użytkowania ziemi, wspólnym dziedzictwem przynoszą
cym materialne i niewymierne korzyści dla społeczności lokalnych lub osób 
odwiedzających. Wydaje się, że takim sformułowaniem tego pojęcia w Usta
wie zamknięto dalsze dyskusje na ten temat, tym bardziej, że, jak to zauważył 
już wcześniej Andrejczuk (2007), dyskusja nad tym pojęciem nie jest aż tak 
istotna, gdyż ma ono wymiar archetypiczny, funkcjonujący w naszej świado
mości od zarania dziejów.

1.3.2. Pokrycie terenu versus użytkowanie ziemi
Przyjęta definicja pojęcia „ krajobraz" wyraźnie wskazuje na znaczną rolę, jaką 
odgrywa w postrzeganiu przestrzeni jej użytkowanie. Określenie „użytkowa
nie ziemi" często występuje w literaturze obok terminu „pokrycie terenu" 
lub nawet zamiennie z nim (ang. Land Use and Land Cover - LULC). Pojęcia 
te odgrywają istotną rolę w interpretacji i monitoringu otaczającej rzeczy
wistości, w tym w badaniach krajobrazowych, nie są jednak tożsame (Glim- 
skar, Skanes 2015; Luc, Bielecka 2015). Ontologią i semantykę obu tych pojęć 
przedstawiono w monografii Ahlqvista i in. (2015). W jednej z zawartych tam 
publikacji Gribb i Czerniak (2015) zwrócili uwagę na wykorzystanie danych LULC 
w przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych wymiarach planowania regio
nalnego oraz w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazów. Istotnym jej ele
mentem jest klasyfikacja (lub kategoryzacja) tych form, które stanowią część 
natury człowieka (Bowker, Star 1999), bez nich badane zjawisko oszałamiałoby 
tylko swą wielkością, nie dając możliwości określenia jego ilości ani znaczenia 
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(Jansen 2015). Warto też zauważyć, że proces tworzenia klasyfikacji czy kate
goryzacji zjawisk często jest wynikiem negocjacji interesariuszy, stanowi kon
sensus między różnicami w podejściach indywidualnych, grupowych i prefero
wanych przez daną instytucję. Natomiast Luc i Bielecka (2015) zwróciły uwagę 
na fakt, iż sposób rozumienia zagadnień LULC różni się, co często ogranicza 
możliwości porównawcze nie ułatwiając też współpracy międzynarodowej ani 
interdyscyplinarnej. Dlatego tak ważną rolę odgrywa tu polityka krajów Unii 
Europejskiej (Dyrektywa... 2007a, 2007 b) polegająca zarówno na ujednoli
ceniu podejść, jak i na ułatwieniu dostępu do danych przestrzennych związa
nych ze środowiskiem geograficznym oraz ich wykorzystaniem między innymi 
w szeroko pojętym planowaniu przestrzennym, w rozwoju zrównoważonym, 
jak również w kształtowaniu krajobrazu zrównoważonego. Poniżej zaprezento
wano pokrótce największe różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami - pokry
ciem terenu i użytkowaniem ziemi.

„Pokrycie terenu" często utożsamia się z „użytkowaniem ziemi", lecz jest 
to inne pojęcie, które tylko pośrednio odnosi się do tego, jak człowiek użyt
kuje powierzchnię Ziemi (Meyer, Turner 1994). Przez „pokrycie terenu" naj
częściej rozumie się bowiem fizyczne i biologiczne cechy powierzchni Ziemi 
odzwierciedlone w charakterze form ją pokrywających w danym momencie. 
Może być ono obserwowane z perspektywy człowieka na ziemi lub satelity 
(Luc, Bielecka 2015) oraz analizowane na mapach i na zdjęciach lotniczych. 
Semantycznie pojęcie to jest więc zbliżone do terminu „ krajobraz", lecz go nie 
wyczerpuje. Nie przeszkadza to jednak, by w licznych pracach z zakresu struk
tury przestrzennej krajobrazu lub jako podstawową informację w ocenie jego 
różnorodności, badacze wykorzystywali dane o pokryciu terenu jako jedyną 
zmienną (Jobin i in. 2003, Hladnik 2005, Solon 2008a, Luc i in. 2009). Podej
mowana przez nich tematyka, jak wspomniano w publikacji Kozak i in. (2014), 
wiąże się przede wszystkim z kwantyfikacją struktury przestrzennej krajobrazu 
w znaczeniu: (1) konfiguracji krajobrazu, która odnosi się do rozmieszczenia 
elementów krajobrazu w przestrzeni i rozpatruje się ją w aspekcie przestrzen
nym jako relacje ich położenia i rozmieszczenia, łącznikowym jako relacje 
sąsiedztwa elementów, jak również w aspekcie formy poprzez opisywanie 
kształtu elementów; (2) kompozycji krajobrazu, która wiąże się ze zróżnicowa
niem i liczbą jednostek danego typu w mozaice krajobrazu, bez odnoszenia się 
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do ich przestrzennego rozmieszczenia i jest rozpatrywana w aspekcie rodza- 
jowo-ilościowym jako udziały poszczególnych rodzajów elementów w całości 
systemu (Solon 2002).

Również podejście do zagadnienia „użytkowania ziemi" ewoluowało 
w ciągu ostatnich stu lat. Obecnie zwykle rozpatruje się je z punktu widzenia 
funkcjonalności w jej wymiarze społeczno-ekonomicznym, co skutkuje wyróż
nianiem najczęściej obszarów zamieszkałych, przemysłowych, usługowych, 
rolniczych, leśnych, rekreacyjnych, chronionych, porzuconych (Luc, Bielecka 
2015; Land... 2014). Wiele obszarów ma również mieszany charakter użytko
wania. Różnice w stosowanych nomenklaturach dotyczących pojęć „pokrycie 
i użytkowanie ziemi", jak również często ich łączne kartowanie spowodowało 
liczne trudności w wykorzystaniu istniejących zasobów takich danych prze
strzennych. Problem ten, na co wskazali Bjôrk i Skânes (2015), miała rozwiązać 
przyjęta w 2007 roku Dyrektywa INSPIRE, zgodnie z którą w wersji angielskiej 
Załącznika II (punkt 2, Dyrektywa... 2007 b) zapisano, że „pokrycie terenu" 
(ang. land cover) rozumiane jest jako:

(...) physical and biological cover of the earth's surface including artificial surfaces, 
agricultural areas, forests, (semi-) natural areas, wetlands, water bodies",

natomiast według Załącznika III, punkt 4 (Directive... 2007a) „użytkowanie 
ziemi " (ang. land use) to:

(...) erritory characterised according to its current and future planned functional 
dimension or socio-economic purpose (e.g. residential, industrial, commercial, 
agricultural, forestry, recreational).

Natomiast w wersji polskiej Dyrektywy w załączniku II, punkcie 2 znajduje się 
pojęcie „ użytkowanie terenu " definiowane jako:

(...) fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni Ziemi, włączając w to powierzch
nie sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary (pół-)naturalne, tereny podmokłe, 
akweny.

Z kolei w załączniku III, w punkcie 4 tego samego dokumentu występuje poję
cie „zagospodarowanie przestrzenne", pod którym autorzy rozumieją:

(...) terytorium charakteryzowane ze względu na jego obecny lub przyszły wymiar 
funkcjonalny lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze (np. mieszkaniowe, prze
mysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe).
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W ten sposób nie tylko nie rozwiązano problemu, lecz wręcz spowodowano 
znaczny chaos semantyczny, którego rozstrzygnięcie powinno jak najszybciej 
odbyć się na drodze legislacyjnej.

Trzeba jednak podkreślić, iż najczęściej i bez względu na to, jak nazywają 
się poszczególne zbiory danych, mamy do czynienia z klasyfikacją LULC o cha
rakterze mieszanym. W swej pracy jednak autorka postanowiła przyjąć użyt
kowanie ziemi (lub terenu jako synonimu) za przedmiot badań, uznając je za 
pojęcie nadrzędne w stosunku do pokrycia terenu. Zostało ono zdefiniowane 
za Dyrektywą (Dyrektywa... 2007b) jako: fizyczne i biologiczne użytkowanie 
powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, 
lasy, obszary (pół-)naturalne, tereny podmokłe, akweny.
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2.
Idea krajobrazu zrównoważonego

Niepokojące zmiany zachodzące w krajobrazie obserwuje się w wielu miej
scach świata, a rozwój cywilizacyjny to zarówno nasze dobrodziejstwo, jak 
i przekleństwo (Skowroński 2006). Paradoksalnie, podnosząc poziom życia, 
ludzie doprowadzili tymi samymi mechanizmami do spadku jakości otaczającej 
nas przestrzeni. Jak stwierdzili przykładowo Sztumski (2000) i Clemente i in. 
(2017), współczesne środowisko społeczne charakteryzuje się m.in. najwięk
szym w historii poziomem agresji oraz kryzysu ekologicznego. Powszechna 
„pogoń za zyskiem" łączy się z odrzuceniem dawnych systemów etycznych, 
co odbija się też w krajobrazie. Traktuje się go bowiem jako dobro niczyje, 
z którego mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń (Luc 2014), co przejawia 
się między innymi w ekspansywnym zagospodarowywaniu najatrakcyjniej
szej przestrzeni, często leżącej na pograniczu lub nawet w obrębie obszarów 
chronionych. Taki sposób postępowania prowadzi do fragmentacji krajobra
zów (Clemente i in. 2017), ich neo-wernakularyzacji1 (Canizaro 2007) lub, jak 
przedstawili to Uruszczak i in. (2015), pseudo-neowernakularyzacji w znacze
niu glokaIizacji, westernizacji i w efekcie - nijaczenia krajobrazów (Myga-Piątek 

' Wernakularyzm - nurt w kształtowaniu architektury europejskiej końca XIX i początku 
XX wieku, architektura wernakularna inaczej rodzima, odwołująca się do lokalnych tradycji 
budowlanych, wykorzystująca naturalne, miejscowe materiały, wpisana do kultury materialnej 
regionu. Neowernakularny - styl neorodzimy (Rytel 2015).
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2010, 2012; Solon i in. 2014). Ponadto, taka grabieżcza gospodarka przestrzenią 
skutkuje zaburzeniami ładu w krajobrazie, obniża jego wartość kulturową oraz 
powoduje dysharmonię, a w dalszej kolejności wręcz degradację lub dewasta
cję krajobrazu (Bogdanowski 1976; Czarnecki, Luc 2000; Degórski 2005; Perez- 
-Soba i in. 2008; Luc, Szmańda 2014, 2015). Obszarów z widocznymi skutkami 
niepohamowanej konsumpcji przestrzeni jest coraz więcej. Człowiek powinien 
więc dążyć do wprowadzenia odpowiedniej rekompensaty dla środowiska, 
w którym wcześniej spowodował zachwianie równowagi.

Wraz z powstaniem raportu Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, 
tzw. raportu Brundtland (Brundtland... 1987), a później Agendy 21 w Rio 
de Janeiro w 1992 roku pojawiła się nadzieja na zatrzymanie i odwrócenie 
tego niekorzystnego trendu zmian. Raport ten spowodował bowiem rozpo
wszechnienie się w środowisku naukowym idei rozwoju zrównoważonego, 
pomimo iż wielu jego badaczy reprezentuje wiele, wydawałoby się odmien
nych, dziedzin nauki (Kajikawa i in. 2007). Uogólniając, możemy stwierdzić, 
iż problematykę rozwoju zrównoważonego definiuje się w kategoriach jakości 
życia, sprawiedliwości, racjonalności i postępu (m.in. Jahnke, Nutzinger 2003; 
Papuziński 2006; Kajikawa i in. 2007; Helming i in. 2008; Schmandt i in. 2010) 
oraz w kontekście przyszłości (m.in. Schmandt i in. 2010; Seghezzo i in. 2017). 
Nie wszyscy jednak wiążą koncepcję zrównoważenia z krajobrazem. Dlatego 
tak ważne wydaje się ukazanie istoty powiązań pomiędzy teorią rozwoju zrów
noważonego a krajobrazem i przeanalizowanie: (1) czy stan zrównoważenia 
środowiska geograficznego, którego odzwierciedleniem jest krajobraz to uto
pia czy raczej trudny, lecz możliwy do osiągnięcia proces, (2) czym jest krajo
braz zrównoważony i jakie ma cechy, (3) jakie jest miejsce krajobrazów zrów
noważonych w typologii krajobrazów. Te trzy zagadnienia stanowią przedmiot 
rozważań w rozdziale 2 tej pracy.

2.1. Krajobraz zrównoważony w ekofilozofii

Badania krajobrazu mieszczą się w zakresie problematyki filozoficznej, jako że 
nawiązują do istoty i natury środowiska geograficznego. Dotyczą one zarówno 
źródeł zachodzących zmian w środowisku, ich wpływu na życie i zdrowie 
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człowieka, jak i wiążą się z poszukiwaniem filozoficznych podstaw ochrony 
krajobrazu jako dobra ponadczasowego, stoją też u progu badań antropo
logicznych ekofilozofii, gdyż podejmują zagadnienia społeczne i kulturowe 
(Luc 2014). Z typologicznego punktu widzenia relacje pomiędzy filozofią a kra
jobrazem można odnieść do przekonań ontologicznych pragmatycznej filozofii 
rozwoju zrównoważonego (Papuziński 2006). Opierają się one na założeniu 
wyjątkowości człowieka we wszechświecie, co uprawnia go do traktowania 
krajobrazu jako środowiska, które spełnia jego potrzeby egzystencjalne, reali
zuje jego pragnienia i daje odpowiednie wrażenia estetyczne. Z kolei przeko
nania historiozoficzne opierają się na rozwoju podejścia człowieka do otaczają
cego go środowiska, co bezpośrednio odzwierciedla się w zachodzących w nim 
zmianach. Natomiast w konserwatorskiej filozofii rozwoju zrównoważonego 
za priorytet przyjmuje się rozwój gospodarczy stawiając go przed komfortem 
życia człowieka i przed jakością środowiska (Jahnke, Nutzinger 2003; Papu
ziński 2013). Istotę idei krajobrazu zrównoważonego najlepiej jednak oddaje 
systemowa filozofia rozwoju zrównoważonego (Luc 2014). Przyjęte w niej zało
żenia ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne i historiozoficzne na równi 
traktują człowieka i naturę, co prowadzi do poszanowania wszelkiego życia 
oraz zakłada prowadzenie każdej działalności zgodnie z prawami przyrody. 
W podejściu systemowym preferuje się utrzymanie dynamicznej równowagi 
ekosystemów, a zrównoważona gospodarka jest funkcją wydajności ekosyste
mów, na których się opiera. Kluczem do osiągnięcia tego konsensusu jest więc 
sparametryzowanie tej wydajności, i tu z pomocą mogą przyjść proponowane 
w tej publikacji (rozdział 3) cechy i kryteria oceny krajobrazu, w tym usługi kra
jobrazowe (ang. landscape services).

2.1.1. Potrzeby człowieka a równowaga w środowisku
Protagoras (www_1) uważał, iż Człowiek jest miarq wszystkich rzeczy, a Platon 
dodał (...) istniejqcych, że sq, a nieistniejqcych, że nie sq (Witwicki 2002), więc 
wszystko, czego się podejmujemy, powinno mieć na celu dobro drugiego czło
wieka, gdyby bowiem nie było człowieka, zarówno piękno, jak i logika panująca 
w przyrodzie nie zostałyby dostrzeżone ani docenione. Z kolei kształtowanie 
środowiska ma sens tylko wówczas, gdy zachowuje się wzgląd na podmiot 
stanowiący istotę działalności człowieka, a podmiotem w tym przypadku jest 
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krajobraz. Człowiek, jak zauważył Vontobel (2006), ma zdolność do Interpre
tacji współzależności pomiędzy gospodarką a wartościami kulturowymi, w tym 
ogólnoludzkimi. Natomiast zmiany zachodzące w krajobrazie na poziomie 
lokalnym są wypadkową obowiązujących norm etycznych, poziomu edukacji 
danego społeczeństwa (szczególnie w zakresie świadomości ekologicznej) oraz 
zamożności regionu i jego potencjału turystycznego, a tym samym stanowią 
odzwierciedlenie obowiązujących w danym okresie i miejscu wzorców spo
łeczno-kulturowych i preferencji politycznych. Krajobraz zrównoważony ma 
więc szansę powstać lub trwać tylko w warunkach radykalnej przemiany świa
domości społecznej, od dawna postulowanej między innymi przez przedsta
wicieli filozofii „ekologii głębokiej" (Naess 1973). Propagują oni ideę ochrony 
różnorodności form życia, ograniczenie wzrostu standardu życia (do poziomu 
towarów i usług spełniających podstawowe tylko wymagania) na rzecz jego 
jakości (w rozumieniu pewnego stopnia doskonałości) oraz proponują taki kie
runek przemian, który nie neguje wartości postępu ani nauki, a jednocześnie 
ma charakter pragmatyczny, stanowiąc inne postrzeganie pozycji człowieka 
w strukturze rzeczywistości zbudowanej przez przyrodę.

Również Forman (2008) zauważył, że stan zrównoważenia krajobrazu sta
nowi bliżej nieokreślony cel zdeterminowany poglądami i działaniami czło
wieka. Prawdopodobnie więc nie ma jednego sposobu postępowania wzglę
dem krajobrazu, by uzyskać satysfakcjonujący poziom zrównoważenia. Istnieje 
bowiem wiele uwarunkowań geograficznych, kulturowych (lokalnych), poli
tycznych (na różnych poziomach organizacji), społecznych (również eduka
cyjnych), gospodarczych, ideowych (np. religijnych), które przyczyniają się do 
podejmowanych wyborów i decyzji. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by 
prowadzić działania zmierzające do zdefiniowania wartości krajobrazowych 
danego obszaru i ustalenia charakterystycznych dla niego kryteriów zrówno
ważenia oraz sposobów kształtowania. Wprowadzenie w życie nawet tylko 
niektórych zmian może podnieść jakość krajobrazu niezależnie od stopnia 
jego naturalności, gdyż zgodnie z zasadą równowagi można korzystać z dobro
dziejstw przyrody (krajobrazu jako przestrzeni) i jednocześnie dbać, by nie 
niszczyć jej walorów, w tym również krajobrazowych. Przyjmując założenie 
dalszego rozwoju, należy dostosować wprowadzane zmiany do pojemności 
i wydolności środowiska. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa ewaluacja, 
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która stanowi narzędzie do integracji podstawowych założeń tej idei i osta
tecznie prowadzi do właściwych decyzji strategicznych (Langer, Schón 2002).

2.1.2. Krajobraz zrównoważony - utopia czy realna wizja przyszłości?
Według Antropa (2006) krajobraz, w którym dominuje człowiek, podlega sta
łym przekształceniom i odzwierciedla jego społeczne i ekonomiczne potrzeby 
oraz priorytety. Autor ten zastanawiał się, czy w związku z tym w ogóle takie 
pojęcie jak „krajobraz zrównoważony" ma prawo bytu. Stanowi ono bowiem 
zaprzeczenie samo w sobie, skoro krajobraz bezustannie się zmienia, lub wręcz 
fikcję czy utopię, gdyż krajobraz może brać udział w procesie rozwoju zrówno
ważonego, ale sam nie będzie zrównoważony. Autor ten przyznał jednak, że 
rozważane pojęcie znajduje się w stadium transformacji, dlatego skonkludo- 
wał swoje przemyślenia stwierdzeniem, że krajobraz zrównoważony może ist
nieć w warunkach zachowania ekologicznego i zróżnicowanego sposobu jego 
funkcjonowania, kontynuacji lub reintrodukcji tradycyjnych i zrównoważonych 
metod jego kształtowania oraz zachowania dotychczasowego poziomu jakości 
życia lokalnej ludności. Dostrzegł on też niebezpieczeństwo niezrealizowania 
koncepcji rozwoju zrównoważonego w sytuacji, gdy niezbyt dokładnie zostaną 
określone ramy czasowe dla zarządzania krajobrazem - wówczas szczytne idee 
staną się fikcją.

Podobną do Antropa retorykę zaprezentował w tym czasie w Polsce Papu
ziński (2006), stwierdzając, że równowaga generalnie jest utopią, ale nie stoi 
ona w sprzeczności z racjonalnym charakterem zrównoważenia w środowisku. 
Hull (2007) natomiast ukazał dwie skrajnie różne postawy człowieka we współ
czesnym świecie: pierwsza, która prowadzi do rozwoju zrównoważonego, 
a druga - do katastrofy ekologicznej. Autor ten obie uznał za jednakowo praw
dopodobne, obie też mają rację bytu najprawdopodobniej w każdej kulturze 
na Ziemi i są zgodne z neomaltuzjańską ideą dysproporcji i niedostatków wyni
kających bezpośrednio z ograniczonych zasobów Ziemi oraz zanieczyszcze
nia środowiska. Jednym z ważniejszych pytań, na które trzeba jak najszybciej 
odpowiedzieć, jest: czy da się użytkować dane środowisko w taki sposób, aby 
nie spowodować negatywnych konsekwencji w krajobrazie?

Rozważając zagadnienie krajobrazu zrównoważonego z perspektywy global
nej, wydaje się, że jest ono z góry skazane na niebyt. Świadome kształtowanie 
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krajobrazu odbywa się bowiem częściej w skali lokalnej lub regionalnej, znacz
nie rzadziej już w ogólnonarodowej ze względu na chociażby zbyt duże zróżni
cowanie krajobrazu, a tym samym na zbyt duże odmienności w podejściu do 
proponowanych rozwiązań. Nie oznacza to jednak, że skutki działań lokalnych, 
pozytywne i negatywne, nie są odczuwalne globalnie. Dodatkowo trzeba mieć 
na uwadze aspekt psychologiczny - człowiek bardziej dba o środowisko znaj
dujące się w jego najbliższym otoczeniu (Vail 2006). W zakresie tematyki kra
jobrazowej na istnienie sprzeczności pomiędzy stosunkowo prostą zasadą roz
woju zrównoważonego a potrzebą sformułowania skomplikowanych strategii 
działania realizowanych na różnych płaszczyznach ludzkiej aktywności zwrócił 
uwagę Pawłowski (2006, 2008), lecz podkreślił, że nie powinno to zniechęcać 
do wprowadzenia idei zrównoważenia jako jedynego rozsądnego rozwiązania. 
Szersze rozważania na temat relacji między ideą krajobrazu zrównoważonego 
a ekofilozofią można znaleźć między innymi w pracach Dołęgi (2006), Luc 
(2014), Papuzińskiego (2006) czy Tyburskiego (2006).

2.2. Stan wiedzy w zakresie
idei krajobrazu zrównoważonego

W dociekaniach swych związanych z zagadnieniem „ krajobraz zrównoważony" 
autorka zastosowała metodę systematycznego przeglądu literatury, która 
doprowadziła do uporządkowania licznych ujęć tego zagadnienia w aspekcie 
jego definicji, teorii i poglądów, głównych założeń oraz rozwiązań aplikacyj
nych. Kierowano się tu zasadami opisanymi w publikacjach Czakona (2011), 
Matery i Czapskiej (2014) oraz Orłowskiej i in. (2017), które, ujmując to skró
towo, polegają na wyodrębnieniu bazy danych, określeniu słów kluczowych 
oraz wykonaniu selekcji publikacji do szczegółowej analizy. Ten etap badań 
został zrealizowany w latach 2014-2015 i polegał na przeglądzie publika
cji za poprzednie pięć lat, tj. okresu 2007-2013 oraz po przeanalizowaniu 
ich treści - na dokonaniu selekcji do dalszej, dogłębnej analizy. Zastosowa
nymi kryteriami wyboru były przede wszystkim: tematyka krajobrazowa oraz 
dostępność w bazie publikacji naukowych „Science Direct" i w wydawnic
twach „Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)" oraz „Taylor 
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& Francis Group". Do uzupełnienia bazy literatury wykorzystano procedurę 
„kuli śnieżnej". Przeszukiwanie czasopism naukowych nastąpiło według słów 
kluczowych „sustainable landscape" użytych w publikacjach. Listę wydaw
nictw zagranicznych, z których korzystano, oraz tytułów wybranych do analizy 
czasopism prezentuje tabela 1. Pokazuje ona również liczbę publikacji, które 
odpowiadają postawionym kryteriom. Wynika z niej, że wspomniane słowa 
kluczowe najliczniej (bo w 487 przypadkach) pojawiły się w publikacjach w cza
sopiśmie „ Landscape and Urban Planning". Natomiast tylko pojedyncze prace 
(poniżej 1% prac ogółem) zostały znalezione w czasopismach wydawnictwa

Tab. 1. Bazy wydawnictw zagranicznych, tytuły czasopism oraz liczba publikacji w la
tach 2007-2013 odpowiadająca kryterium wyszukiwania

Źródło: opracowanie własne.

Baza publikacji 
naukowych Tytul czasopisma Liczba 

publikacji

MDPI 
(Multidisciplinary 
Digital Publishing 
Institute)

Challenges 2

Diversity 1

Forests 2

Sustainability 24

Water 2

Science Direct

Ecological Economics 348

Journal of Environmental Management 413

Landscape and Urban Planning 487

Land Use Policy 399

Renewable and Sustainable Energy Reviews 246

Taylor & Francis

Annals of the American Association of Geographers 169

European Planning Studies 188

Journal of Environmental Engineering and Landscape 
Management 244

Journal of Environmental Planning and Management 228

Landscape Research 311

Planning Perspectives 179

Society & Natural Resources 298

The Professional Geographer 197

Razem 3738
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z otwartym dostępem - „MDPI". Przyczyna najprawdopodobniej znajduje 
się w tym, iż wydawnictwo to funkcjonuje od 2010 roku, czyli nie w całym 
analizowanym okresie. Warto również zwrócić uwagę na tematykę czasopism 
wyszczególnionych w tabeli 1. Pojęcie „sustainable landscape" pojawiło się 
równie często w czasopismach poświęconych ściśle tematyce krajobrazowej 
(„Landscape and Urban Planning" - 13% i „Landscape Research" - 8,3%), 
tych związanych z użytkowaniem terenu („ Land Use Policy"-10,6%) oraz eko
logicznych („ Ecological Economics" - 9,3%), jak i w ogólnie środowiskowych 
(„Journal of Environmental Management" -11% i „Society & Natural Resour
ces"-8%).

Publikacje polskie natomiast, ze względu na relatywnie mniejsze zaintereso
wanie badaczy tą tematyką przeglądano w sposób mniej systematyczny i sku
piono się na kilku czołowych czasopismach, w których zamieszczane są prace 
z zakresu badań krajobrazowych. Należą do nich: „Czasopismo Geograficzne", 
„ Geographia Polonica ", „ Prace Geograficzne IGiZP PAN ", „ Prace Geograficzne 
UJ", „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG", „Problemy Ekologii Kra
jobrazu (PAEK)" oraz „Przegląd Geograficzny". W dalszej kolejności również 
w tym przypadku zastosowano procedurę „ kuli śnieżnej".

Do pogłębionej analizy wybrano ostatecznie około 1000 publikacji polskich 
i zagranicznych, które po ponownej selekcji i syntezie uwzględniono w tej 
pracy. Przeprowadzona analiza miała na celu krytyczny przegląd piśmiennic
twa, syntezę dowodów naukowych, nie stanowiła więc nadrzędnego celu 
badań, dlatego jej wyniki nie zostały opracowane statystycznie.

2.2.1. Poglądy na pojęcie krajobrazu zrównoważonego
Analiza literatury wykazała istnienie wielu znaczeń terminu „krajobraz zrów
noważony", podobnie jak samego pojęcia „krajobraz". Za pierwsze publiczne 
pojawienie się koncepcji krajobrazu zrównoważonego przyjmuje się tekst 
opisu sesji krajobrazowej na konferencji CELA (The Council of Educators in 
Landscape Architecture) w 1988 roku, w Kalifornii. Autorzy wskazali w nim na 
podwójną istotę działalności człowieka w krajobrazie, która zmierza z jednej 
strony do ochrony wartościowych krajobrazów, a z drugiej - wzmacnia słab
sze elementy jego struktury lub funkcji (Thayer 1989). Trudno jednakże jedno
znacznie stwierdzić, gdzie i kiedy narodziła się ta idea oraz kto ją zainicjował, 

28



2.2. STAN WIEDZY

bowiem pojęcie zachowania równowagi w odniesieniu do krajobrazu od dawna 
pojawiało się w literaturze. Także w Polsce Wodziczko pisał już w 1946 ro
ku, że: (...) dzięki procesom samoregulacyjnym panuje w krajobrazie równo
waga (Wodziczko 1946: 35). Na ogół pojęcie „równowaga" wiązało się wów
czas z uznaniem „ mądrości" sił natury i raczej z wiarą w naturalną synergię niż 
z ingerencją człowieka, gdyż ta ostatnia najczęściej implikowała pejoratywny 
charakter tej działalności.

Dopiero wraz z upowszechnieniem się koncepcji rozwoju zrównoważonego 
rozumianego jako działalność, w której wyniku zostają zaspokojone potrzeby 
obecnego pokolenia bez zmniejszania szans przyszłym (Brundtland... 1987), 
zwrócono uwagę na połączenie przyrodniczego, ekonomicznego i społecz
nego wymiaru funkcjonowania człowieka w środowisku, a w odniesieniu do 
krajobrazu dodatkowo na kulturowe, instytucjonalne, moralne, duchowe 
(Universal... 2001), estetyczne i polityczne (Selman 2008) wartości życia zwią
zane z jego jakością. Jednakże rozwój zrównoważony i krajobraz zrównowa
żony nie są pojęciami tożsamymi, lecz współzależnymi. Krajobraz zrównowa
żony bowiem ma na celu zapewnienie społeczeństwu wysokiego standardu 
życia w zdrowym i estetycznym otoczeniu, z jednoczesnym poszanowaniem 
środowiska i przy zachowaniu rozsądnych granic konsumpcji i wykorzystywa
nia zasobów naturalnych (Luc 2014, 2015). Aby było możliwe zrealizowanie 
takiego podejścia, należy wprowadzić w przyszłości mechanizmy rynkowe, 
edukacyjne, prawne i ochronne, które promowałyby oszczędne i właściwe 
gospodarowanie zasobami krajobrazowymi (Papuziński 2006).

W dyskusji nad zdefiniowaniem krajobrazu zrównoważonego można wyróż
nić dwa główne podejścia: dynamiczne i strukturalne. Według zwolenników 
pierwszego z nich równowaga w krajobrazie to stan permanentny, który trwa 
w bliżej nieokreślonym interwale czasowym (zależnym od cykli przyrodni
czych). Do badania krajobrazu pod kątem jego zrównoważenia nie wystarczy 
więc pozyskanie chwilowego stanu krajobrazu, gdyż jest konieczna analiza 
porównawcza jego stanów w możliwie jak najdłuższej sekwencji czasowej 
(Haines-Young 2000). Forman (1990) pisał nawet o co najmniej kilku poko
leniach, podobnie sądzili James i in. (2000), Pena i in. (2010) oraz Kistowski 
(2008). Podejście dynamiczne reprezentuje także Myga-Piątek (2012). Według 
tej autorki jesteśmy świadkami świadomego zarządzania krajobrazem, które 
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prowadzi w kierunku zrównoważenia. W tym celu podejmuje się działania 
o charakterze gospodarczo-ekonomicznym zgodne z zasadami równowagi 
geoekologicznej.

Antrop (2006) z kolei zaproponował ujęcie tego zagadnienia w dwóch 
aspektach:
1. ochrony określonych wartości krajobrazowych i bezwzględnej kontynuacji 

działań, które zachowują i organizują daną przestrzeń;
2. utrzymania równowagi jako głównej zasady kształtowania krajobrazów 

w przyszłości, co oznacza, że należy zachować ją szczególnie na terenach 
rolniczych poprzez właściwe ich planowanie i zarządzanie.

Wood i Handley (2001) natomiast zwrócili uwagę na fakt, iż badania zmian 
w krajobrazie mogą skupiać się na: utracie jego funkcji (ang. obsolescence) lub 
na zaburzeniach (ang. disfunction) relacji pomiędzy charakterem krajobrazu 
i jego wykorzystaniem w sposób niezgodny z tym charakterem. Utrata funk
cji wiąże się ze zmianami struktury użytkowania indukowanymi poprzez czyn
niki społeczno-ekonomiczne. Zaburzenia z kolei wynikają z niedostosowania 
rodzaju użytkowania do typu krajobrazu lub ze zbyt intensywnego użytkowania 
zakłócającego ekologiczną stabilność krajobrazu. Analiza dynamiki środowiska 
powinna więc mieć charakter wielowymiarowy i długoterminowy uwzględ
niający procesy ewolucji krajobrazu, co może stanowić podstawę twierdzenia 
o zrównoważeniu krajobrazu badanego obszaru.

Drugie podejście - strukturalne reprezentuje między innymi Solon (2004: 
50), stojąc na stanowisku, że:

(...) krajobraz może być zrównoważony niezależnie od stopnia jego naturalności, 
a - co więcej - niektóre działania związane z utrzymaniem charakteru krajobrazu, 
prowadzą do zatrzymywania lub opóźniania procesów renaturalizacyjnych.

Zrównoważeniem krajobrazu autor ten nazwał więc zdolność krajobrazu do 
zachowania określonej struktury w danym czasie, co bardziej szczegółowo 
omówiono w rozdziale 3 niniejszej pracy.

Z kolei pracownicy Instytutu Rozwoju Zrównoważonego (The Sustainability 
Institute) w Uniwersytecie New Hampshire określili krajobraz zrównoważony 
jako ekologicznie zdrowy, ekonomicznie opłacalny, estetyczny i sprawiedli
wie dostępny oraz uznali, że przyczynia się on do nabywania doświadczeń 
o charakterze kulturowym oraz wzbogaca zrozumienie roli człowieka

30



22. STAN WIEDZY

w środowisku naturalnym poprzez wspieranie poczucia tożsamości miejsca 
{Sustainable... 2013). Warto zwrócić też uwagę, że zaproponowana przez pra
cowników tego instytutu charakterystyka krajobrazów zrównoważonych obej
muje głównie przyrodnicze aspekty tego zrównoważenia. Podobne podejście 
można znaleźć w definicji zaproponowanej przez Wu (2013). Autor ten uznał, 
że jest to zdolność krajobrazu do systematycznego dostarczania długookre
sowych, specyficznych dla krajobrazu usług ekosystem owych niezbędnych do 
utrzymania i poprawy samopoczucia człowieka w kontekście regionalnym, 
pomimo zmian przyrodniczych i społeczno-kulturowych. Definicja ta jednakże 
została skrytykowana przez Opdama i in. (2013) za preferowanie problematyki 
przyrodniczej w koncepcji dotyczącej nomen omen zrównoważenia. Autorzy 
ci zarzucili też Wu zbyt słabe zaakcentowanie interdyscyplinarnego i transdy- 
scyplinarnego charakteru koncepcji zrównoważonego krajobrazu.

Obszerny przegląd poglądów na temat idei krajobrazu zrównoważonego 
można znaleźć we wspomnianej wyżej publikacji Wu (2013), w której autor 
również stwierdził brak jednej ogólnie akceptowanej definicji. Nie służy temu 
fakt, iż w zakres nauk zajmujących się badaniami krajobrazu, jak ustalili Barau 
i Ludin (2012), wchodzi obecnie 14 dyscyplin, które wykorzystują ideę zrówno
ważenia dla swych różnych celów badawczych, co, jak zauważył Wu (2013), cza
sami doprowadza do istotnych różnic w jej interpretacji. Musacchio (2013) zaś 
dodatkowo podkreśliła geograficzne zróżnicowanie podejść pomiędzy Europą, 
regionem Pacyfiku, Afryką a Ameryką Północną. Wielość definicji wiąże się 
także z szerokim kontekstem, w jakim one występują. Dlatego właśnie defini
cja pojęć związanych z krajobrazem zrównoważonym powinna zawierać kilka 
jego typowych cech, oczywistych i charakterystycznych.

2.2.2. Podstawy teorii krajobrazu zrównoważonego
Podstawę teorii zrównoważenia krajobrazu w ujęciu zarówno dynamicznym, 
jak i strukturalnym stanowią wymiary (ang. dimension). Mają one charakter 
cech, założeń, aspektów, sposobów podejścia do zagadnienia krajobrazu zrów
noważonego. W literaturze można znaleźć różne ich propozycje. Na przykład 
Benson i Roe (2000) wyróżnili cztery wartości tych wymiarów: ekologiczne, 
ekonomiczne, społeczne i polityczne. Z kolei zgodnie z podejściem Jamesa i in. 
(2000), Blaschkego (2006), de Groota (2006) oraz Vileniske (2008), mają one 
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charakter przyrodniczy, ekonomiczny, społeczny i kulturowy. Selman (2008) 
założył istnienie pięciu takich komponentów: środowisko przyrodnicze, eko
nomia, społeczeństwo, zarządzanie i estetyka. Musacchio (2009) natomiast 
wprowadziła do literatury pojęcie „6 Es", czyli sześciu wymiarów: środowi
sko przyrodnicze (ang. environment), ekonomia (ang. economy), kapitał spo
łeczny (ang. equity), estetyka (ang. aesthetics), doświadczenie/wiedza (ang. 
experience) oraz etyka (ang. ethics).

