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1. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie jest realizacją zobowiązania wynikającego z § 3 Punkt 1 Umowy nr 

77/GDOŚ/2014 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska a Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Zgodnie z tym 

zapisem niniejszy tekst obejmuje zakres I etapu opracowania, zawierającego realizację zadania 

określonego w pkt. I SOPZ określonego w następujący sposób: 

Propozycja podstawowej klasyfikacji krajobrazów w oparciu o dotychczasowe opracowania w zakresie 

regionalizacji fizycznogeograficznej oraz typologii krajobrazów, z uwzględnieniem zróżnicowania 

geologicznego, morfometrycznego, genezy rzeźby i roślinności potencjalnej oraz zróżnicowania 

historyczno-kulturowego, w tym: 

- opracowanie założeń teoretycznych i metodologicznych wyróżniania krajobrazów na poziomie 

krajowym; 

- charakterystyka wyróżnionych krajobrazów w klasyfikacji podstawowej; 

- kodyfikacja krajobrazów; 

 

2. Opracowanie założeń teoretycznych i metodologicznych wyróżniania 

krajobrazów na poziomie krajowym 

 

Na etapie wstępnym przeanalizowano następujące zagadnienia: 

- czy punktem wyjścia wyróżniania jednostek przestrzennych (krajobrazów) powinien być 

porządek regionalny czy typologiczny; 

- czy proces wyróżniania jednostek przestrzennych (krajobrazów) powinien przebiegać „od 

dołu” (tzn. na podstawie łączenia poszczególnych obiektów w małe jednostki przestrzenne, a 

te następnie w coraz większe), czy „od góry” (tzn. na podstawie dzielenia większych jednostek 

na mniejsze na podstawie przyjętych, w miarę możliwości sformalizowanych kryteriów); 

- czy układ jednostek indywidualnych i typów krajobrazów powinien być hierarchiczny czy 

niehierarchiczny; 

- czy należy opracować zupełnie nowy schemat przestrzenny krajobrazów czy należy raczej 

wykorzystać jeden z istniejących i stosowanych podziałów. 

Po rozważeniu konsekwencji teoretycznych i praktycznych poszczególnych rozwiązań, oraz 

możliwości dotarcia do odpowiednich danych, pracochłonności i porównywalności wyników 

otrzymanych w przyszłości przez odrębne zespoły wykonujące audyt przyjęto następujące 

założenia teoretyczno-metodologiczne: 

• Przyjmuje się metodykę wyróżniania jednostek przestrzennych (krajobrazów) „od 

góry”, przy czym podstawą jest podział na regiony fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (w 
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wersji zamieszczonej w opracowaniu Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski, 

Wydawnictwo PWN, Warszawa). W konsekwencji punktem wyjścia jest porządek regionalny 

usystematyzowany hierarchicznie. 

• Podział na mezoregiony (najniższe jednostki w podziale Kondrackiego) jest zbyt ogólny 

dla celów podstawowej klasyfikacji krajobrazów w skali ogólnopolskiej. Dlatego też niezbędne 

jest centralne przygotowanie podziału mezoregionów na mikroregiony. Podział ten powinien 

zostać wykonany przez jeden zespół naukowców i być obowiązujący dla wszystkich przyszłych 

wykonawców audytu.  

• Wydzielone mikroregiony należy scharakteryzować w trzech płaszczyznach: (a) wg typu 

krajobrazu naturalnego (ujęcie abiotyczne), (b) wg typu potencjalnego krajobrazu roślinnego 

(uproszczone ujęcie biotyczne), (c) wg zróżnicowania historyczno-kulturowego (ujęcie 

antropogeniczne). 

Przyjęte założenia były podstawą dalszych prac w tym zadaniu. 

 

3. Charakterystyka wyróżnionych krajobrazów w klasyfikacji podstawowej 

 

Wykonano digitalizację mapy podziału regionalnego wg Kondrackiego. Nie było to tylko 

mechaniczne przeniesienie treści map papierowych lecz także weryfikacja i – w miarę potrzeby 

- niewielka modyfikacja przebiegu granic mezoregionów. Modyfikacje wynikały z: (a) 

dopasowania podziału do oficjalnych granic Polski pochodzących z Państwowego Rejestru 

Granic, (b) sprawdzenia zgodności przebiegu granic z siecią hydrograficzną Polski, (c) 

sprawdzenia przebiegu granic na tle podziału geobotanicznego Polski, (d) porównania granic 

mezoregionów z granicami administracyjnymi i granicami dużych obszarów chronionych 

reprezentujących parki narodowe, parki krajobrazowe i ostoje Natura 2000, (e) uwzględnienia 

zróżnicowania hipsometrycznego, wynikającego z cyfrowego wysokościowego modelu terenu 

(Digital Elevation Model). Na rozpatrywanym poziomie szczegółowości przestrzennej i 

regionalnej jedynie sieć hydrograficzna oraz zróżnicowanie geobotaniczne i hipsometryczne 

miało zauważalny wpływ na modyfikacje przebiegu granic. Wynikiem tego etapu jest nowa, 

zmodyfikowana pod względem przestrzennym, wersja regionalizacji fizycznogeograficznej, 

przedstawiona na Ryc. 1. 
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Ryc. 1. Regionalizacja fizycznogeograficzna (Kondracki 2002), opracowanie GIS i dostosowanie granic 

Milewski (2014, npbl.). 