Wymiary te bezpośrednio rzutują na kompleksowość podejścia do prac 
w omawianym tu zakresie tematycznym (Luc 2015) i tworzą niezbędny dla 
analizy zrównoważenia holistyczny obraz rzeczywistości mający wielu zwolen
ników, między innymi są to: Naveh (2004), Antrop (2006), Matthews i Selman 
(2006), Albert i Vargas-Moreno (2010), Barau i Ludin (2012). Wielowymiaro
wość występuje jako podstawowy zbiór cech krajobrazowych decydujących 
o jego zrównoważeniu i odzwierciedla się w obu wspomnianych podejściach 
-dynamicznym i strukturalnym. Można uznać ją za tożsamą z podejściem holi
stycznym, gdyż do krajobrazu zrównoważonego należy podchodzić komplek
sowo (m.in. Antrop 2006; Matthews, Selman 2006; Albert, Vargas-Moreno 
2010; Barau, Ludin 2012).

Podsumowując wspomniane wyżej podejścia wielu autorów (ryc. 1), możemy 
uznać, że krajobraz zrównoważony (KZ) rozpatrywany jest wielowymiarowo, 
w sześciu aspektach (wymiarach):
1. środowisko przyrodnicze - potencjalny i aktualny kierunek wykorzystania 

zasobów naturalnych takich jak: złoża mineralne, gleby, wody, powietrze, 
zasoby roślinne i zwierzęce oraz energia słoneczna, wiatrowa i wodna;

2. ekonomia - również polityka i zarządzanie polegające na prowadzeniu takiej 
polityki lokalnej i regionalnej oraz stosowaniu takich metod zarządzania by 
utrzymana została wartość krajobrazu dla celów rozwoju regionu;

3. społeczeństwo - kapitał społeczny i krąg kulturowy, który odnosi się do 
odczuć i potrzeb ludzi w zakresie tradycji miejsca oraz w aspekcie poszuki
wania odpowiedzi na pytanie o to jaki rodzaj krajobrazu chcieliby mieć;

4. estetyka - w rozumieniu atrakcyjności oraz zadowolenia użytkowników;
5. etyka - w szerokim pojmowaniu moralności, odpowiedzialności i bez

interesowności;
6. wiedza - w rozumieniu również doświadczenia.
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Ryc. 1. Model koncepcji wielowymiarowego i wielopłaszczyznowego 
podejścia do krajobrazu zrównoważonego

Źródło: Luc (2015), zmienione.

Wielowymiarowość składa się więc z sześciu komponentów (wymiarów) 
i wyraźnie odzwierciedla się w pięciu podstawowych, ogólnych ujęciach (lub 
płaszczyznach, ang. framework) funkcjonujących w badaniach krajobrazu 
zrównoważonego): ekologicznej, planistycznej, wielofunkcyjnej, wizualnej 
oraz hybrydowej będącej połączeniem poprzednich czterech płaszczyzn 
(Luc 2015). Wymiary i ujęcia charakteryzuje brak ostrych granic, dlatego na 
rycinie 1 wymiary pokazane zostały linią krzywą, przerywaną, a wzajemne 
przenikanie ujęć - tonacją barw. Poniżej ujęcia te zostaną szczegółowo 
przeanalizowane.
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2.2.2.1. Ujęcie ekologiczne
Ujęcie ekologiczne (ang. ecologicalframework) oznacza tu strukturę i funkcjo
nowanie środowiska przyrodniczego, którego badaniem zajmuje się ekologia 
krajobrazu. Podejście strukturalne polega na badaniu wzajemnego układu ele
mentów w całym krajobrazie lub też wybranych pojedynczych komponentów 
przestrzeni. Na związku struktury krajobrazu z jego funkcjonowaniem skupili 
się między innymi Termorshuizen i in. (2007), którzy stwierdzili, że właściwa 
struktura krajobrazu powinna zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ekosys
temów poprzez uzyskanie optymalnych warunków do przetrwania określonej 
liczby i rodzaju gatunków na danym obszarze. Opdam i in. (2006) dodatkowo 
zwrócili uwagę na problem transferu wiedzy, czyli konieczność zastosowania 
pozyskanej wiedzy w planowaniu i projektowaniu krajobrazów oraz wprowa
dzaniu zmian w użytkowaniu ziemi.

Struktura krajobrazu determinuje zachowanie poprawnego funkcjonowa
nia geosystemu na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Jeśli traktować krajobraz 
jako system otwarty, który nieustannie podlega zmianom, to powinien on 
funkcjonować jako dodatnie sprzężenie zwrotne pomiędzy jednostkami 
zachowującymi homeostazę (czyli funkcjonującymi na zasadzie ujemnego 
sprzężenia zwrotnego). Homeostaza rozumiana jest nie tylko jako naturalny 
proces regulacyjny, lecz także jako proces kontrolowany przez człowieka 
przy zachowaniu maksymalizacji energetycznej systemu. Potwierdzeniem 
tej tezy są poglądy Nohla (2001), według którego kryterium zrównoważenia 
stanowi stabilność utrzymywana przez proces sprzężenia zwrotnego ujem
nego wywoływanego na dwa sposoby: (1) równowagi homeostatycznej, czyli 
samoregulacji lub samoorganizacji krajobrazu w przypadku krajobrazów 
pierwotnych czy naturalnych oraz (2) równowagi kontrolowanej, nazwanej 
przez autorkę „ homeoantropopresją" (Luc 2015), w rozumieniu regulacji 
i organizacji procesów krajobrazowych przez czynniki społeczne (kulturowe, 
tradycjonalne) i prawno-ekonomiczne (przepisy prawne i narzędzia gospo
darcze). Kryteria hierarchicznego układu jednostek przestrzennych (czyli 
struktury krajobrazu) funkcjonujących na zasadzie stałości przepływu energii 
oraz maksymalizacji energii całego systemu krajobrazowego składającego się 
z samoregulujących się ekosystemów (modułów) dla określenia cech krajo
brazu zrównoważonego omówili Lee i in. (2013). Wyznaczenie kryteriów dla 
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takiego krajobrazu powinno według tych autorów opierać się na dwóch pod
stawowych zasadach:
1. zhierarchizowanego układu przestrzennego, w którym rozmieszczenie 

modułów gwarantuje utrzymanie ciągłości przepływu energii, co ma zapew
nić trwałość krajobrazu (ang. spatial arrangement according to the energy 
hierarchy);

2. krajobraz zrównoważony powinien składać się z samoregulujących się jed
nostek funkcjonujących na zasadzie maksymalizacji energii, według Odum's 
Energy Systems Theory (Odum 1996) na wszystkich poziomach energetycz
nych systemu (ang. self-organization for maximum power at all levels of 
the energy hierarchy).

W tym kontekście Albert i Vargas-Moreno (2010) oraz Larcher i in. (2013) 
przedstawili strukturę użytkowania ziemi i konsekwencje funkcjonalne (ang. 
functional consequences) wprowadzanych zmian w krajobrazie.

Ekologia krajobrazu zajmuje zatem jedno z kluczowych miejsc w naukach 
zajmujących się krajobrazem zrównoważonym, ponieważ struktura przestrzeni 
i jej funkcjonowanie kształtują fizjonomię krajobrazu.

2.2.2.I. Ujęcie wielofunkcyjne
Ujęcie wielofunkcyjne (ang. multifunctional framework) odnosi się do funk
cji, które pełni dany krajobraz jako system powiązanych form wykorzystania 
przestrzeni w jednostce czasu. Selman (2008) uznał to ujęcie za podstawowe. 
Mianem „ wielofunkcyjny" określił on zarówno funkcje (np. bioróżnorodność), 
strukturę (np. mozaikowatość), jak i wynikające z nich korzyści społeczne (np. 
estetyka pejzaży). Na wieloznaczność definicji tego pojęcia, które nie stanowi 
tylko połączenia różnych form użytkowania ziemi, lecz oznacza raczej zinte
growane działanie w obrębie tej samej jednostki krajobrazowej w zbliżonym 
czasie, zwrócili uwagę Ling i in. (2007). Wskazali oni na korzyści, jakie płyną ze 
stosowania takiego podejścia versus ujęcia konwencjonalnego, czyli ogranicza
jącego się do wymiarów społecznych, ekonomicznych i estetycznych.

Podkreślając wagę ujęcia wielofunkcyjnego w problematyce krajobrazu 
zrównoważonego, Kato i Ahern (2009) oraz Taylor Lovell i Taylor (2013) ukazali 
je z perspektywy wielopłaszczyznowego planowania, co niekiedy oznacza kon
flikt pomiędzy różnymi formami wykorzystania tego samego terenu w aspekcie 
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czasu, przestrzeni i form użytkowania ziemi. Ling i in. (2007) w tworzeniu zrów
noważonych, wielofunkcyjnych środowisk zaproponowali analizę funkcji histo
rycznych, ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i wspólnotowych (ang. 
communitarian). Meyer i Grabaum (2008) natomiast, zauważyli rzadko poja
wiające się w literaturze podejście, w którym dominuje kierunek produkcyjny, 
regulacyjny, kulturowy, estetyczny, etyczny, psychologiczny i rekreacyjny. Jesz
cze inaczej podeszli do zagadnienia wielofunkcyjności Selman i Knight (2006), 
którzy dla określenia kryteriów funkcjonowania kulturowego krajobrazu zrów
noważonego zaproponowali zastosowanie modeli jakościowych wykorzystują
cych relacje sprzężeń zwrotnych pomiędzy naturalnym, kulturowym, społecz
nym i ekonomicznym kapitałem krajobrazu.

Przykład holistycznej analizy struktury krajobrazu pod kątem jego wielo
funkcyjnego zrównoważenia na obszarach wiejskich można znaleźć w pracy 
Southerna i in. (2011). Autorzy zaproponowali metodykę badań zmierzającą 
do wypracowania scenariuszy projektowania krajobrazu. W zaprezentowanym 
przykładzie zastosowali dwa takie scenariusze: (1) agrokulturowy - nastawiony 
na realizację głównie produkcji rolnej, polityki produkcji biopaliw i handlu 
światowego, oraz (2) ekologiczny - skoncentrowany na zwiększeniu ochrony 
ekosystemów, usług ekosystemowych i wielofunkcyjnego użytkowania ziemi. 
Zawężone podejście do funkcji tylko jednego, ale istotnego elementu krajo
brazu, uwarunkowanego i utrwalonego kulturowo-historycznie na przykła
dzie znaczenia żywopłotów (ang. hedgerows), przedstawili Lotfi i in. (2010). 
Ta publikacja wskazuje na duże znaczenie funkcji odziedziczonych i historycz
nie uwarunkowanych elementów środowiska w krajobrazie zrównoważonym.

Wielofunkcyjność to wielowymiarowość i połączenie środowiska przyrodni
czego z gospodarczym przy stałym zwracaniu uwagi na rolę człowieka w każ
dym aspekcie tego złożonego systemu. Takie podejście można odnaleźć mię
dzy innymi w publikacji Mastrangelo i in. (2013). Autorzy ci podkreślili w niej 
brak pełnej i jednoznacznej definicji pojęcia wielofunkcyjności i zapropono
wali, by oznaczało ono zdolność krajobrazu do zachowania różnych korzyści 
z oddziałujących na siebie ekosystemów na potrzeby społeczeństwa.

W takim rozumieniu wielofunkcyjność odnosi się do omawianej wcześniej wie
lowymiarowości krajobrazów zrównoważonych. Nieco inaczej rozpatruje się wie
lofunkcyjność w środowisku miejskim, a inaczej w wiejskim, ale w wielu pracach, 

36



2.2. STAN WIEDZY

również tych cytowanych, powtarza się przekonanie, iż krajobrazy wielofunkcyjne 
stanowią integralną część analizy krajobrazów pod kątem usług ekosystem owych. 
Aby móc dążyć do osiągnięcia stanu zrównoważenia w krajobrazach, usługi 
te należy wzmocnić i polepszyć ich jakość, co wiąże się ze zmianami w strukturze 
przestrzennej ekosystemów oraz w formach użytkowania ziemi.

2.2.2.3. Ujęcie wizualne
W powszechnym rozumieniu krajobraz wiąże się z estetyką, a częstym synoni
mem tu stosowanym jest „ pejzaż". Odzwierciedlenie takiego podejścia można 
również znaleźć w literaturze naukowej, a jego zwolennikami są między innymi 
Benson i Roe (2000), Selman (2008), Andrejczuk (2010) oraz Jorgensen (2011). 
W ujęciu wizualnym (ang. visual framework) pojęcia estetyki krajobrazu i pej
zażu uzupełniają się. Termin „ estetyka " posiada ścisłe konotacje interdyscypli
narne, wiąże się bowiem zarówno z filozofią i sztuką, jak i z naukami społecz
nymi, takimi jak psychologia środowiskowa, etnologia i geografia kulturowa. 
Wrażenia estetyczne użytkownika krajobrazu stanowią więc wypadkową rela
cji, jakie zachodzą pomiędzy cechami fizycznymi i kulturowymi środowiska, 
a tym samym można uznać, że w ujęciu wizualnym ocenę stanu zrównowa
żenia krajobrazu wykonuje się w oparciu o jego fizjonomię. Im dokładniejsze 
przeanalizowanie tych cech i zrozumienie ich wpływu na odczucia i doświad
czenia odbiorcy, tym efektywniejsze planowanie krajobrazu (Chon, Shafer 
2009). „ Pejzaż" natomiast, jak to określił Andrejczuk (2010), wiąże się z arty
stycznym postrzeganiem wycinka przestrzeni jako całości i nawiązaniem z nim 
relacji mentalnych poprzez postrzeganie multisensoryczne.

W podejściu wizualnym do badań krajobrazowych istnieją często odmienne 
kryteria stwierdzania stanu zrównoważenia w zależności od stopnia czy rodzaju 
antropizacji przestrzeni. Na przykład według teorii Nohla (2001) dla charakte
rystyki stopnia równowagi krajobrazowej w sensie estetycznym mogłyby ist
nieć następujące określenia:
1. piękny (ang. beautiful) - odnoszący się do krajobrazu kulturowego;
2. wysublimowany lub spontaniczny (ang. sublime or sponstanious) - odno

szący się do krajobrazu w momencie transformacji;
3. interesujący (ang. interesting) - dla krajobrazu miejsko-przemysłowego;
4. gładki, równy, prosty (ang. piane) - dla krajobrazu wiejskiego.
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Na dużą wagę oceny estetycznej krajobrazu w aspekcie jego zrównoważe
nia zwrócili też uwagę Haaland i in. (2011), którzy powołali się między innymi 
na opinię Antropa (2006) oraz Nassauera i Opdama (2008). Podkreślili oni 
istotność tej problematyki w aspekcie właściwego planowania obszarów wiej
skich na potrzeby zwiększenia ich atrakcyjności w zakresie bioróżnorodności, 
zachowania dziedzictwa kulturowego oraz znaczenia krajobrazu dla społecz
ności lokalnych ze względu na istniejące regionalizmy i cechy świadczące o toż
samości miejsca w celu uniknięcia stereotypów. Nie da się przecenić roli, jaką 
odgrywa estetyka krajobrazu w życiu społecznym, stanowiąc wyraz zrozumie
nia środowiska, jak i dbałości o nie (Jorgensen 2011 vide Meyer 2008).

Poglądy związane z aspektami wizualnymi oceny krajobrazów pod kątem 
ich zrównoważenia były rzadziej przedstawiane w przeanalizowanych publi
kacjach niż w zakresie pozostałych ujęć. Przyczyny tego można upatrywać we 
wspomnianych zależnościach interdyscyplinarnych, gdyż cechy fizjonomiczne 
krajobrazu oraz procesy fizjologiczne i psychologiczne, które leżą u podstaw 
oceny estetycznej wiążą się bardzo mocno z indywidualną percepcją każdego 
człowieka i uwarunkowane są kulturowo (Jorgensen 2011). Z drugiej strony, 
zmienność tych cech spowodowana działalnością człowieka stanowi odzwier
ciedlenie rozwoju świadomości społecznej, co jest miarą demokracji i cywiliza
cji. Kiedy ma się na względzie przyszłe pokolenia, najważniejsze jest, by walory 
estetyczne krajobrazów, naturalne i kulturowe, trwały w jak najlepszym sta
nie i jednocześnie dobrze komponowały się z otoczeniem, czyli współistniały 
w równowadze z nowymi komponentami krajobrazu.

2.2.2.4. Ujęcie planistyczne
Ujęcie planistyczne (ang. planning and management framework) w podej
ściu do badania krajobrazu zrównoważonego według Jamesa i in. (2000) 
oraz Pena i in. (2010) wiąże się oczywiście z planowaniem, z retrodykcją oraz 
z zarządzaniem krajobrazem. Planowanie krajobrazu to przede wszystkim 
jego kształtowanie głównie poprzez rozwój i postęp, natomiast jedną z form 
zarządzania nim stanowi jego ochrona. W literaturze pojawia się pytanie 
o to, czy krajobraz powinien być traktowany jako swoiste sanktuarium lub 
muzeum etnograficzne czy raczej jako obszar stawiający wyzwania współcze
snym procesom globalizacyjnym dla dobra wszystkich odbiorców lokalnych, 
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oczywiściez poszanowaniem wartości środowiskowych (Tyburski2OO6;Luc2O14). 
Zurlini i in. (2013 za Leitao, Ahern 2002) oraz Opdam i in. (2002) stwierdzili, 
że powinno funkcjonować naturalne połączenie pomiędzy ekologią krajobrazu 
a jego planowaniem, aczkolwiek droga do osiągnięcia tego jest jeszcze daleka. 
Wydaje się oczywiste, iż potrzeby społeczne można realizować zarówno 
poprzez ochronę krajobrazów, jak i poprzez tworzenie nowych rozwiązań 
w celu polepszenia jakości tych już istniejących, dążąc oczywiście do stanu ich 
zrównoważenia. Przykładowo Owen i Herlin (2009) zaproponowali aktywizo
wanie krajobrazów wiejskich o silnych cechach kulturowych poprzez nacisk na 
ich cechy społeczne i ekonomiczne w myśl zasad rozwoju zrównoważonego. 
Rozpatrywanie bowiem zagadnienia planowania przestrzeni w oderwaniu od 
lokalnych cech społecznych jest niewłaściwe.

Ahern (2005) z kolei, opierając się na Steinitz' Framework Method for Land
scape Planning (Steinitz 1990, 1995), postawił kluczowe pytania związane 
z planowaniem zrównoważonego krajobrazu, które wiążą się z takimi elemen
tami jak:
1. sposób przedstawienia (ang. representation): Jak powinno się opisywać 

stan krajobrazu w aspekcie jego komponentów, granic, szeroko pojętej prze
strzeni i czasu?

2. proces (ang. process): Jak funkcjonuje krajobraz, jakie są funkcjonalne 
i strukturalne relacje pomiędzy jego komponentami?

3. diagnoza (ang. evaluation): Jak można ocenić, czy krajobraz w obecnym sta
nie dobrze funkcjonuje? Wskaźniki oceny, które powinny zostać tu wykorzy
stane to: piękno, różnorodność siedlisk, koszt, przepływ substancji odżyw
czych, stopień zadowolenia jego użytkowników lub zdrowie publiczne.

4. przemiana/ingerencja (ang. change/intervention): Poprzez jakie działania 
można zmienić obecny wygląd krajobrazu?

5. oddziaływanie (ang. impact): Jaki przewidywalny skutek mogą odnieść 
wprowadzone zmiany?

6. decyzja (ang. decision): Przekształcić czy zachować i chronić krajobraz - jakie 
są możliwe działania alternatywne?

Generalnie jednak panuje pogląd, że zarówno proces planowania i zarządzania 
krajobrazem, jak i później jego odbiór społeczny w rozumieniu percepcji kra
jobrazu zależą od wielu czynników. Należy więc przyjąć odpowiednie strategie 
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postępowania, z jednej strony stymulować wzrost ekonomiczny na poziomie 
lokalnym, z drugiej chronić i wzmacniać istniejące walory szeroko i wielowy
miarowo rozumianego krajobrazu. Proponowane w literaturze przedmiotu 
kierunki działania to:
1. wydanie odpowiednich aktów prawnych w zakresie rozwoju zrównowa

żonego krajobrazów w oficjalnych dokumentach i programach (Schmandt 
i in. 2010);

2. tworzenie krajobrazów wielofunkcyjnych (Kato, Ahern 2009) ze szczegól
nym zwróceniem uwagi na obszary konfliktowe;

3. tworzenie pasów zieleni (ang. greenway) (Pena i in. 2010), jak również wie
lofunkcyjnych ram (ang. multifunctional landscape framework) zrównowa
żonego planowania „zielonej infrastruktury" (Taylor Lovell; Taylor 2013);

4. projektowanie krajobrazów na bazie istniejących wartości kulturowych 
(Kato, Ahern 2009);

5. realizacja płatności z tytułu pomocy bezpośredniej, pod warunkiem przestrze
gania przepisów dotyczących ochrony środowiska (Stobbelaar i in. 2004);

6. prowadzenie publicznych debat i konsultacji w zakresie proponowanych 
rozwiązań przestrzennych, które byłyby oparte o nowoczesne rozwiąza
nia technologiczne (Public Participatory Géographie Information Systems 
- PPGIS), gdyż inaczej postrzegają krajobraz mieszkańcy danego regionu, 
inaczej przyjezdni (Green 2010; Brown, Weber 2011).

Prowadzona tu dyskusja nad planowaniem i zarządzaniem krajobrazem nawią
zuje również do koncepcji prezentowanych w pracach van der Ryna i Cal- 
thorpe'a (1986), McLennana (2004) oraz Bella i Apostola (2008). Natomiast 
Kato i Ahern (2009) zaproponowali zastosowanie mądrych form zarządzania, 
przez które rozumieją komplementarne wykorzystanie istniejącego potencjału 
danego obszaru oraz tworzenie warunków, by korzyści mogło odnieść wielu 
jego użytkowników. Podejście to wpisuje się w wiele istniejących przykła
dów zarządzania krajobrazem, co jest bez wątpienia zjawiskiem pozytywnym. 
Wątpliwość budzi jedynie dowolność prowadzonych działań, ich mała skala, 
wybiórczy dobór obszarów, które podlegają zmianom, brak szerokiego ujęcia 
problemu, a w konsekwencji tworzenie często niepowiązanych ze sobą enklaw, 
swoistego krajobrazu wyspowego. Czy można go wówczas nazwać zrównowa
żonym? W małej skali prawdopodobnie tak, w większej - raczej nie.
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2.2.2.5. Ujęcie hybrydowe
W przeanalizowanych publikacjach dotyczących krajobrazu zrównoważonego 
często równolegle stosowane są co najmniej dwa z omówionych ujęć badaw
czych. Dlatego autorka dokonała wyróżnienia grupy ujęcia hybrydowego 
(ang. combined approach), które w różnym stopniu łączyłoby cechy podejścia 
planistycznego, ekologicznego, funkcjonalnego i wizualnego. Wydaje się, że 
analiza przestrzenna w takim właśnie wielopłaszczyznowym i wielowymiaro
wym rozumieniu stanowi podstawę uznania badanego krajobrazu za zrów
noważony lub nie. Dopiero kompleksowe, holistyczne spojrzenie na zasady 
ekologii krajobrazu i zależności środowiskowe, ekonomiczne oraz społeczne 
może utworzyć całościowy obraz krajobrazu (Potschin, Haines-Young 2OO6a). 
Potschin i Haines-Young (2OO6b, 2012) poszerzyli więc podejście strukturalno- 
-funkcjonalne do oceny krajobrazu zrównoważonego o analizę lokalnych 
czynników społeczno-ekonomicznych, krajobrazem zrównoważonym nazy
wając taki, który jest w stanie zachować i utrzymać wartości doceniane i sza
nowane przez ludzi dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Kryteria oceny, 
jakie stawia się krajobrazom, by mówić o ich zrównoważeniu, mają charakter 
wielodyscyplinarny, na co zwracali uwagę między innymi Opdam i in. (2006), 
a Potschin i Haines-Young (2012) dodali czynnik wizualno-estetyczny, w którym 
należy koniecznie uwzględniać specyfikę miejsca. Taka kompleksowa analiza 
dotyczy relacji pomiędzy środowiskiem a człowiekiem wynikających między 
innymi z lokalnej tradycji i ma na uwadze indywidualne lub grupowe odczucia 
i interesy społeczne w realizowaniu zadań związanych z planowaniem krajo
brazu zrównoważonego (Ash i in. 2010). Na znaczenie specyfiki miejsca oraz 
odczuć społecznych co do relacji pomiędzy człowiekiem a naturą w ocenie 
i planowaniu zrównoważonego krajobrazu w aspekcie strukturalno-funkcjo- 
nalnym uwagę zwrócili także Kuśowa i in. (2008). W próbie całościowej oceny 
krajobrazu wybranych rezerwatów biosfery na terenie Czech autorzy ci zasto
sowali podejście trójdzielne (ang. triangulation approach), obejmujące:
1. analizę użytkowania terenu i wskaźników socjo-ekonomicznych;
2. analizę konfliktów pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem w opar

ciu o przegląd informacji zawartych w lokalnych mass mediach;
3. badanie sytuacji ekonomicznej i jakości środowiska metodą wywiadu 

i kwestionariuszy.
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Również Selman (2008) oraz Moore-Colyer i Scott (2005) połączyli podsta
wowe cechy koncepcji zrównoważenia, gdyż uznali, iż krajobraz zrównoważony 
należy rozpatrywać w aspekcie:
1. przyrodniczym - analizować jego strukturę i funkcjonowanie;
2. ekonomicznym - rozumianym jako utrzymanie atrakcyjności krajobrazowej 

dla celów rozwoju turystyki i rekreacji;
3. społecznym - odnoszącym się do odczuć ludzi, czyli w zakresie poszukiwa

nia odpowiedzi na pytanie o to, jaki rodzaj krajobrazu chcielibyśmy mieć;
4. politycznym - związanym z zarządzaniem krajobrazem.
Ochrona tradycyjnego krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem czynników 
ekologicznych oraz zachowaniem jedności pomiędzy człowiekiem i środo
wiskiem przyrodniczym oparta na klasycznej chińskiej filozofii znalazła także 
odzwierciedlenie w badaniach architektury zrównoważonego krajobrazu mię
dzy innymi w Chinach (Chen, Wu 2009). Do czynników branych pod uwagę 
w podobnych, łączonych podejściach według Kletta i Cumminsa (2011) należą: 
funkcjonalność krajobrazu, oszczędność kosztów, przyjemne doznania wizu
alne, przyjazność dla środowiska oraz jego ochrona.

Jak to często bywa, tak i w projektowaniu czy zarządzaniu krajobrazem 
zrównoważonym długotrwały sukces można osiągnąć poprzez realizację wielu 
krótkoterminowych celów (Klett, Cummins 2011). Skoro więc nadrzędny cel 
badań nowej dyscypliny - „Landscape Sustainability Science" (LSS) zapropo
nowanej przez Wu (2013) ma stanowić przeprowadzanie oceny całościowej 
i wykorzystywanie jej wyników w praktyce, to najprawdopodobniej najlepszym 
wyjściem pozostaje zastosowanie ujęcia hybrydowego. Dopiero bowiem dzięki 
niemu można podjąć multi- i transdyscyplinarną dyskusję nad problematyką 
zrównoważenia w krajobrazie danego obszaru.

W wielowątkowym i wielowymiarowym podejściu do krajobrazu zrówno
ważonego trudno jest uchwycić jakiekolwiek prawidłowości, a wskazywane 
przez licznych autorów problemy wydają się bez szans na znalezienie roz
wiązania. Przykładowo, Meyer i Grabaum (2008) dostrzegli nierozwiązany 
dotychczas problem braku jednorodności przestrzennej w analizowaniu 
funkcji krajobrazu, a Dramstad i Fjellstad (2011) zastanawiali się, czy wiemy, 
dokąd zmierzamy, a jeśli tak, to czy we właściwym kierunku i czy istnieje 
potrzeba skupienia się na komunikacji, by osiągnąć zamierzone cele w rozwoju 

42



2.2. STAN WIEDZY

zrównoważonym krajobrazów. Z kolei Jorgensen (2011) zadał pytanie, czy dal
sze badania w zakresie estetyki krajobrazu sięgną poza debatę ekologiczno- 
-wizualną (ang. scenic/ ecological debate) i próbował znaleźć odpowiedź, 
współpracując z psychologami behawioralnymi. Natomiast Opdam (2010) 
oraz Opdam i in. (2013) zauważyli potrzebę zintegrowania wiedzy naukowej 
z praktyką oraz zaadaptowania znanych już metod i narzędzi do wspoma
gania kształtowania lokalnych krajobrazów w przyszłości. Ponadto, Beunen 
i Opdam (2011) zwrócili uwagę na brak zaufania społeczeństw do wiedzy 
naukowej i eksperckiej, co ma daleko idące konsekwencje w pomyślnym 
realizowaniu planów zmian.

Pomimo dostrzegania licznych trudności i problemów związanych z zagad
nieniem krajobrazów zrównoważonych Musacchio (2013) sformułowała listę 
siedmiu najważniejszych zagadnień w zakresie ekologii krajobrazu do podej
mowania w tej tematyce w badaniach naukowych i w praktyce (ang. key con
cepts and research priorities for landscape sustainability).
1. zrealizowanie pilnej potrzeby powstania dziedziny LSS;
2. uznanie kulturowego wymiaru bioróżnorodności i usług ekosystemowych;
3. ustalenie roli krajobrazu zrównoważonego w ekologii krajobrazu;
4. przeprowadzenie oceny krajobrazu w różnych skalach;
5. określenie stanu zrównoważenia w krajobrazie;
6. ustalenie związku pomiędzy krajobrazem zrównoważonym a teorią syste

mów i odpornością;
7. rozszerzenie paradygmatu ekologii krajobrazu o planowanie i zarządzanie 

krajobrazem.
Również Antrop i in. (2013) zabrali głos w tej debacie i za jeden z dwóch nad
rzędnych celów przyświecających dyskursom w ramach najbliższych konferen
cji lALE-Europe (International Association for Landscape Ecology - Europe) 
zaproponowali wzmacnianie współpracy ze wszystkimi organizacjami i orga
nami, jak również z badaczami i praktykami zajmującymi się europejskimi kra
jobrazami i zarządzaniem nimi w wielu skalach. Natomiast, jak wspomniano 
wcześniej, Wu (2013) podjął próbę przekonania specjalistów od badania krajo
brazu do zaaprobowania zaproponowanej przez niego dziedziny LSS.

Podsumowując powyższe spostrzeżenia, należy skonstatować, iż podjęte 
przez wielu badaczy kroki, zmierzają do nadania tej dziedzinie właściwej rangi, 
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usystematyzowania wiedzy w zakresie krajobrazu zrównoważonego, zdefinio
wania najważniejszych jego cech, ujednolicenia definicji oraz nadania jej kie
runku aplikacyjnego. Jeden z kroków w kierunku usystematyzowania wiedzy 
w tym zakresie został podjęty przez autorkę niniejszej pracy, która dokonała 
syntezy podejść do krajobrazu zrównoważonego i na tej podstawie zapropono
wała pięć ujęć (płaszczyzn) stosowanych w badaniach, które odzwierciedlają 
opisywaną w literaturze wielowymiarowość - sześć wymiarów. U podstawy 
badań prowadzonych w zakresie tych ujęć leży sposób użytkowania ziemi, dla
tego też cechy towarzyszące krajobrazom zrównoważonym odzwierciedlają 
cechy oceny i waloryzacji środowisk związanych z typami użytkowania ziemi. 
I tak:
1. w ujęciu ekologicznym - badaniu podlega wzajemny układ elementów 

w krajobrazie lub jego wybranych pojedynczych komponentów (w rozumie
niu między innymi form użytkowania terenu), a właściwa struktura zapew
nia prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów;

2. w ujęciu wielofunkcyjnym - krajobraz stanowi system powiązanych sposo
bów jego wykorzystania w jednostce czasu, co nie jest tożsame z prostym 
połączeniem typów użytkowania ziemi, ale je uwzględnia;

3. w ujęciu wizualnym - ocena stanu zrównoważenia krajobrazu opiera się 
o jego fizjonomię odzwierciedlającą strukturę użytkowania ziemi oraz 
rzeźbę terenu;

4. w ujęciu planistycznym - planowanie wiąże się między innymi z działaniami, 
które wymagają wykorzystania danych o użytkowaniu terenu i są to: opis 
komponentów i granic krajobrazów, funkcjonalne i strukturalne relacje 
pomiędzy nimi, ocena ich funkcjonowania, ochrona i działalność zmierza
jąca do zmiany wyglądu krajobrazu;

5. w ujęciu hybrydowym - kompleksowo prowadzona analiza dotyczy relacji 
pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem, jest więc poszerze
niem podejścia ekologiczno-wielofunkcyjnego o analizę lokalnych czynni
ków społeczno-ekonomicznych, wiąże się więc z analizą użytkowania terenu 
i wskaźników socjo-ekonomicznych oraz odzwierciedla konflikty zachodzące 
pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem.

Należy tu podkreślić, że idea krajobrazu zrównoważonego ma stanowić odpo
wiedź na rosnące zapotrzebowanie na właściwe, planowe, odpowiedzialne, 
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rozsądne i zrównoważone gospodarowanie przestrzenią. Przyjmując założenie 
dalszego rozwoju w kierunku zrównoważenia, trzeba zacząć dostosowywać 
wprowadzane zmiany do pojemności i wydolności środowiska. Kluczową rolę 
w tym procesie odgrywa ewaluacja krajobrazów, która stanowi narzędzie do 
integracji podstawowych założeń tej idei i ostatecznie prowadzi do podjęcia 
decyzji strategicznych (Langer, Schón 2002).

2.3. Miejsce krajobrazu zrównoważonego
w typologii krajobrazu

Przegląd teoretyczno-metodycznych założeń typologicznych podziałów kra
jobrazów przekształcanych przez człowieka i prezentacja koncepcji typolo
gii współczesnych krajobrazów występujących w Polsce zostały opracowane 
przez Chmielewskiego i in. (2015). Plit (2016) z kolei sporządziła regionalizację 
krajobrazów historyczno-kulturowych Polski, dzieląc kraj na względnie homo- 
toniczne regiony. Przeprowadzanie klasyfikacji przestrzeni i dokonywanie jej 
podziału typologicznego wpływają na uporządkowanie wiedzy oraz na usys
tematyzowanie i doprecyzowanie aparatury pojęciowej w danym zakresie 
tematycznym. Typy krajobrazów wyznacza się na zasadzie podobieństwa cech, 
w sposób jednoznaczny określając ich charakter i dążąc do uzyskania powta
rzanych rezultatów w różnych obszarach. Ponadto zgodnie z przytoczonym 
rozumieniem pojęcia krajobrazu zrównoważonego jego pozycję w środowi
sku geograficznym (przyrodniczym i kulturowym) determinują relacje pomię
dzy procesami naturalnymi i antropogenicznymi, które odzwierciedlają się 
w wyglądzie otaczającej nas przestrzeni. Z tego punktu widzenia umieszcze
nie w typologii krajobrazów relatywnie nowego pojęcia, jakim jest krajobraz 
zrównoważony, wydaje się zasadne. Podstawowymi kryteriami typologicznym 
staną się więc zależności jakościowe i ilościowe pomiędzy komponentami 
przyrodniczymi i antropogenicznymi. Mają one jednak charakter subiektywny 
i zależą od lokalnych warunków naturalnych, panujących tradycji oraz zwycza
jów społecznych danego obszaru.

Po przeanalizowaniu wielu istniejących typologii krajobrazu (m.in. Szczę
sny 1982; Bogdanowski 1988; Solon 2OO8a; Kistowski 2008; Degórski 2009;
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Chmielewski 2O12b; Myga-Piątek 2012, Plit 2016), które uwzględniają stopnień 
antropizacji środowiska geograficznego w niniejszym opracowaniu zapropo
nowano za Luc i Szmańdą (2014, 2015) dwa podstawowe typy krajobrazów: 
przyrodnicze (1) i kulturowe (2). Dodatkowo typy te podzielono na podtypy: 
(1 A) przyrodniczy pierwotny i zbliżony do pierwotnego, (1B) przyrodniczy natu
ralny, (1C) przyrodniczy zrenaturalizowany oraz (2A) kulturowy harmonijny, 
(2B) kulturowy dysharmonijny, (2C) kulturowy zdegradowany, (2D) kultu
rowy zrekultywowany, (2E) zdewastowany. Ponieważ ocena stopnia wpływu 
człowieka na krajobraz (współczynnik antropizacji krajobrazu) i analiza cech 
towarzyszących przemianom krajobrazów pierwotnych w krajobrazy antro
pogeniczne indukuje postawienie granicy zrównoważenia w krajobrazie, 
po przeanalizowaniu definicji krajobrazu zrównoważonego oraz sposobów 
podejścia do tego zagadnienia zaproponowano przyjęcie założenia, że do kra
jobrazu zrównoważonego należą wszystkie typy krajobrazów przyrodniczych 
(1A-1C) oraz krajobraz kulturowy harmonijny (2A) i kulturowy zrekultywowany 
(2D) - (Ryc. 2). Pozostałe pięć typów krajobrazu ma charakter niezrównowa
żony. Zrównoważenie traktowane jest w proponowanej typologii nie tyle jako 
osobny typ krajobrazu, lecz przymiotnikowo, jako klasę określającą stan środo
wiska w danym momencie, który pod wpływem działania różnych procesów 
może ulec zmianie.

Zaproponowany podział typologiczny opiera się na publikacjach Luc 
i Szmańdy (2014, 2015) i różni się od tych przyjętych we wspomnianych wcze
śniej pracach Szczęsnego (1982), Bogdanowskiego (1988), Solona (2OO8a), 
Kistowskiego (2008), Degórskiego (2009), Chmielewskiego (2O12b) i Mygi- 
-Piątek (2012) w następujący sposób:
1. uwzględnia dwa dodatkowe, istotne typy krajobrazów, które powstały 

w wyniku procesów naturalnych lub świadomego zarządzania środowi
skiem, tj. krajobraz zrenaturalizowany i zrekultywowany;

2. wskazuje miejsce krajobrazu zrównoważonego w relacji do wszystkich 
typów i podtypów krajobrazu;

3. traktuje krajobraz jako przestrzeń zmieniającą się w czasie pod wpływem 
działania procesów naturalnych i świadomej działalności człowieka, która 
nie tylko świadczy o degradacji krajobrazu lecz może mieć charakter pozy
tywny i negatywny.
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W dalszej kolejności omówione zostaną poszczególne typy i podtypy 
krajobrazów.