 

W tabeli atrybutów do cyfrowej wersji mapy podziału regionalnego (plik dbf) przypisanej do 

pliku shp uwzględniono następujące charakterystyki (poza polami generowanymi 

bezpośrednio przez program GIS):  
kod opis sposób wypełnienia 

Mezo_k Kod mezoregionu Wg oficjalnej listy mezoregionów zapis postaci xxx.xx 

Mezo_n Nazwa mezoregionu Wg oficjalnej listy mezoregionów 

Woj1_n Nazwa województwa w którym leży 

większość mezoregionu 

nazwa 

Woj1_d Stopień dominacji 0 – cały mezoregion w tym województwie 

1 – największa część mezoregionu w tym 

województwie 

Woj2_n Nazwa województwa w którym leży 

mniejsza część mezoregionu 

Nazwa województwa, w którym leży druga co do 

powierzchni część mezoregionu 

Woj2_d Stopień subdominacji 2 – mezoregion leży wyłącznie w dwóch 

województwach (woj2_n jako subdominant) 

3 – mezoregion leży więcej niż w dwóch 

województwach  (woj2_n jako subdominant) 

Polska_1992_codgik.shp
Regiony_fizycznogeograficzne_1992.shp
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W zależności od przyjętych w przyszłości rozwiązań technicznych, do tabeli atrybutów można 

dowiązywać różny zestaw dodatkowych informacji, w tym charakterystyki mezoregionów. 

Przykładową uproszczoną charakterystykę tak wyróżnionych mezoregionów zamieszczono w 

Załączniku 1. 

Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami o konieczności centralnego przygotowania mapy 

podziału powierzchniowego mezoregionów na mikroregiony jako ćwiczenie metodyczne 

opracowano przykład dotyczący wybranego fragmentu kraju. Wykorzystano przy tym 

materiały zestawione dla ówczesnego województwa suwalskiego (Richling A. 1985. 

Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa. Województwo suwalskie – Studia i 

materiały. OBN Białystok, IGiPZ PAN Warszawa). Zdigitalizowano mapę papierową pochodzącą 

z wymienionego opracowania, a następnie ją zweryfikowano i uszczegółowiono, zarówno w 

zakresie granic mezoregionów, jak i mikroregionów, dostosowując przebieg linii przede 

wszystkim do sieci hydrograficznej i hipsometrii w szczegółowości odpowiadającej skali 

1:50000 (Rys. 2). Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano również analizy innych 

istniejących podziałów mikroregionalnych (głównie na przykładzie materiałów dotyczących 

województwa gdańskiego oraz okolic Płocka) i stwierdzono, że wiodącym kryterium podziału 

na mikroregiony powinno być zróżnicowanie hipsometryczne powiązane z podłożem 

geologicznym.  
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Ryc. 2. Granice mikroregionów w skali szczegółowej (Richling 1985, opracowanie GIS i dostosowanie 

Milewski 2014 npbl.) na tle granic mezoregionów w skali przeglądowej. 

 

Niezbędna do opracowania w przyszłości wektorowa mapa podziału na mikroregiony 

powinna w tabeli atrybutów zawierać dodatkowe pola (poza tymi, związanymi z mapą 

mezoregionów): 
kod opis sposób wypełnienia 
Mikro_k Kod mikroregionu Wg uzgodnionej listy mikroregionów zapis postaci 

xxx.xxx 
Mikro_n Nazwa mikroregionu Wg uzgodnionej listy mikroregionów 
Geo_R_k Kod podokręgu geobotanicznego Wg istniejącej listy (Matuszkiewicz 1993) postaci A.1.1.a 
Geo_R_n Nazwa podokręgu geobotanicznego Wg istniejącej listy (Matuszkiewicz 1993) 
Geo_T_k Kod typu potencjalnego krajobrazu 

roślinnego 
Wg istniejącej listy (Matuszkiewicz 1993) 

Geo_T_n Nazwa typu potencjalnego 
krajobrazu roślinnego 

Wg istniejącej listy (Matuszkiewicz 1993) 

Typ_kraj Typ krajobrazu naturalnego Wg istniejącej listy  (Richling, Ostaszewska 2005) 
Kult_k Kod regionu historyczno-

kulturowego 
Wg opracowanej listy (Plit 2014, npbl.) 