Mianem krajobrazu przyrodniczego pierwotnego i zbliżonego do pierwot
nego (1A) określa się krajobraz powstały w efekcie działalności czynników nie
mal wyłącznie przyrodniczych lub składający się z elementów przyrodniczych, 
które, co prawda, uległy przekształceniom antropogenicznym, lecz zmiany 
spowodowane działalnością człowieka były na tyle znikome, że nie wpłynęły na 
jego funkcjonowanie (m.in. Isaczenko 1976, Bogdanowski 1976, Szczęsny 1982, 
Degórski 2005). W przypadku działania katastrofalnych procesów naturalnych 
krajobraz ten może ulec zniszczeniu, dysharmonii (która będzie formą przej
ściową, chwilową), ale dla utrzymania jego pierwotnego charakteru odnowa 
odbywa się wyłącznie siłami natury.

Krajobraz przyrodniczy naturalny (IB) składa się z zaadaptowanych gospo
darczo form krajobrazu pierwotnego (Bogdanowski 1976) będących

(...) pod determinującym wpływem systemu środowiska przyrodniczego, przy 
bardzo ograniczonym wpływie systemu środowiska antropogenicznego (Degórski 
2005).

W krajobrazie tym nie zostaje zaburzona równowaga pomiędzy środowi
skiem przyrodniczym i antropogenicznym, gdyż działalność gospodarcza ogra
nicza się do racjonalnego i zgodnego z procesami naturalnymi wykorzystania 
elementów środowiska przyrodniczego. W przypadku zniszczenia spowodo
wanego naturalnymi procesami katastrofalnymi, równowaga panująca w tym 
krajobrazie może zostać przywrócona zarówno w wyniku procesów natural
nych, jak i z udziałem człowieka (Chmielewski 2012b).

Koncepcja krajobrazu przyrodniczego zrenaturalizowanego (1C) opiera 
się o proces renaturalizacji, za który Luc i Szmańda (2014, 2015) uznali przy
wrócenie walorów krajobrazu naturalnego w wyniku samoregulacji lub samo
organizacji krajobrazu. Proces ten może obejmować restytucję warunków 
przyrodniczych w zdegradowanym krajobrazie kulturowym i w krajobrazie 
zdewastowanym, następujące zarówno w wyniku naturalnej sukcesji, jak 
i zamierzonego, racjonalnego oraz kontrolowanego przez człowieka wprowa
dzania elementów przyrodniczych, tzw. homeoantropopresji. Chmielewski 
(2012b) wyróżnił podtyp krajobrazu podlegającego renaturalizacji w typie kra
jobrazu przyrodniczego i podtyp krajobrazu podlegającego odnowie w typach 
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krajobrazu przyrodniczo-kulturowego i kulturowego. Wydzielenie to dotyczy 
krajobrazów, w których oba procesy (renaturalizacji i rekultywacji) trwają, a nie 
krajobrazów utworzonych w wyniku ich działania. W sensie chronologicznym 
krajobraz stanowiący efekt renaturalizacji nie będzie tym samym krajobrazem 
naturalnym, który istniał w danym miejscu w przeszłości, lecz nowym typem 
krajobrazu - krajobrazem zrenaturalizowanym. Dlatego za definicję krajobrazu 
przyrodniczego zrenaturalizowanego przyjęto krajobraz zbliżony do natural
nego, który w wyniku sukcesji naturalnej lub zabiegów antropogenicznych 
uległ renaturalizacji (Luc, Szmańda 2014, 2015).

Charakter krajobrazu kulturowego Bogdanowski (1976) określił jako trwale 
przekształcony antropogenicznie, którego istnienie można utrzymywać dzięki 
stałej ingerencji człowieka. Zdaniem Degórskiego (2009) kształtuje się on pod 
wpływem oddziaływania zjawisk i procesów zachodzących zarówno w syste
mie środowiska przyrodniczego, jak i antropogenicznego. Siła oddziaływania 
jednego z tych dwóch systemów decyduje o stopniu antropizacji krajobrazu 
(Degórski 2005, Kistowski 2008). W zależności od relacji komponentów antro
pogenicznych i przyrodniczych krajobraz kulturowy można podzielić m.in. 
za Bogdanowskim (1976) i Chmielewskim (2O12b) na krajobraz kulturowy 
harmonijny (2A), w którym elementy oraz zjawiska będące efektem działal
ności człowieka są wkomponowane w elementy przyrodnicze oraz krajobraz 
kulturowy dysharmonijny (2B) charakteryzujący się zaburzeniem harmo
nii, tj. relacji pomiędzy komponentami antropogenicznymi a przyrodniczymi 
w przestrzeni, co doprowadziło do dominacji form powstałych dzięki działal
ności człowieka, a w konsekwencji do dysharmonii.

Preobrażeński (1982) stwierdził, że przeciwieństwo krajobrazów kulturowych 
stanowią krajobrazy akulturowe, a najwyższy poziom antropizacji osiągają kra
jobrazy zdegradowane. Myga-Piątek (2012) zwróciła zaś uwagę na krajobrazy 
poeksploatacyjne jako typ krajobrazów kulturowych. Autorka ta w grupie 
-krajobrazów antropogenicznych wyróżniła krajobrazy antropiczne, zdegra
dowane, czyli te, które utraciły zdolności regeneracyjne. Podkreśliła również 
ogromne znaczenie rekreacyjne, gospodarcze, kulturowe, ekologiczne oraz 
edukacyjne prowadzonej w nich świadomej gospodarki rekultywacyjnej. 
Mianem krajobrazu kulturowego zdegradowanego (2C) proponuje się 
więc określać krajobrazy, które Chmielewski (2O12b) nazwał „krajobrazami 
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przyrodniczo-kulturowymi zdegradowanymi" i scharakteryzował je jako te, 
w których doszło do drastycznej ingerencji w charakter krajobrazu przyrodniczo- 
-kulturowego harmonijnego lub dysharmonijnego.

Od kilkudziesięciu lat możemy coraz częściej obserwować procesy przywra
cania krajobrazowi jego wcześniejszych walorów estetycznych i funkcjonalnych. 
Przejawia się to między innymi w odnawianiu równowagi w krajobrazie. Pro
cesom tym sprzyja szeroko pojęta polityka rozwoju zrównoważonego zawarta 
między innymi w Commission Communication of the Sustainable Develop
ment Strategy (Commission... 2005). Powstają zatem krajobrazy stanowiące 
zobrazowanie procesów rekultywacji (m.in. Szczęsny 1982, Bogdanowski 1988, 
Degórski 2009, Myga-Piątek 2012). W rozumieniu m.in. Kistowskiego (2008) 
czy Chmielewskiego (2012 b) rekultywacja krajobrazu to przywracanie harmo
nii w dysharmonijnym, zdegradowanym lub zdewastowanym krajobrazie kul
turowym. Luc i Szmańda (2014, 2015) zaproponowali więc, by krajobrazem 
kulturowym zrekultywowanym (2D) nazywać krajobraz o cechach zbliżonych 
do kulturowego harmonijnego, który powstał w wyniku zabiegów rekultywacji 
krajobrazu kulturowego dysharmonijnego, zdegradowanego lub zdewastowa
nego. Jednakże należy mieć na uwadze, że powstały w efekcie prac rekultywa
cyjnych krajobraz może mieć zarówno charakter harmonijny jak i dysharmo- 
nijny w zależności od stopnia rekultywacji. Jeśli zatem zabiegi zmierzające do 
zrekultywowania krajobrazu będą nieskuteczne i doprowadzą do utrzymania 
się dysharmonii w krajobrazie, to w myśl przyjętej definicji rekultywacji, zabie
gów tych nie można nazwać rekultywacją. Natomiast powstały w procesie 
rekultywacji krajobraz będzie można nazwać zrekultywowanym, dopiero gdy 
uzyska cechy krajobrazu kulturowego harmonijnego.

Podobnie jak w przypadku krajobrazu zrenaturalizowanego, w sensie chro
nologicznym krajobraz stanowiący efekt rekultywacji nie będzie tym samym 
krajobrazem harmonijnym kulturowym, który istniał w danym miejscu w prze
szłości, ale nowym jego typem - krajobrazem zrekultywowanym (Luc, Szmańda 
2014, 2015). Człowiek poprzez wdrażanie procesów rewitalizacji wprowadza 
takie zmiany do krajobrazu, które zmierzają do przywrócenia mu harmonii, 
a tym samym zrównoważenia.

Typ krajobrazu, w którym ani przyroda ani gospodarka nie są w stanie 
działać prawidłowo Chmielewski (2012 b), nazwał krajobrazem kulturowym 
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zdegradowanym. Degórski (2005) natomiast wyróżnił krajobraz zdewasto
wany jako osobną kategorię i określił go jako

(...) powstały w wyniku procesów i zjawisk zachodzących w megasystemie środowi
ska geograficznego pod determinującym wpływem systemu środowiska antropoge
nicznego, w wyniku których zaburzone zostało funkcjonowanie systemu środowiska 
przyrodniczego.

Podobnie w niniejszej pracy autorka przyjęła, iż w krajobrazie zdewasto
wanym (2E) w wyniku rozwoju przemysłu i urbanizacji została trwale naru
szona równowaga procesów przyrodniczo-antropogenicznych związana ze 
zniekształceniem jednego lub więcej jego składników pod względem ilościo
wym i jakościowym (Szczęsny 1982).

2.4. Krajobraz zrównoważony miast

Krajobrazy zrównoważone na obszarach zurbanizowanych stanowią zupełnie 
odrębną niż pozamiejskie dziedzinę badań krajobrazowych (Antrop 2006). 
Z punktu widzenia ekologii krajobrazu miejski krajobraz można rozpatrywać 
w aspekcie funkcjonowania urbanosystemu jako system otwarty, który impor
tuje surowce z zewnątrz i eksportuje produkty na zewnątrz (w tym zanieczysz
czenia i odpady). Jednak mimo tego część procesów zachodzących w systemie 
miejskim odbywa się na zasadzie samoorganizacji i z tego punktu widzenia nie
którzy badacze krajobraz miejski traktują w kategoriach zrównoważenia (m.in. 
Ahern 2013). W tej samej pracy cytowany autor, powołując się na raport ONZ, 
dotyczący rozwoju urbanizacji na świecie (United... 2006), zwrócił uwagę, że 
miejski krajobraz odgrywa znaczną rolę społeczno-gospodarczą, ponieważ 
udział ludności miast w światowej populacji szacuje się aktualnie na powyżej 
50%, a do 2050 roku ma on wzrosnąć do 70%. Z tego też względu wzrasta rola 
ekologów krajobrazu w planowaniu krajobrazu miejskiego. Koncepcję współ
pracy ekologów z planistami w innym swym artykule Ahern (2011) określił jako 
safe-to-fail experiments. \N ogólnym zarysie opiera się ona na praktycznych 
zastosowaniach reguł zjawisk adaptacyjnych oraz na ocenie oddziaływania 
inwestycji na środowisko w planowaniu rozbudowy i przebudowy przestrzeni 
miejskiej. Rozwiązania architektoniczno-planistyczne w aspekcie polityki 
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rozwoju zrównoważonego skupiają się głównie na konfiguracji przestrzeni 
miejskiej uwzględniającej ochronę tradycyjnej (historycznej) fizjonomii 
z zastosowaniem energooszczędnych materiałów. Działania te są, niestety, 
pozbawione danych z obserwacji procesów funkcjonowania systemu miej
skiego (Felson, Pickett 2005; Nassauer, Opdam 2008). Dlatego rola ekologów 
krajobrazu w aspekcie krajobrazu zrównoważonego miast powinna polegać na 
monitorowaniu procesów adaptacji systemu miejskiego do podjętych działań 
inwestycyjnych w myśl idei uczenia się poprzez praktykę (Kato, Ahern 2008). 
Ahern (2013) zaproponował pięć strategii interdyscyplinarnej współpracy eko
logów krajobrazu w kontekście zrównoważenia i zdolności do regeneracji kra
jobrazów miejskich:
1. Strategia bioróżnorodności (ang. biodiversity) - najczęściej oznacza zacho

wanie różnorodności biologicznej w aspekcie porównania obszarów miej
skich z obszarami pozamiejskimi. Bioróżnorodność miejską można także 
rozumieć w kontekście różnorodności gatunków lub ekosystemu, który 
reaguje i funkcjonuje w warunkach specyficznych dla miasta. Nowe zbioro
wiska roślinne mogą zostać zaadaptowane do celów poprawienia i uatrak
cyjnienia warunków bytowych ludności miast.

2. Strategia budowania miejskich sieci ekologicznych (łączność i zarządzanie 
nimi) (ang. build urban ecological networks and manage connectivity) - 
polega na wzmacnianiu wielofunkcyjności struktury przestrzeni miejskiej 
opartej na wykorzystywaniu połączeń transportowych, komunikacyjnych, 
energetycznych. Ta sieć miejska ma spełniać rolę infrastruktury zapewniają
cej samoregulację i samoorganizację systemu zarówno w sensie ekologicz
nym, jak i społeczno-ekonomicznym.

3. Strategia planowania i projektowania wielofunkcyjności (ang. plan and 
design for multifunctionality) - celem jej jest wzmocnienie efektywno
ści przestrzeni poprzez wskazanie różnych funkcji dla poszczególnych 
elementów krajobrazu miejskiego w myśl koncepcji usług ekosystemowych.

4. Strategia zmniejszania ryzyka poprzez zarządzanie modułowe (ang. build 
redundancy and practice modularization) - ma na celu takie uformowa
nie hierarchicznego systemu przestrzeni miejskiej, aby poprzez modułową 
strukturę zapewnić optymalne jego funkcjonowanie, a przede wszystkim 
ograniczyć skutki nadmiernego zróżnicowania przestrzeni.
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5. Strategia praktyki adaptacyjnej poprzez wdrożenie (ang. practice adaptive 
design implement "safe-to-fail" design experiments) - zakłada wykorzysta
nie strategii, w ramach której planuje się w kontekście niepewności i nie
kompletnej wiedzy, w przeciwieństwie do mało innowacyjnych, konserwa
tywnych, lecz pewnych sposobów podejścia do kształtowania przestrzeni.

Problematyka krajobrazu równoważonego miast ściśle wiąże się ze sposobami 
tworzenia miasta zrównoważonego pod względem ekosystemowym, zróż
nicowanego społecznie oraz atrakcyjnego do zamieszkania. Dla krajobrazu 
zrównoważonego raczej kluczowe wydaje się zaakceptowanie nowych funkcji 
w tradycyjnym krajobrazie, np. tworzenia zielonych korytarzy miejskich (m.in. 
Czarnecki i in. 2010) czy uprawy roślin i warzyw (Le Du-Blayo 2011). Jedno
cześnie miasto musi spełniać oczekiwania jego mieszkańców w zakresie funk
cji transportowych i innych gospodarczych, nie bez znaczenia więc pozostaje 
sposób użytkowania ziemi, który bezpośrednio oddziałuje na kierunek rozwoju 
miasta, a tym samym kształtowania jego krajobrazu (Trzepacz, Luc 2015).

Kształtowanie krajobrazu zrównoważonego miast oznacza również prowa
dzenie działań w kierunku zapewnienia równowagi pomiędzy wykorzystanymi 
materiałami, a osiągniętym rezultatem. Bierze się tu więc pod uwagę przede 
wszystkim takie czynniki jak: minimalne wykorzystanie wody, stosowane 
nawozy i pestycydy oraz materiały budowlane. Uznaje się, że krajobraz zrów
noważony miasta, to coś więcej niż tylko świadome zarządzanie przestrzenią 
miejską w celu zadowolenia człowieka - jego poczucia estetyki i potrzeby 
rozrywki (van Der Zanden, McNeilan 2001). Jabareen (2006) zidentyfikował 
nawet siedem koncepcji projektowych związanych ze zrównoważonymi for
mami urbanistycznymi: (1) zwartość (ang. compactness); (2) zrównoważony 
transport (ang. sustainable transport); (3) gęstość (ang. density); (4) mie
szane użytkowanie gruntów (ang. mixed land uses); (5) różnorodność (ang. 
diversity); (6) planowanie pasywnego systemu wykorzystania energii słonecz
nej2 (ang. passive solar design); (7) zazielenianie (ang. greening). Dodatkowo 
autor ten zaproponował matrycę form zrównoważonego miasta na potrzeby 
oceny stopnia jego zrównoważenia, zakładając istnienie czterech rodzajów 

2 Pasywny system wykorzystania energii słonecznej to termin odnoszący się do takiego wykorzy
stania promieniowania słonecznego w budynkach, które nie angażuje użytkownika.
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zrównoważonych form miejskich: (1) rozwój neotradycyjny (ang. neotraditio- 
nal development); (2) ochrona miejska (ang. urban containment); (3) miasto 
zwarte (ang. compact city); (4) miasto ekologiczne (ang. eco-city).

Dotychczas wdrożono już wiele ciekawych koncepcji planistycznych kra
jobrazów zrównoważonych na obszarach miejskich w dużej skali, które inte
grują różne formy wykorzystania przestrzeni. Z reguły realizowane są one na 
terenie kampusów uniwersyteckich (np. Lau, Yang 2009) czy pojedynczych 
i nowo budowanych osiedli mieszkaniowych (np. Thompson, Sorvig 2008). 
Stanowią one przykład wykorzystania najnowszych technologii do tworzenia 
seminaturalnych, zrównoważonych wysp w strukturach antropogenicznych 
miejskich po to, aby dać użytkownikom danej przestrzeni możliwość pozytyw
nych odczuć spowodowanych kontaktem ze środowiskiem naturalnym. W ten 
sposób powstaje krajobraz kulturowy zrównoważony.

2.5. Krajobraz zrównoważony pozamiejski

Krajobraz zrównoważony ma między innymi umożliwić społeczeństwu funk
cjonowanie i wypoczywanie w zdrowym i estetycznym otoczeniu, co dotyczy 
zarówno obszarów miejskich, jak i pozamiejskich. Wymaga to jednak właści
wego zarządzania nim w rozumieniu zachowania niewyczerpywalnych granic 
konsumpcji dóbr naturalnych, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego oraz prowadzenia działalności renaturalizacyjnej, rewitalizacyjnej 
i rekultywacyjnej. Istotę idei krajobrazu zrównoważonego mogłaby więc odda
wać (wspomniana wcześniej) systemowa filozofia rozwoju zrównoważonego, 
w której postuluje się prowadzenie gospodarki przestrzennej adekwatnej do 
wydajności danego ekosystemu. Polegałaby ona na prowadzeniu planowych 
działań zmierzających do utrzymania istniejącego krajobrazu zrównoważo
nego (tj. krajobrazu przyrodniczego lub kulturowego harmonijnego), bądź 
zrenaturalizowania i / lub zrekultywowania dysharmonijnego, zdegradowanego 
lub zdewastowanego krajobrazu kulturowego. Gospodarowanie przestrzenią 
odbywałoby się poprzez zabiegi zmierzające do przywrócenia harmonii w kra
jobrazie kulturowym (proces rekultywacji) lub / i odtworzenia jej poprzez wpro
wadzenie naturalnych komponentów środowiska krajobrazu przyrodniczego, 
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którego funkcjonowanie w stanie zrównoważonym bez ingerencji człowieka 
jest cechą immamentną (Myga-Piątek 2012). Zabiegi rewitalizacyjne i konser
watorskie, które zmierzają do zachowania krajobrazów przyrodniczych i kul
turowych harmonijnych powinno się prowadzić w skali lokalnej lub najwyżej 
regionalnej (mikro- i mezoregionów fizycznogeograficznych), znacznie rza
dziej już ogólnonarodowej, lecz w nawiązaniu do tych większych jednostek 
krajobrazowych.

W prezentowanym opracowaniu autorka skupiła się na roli, jaką odgrywa 
forma użytkowania ziemi w krajobrazie pozamiejskim. Zdecydowała się na 
ograniczenie tematyki pracy i pominięcie krajobrazów miast ze względu na 
liczne odrębności w metodyce badań krajobrazowych w obu środowiskach. 
Jak wspomniano wyżej, urbanosystemy analizuje się jako systemy otwarte, 
podlegają one więc innym prawom.

W krajobrazie pozamiejskim efektem zmian użytkowania ziemi są przede 
wszystkim przeobrażenia powodujące utratę funkcji krajobrazu albo niezgod
ność zastosowanego użytkowania z typem krajobrazu. W oparciu o analizę 
struktury użytkowania terenu możliwa jest analiza stopnia antropizacji kra
jobrazu i jego zmian, co w efekcie umożliwia oszacowanie zaburzenia ładu 
w nim. Prowadzi to do obniżenia jego wartości kulturowej, przyrodniczej, eko
nomicznej i społecznej. Koncepcja przeprowadzenia analizy stopnia zrówno
ważenia krajobrazu poprzez analizę użytkowania terenu ma swoje poparcie 
w typologii krajobrazów, która w ujęciu chronologicznym opiera się na zasa
dzie polegającej na tym, że wraz ze wzrostem stopnia antropizacji środowiska 
geograficznego następuje zachwianie równowagi, co powoduje powstawanie 
krajobrazów dysharmonijnych, a w dalszej kolejności zdegradowanych i zde
wastowanych, które są krajobrazami niezrównoważonymi.

W kontekście przedstawionych licznych propozycji definiowania pojęcia 
„krajobraz zrównoważony" proponuje się przyjąć, że skoro krajobraz jest 
obrazem zjawisk zachodzących w przyrodzie i działalności człowieka, a jego 
zrównoważenie zależy od stopnia i sposobu przekształcenia przez człowieka, 
to krajobrazem zrównoważonym nazywa się krajobraz, który:
1. odzwierciedla prawidłowe, harmonijne relacje pomiędzy ukształtowaniem 

terenu i formami użytkowania ziemi w myśl wielowymiarowej idei rozwoju 
zrównoważonego;
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2. pod wpływem działalności człowieka nie uległ przekształceniu w typ kra
jobrazu kulturowego dysharmonijnego, zdegradowanego lub zdewasto
wanego, charakteryzuje go bowiem nadal harmonia, trwałość i stabilność 
strukturalna w warunkach podobnego użytkowania ziemi;

3. w wyniku działalności człowieka uległ niegdyś przekształceniom w krajobraz 
kulturowy dysharmonijny, zdegradowany lub zdewastowany, lecz równo
waga pomiędzy naturalnymi i antropogenicznymi komponentami środowi
ska geograficznego została w nim przywrócona poprzez procesy naturalne 
lub rewitalizację (renaturalizację i rekultywację) odbywające się z udziałem 
człowieka.

Definicja ta stanowi podstawę dalszej części niniejszej pracy.

2.6. Kształtowanie krajobrazu zrównoważonego

Kształtowanie krajobrazu, jego planowanie i zarządzanie nim w skali całego 
kraju, nie tylko na obszarach prawnie chronionych, jest podstawą i obo
wiązkiem wdrożenia nowoczesnej polityki krajobrazowej. Antrop (2006) 
stwierdził, że kształtowanie krajobrazu powinno odbywać się w dwóch 
kierunkach:
1. ochrony - polegającej na zachowaniu określonych wartości krajobrazowych 

i bezwzględnej kontynuacji działań, które utrzymują przestrzeń w obecnym 
stanie lub organizują ją;

2. planowania i zarządzania - polegających na zachowaniu równowagi jako 
głównej zasady kształtowania krajobrazów w przyszłości, co oznacza, że 
poprzez właściwe planowanie i zarządzanie wzmacniana jest równowaga 
krajobrazów szczególnie na terenach rolniczych.

3. Idea zrównoważonego krajobrazu znalazła zastosowanie w szeroko poję
tym planowaniu przestrzennym, ponieważ zakłada rozwój (obszaru) zde
terminowany koherentnym współdziałaniem człowieka z przyrodą przy 
zachowaniu jak największej ilości wartości społecznych, ekonomicznych, 
estetycznych, etycznych i środowiskowych (czyli wielowymiarowości 
w myśl idei krajobrazu zrównoważonego). Tym nie mniej pojawia się 
wiele problemów związanych z brakiem możliwości doprecyzowania, 
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jakie wartości należy chronić lub rozwijać i jakie założenie ideologiczne 
trzeba uznać za nadrzędne. Możliwe do przyjęcia są trzy poniższe zało
żenia (Luc 2014):
- krajobraz to forma muzeum lub sanktuarium, w którym poszczególne 

obiekty należy traktować z należytą rewerencją;
- podstawą bytu jest ekonomia;
- człowiek i jego szczęście stanowią wartości nadrzędne - jest to podejście 

antropocentryczne, a nawet utylitarne.
Najistotniejszym z punktu widzenia planistycznego jest jednak ustalenie, 

w jaki sposób zarządzać krajobrazem w przyszłości. W Artykule 5c) Europej
skiej Konwencji Krajobrazowej (Council... 2000) znajduje się stwierdzenie 
obligujące władze lokalne do ustanowienia procedur udziału ogółu społeczeń
stwa, organów lokalnych i regionalnych mających na celu poprawienie jakości 
krajobrazów. Rozpatrywanie zagadnienia kształtowania krajobrazu i zarządza
nia nim w oderwaniu od lokalnych cech społecznych jest niewłaściwe. Odbiór 
(percepcja) krajobrazu zależy jednak od wielu czynników, należy więc przyjąć 
odpowiednie strategie postępowania, z jednej strony stymulować wzrost eko
nomiczny na poziomie lokalnym, z drugiej - chronić i wzmacniać istniejące 
walory krajobrazu rozumianego szeroko i wielowymiarowo.

Kształtowanie krajobrazu wiąże się ze sposobami zagospodarowania prze
strzennego, wykonywaniem funkcji gospodarczych w poszczególnych ekosys
temach oraz z organizacją pracy instytucji, których działalność ma wpływ na 
krajobraz (Solon i in. 2014). U podstaw większości tych działań leży zmiana lub 
modyfikacja form użytkowania ziemi. Chmielewski (2012a, 2014) opracował 
model relacji pomiędzy prowadzonymi badaniami, budowaniem teorii, a prak
tyką ochrony i kształtowania systemów krajobrazowych. Wyraźnie ukazuje 
on przejście od teorii ogólnej systemów krajobrazowych do praktyki ochrony 
i kształtowania krajobrazów. Podobny model można utworzyć dla kształto
wania systemu krajobrazu zrównoważonego. Wychodząc w nim od ogólnych 
założeń tej koncepcji, przez przedstawienie modeli funkcjonowania krajobrazu 
zrównoważonego oraz analizę ilościową i jakościową jego cech, badamy struk
turę, przemiany i organizację po to, aby ostatecznie podjąć decyzję o ochronie 
oraz o formach i skali zmian, które należy wprowadzić. Kształtowanie jest rozu
miane więc zarówno jako analiza przeszłości krajobrazów, jak i ich przyszłości.
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Przedmiotem pracy autorki nie było jednak proponowanie kierunków działa
nia na przyszłość, dlatego kształtowanie rozumiane jest tu jako proces, który 
doprowadził krajobraz do istniejącego stanu i nadal oddziałuje na jego fizjono
mię wyrażoną formami użytkowania ziemi.
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3.
Cechy i kryteria oceny 
krajobrazu zrównoważonego

Dobór cech i kryteriów oceny krajobrazów pod kątem zrównoważenia autorka 
oparła o literaturę oraz wcześniejsze jej doświadczenia badawcze w tematyce 
użytkowania ziemi i kształtowania krajobrazu. Podstawę wyróżnienia zapropo
nowanych cech oraz określenia roli jaką w tym pełni użytkowanie ziemi, sta
nowiły przytoczone wcześniej poglądy na temat wymiarów i ujęć (ryc. 1) oraz 
wskazane przez Formana (1995) parametry (w znaczeniu cech) rozwoju zrów
noważonego mające na celu ocenę krajobrazu:
1. stosowany przedział czasowy (ang. time frame);
2. równowaga ekologiczna i społeczna (ang. equal balance of ecological and 

human dimensions);
3. skoncentrowanie się na tych cechach krajobrazów, które ulegają powolnym 

zmianom (ang. slowly-changing landscape attributes);
4. skupienie uwagi na względnie obiektywnej ocenie (ang. relatively objective 

assays);
5. zastosowanie optymalnego układu przestrzennego lub struktury krajobrazu 

wyłaniających się z analizy mozaiki form tworzących krajobraz (ang. optimal 
spadał arrangement or structure of a landscape).

Ponadto, zaproponowano przyjęcie założenia, iż dane o użytkowaniu ziemi 
mogą zostać wykorzystane do oceny krajobrazu pod kątem zrównoważenia 
w następujący sposób:
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1. w ocenie stopnia przekształcenia środowiska geograficznego spowodowa
nego antropopresją poprzez przyporządkowanie poszczególnych klas użyt
kowania ziemi do określonych typów krajobrazu (ryc. 2);

2. w ocenie stopnia antropizacji (hemerobii), do oceny relacji pomiędzy kom
ponentami naturalnymi i antropogenicznymi w środowisku geograficznym 
na podstawie przyporządkowania analizowanych klas użytkowania ziemi 
odpowiednim poziomom hemerobii;

3. w ocenie różnorodności środowiska geograficznego przy założeniu, że 
zbyt duży wzrost różnorodności nie sprzyja zrównoważeniu krajobrazu, 
gdyż poprzez fragmentację i komplikację zmniejsza się stabilność systemu 
przyrodniczego;

4. w ocenie trwałości i stabilności środowiska (odporności) poprzez ana
lizę zmian użytkowania terenu, badanie przekształceń może bowiem być 
pomocne między innymi w wyznaczeniu krajobrazu zrenaturalizowanego 
lub zrekultywowanego;

5. w ocenie atrakcyjności wizualnej krajobrazu do określenia jego walorów 
oraz zbadania harmonii.

Oceny stopnia przekształcenia środowiska, jego antropizacji, różnorodno
ści, trwałości i stabilności oraz atrakcyjności wizualnej krajobrazu stanowią 
kolejne etapy w procedurze postępowania metodycznego oceny krajobrazu 
pod kątem zrównoważenia. W celu ich realizacji proponuje się rozpoczęcie 
analizy od (1) wyboru skali przestrzennej jako kryterium podstawowego każ
dej oceny krajobrazu, decydującego o stopniu dokładności przyjętym w dalszej 
pracy. Następnie należały przeprowadzić (2) ocenę stopnia przekształcenia 
środowiska geograficznego na podstawie przyporządkowania poszczególnych 
klas użytkowania ziemi do określonych typów krajobrazu według klasyfikacji 
krajobrazów zaprezentowanej w rozdziale 2. Przyporządkowanie to opiera się 
o ocenę udziału komponentów naturalnych i antropogenicznych w danej klasie 
użytkowania (przy pomocy wskaźnika antropizacji) oraz o subiektywną ocenę 
stopnia wkomponowania elementów antropogenicznych w elementy natu
ralne środowiska przyrodniczego i / lub o ocenę jego degradacji. Dalsza analiza 
wiąże się z (3) oceną charakteru krajobrazu na podstawie badania specyfiki 
miejsca (tożsamości kulturowej) i (4) funkcjonowania krajobrazu. Informacje 
te można pozyskać z badań terenowych oraz w oparciu o dostępne materiały 
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kartograficzne, teledetekcyjne i opisowe. Choć cechują się one dużym stop
niem subiektywizmu, są jednak niezbędne w ocenie trwałości krajobrazu 
kulturowego. Według zaproponowanej definicji krajobraz zrównoważony 
charakteryzuje się trwałością i stabilnością strukturalną, dlatego (5) zmiany, 
(6) złożoność oraz (7) georóżnorodność będą kolejnymi cechami, które należy 
sparametryzować. Mając informacje o walorach i strukturze krajobrazu, 
możemy już na podstawie danych historycznych analizować jego trwałość, 
a pozyskanie informacji o strukturze i trwałości krajobrazu da w dalszej kolej
ności możliwość dokonania oceny stanu jego zrównoważenia. Dodatkowo, 
pomocne w ocenie mogą być także takie cechy jak: (8) atrakcyjność wizualna, 
(9) stabilność oraz (10) wartość krajobrazu w znaczeniu usług krajobrazowych.

Zaproponowane cechy (hemerobia, złożoność, georóżnorodność, trwałość, 
atrakcyjność, stabilność i wartość) opisują krajobraz pod różnym kątem, nie
kiedy nawet za pomocą tych samych wskaźników, dlatego nie jest konieczne, 
by do oceny wykorzystać je wszystkie jednocześnie. W dalszej kolejności 
zostaną zaprezentowane: (1) sposoby doboru kryteriów i przeprowadzenia 
charakterystyki krajobrazów w aspekcie skali przestrzennej, tożsamości kultu
rowej, funkcjonowania i typów krajobrazów; (2) sposoby sparametryzowania 
hemerobii, złożoności, georóżnorodności, trwałości, atrakcyjności i wartości 
oraz (3) kryteria ewaluacji krajobrazów.

3.1. Skala przestrzenna

Każdy krajobraz ma swoją własną charakterystykę, która między innymi uza
leżniona jest od skali, w jakiej się go analizuje (Le Du-Blayo 2011). Na pro
blem skali w rozwoju zrównoważonym w ujęciu geograficznym zwrócił uwagę 
Wilbanks (1994) i wyartykułował cztery główne zagadnienia z nią związane:
1. wielkość skali, którą należy obrać przy założeniach, iż zrównoważenie będzie 

się analizowało z perspektywy pojedynczego obszaru, a decyzje będą podej
mowane demokratycznie;

2. funkcjonujące systemy przyrodniczo-ekonomiczne mogą być zrównowa
żone tylko w określonej skali, niekoniecznie odpowiadającej samostanowie
niu (ang. human self-determination);
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3. stopień dostosowania wybranej skali opracowania do istniejących struktur 
przestrzenno-administracyjnych;

4. sposób odniesienia działań i procesów rozgrywających się w jednej skali, np. 
globalnej, do odpowiadających im w skali innej, np. regionalnej lub lokalnej.

Le Du-Blayo (2011) z kolei uznała, że każdy krajobraz charakteryzuje się swoją 
własną tożsamością, która również zależy od skali w jakiej jest analizowany. 
Według Wu (2013, za Our common... 1999) problem skali stanowi jedno z czte
rech kluczowych pytań w kontekście zrównoważenia w krajobrazie, dlatego 
został on uznany przez Musacchio (2013) za jedno z priorytetowych zagad
nień do rozważań w najbliższej przyszłości. Z powodu braku jednoznacznego 
określenia, w jakiej skali zrównoważenie w krajobrazie jest możliwe do stwier
dzenia, przyjmuje się, że można stosować je zarówno w skali miejscowej 
(Potschin, Haines-Young 2013), jak i globalnej (Verbürg i in. 2013). Należy przy 
tym mieć na uwadze, że im większy obszar tym zachodzące w krajobrazach 
procesy mogą być bardziej skomplikowane i trudniej jest wówczas podejmo
wać decyzje planistyczne czy zarządzać przestrzenią (Roe 2000).

Richling i Ostaszewska (1993) uważają, że nie ma uniwersalnej przyrodni
czej jednostki przestrzennej przydatnej dla każdego rodzaju badań ekolo- 
giczno-krajobrazowych, przeciwnie - powinno się tak dobierać jednostki prze
strzenne, by były odpowiednie dla rozwiązywanego problemu. Natomiast Kidd 
(2000 vide Selman 1999) stwierdził, że jeśli nie zostało to ustalone admini
stracyjnie dla danego obszaru, krajobrazem nazywa się obszar o powierzchni 
co najmniej kilkunastu kilometrów kwadratowych. Wielkość ta zależy wprost 
od zakresu naturalnych procesów, częstości występowania danego siedliska, 
lokalizacji (istniejącej lub potencjalnej) określonego rodzaju użytkowania ziemi 
lub występowania pojedynczego typu krajobrazu, który uwzględnia współdzia
łanie czynników ekologicznych i różnych form użytkowania ziemi (Kidd 2000). 
Dlatego wydaje się rozsądne, by w pracach ewaluacyjnych, planistycznych czy 
modelowych w danym kraju przyjmować skalę charakterystyczną dla tej jed
nostki podziału typologicznego krajobrazów, w jakiej rozpatruje się krajobraz 
na poziomie hierarchicznym adekwatnym do omawianego zagadnienia.

Skala przestrzenna wiąże się także z zagadnieniami funkcjonowania krajo
brazu, z wyborem pomiędzy krajobrazem polifunkcyjnym a monofunkcyjnym 
oraz z synergią w aspekcie ekonomicznym (Le Dü-Blayo 2011). Bez wątpienia
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skala przestrzenna stanowi jeden z najważniejszych aspektów oceny krajobrazu 
pod kątem zrównoważenia i posiada ścisłe konotacje z tożsamością kulturową.

3.2. Specyfika miejsca - tożsamość kulturowa

Po zdefiniowaniu skali przestrzennej, w której zostanie przeprowadzona ocena 
krajobrazu, należy dokonać charakterystyki specyfiki miejsca pod kątem zapro
ponowanych poniżej zagadnień.

Na zróżnicowanie preferencji krajobrazowych ludności lokalnej w zależ
ności od jej pochodzenia etnicznego zwrócili uwagę Kapłan i Herbert (1987), 
Talbot i Kapłan (1984) oraz Kapłan i Talbot (1988). Uznali oni, że każdy człowiek 
inaczej wartościuje otaczającą go przestrzeń, a determinantę stanowi pocho
dzenie kulturowe i etniczne. Krajobrazy stanowią również odzwierciedlenie 
sytuacji politycznej (Egoz 2011) i szeroko rozumianej kulturowej w znaczeniu 
etnograficznym, architektonicznym czy religijnym. Społeczności lokalne iden
tyfikują się z otaczającym ich obszarem poprzez przynależności etniczne, język, 
poglądy polityczne, wyznania religijne, kultywowanie specyficznych obycza
jów. W krajobrazie zrównoważonym można zaobserwować występowanie 
obiektów lub przejawy istnienia związków współcześnie zamieszkującej ludno
ści z historycznie ugruntowaną tradycją. Możemy je zaobserwować w dbałości 
o dziedzictwo kulturowe, na przykład poprzez stosowanie regionalnego wzor
nictwa w architekturze czy w formach użytkowania ziemi. Mogą one również 
występować w mniejszej skali w postaci pojedynczych symboli wskazujących 
na kultywowanie lokalnych lub regionalnych tradycji (Solon i in. 2014). Zdarza 
się coraz częściej, że kult tradycji przekłada się na rozwój przedsiębiorczości 
lokalnej, a ta na turystykę zrównoważoną czy natywną (Luc i in. 2016 a, 2016 b). 
Specyfika miejsca jest więc cechą wernakularną rozumianą jako zespół cha
rakterystyk obiektów budowlanych charakterystycznych dla danego regionu 
geograficznego (Solon i in. 2014). Występujące na danym obszarze budownic
two wernakularne świadczy więc o zachowaniu kultury rzemieślniczej, a tym 
samym stylu osadniczego.

Ujmując to zagadnienie z innej strony, dostrzegamy zaburzenie tożsamości 
kulturowej w wyniku procesów glokaIizacji, westernizacji, nijaczenia i pastelozy 
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krajobrazów (Myga-Piątek 2012), które mają charakter trwały i na ogół nega
tywny. Wszystkie te procesy wiążą się z rywalizacją w przestrzeni tradycji miej
sca i kultury masowej, mieszaniem się ugruntowanych wzorców kulturowych 
i cech napływowych z innych typów krajobrazów, w tym zagranicznych. Do 
historycznie uwarunkowanej i unikatowej przestrzeni wprowadza się obiekty 
obce dla tradycji danej przestrzeni (np. parki rozrywki typu „ Disneyland") lub 
cechy (np. barwy elewacji, kształty, gatunki roślinności). Następuje wskutek 
tego utrata niezwykłości i oryginalności krajobrazu, który w konsekwencji traci 
harmonię, a tym samym charakter zrównoważony.

3.3. Funkcjonowanie krajobrazu

Wyraźnie należy rozgraniczyć funkcje krajobrazu zrównoważonego od jego 
funkcjonowania. Funkcją krajobrazu Andrejczuk (2013, 2015) nazywa zespół 
warunków, jakie cechuje dany podtyp krajobrazu kulturowego dla realizacji 
zadań wynikających z określonej działalności człowieka lub spełniania jego 
potrzeb. Funkcje krajobrazu determinują jego zagospodarowanie (Myga- 
-Piątek 2015) i w zależności od liczby typów działalności podejmowanej w ich 
obrębie występują krajobrazy monofunkcyjne i polifunkcyjne. Funkcje krajo
brazu można również podzielić pod kątem relacji człowiek-przyroda na antro
pogeniczne i ochronne. Krajobraz może utracić swoją funkcję w wyniku dzia
łania czynników społeczno-ekonomicznych, które spowodują zmianę formy 
użytkowania, a tym samym wykorzystania krajobrazu.

Natomiast funkcjonowanie rozumiane jest w znaczeniu odzwierciedle
nia procesów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zachodzących 
w środowisku geograficznym (Bastian 1991, vide Pietrzak 1998; Selman i Knight 
2006). Oznacza to, iż krajobraz może funkcjonować w następujący sposób:
1. ekologiczny, czyli regulacyjny - określający wydajność (sprawność krajo

brazu) w zakresie procesów biotycznych (ekotopotwórczych), hydrolo
gicznych (np. odpływu wód), meteorologicznych (np. wzrost lub spadek 
temperatury czy wilgotności powietrza), ochronnych (dotyczących gleb, 
wód gruntowych, powietrza, przyrody) oraz tworzenia strefy przejściowej 
lub filtra;
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2. społeczny, w tym rekreacyjny;
3. ekonomiczny, czyli produkcyjny - związany z potencjałem naturalnym, czyli 

przekształceniem energii w materię, w tym głównie pozyskiwanie surowców 
mineralnych, wody i biomasy oraz produkcją rolną i przemysłową.

Podział ten koresponduje z ideą krajobrazu zrównoważonego, możliwe są więc 
następujące modele jego funkcjonowania:
1. działają czynniki przyrodnicze;
2. działają czynniki składające się z elementów przyrodniczych, które uległy 

przekształceniom antropogenicznym, ale zmiany spowodowane działalno
ścią człowieka były na tyle znikome, że nie wpłynęły na funkcjonowanie 
ekosystemu;

3. następuje przywrócenie walorów krajobrazu naturalnego w wyniku proce
sów renaturalizacji z udziałem człowieka lub bez;

4. w przypadku zaistnienia zjawisk naturalnych o charakterze katastrofalnym 
krajobraz może ulec chwilowej degradacji, a równowaga zostaje przywrócona 
w wyniku działania procesów zarówno naturalnych, jak i udziału człowieka.

5. Dlatego jest możliwe, że dwa podobne krajobrazy pełnią te same funkcje, 
ale tylko jeden z nich jest zrównoważony lub że zmianie ulega dowolna funk
cja krajobrazu, który jest zrównoważony w taki sposób, że traci on podstawę 
do zrównoważenia.

Odrębny problem stanowi relacja pomiędzy funkcją krajobrazu a jego funk
cjonalnością. Przykładowo krajobraz naturalny doliny rzecznej, który z punktu 
widzenia funkcjonowania biologicznego lub społeczno-ekonomicznego ma 
spełniać rolę korytarza, którym odbywa się przepływ energii i materii, nieko
niecznie jest nim (Newson 1997). Ten temat jednakże pozostaje poza postawio
nym celem niniejszego opracowania.

3.4. Stopień antropizacji - hemerobia

Z punktu widzenia geoekologii oddziaływanie antropogeniczne w krajobra
zie ma charakter wzbogacający, kompensujący lub destrukcyjny (Richling, 
Solon 1998), a progresywna ingerencja człowieka w krajobraz może prowa
dzić do podwyższenia jego różnorodności (Westhoff 1968; Ellenberg 1973, vide 
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Pietrzak 1998). Za Kostrowickim (1979) można więc mówić o antropizacji pro- 
i antykrajobrazowej, przy czym warto zwrócić uwagę, że współcześnie tworzy 
się strategie postępowania ciążące ku zrównoważeniu, które muszą wiązać się 
przede wszystkim z realistyczną oceną stanu istniejącego.

W literaturze geoekologicznej za miarę efektu oddziaływania człowieka na 
środowisko uważa się stopień antropizacji (Poławski 1997; Balon, Maciejowski 
2012), nazywany również siłą odziaływań ludzkich (Krzymkowska-Kostrowicka 
1995). Można go określić, opierając się na analizie zmiany szaty roślinnej i sto
sując opis w kategoriach użytkowania ziemi, w kategoriach fitosocjologiczno- 
-ekologicznych oraz w ujęciu fizjonomiczno-formacyjnym (Kostrowicki i in. 
1988; Poławski 1997). Wielu autorów stopień antropizacji krajobrazu wyzna
cza na podstawie zmienności występowania roślin, zwierząt, gleb i wód jako 
komponentów, które najszybciej reagują na postępujące zmiany w środowisku 
przyrodniczym spowodowane działalnością człowieka. Dążąc do kwantyfikacji 
siły tego oddziaływania na podstawie pozyskanych danych, badacze ci tworzą 
skalę oceny stopnia antropizacji w odniesieniu do jednostek krajobrazowych 
(m.in. Horska-Schwarz 2009). Degórski (2009) wyznacza kategorie krajobrazu 
w kontekście jego antropizacji wykorzystując w tym celu informacje o formach 
użytkowania ziemi i funkcjach terenu. Natomiast Myga-Piątek (2012) uważa, 
że stopień antropizacji obszaru wyrażający się w charakterze zabudowy i funk
cjach społeczno-ekonomicznych stanowi jedno z kryteriów typologii krajo
brazu kulturowego, na podstawie którego wyróżnia się krajobrazy miejskie, 
wiejskie i przemysłowe, stosując odrębne zasady oceny ich zrównoważenia.

Uproszczone podejście do oceny stopnia przekształcenia krajobrazu przez 
człowieka zastosował Poławski (1997 za Richlingiem 1996), który analizował 
zbiorowiska roślinne związane z różnymi siedliskami, ale o przybliżonym stop
niu przekształcenia roślinności i połączył je na podstawie cech fizjonomicznych 
oraz typów użytkowania ziemi. Autor ten przyjął założenie, że krajobraz jest 
bliższy naturalnemu, im bardziej roślinność zbliża się do „typu" lasu i zasto
sował „wskaźnik antropizacji A" (Wzór 1), który pozwolił na określenie stopnia 
przekształcenia krajobrazu w trzech kategoriach:
1. obszary półnaturalne - gdy wartość wskaźnika antropizacji wynosi do 4;
2. tereny średnio przekształcone - gdy wartość wskaźnika antropizacji wynosi

4 do 7;
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3. środowisko bardzo silnie przekształcone-gdy wartość wskaźnika antropizacji 
wynosi powyżej 7.

n

[1]

Wzór 1. Wskaźnik antropizacji A (Kostrowicki i in. 1988, Poławski 1997), gdzie: 
P - powierzchnia jednostki (w km2); S, - klasa antropizacji; P,- powierzchnia zajęta 
przez roślinność w S , - klasie antropizacji.

Typami użytkowania ziemi zastosowanymi przez Poławskiego (1997) do 
wyznaczenia wskaźnika antropizacji były: obiekty antropogeniczne, tereny 
zdegradowane, lasy zdegradowane, wody, tereny podmokłe, łąki, murawy 
oraz zadrzewienia i zakrzaczenia, lasy zwarte oraz lasy w stanie zmian. Nato
miast do oceny jakości i klasyfikacji elementów środowiska geograficznego 
zastosował on skalę bonitacyjną dla każdego okresu badawczego. Ostatecz
nie znając wartości bonitacyjne elementów użytkowania terenu dla wszyst
kich pól podstawowych określił on w toku dalszych prac wskaźnik antropiza
cji roślinności A.

Odmienne niż wspomniani wyżej autorzy podejście do zagadnienia oceny 
stopnia antropizacji zastosował w swoich pracach Pietrzak (1998, 2010), który 
za miarę denaturalizacji krajobrazu, jak to nazwał, podkreślając dużą dowol
ność terminologiczną w tym zakresie, przyjął wskaźnik hemerobii. Ukazuje on 
wpływ zamierzonego lub niezamierzonego oddziaływania człowieka na roślin
ność i całą geosferę, jak również zawiera ocenę stopnia przekształcenia krajo
brazu przez człowieka (Steinhardt i in. 1999 za Sukopp 1976), może więc zostać 
wykorzystany do oceny i porównania krajobrazów. Mierzy się go według Pie
trzaka (1998) w 6. stopniowej skali od najsilniej przekształconego krajobrazu 
- metahemerobia (krajobraz sztuczny lub całkowicie zdegradowany i zdewa
stowany), przez polihemerobię, euhemerobię, mezohemerobię do oligoheme- 
robii, czyli krajobrazu najmniej przekształconego. Ostatni poziom przekształ
cenia nosi nazwę ahemerobia i oznacza krajobraz, w którym oddziaływanie 
antropogeniczne nie występuje. Steinhardt i in. (1999) poziom euhemerobii 
rozdzielili jeszcze na dwie części: a - euhemerobię o silnej antropopresji, 
ß - euhemerobię o antropopresji umiarkowanej do silnej i w sumie otrzymali 
7. stopniową skalę. Natomiast Hill i in. (2002) na podstawie rozbudowanych 
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kryteriów roślinnych wyznaczyli skalę 10. stopniową, która została ustalona od 
poziomu 0 - ahemerobia dla obszarów całkowicie naturalnych do poziomu 
9 - polihemerobia dla obszarów charakteryzujących się roślinnością porasta
jącą trakty kolejowe, wysypiska śmieci i zasolone obszary wokół autostrad. 
W niniejszej pracy zastosowano utrwalone w literaturze geograficznej podej
ście Steinhardta i in. (1999), lecz za Pietrzakiem (1998) przyjęła autorka sześć 
poziomów hemerobii.

Według Pietrzaka (1998) wskaźnik hemerobii wylicza się przede wszystkim 
w oparciu o kartograficzne dane potencjalnej roślinności naturalnej i rzeczy
wistej oraz dane o pokryciu i użytkowaniu ziemi, a wspomaga się je bada
niami terenowymi. Steinhardt i in. (1999) zaadaptowali wskaźnik hemerobii na 
potrzeby badań krajobrazowych i przetestowali jego zmienność dla przemian 
krajobrazów w oparciu o dane LULC pozyskane z map topograficznych oraz 
zdjęć lotniczych i satelitarnych. Podobne podejście zastosowali również inni 
autorzy (m.in. Machado 2004; Kiedrzyński i in 2014; Walz, Stein 2014; Borisova 
i in. 2015). Niektórzy z nich wykorzystali do tego celu zasoby europejskich baz 
danych, na przykład CORINE LC lub bardziej lokalnych, takich jak ATKIS {Authori
tative Topographic-Cartographic Information System) w RFN. Ostatecznie Ste
inhardt i in. (1999) zaproponowali znormalizowany wskaźnik hemerobii (M,), 
natomiast Walz i Stein (2014) dokonali uproszczenia (M2) i w takiej postaci 
wskaźnik ten został wykorzystany w niniejszym opracowaniu. Oba wskaźniki 
dla celów porównawczych zostały zaprezentowane we wzorze 2.

A:M, = 100y fn/nh
h=l

[2]
B:M2 = i fnh

h=1

Wzór 2. Wskaźniki hemerobii: A: znormalizowany M, (Steinhardt i in. 1999), B: uprosz
czony M 2 (Walz, Stein 2014), gdzie: n - liczba poziomów hemerobii; fn - udział procen
towy kategorii; h - poziom hemerobii.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że również w głównym biurze statystycz
nym Unii Europejskiej - EUROSTAT wykorzystuje się wskaźnik hemerobii do 
oceny stanu i zróżnicowania krajobrazów wiejskich (ang. The Landscape State 
and Diversity Indicator) w zakresie struktury krajobrazu, wpływu uwarunkowań 
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kulturowych na potencjalną roślinność naturalną w warunkach antropopresji 
oraz świadomości społecznej tych krajobrazów {Land... 2014).

Przyjmując sześć poziomów hemerobii według Pietrzaka (1998) i stosu
jąc zaproponowaną w rozdziale 2 typologię krajobrazów, można z pewnym 
uproszczeniem przyjąć, którym poziomom hemerobii odpowiada jaki typ użyt
kowania ziemi, rodzaj roślinności rzeczywistej oraz stopień przekształcenia 
wód, klimatu, litologii, gleb oraz jaka forma działalności człowieka dominuje 
w danym krajobrazie. Dane te pozyskano z cytowanych w tym rozdziale publi
kacji i zestawiono je w tabeli 2. Mogą one posłużyć jako odniesienie do cha
rakterystyki i wyniku analizy wskaźnika stopnia antropizacji krajobrazów w celu 
określenia ich zrównoważenia.

Zgodnie z przyjętą w tej pracy tezą, że do krajobrazu zrównoważonego zali
cza się krajobrazy przyrodnicze oraz krajobraz kulturowy harmonijny i kulturowy 
zrenaturalizowany, uznano, iż stopień jego naturalności, a właściwie (odwracając 
problem) stopień jego antropizacji, jest cechą bardzo ważną. Dodatkowo, sto
sując klasyfikację hemerobii Steinhardta i in. (1999), zgeneralizowaną do sze
ściu podstawowych poziomów (czyli bez dodatkowego podziału euhemerobii) 
stwierdzono, iż krajobraz zrównoważony odpowiada ahemerobii, oligohemero- 
bii i mezohemerobii (poziomom 1 -3 w tabeli 2). Podejście takie nie wyklucza jed
nak tego, że krajobraz dotychczas uznawany za zrównoważony przestaje takim 
być, gdy nastąpi albo utrata funkcji krajobrazu - zmiana struktury użytkowania 
wywołana czynnikami społeczno-ekonomicznymi, albo (2) wykorzystanie tego 
krajobrazu w sposób niezgodny z jego charakterem (Wood, Handley 2001).

3.5. Złożoność a struktura krajobrazu

Złożonością krajobrazu można za Kondrackim i Richlingiem (1983) 
nazwać zespół składników tworzących krajobraz i relacji, jakie zachodzą 
między nimi. Pietrzak (2009: 16 za Pietrzak 2007) wyjaśnił znaczenie 
tego pojęcia w stosunku do terminu „ struktura krajobrazu " i uznał, iż:

(...) złożoność krajobrazu najpełniej oddaje termin „struktura krajobrazu", rozu
miana jako wyraz jego przestrzennego (komponentowego i terytorialnego), funk
cjonalnego i czasowego zróżnicowania.
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o Tab. 2. Podziaf i charakterystyka geoekologiczna typów krajobrazów według stopnia antropopresji

Po
zio

m
 

he
m

er
ob

ii
Typ krajobrazu 
(Luc, Szmańda 

2014, 2015)

Charakterystyka geoekologiczna

Pietrzak 1998
Poławski (1997 za 

Kostrowicki i in. 1988, 
Richling 1996)

Kiedrzyrtski i in. 2014 (za 
Blume, Sukopp 1976)

Walz, Stein 2014 Eurostat (2014)

1.
 A

he
m

er
ob

ia przyrodniczy 
pierwotny (1A)

żadne przemiany antropogeniczne 
nie zaszły, brak neofitów

obszary naturalne żadne przemiany 
antropogeniczne 
nie zaszły

odsłonięte skały 
lodowce i wieczne śniegi

tundra, mokradła, 
brak przemian

2.
 O

lig
oh

em
er

ob
ia

przyrodniczy 
naturalny (IB)

litologia lokalnie zmieniona, 
wody i klimat niezmienione, 
niewielkie zmiany podaży substancji 
odżywczych w glebie, roślinność 
zbliżona do potencjalnej, słabo 
przetrzebione lasy i torfowiska, 
skąpe pozyskiwanie drewna

obszary pólnaturalne 
- wartość wskaźnika 
antropizacji wynosi 
od 1 do 4

niewielka antropopresja, 
ale bez wpływu na 
środowisko, 
las naturalny

lasy liściaste lasy mieszane, 
plaże, wydmy, piaski, bagna 
śródlądowe, torfowiska, 
bagna słone (solniska), 
osuchy, laguny przybrzeżne, 
estuaria, morze i ocean

lasy z gatunkami typowymi 
dla danego środowiska, 
seminaturalne łąki, 
ograniczona wycinka lasów, 
pastoralizm, niewielkie 
zmiany w obiegu materii, 
emisja poprzez wodę 
i powietrze

3.
 M

ez
oh

em
er

ob
ia

przyrodniczy 
naturalny (IB), 
przyrodniczy 
zrenaturalizowany 
(1C), kulturowy 
zrekultywowany 
(2D)

litologia j.w., obieg wody zmieniony, 
zmiany właściwości gleby, gleby 
zanieczyszczone przez okazjonalne 
nawożenie, mezoklimat lekko 
zmieniony, niewielkie zmiany 
podaży substancji odżywczych w 
glebie (wody i tlenu), ekstensywne 
łąki i pastwiska, gatunki obce 
siedliskowo, monokultury leśne, 
orka, sporadyczny wyrąb, słabe 
zanieczyszczenie wód

tereny średnio 
przekształcone
- wartość wskaźnika 
antropizacji wynosi 
od 4 do 7

niewielka i średnia 
antropopresja, lub 
okresowo występujące 
czynniki antropopresji 
las zastępczy (nasadzony), 
las mieszany z przewagą 
świerka i buku, 
łąki, sitowia, zadrzewienia 
wzdłuż rzek

lasy iglaste, murawy 
i pastwiska naturalne, 
wrzosowiska i zakrzaczenia, 
lasy w stanie zmian, 
roślinność rozproszona, 
pogorzeliska

lasy z gatunkami 
nietypowymi dla danego 
środowiska, ekstensywne 
łąki, ekstensywna hodowla, 
sporadyczna orka, 
nawożenie rzadko 
i w małych dawkach
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Po
zio

m
 

he
m

er
ob

ii

Typ krajobrazu 
(Luc, Szmańda 

2014, 2015)

Charakterystyka geoekologiczna

Pietrzak 1998
Poławski (1997 za 

Kostrowicki i in. 1988, 
Richling 1996)

Kiedrzyński i in. 2014 (za 
Blume, Sukopp 1976)

Walz, Stein 2014 Eurostat (2014)

o 
-6O

6 Oj ■C=3 UJ

kulturowy 
harmonijny 
(2A), kulturowy 
dysharmonijny 
(2B), kulturowy 
zrekultywowany 
(2D)

antropogeniczna erozja gleb, 
teren splantowany przez uprawę, 
erozja wskutek braku ochrony gleb, 
wody i klimat j.w., podwyższona 
podaż substancji odżywczych w 
glebie, zmieniona dyspozycyjność 
pH i podaż wody i tlenu, trwale 
zbiorowiska ruderalne i segetalne 
(intensywne pastwiska, uprawy 
trwale i rolne), stały wyręb, 
zrównanie terenu, 
na- i odwadnianie, wapnowanie, 
nawożenie, zanieczyszczenie wód i 
powietrza

cięgła i silna antropopresja, 
która silne zmiany podłoża; 
lęki, sitowia, zadrzewienia 
wzdłuż rzek, sady, grunty 
rolne i odłogi, las ruderalny, 
wody, tereny zielone 
(trawniki)

miejskie tereny zielone, 
lęki, tereny głównie zajęte 
przez rolnictwo z dużym 
udziałem roślinności 
naturalnej, cieki, zbiorniki 
wodne, tereny sportowe 
i wypoczynkowe, winnice, 
sady i plantacje, złożone 
systemy upraw i działek

agroleśnictwo, intensywna 
gospodarka łękami, 
ekstensywna i intensywna 
gospodarka rolna, 
intensywna uprawa 
winorośli, monokultury 
zbożowe, pola ryżowe, 
rolnictwo intensywnie 
nawadniane, nawożenie, 
melioracje, znaczne zmiany 
w obiegu materii, silne 
nawożenie

5.
 Po

lih
em

er
ob

ia

kulturowy 
zrekultywowany 
(2D), kulturowy 
zdegradowany (2C)

środowisko bardzo silnie 
przekształcone - wartość 
wskaźnika antropizacji 
wynosi powyżej 7

cięgla i bardzo silna 
antropopresja, roślinność 
charakteryzuje się wysokim 
stopniem specjalizacji; 
tereny zielone (trawniki)

zabudowa luźna, miejsca 
eksploatacji odkrywkowej, 
zwałowiska i hałdy, budowy

roślinność miejska, 
pola golfowe, boiska 
sportowe, znaczne 
zmiany w biocenozie, 
wykorzystanie w biotopach 
materiału nawiezionego

6.
 M

et
ah

em
er

ob
ia zdewastowany (2E) cięgła i bardzo silna 

antropopresja, 
która spowodowała 
przekroczenie progu 
tolerancji przez roślinność; 
zabudowa, tereny 
przemysłowe, drogi

zabudowa zwarta, strefy 
przemysłowe lub handlowe, 
tereny komunikacyjne 
i zwięzane z komunikację 
(drogowę i kolejowę), 
porty, lotniska

ulice, zabudowa, 
biocenoza zniszczona, 
powierzchnie sztuczne

Źródła: opracowanie własne na podstawie: Richling (1996); Poławski (1997 za Kostrowicki i in. 1988); Pietrzak (1998); Land... (2014); Kiedrzyński i in. 
(2014 za Blume), Sukopp (1976); Walz, Stein (2014); Luc, Szmańda (2014, 2015).
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Można więc wnioskować, iż „złożoność krajobrazu" jest pojęciem nadrzęd
nym wobec terminu „ struktura krajobrazu ", co wyjaśnia dlaczego w literaturze 
panuje chaos terminologiczny i zamienne stosowanie obu tych pojęć. Z kolei 
Forman i Godron (1986) zdefiniowali strukturę krajobrazu jako przestrzenny 
układ jego elementów i powiązań pomiędzy nimi, umożliwiający ocenę rela
cji między tymi ekosystemami wyrażoną za pomocą różnych miar. Natomiast 
Pietrzak (2010) przyjął, że złożoność krajobrazu występuje w ujęciu przestrzen
nym jako chorostruktura, funkcjonalnym - etostruktura lub czasowym - chro- 
nostruktura. Według tego autora (za Lófflerem 2002) pojęcie struktury opiera 
się na elementarnej i homogenicznej jednostce krajobrazowej, jaką jest eko- 
top w ujęciu dwuwymiarowym lub ekon, czyli najmniejszy, reprezentatywny 
wycinek większej jednostki w ujęciu wertykalnej i horyzontalnej struktury kra
jobrazów (w przestrzeni trójwymiarowej).

Struktura pozioma krajobrazu obejmuje zarówno konfigurację rozpatry
waną w aspekcie relacji położenia i rozmieszczenia elementów krajobrazu, 
ich sąsiedztwa i zewnętrznej formy (kształtu), jak i kompozycję krajobrazu 
definiowaną na podstawie udziału poszczególnych rodzajów elementów 
w całości systemu bez określania ich lokalizacji przestrzennej (Solon 2002). 
Znajomość tych parametrów ma duży wpływ na funkcjonalne właściwo
ści krajobrazu i potrzebna jest do analizy zmian krajobrazów, na przykład 
w aspekcie fragmentacji. Według tego autora (Solon 2004) struktura sta
nowi również jedną z podstawowych cech krajobrazu zrównoważonego 
w czterech podstawowych ujęciach:
1. w aspekcie dynamicznym - stabilność strukturalna, czyli kompozycja oraz 

konfiguracja w warunkach niezmiennego użytkowania ziemi;
2. w aspekcie ekologicznym - spójność przestrzenna sieci płatów i korytarzy;
3. w aspekcie fizycznym - stabilność naturalnych i antropogenicznych stru

mieni materii i energii;
4. w aspekcie bioróżnorodności - bogactwo typologiczne ekosystemów.
Do analizy struktury krajobrazu wykorzystuje się powszechnie indykatory, czyli 
wskaźniki (ang. index), miary i metryki (ang. metric). W literaturze pojęcia 
te często występują błędnie jako synonimy. Pietrzak (2010) pojęcie „ metryka" 
definiuje jako zbiór wskaźników do określenia kompozycji i konfiguracji. 
Według Amerykańskiej Agencji do spraw Ochrony Środowiska - EPA [Valuing... 
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2009) metryki krajobrazowe wykorzystuje się do charakterystyki porównaw
czej krajobrazów. Ponadto dostarczają one informacji o zależnościach pomię
dzy strukturą a funkcją krajobrazów oraz o zachodzących zmianach tam, gdzie 
nie mogą one być pomierzone bezpośrednio (Bottero 2011). Ponieważ struk
turę krajobrazu kształtują niejednorodne formy pokrycia terenu oraz obiekty 
liniowe, co powoduje, że jest ona formą zbyt złożoną, aby mogła zostać opi
saną pojedynczym wskaźnikiem, dlatego można sądzić, iż stosowanie pojęcia 
„ metryka" wydaje się być lepiej uzasadnione.

W literaturze można znaleźć wiele przykładów analiz kompozycji i konfigu
racji mozaiki krajobrazowej wykonanych z zastosowaniem wskaźników i miar 
krajobrazowych w różnej ich kombinacji. O popularności wykorzystania ich 
w pomiarach struktury krajobrazu może chociażby świadczyć 20 554 publika
cji (stan na 6 czerwiec 2017 r.), które ukazały się w bazie czasopism Science 
Direct pod hasłem „landscape structure metrics", z czego tylko w 2017 roku 
pojawiło się ich prawie 2000. Nie sposób więc podać tu wyczerpującej biblio
grafii, można jedynie przytoczyć kilku, zdaniem autorki, najważniejszych auto
rów, którzy budowali podwaliny wiedzy w tym zakresie i rozpowszechnili ich 
wykorzystanie, są to: Forman, Godron (1986), Krummel i in. (1987), McGarigal, 
Marks (1995), McGarigal i in. (2012), a w Polsce - Solon (2002, 2004). Synte
tyczny i tematycznie uporządkowany przegląd najważniejszych publikacji w tej 
tematyce można też znaleźć w publikacji Pietrzaka (2010).

Do obliczania wskaźników wykorzystuje się od blisko 20. lat program kompu
terowy FRAGSTATS (http: // www.umass.edu / landeco / research / fragstats / 
downloads/fragstats_downloads.html). Pozwala on na wyliczenie 110 me
tryk krajobrazowych, jednak nie wszystkie z nich uważane są za zasadne, 
a jak wykazali różni autorzy (m.in. Steinhardt i in. 1999; Kot, Leśniak 2006; 
Zwierzchowska i in. 2010; Kupfer 2012) stosowanie pojedynczych metryk 
daje często wyniki niejednoznaczne, dlatego proponuje się je jako elementy 
bardziej złożonych algorytmów, budowanych wyłącznie na potrzeby danego 
projektu (np. Antrop, Van Eetvelde 2000; Luck, Wu 2002; Bielecka i in. 2007; 
Weng 2007; Luc i in. 2009). Spośród miar kompozycji najczęściej pojawiają 
się najprostsze wskaźniki, jak na przykład liczba typów pokrycia terenu 
i powierzchniowy udział każdego z tych typów w krajobrazie. Natomiast 
dla miar konfiguracji są to: wskaźniki powierzchni i granic płatów, kształtu, 
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wnętrza płatu, izolacji, połączeń, kontrastu, podziału oraz zróżnicowania 
(Kozak i in. 2014).

Na potrzeby analizy złożoności krajobrazu zrównoważonego autorka niniej
szej pracy proponuje zastosowanie podejścia wykorzystanego do analizy struk
tury krajobrazów przez EUROSTAT, w którym bierze się pod uwagę zróżnico
wanie krajobrazu oraz poziom fragmentacji. Dlatego sugeruje zastosowanie 
następujących dwu metryk:
1. do oceny zróżnicowania: wskaźnik bogactwa płatów (jako miarę kompo

zycji) na podstawie danych użytkowania terenu; wskaźnik różnorodności 
(entropii) Shannona (ang. Shannon diversity index - SHDI); wskaźnik równo
mierności (równocenności) Shannona (ang. Shannon evenness index-SEI);

2. do oceny fragmentacji krajobrazu: wskaźnik największego płata (ang. 
Largest Patch Index-LPI) oraz liczbę typów użytkowania ziemi, która świad
czy o zróżnicowaniu tego krajobrazu.

Złożoność krajobrazu opisują wskaźniki krajobrazowe oparte o statystykę prze
strzenną, co ma istotne znaczenie, umożliwia bowiem kwantyfikację cech kra
jobrazu, a tym samym daje możliwość uznania tej cechy jako jednego z ele
mentów algorytmu ewaluacji krajobrazu pod kątem zrównoważenia. Ponadto 
może przyczynić się on do oceny porównawczej różnych typów krajobrazów, 
podobnych krajobrazów w różnych obszarach oraz zmian, jakie w nich zacho
dzą. Wynik analizy złożoności krajobrazu pomaga także w zdefiniowaniu typu 
krajobrazu i pozwala na ocenę estetyki i stopnia antropizacji. Na podstawie 
wyników swych badań hemerobii Pietrzak (1998) wykazał zależność pomiędzy 
działalnością człowieka a strukturą krajobrazu. Dowiódł, iż w początkowej fazie 
przekształceń następuje w krajobrazie wzrost mozaikowatości, a następnie 
dochodzi do konsolidacji pojedynczych elementów o niewielkich rozmiarach 
i zróżnicowanych cechach w jednolite duże powierzchnie.

3.6. Georóżnorodność

Jedną z 12. „generalnych zasad krajobrazowej i regionalnej ekologii" For- 
mana (1995) jest łączenie warstw. Polega ono na powiązaniu różnych typów 
użytkowania terenu tak, by charakteryzowały się one małymi płatami, wąskimi 

74



3.6. GEORÓŻNORODNOŚĆ

korytarzami i zróżnicowanymi formami aktywności człowieka, co w ostatecz
nej formie powoduje powstanie najbardziej pożądanego przez ludzi typu kra
jobrazu. Zasada ta może stanowić inspirację do podejmowania badań w zakre
sie georóżnorodności, przy czym należy pamiętać, że obszary podlegające 
ochronie rządzą się swoimi prawami i ta zasada ich nie dotyczy. Etymologia, 
koncepcja i definicja pojęcia „georóżnorodność" zostały przedstawione przez 
Zwolińskiego (2010). Terminem „georóżnorodność" określa on:

(...) złożoność krajobrazową z geomorfologicznego punktu widzenia i podlegającą 
ocenie w kontekście wszystkich układów morfogenetycznych różnych typów rzeźby 
(Zwoliński 2010: 318).

Zwoliński przyznał jednak, że termin ten jest używany w wielu różnych znacze
niach i kontekstach. Gray (2004, 2013) natomiast przyjął, że „georóżnorod
ność" jest naturalnym zróżnicowaniem geologicznych i geomorfologicznych 
form i procesów oraz cech glebowych i hydrologicznych. Wyraźnie podkreślił 
też społeczną wagę georóżnorodności i wskazał na istotny jej udział w usłu
gach ekosystemowych, szczególnie tych o charakterze regulującym (ang. regu
lating), wspomagającym (ang. supporting), materiałowym (ang. provisioning), 
kulturowym (ang. cultural) i edukacyjnym (ang. knowledge). W tym sensie geo
różnorodność łączy ludzi, krajobraz i bioróżnorodność oraz stanowi podstawę 
wszystkich naszych działań (rolnictwa, techniki, gospodarki odpadami, rekre
acji, przemysłu). Jest zatem ona kluczem do zarządzania środowiskiem i jego 
ochrony (The European... 2004). Georóżnorodność wiąże się także z typem 
fizjonomicznym i genetycznym krajobrazu. Z tego względu Solon i in. (2014) 
wyróżnili osiem form ukształtowania terenu (równinne, faliste, pagórkowate, 
wzgórzowe, górskie, wysokogórskie, den dolin, obniżeń i kotlin), pięć kategorii 
struktury pokrycia terenu (krajobrazy odkryte, inkrustowane, rozcięte, labiryn
towe, przykryte) oraz trzy główne typy genetyczne, do których powinna być 
odniesiona miara georóżnorodności (krajobrazy względnie jednorodne i jedno
lite, niejednorodne, lecz względnie jednolite oraz niejednorodne i niejednolite).

Wcześniejsze doświadczenia autorki z badań georóżnorodności krajobra
zów Polski (Bielecka i in. 2007; Luc i in. 2009) pozwalają na wyciągnięcie wnio
sku, iż badanie georóżnorodności krajobrazu można wykonać na podstawie 
analizy zależności dwóch głównych komponentów środowiska: ukształtowa
nia i form rzeźby terenu oraz użytkowania terenu. Należy jednak przyjąć 
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odpowiedni poziom dokładności wykorzystywanych danych. Gray (2013) wska
zał na niewielką liczbę prac na temat pomiarów georóżnorodności, szczególnie 
w porównaniu z podobną tematyką - bioróżnorodności. We wspomnianych 
wyżej dwu pracach autorzy odnieśli się do idei zastosowania wybranych miar 
krajobrazowych w analizie georóżnorodności krajobrazu. Ponieważ nie istnieje 
jeden uniwersalny wskaźnik charakteryzujący krajobraz, uznali oni, iż należy 
wykorzystać i szczegółowo przeanalizować następujące indeksy: liczba płatów, 
wskaźnik różnorodności Shannona-Wienera (entropia) oraz wskaźnik sąsiedz
twa, czyli zróżnicowania granic. Liczba płatów (Number of Patches - NP) obra
zuje zróżnicowanie krajobrazu i we wskazanych publikacjach zostało przyjęte 
założenie, że wraz z jej wzrostem rośnie zróżnicowanie terenu. Wartość miary 
Shannona (Shannon's Diversity Index - SHDI) jako wskaźnika entropii krajo
brazu rośnie wraz ze wzrostem liczby klas oraz równomiernym ich udziałem 
procentowym w powierzchni pola odniesienia. Natomiast wskaźnik zróżnico
wania granic (Interspersion and Juxtaposition Index - Ul) jest miarą rozczłon
kowania i sąsiedztwa, uwzględnia strukturę przestrzenną form pokrycia terenu 
i nie jest bezpośrednio uzależniony od liczby, wielkości, ciągłości czy rozrzutu 
płatów. Ponadto jako jednostkę odniesienia w analizie georóżnorodności kra
jobrazu zaproponowano, by wykorzystać pole geometryczne, które charakte
ryzuje się stałą powierzchnią i umożliwia porównywanie wartości bezwzględ
nych (np. liczby płatów) oraz jest niezmienne w czasie, a zatem zezwala na 
analizę danych wieloczasowych. Otrzymane wyniki należy poddać klasyfikacji 
i na podstawie statystycznej analizy anomalii wskaźników wykorzystać tzw. 
wskaźnik Kompleksowej Oceny Zróżnicowania Pokrycia Terenu-KOZPT (wzór 3) 
(Bielecka i in. 2007; Bielecka 2008; Luc i in. 2009).