Kult_n Nazwa regionu historyczno-
kulturowego 

Wg opracowanej listy (Plit 2014, npbl.) 
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Informacje zawarte w tabeli będą jednocześnie podstawową, uogólnioną lecz wieloaspektową 

charakterystyką mikroregionów i jednostek przestrzennych (krajobrazów) wyróżnionych w ich 

obrębie. 

Typy krajobrazu naturalnego, służące do charakterystyki warunków abiotycznych 

mikroregionów, pochodzą z opracowania Richling, Ostaszewska 2005, Geografia fizyczna 

Polski. Warszawa, PWN. Wstępne porównania istniejących map wskazują, że każdy 

mikroregion fizycznogeograficzny można w zasadzie jednoznacznie przypisać do klasy i rodzaju 

krajobrazu naturalnego, a w większości przypadków – do gatunku lub kombinacji zbliżonych 

gatunków krajobrazu. Tym samym każdą jednostkę krajobrazową niższego rzędu można 

jednoznacznie przypisać do gatunku krajobrazu. Wstępne oceny sugerują, że jedynie w około 

20 % przypadków jednostki przestrzenne będą pod tym względem niejednorodne i będą 

reprezentowały określony wzorzec przestrzenny (pattern) drobnopowierzchniowych form 

reprezentujących różne gatunki. 

Kategorie krajobrazu naturalnego przedstawiono poniżej: 
 

 

Klasa Rodzaj Gatunek 

1. Krajobrazy 
nizin 

1.Glacjalne Równinne i faliste 

Pagórkowate 

Wzgórzowe 
2. Peryglacjalne Równinne i faliste 

Pagórkowate 

Wzgórzowe 

3. Fluwioglacjalne Równinne i faliste 
4. Eoliczne Pagórkowate 

Wzgórzowe 

2. Krajobrazy 
wyżyn i 

niskich gór 

1. Lessowe - eoliczne Wysoczyzn słabo rozciętych 

Wysoczyzn silnie rozczłonkowanych 
2. Węglanowe i gipsowe - erozyjne Zwartych masywów ze skałkami 

Izolowanych, połogich wzniesień 

Płaskowyży falistych 
3. Krzemianowe i glinokrzemianowe - 
erozyjne 

Pogórzy 

Pojedynczych wzniesień 

3. Krajobrazy 
gór średnich i 

wysokich 

1. Gór średnich - erozyjne Regla dolnego 

Regla górnego 
2. Wysokogórskie - erozyjne i 
glacjalne 

Subalpejskie (kosodrzewiny) 

Alpejskie (halne) 

Subniwalne (turniowe) 

4. Krajobrazy 
dolin i 

obniżeń 

1. Zalewowych den dolin - 
akumulacyjne 

Równin zalewowych w terenach nizinnych i 
wyżynnych 

Równin zalewowych w terenach górskich 
2. Teras nadzalewowych - 
akumulacyjne 

Równin terasowych w terenach nizinnych i 
wyżynnych 

Równin terasowych w terenach górskich 

3. Deltowe - akumulacyjne   

4. Równin bagiennych - akumulacyjne   
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Na potrzeby niniejszego opracowania sprawdzono jakość istniejącej cyfrowej reprezentacji 

ogólnopolskiej mapy typów krajobrazu (Ryc. 3). Nie wprowadzano do niej uszczegółowień, 

choć porównania z materiałami dotyczącymi wybranych województw wskazują, ze na 

potrzeby audytu krajobrazowego mapa powinna zostać w przyszłości uzupełniona. 

 

Ryc. 3. Granice typów krajobrazu naturalnego. 

 

Typy potencjalnego krajobrazu roślinnego, służące jako uogólniona charakterystyka biotyczna 

mikroregionów pochodzą z opracowania: Jan Marek Matuszkiewicz 1993. Krajobrazy roślinne 

i regiony Geobotaniczne Polski, Prace Geograficzne 158, IGiPZ PAN. 

Polska_1992_codgik.shp
Krajobrazy_naturalne_1992.shp
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Typy potencjalnego krajobrazu roślinnego bazują na dominacji i wzajemnym rozmieszczeniu 

w przestrzeni potencjalnej roślinności naturalnej. Większość mikroregionów 

fizycznogeograficznych reprezentuje jeden typ (lub z wyraźną, bezwzględną dominacją 

jednego typu). Dlatego też można założyć, że prawie każda jednostka krajobrazowa niższego 

rzędu również będzie reprezentowała jeden typ potencjalnego krajobrazu roślinnego. 