[3] KOZPT = 1 • a/VP + 0,1 • aSHD/+ 0,01 • a/J/

Wzór 3. Wskaźnik Kompleksowej Oceny Zróżnicowania Pokrycia Terenu - KOZPT, gdzie 
NP - liczba płatów; SHDI - wskaźnik różnorodności Shannona-Wienera; Ul - wskaźnik 
zróżnicowania granic; a - wartości anomalne lub ekstremalne dla NP, SHDI, Ul. 
Źródło: Bielecka i in. (2007); Bielecka (2008); Luc i in. (2009).

W kontekście rozważań nad rolą użytkowania ziemi w badaniach krajobra
zów zrównoważonych istotną wydaje się odpowiedź na pytanie o sposób, 
w jaki wskaźnik KOZPT daje możliwości rzeczywistej oceny zróżnicowania 
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krajobrazu. Analiza poglądów dotyczących mozaikowatości krajobrazu, a także 
granicy między różnorodnością a fragmentacją (m.in. Farina 2010) pozwala na 
stwierdzenie, iż wyznaczenie wskaźnika georóżnorodności krajobrazu może 
przyczynić się do rozstrzygnięcia dylematu, czy bardziej zróżnicowany jest 
obszar o dużej mozaikowatości i niewielkiej liczbie typów, czy taki o dużej licz
bie typów występujących pojedynczo.

Z punktu widzenia problematyki niniejszej pracy ocena stopnia georóżno
rodności w krajobrazie ma duże znaczenie dla oceny krajobrazu w kontekście 
jego zrównoważenia. Zbyt duża bowiem georóżnorodność spowodowana nie
przemyślanymi działaniami człowieka może zaburzać harmonię krajobrazu, 
tym samym przyczynić się do obniżenia jego atrakcyjności wizualnej. Ponadto 
powoduje ona niekorzystną w krajobrazie fragmentację geokomponentów, co 
przyczynia się do obniżenia stabilności funkcjonowania geosystemu. Mała geo
różnorodność natomiast, może świadczyć o niskiej bioróżnorodności, a wraże
nia estetyczne z przebywania w takim monotonnym krajobrazie są negatywne.

3.7. Trwałość krajobrazu

Trwałość krajobrazu określa się poprzez czas. Kontekst czasu, tzw. chronostruk- 
turę (Pietrzak 1998), można odnieść do ewolucji, funkcjonowania, planowa
nia - ogólnie do przemian, jakie zachodzą w krajobrazach. Zmiany te mogą 
być różne w zakresie skali i dynamiki, ale zawsze zależą od częstotliwości i siły 
zjawisk, które je wywołują (m.in. Forman, Godron 1986; Przewoźniak 1987; 
Naveh 1995; Antrop 1998, 2006; Council... 2000). Trwałość pozwala określić 
stan równowagi w krajobrazie, którą można rozpatrywać w bliżej nieokreślo
nym interwale czasowym zależnym od cykli przyrodniczych, a nie występuje 
ona tylko w danym momencie. Cykl ten może zostać przerwany pod wpływem 
wzrastającej presji człowieka, co zwykle ma charakter niszczący i prowadzi do 
destrukcji krajobrazu poprzez degradację, degenerację, dysfunkcję i dekompo
zycję (Kostrowicki 1970). W niektórych jednak przypadkach, zmiany te nie mają 
charakteru pejoratywnego, czego przykładem może być rekultywacja.

Trwałość analizuje się zarówno w aspekcie przeszłości, jak i przyszłości, gdy 
stawia się cele krótko- i długoterminowe (Klett, Cummins 2011). Interesujący 
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przykład retrospektywnych analiz przemian krajobrazu stanowią prace Kayhkó 
i Skânesa (2006, 2008). Autorzy ci do oceny zmian krajobrazu zapropono
wali wykorzystanie Trajektorii Zmian Krajobrazów - LCTA (ang. The Landscape 
Change Trajectory Analysis) w celu poprawienia strategii zarządzania danym 
obszarem. W rezultacie tej analizy i zgodnie z zastosowaną przez tych auto
rów metodyką otrzymano trzy klasy krajobrazu zrównoważonego: (1) krajobraz 
zachowujący stabilność i ciągłość; (2) krajobraz ulegający zmianom, w którym 
zostaną uwzględnione kierunki tych zmian oraz (3) krajobraz obszarów gra
nicznych i przejściowych. Z kolei Vileniske (2008) zaproponowała, by nie się
gać tylko w przeszłość, gdyż powszechnie już uznano wartości kulturowe krajo
brazów, które należy zachować, ale skoro rozwój zrównoważony jest procesem 
ukierunkowanym na stan w przyszłości, to również zrównoważenie w krajo
brazach powinno się rozpatrywać bardziej w aspekcie dalekosiężnego celu niż 
istniejącej rzeczywistości.

Dynamika krajobrazu odnosi się także do ewolucji łącznie ujmowanych pro
cesów naturalnych i kulturowych, czyli do wszystkich stosowanych podejść 
w badaniach równowagi w krajobrazie (omówionych w rozdziale 2), ma więc 
charakter wielowymiarowy. Według Antropa (1998) analiza zrównoważenia 
powinna wiązać się z odpowiedzią na pytania: (1) Co się zmienia? (2) Jaka jest 
częstotliwość tych zmian? (3) Jaka jest ich amplituda (zakres)? oraz (4) Jakie 
ramy czasowe obejmują zmiany? Analizy porównawcze stanów krajobrazu 
powinny zostać wykonane w możliwie jak najdłuższej sekwencji czasowej - 
Forman (1990) uznał, iż w skali kilku pokoleń, a Dramstad i Fjellstad (2013) 
zaproponowali, by badaniami objąć nawet setki czy tysiące lat. Podobne zda
nie wyrazili James i in. (2000), jak również Pena i in. (2010), którzy stwier
dzili, że zawsze w sytuacji planowania lub zarządzania krajobrazem konieczne 
staje się przeanalizowanie go jako systemu dynamicznego. Dla porównania, 
Kistowski (2008) uznał, że do zbadania zrównoważenia krajobrazu nie wystar
czy jednorazowe „zdjęcie", ale potrzebna jest analiza porównawcza stanów 
krajobrazu z co najmniej dwóch sekwencji czasowych. Natomiast Barau i Ludin 
(2012) zwrócili uwagę na zmieniającą się w czasie percepcję człowieka, a tym 
samym na zmienność głównych czynników, które wpływają na przekształcanie 
się krajobrazów. Dlatego w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (European 
Landscape Convention) dużą wagę przywiązuje się do udziału ludzi w tworzeniu 
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polityki krajobrazowej (European... 2000). Wykorzystanie parametru czasu 
w analizie krajobrazu zrównoważonego, pozwala na stwierdzenie trwałości 
danego typu krajobrazu w obserwowanej jednostce czasu.

Z powyższego wynika, że analiza dynamiki środowiska może stanowić pod
stawę wnioskowania o zrównoważeniu krajobrazu rozpatrywanego w zależno
ści od kierunku zachodzących zmian, który może decydować o tym, czy kra
jobraz pozostanie zrównoważony, czy też jest szansa, by nastąpił jego powrót 
do stanu zrównoważenia w wyniku działań renaturalizacyjnych i rekultywa
cyjnych. Dlatego problem zrównoważenia krajobrazu powinno się rozpatry
wać w sekwencjach czasowych obejmujących kilka pokoleń. Realnie jednak 
w pracach zarówno stricte badawczych, jak i aplikacyjnych czy wdrożeniowych 
istnieje problem uzależnienia od dostępu do odpowiednich danych lub pozy
skania funduszy na ich zebranie i przetworzenie. Ustalenie więc wspólnych 
i jednolitych odcinków czasowych do prowadzenia badań w zakresie krajobrazu 
zrównoważonego wydaje się niemożliwe, chociaż często w opracowaniach 
retrospektywnych dla oceny zmian w użytkowaniu ziemi czy w krajobrazie 
bierze się pod uwagę minione 150-200 lat (m.in. Pietrzak 1998; Majchrow- 
ska 2002; Luc 2004; Ostafin 2009; Kozak 2010; Munteanu i in. 2014), co bez 
wątpienia jest uzasadnione historycznie na pewno w wielu regionach Polski, 
w tym w Karpatach.

3.8. Atrakcyjność wizualna

Problematykę ujęcia wizualnego stosowanego w badaniach krajobrazu zrów
noważonego omówiono już w rozdziale 2. Zwracano tam uwagę między 
innymi na związki pomiędzy estetyką krajobrazu a percepcją człowieka jako 
cechą zależną od procesów kulturowych, psychologicznych i fizycznych. Miarą 
powiązań pomiędzy nimi w ocenie estetyki krajobrazów jest ich atrakcyjność 
wizualna, w której można zauważyć wyraźnie zarysowujące się trzy wymiary: 
środowiskowy, ekonomiczny i społeczny (ryc. 1). W wymiarze środowiskowym 
atrakcyjność ta wiąże się z fizjonomią krajobrazu, z jego strukturą w znacze
niu układu form użytkowania terenu (np. płaty, korytarze, układ liniowy czy 
mozaikowy) oraz w znaczeniu harmonii, czyli wzajemnego dostosowania 
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przyrodniczych i antropogenicznych sposobów zagospodarowania terenu. 
Harmonia ma w ocenie estetyki istotne znaczenie, stanowi bowiem podstawę 
określenia przynależności typologicznej danego krajobrazu, a tym samym 
oceny stopnia jego zrównoważenia (ryc. 2). Wymiar ekonomiczny odzwier
ciedla się w tym kontekście we właściwym planowaniu dla zwiększenia atrak
cyjności na potrzeby rozwoju lokalnego, między innymi w zakresie turystyki. 
Natomiast wymiar społeczny estetyki jest percepcją krajobrazu przez czło
wieka, czyli sposobem, w jaki ludzie postrzegają go, połączeniem indywidu
alnych wrażeń zmysłowych w ogólny obraz. Przyjęto założenie, iż krajobraz 
chaotyczny oraz bardzo dobrze zorganizowany postrzegane są negatywnie 
(m.in. Luc, Czarnecki 2003, 2006 b).

Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu stanowi więc niezbędną cechę 
ogólnej oceny krajobrazów, element prowadzonych działań w zakresie wskaza
nia krajobrazów dysharmonijnych, zdegradowanych i zdewastowanych wyma
gających rekultywacji i renaturalizacji (opisanych w rozdziale 2), a tym samym 
klucz do podejmowania skutecznych decyzji w planowaniu krajobrazu zrów
noważonego. Wykorzystuje się w tym celu między innymi metodę klasyfika
cji wizualnej zwaną Landscape and Visual Impact Assessment - LVIA, opisaną 
szczegółowo w przewodnikach metodycznych (Swanwick i in. 1999; Swanwick 
2002; Swanwick 2013). Pozwala ona bowiem na ustalenie skutków krajobrazo
wych wywołanych zagospodarowywaniem terenu, w szczególności w wymia
rze społecznym i środowiskowym. Została ona przez autorkę zmodyfikowana 
i przetestowana na potrzeby oceny wpływu plantacji topolowych na krajobraz 
(Luc, Czarnecki 2003, 2005, 2006 b). Ocenę atrakcyjności wizualnej wykonuje 
się według tej metody na podstawie stałych cech krajobrazu oraz użytkowania 
ziemi w dwóch głównych etapach: (1) kompleksowej analizy wizualnej, w któ
rej określa się zróżnicowanie elementów krajobrazu znajdujących się w polu 
widzenia oraz (2) analizy interakcji pomiędzy tymi elementami w celu wykona
nia oceny harmonii tworzonej przez wyróżniane elementy.

Kompleksowa analiza wizualna (1) wykorzystuje zdolność człowieka do holi
stycznego postrzegania krajobrazu oraz wyróżniania w nim elementów i rozpo
znawania wzorów (schematów), jakie te elementy tworzą. Bierze się w niej pod 
uwagę otwartość terenu, cechy form terenu (wielkość, kształt, tekstura, nachy
lenie, złożoność), kompleksowo ujęte cechy związane z elementami naturalnymi 
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budującymi strukturę krajobrazu (hydrograficzne, osadnicze, lesistość) oraz ele
menty granic występujących w krajobrazie. Otrzymuje się w ten sposób infor
mację o zróżnicowaniu krajobrazu, która po wykonaniu bonitacji punktowej oraz 
procedury przyznawania cechom wag, może stanowić źródło danych do walo
ryzacji krajobrazu w pięciu podstawowych klasach jego atrakcyjności: krajobraz 
bardzo atrakcyjny, atrakcyjny, przeciętny, mało atrakcyjny, nieatrakcyjny.

Do oceny harmonii (2) natomiast można, (podobnie jak to zrobiła już autorka 
- Luc, Czarnecki 2003, 2005, 2006b), wykorzystać zmodyfikowaną metodę 
Wiebera i Brossarda (1980) opisaną przez Skarżyńskiego (1992). Określa się w niej 
i bonituje takie cechy harmonii, jak: liczba planów, liczba elementów budujących 
krajobraz oraz możliwość ich identyfikacji (stopień zróżnicowania krajobrazu), 
różnorodność elementów budujących krajobraz osobno dla obiektów wodnych, 
zadrzewień, indywidualnych obiektów przyrodniczych lub antropogenicznych, 
które wpływają na wartość estetyczną krajobrazu, stopień harmonii krajobrazu 
oraz strukturę pionową krajobrazu (stopień jej rozwinięcia).

Ponadto cenną praktykę w ocenach atrakcyjności wizualnej stanowi bada
nie stosunku społeczności lokalnej do występowania w krajobrazie różnych 
form użytkowania ziemi, w tym roślinności. Autorka brała udział w takim 
badaniu (Luc, Czarnecki 2003) przeprowadzonym na potrzeby oceny wpływu 
plantacji topolowych na atrakcyjność krajobrazu, w ramach projektu badaw
czego PAMUCEAF3. Badaniem objęto wówczas mieszkańców kilku wybranych 
obszarów wiejskich w Polsce, Flandrii i Szwecji, którzy mieli za zadanie ocenić 
wartość krajobrazową kilku klas roślinności (łąki, lasy iglaste i liściaste, uprawy 
zbożowe, inne uprawy w tym agroleśne). Wyniki tych badań charakteryzo
wały się dużą zmiennością. Społeczeństwo Flandrii najwyżej ceniło w krajo
brazie występowanie upraw rolnych i łąk, natomiast średnio lub nisko - drzew 
liściastych i iglastych. W Szwecji okazało się, że najwyżej oceniane są obszary 
lasów liściastych, a pozostałe typy pokrycia roślinnością uzyskały jednakowo 
średnie oceny. Polacy także zdecydowanie najwyżej ocenili krajobrazy z dużą 
ilością drzew (w tym uprawy leśne na gruntach rolnych) oraz łąki. Otrzymane 

3 Poplars - a multiple-use crop for European arable Farmers (PAMUCEAF), project 
PHARE - Commission of the EUROPEAN Communities Directorate General for Agricul
ture DGVI.FII.3
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rezultaty tych badań wskazują z jednej strony na dużą przydatność badań spo
łecznych w ocenie atrakcyjności krajobrazu, z drugiej zaś - na wagę kontekstu 
kulturowego w ostatecznym wyciąganiu wniosków z podobnych badań.

Wrażenia estetyczne użytkownika krajobrazu stanowią więc wypadkową 
relacji, jakie zachodzą pomiędzy cechami fizycznymi i kulturowymi środowi
ska, można więc uznać, że w ujęciu wizualnym ocenę stanu zrównoważenia 
krajobrazu wykonuje się w oparciu o jego fizjonomię.

3.9. Stabilność

W ocenie krajobrazu jedno z największych wyzwań stanowi poszukiwanie 
stabilności poprzez zrównoważone zarządzanie jego zasobami, które polega 
między innymi na zrozumieniu sposobu funkcjonowania i ewolucji krajobrazu. 
Stabilność środowiska Balon (2007:12) zdefiniował jako:

(...) stopień jego trwałości w warunkach niezmiennego otoczenia i zdolność powrotu 
do stanu zbliżonego do poprzedniego po zakończeniu oddziaływania zewnętrznych 
czynników zakłóceniowych.

Charakteryzują ją takie parametry jak: ekwifinalność, trwałość, odporność, 
bezwładność i elastyczność. Ekwifinalnością geosystemu autor ten określił to, 
czy i w jakim stopniu zakłócenia umożliwiają powrót geosystemu do stanu zbli
żonego do wyjściowego, a za trwały uznał on taki, w którym zmiany nie powo
dują naruszenia jego organizacji. Bezwładność, natomiast, zdefiniował jako 
opóźnienie reakcji geosystemu na zakłócenia, a elastyczność - jako tempo, 
sposób i stopień odtworzenia elementów tego systemu po ustąpieniu zakłó
cenia (Balon 2007 za Richling, Solon 1998). Odporność z kolei ujęta jest przez 
Balona (2007:17) jako:

(...) wartość progowa parametrów relacji bodziec - geosystem, poniżej której orga
nizacja geosystemu nie ulega zmianie lub zmiany te są odwracalne po ustaniu 
oddziaływania bodźca.

Jednakże, jak dalej autor ten podkreślił, cechę tę powinno się badać w odnie
sieniu do konkretnego bodźca powodującego zakłócenie w środowisku, dla
tego zasugerował prowadzenie analizy podatności środowiska w zamian za 
analizę odporności.
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Pojęcie stabilności środowiska geograficznego można wprost odnieść do 
krajobrazu, a stabilność krajobrazu, jako miara reakcji systemu krajobrazo
wego na zmiany odgrywa istotną rolę w badaniach jego zrównoważenia. 
Stabilność tę determinują przede wszystkim ujemne sprzężenia zwrotne, 
które warunkują jego samoregulację. Dzięki nim środowisko ma zdolność 
do powracania do stanu sprzed działania bodźca. Stabilność krajobrazu jako 
wskaźnik jego zrównoważenia może być rozpatrywana z dwóch punktów 
widzenia:
1. podatności jako reakcji na zmiany zaburzające jego stabilność (Balon 

2007);
2. zmienności czasowej wynikającej z jednej strony z procesu ewolucji kra

jobrazu naturalnego, którego nieodłączną cechą jest zrównoważenie oraz 
z drugiej - z postępującą antropopresją, która może doprowadzić do 
degradacji, a nawet dewastacji krajobrazu (Bogdanowski 1988; Degórski 
2009; Chmielewski 2012 b; Myga-Piątek 2012; Luc, Szmańda 2014, 2015).

Podatność będąca antonimem stabilności, według Balona (2007), odnosi się 
do badania zmian, które zaszły lub mogą zajść w środowisku geograficznym, 
dlatego istnieje potrzeba przeprowadzenia symulacji w celu znalezienia warto
ści progowej potencjalnych zmian. Z punktu widzenia metodycznego daje ona 
znacznie lepsze szanse na pozyskanie wiarygodnych wyników niż analiza stabil
ności środowiska (Brodie i in. 2016). Przydatnym narzędziem, które pozwala na 
kwantyfikację oceny podatności są miary podatności (Balon 2004). Wiążą się 
one z oddziałującymi w krajobrazie skutkami procesów naturalnych lub antro
pogenicznych i zależą wprost od charakteru krajobrazu i typu presji, jakiej jest 
on poddany w wyniku prowadzonej w nim działalności.

Wykorzystując stabilność krajobrazu (jego podatność na zmiany), przyjęto 
również założenie, że krajobraz kulturowy zrównoważony jest wówczas, gdy 
nie zostaje przekroczony próg odporności krajobrazu na zmiany zmierzające 
do jego dysharmonii, degradacji lub nawet dewastacji.
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3.10. Wartość

Jednym z narzędzi analizy wzajemnych relacji społeczeństwa i przyrody, które 
umożliwia badanie powiązań pomiędzy aspektami ekologicznymi i ekonomicz
nymi są usługi ekosystemowe (ang. ecosystem services). Koncepcja ta według 
Solona (2008b: 26)

(...) stanowi zestaw wytworów oraz funkcji ekosystemu (krajobrazu), które są przy
datne dla społeczeństwa ludzkiego,

innymi słowy, opiera się o korzyści materialne i niematerialne, jakie przy
nosi ludziom wykorzystywanie ekosystemów (Reid i in. 2005; Biltonen 2011). 
Termorshuizen-Opdam (2009) stwierdzili, że ekosystem nie jest synonimem 
krajobrazu, gdyż krajobraz spełnia nie tylko funkcje przyrodnicze, lecz także 
ekonomiczne i społeczno-kulturowe oraz wymaga współpracy pomiędzy róż
nymi instytucjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Dlatego autorzy 
ci zastosowali pojęcie „usługi krajobrazowe" (ang. landscape services), które 
zdefiniowali jako interakcję pomiędzy systemami fizycznymi (ekosystemami 
lub krajobrazami) oraz usługami społecznymi. Podobnie pojęcie to wyjaśnili 
Englund i in. (2017) jako udział krajobrazów i jego elementów w tzw. dobro- 
stanie człowieka (ang. human well-being), w rozumieniu dobrobytu. Według 
Millennium Ecosystem Assessment- MEA (Reid i in. 2005) usługi te mogą mieć 
charakter wspierający (ang. provisioning services), regulujący (ang. regulating 
services), kulturowy (ang. cultural services) lub zaopatrzeniowy (ang. supporting 
services). Różni autorzy (np. Daily 1997; de Groot i in. 2002; de Groot 2006; 
Brenner-Guillermo 2007; An introductory... 2007; Solon 2008 b za Costanza 
i in. 1997; Biltonen 2011; Englund i in. 2017) doprecyzowali formy (deskryptory) 
poszczególnych typów usług w podobny sposób i zaliczyli do nich:
1. usługi zaopatrzeniowe - odnawialne lub nieodnawialne zasoby naturalne 

(w tym zasoby wód powierzchniowych i gruntowych); surowce mineralne; 
produkty rolne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; rośliny dziko rosnące; 
dzika zwierzyna i ryby; biopaliwa; surowce włókniste: drewno lub surowce 
drzewne; zasoby genetyczne, medyczne i ozdobne;

2. usługi regulacyjne, czyli związane z funkcjami środowiska - regulacja 
składu powietrza i atmosfery; przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym: 
powodziom, erozji, pożarom, osłabianie huraganów i sztormów; regulacja 
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biologiczna: zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników; 
regulacja chorób odzwierzęcych; zapylanie i roznoszenie nasion; regulacja 
procesów glebowych; pochłanianie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych; 
samooczyszczanie wody; przetwarzanie odpadów;

3. usługi wspomagające procesy ekosystemowe, czyli niezbędne do funkcjo
nowania pozostałych usług - krążenie wody i pierwiastków; podtrzymywa
nie różnorodności biologicznej (genetycznej); tworzenie siedlisk glebowych 
i wodnych; produkcja pierwotna;

4. usługi kulturowe, czyli fizyczne, empiryczne, intelektualne, symboliczne 
i duchowe interakcje z przyrodą-walory estetyczne krajobrazu; zasoby i war
tości rekreacyjne, kulturowe, artystyczne, duchowe, naukowe i edukacyjne.

Pozyskiwanie informacji dotyczących tych form pochodzi z: kartowania tere
nowego, ekstrapolacji danych z różnych źródeł, modeli empirycznych, symula
cji danych, modeli logicznych oraz integracji danych (Englund i in. 2017).

Pojęcie „usług krajobrazowych" dotyczy również krajobrazu zrównoważo
nego i stanowi element jego oceny, określania potencjału i wartości. Selman 
i Knight (2006), za różnymi autorami, dla określenia kryteriów funkcjonowa
nia kulturowego krajobrazu zrównoważonego zaproponowali zastosowanie 
modeli jakościowych wykorzystujących relacje sprzężeń zwrotnych pomiędzy 
wartością krajobrazu (ang. capitals) w znaczeniu jego potencjału o charakterze:
1. naturalnym (ang. natural capitals) — pojemność środowiska, jego fizyczne

i ekologiczne funkcje;
2. kulturowym (ang. cultural capitals) — dziedzictwo kulturowe;
3. społecznym (ang. social capitals) — towarzystwa, organizacje, instytucje, 

które łączą pojedynczych usługodawców w sieci;
4. ekonomicznym (ang. economic capitals) — inwestycje.
Solon (2008b) zauważył jednak, że pojęcia „usługi ekosystemowe" oraz 
„potencjał środowiska przyrodniczego" nie są tożsame, pomimo dużej zbież
ności w ich definiowaniu. Za najważniejszą różnicę autor ten uznał odmienny 
sposób ujęcia zasobów środowiska przyrodniczego i zakresu zastosowań 
praktycznych, np. w potencjale środowiska analizuje się głównie zasoby abio
tyczne, w usługach ekosystemowych - biotyczne. Te pierwsze poddaje się oce
nie ekonomicznej, a drugie - nie, zaś potencjał znajduje duże zastosowanie 
w planowaniu przestrzennym w przeciwieństwie do usług. Jednakże autor ten 

85



3. CECHY I KRYTERIA OCENY KRAJOBRAZU ZRÓWNOWAŻONEGO

przyznał, że współcześnie podejście do usług ekosystemowych uległo zmia
nie i, przynajmniej w kontekście definicji krajobrazu, przekształciło się ono 
w usługi krajobrazowe.

Z punktu widzenia zagadnienia krajobrazu zrównoważonego usługi te, jak 
zauważył Solon (2008 b), powinny odegrać rolę pomocniczą w syntetycznym 
ujęciu geograficzno-ekologicznym i społeczno-ekonomicznym. Wszystkie ze 
stosowanych form poszczególnych rodzajów usług stanowią o zrównoważeniu 
krajobrazu, jednakże ze względu na zakres tematyczny niniejszej pracy, ogra
niczający się do zastosowania danych użytkowania ziemi w analizach krajobra
zowych, nie będą one przez autorkę analizowane. Należy też mieć na uwadze, 
że wybór form do badania usług krajobrazowych i zakres ich wykorzystania 
ściśle wiąże się ze skalą opracowania. Jak stwierdzili Englund i in. (2017), bada
nia krajobrazowe przeprowadza się na obszarach o rozpiętości powierzchni 
od 24 ha do 122 min ha. Problem skali badań został już omówiony szerzej w roz
dziale 3.1, dlatego w tym miejscu jedynie jest zasygnalizowany. Również nie na 
każdym obszarze wszystkie usługi są możliwe do zrealizowania, na przykład na 
terenach objętych ochroną ścisłą.

Znaczenie kluczowe w analizie wartości krajobrazu pod kątem jego zrówno
ważenia ma ustalenie zakresu usług. Podejmowano wiele prób wyceny kom
ponentów krajobrazu, nie jest to jednak proste i nadal pojawia się wiele wątpli
wości i uwag krytycznych co do semantyki i stosowanych metod. Na przykład 
według Biltonena (2011) wartość ekonomiczna opiera się o koncepcję użytecz
ności lub dobrobytu, czyli o zarówno nominalne, jak i nienominalne metody 
ich wyceny. Autor ten podał listę metod do jej przeprowadzenia. Zwrócił on 
też uwagę, że koszt (cena) oznacza co innego niż wartość, czego przykładem 
jest woda, której cena jest relatywnie niska, a wartość jako podstawy każdego 
życia - bardzo wysoka. Amerykańska Agencja Środowiskowa opublikowała 
sprawozdanie dotyczące wyceny ochrony systemów ekologicznych oraz usług 
(Valuing... 2009), w którym przedstawiła siedem grup metod możliwych do 
wykorzystania w takiej ocenie:
1. miary oceny postaw, preferencji i intencji (ang. measures of attitudes, 

preferences, and intentions) - oparte o badania ankietowe, analizę jako
ściową transkryptów;
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2. ekonomiczne metody ewaluacji (ang. economic methods) - uwzględniające 
koszt, jaki użytkownicy są w stanie ponieść za dostęp do danej usługi, koszt 
ochrony dóbr oraz koszt pracy na rzecz funkcjonowania usług;

3. ocena społeczna (ang. civic valuation) - referenda, inicjatywy alternatywne;
4. metody naukowe (ang. decision science methods) - metody oceny wspo

magające proces podejmowania decyzji, które polegają na pozyskiwaniu 
informacji dotyczących wartości społecznych poprzez prowadzenie dysku
sji naukowych, w trakcie których dochodzi do zidentyfikowania problemu 
i rozłożenia go na zadania, a następnie skwantyfikowania alternatywnych 
rozwiązań;

5. wskaźniki korzyści ekosystemowych (ang. ecosystem benefit indicators) - 
przestrzennie zróżnicowane metryki Ilościowe lub mapy podaży lub popytu 
na usługi ekosystemowe;

6. metody klasyfikacji biofizycznej (ang. biophysical ranking methods) - indeks 
wartości ochrony krajobrazu, koszt energii niezbędnej do powstania i funk
cjonowania usługi;

7. koszt w zastępstwie wartości (ang. methods using cost as a proxy for value)
- cena zmiany rodzaju usługi.

Metody te przypisano do poszczególnych rodzajów usług krajobrazowych oraz 
przyporządkowano im formy użytkowania ziemi stanowiące podstawę oceny 
(tab. 3).

Ocena krajobrazu, a w szczególności ocena krajobrazu pod kątem jego 
zrównoważenia, powinna mieć charakter wielowymiarowy i być rozpatrywana 
w kontekście zachodzących zmian, co zostało już wcześniej w niniejszej pracy 
wyartykułowane. Nie powinno się jej traktować jako technicznej procedury, lecz 
wykonywać ją przy współpracy z różnymi instytucjami oraz uwzględniać opinię 
publiczną. W ocenie tej bierze się pod uwagę zmiany, jakie zachodzą w środowisku 
geograficznym pod wpływem działania różnych procesów czy zjawisk, 
a zmienność ta wpływa bezpośrednio na wartość krajobrazu. Wartość jest więc 
jednocześnie miarą zrównoważenia i wskaźnikiem pomocnym w zarządzaniu 
krajobrazem w celu wprowadzenia zmian, które mogą spowodować wzrost 
zrównoważenia. Z tego względu, jak i z powodu potrzeby wykorzystania do ana
lizy wartości krajobrazu danych innych niż tylko dane o użytkowaniu ziemi, cecha 
ta nie została uwzględniona w dalszej, empirycznej części pracy.
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Tab. 3. Metody szacowania wartości usług krajobrazowych i potrzebne do tego celu 
zbiory danych

Rodzaj usługi Forma użytkowania ziemi Metoda szacowania wartości

Zasoby wód 
powierzch
niowych

wody cena wody, wartość połowów, 
zmiana jakości wody po 
przeprowadzeniu prac 
środowiskowych

Surowce 
mineralne

użytki kopalne cena rynkowa surowców

Produkty rolne 
pochodzenia 
roślinnego

grunty rolne, uprawy trwałe cena produktów

Rośliny 
dziko rosnące

łąki, polany leśne, strefy 
podmokłe, lasy, zadrzewienia 
i zakrzaczenia śródpolne 
oraz w dolinach rzecznych 
i na ich zboczach, odłogi

ocena estetyczna, wartość 
rekreacyjna

Biopaliwa

grunty rolne, strefy podmokłe, 
lasy, zadrzewienia i zakrzaczenia 
śródpolne oraz w dolinach 
rzecznych i na ich zboczach

cena rynkowa pozyskanego 
materiału

Drewno

lasy, grunty rolne, uprawy trwałe, 
zadrzewienia i zakrzaczenia 
śródpolne oraz w dolinach 
rzecznych i na ich zboczach, 
odłogi

cena rynkowa pozyskanego 
materiału

Samooczyszczanie 
wody

wody, zespoły roślinności 
drzewiastej i krzewiastej, 
zadrzewienia i zakrzaczenia 
śródpolne oraz w dolinach 
rzecznych i na ich zboczach, 
strefy podmokłe

koszt reintrodukcji gatunków 
przyczyniających się do tego 
procesu

Przeciwdziałanie 
zagrożeniom 
powodziowym

lasy, zespoły roślinności 
drzewiastej i krzewiastej, 
zbiorniki wodne, wały 
przeciwpowodziowe, strefy 
podmokłe, zadrzewienia 
i zakrzaczenia śródpolne 
oraz w dolinach rzecznych 
i na ich zboczach, odłogi

różnica pomiędzy kosztem 
zniszczeń popowodziowych 
a kosztem utworzenia lub 
utrzymania zabezpieczeń 
pomniejszonym o wartość 
dodatkowej usługi jaką pełni dany 
obiekt (jeśli ma to miejsce, np. 
zbiornik retencyjny - rekreacyjna)

88



3.10. WARTOŚĆ

Źródła: opracowanie własne na podstawie: Reid i in. (2005), Valuing... (2009), Biloten (2011).

Rodzaj usługi Forma użytkowania ziemi Metoda szacowania wartości

Pochłanianie 
zanieczyszczeń 
pyłowych 
i gazowych

lasy, zespoły roślinności 
drzewiastej i krzewiastej, 
roślinność, wody

ilość CO i SO2, która dostanie się 
do atmosfery poprzez wycinkę 
drzew

Walory estetyczne

lasy, tereny zabudowane, wody, 
roślinność, mozaika płatów, użytki 
kopalne, użytki techniczne, łąki 
i pastwiska, grunty rolne, uprawy 
trwałe, strefy podmokłe, zespoły 
roślinności drzewiastej 
i krzewiastej, zadrzewienia 
i zakrzaczenia śródpolne oraz 
w dolinach rzecznych i na ich 
zboczach, odłogi

zmiana wartości nieruchomości 
po wprowadzeniu nowej usługi, 
wartość ziemi

Zasoby
i wartości 
rekreacyjne

tereny zabudowane, wody, lasy, 
roślinność, nieużytki, użytki 
kopalne, łąki i pastwiska, strefy 
podmokłe, odłogi

koszt podróży (Travel Cost 
Method), koszt poniesiony 
przez turystę

Zasoby
i wartości 
kulturowe

tereny zabudowane, lasy, 
mozaika płatów, uprawy trwałe, 
łąki i pastwiska, użytki techniczne, 
wody, strefy podmokłe, zespoły 
roślinności drzewiastej 
i krzewiastej, zadrzewienia 
i zakrzaczenia śródpolne 
oraz w dolinach rzecznych 
i na ich zboczach

wartość ziemi, wartość 
rekreacyjna, koszt utrzymania
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Kłopot sprawia nam zintegrowanie wiedzy, 
która pochodzi z nauki, z doświadczeniem 
estetycznym, egzystencjalnym czy mistycznym.

Jerzy Vetulani (Vetulani, Strzelczyk 2016)

Metody oceny krajobrazu 
pod kątem zrównoważenia 
- postępowanie badawcze

We wprowadzeniu do niniejszej pracy nakreślono jej podział na część meto
dologiczną (teoretyczno-przeglądową) oraz część metodyczną, prezentującą 
metody i wyniki badań empirycznych w oparciu o zastosowanie studium 
przypadku. W pierwszej z nich zamieszczono propozycję definicji krajobrazu 
zrównoważonego oraz własną typologię krajobrazu uwzględniającą ten typ 
krajobrazu. Omówiono w niej również autorską propozycję cech, w tym cech 
ją uzupełniających, które mogą służyć ocenie krajobrazów oraz na jej podsta
wie wyodrębnieniu krajobrazu zrównoważonego spośród krajobrazów współ
czesnych. W drugiej części natomiast zaprezentowano kryteria przeprowa
dzonej ewaluacji krajobrazów, metody, jakimi posłużono się w tej ocenie, oraz 
wnioski wypływające z zastosowania zaproponowanej metodyki. Realizacja 
postawionych w tej pracy celów wymagała bowiem ustalenia i przetestowania 
wybranych cech, wskaźników, kryteriów i metod niezbędnych do oceny kra
jobrazu zrównoważonego. Ponadto podjęto decyzję, iż większość prac meto
dycznych zostanie wykonana na bazie danych o użytkowaniu ziemi z zastoso
waniem metod geoinformatycznych.



4. METODY OCENY KRAJOBRAZU POD KĄTEM ZRÓWNOWAŻENIA

4.1. Wykorzystane dane

Problematyka krajobrazu zrównoważonego została przedstawiona w niniej
szym opracowaniu z punktu widzenia użytkowania ziemi. Badania przeprowa
dzono więc na bazie danych o użytkowaniu ziemi dla wybranych fragmentów 
Karpat Polskich (dwóch obszarów w Pieninach i dwóch na Pogórzu Wielic
kim) w skali odpowiadającej mikroregionom fizycznogeograficznym. Przyjęto 
bowiem (za Kozakiem i in. 2014), iż badania tego typu wymagają wykorzysta
nia danych o dokładności przestrzennej poniżej 10 m. Ponadto ze względu na 
powtarzalność (uniwersalność) proponowanej metodyki postanowiono wyko
rzystać jak największą ilość danych występujących w postaci cyfrowej, a z tych 
powszechnie dostępnych i w pożądanej skali dostępne są jedynie te pocho
dzące ze zbioru cyfrowego Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 
1:10 000 (BDOTIOk), z zasobów cyfrowych Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii. Zostały one uzupełnione danymi o lasach przygotowanymi w ramach 
międzynarodowego projektu badawczego FORECOM (Zmiany powierzchni 
lasów w regionach górskich - przyczyny, trajektorie oraz skutki, Kozak, Kaim 
2016). Autorzy tego projektu dane dotyczące lasów, zakrzaczeń i zadrzewień 
uzyskali drogą kompilacji informacji pochodzących z różnych zasobów, głów
nie były to: Leśna Mapa Numeryczna, mapy topograficzne w skali 1:25 000 
z lat 70. i 80. XX w., Bank Danych o Lasach oraz zdjęcia lotnicze i satelitarne 
z okresu 2009-2015. Autorka wykorzystała również materiały, które zebrała 
w ramach projektu naukowego MNiSW4 (Zmiany użytkowania ziemi w Karpa
tach polskich w okresie 1988-2006 na podstawie kwerendy terenowej i wyso
korozdzielczych zdjęć satelitarnych, Ciołkosz i in. 2011).

4 Projekt badawczy Nr N N305 189135 przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż
szego w 2007 r.

Pozyskane dane sprawdzono pod kątem błędów jakościowych i topologicz
nych, a następnie poddano je weryfikacji w terenie, generalizacji kartograficz
nej i klasyfikacji. Niektóre bowiem z nich (BDOTIOk) sklasyfikowane były z dużo 
większą dokładnością i liczbą atrybutów niż wymagają tego podjęte bada
nia krajobrazowe. Ostatecznie otrzymano 22 klasy użytkowania ziemi, które 
zwizualizowano na rycinach 3 i 4. Należy przy tym zauważyć, iż nie wszystkie 
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sklasyfikowane typy użytkowania występują w każdym analizowanym obszarze 
-na rycinie 3 (Pieniny) wyróżniono ich 16, a na rycinie4(Pogórze Wielickie)-17. 
Ze względu na potrzebę ukazania badanych obszarów w szerszym kontekście 
zaprezentowano kompilację danych dla całych mezoregionów z zaznaczeniem 
obszarów (transektów) poddanych głębszej analizie.

Ponadto do opracowania problematyki trwałości krajobrazów wykorzystano 
dane historyczne. Pozyskano je w trakcie realizacji wspomnianego projektu 
FORECOM, w którym przetworzono i zweryfikowano materiały historyczne, 
czyli drugie austriackie wojskowe zdjęcie topograficzne w skali 1:28 800 
oraz mapy taktyczne Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG) w skali 
1:100 000. Szczegóły dotyczące wykorzystanych materiałów oraz zastosowa
nych do ich przygotowania procedur dokładnie opisano w podręczniku Kozaka 
i Kaima (2016). Wykorzystane w pracy arkusze drugiego austriackiego wojsko
wego zdjęcia topograficznego poddano wektoryzacji pod kątem klas użytko
wania ziemi przedstawionych w tabeli 2.

Natomiast w celu zobrazowania miejsc prowadzenia obserwacji tereno
wych, mających umożliwić pozyskanie danych do oceny atrakcyjności kra
jobrazów, wykorzystano Numeryczny Model terenu wykonany w oparciu 
o dane LIDAR.

4.2. Metody pracy

Przyjęta w tym opracowaniu metodyka zakładała pracę z wykorzystaniem Sys
temów Informacji Geograficznej (SIG). Na etapie podstawowym wiązała się ona 
z przygotowaniem bazy danych o użytkowaniu ziemi w Pieninach i na Pogórzu 
Wielickim. Na dalszych etapach SIG wspomagał: zarządzanie tymi danymi, ich 
konwersję pomiędzy różnymi postaciami geometrycznymi danych (punkty, linie, 
powierzchnie) i formatami (wektorowymi i rastrowymi), analizę przestrzenną 
i statystyczną oraz wizualizację. W części analitycznej pracy wykorzystano 
głównie programy komputerowe: ArcGIS 10.4.1, Excel 2013 i FRAGSTATS 4.2, 
natomiast w wizualizacyjnej oprócz ArcGIS 10.4.1 dodatkowo - Corel Draw v.19 
i Corel Photo Paint v.19.
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4. METODY OCENY KRAJOBRAZU POD KĄTEM ZRÓWNOWAŻENIA

4.2.1. Ewaluacja, studium przypadku i dobór obszarów testowych
W postępowaniu badawczym zastosowano przede wszystkim metodę ewa- 
luacji, która jest procesem zbierania, analizowania i wartościowania danych 
w celu dostarczenia wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji związanych 
z przyszłymi działaniami (www_3). W pracy autorki ewaluacja związana była 
zarówno z oceną metod zaproponowanych do przeprowadzenia postępowa
nia badawczego mającego na celu przetestowanie poprawności doboru kry
teriów analizy krajobrazowej, jak i z określeniem wartości samych cech, które 
służą ewaluacji wybranych krajobrazów. Założono, że wyniki oceny są naj
bardziej przejrzyste, gdy wykorzysta się metodę badawczą, jaką jest studium 
przypadku. Umożliwiła ona przetestowanie proponowanych cech, wskaźni
ków i metod, jednakże należy pamiętać, że nie miała ona służyć rozwiązaniu 
konkretnego problemu przestrzennego. Na obszary testowe wybrano takie 
fragmenty Karpat Polskich, które na podstawie analizy użytkowania terenu 
przeprowadzonej w projekcie Ciołkosz i in. (2011) zostały uznane za odpowied
nio zróżnicowane pod względem użytkowania ziemi. Wybrano bowiem dwie 
jednostki fizycznogeograficzne na poziomie mezoregionu - Pieniny i Pogórze 
Wielickie, o odmiennym charakterze zagospodarowania i różne pod względem 
uwarunkowań społecznych i środowiskowych, wyznaczając w obydwu po dwa 
transekty. Wykorzystano tu podział fizycznogeograficzny Polski Kondrackiego 
(1981), gdyż najnowszy podział zaproponowany przez Solona i in. (2018) został 
opublikowany na etapie końcowym przygotowywania tej pracy.

Szczegółowość niniejszego opracowania odpowiada skali 1:10000, a zgod
nie z sugestiami Kidda (2000) za podstawową jednostkę przestrzenną uznano 
kwadrat o powierzchni 4 ha. Metoda regularnej siatki, czyli pól podstawowych 
(GRID), najczęściej kwadratów, jest popularnym w badaniach krajobrazowych 
sposobem delimitacji przestrzeni, którego zaletą jest obraz równomiernego roz
kładu zjawiska w przestrzeni niezależnie od przyjętych kryteriów. W interpretacji 
wyników należy jednak pamiętać, że prostoliniowe granice w naturalnej prze
strzeni występują raczej rzadko, dlatego tak istotny jest dobór wielkości pola 
podstawowego. Wybrane do badań obszary w wielu miejscach charakteryzuje 
duże zróżnicowanie przestrzenne mające odbicie w znacznym rozdrobnieniu 
form użytkowania terenu. Dlatego wydawało się, że odpowiednie do wykaza
nia specyfiki badanego terenu będzie zastosowanie kwadratów o boku 200 m.
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Jednakże w toku prac przy obliczaniu metryk krajobrazowych okazało się, że przy 
przyjętym podziale na 22 typy użytkowania ziemi 4-hektarowe jednostki często 
mają charakter homogeniczny, co uniemożliwiło wykonanie niektórych obliczeń. 
Dokonano więc agregacji pól do kwadratów o boku 400 m (16 ha).

W każdym z czterech transektów przeprowadzono analizę jakościową oraz 
kwantyfikację cech ilościowych. Zebrane dane przeanalizowano metodami 
geostatystycznymi, po czym zaprezentowano je w postaciach opisowej, tabe
larycznej i graficznej.

4.2.2. Transekt
„Kateną geoekologiczną" Kondracki i Richling (1983: 209), jak również Osta
szewska (2002), nazwali:

(...) prawidłowe następstwo ekotopów (facji) wzdłuż linii przekroju rzeźby, jest 
to jednak, jak zauważył Niedżwiecki (2009:137), (...) narzędzie badawcze znacznie 
bardziej uniwersalne, które w sposób wszechstronny ukazuje cechy przestrzeni.

Katena to w pewnym sensie trójwymiarowy przekrój poprzeczny terenu wyko
nany wzdłuż wytyczonej linii. Podobnie do kateny, transekt jest linią prostą lub 
wąskim pasem poprowadzonym w poprzek wybranej powierzchni, wzdłuż któ
rej obserwator może wykonywać pomiary lub obserwacje terenowe (www_2). 
Ponieważ krajobraz charakteryzuje się strukturą przekrojową, dlatego metodę 
transektu wykorzystuje się z powodzeniem w badaniach krajobrazowych 
(np. Kohler i in. 2006; Diedrich i in. 2014). Zastosowano ją również w tej pracy.

Nie ma żadnych uniwersalnych zaleceń związanych ze sposobem wyzna
czania transektów, ich liczbą czy wielkością. Przykładowo Dickinson (2014) do 
badania współczesnych i historycznych krajobrazów leśnych w Kolorado (USA) 
wybrała dla każdego ze swych obszarów badawczych w sposób losowy po pięć 
transektów (każdy o wielkości 1 km x 10 m) wykorzystując możliwości, jakie 
daje stosowanie narzędzi GIS. Również Lemessa i in. (2013), prowadząc bada
nia ekologiczne na podstawie danych o użytkowaniu ziemi w południowo- 
-zachodniej Etiopii, wybrali 13 pasów o tej samej wielkości. Na podstawie 
uzyskanych wyników badań w transektach wnioskowali oni między innymi 
o relacjach pomiędzy stosowanymi przez tamtejszych rolników form produkcji 
rolniczej oraz o zagrożeniu dla bioróżnorodności, jakie stwarzają mozaiki krajo
brazów leśno-rolnych. Wykorzystaniem metody transektów do badania zmian 
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krajobrazów Chin pod wpływem antropopresji zajmowali się Sun i in. (2012). 
Wyznaczyli oni obszar o długości 90 km i szerokości 5 km wzdłuż linii prze
kroju przebiegającej przez krajobraz miejsko-wiejski i pokazali w nim dynamikę 
zmian tych krajobrazów. Autorzy ci uzyskali w ten sposób szereg danych świad
czących o fragmentacji krajobrazów, które pozwoliły im na wskazanie poten
cjalnego kierunku planowania i zarządzania nimi zmierzającego do rozwoju 
zrównoważonego tego obszaru poprzez stosowanie odpowiedniej modyfikacji 
form pokrycia terenu.

Na potrzeby niniejszej pracy wyznaczono cztery transekty (prostokąty o roz
miarach 10 x1 km) kierując się różnicami w użytkowaniu terenu (Ciołkosz i in. 
2011). Autorka starała się jednak wybrać je w taki sposób i w takiej ilości, aby 
reprezentowały one zróżnicowanie krajobrazowe badanych jednostek. Wyzna
czone cztery transekty należą do dwóch odmiennych mezoregionów, ale dwa 
z nich zawsze leżą w pobliżu dużych zbiorników wodnych (Jeziora Czorsztyń
skiego w Pieninach lub Jeziora Dobczyckiego na Pogórzu Wielickim), a dru
gie dwa zaś w dolinach rzek o podobnej wielkości (Grajcarka i Raby). Obszary 
te dobrano metodą ekspercką, stosując kryterium podobieństwa morfologicz
nego pomiędzy dwoma fragmentami doliny rzecznej oraz sąsiedztwa zbior
ników wodnych pogórza i niskich gór. Wybrane fragmenty terenu nie są więc 
reprezentatywne dla tych jednostek ani dla żadnego typu krajobrazu, przy 
czym należy podkreślić, że wybór tych obszarów badawczych miał w tej pracy 
znaczenie co najmniej drugoplanowe.

Wszystkie cztery transekty charakteryzuje jednakowy kształt i powierzchnia, 
lecz różny kierunek przebiegu. Wydaje się jednak, iż w przypadku opracowania 
metodycznego zarówno liczba, wielkość transektów jak i ich położenie nie są 
istotne, gdyż według założeń studium przypadku pełnią one rolę przykładów 
ilustrujących poprawność zaprezentowanych w pracy założeń teoretycznych. 
Wyniki przeprowadzonych badań mają więc ograniczoną wartość poznawczą 
dla tych obszarów.

4.2.3. Kwantyfikacja - metryki krajobrazowe
Kwantyfikacją nazywa się ilościowe ujmowanie zjawiska ujętego opisowo 
(www_4). Metodę tę zastosowano do analizy zmienności użytkowania ziemi 
oraz do analizy struktury przestrzennej krajobrazu (kompozycji i konfiguracji). 
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Konfiguracja krajobrazu odnosi się do fizycznego rozmieszczenia elementów 
mozaiki w przestrzeni i może opisywać relacje położenia i rozmieszczenia ele
mentów, relacje ich sąsiedztwa oraz/lub opisywać ich zewnętrzny kształt. 
Natomiast miary kompozycji krajobrazu dotyczą ilościowego udziału poszcze
gólnych rodzajów elementów w całości systemu bez odnoszenia się do ich 
przestrzennego rozmieszczenia (Solon 2002; Kozak i in. 2014).

W kwantyfikacji wykorzystano metryki krajobrazowe, które omówiono 
w rozdziale 3 niniejszej pracy. Za ich pomocą przeanalizowano złożoność 
i georóżnorodność. Obliczenia wartości wskaźników dokonano w programie 
FRAGSTATS 4.2. Przy wyborze wskaźników do analizy kierowano się czterema 
zasadami zaprezentowanymi w pracy Bottero (2011):
1. reprezentatywności (ang. representativeness) - wskaźnik musi być ściśle 

powiązany z charakterem zjawiska, które przedstawia;
2. dostępności (ang. accessibility) - wskaźnik musi być mierzony w sposób 

prosty i, na ile to możliwe, automatyczny;
3. wiarygodności (ang. reliability) - wskaźnik musi charakteryzować się mini

malnymi błędami;
4. efektywności (ang. effectiveness) - wskaźnik musi być bezpośrednio i łatwo 

poddany ilościowej analizie zysków i strat.
Ostatecznie zastosowane wskaźniki zebrano i scharakteryzowano w tabeli 4. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że niektórzy specjaliści uważają, 
iż większość z proponowanych wskaźników ma małe znaczenie praktyczne. 
Nie nadają się one bowiem ani do oceny stopnia zrównoważenia krajobrazu 
ani jego zmienności w czasie z powodu zbyt dużej generalizacji danych wyj
ściowych oraz braku ich związku ze skalą przestrzenną badanego krajobrazu, 
co istotnie ogranicza zakres porównywalności uzyskanych wyników (Solon 
2004; Horska-Schwarz 2009). Dlatego zaproponowane wskaźniki stanowią 
informację wspomagającą wnioskowanie, albo mogą być wykorzystane do 
opracowania nowego wskaźnika.
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Tab. 4. Charakterystyka analizowanych wskaźników

Miara
Nazwa wskaźnika

Charakterystyka wskaźnika
polska angielska
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cz
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ia

liczba płatów NP - Number 
of Patches

- podstawowy wskaźnik zróżnicowania;
- wraz z wzrostem tego wskaźnika 

rośnie rozczłonkowanie, jego istotną 
wadą jest brak możliwości oceny 
jakościowej złożoności przestrzeni, duże 
rozczłonkowanie może dotyczyć niewielkiej 
liczby typów pokrycia terenu.

wskaźnik bogactwa 
typów

PR - Patch
Richness

- ukazuje liczbę typów użytkowania ziemi 
w badanej jednostce przestrzennej, 
umożliwia ocenę jakościową wraz z jego 
wzrostem rośnie zróżnicowanie liczby 
i różnorodności sposobów użytkowania.

wskaźnik 
różnorodności 
(entropii) 
Shannona- 
Wienera

SHDI- 
Shannon 
Diversity 
Index

- 0 < SHDI < 100;
- wskaźnik entropii krajobrazu, jego 

zróżnicowanie rośnie wraz ze wzrostem 
liczby typów (PR) oraz z równomiernym ich 
udziałem w powierzchni pola odniesienia;

- wynosi 0 dla 1 typu użytkowania;
- wadą tego wskaźnika jest to,

że nie uwzględniania zróżnicowania 
typologicznego użytkowania terenu;

- wynosi 0 dla 1 typu użytkowania.

wskaźnik 
równomierności 
(równocenności) 
Shannona

SEI -Shannon 
Evenness
Index

- 0 < SHEI < 1;
- wyraża się tak, że największa 

równomierność jest wówczas, gdy podział 
obszaru pomiędzy typy płatów jest 
jednakowy;

- wynosi 0 dla 1 typu użytkowania;
- wynosi 1 gdy wszystkie płaty zajmują

tą samą powierzchnię;
- zbliża się do wartości 0 gdy różne typy 

płatów mają różną powierzchnię, 
czyli dominuje 1 typ pokrycia.

wskaźnik 
największego płata, 
dominacji

LPI - Largest
Patch
Index

-0 < LPI < 100;
- dochodzi do wartości 0, gdy największy płat 

jest relatywnie niewielki;
- wynosi 100, gdy cały krajobraz składa się 

z 1 płata;
- ukazuje udział największego płata 

w pokryciu terenu krajobrazu.

100



4.2. METODY PRACY

Miara
Nazwa wskaźnika

Charakterystyka wskaźnika
polska angielska

Ko
nf

ig
ur

ac
ji

- p
ow

ią
za

ń i 
za

le
żn

oś
ci

wskaźnik 
zróżnicowania 
granic, 
rozczłonkowania 
i sąsiedztwa, 
rozrzutu

IJI-
Interspertion 
and
Juxtaposition 
Index

- 0 < Ul < 100;
- pokazuje stopień zrównoważenia wspólnej 

długości granic pomiędzy typami płatów;
- uwzględnia strukturę przestrzenną form 

pokrycia terenu i nie jest bezpośrednio 
uzależniony od liczby, wielkości, ciągłości 
ani rozrzutu płatów;

- niezależnie od liczby typów jego wartość 
zawiera się w przedziale 0-100, a osiąga 
wartość maksymalną, gdy długości granic 
pomiędzy wszystkimi parami typów są 
jednakowe.

Źródła: Solon (2002); Kot, Leśniak (2006); FRAGSTATS... (2015); Bielecka i in. (2007); Luc i in. 
(2009).
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5.
Ocena zrównoważenia krajobrazu 
wybranych obszarów Karpat Polskich
- badanie empiryczne

Zgodnie z zaproponowaną w rozdziale 3 koncepcją wykorzystania danych 
o użytkowaniu terenu w celu wskazania kryteriów oceny krajobrazu pod kątem 
jego zrównoważenia przeprowadzono analizę obejmującą siedem podstawo
wych etapów:
1. wskazanie skali opracowania;
2. ocena stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego - ustalenie typu 

krajobrazu, co stanowi podstawę kierunku dalszych badań;
3. charakterystyka tożsamości krajobrazu poprzez przeanalizowanie specyfiki 

kulturowej miejsca i sposobu funkcjonowania;
4. ocena hemerobii środowiska;
5. ocena różnorodności krajobrazu polegająca na badaniu stopnia złożoności 

jego struktury;
6. ocena trwałości krajobrazu na podstawie analizy zmian użytkowania ziemi;
7. ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu.
Wybór skali opracowania był o tyle trudny, że niniejsze rozważania mają cha
rakter metodyczny, a studium przypadku zastosowano dla przetestowania 
proponowanych metod, nie zaś do rozwiązania konkretnego problemu prze
strzennego. Dlatego głównie ze względu na dostępności danych ostatecznie zde
cydowano się na szczegółowość opracowania, która odpowiada skali 1:10 000.



5. OCENA ZRÓWNOWAŻENIA KRAJOBRAZU

5.1. Ocena stopnia przekształcenia środowiska 
przyrodniczego

Wynik realizacji etapu drugiego zawarto w tabeli 5, będącej zestawieniem 
22 klas użytkowania ziemi (powstałych po reklasyfikacji danych źródłowych) 
przyporządkowanych ośmiu typom krajobrazu. Zestawienie to stanowi pod
stawę wyróżnienia typów krajobrazu w czterech badanych transektach zapre
zentowanych na rycinie 5. Dla każdej z badanych klas przyjęto założenie, że 
dana forma może powodować dysharmonię krajobrazu lub nawet jego degra
dację - albo nie. Ustalono wartości dominacji w krajobrazie na 75% całej 
powierzchni danej jednostki powierzchniowej.

Jak już wspomniano, klasyfikację form użytkowania ziemi przeprowadzono 
na podstawie danych pochodzących z bazy BDOTIOk. Pozyskane dane zostały 
poddane weryfikacji w oparciu o informacje z map archiwalnych, która miała 
na celu ustalenie czasu pojawienia się danej formy użytkowania terenu w kon
kretnym miejscu. Przykładem przyjętego postępowania są tereny leśne. Lasy, 
które występowały na mapach z XIX wieku i nadal są w tym samym miejscu, 
zaklasyfikowano jako krajobraz pierwotny. Wzięto bowiem pod uwagę defini
cję tego typu krajobrazu, w której podkreśla się, że ingerencja człowieka w nim 
jest możliwa, lecz w niewielkim stopniu.

5.2. Ocena charakteru krajobrazu

Ocenę charakteru krajobrazu wykonano na podstawie analizy tożsamości 
kulturowej oraz sposobów funkcjonowania krajobrazu w oparciu o literaturę 
i badania terenowe autorki.

5.2.1. Specyfika miejsca
Krajobraz kulturowy odzwierciedla specyfikę ludności miejscowej, czego prze
jawem są jego cechy wernakularne oraz regionalne (specyficzne) sposoby 
zagospodarowania przestrzeni i zarządzania nią, w tym charakterystyczne 
użytkowanie ziemi. Wybrane do analizy obszary należą do Karpat Polskich, 
a administracyjnie leżą w województwie małopolskim. Według stosowanej
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5.1. OCENA STOPNIA PRZEKSZTAŁCENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
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5. OCENA ZRÓWNOWAŻENIA KRAJOBRAZU

Tab. 5. Klasyfikacja form użytkowania ziemi w odniesieniu do typów krajobrazu

Typ 
krajobrazu Charakterystyka form użytkowania ziemi Klasa 

użytkowania ziemi

Pr
zy

ro
dn

icz
y p

ie
rw

ot
ny

(1
A)

las naturalny - las, który trwa w postaci niezmienionej 
lub niewiele zmienionej

las naturalny

łąka naturalna lub naturalnie odtworzona, np. na 
terenach leśnych (np. po kalamicie - wiatrołomie 
nastąpiła naturalna sukcesja), murawa i pastwisko 
naturalne, polana leśna

łąka

kosodrzewina, wrzosowisko, roślinność sucholubna
zakrzaczeniazadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne 

oraz w dolinie rzecznej

teren otwarty pozbawiony roślinności 
lub z rzadkim pokryciem roślinnym

teren otwarty

piasek piasek

odsłonięta skała skała

naturalny zbiornik wodny, rzeka woda

teren podmokły, bagno naturalne i torfowisko teren podmokły

Pr
zy

ro
dn

icz
y n

at
ur

al
ny

(IB
)

las i roślinność krzewiasta w stanie zmian, zadrzewienia 
i zakrzaczenia śródpolne oraz w dolinie rzecznej - były 
naturalne, a po katastrofie (np. osuwiska, powodzie, 
pożary) zostały nasadzone nowe zbiorowiska roślinne

las w stanie zmian

sukcesja naturalna na teren podmokły 
lub łąkę naturalną

zantropogenizowany teren zielony (nieużytkowany 
rolniczo) - park miejski przekształcony z terenu 
leśnego, łąka zagospodarowana pod rekreację

miejski teren zielony

staw, sztuczny zbiornik wodny, uregulowana rzeka woda

Pr
zy

ro
dn

icz
y z

re
na

tu
ra

liz
ow

an
y

(1
C)

las nasadzony w otoczeniu istniejącego lasu las

odłóg z sukcesją naturalną na granicy rolno-leśnej teren rolno-leśny

strefa podmokła - teren dawniej podmokły został 
osuszony poprzez niewłaściwą gospodarkę 
melioracyjną i ponownie przywrócony

teren podmokły

użytek kopalny - po zaprzestaniu eksploatacji 
nastąpiła sukcesja naturalna, np. wypełnienie wodą

użytek kopalny

mozaika płatów - podział wielkich monokulturowych 
terenów uprawowych, rozdzielenie ich miedzami, 
nasadzenie roślinności śródpolnej

grunt orny
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5.1. OCENA STOPNIA PRZEKSZTAŁCENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Źródło: opracowanie własne na podstawie typologii Luc i Szmańdy (2014, 2015).

Typ 
krajobrazu Charakterystyka form użytkowania ziemi Klasa 

użytkowania ziemi

Ku
ltu

ro
w

y h
ar

m
on

ijn
y

(2
A)

teren zurbanizowany o zabudowie luźnej, w którym 
elementy oraz zjawiska będące efektem działalności 
człowieka są wkomponowane w elementy przyrodnicze

obiekt kulturowy

typowe użytkowanie rolnicze, krajobraz wiejski: 
grunt rolny, łąka i pastwisko, mozaika płatów

grunt orny

uprawa trwała: sad i zadrzewienia na gruncie rolnym sad i plantacja

podmiejski teren otwarty miejski teren zielony

łąka i pastwisko, nie dominujące w krajobrazie użytek zielony

las nasadzony na terenie innym niż naturalnie leśny las

Ku
ltu

ro
w

y d
ys

ha
rm

on
ijn

y (
2B

) odłóg na granicy rolno-leśnej - tylko współczesny, 
plantacja drzew na gruntach rolnych

teren rolno-leśny

grunt rolny, monokultura grunt orny

wielkoobszarowa uprawa trwała: sad i drzewa 
na gruncie rolnym, krzewy owocowe

sad i plantacja

łąka i pastwisko dominujące w krajobrazie użytek zielony

teren zurbanizowany o zabudowie luźnej, który 
charakteryzuje się niedostosowaniem wzajemnych 
komponentów przyrodniczych i antropogenicznych

zabudowa 
jednorodzinna

Ku
ltu

ro
w

y 
zd

eg
ra

do
w

an
y 

(2
C)

teren zurbanizowany o zabudowie zwartej zabudowa zwarta

krajobraz industrialny, użytek techniczny 
(tereny przemysłowe, handlowo-usługowe)

teren przemysłowy

krajobraz industrialny, użytek techniczny 
-teren komunikacyjny

teren 
komunikacyjny

użytek kopalny czynny użytek kopalny

Ku
ltu

ro
w

y 
zr

ek
ul

ty
w

o
w

an
y (

2D
) użytek kopalny nieczynny, zmiana funkcji, działalność 

człowieka ustała lub prowadzona jest świadoma 
gospodarka zmierzająca do odtworzenia funkcji 
przyrodniczych

użytek kopalny

teren poprzemysłowy, zrewitalizowany teren przemysłowy

Ku
ltu

ro
w

y 
zd

ew
as

to
w

an
y

(2
E)

użytek kopalny - nadal funkcjonujący, wielkoobszarowy użytek kopalny

krajobraz industrialny - silnie zanieczyszczona woda 
i gleba

teren przemysłowy

wysypisko śmieci, składowisko odpadów składowisko 
odpadów
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5. OCENA ZRÓWNOWAŻENIA KRAJOBRAZU

w tej pracy typologii krajobrazu wszystkie cztery analizowane obszary repre
zentują zarówno krajobrazy przyrodnicze, jak i kulturowe, przy czym w Pieni
nach dominują powierzchniowo te pierwsze, a na Pogórzu - te drugie (por. 
ryc. 5). Wśród krajobrazów kulturowych w transekcie Niedzica zdecydowanie 
przeważa typ krajobrazu harmonijnego. W Szczawnicy i Dobczycach podobnie, 
przeważa krajobraz harmonijny, lecz występuje tam także krajobraz dyshar- 
monijny, sporadycznie zdegradowany szczególnie na terenach gęściej zabu
dowanych. Natomiast transekt Raba reprezentuje typ krajobrazu kulturowego 
dysharmonijnego, zdegradowanego częściej niż w Dobczycach.

Cechy wernakularne wyrażają się w tych obszarach w preferencjach zabu
dowy oraz ściśle związane są z dostępnymi zasobami naturalnymi, czyli drew
nem i kamieniem jako materiałem budowlanym. W Pieninach, obserwuje się 
charakterystyczne dla tego regionu budownictwo drewniane, zarówno dawne 
(fot. 1), jak i współczesne (fot. 2). Na Pogórzu Wielickim natomiast dominuje 
zabudowa murowana. Budynki współczesne są otynkowane i pomalowane 
na różne kolory, natomiast starsze obiekty (głównie sakralne i przemysłowe) 
zostały zbudowane z czerwonej cegły (fot. 3). Domy mieszkalne cechują spa
dziste dachy, najczęściej dwie kondygnacje i bardzo zróżnicowane kolory. 
Nierzadko zbyt kontrastowe barwy te powodują tzw. pastelozę w krajobra
zie, która według Mygi-Piątek (2012) i Solona i in. (2014) świadczy o niskim 
poziomie edukacji krajobrazowej, kulturowej i estetycznej miejscowego spo
łeczeństwa. Charakter regionalny tworzą tu także liczne zabytki architektury. 
Występują one zwykle pojedynczo wskazując na kultywowanie lokalnych lub 
regionalnych tradycji religijnych czy związanych z uprawą roli i pasterstwem.

W Karpatach Polskich w wielu miejscach obserwuje się przejawy rozwoju 
drobnej przedsiębiorczości opartej o tradycje lokalne. Nie jest to zjawisko wiel
koobszarowe, w którego przypadku można by mówić o trendzie ogólnym, lecz 
raczej punktowe i przekłada się bezpośrednio na rozwój turystyki zrównowa
żonej czy natywnej (Luc i in. 2016a, 2016b). Zmiany te dotyczą w szczególności 
obszarów atrakcyjnych turystycznie, jakimi są Pieniny. Dochodzi tam do zmiany 
formy zagospodarowania terenu, w rezultacie czego powstają takie obiekty jak 
parking w Jaworkach (fot. 4), które jednocześnie spełniają kilka funkcji - komu
nikacyjną (parking), usługową (informacja turystyczna) oraz gastronomiczną 
(bar). Powstanie takiego parkingu z usługami towarzyszącymi może wydawać
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5.2. OCENA CHARAKTERU KRAJOBRAZU

Fot. 1. Krościenko nad Dunajcem, budy
nek mieszkalny, jako przykład architek
tury drewnianej, tradycyjnej i dawnej 
(fot. M. Luc)

Fot. 2. Restauracja w Jaworkach w Pie
ninach jako przykład architektury drew
nianej, tradycyjnej lecz współczesnej 
(fot. M. Luc)

Fot. 3. Borzęta na Pogórzu Wielickim, 
przykłady zabudowy dawnej oraz współ
czesnej z charakterystycznymi spadzi
stymi dachami (fot. M. Luc)

Fot. 4. Jaworki-w pobliżu wejścia do wą
wozu Homole, parking pełniący funkcje 
komunikacyjne, wypoczynkowe, gastro
nomiczne, informacyjne (fot. M. Luc)

się oczywiste, ale w podobnych przypadkach wiąże się ono często z wieloma 
aspektami działalności wpisującej się w rozwój zrównoważony. Należy do 
niej zaliczyć działania ekonomiczne (np. pozyskanie lub konsolidacja środków 
finansowych, inwestycja budowlana) i społeczne (np. włączenie jako partne
rów biznesowych powinowatych lub sąsiadów), zaistniałe na bazie potencjału 
środowiska naturalnego (atrakcyjny wąwóz Homole) i w oparciu o rozwijającą 
się turystykę indywidualną (parking dla samochodów osobowych o niewielkiej 
liczbie miejsc, z ofertą trekkingową i rowerową).
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5. OCENA ZRÓWNOWAŻENIA KRAJOBRAZU

Pogórze Wielickie oraz Pieniny różnią się między sobą również pod wzglę
dem zagospodarowania przestrzennego, którego wybrane cechy zostały przed
stawione w tabeli 6. Tabela ta została opracowana przez autorkę w oparciu 
o metodykę zaproponowaną przez Solona i in. (2014) oraz publikacje Richlinga 
i Solona (1993), Nohla (2001), Kaymaza (2012) i Mygi-Piątek (2012). Zamiesz
czono w niej podstawowe informacje dotyczące cech przyrodniczych i antro
pogenicznych obszarów badań wybranych do szczegółowych analiz zrówno
ważenia krajobrazu.

Niektóre cechy związane ze specyfiką miejsca najlepiej widoczne są z per
spektywy zdjęcia lotniczego lub satelitarnego, które dla wybranych fragmen
tów pokazano na rycinach 6 i 7. Należy na nich zwrócić uwagę na charaktery
styczną wciąż dla Karpat Polskich mozaikę pól uprawnych. Pola te tradycyjnie 
mają kształt długich pasów niewielkiej szerokości (transekt Niedzica - ryc. 6), 
jednakże w ostatnich latach obserwuje się ich scalanie, w skutek czego działki 
te zaczęły przybierać większe rozmiary (transekt Raba - ryc. 7). Podsumowu
jąc analizę specyfiki miejsca, możemy stwierdzić, że skoro w krajobrazie zrów
noważonym w różnych sposobach użytkowania ziemi przejawiają się związki 
współcześnie zamieszkującej ludności z historycznie ugruntowaną tradycją, 
to spośród czterech badanych transektów dla dwóch (Niedzicy i Szczawnicy) 
krajobraz tamtejszy można uznać za zrównoważony.

5.2.2. Sposób funkcjonowania krajobrazu
Krajobrazy wybranych transektów w Pieninach i na Pogórzu Wielickim bez 
wątpienia różnią się również pod względem funkcjonowania. Ich charakte
rystykę prezentuje tabela 7. Wynika z niej, iż analizowany krajobraz Pienin 
oprócz funkcjonowania ekologicznego w formie siedliska i regulacji kompo
nentów hydrologiczno-klimatycznych, działa także jako obszar ochronny, co 
powoduje, że w zakresie społecznym pełni także rolę turystyczno-rekreacyjną. 
Na Pogórzu Wielickim takich relacji ochronnych w środowisku geograficz
nym nie stwierdzono. Natomiast w trakcie rekonesansu terenowego zauwa
żono, iż oba transekty spełniają funkcje rekreacyjne, ze względu na położenie 
w pobliżu akwenów wodnych.

Pod względem ekonomiczno-produkcyjnym można uznać, że krajobrazy 
transektów Pienin są podobne do siebie, jak i podobne do siebie są krajobrazy
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Tab. 6. Wybrane cechy krajobrazów w badanych transektach

Cechy miejsca - 
transekty

Pieniny - 
transekt Niedzica

Pieniny- 
transekt Szczawnica

Pogórze Wielickie - 
transekt Dobczyce

Pogórze Wielickie - 
transekt Raba

Jednostka 
administracyjna

woj. małopolskie, 
gminy Nowy Targ 
i Łapsze Niżne

woj. małopolskie, gminy
Szczawnica
i Krościenko n/Dunajcem

woj. małopolskie, 
gminy Myślenice, Siepraw 
i Dobczyce

woj. małopolskie, 
gminy Dobczyce
i Gdów

Typy krajobrazu 
(Luc, Szmańda 
2014, 2015)

1. dominuje kulturowy 
harmonijny (2A);

2. duże obszary
zajmuje przyrodniczy 
zrenaturalizowany (1C), 
głównie są to odtworzone 
lasy na gruntach rolnych;

3. miejscami przyrodniczy 
pierwotny (1A), głównie 
na obszarach leśnych;

4. przyrodniczy naturalny 
(IB) - głównie Zbiornik 
Czorsztyński.

1. duże obszary zajmuje 
kulturowy harmonijny (2A);

2. duże obszary
zajmuje przyrodniczy 
zrenaturalizowany (1C), 
głównie są to odtworzone 
lasy na gruntach rolnych;

3. miejscami kulturowy 
dysharmonijny (2B)
na terenach o gęściejszej 
zabudowie;

4. niewielkie obszary
- kulturowy zdegradowany 
(2C) na terenach 
komunikacyjnych.

1. dominuje kulturowy 
harmonijny (2A);

2. duże obszary zajmuje 
kulturowy dysharmonijny 
(2B) na terenach 
zabudowanych;

3. miejscami - kulturowy 
zdegradowany (2C)
na terenach gęściej 
zabudowanych i 
komunikacyjnych;

4. zdewastowany (2E) na 
terenach przemysłowych 
i składowiska odpadów;

5. przyrodniczy naturalny 
(IB) - głównie Zbiornik 
Dobczycki.

1. dominuje kulturowy 
dysharmonijny (2B);

2. niewielkie obszary
- kulturowy 
zdegradowany 
(2C) na terenach 
komunikacyjnych;

3. niewielkie obszary
- przyrodniczy 
naturalny (IB), głównie 
Raba;

4. przyrodniczy 
zrenaturalizowany (1C)
- głównie piaski
i zakrzaczenia w dolinie 
Raby.
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Cechy miejsca - 
transekty

Pieniny- 
transekt Niedzica

Pieniny- 
transekt Szczawnica

Pogórze Wielickie - 
transekt Dobczyce

Pogórze Wielickie - 
transekt Raba

Forma krajobrazu 
naturalnego 
(na podstawie 
Richling, Solon 
1993)

1. krajobraz wyżyn i niskich 
gór; zwarte masywy
ze skałkami;

2. krajobraz dolin i obniżeń.

1. krajobraz wyżyn i niskich gór; 
zwarte masywy
ze skałkami;

2. krajobraz dolin i obniżeń.

1. krajobraz wyżyn
i niskich gór, Pogórzy;

2. krajobraz dolin i obniżeń.

1. krajobraz dolin
i obniżeń, równina 
zalewowa.

Wartość 
subiektywna

1. tradycyjne formy uprawy;
2. zabudowa regionalna;
3. duże deniwelacje terenu 

oraz rozczłonkowanie 
rzeźby terenu w połączeniu 
z mozaiką pól, zabudowy
i lasów tworzy harmonijny 
układ przestrzenny;

4. widok na zbiornik wzmacnia 
pozytywne odczucia 
estetyczne i emocjonalne.

1. częściowo utrzymane 
wartości historyczne 
uzdrowiska;

2. walory estetyczne 
miejscami zaburzone 
zabudową przemysłową i 
handlową, lokalnie brak ładu 
przestrzennego;

3. w przewadze tradycyjna 
zabudowa regionalna;

4. pasterstwo, rzemiosło 
regionalne.

1. widok na zbiornik 
wywołuje pozytywne 
odczucia estetyczne 
i emocjonalne.