Wyróżnione typy mają charakter niehierarchiczny, choć można je pogrupować według 

gradientu żyznościowego oraz zróżnicowania geograficznego. Listę typów krajobrazu 

geobotanicznego zamieszczono poniżej , a ich uproszczoną charakterystykę w załączniku 2. 

1. nadmorskich borów sosnowych 

2. śródlądowych borów sosnowych 

3. borów i borów mieszanych 

4. borów i borów mieszanych ze świerczynami 

5. borów borów mieszanych i grądów 

6. borów mieszanych i grądów 

7. grądowy 

8. borów mieszanych grądów i świetlistych dąbrów 

9. dąbrów świetlistych i grądów 

10. grądów i niżowych buczyn 

11. pomorskich buczyn 

12. pomorskich buczyn i acidofilnych dąbrów 

13. acidofilnych dąbrów pomorskich 

14. grądów i wyżynnych buczyn 

15. borów borów mieszanych grądów i buczyn 

16. grądów i podgórskich dąbrów acidofilnych 

17. grądów i buczyn górskich 

18. reglowych buczyn 

19. borów mieszanych i jedlin 

20. wysokogórskie 

21. Borów Nowotarskich 

22. dolinowych łęgów wiązowych 

23. łęgów wierzbowo-topolowych 

24. łęgów jesionowo-olszowych 

25. bagiennych lasów olsowych 

26. jeziorny 

 

Kartograficzną podstawą łączenia mikroregionów z krajobrazami geobotanicznymi powinna 

być cyfrowa wersja mapy, opracowana przez J.M. Matuszkiewicza i będąca w dyspozycji IGiPZ 

PAN (Rys. 4). 
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Rys. 4. Granice podokręgów geobotanicznych i typów krajobrazów roślinnych. 

 

Ostatnim elementem  charakterystyki mikroregionów, wskazanym w tabeli atrybutów jest 

odwołanie do zróżnicowania historyczno-kulturowego Polski. Szczegółowa analiza wielu 

różnych podziałów (regionalnych i typologicznych), prezentowanych w literaturze wskazała na 

konieczność opracowania nowego podziału, bardziej dostosowanego do potrzeb audytu 

krajobrazowego w porównaniu z opracowaniami wcześniejszymi, bazującymi głównie na 

wewnętrznej strukturze wsi, historii zasiedlania lub funkcjach społecznych krajobrazu. 

Przygotowana specjalnie na potrzeby audytu przez Joannę Plit (2014, npbl.) regionalizacja ma 

charakter wstępny i obejmuje trzy poziomy zróżnicowania (szczegółowy opis kryteriów  i 

charakterystyka jednostek wyższego szczebla został zamieszczony w załączniku 3). 

Wynikowe jednostki regionalne zestawiono w poniższej tabeli, a obraz przestrzenny tego 

zróżnicowania pokazuje ryc. 5. 

Polska_1992_codgik.shp
Regiony_geobotaniczne_1992.shp
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Ranga 
jednostek 

Nazwy regionów Grupy etniczne 

I Ziemie pruskie i pod zaborem pruskim, Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska 