1. monotonia rzeźby 
terenu oraz ład 
przestrzenny 
daje odczucia 
bezpieczeństwa.

Funkcja 
krajobrazu

1. rolnicza;
2. wiejska;
3. leśna;
4. inżynieryjna (zbiornik 

wodny);
5. rekreacyjna.

1. rolnicza;
2. leśna;
3. wiejska;
4. podmiejska;
5. turystyczna;
6. komunikacyjna;
7. parkowa;
8. ochronna.

1. rolnicza;
2. wiejska;
3. podmiejska;
4. inżynieryjna (zbiornik 
wodny).

1. rolnicza;
2. wiejska.
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Cechy miejsca- 
transekty

Pieniny- 
transekt Niedzica

Pieniny- 
transekt Szczawnica

Pogórze Wielickie - 
transekt Dobczyce

Pogórze Wielickie - 
transekt Raba

Proces zmian 
jakościowych 
krajobrazu 
(najczęściej 
niekorzystny)

1. erozja gleb;
2. odłogowanie ziemi.

1. zanieczyszczenie powietrza 
(paleniska domowe);

2. regulacja 1 zabudowa 
techniczna rzek;

3. ginące elementy kulturowe 
(zabudowa, układ, funkcje);

4. suburbanizacja.

1. składowanie odpadów;
2. erozja gleb;
3. zanikające funkcje 

rolnictwa tradycyjnego;
4. suburbanizacja;
5. rozproszenie zabudowy 

powoduje dysharmonię 
(nijaczenie).

1. regulacja i zabudowa 
techniczna rzek;

2. rozproszenie zabudowy 
powoduje dysharmonię 
(nijaczenie);

3. zanikające funkcje 
rolnictwa tradycyjnego 
poprzez zwiększenie 
parceli.

Rodzaj przemiany 
krajobrazu

1. teren zalany, powstał 
sztuczny zbiornik wodny;

2. wzrost liczby budynków.

1. rozwój infrastruktury 
turystycznej i komunikacyjnej 
przyczyniający się do 
uporządkowania przestrzeni.

1. teren zalany, powstał 
sztuczny zbiornik wodny;

2. powstała infrastruktura 
do utylizacji i składowania 
odpadów.

1. melioracja;
2. zwiększanie 

powierzchni parceli.

Kategoria 
percepcji 
krajobrazu

1. multisensoryczność;
2. bezpieczeństwo;
3. spójność;
4. różnorodność;
5. tajemniczość 

(krajobraz eksploracyjny);
6. inne pozytywne: sielski, 

genius loci, romantyczny;
7. pospolicenie 

(pauperyzacja, des).

1. multisensoryczność;
2. bezpieczeństwo;
3. spójność: słaba

(w wielu miejscach chaos);
4. różnorodność;
5. tajemniczość 

(krajobraz eksploracyjny);
6. inne pozytywne: genius loci, 

romantyczny;
7. pospolicenie (pauperyzacja).

1. multisensoryczność;
2. bezpieczeństwo;
3. spójność: różna;
4. różnorodność;
5. tajemniczość

(krajobraz eksploracyjny);
6. inne pozytywne: sielski;
7. pospolicenie

(pauperyzacja).

1. multisensoryczność;
2. bezpieczeństwo;
3. spójność;
4. różnorodność: mała;
5. tajemniczość

(krajobraz 
eksploracyjny);

6. inne pozytywne: sielski;
7. pospolicenie

(pauperyzacja).
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AŻENIA KRAJOBRAZU
Cechy miejsca - 

transekty
Pieniny- 

transekt Niedzica
Pieniny- 

transekt Szczawnica
Pogórze Wielickie - 
transekt Dobczyce

Pogórze Wielickie - 
transekt Raba

Typ krajobrazu 
w zależności 
od formy 
użytkowania ziemi

1. rolniczy odmiany 
tradycyjnej, mozaika pól;

2. osadniczy wiejski
- w przewadze wsie 
regularne typu ulicówki;

3. gospodarki leśnej
- funkcje gospodarcze 
(np. produkcja drewna), 
ekologiczne, ochronne;

4. turystyczny;
5. inżynieryjno-techniczny 

(zbiornik).

1. rolniczy odmiany tradycyjnej, 
mozaika pól;

2. stacjonarne pasterstwo 
pastwiskowe;

3. osadniczy wiejski
- w przewadze wsie 
regularne typu ulicówki;

4. gospodarki leśnej - funkcje 
gospodarcze (np. produkcja 
drewna), ekologiczne, 
ochronne;

5. turystyczny;
6. rekreacyjny;
7. usługowy.

1. rolniczy odmiany 
tradycyjnej, mozaika pól;

2. osadniczy wiejski
- wsie nieregularne;

3. gospodarki leśnej
- ochronne;

4. inżynieryjno-techniczny 
(zbiornik, odpady).

1. rolniczy odmiany 
tradycyjnej, większych 
rozmiarów parcele
niż na zboczach doliny;

2. osadniczy wiejskie
- wsie nieregularne;

3. gospodarki leśnej
- funkcje ochronne.

Sposób 
użytkowania 
i zarządzania

1. rolnictwo ekstensywne;
2. gospodarka leśna;
3. inżynieryjno-techniczny 

(zbiornik).

1. intensywny rozwój funkcji 
turystycznych
i rekreacyjnych;

2. rozbudowa podmiejskiej 
strefy usługowej;

3. rolnictwo ekstensywne;
4. gospodarka leśna.

1. rolnictwo intensywne;
2. rozbudowa podmiejskiej 

strefy przemysłowej.

1. rolnictwo intensywne.

Formy zaburzenia 
krajobrazów, 
obiekty lub cechy 
obce tradycji

1. kolejka linowa na Palenicę



Cechy miejsca- 
transekty

Pieniny - 
transekt Niedzica

Pieniny - 
transekt Szczawnica

Pogórze Wielickie - 
transekt Dobczyce

Pogórze Wielickie - 
transekt Raba

Inne 
charakterystyki 
obiektów

1. infrastruktura 
komunikacyjna 
- drogi;

2. obiekty sakralne;
3. obiekty noclegowe

i gastronomiczne;
4. tablice informacyjne, 

reklamy;
5. zachowane ślady własności 

(murki grodzące, płoty, 
zakrzaczenia i czyżnie, 
miedze).

1. infrastruktura komunikacyjna: 
drogi, mosty, wiadukty, droga 
wodna, wyciągi linowe
i szynowe;

2. obiekty sakralne;
3. obiekty noclegowe

i gastronomiczne;
4. miejsca biwakowe;
5. tablice informacyjne, 

reklamy;
6. śródleśne małe osiedla 

domków rekreacyjnych;
7. zachowane ślady własności 

(murki grodzące, płoty, 
zakrzaczenia i czyżnie, 
miedze).

1. infrastruktura 
komunikacyjna
- drogi, kanały wodne;

2. obiekty sakralne;
3. miejsca biwakowe;
4. tablice informacyjne, 

reklamy;
5. zachowane ślady własności 

(murki grodzące, płoty, 
zakrzaczenia i czyżnie, 
miedze).

1. infrastruktura 
komunikacyjna: 
drogi, mosty, wiadukty;

2. obiekty 
gastronomiczne;

3. tablice informacyjne, 
reklamy;

4. zachowane ślady 
własności
(murki grodzące, płoty, 
zakrzaczenia i czyżnie, 
miedze).

Formy ochrony 
prawnej

1. obszar chronionego 
krajobrazu

2. park narodowy, park 
krajobrazowy, obszar 
specjalnej ochrony, obszar 
chronionego krajobrazu, 
specjalne obszary ochrony

Źródła: opracowanie własne na podstawie: Richling, Solon (1993); Nohl (2001); Kaymaz (2012); Myga-Piątek (2012); Solon i in. (2014); Luc, Szmańda 
(2014, 2015).
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118 Tab. 7. Funkcjonowanie krajobrazów w badanych transektach

Funkcjonowanie/ 
Transekty

Pieniny - 
Transekt Niedzica

Pieniny- 
Transekt Szczawnica

Pogórze Wielickie - 
Transekt Dobczyce

Pogórze Wielickie— 
Transekt Raba

Ekologiczne

1. ochrona przyrody;
2. meteorologiczne - 

wzrost wilgotności 
powietrza.

1. ochrona przyrody;
2. biotyczne (ekotopotwórcze);
3. w części wschodniej działają 

czynniki składające się z 
elementów przyrodniczych, 
które uległy przekształceniom 
antropogenicznym, ale zmiany 
spowodowane działalnością 
człowieka są na tyle znikome, że 
nie wpłynęły na funkcjonowanie 
ekosystemu

1. meteorologiczne - 
wzrost wilgotności 
powietrza.

1. hydrologiczne - 
regulacyjne;

2. siedliska łęgowe.

Społeczne

1. turystyczne;
2. rekreacyjne;
3. religijne;
4. bytowe.

1. turystyczne;
2. rekreacyjne;
3. religijne;
4. bytowe..

1. rekreacyjne;
2. religijne;
3. bytowe.

1. rekreacyjne;
2. bytowe.

Ekonomiczne - 
produkcyjne

1. pozyskiwanie wody;
2. pozyskiwanie biomasy;
3. produkcja rolna;
4. turystyka.

1. pozyskiwanie biomasy;
2. produkcja rolna (w tym pasterska);
3. turystyka.

1. pozyskiwanie wody;
2. pozyskiwanie biomasy;
3. produkcja rolna;
4. utylizacja odpadów.

1. pozyskiwanie 
biomasy;

2. produkcja rolna.

Źródła: opracowanie własne na podstawie: Marks i in. (1989 vide Pietrzak 1998); Bastian i in. (1994 vide Pietrzak 1998)
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5.3. OCENA HEMEROBII

transektów Pogórza Wielickiego. W tych pierwszych bowiem, oprócz funk
cji rolniczych i pozyskiwania biomasy z drewna, istotną rolę odgrywa tury
styka. Na Pogórzu z kolei, dominuje produkcja rolna i pozyskiwanie biomasy. 
Oba mezoregiony łączy jedna funkcja - pozyskiwanie wody, które ma miejsce 
dzięki występowaniu w nich dużych, sztucznych zbiorników wodnych, spełnia
jących dodatkowo rolę piętrzenia wody dla celów energetycznych.

5.3. Ocena hemerobii

Jak już podawano, w procesie reklasyfikacji danych autorka otrzymała 22 klasy 
użytkowania ziemi, którym został przypisany odpowiadający im poziom 
hemerobii według zasad opisanych w rozdziale 3, a wyniki tej analizy zesta
wione w tabeli 8 posłużyły do przeprowadzania dalszych badań w zakresie 
hemerobii. Do oceny stopnia antropopresji w krajobrazie przyjęto sześć pozio
mów hemerobii, które świadczą o stopniu antropizacji obszaru. Dla każdej klasy 
użytkowania ziemi ustalono odpowiedni poziom hemerobii, biorąc pod uwagę 
typ użytkowania ziemi, roślinność rzeczywistą oraz stopień przekształcenia 
wód, klimatu, litologii, gleb oraz dominującą formę działalności człowieka.

Tab. 8. Charakterystyka klas użytkowania ziemi wykorzystana w ocenie krajobrazów 
wraz z przypisanymi im poziomami hemerobii

Lp.
Klasa użytkowania 

ziemi Opis zawartości Poziom 
hemerobii

1 Teren przemysłowy tereny przemysłowe, handlowe 6

2 Teren komunikacyjny

drogi, koleje, lotniska, porty, tereny 
towarzyszące (np. tory kolejowe), parkingi, 
place, dworce, stacje paliw, bazy transportowe, 
MOPy

6

3 Zabudowa zwarta zwarta wielorodzinna, hotele, szpitale, 
ośrodki zdrowia, szkoły

6

4 Zabudowa 
jednorodzinna luźna, jednorodzinna z ogrodami lub bez 5

5 Obiekty kulturowe zabudowa luźna z parkami i ogrodami lub bez 
o dużych walorach kulturowych 5

119



5. OCENA ZRÓWNOWAŻENIA KRAJOBRAZU

Źródło: opracowanie własne.

Lp.
Klasa użytkowania 

ziemi Opis zawartości Poziom 
hemerobii

6 Użytek kopalny kopalnie odkrywkowe, kamieniołomy, wyrobiska 5

7 Składowisko odpadów zwałowiska, hałdy, osadniki, odpady 
przemysłowe i komunalne, tereny budowy 5

8 Miejski teren zielony parki, cmentarze, tereny sportowe 
i wypoczynkowe, ogródki działkowe

4

9 Grunt orny
grunty orne w przewadze pozbawione 
roślinności drzewiastej i krzewiastej, 
plantacje chmielu, wikliny, szklarnie

4

10 Sad i plantacja sady, plantacje krzewów owocowych lub róż 4

11 Teren rolno-leśny tereny rolno-leśne, uprawy topolowe, 
zadrzewienia 4

12 Woda rzeki, kanały, naturalne i sztuczne zbiorniki 
wodne 4

13 Użytek zielony

łąki mogą być z drzewami i zakrzaczeniami, 
tereny głównie zajęte przez rolnictwo 
z udziałem roślinności naturalnej lub 
stawów, szkółki roślin, roślinność trawiasta, 
nieużytkowane grunty orne

4

łąki ekstensywne, murawy i pastwiska naturalne 
z lub bez drzew i zakrzaczeń 3

14 Las

lasy liściaste i iglaste nasadzone lub z gatunkami 
nietypowymi dla danego środowiska 3

lasy mieszane utworzone przez wymieszanie 
drzew liściastych i iglastych o zwartym lub 
nieciągłym pokryciu, łęgi

3

15 Las w stanie zmian młode nasadzenia, młodniki (samosiew), 
szkółki leśne, zręby, zagajniki, wyniszczony las 3

16 Zakrzaczenie wrzosowiska, zakrzaczenia, kosówka 3
17 Łąka łąki seminaturalne 2
18 Las naturalny lasy naturalne liściaste, iglaste, mieszane 2

19 Piasek
plaże, wydmy, piaski, ławice rzeczne, 
roślinność rozproszona na podłożu piaszczystym 
lub skalistym

2

20 Teren podmokły bagna śródlądowe, torfowiska, solniska, 
saliny, osuchy 2

21 Teren otwarty tereny otwarte na ogół pozbawione roślinności 2
22 Skała odsłonięte skały 1
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Należy jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku lasów oraz łąk dopuszczono sytu
ację, w której możliwe jest przypisanie im dwóch różnych poziomów hemero- 
bii w zależności od stopnia naturalności.

Następnie dla każdego oczka siatki kwadratów o powierzchni 4 ha wyliczono 
wskaźnik hemerobii M według omówionego wcześniej wzoru 2B. Wyniki prze
prowadzonych obliczeń zamieszczono w tabeli 9. Obliczenia przeprowadzono, 
wykorzystując głównie narzędzie statystyczne Tabulate Intersection (w progra
mie ArcGIS), a ich rezultat zwizualizowano (ryc. 8 i 9) w postaci kartogramów 
geometrycznych (dla ukazania szerszego kontekstu krajobrazów badanych 
transektów zaprezentowano też wyniki dla całych Pienin i wschodniej części 
Pogórza Wielickiego). Analiza tych map potwierdza poprawność przeprowa
dzonych badań, gdyż wskaźnik hemerobii wyraźnie koreluje z charakterem kra
jobrazu tych dwóch odmiennych przecież mezoregionów.

Najwyższe wartości hemerobii (M>7) można zaobserwować w obszarach 
zurbanizowanych w okolicach Wieliczki, Dobczyc oraz Szczawnicy. Najniższe 
natomiast wskaźniki reprezentują tereny o zróżnicowanej strukturze użytkowa
nia z przewagą łąk i lasów, jak również te z mozaiką niewielkich pól uprawnych 
oraz małych łąk. W tym ostatnim przypadku wskaźnik antropizacji kształtuje 
się na poziomie 1-3. Na Pogórzu Wielickim na takie tereny przypada zaledwie 
13% obszaru, podczas gdy w Pieninach - ponad 42%.

Poławski (1997) przyjął, że wartości wskaźnika hemerobii poniżej 4 odpo
wiadają obszarom półnaturalnym, czyli według stosowanej w niniejszej pracy 
typologii krajobrazów (za Luc i Szmańda 2014) - krajobrazom przyrodniczym 
naturalnym, najmniej przekształconym. W Pieninach takie obszary stanowią 
około 75% powierzchni całkowitej regionu, a we wschodniej części Pogó
rza Wielickiego - 40%. Wartości omawianego wskaźnika należące do prze
działu powyżej 7, odpowiadające środowisku bardzo silnie przekształconemu, 
a wręcz zdegradowanemu i zdewastowanemu stanowią na Pogórzu ułamek 
powierzchni, a w Pieninach nie ma ich w ogóle (tab. 9). Wydaje się jednak, że 
klasyfikacja przyjęta przez Poławskiego (1997) jest zbyt liberalna w porówna
niu z propozycjami innych cytowanych wcześniej autorów, m.in. Pietrzakiem 
(1998), Kiedrzyńskim i in. (2014) oraz Walzem i Steinem (2014). Dlatego też 
i zgodnie z przyjętym w tej pracy założeniem, że do krajobrazu zrównoważo
nego zalicza się krajobrazy przyrodnicze oraz krajobraz kulturowy harmonijny
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122 Tab. 9. Udziały wartości wskaźników hemerobii we wschodniej części Pogórza Wielickiego i w Pieninach oraz w badanych transektach

Typ krajobrazu
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ob
ra

z zr
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y przyrodniczy pierwotny (1A) M = 1 0,5 2,5 0,0 0,3 0,0 0,3

przyrodniczy naturalny (IB) M = 2 2,7 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0

przyrodniczy zrenaturalizowany (1C) kulturowy 
harmonijny (2A) kulturowy zrekultywowany (2D)

M = 3 9,8 27,1 17,4 6,9 38,9 46,8

M = 4 37,4 45,9 40,1 22,0 34,3 35,4

ni
ez

ró
w

no
w

aż
on

y

krajobraz kulturowy dysharmonijny (2B)
M = 5 46,6 ll,o 41,0 58,9 26,5 16

M = 6 2,5 0,8 1,7 10,1 0,3 1,5

kulturowy zdegradowany (2C) M = 7 0,4 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0

kulturowy zdewastowany (2E) M = 8 0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. OCENA ZRÓW
NOW

AŻENIA KRAJOBRAZU

Objaśnienia: czerwonym kolorem zaznaczono najwyższe wartości wskaźnika.

Źródło: opracowanie własne.



5.3. OCENA HEMEROBII

i zrenaturalizowany, za zrównoważone autorka uznała obszary, dla których 
wskaźnik M mieści się w przedziale 1-4. Oba transekty z Pienin - Niedzica 
i Szczawnica odpowiadają więc definicji krajobrazu zrównoważonego pod 
względem kryterium hemerobii. Zestawienie udziałów poszczególnych war
tości wskaźnika hemerobii oraz odpowiadające im typy krajobrazów zamiesz
czone w tabeli 9 wskazują również, że sprawdziła się metoda transektów, gdyż

Pogórze Wielickie

Pieniny

• miejscowość □ transekt

Wartości wskaźnika hemerobii

Ryc. 8. Układ przestrzenny wartości wskaźnika hemerobii w Pieninach i we wschodniej 
części Pogórza Wielickiego z uwzględnieniem położenia badanych transektów

Źródło: opracowanie własne.
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wnioski wypływające z analizy mezoregionów są zbieżne z tymi dla poszcze
gólnych transektów. Najsilniej bowiem przekształconym antropogenicznie jest 
badany fragment doliny Raby, a najmniej rejon Niedzicy.

Reasumując możemy stwierdzić, że zastosowana metoda oceny stopnia 
antropizacji krajobrazów przeprowadzona w siatce kwadratów o powierzchni 
4 ha we właściwy sposób odzwierciedla relacje pomiędzy geokomponentami 
naturalnymi i antropogenicznymi w środowisku geograficznymi i w zupełności 
nadaje się do prowadzenia badań w zakresie analizy krajobrazów pod kątem 
ich zrównoważenia. Wykorzystane tu kryterium oceny proponuje się nazwać 
kryterium naturalności krajobrazu. Należy też podkreślić, iż dla poprawności 
przeprowadzenia badań hemerobii istotny jest dobór wielkości pól odniesienia 
w relacji do dokładności danych, jakimi badacz dysponuje.

5.4. Ocena różnorodności krajobrazu

Do oceny różnorodności krajobrazu rozumianej jako złożoność struktury użyt
kowania ziemi oraz stopień georóżnorodności wykorzystano wyniki analizy 
georóżnorodności, zróżnicowania oraz fragmentacji. Analizy te wykonano 
na podstawie wybranych wskaźników krajobrazowych w siatce kwadratów 
o polu 400 x 400 m. Do tego celu zastosowano opisany w rozdziale 3 wskaźnik 
Kompleksowej Oceny Zróżnicowania Pokrycia Terenu - KOZPT opracowany na 
podstawie danych o liczbie płatów, entropii oraz zróżnicowaniu granic. Wskaź
nik KOZPT jest sumą wartości anomalnych lub ekstremalnych tych miar prze
mnożonych przez współczynnik wagowy (odpowiednio: 1; 0,1; 0,01) i stanowi 
podstawę klasyfikacji zróżnicowania użytkowania terenu. Jego charakterystykę 
dokładnie opisano w publikacji Bielecka i in. (2007), jak również w rozdziale 3, 
lecz w tym miejscu należy wspomnieć, iż podstawę analizy stanowiło ustale
nie „ poziomu ufności" rozkładu danej miary. Jego zakres wyznaczano poprzez 
ustalenie wartości granicznych na podstawie wartości „średnia ± odchylenie 
standardowe" określonych dla każdej z populacji wartości przeciętnych NP, 
SHDI i Ul dla każdego transektu. Poziom ufności oznacza tu typowy rozkład 
badanej miary i nadano mu wartość 0 (zero). Anomaliami natomiast nazwano 
wartości, które wykraczały poza ten zakres. W przypadku wskaźników NP 
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i SHDI anomalie te uznano za dodatnie, jeśli ich wartość przewyższała górną 
granicę poziomu ufności lub ujemne, jeśli ich wartość znajdowała się poniżej 
jego dolnej granicy. Anomaliom dodatnim nadawano wartość punktową +1 
(plus jeden), a anomaliom ujemnym wartość punktową -1 (minus jeden).

Inne założenie przyjęto dla wskaźnika Ul. Wartość tej miary rośnie, im bar
dziej jest równomierne rozłożenie długości granic, a maleje wraz ze wzrostem 
tego zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi parami płatów. Z tego powodu 
przyjęto, że anomaliami dodatnimi będą wartości poniżej poziomu ufności 
(co oznacza większe niż typowe zróżnicowanie długości granic), a anomaliami 
ujemnymi wartości powyżej poziomu ufności (co oznacza zwiększenie jedno
rodności granic).

Wskaźnik KOZPT uzyskany w wyniku zastosowania powyżej opisanej proce
dury charakteryzuje się tym wyższą wartością, im zróżnicowanie użytkowania 
terenu jest większe. Ostatecznie dane te poddano klasyfikacji i wyznaczono 
siedem klas zróżnicowania użytkowania ziemi (tab. 10), a ich udział procentowy 
w poszczególnych transektach pokazuje wykres na rycinie 10. Wyniki obliczeń 
tego wskaźnika zaprezentowano za pomocą kartogramu geometrycznego na 
rycinie 11. Ponadto, biorąc przykład z podejścia do badania różnorodności kra
jobrazów europejskich zastosowanego przez EUROSTAT (Land... 2011), na ryci
nie 12 ukazano układ omówionego wcześniej wskaźnika SHEI, a na rycinie 13 
- rozkład wskaźnika bogactwa typów użytkowania ziemi (PR).

Tab. 10. Klasy zróżnicowania użytkowania ziemi na podstawie wartości wskaźnika KOZPT

Klasa Wartość KOZPT Opis klasy zróżnicowania użytkowania ziemi

1 >2 krajobraz ekstremalnie mocno zróżnicowany

2 > 1 krajobraz wysoko anomalnie mocno zróżnicowany

3 >0 krajobraz nisko anomalnie mocno zróżnicowany

4 0 krajobraz normalnie zróżnicowany

5 <0 krajobraz nisko anomalnie słabo zróżnicowany

6 <-l krajobraz wysoko anomalnie słabo zróżnicowany

7 <-2 krajobraz ekstremalnie słabo zróżnicowany

Źródło: Bielecka i in. (2007).
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Klasy

Transekty: ■ Dobczyce BRaba B Niedzica □ Szczawnica

Ryc. 10. Udziały klas wskaźnika KOZPT w badanych transektach

Źródło: opracowanie własne.

Z pozyskanych danych dla wszystkich czterech transektów wynika, iż naj
bardziej zróżnicowany jest krajobraz Dobczyc, w którym 46% obszaru należy 
do klasy 1, czyli krajobrazu ekstremalnie mocno zróżnicowanego. Krajobraz 
taki, jak obrazują to ryciny 4 oraz 11-13, charakteryzuje się występowaniem 
tam nie tylko bardzo dużej liczby pojedynczych obiektów, głównie zabudowy 
jednorodzinnej, lecz również niewielkich obszarów leśnych, pól uprawnych i łąk. 
Potwierdza to również najwyższa tam wśród wszystkich czterech transektów
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średnia wartość wskaźnika SHEI (0,73) oraz najwyższa średnia liczba typów 
użytkowania ziemi (PR = 6).

Najmniej zróżnicowany z badanych transektów jest teren transektu Nie
dzicy, w którym na aż 39% obszaru stwierdzono występowanie klasy krajobrazu 
wysoko anomalnie słabo zróżnicowanego (klasa 6). Powodem takiego stanu 
są występujące tam zwarte i duże obszary leśne poprzeplatane równie zwar
tymi i rozległymi obszarami łąk. Średnia wartość wskaźników SHEI i PR dla tego 
obszaru jest również najniższa i wynosi odpowiednio 0,53 i 3. Przestrzenny układ 
tej miary w całym niedzickim transekcie ma charakter większych klastrów niż ma 
to miejsce w Dobczycach, gdzie wyraźna jest mozaika różnych wartości.

Natomiast transekty Raba i Szczawnica zarówno pod względem układu 
przestrzennego wartości wskaźnika KOZPT jak i średnich wartości SHEI i PR są 
bardzo podobne (wynoszą odpowiednio 0,67 i 0,53 oraz 5 i 4). Różnica poja
wia się tyko w klasie 4 wskaźnika KOZPT, czyli w krajobrazie normalnie zróżni
cowanym, który w transekcie Raba występuje na 15 % obszaru, a w Szczawnicy 
- zaledwie na 1%. Być może, iż wynika to ze zwartych obszarów gruntów rol
nych w dolinie Raby oraz mozaiki lasów, gruntów ornych i łąk w przeważającej 
części transektu Szczawnica.

Opierając się na wcześniejszym stwierdzeniu, że zarówno zbyt duża, jak i zbyt 
mała georóżnorodność stanowią cechy niekorzystne dla środowiska przyrod
niczego i dla człowieka oraz przyjmując nomenklaturę stosowaną w klasyfika
cji wskaźnika KOZPT, autorka przyjęła, iż krajobrazy zrównoważone należą do 
klasy krajobrazu normalnie zróżnicowanego, którego wskaźniki krajobrazowe 
mieszczą się w zakresie poziomu ufności (średnia ± odchylenie standardowe). 
Każde odstępstwo wskaźników krajobrazowych od tej klasy powoduje, że 
następuje zmiana zmierzająca do utraty zrównoważenia. Natomiast w oparciu 
tylko o klasyfikację stopnia georóżnorodności na podstawie wskaźnika KOZPT 
nie można ustalić takich granicznych wartości określających zmianę krajobrazu 
zrównoważonego na niezrównoważony. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę 
również sąsiednie klasy georóżnorodności, wówczas Niedzica i Szczawnica 
wykazują cechy zrównoważenia w podobnym stopniu, tj. po około 40%, Raba 
-w ponad 60%, a Dobczyce-w ponad 20%.

Reasumując, należy stwierdzić, że wskaźnik georóżnorodności KOZPT 
wraz z pozostałymi analizowanymi wskaźnikami krajobrazowymi w relacji do 
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przeprowadzonego rekonesansu terenowego prawidłowo pokazał stopień 
zróżnicowania krajobrazów w badanych czterech transektach, nie dał jednakże 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, czy krajobraz badanych obszarów 
jest zrównoważony czy nie.

5.5. Ocena trwałości krajobrazu

Czas w badaniach krajobrazu zrównoważonego zajmuje bez wątpienia jedną 
z kluczowych ról. Czynnik ten uwzględnia się dla rozpatrywania trwałości kra
jobrazu (analiza retrospektywna) i oceny stopnia degradacji, degeneracji, dys
funkcji, dekompozycji lub rewitalizacji (rekultywacji, renaturalizacji). Należy 
przeanalizować stan w przeszłości, by sprawdzić, co i jak się zmienia i móc 
zorientować się, czy zmiany te odbywają się we właściwym kierunku, to zna
czy czy stan zrównoważenia jest podtrzymywany lub przemiany dążą do jego 
uzyskania. Im dłuższy jest okres, który uwzględnia się w analizie zmian, tym 
ta analiza wydaje się bardziej wiarygodna - badając tylko okres życia jednego 
pokolenia, można często uznać sytuację za statyczną. W zależności od obszaru, 
potrzeb i dostępności danych należy rozpatrzeć w każdym przypadku, czy 
powinno się uwzględnić dłuższe czy krótsze interwały czasowe, koncentrować 
się na badaniu przeszłości czy na sformułowaniu propozycji ukierunkowania 
zmian na przyszłość. Warto w tym miejscu nadmienić, że autorka tej pracy 
przyjęła jako słuszny pogląd Vileniske (2008) mówiący, iż przeszłość należy 
badać, by poznać, jakie wartości krajobrazów danego obszaru należy zacho
wać (Luc 2004) czy ochronić, ale najważniejsze jest, by wyznaczyć kierunki 
działań w przyszłości.

Trwałość krajobrazów oceniono relatywnie w stosunku do najstarszych 
danych, jakimi dysponowano, tj. stan współczesny porównywano z rokiem 
1862. Użytkowanie ziemi na obszarze badanych transektów pokazano w celach 
porównawczych dla obu badanych okresów na rycinach 14 i 15. Ocenę trwa
łości wykonano w oparciu o analizę wyliczonych wybranych metryk krajobra
zowych dla danych pochodzących z map historycznych i baz współczesnych: 
liczby płatów i typów użytkowania, wskaźnika największego płata, wskaźnika 
zróżnicowania granic oraz wskaźnika równomierności Shannona (tab. 11).
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Tab. 11. Wartości miar krajobrazowych dla badanych transektów w latach 1862 i 2013

Transekt

Miara krajobrazowa dla krajobrazów w latach Zmiany

1862 2013 [%1

IJI LPI NP PR SHEI IJI LPI NP PR SHEI IJI LPI NP PR SHEI Wartości 
średnie

Niedzica 59,43 26,14 127 7 0,46 42,91 23,86 181 11 0,53 -27,8 -8,7 42,5 57,1 15,2 12,7

Szczawnica 54,1 16,21 237 8 0,65 49,52 23,77 378 12 0,53 -8,5 46,6 59,5 50,0 -18,5 23,9

Dobczyce 66,75 34,79 404 7 0,53 60,09 7,56 732 12 0,73 -10,0 -78,2 81,2 71,4 37,7 20,9

Raba 69,7 22,2 536 8 0,61 64,71 12,82 387 13 0,67 -7,2 -42,3 -27,8 62,5 9,8 0,4

Objaśnienia: niebieskim kolorem zaznaczono zmiany najmniejsze, a czerwonym zmiany największe. 

Źródło: opracowanie własne.
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Na tej podstawie wysnuto następujące wnioski:
1. wzrosła złożoność krajobrazu w Pieninach i w transekcie Dobczyce, którą 

odzwierciedla wzrost liczby płatów, wzrost liczby klas użytkowania oraz spa
dek rozczłonkowania granic;

2. w transekcie Raba, jako jedynym, nastąpił spadek liczby płatów, który wią
zał się najprawdopodobniej z regulacją stosunków wodnych, a tym samym 
zmniejszeniem się liczby obszarów piaszczystych, połączeniem się łąk 
o niewielkich rozmiarach w większe kompleksy lub wchłonięciem ich przez 
grunty orne;

3. równomierność płatów w krajobrazie wzrosła wszędzie poza transektem 
Szczawnica (spadek o prawie 19%), gdzie wyraźnie wzrosła powierzchnia 
lasów tworzących duże płaty o nierównych granicach, co uwidacznia się we 
wzroście wskaźnika największego płata o prawie 47%;

4. w krajobrazie transektu Dobczyce nastąpiła największa fragmentacja, 
którą obrazuje znaczny (bo o ponad 78%) spadek wielkości największego 
płata, wzrost liczby płatów aż o 81%, a wzrost liczby klas użytkowania - 
o ponad 70%;

5. w krajobrazie transektu Raba płaty w obu okresach badań miały najbardziej 
złożone granice (najwyższa wartość wskaźnika rozczłonkowania) i zaszły 
tu najmniejsze zmiany w porównaniu z pozostałymi obszarami;

6. najbardziej podatne na zmiany okazały się transekty Dobczyce i Szczaw
nica, a najmniej - Niedzica i Raba, przy czym dobczycki wykazał największe 
odchylenie standardowe średniej wartości zmian (58,9%).

Podsumowując dokonaną analizę wyliczonych wskaźników, można stwier
dzić, iż największą trwałością charakteryzuje się krajobraz w transekcie Raba, 
a najmniejszą - w transekcie Dobczyce, natomiast w Pieninach badane kra
jobrazy wykazały największą stabilność. Zgodnie z celem pracy analizie pod
dano zmiany bez dociekania ich przyczyn. Przeprowadzenie analizy dynamiki 
krajobrazu na podstawie danych o zmianie użytkowania ziemi może więc sta
nowić podstawę wnioskowania o zrównoważeniu krajobrazu rozpatrywanego 
w zależności od kierunku zachodzących przemian. Kierunek zmian decyduje 
o tym, czy krajobraz pozostanie zrównoważony lub czy jest szansa, by nastąpił 
jego powrót do stanu zrównoważenia w wyniku prowadzonych działań rewita- 
lizacyjnych, dlatego najbardziej zrównoważone są krajobrazy transektów Raby 
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i Szczawnicy, a najmniej Dobczyc. W Niedzicy natomiast zaszły w badanym 
okresie bardzo istotne zmiany w zalesieniu oraz sieci hydrograficznej, co z pew
nością wpłynęło na wyniki badań. Powstał tam bowiem Zbiornik Czorsztyński 
o powierzchni około 11 km2, którego co prawda, tylko 5% wchodzi w obręb 
transektu Niedzica, ale dla jego krajobrazu jest to i tak istotna zmiana.

5.6. Ocena atrakcyjności wizualnej

Analizę atrakcyjności wizualnej, czyli estetyki, tak jak zostało to przedstawione 
w rozdziale 3, oparto o kompleksową, dwuetapową ocenę rzeźby i użytkowa
nia ziemi wykonaną w trakcie badań terenowych z wybranych punktów obser
wacyjnych. Punkty te zostały wytypowane w takiej ilości (od 7 do 10 miejsc 
- ryc. 16) i w taki sposób, by widoczność z nich pozwalała na wykonanie ana
lizy całego transektu. Przyjęto zasadę, że ocenia się dominujące cechy, to jest 
takie, które są reprezentatywne dla co najmniej 75% widocznego obszaru. 
Nie brano więc pod uwagę pojedynczych obiektów, chyba, że ich wpływ na 
całokształt krajobrazu uznano za dominujący, na przykład składowisko odpa
dów w transekcie Dobczyce.

Etap pierwszy - waloryzację, przeprowadzono przy zastosowaniu analizy 
wizualnej metodą bonitacji punktowej, w której oceniono zróżnicowanie ele
mentów krajobrazu znajdujących się w polu widzenia. Zestawienie kryteriów 
oceny cech krajobrazu i przypisane im wartości punktowe zaprezentowano 
w tabeli 12. Wyniki analizy bonitacyjnej stanowiły podstawę do klasyfikacji kra
jobrazu transektów w pięciu klasach atrakcyjności: krajobraz bardzo atrakcyjny 
(118-129 punktów), atrakcyjny (98-117 punktów), przeciętny (80-97 punk
tów), mało atrakcyjny (61-79 punktów) oraz nieatrakcyjny (0-60 punktów).

Uśrednione wyniki bonitacji ze wszystkich punktów obserwacyjnych w tran- 
sektach zaprezentowano w tabeli 13. W tabeli tej również podano informację 
o wyniku klasyfikacji atrakcyjności transektów przeprowadzonej tą metodą. 
Wynika z niej, iż jedynie krajobraz w transekcie Szczawnica można uznać za 
atrakcyjny (98 punktów). Na otrzymany wynik składa się głównie urozma
icona rzeźba terenu i zróżnicowane pokrycie, które charakteryzuje niere
gularny układ form i położenie wzdłuż rzek (Dunajec i Grajcarek). Przykład
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138 Tab. 12. Zestawienie cech krajobrazu poddanego waloryzacji oraz przypisane im wartości punktowe i wagi

Elementy krajobrazu
Charakterystyka cech i przypisane im wartości punktowe Waga 

cechy3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów
Fo

rm
y t

er
en

u

wyniesienie terenu wzgórza, góry pagórki
teren płaski, dolinny, 
nizinny - 3

skala form rozległa duża średnia mała 3

złożoność form zróżnicowane porozcinane odseparowane proste 3

kształt form falisty wypukły płaski wklęsły 3

nachylenie form pionowe strome łagodne płaskie 3

tekstura form szorstkie, ostre pofałdowane nierówne gładkie 3

Uż
yt

ko
w

an
ie

 zi
em

i

A:
 ce

ch
y o

gó
ln

e

naturalność dziki surowy, trudny rolny, mieszany zurbanizowany 1

skala typu pokrycia rozległe średnie małe bardzo małe 1

układ typu pokrycia nieregularne naturalnie 
rozmieszczone uporządkowane regularne 1

złożoność pokrycia wymieszane blokowe naturalne jednorodne 1

bariery przestrzenne całkowicie odkryty częściowo otwarty osłonięty zamknięty 2

B:
 sie

ć h
yd

ro
gr

af
icz

na

wilgotność wilgotny, rzeka podmokły suchy
z podmokłościami suchy 2

układ sieci
rozlany, niejasny, 
zagmatwany

nieregularny, 
rozproszony wcięty

prostoliniowy 
antropogeniczny 
lub brak

2
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Źródła: Luc, Czarnecki (2003, 2006a, 2006b), zmienione.