A Byłe Księstwo Wołogoskie i Nowa Marchia   

1 Ziemie Słupska i Sławieńska (Kaszubska?) Słowincy 
2 Ziemia Bytoska   

3 Ziemia Koszalińsko-Kamieńska   

4 Świdwin - Szczecinek - pd. fr. Ziemi Sławieńskiej - leśny region    

5 Ziemia Łobesko-Drawska, leśny region   

6 Dolina Dolnej Odry   

7 Puszcza Wkrzańska   

8 Ziemia Szczecińska   

9 Puszcza Bukowa (Goleniów)   

10 Ziemia Pyrzycka i Stargardzka   

11 Ziemia Gorzowska, Kostrzyńska (dawny fragment Nowej Marchii)   

12 Dolina Dolnej Warty i Środkowej Odry   

13 Puszcza Notecka, część zachodnia   

14 Ziemia Lubuska (Sulęcin, Krosno Odrzańskie, Międzyrzec) Lubuszanie 
B Prusy Górne (Mazury)   

1 Ziemia Ostródzka, Powiśle, Ziemia Lubawska   

2 Ziemia Działdowska, pd. Ziemii Ostródzkiej   

3 Mazury południowe, puszcza mazurska  Poborzanie 

4 Ziemia filiponów (Szczytno, Kętrzyn. Giżycko, Węgorzewo, Bartoszyce, 
Braniewo) Filiponi 

5 Mazury wschodnie   

6 Ziemia Piska, Puszcza Piska (Pisz, Mikołajki, Orzysz)   
C Ziemie polskie zajęte przez zabór pruski   

1 Pomorze Gdańskie   

2 Pomorze Gdańskie, Kaszuby Łyczaki, Kaszubi 

3 Pomorze Gdańskie, aglomeracja trójmiasta i Władysławowa 
Rąboki, Belacy, 
Lasacy 

4 Żuławy   

5 Warmia pn.   

6 Ziemia Sztumska   

7 Warmia pd/zach.   

8 Bory Tucholskie, Kociewie, Kaszuby zachodnie 
Borowicy, Lasacy, 
Polanie, Kociewicy 

9 Ziemia Wałecka i Pilska Krajna 

10 Ziemia Dbydgoska Krajana, Krajna 

11 Ziemia Chełmińska   

12 Dolina dolnej Noteci   

13 Dolina dolnej Wisły i Środkowej Noteci   

14 Puszcza Notecka 
Mazurzy 
Wiekeńscy 
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15 Wielkopolska 
Wielkopolanie, 
Poznaniacy, Pałuki, 
Bamberzy 

16 Zachodnie część Kujaw Kujawiacy 

17 Wielkopolska zach. (Międzyrzec, Nowy Tomyśl) Chwalimiaki, 
Chazacy (Leśniacy) 

18 Wielkopolska zach. (Leszno, Wolsztyn) Ziemia Leszczyńska    

19 Poznań wraz ze strefą podmiejską   

20 Zach. część Ziemi Wieluńskiej (Ostrzeszów, Kępno, Wieruszów)   
D Śląsk Dolny i Wschodnie fragmenty Łużyc   

1 Pn-zach. Dolny Śląsk (Świebodzin - Wschowa)   

2 Dolne Łużyce   

3 Zachodnia część Dolnego Śląska (Zielona Góra, Żagań, Lublin)   

4 Dory Dolnośląskie, fragment Górnych Łużyc   

5 Pd. część Dolnego Śląska, fr. Górnych Łużyc, Ziemia Kłodzka   

6 Sudety (Karkonosze), bezludzie górskie   

7 Dolny Śląsk, region Wrocławia   

8 Dolny Śląsk, region Milicza, Międzyborza, Sycowa..   

9 Dolny Śląsk, Sudety (Masyw Śnieżnika)   
E Górny Śląsk   

1 Górny Śląsk, Ziemia Kluczborska Kluczborczany 

2 Górny Śląsk, Ziemia Opolska Opolanie 

3 Górny Śląsk (Olesno-Lubliniec) - region leśny Oleśniany 

4 Górny Śląsk (Głubczyce, Nysa, Krapkowice)   

5 Górny Śląsk, północny fragment Ziemi Opawskiej   

6 Górny Śląsk, Dolina Górnej Odry, Ziemia Raciborska (Gogolin, Kędzierzyn-
Kożle, Racibórz) 

Raciborzanie 

7 Górny Śląsk, Leśny region (Strzelce Opolskie)   

8 Górny Śląsk, konurbacja katowicka, region przemysłowy   
II Region Centralny i Wschodni (Zabór rosyjski) 

A Rdzennie ziemie polskie (Królestwo Polskie), Mazowsze, Świętokrzyskie, 
Lubelskie Kaliskie i Suwalszczyzna 

  