Elementy krajobrazu
Charakterystyka cech i przypisane im wartości punktowe Waga 

cechy3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów

Uż
yt

ko
w

an
ie

 zie
m

i

C:
 za

le
sie

ni
e skala rozległa średnia mała brak 2

typ liściasty, naturalny mieszany iglasty plantacja 2

układ zwarty kręty rozproszony linearny 2

D:
 sie

ć o
sa

dn
icz

a

typ osadnictwa pojedyncza zabudowa, 
lub brak

osada wieś, teren podmiejski miasto 1

układ sieci brak
rozproszony, 
zróżnicowany zwarty gęsty 1

E:
 gr

an
ice

typy granic mur, żywopłot krawędź płot, wał brak 2

układ nieregularny regularny linearny prostoliniowy 1

skala bardzo rozległa duża średnia mała 2

charakterystyka miedze, inne 
naturalne

wzdłuż cieków granica leśna wzdłuż dróg 2
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5. OCENA ZRÓWNOWAŻENIA KRAJOBRAZU

dobrze skomponowanej rzeźby i użytkowania terenu obrazuje fotografia 5. 
Pomimo ogólnie wysokiej oceny w skali atrakcyjności krajobrazu, na tym tere
nie występują również obszary, w których układ przestrzenny analizowanych 
komponentów środowiska geograficznego uznano za mało atrakcyjny, co zilu
strowano fotografią 6. Z kolei krajobraz transektu Niedzica sklasyfikowano jako 
przeciętny pod względem atrakcyjności (82 punkty). Różni się on od poprzed
niego bardziej regularnymi i rozległymi elementami form użytkowania terenu. 
Nawet obecność Zbiornika Czorsztyńskiego, jak również występujących

Pogórze Wielickie

1300
1100
950
800
650
500
400
300

wysokość 
[mj n.p.m.

Pieniny

5 km 
j• punkty obserwacyjne | | transekty

Ryc. 16. Numeryczny Model Terenu (NMT) badanych transektów, na którym zaznaczo
no punkty obserwacyjne przeprowadzonej oceny krajobrazu

Źródto: opracowanie własne na podstawie danych UDAR pochodzących z Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii.
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5.6. OCENA ATRAKCYJNOŚCI WIZUALNEJ

Fot. 5. Szczawnica, przykład krajobrazu atrakcyjnego pod względem wizualnym w tran- 
sekcie Szczawnica, Dunajec, w oddali współczesna zabudowa w stylu regionalnym, 
duże deniwelacje terenu (fot. M. Luc)

Fot. 6. Szlachtowa, przykład krajobrazu mało atrakcyjnego pod względem wizualnym 
w transekcie Szczawnica, różne typy zabudowy i nieuporządkowany teren powodują 
wrażenie chaosu w krajobrazie (fot. M. Luc)
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5. OCENA ZRÓWNOWAŻENIA KRAJOBRAZU

zabytków (zamek w Niedzicy), nie podwyższyły istotnie atrakcyjności tego 
terenu (fot. 7). Należy podkreślić, że według wykorzystanej w tej pracy metody 
oceny atrakcyjności krajobrazu, elementy antropogeniczne (takie jak zbiorniki 
wodne) uzyskują niskie wartości punktowe (fot. 8).

Oba transekty Pogórza Wielickiego uznano za krajobrazy średnio atrakcyjne 
(Dobczyce - 75 punktów, Raba - 69 punktów). Okolice Dobczyc charakteryzują 
się średnio urozmaiconą rzeźbą terenu i przeciętnym zróżnicowaniem użytko
wania ziemi, pomimo występującego tam Zbiornika Dobczyckiego i Raby (fot. 9). 
Granice tych form mają, częściej niż w Pieninach, przebieg regularny, co przeło
żyło się na mniejszą liczbę punktów (fot. 10). Transekty Dobczyce i Raba różnią 
się w przeprowadzonej waloryzacji przede wszystkim rzeźbą terenu. Transekt 
Raba został przeprowadzony całkowicie w dolinie rzecznej, stąd przypisano mu 
zdecydowanie mniej punktów w ocenie krajobrazu, głównie za niewielkie zróż
nicowanie rzeźby terenu (fot. 11 i 12).

Etap drugi oceny estetyki krajobrazu wiązał się z wykonaniem analizy inte
rakcji pomiędzy elementami tworzącymi krajobraz na potrzeby zbadania 
stopnia harmonii krajobrazu. Również w tym etapie wykorzystano metodę 
klasyfikacji bonitacyjnej oraz wyróżniono pięć klas, którym przypisano punkty: 
krajobraz bardzo harmonijny (20-25 punktów), harmonijny (17-19 punktów), 
przeciętny (14-16 punktów), mało harmonijny (11-13 punktów), dysharmo- 
nijny (1-11 punktów). Zestawienie kryteriów oceny harmonii oraz wyniki jej 
analizy wykonanej dla badanych transektów przedstawiono w tabeli 14.

Natomiast w tabeli 15 zestawiono uzyskane w toku waloryzacji i oceny har
monii klasy atrakcyjności i harmonii krajobrazów badanych transektów. Z ana
lizy tej tabeli wynika, że pod względem waloryzacji estetycznej krajobrazu naj
bardziej atrakcyjny jest transekt Szczawnica (fot. 5 i 6), nieco mniej Niedzica 
(fot. 7 i 8). Najmniej atrakcyjny okazał się transekt Raby (fot. 11 i 12), natomiast 
transekt Dobczyce mimo, iż formalnie został zaklasyfikowane do tej samej 
klasy, można jednak uznać za nieco bardziej atrakcyjny od transektu Raby (fot. 
9 i 10), będącego na granicy klasy nieatrakcyjnego krajobrazu. Przyjmując zało
żenie, że harmonijne są krajobrazy, które mieszczą się w klasach krajobrazu 
harmonijnego i bardzo harmonijnego, to krajobrazy Pienin okazały się harmo
nijne, a zgodnie ze stosowaną w tej pracy typologią krajobrazów także zrów
noważone. Natomiast oba badane transekty Pogórza Wielickiego wykazały się
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Fot. 7. Niedzica, przykład krajobrazu atrakcyjnego pod względem wizualnym w tran- 
sekcie Niedzica; w dali widoczny Zbiornik Czorsztyński i zamek w Niedzicy (fot. M. Luc)

Fot. 8. Krempachy, przykład krajobrazu mało atrakcyjnego pod względem wizualnym 
w transekcie Niedzica, teren płaski, widoczne pola uprawne, w głębi zwarty obszar 
leśny (fot. M. Luc)
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Fot. 9. Brzączowice, przykład krajobrazu atrakcyjnego pod względem wizualnym 
w transekcie Dobczyce, fragment doliny Raby porośniętej łęgiem, z nową zabudową 
mieszkalno-usługową fot. M. Luc)

Fot. 10. Borzęta, przykład krajobrazu mało atrakcyjnego pod względem wizualnym 
w transekcie Dobczyce, składowisko odpadów fot. M. Luc)
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Fot. 11. Gdów, przykład krajobrazu atrakcyjnego pod względem wizualnym w transek- 
cie Raba, na zdjęciu widoczny nieuregulowany fragment Raby i łęgi porastające dolinę 
rzeczną (fot. M. Luc)

Fot. 12. Podolany, przykład krajobrazu nieatrakcyjnego pod względem wizualnym 
w transekcie Raba, relatywnie duże obszary pól uprawnych, w głębi mało różnorodny 
las (fot. M. Luc)
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Tab. 13. Waloryzacja krajobrazu badanych transektów według wartości średnich ze 
wszystkich stanowisk obserwacyjnych oraz ogólna klasa atrakcyjności

Źródła: na podstawie Luc i Czarnecki (2003, 2006a, 2006b).

Elementy krajobrazu
Transekty

Niedzica Szczawnica Dobczyce Raba

Fo
rm

y t
er

en
u

wyniesienie terenu 7 8 6 4

skala form 8 8 5 5

złożoność form 9 9 6 3

kształt form 8 8 7 4

nachylenie form 3 5 4 3

tekstura form 4 6 5 2

Uż
yt

ko
w

an
ie

 zi
em

i

A:
 

ce
ch

y o
gó

ln
e

naturalność 1 1 1 1

skala typu pokrycia 2 3 2 2

układ typu pokrycia 1 2 1 1

złożoność pokrycia 3 3 3 3

bariery przestrzenne 4 4 2 4

B:
 sie

ć 
hy

dr
og

ra
fic

zn
a

wilgotność 3 5 2 3

układ sieci 1 4 1 2

C:
 

za
le

sie
ni

e skala 5 5 4 3

typ 4 4 4 6

układ 3 3 4 4

D:
 

sie
ć o

sa
dn

icz
a

typ osadnictwa 3 2 2 2

układ sieci 3 3 2 3

E:
 

gr
an

ice

typy granic 5 5 4 5

układ 3 3 3 3

skala 3 4 4 2

charakterystyka 3 4 3 4

Wartość średnia
i odpowiadająca jej 
klasa atrakcyjności

82- 
krajobraz 
przeciętny

98- 
krajobraz 
atrakcyjny

75- 
krajobraz 
średnio 

atrakcyjny

69- 
krajobraz 
średnio 

atrakcyjny
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Tab. 14. Ocena harmonii krajobrazu badanych transektów oraz wartości średnie ze wszystkich stanowisk obserwacyjnych i klasy 
atrakcyjności

Liczba punktów w transektach
Kryteria oceny narmonn KrajoDrazu

maksymalna Niedzica Szczawnica Dobczyce Raba

trzy lub więcej 5

al
an

ów dwa wyraźne z prześwitami trzeciego 
nie stanowiące ciągłości

4

5,0 5,0 2,6 2,0

Lic
zb

a i

dwa 3

jeden 1

5 'O _c O : —

krajobraz zróżnicowany 
(> 8 elementów)

5

Ol
E QJ

io
żli

w
oś

ć 
ie

nt
yf

ik
ac

krajobraz średnio urozmaicony 
(7-8 elementów)

3 4,6 1,0 2,3 1,5

ISJO 
Lj

t y
krajobraz ubogi 
(< 7 elementów) 1

5.6. OCENA ATRAKCYJNOŚCI W
IZUALNEJ
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Kryteria oceny harmonii krajobrazu
Liczba punktów w transektach

maksymalna Niedzica Szczawnica Dobczyce Raba

Ró
żn

or
od

no
ść

 el
em

en
tó

w
 bu

du
ją

cy
ch

 kr
aj

ob
ra

z

obiekty wodne

dominujące w krajobrazie 3

1,7 0,6 0,4 0,8

dominujące w krajobrazie 
ze względu na ich liczbę 
(np. oczka wodne)

2

zauważalne
(obecność bez dominacji)

1

brak 0

zadrzewienie

zwarty las 3

2,3 2,0 2,0 2,0
las, pojedyncze drzewa lub ich skupiska 2

roślinność krzewiasta 1

brak 0

indywidualne obiekty przyrodnicze lub antropogeniczne, które wpływają na wartość estetyczną krajobrazu

pozytywnie 1

1,0 0,6 0,0 0,0
neutralnie 0

negatywnie -1

skrajnie negatywnie -2



Źródła: na podstawie Luc i Czarnecki (2003, 2006a, 2006 b).

Kryteria oceny harmonii krajobrazu
Liczba punktów w transektach

maksymalna Niedzica Szczawnica Dobczyce Raba

Ha
rm

on
ia

 kr
aj

ob
ra

zu

krajobraz harmonijny 5

5,0 4,7 3,9 3,0

krajobraz o częściowo zakłóconej 
harmonii 3

krajobraz o mocno zakłóconej harmonii 1

krajobraz o całkowicie zaburzonej 
harmonii 0

St
ru

kt
ur

a p
io

no
w

a 
kr

aj
ob

ra
zu

dobrze rozwinięta 3

3,0 2,7 1,4 1,3średnio rozwinięta 2

słabo rozwinięta 1

Wartość średnia i odpowiadająca jej klasa harmonii krajobrazu 21 - bardzo 
harmonijny

20 - bardzo 
harmonijny

12 - mało 
harmonijny

11 - mało 
harmonijny

5.6. OCENA ATRAKCYJNOŚCI W
IZUALNEJ
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5. OCENA ZRÓWNOWAŻENIA KRAJOBRAZU

Tab. 15. Ocena atrakcyjności i harmonii krajobrazu w badanych transektach

Transekt Atrakcyjność krajobrazu Harmonia krajobrazu

Niedzica przeciętny, 
miejscami atrakcyjny

bardzo harmonijny, 
miejscami harmonijny

Szczawnica atrakcyjny, miejscami 
mało atrakcyjny

bardzo harmonijny, 
miejscami harmonijny

Dobczyce mało atrakcyjny, 
miejscami przeciętny

mało harmonijny, miejscami 
przeciętny i dysharmonijny

Raba mało atrakcyjny, 
miejscami nieatrakcyjny

mało harmonijny, 
miejscami dysharmonijny

Źródło: opracowanie własne.

cechami krajobrazów dysharmonijnych, a tym samym niezrównoważonych 
pod względem estetycznym.

Przeprowadzona w dwóch etapach ewaluacja atrakcyjności wizualnej kra
jobrazu ma charakter subiektywny i wzajemnie się uzupełniający. Waloryzacja 
w tym przypadku polegała na analizie zróżnicowania elementów krajobrazu 
związanych z rzeźbą oraz użytkowaniem terenu. Badane kryteria oceny kra
jobrazu podzielono na trzy grupy: elementy stałe, średnio zmienne i dyna
miczne, a ich zróżnicowanie podkreślono nadaniem im współczynników Wago
wych w zależności od znaczenia danego komponentu (tab. 12). Do czynników 
najbardziej podatnych na zmiany należą przede wszystkim: naturalność, skala 
i układ typu pokrycia, złożoność pokrycia, bariery przestrzenne oraz granice 
w krajobrazie - nadano im więc wartość współczynnika wagowego 1. Mniej 
zmienne w krajobrazie są takie elementy, jak: hydrografia, zadrzewienie i sto
pień zamknięcia terenu, dlatego otrzymały one współczynnik 2. Największą 
wartość tego współczynnika (3) przypisano cechom stałym, za które uznano 
cechy rzeźby terenu, jednocześnie potwierdzając ich najsilniejszy wpływ na 
odbiór krajobrazu. W zaproponowanym sposobie waloryzacji największe zna
czenie przypisuje się georóżnorodności w rozumieniu zróżnicowania form 
rzeźby i użytkowania terenu, jak również tym typom użytkowania, które 
świadczą o jego naturalności. Najmniej punktów lub zero przyznawanych jest 
w tak prowadzonej waloryzacji za komponenty antropogeniczne i tworzące 
regularne formy. Wykorzystane kryteria waloryzacji opisują teren bardziej 
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szczegółowo niż kryteria harmonii, a mimo to nie obejmują wszystkich moż
liwych przypadków. Dlatego autorka wielokrotnie zastanawiała się, do której 
klasy należy zaliczyć dany obszar.

Natomiast ocena harmonii krajobrazu polegała na analizie kompozycji, spo
sobu wkomponowania się jednych elementów w inne. Bierze się w niej więc 
pod uwagę takie kryteria oceny, jak: liczba planów, liczba elementów budują
cych krajobraz i możliwość ich identyfikacji oraz wpływ pojedynczych obiek
tów przyrodniczych lub antropogenicznych na wartość estetyczną krajobrazu.

5.7. Kryteria oceny krajobrazu zrównoważonego

Zgodnie z przyjętym w tej pracy celem metodycznym i w oparciu o opraco
wane podwaliny teoretyczne, w rozdziale 5 autorka przeprowadziła badania 
empiryczne. W czterech obszarach testowych wykonała próbę wykorzystania 
danych o użytkowaniu ziemi do wyznaczenia kryteriów oceny ich krajobrazu 
pod kątem zrównoważenia. Ewaluację tę rozpoczęła od wyboru skali prze
strzennej oraz charakterystyki specyfiki miejsca i sposobów funkcjonowania 
krajobrazu. Następnie przeanalizowała zestaw cech krajobrazu, które można 
uznać za kluczowe w wykonywaniu takich badań, tj. stopień antropizacji, geo- 
różnorodność i trwałość. Rozpatrzyła także możliwość wykorzystania wyników 
badania cechy, którą uznała za pomocną, lecz nie decydującą ze względu na 
duży subiektywizm w jej analizie, czyli atrakcyjności wizualnej.

Ostatecznie dokonała parametryzacji krajobrazów badanych czterech tran- 
sektów, wykorzystując w tym celu wyżej wymienione metody oceny i otrzymała 
następujące kryteria ewaluacji krajobrazu pod kątem jego zrównoważenia:
1. kryterium naturalności krajobrazu - ocena stopnia przekształcenia krajobrazu 

na podstawie charakterystyki typów użytkowania terenu oraz hemerobii;
2. kryterium zróżnicowania krajobrazu - ocena struktury z wykorzystaniem 

miar krajobrazowych;
3. kryterium trwałości krajobrazu - ocena zmian, jakie zaszły w krajobrazie na 

podstawie analizy wskaźnikowej danych historycznych;
4. kryterium atrakcyjności - ocena atrakcyjności wizualnej i harmonii w krajo

brazie w toku kwerendy terenowej.

151



5. OCENA ZRÓWNOWAŻENIA KRAJOBRAZU

Jak już wspomniano wcześniej, wyraźnie należy także dokonać rozdzielenia 
krajobrazu miejskiego od pozamiejskiego przy założeniu, że krajobrazy miej
skie też mogą być zrównoważone. Jednakże w przypadku miast inne kryteria 
oceny byłyby wykorzystywane, co nie wchodziło w zakres przedmiotu badań 
autorki niniejszej pracy.

Wyniki ewaluacji krajobrazów pod kątem ich zrównoważenia dla czterech 
transektów (obszarów badawczych - studiów przypadku) usytułowanych 
w Pieninach i na Pogórzu Wielickim prezentuje tabela 16. Przy przyjętych 
w pracy kryteriach, jedynie krajobraz Szczawnicy można uznać za zrów
noważony (trzy kryteria z czterech: naturalności, trwałości, atrakcyjności).

Tab. 16. Ocena krajobrazów badanych transektów pod kątem ich zrównoważenia z za
stosowaniem czterech kryteriów

Kryterium/ 
Transekt

Ocena zrównoważenia krajobrazów

Niedzica Szczawnica Dobczyce Raba

Naturalności zrównoważony zrównoważony niezrównoważony niezrównoważony

Zróżnicowania niezrównoważony niezrównoważony niezrównoważony niezrównoważony

Trwałości niezrównoważony zrównoważony niezrównoważony zrównoważony

Atrakcyjności zrównoważony zrównoważony niezrównoważony niezrównoważony

Źródło: opracowanie własne.

Trzy pozostałe transekty, pomimo licznych walorów, charakteryzują się krajo
brazami niezrównoważonymi, w tym najbardziej transekt Dobczyce (wszystkie 
cztery kryteria). Należy podkreślić, że według powyższych kryteriów i zgodnie 
z postawioną na początku pracy tezą krajobraz może być zrównoważony nie
zależnie od stopnia jego naturalności, co dobitnie pokazuje przykład transektu 
Szczawnica. Przytoczone kryteria oceny krajobrazu oraz metody kwantyfikacji 
wykorzystanych cech pozostają tematem otwartym do dyskusji.
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6.
Podsumowanie i wnioski końcowe

Człowiek od początku swej działalności próbował podporządkować sobie przy
rodę i wykorzystać do własnych celów jej walory i zasoby. Doszło więc z czasem 
w megasystemie środowiska geograficznego do zaburzenia równowagi, nie 
tylko ekologicznej, lecz także kulturowej, czego odbiciem są krajobrazy. Więk
szość krajobrazów na Ziemi poddana jest stałej antropopresji, a w konsekwen
cji środowisko naturalne zostało przekształcone w różnym stopniu. Powstałe 
zmiany, nawet w krajobrazach zdewastowanych, są najczęściej odwracalne. 
Często można zrekompensować je poprzez kształtowanie krajobrazu czyli wła
ściwe działania rekultywacyjne lub renaturalizacyjne. W konsekwencji człowiek 
poprzez kształtowanie krajobrazu polegające, w ogólnym zarysie, na odnowie 
wartości przyrodniczych i kulturowych może nie tyko zmniejszyć presję na śro
dowisko i usunąć niektóre negatywne skutki swojej działalności, ale również 
zaspokoić aktualne potrzeby społeczne i ekonomiczne.

Możliwy jest więc powrót krajobrazu do stanu zrównoważonego czyli natu
ralnego (mowa tu nie o stanie pierwotnym, gdyż według autorki wydaje się 
to już niemożliwe) lub kulturowego harmonijnego. Zrównoważenie stanowi 
immanentną cechę krajobrazu naturalnego (Myga-Piątek 2012), dlatego kra
jobraz zrenaturalizowany (Luc, Szmańda 2014, 2015), podobnie jak pierwotny, 
naturalny i kulturowy harmonijny, będzie także zrównoważony. Zgodnie z przy
jętą w tej pracy definicją również krajobraz zrekultywowany powinien być 
zrównoważony, chyba, że procesy rekultywacji okażą się niewystarczające, by 
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ten stan osiągnąć i wówczas krajobraz ten pozostanie dysharmonijny, zdegra
dowany lub w skrajnym przypadku nawet zdewastowany. Zanim jednak przy
stąpi się do jakichkolwiek działań w krajobrazie należy najpierw dokonać odpo
wiednich analiz i ocen krajobrazowych, by móc stwierdzić, jaki typ krajobrazu 
występuje w danym miejscu oraz które jego elementy należy chronić, a które 
wymagają przeprowadzenia działań renaturalizacyjnych lub rekultywacyjnych.

Z przeprowadzonej analizy literatury na temat teorii krajobrazu zrównowa
żonego wynika, że stosuje się pięć zasadniczych podejść do krajobrazu zrów
noważonego. Są to ujęcia (płaszczyzny) ekologiczne, planistyczne, wielofunk
cyjne, wizualne i hybrydowe. Dają one ogólne wyobrażenie o cechach, którymi 
powinien się taki krajobraz charakteryzować. Wiążą się one z sześcioma 
wymiarami: środowisko, ekonomia, społeczeństwo, estetyka, etyka i wiedza. 
Brak jednak jednoznacznie stwierdzonych kryteriów decydujących o zrówno
ważeniu krajobrazu, jak również uniwersalnych przykładów jego oceny, czy 
kształtowania. W pracy zaprezentowano te ujęcia i stwierdzono, iż mają one 
najczęściej charakter wielowątkowy, czasem rozpatrywane są jako studium 
przypadku, lecz nie zawierają wystarczających informacji by traktować je jako 
uniwersalne. Podobnie jak ukazane na rycinie 1 wymiary - w przeanalizowa
nych publikacjach autorka nie znalazła omówienia kryteriów ich wykorzystania 
do oceny krajobrazu. Dlatego uznała, że niezbędne do dalszego rozwoju badań 
krajobrazu zrównoważonego jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy o pro
ponowanych cechach i kryteriach, wykonanie ich charakterystyki oraz opisanie 
metod oceny krajobrazów z ich wykorzystaniem.

W tak zarysowanym kontekście powstała niniejsza praca. Stanowi ona wkład 
autorki do interdyscyplinarnej dyskusji nad metodologią i metodyką badań 
krajobrazu poprzez zaprezentowanie sposobu przeprowadzenia wielowymia
rowej oceny krajobrazu, na podstawie której można ustalić, czy dany krajo
braz jest zrównoważony. Wszystkie zaproponowane tu metody charakteryzuje 
wykorzystanie przede wszystkim danych o użytkowaniu ziemi, dlatego zasto
sowane podejścia do tej złożonej problematyki nie wyczerpują postawionej 
na początku pracy tezy o wielowymiarowości zagadnienia, jakim jest bada
nie krajobrazu pod kątem jego zrównoważenia. Dane o użytkowaniu ziemi 
mają tę zaletę, iż są dostępne (nieodpłatnie lub coraz mniej kosztowne) dla 
całej Ziemi w coraz większej rozdzielczości przestrzennej, podobnie jak dane 
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o ukształtowaniu terenu, które przeprowadzoną analizę uzupełniły. Z tego 
punktu widzenia wydaje się, iż warto było sprawdzić, czy wykorzystane dane są 
odpowiednie i wystarczające do prowadzenia ewaluacji krajobrazu. Zamiarem 
autorki było także sprawdzenie takich metod badawczych oceny krajobrazu, 
które ze względu na dostępność do danych i narzędzi miałyby szansę na ich 
zastosowanie przez potencjalnych decydentów.

Zdefiniowane na początku pracy cele zostały osiągnięte poprzez przeprowa
dzenie następujących procedur badawczych opartych o analizę danych o użyt
kowaniu ziemi:
1. systematyczny przegląd literatury z zastosowaniem procedury „kuli śnieżnej", 

dogłębna analiza koncepcji, pojęć i metod w zakresie idei krajobrazu zrówno
ważonego, w wyniku którego sformułowana została autorska propozycja defi
nicji pojęcia „krajobraz zrównoważony" oraz dokonano charakterystyki pięciu 
podstawowych ujęć wielowymiarowej koncepcji krajobrazu zrównoważonego 
(ujęcie ekologiczne, planistyczne, wielofunkcyjne, wizualne, hybrydowe);

2. klasyfikacja krajobrazów pod względem udziału człowieka w ich tworzeniu, 
w wyniku której uzyskano podział i charakterystykę geoekologiczną typów 
krajobrazów według stopnia ich antropopresji (tab. 2);

3. ocena stopnia przekształcenia krajobrazu (klasyfikacja typologiczna) ze 
względu na użytkowanie ziemi, w wyniku której przyporządkowano formy 
użytkowania ziemi do odpowiednich typów krajobrazu (tab. 5);

4. kompleksowa charakterystyka krajobrazu związana z tożsamością miejsca 
i jego sposobem funkcjonowania, w wyniku której dokonano opisu poszcze
gólnych cech danego miejsca (tab. 6);

5. badanie zróżnicowania krajobrazu przy pomocy wskaźników krajobrazo
wych, co pozwoliło na wykreślenie mapy rozkładu zróżnicowania krajobrazu 
(ryc. 11);

6. ocena zmienności badanych krajobrazów na podstawie danych historycz
nych opracowanych przy pomocy wskaźników krajobrazowych, która wyka
zała trwałość ich krajobrazu zaprezentowaną w postaci liczbowej (tab. 11) 
i graficznej (ryc. 4 i 15);

7. analiza atrakcyjności wizualnej krajobrazu, najbardziej subiektywna z metod, 
która niejako „podparła" analizę parametryczną, wskazując na walory este
tyczne i harmonię badanych obszarów.
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Przeprowadzone w pracy studia nad znaczeniem danych o użytkowaniu 
terenu w badaniach zrównoważenia krajobrazu wykazały, że dane te można 
z powodzeniem wykorzystać w:
1. identyfikacji krajobrazu w zakresie stopnia jego przekształceń antropoge

nicznych - poszczególne klasy użytkowania terenu określono bowiem jako 
identyfikatory służące do zaklasyfikowania obszaru do krajobrazów: pprzy- 
rodniczego pierwotnego i naturalnego, kulturowego harmonijnego i dyshar- 
monijnego, kulturowego zdegradowanego i kulturowego zdewastowanego;

2. badaniach hemerobii krajobrazu jako kryterium w ocenie stopnia antropi- 
zacji danego obszaru;

3. analizach georóżnorodności z wykorzystaniem metryk krajobrazowych, przy 
pomocy których opracowano wskaźnik kompleksowej oceny zróżnicowania 
pokrycia terenu (KOZPT), którego wartości określono jako diagnostyczne dla 
uznania danego krajobrazu jako zrównoważony, jeśli wartości tego wskaź
nika na danym obszarze mieszczą się w zakresie klasy normalnego zróżnico
wania w relacji do danych wskaźnikowych dla określonego obszaru lub kilku 
wybranych fragmentów terenu;

4. ocenie atrakcyjności wizualnej walorów estetycznych i harmonii krajobrazów. 
Dane o użytkowaniu ziemi nie wystarczały do zbadania wartości krajobrazu ze 
względu na złożony charakter metod szacowania wartości usług krajobrazo
wych (tab. 3). Jednakże biorąc pod uwagę ważność tej problematyki w bada
niach krajobrazowych, w rozdziale 3 zaproponowano sposób przeprowadze
nia procedury badawczej, a zapoczątkowane w tej pracy badania metodyczne 
nad krajobrazem zrównoważonym mogłyby być kontynuowane właśnie w tym 
kierunku.

Użytkowanie ziemi spełnia rolę krajobrazotwórczą. Aby krajobraz można 
było uznać za zrównoważony, musi odzwierciedlać on prawidłowe, zbilanso
wane, harmonijne relacje pomiędzy różnymi formami tego użytkowania ziemi 
w myśl idei rozwoju zrównoważonego. Natomiast zastosowane do jego oceny 
kryteria powinna cechować uniwersalność, co nie stoi w sprzeczności ze wspo
mnianą wcześniej, a propagowaną przez Solona (2004), ideą utworzenia wzor
cowych modeli krajobrazu zrównoważonego. Aby kontynuować prezentowaną 
w tej pracy problematykę badawczą z sukcesem, oprócz przygotowania scena
riuszy rozwoju krajobrazu w badanych obszarach, należałoby także rozpoznać, 

156



6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

jakie jest podejście społeczności lokalnej do proponowanych rozwiązań. Warto 
na koniec zauważyć, że kierunek aplikacyjny przedstawionych w tej pracy roz
ważań powinien być kontynuowany. Zaproponowana typologia będzie dosto
sowywana do różnych już istniejących jednostek typologicznych krajobrazu, 
np. rolniczy, leśny, przemysłowy itd., przy założeniu, że ich zrównoważenie nie 
jest zależne wprost od danego typu. Ponadto możliwe jest praktyczne zastoso
wanie teorii związanej z wykorzystaniem danych o użytkowaniu ziemi do okre
ślenia stanu zrównoważenia krajobrazu na potrzeby audytu krajobrazowego.

Podsumowując, należy podkreślić wagę czynnika czasu. Krajobraz został 
ukształtowany siłami natury i działalnością człowieka, nie zawsze niszczącą 
i proces ten nadal trwa. Istotą działalności krajobrazoznawców i wszystkich 
innych ludzi powinno stać się dążenie do tego, aby jego przekształcenie odby
wało się w sposób jak najmniej niszczący środowisko. Należy tworzyć mecha
nizmy rekompensujące straty spowodowane błędami w przeszłości albo 
wprowadzaniem nowych obiektów do przestrzeni, które zaburzają harmonię, 
powodują uciążliwość dla społeczeństwa czy zmniejszają wartość przestrzeni 
w jej aspekcie kulturowym, społecznym i przyrodniczym (Luc 2014).
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Fot. 1. Krościenko nad Dunajcem, budynek mieszkalny, jako przykład 
architektury drewnianej, tradycyjnej i dawnej (fot. M. Luc) 109

Fot. 2. Restauracja w Jaworkach w Pieninach jako przykład 
architektury drewnianej, tradycyjnej lecz współczesnej 
(fot. M. Luc) . . 109

Fot. 3. Borzęta na Pogórzu Wielickim, przykłady zabudowy dawnej 
oraz współczesnej z charakterystycznymi spadzistymi dachami 
(fot. M. Luc) . 109

Fot. 4. Jaworki - w pobliżu wejścia do wąwozu Homole, 
parking pełniący funkcje komunikacyjne, wypoczynkowe, 
gastronomiczne, informacyjne (fot. M. Luc) 109

Fot. 5. Szczawnica, przykład krajobrazu atrakcyjnego pod względem 
wizualnym w transekcie Szczawnica, Dunajec, w oddali współczesna 
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Summary

Significance of land use in sustainable landscape analysis

The term 'sustainable landscape' has numerous definitions and analytical 
methods associated with it. An effort to classify the current knowledge of 
research and shaping of landscapes in terms of their sustainability resulted in 
the observation that a common element linking the various approaches is land 
use. It became the primary goal of this project to describe the significance 
of land use within the broad definition of sustainable landscape. Completion 
of the project required the clarification of a multidimensional approach 
to sustainable landscapes, drafting of a definition, and finally drawing up 
classification criteria and methods of describing, evaluation, demarcation and 
parameter setting for sustainable landscapes. Proposed methods of landscape 
evaluation have been designed using geoinformatic tools. In result, this paper 
consists of two parts: a literature analysis followed by empirical studies carried 
out using a case study approach.

In the course of this research, the following steps were followed:
1. A literature analysis which resulted in the formulation of a working definition 

of sustainable landscape, which highlights the significance of land use;
2. Synthesis of existing approaches to researching sustainable landscapes 

(frameworks and dimensions)
3. Establishing the necessary features, indicators, criteria and methods of 

evaluation of landscapes in terms of their sustainability;
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4. Verifying the appropriateness of the above features, indicators and criteria 
using a case study approach;

5. Creation of a methodical procedure for the utilisation of data on land use 
for the purpose of the evaluation of sustainability, and the verification of 
this system using a case study approach.

Sustainable landscape may be defined threefold: (1) a landscape which 
had not been transformed into disharmonious, degraded or devastated 
landscape under the influence of human activity, is harmonious, permanent 
and structurally stable under conditions of similar land use; (2) a landscape 
transformed by human activity into disharmonious, degraded or devastated, 
but the balance between anthropogenic and natural elements has been 
restored by natural, renaturalising or revitalising processes; (3) a landscape 
which reflects in its features the harmonious relations between terrain and land 
use, following the multidimensional principles of sustainable development.

Another concept intrinsically associated with sustainable landscape is 
its various dimensions. These dimensions can comprise the characteristic 
features and approaches to the topic of sustainable landscape. The categories 
of multidimensionality are:
1. Environment - use of natural resources;
2. Economy, politics and management - maintaining the value of a landscape 

to benefit the development of a region;
3. Society, i.e. social capital and local cultural values - the feelings and needs 

of local people in terms of the traditions of their community;
4. Aesthetics, attractiveness and user satisfaction;
5. Ethics, disinterestedness, morality and responsibility;
6. Knowledge and experience.
Multidimensionality of sustainable landscapes is considered in research using 
five basic frameworks: ecological, planning, multifunctional, visual and hybrid 
(a combination of the first four). Within these frameworks, the landscapes are 
characterised using the following features:
1. scale;
2. cultural identity and landscape functioning;
3. landscape structure, complexity and geodiversity;
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4. hemeroby, anthropisation index;
5. landscape stability;
6. visual attractiveness;
7. the value of a landscape in terms of landscape services.
The above landscape features were described and assigned parameters using 
landscape metrics.

This research has proven that data on land use can be used in assessing 
landscape sustainability in the following ways:
1. evaluating the degree of anthropogenic transformation of a geographical 

environment by assigning classes of land use to specific landscape types;
2. evaluation of the relationships between natural and anthropogenic 

components within a geographical environment;
3. evaluation of diversity within a geographical environment;
4. evaluation of resilience and stability of an environment;
5. evaluation of visual attractiveness.
Carrying out such an evaluation can be facilitated by the use of the following 
criteria of assessing sustainability:
1. natural qualities,
2. landscape diversity,
3. landscape stability,
4. attractiveness,
5. urbanisation.
The goals of this research, as set out at the beginning of this paper, were 
achieved by the following research techniques, based firmly on land use data 
analysis:
1. a systematic literature analysis using the „snowball" procedure, in-depth 

analysis of concepts, methods and terminology within the field of 
sustainable landscapes; leading to the development of a definition of 
sustainable landscape as well as describing the characteristics of five main 
frameworks of the multidimensional concept of sustainable landscape 
(ecological, planning, multifunctional, visual and hybrid);

2. classification of landscapes according to human role in their creation, 
resulting in a classification and geoecological characterisation of landscape 
types according to the degree of anthropopression;
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3. evaluation of the degree of transformation of landscapes (typological 
classification) according to land use, presented as a table assigning the 
types of land use to appropriate landscape types;

4. a thorough description of landscapes in terms of the relationship between 
their identity and functioning, presented as a table describing the 
characteristics of given areas;

5. a study of landscape diversity using landscape indicators, presented as 
a map of the distribution of landscape diversity;

6. based on historic data (maps) evaluation of landscape alterations which 
showed resilience of landscapes, presented numerically and graphically;

7. analysis of visual attractiveness of landscapes, the most subjective of the 
above methods, forming the basis for parametric analysis and pointed 
towards aesthetic values and harmony within the studied areas.

The analysed approaches to sustainable landscapes and associated research 
methods enabled the formation of criteria deciding whether a landscape is 
sustainable or not. They have been designed in such a way as to be useful in 
efforts to comply with the European Union Landscape Directive of Sustainability 
as well as in carrying out landscape audits.
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