1 Suwalszczyzna   

2 Słabozaludniony fragment Puszczy Augustowskiej   

3 Okolice Rajgrodu   

4 Słabozaludniona dolina Biebrzy   

5 Ziemia Kolneńska, Łomżyńska i okolice Grajewa   

6 Kurpie Zielone Kurpie 

7 Ziemia Dobrzyńska   

8 Ziemia Ciechanowska (Zawksze)   

9 Ziemia Płocka   

10 Kurpie Białe Kurpie 

11 Region wyszkowski   

12 Dolina Wisły środkowej z Puszczą Kampinoską   

13 Frag. Ziemi Łęczyńskiej i Wielkopolski (Konin,Turek,Kutno,Łęczyca)   

14 Ziemia Łowicka   
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15 Aglomeracja Warszawy   

16 Region kołbielski, Ziemia Łukowska (Węgrów, Siedlce, Garwolin Łuków, 
Lubartów)   

17 Ziemia Łukowska, Siedlecka, Lubartowska (Siedlce, łuków, Ryki)   

18 Słabo zaludniony region środkowej Warty (fragment pradoliny 
warszawsko-berlińskiej)   

19 Ziemia Kaliska   

20 Sieradz, Zduńska Wola   

21 Przemysłowy region łódzki, aglomeracja Łodzi   

22 Ziemia Rawska, Grójecka i Kozienicka   

23 Ziemia Sieradzka i Wieluńska, region opoczyński   

24 Jura Krakowsko-Częstochowska - część północna   

25 Jura Krakowsko-Częstochowska - część południowa i środkowa   

26 Zagłębie Dąbrowskie   

27 
Zach. część Świętokrzyskiego (Włoszczowa, Jędrzejów, Pińczów, Pilica)   

28 Ziemia Miechowska i Proszowicka   

29 Region Świętokrzyski, staropolski okręg przemysłowy (Kielce)   

30 Przemysłowo-leśny okręg (Skarżysko-Kamma, Starachowice, Ostrowiec 
Świętokrzyski)    

31 Ziemia Radomska   

32 Zwoleń, Lipsko (wsch część Ziemi Radomskiej)   

33 Dolina  Wisły środkowej powyżej Warszaway   

34 Fragment Świętokrzyskiego (staszów Chmielnik)   

35 Ziemia Sandomierska   

36 Pn część Ziemi Lubelskiej (Lublin-Kazimierz Dolny)   

37 Ziemia Lubelska część środkowa i zachodnia   

38 Roztocze - część zachodnie   
B Podlasie,Chełmszczyzna, Zamojszczyzna, region nadbużański, włodawski 

zasiedlony przez Polaków i Rusinów, katolików, prawosławnych i unitów 

  

1 Zawady,Tykocin, Łapy    

2 
Wysokie Mazowieckie, Sokołów Podl., Łosice, Radzyń Podl. fr. Ziemi 
Łukowskiej    

3 Region nadbużański i Białej Podlaskiej Bojarzy 

4 Region włodawski i pn-wsch Chełmszczyzny   

5 Pn-wsch Lubelszczyzny (Rejowiec, Łęczna)   

6 Chełmszczyzna i Zamojszczyzna   

7 Okolice Tyszowic   

8 Środkowy fragment Roztocza - leśny   

9 Region biłgorajski   
C Region Augustowski   

1 Augustów i okolice   

2 Puszcza Augustowska i górny odcinek doliny Biebrzy   
D 

Ziemie polskie włączone bezpośrednio do carstwa, duży odsetek 
prawosławnych   

1 Ziemia Drohicka   
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2 Ziemia Białostocka, Bielska, Sokólska   

3 Słabo zasiedlony obszar Puszczy Knyszyńskiej i Białowieskiej   
III Galicja, Zabór Austriacki   

A Galicja zachodnia - pd.-zach. fragment Małopolski, katolicy   

1 Ziemia Chrzanowsko-Oświęcimska - uprzemysłowiona   

2 Ziemia Kruszowska   

3 Bielsko Biała - Wadowice - uprzemysłowiona   

4 Ziemia Krakowska + Wieliczka 
Krakowiacy 
Zachodni 

5 Podhale (Żywiecczyzna Nowotaska) 
Górale Beskidzcy, 
Lachy 

6 Ziemia Sądecka 
Zagórzanie, Lachy 
Sądeckie 

7 Pieniny i Gorce, Beskid Sądecki   

8 Tatry   

9 Ziemia Brzeska, Tarnowska   

10 Ziemia Gorlicka, Jasielska, Staszowska, Ropczycka Pogórzanie 

11 Kotlina Sandomierska, Ziemia Kolbuszowska i Leżajska Lasowiacy 

12 Dolina Wisły, dolnego Sanu i Wisłoki   

13 Klonów   
B 

Z ludnością mieszaną (polską, Rusinów, wołoską), katolicko-prawosławno-
grekokatolicy, wysiedlenie w ramach Akcji "Wisła"   

1 Beskid Sądecki, Szczawnica - Krynica   

2 Beskid Niski i Bieszczady   

3 Ziemia Krośnieńska, Sanocka, Rzeszowska, Przemyska  
Rzeszowiacy, 
Pogórzanie 

4 Wyludnianie partii Ziemi Przemyskiej i Sanockiej   

5 Wyludnianie partii Ziemi Sanockiej i Worka Bieszczadzkiego   

6 Ziemia Lubartowska   

7 Roztocze Narolskie - Hrebenne   

8 Fragment Ziemi Bełżeskiej   
C Śląsk Cieszyński, obszar protestantyzmu   

1 
Śląsk Cieszyński, uprzemysłowienie, gęsto zaludniony (Cieszyn - Bielsko)   

2 Śląsk Cieszyński, osadnictwo rozproszone i wsie (ulicówki i rzędówki w 
dolinach górskich)   

D Orawa   

E Spisz   

 

 



 
 
 

str. 16 

 

 

Ryc. 5. Granice regionów historyczno-kulturowych (J. Plit, 2014, oryginał niepublikowany). 

 

Przedstawione wyżej materiały i zasady teoretyczne i metodyczne w pełni wyczerpują zakres 

zadania wskazany w SOPZ-ie. Należy ty jednak podkreślić, że w przyszłości, przed 

przystąpieniem do akcji audytu w skali ogólnopolskiej niezbędne jest uszczegółowienie 

materiałów potrzebnych dla podziałów na mikroregiony, a w trakcie audytu dopuszczalna 

powinna być modyfikacja granic mikroregionów na podstawie materiałów kartograficznych i 

geodezyjnych w skali 1:10000. 

Przedstawiony po raz pierwszy w tym opracowaniu podział na regiony historyczno-kulturowe 

wymaga jeszcze dalszych prac, w szczególności związanych z pogłębioną charakterystyką 

poszczególnych regionów. 
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Załącznik 1 

 
Fizycznogeograficzna charakterystyka krajobrazowa mezoregionów zdelimitowanych przez J. Kondrackiego 

(zestawił Mariusz Kistowski) 
 
313. POBRZEŻA POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE 
 
313.21 – Uznam i Wolin 
Obejmuje całą wyspę Wolin i wsch. część wyspy Uznam o silnie zróżnicowanym krajobrazie. Wnętrze Wolina 
zajmują wzgórza czołowomorenowe i kemowe o maksymalnej wysokości 115 m n.p.m. opadające stromymi 
klifami do Bałtyku. Otacza je równina glacjalna z niewielkimi jeziorami. Ramionom Dziwny i Świny, 
odprowadzającym wody Odry do Bałtyku, towarzyszą częściowo podmokłe zalewowa dna dolin i równiny 
akumulacji rzecznej. Pn.-wsch. wyspy Uznam zajmują pagóry wydmowe i piaszczyste plaże nadmorskie. 
 
313.22 – Wybrzeże Trzebiatowskie 
Obejmuje wąski pas wybrzeża od Dziwny po Kołobrzeg z mozaiką równinnych krajobrazów glacjalnych z 
kulminacjami w formie wzgórz czołowomorenowych, opadających do Bałtyku klifami oraz  pagórów wydmowych 
przechodzących ku północy w plaże nadmorskie. Na południowym zapleczu moren i wydm dominują krajobrazy 
dolinne, częściowo o charakterze zalewowym. 
 
313.23 – Równina Wkrzańska 
Nisko położony teren stanowiący stożek napływowy, utworzony przez Odrę po zachodniej stronie jej koryta, 
stanowiący piaszczystą, częściowo zwydmioną, równinę, z niewielkimi zagłębieniami, wypełnionymi jeziorami lub 
torfem. W krajobrazie słabo zaznacza się kilka poziomów terasowych. 
 
313.24 – Dolina Dolnej Odry 
Rozciągająca się wzdłuż Odry od Cedyni na południu po Zalew Szczeciński na północy. W części pd. i środkowej 
dominuje krajobraz zalewowych den dolinnych ograniczony od zach. i wsch. strefą krawędziową sąsiadujących 
wysoczyzn, natomiast w części pn. ma charakter delty akumulacyjnej, silnie przeobrażonej przez zainwestowanie 
Szczecina i okolic. W centrum tej części znajduje się rozległe jezioro Dąbie. 
 
313.25 – Równina Goleniowska 
W krajobrazie dominują terasy nadzalewowe, a w części wschodniej nad Zalewem Szczecińskim równiny 
akumulacji deltowej, uzupełnione na pd. krańcu regionu równiną glacjalną. Region jest podzielony zalewowym 
krajobrazem doliny Iny, a w pd.-wsch. części obejmuje rozległe jezioro Miedwie. 
 
313.26 – Wzgórza Szczecińskie 
Położone między Odrą a granicą z Niemcami, w części pn. obejmują Wzgórza Warszewskie o kulminacji 131 m 
n.p.m., reprezentujące krajobraz wzgórzowy moren czołowych, a na pd. i zach. pagórkowaty krajobraz glacjalny. 
 
313.27 – Wzgórza Bukowe 
Położone na wsch. od Odry, od północy sąsiadujące ze Szczecinem, w części pn. cechują się krajobrazem 
wzgórzowym moren czołowych z kulminacją 148 m n.p.m. na Bukowcu, ku pd. przechodzącym w glacjalny 
krajobraz równinny. 
 
313.28 – Równina Wełtyńska 
Dominuje tu krajobraz glacjalny pagórkowaty, miejscami w zagłębieniach z charakterystycznymi niewielkimi 
jeziorami oraz zabagnionymi zastoiskami. Przez centrum regionu południkowo przebiega niewielka zalewowa 
dolina Tywy. 
 
313.31 – Równina Pyrzycka 
W krajobrazie regionu dominuje glacjalny krajobraz pagórkowaty, a jego centralna, wklęsła część ma charakter 
równiny bagiennej. Część centralną odwadnia płynąca w dnie zalewowej doliny i przepływająca przez jez. 
Miedwie Płonia, a część pn.-wsch. cechuje krajobraz zalewowego dna doliny Iny. 
 
313.32 – Równina Nowogardzka 
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Mezoregion, w którym dominuje glacjalny krajobraz pagórkowaty, a na pd. skraju glacjalny równinny. Część 
północna odwadniana jest przez Regę i jej dopływy, związane z krajobrazami zalewowych den dolinnych. 
 
313.33 – Równina Gryficka 
Rozległy i urozmaicony krajobrazowo mezoregion, w którego części centralnej dominuje glacjalny krajobraz 
pagórkowaty, a w części zach. i wsch. równinny krajobraz glacjalny. W części wsch. jest on dodatkowo 
urozmaicony przez kulminacje moren czołowych i kemów, tworzące krajobraz wzgórzowy oraz równiny 
sandrowe o genezie fluwioglacjalnej. Pd. część regionu zajmuje pradolina pomorska, w której dominuje krajobraz 
teras nadzalewowych. 
 
313.41 – Wybrzeże Słowińskie 
Region nabrzeżny Bałtyku, rozciągający się na długości aż 200 km od Kołobrzegu do Karwii, z dominacją 
wydmowych krajobrazów eolicznych otwartych ku wodom morskim szerokimi plażami. Jedynie w części zach. 
przeważają równiny glacjalne, opadające do Bałtyku klifami. Na zapleczu piaszczystych mierzei znajdują się 
zalewowe dna dolin i pradolin (równiny błot przymorskich), miejscami wypełnione jeziorami przybrzeżnymi, z 
największymi Łebskim, Gardno, Bukowo i Jamno. W rejonach ujściowych rzek do Bałtyku (największe to Wieprza 
z Grabową, Słupia i Łeba), krajobrazy eoliczne przecinają zalewowe dna dolinne. 
 
313.42 – Równina Białogardzka 
Bardzo urozmaicony krajobrazowo region, w którego części pd. tło krajobrazowe stanowią glacjalne krajobrazy 
pagórkowate, a w pn. – glacjalne równinne. Część pd. i wsch. urozmaicona jest zarówno krajobrazem 
wzgórzowym w obrębie form czołowomorenowych i kemowych, równinami fluwioglacjalnymi (sandrowymi), jak 
również terasami nadzalewowymi w dolinie Radwi, oraz zalewowym dnem doliny Parsęty. 
 
313.43 – Równina Sławieńska 
Bardzo urozmaicony krajobrazowo region, w którego części pd. i wsch. dominują glacjalne krajobrazy 
pagórkowate, a w części pn.-zach. – glacjalne równinne. Na pn. regionu wyróżnia się krajobraz wzgórzowy moren 
czołowych i kemów w obrębie Wzgórz Barzowickich, a część pd.-wsch. to liczne krajobrazy teras nadzalewowych 
w dolinie Wieprzy i dopływu Słupi – Kwaczej. Region przecinają na osi pd-wsch. – pn.-zach. krajobrazy 
zaleowowych den dolin: Unieścia, Grabowej, Wieprzy i Słupi. 
 
313.44 – Wysoczyzna Damnicka 
Ograniczona od zach. i wsch. zalewowymi dnami dolin Słupi i Łeby, a w jej centrum przecięta południkowo doliną 
Łupawy. W części wsch. przeważają glacjalne krajobrazy pagórkowate, a w zach. – glacjalne równinne. Od 
północy krajobraz regionu domykają wzgórza czołowomorenowe fazy gardzieńskiej zlodowacenia wisły, z 
dominacją na Rowokole (115 m n.p.m.), którym towarzyszą również lokalnie krajobrazy równin sandrowych. 
 
313.45 – Wysoczyzna Żarnowiecka 
Dość jednolity krajobrazowo region, z dominacją glacjalnych krajobrazów pagórkowatych, z płatami krajobrazów 
wzgórzowych moren czołowych, głównie w części pd.-zach. oraz równinnych sandrowych (fluwioglacjalnych) na 
pn. oraz pd.-wsch. W części centralnej przecięty jest południkowo wypełnioną jeziorem rynną Żarnowiecką. 
 
313.46 – Pradolina Łeby i Redy  
Rozciągająca się na długości ok. 80 km, o przeważającym przebiegu równoleżnikowym, forma dolinna, powstała 
w trakcie odpływu wód roztopowych lądolodu. Dominuje w niej krajobraz zalewowych den dolinnych. Część zach. 
odwadnia Łeba, a wsch. Reda. Zaznacza się wyraźny kontrast wysokościowy między dnem doliny a sąsiadującymi 
wysoczyznami morenowymi, przekraczający miejscami 100 m. 
 
313.51 – Pobrzeże Kaszubskie 
Rozciągające się południkowo od Władysławowa do Gdańska, położone głównie na zach. Wybrzeżu Zatoki 
Gdańskiej. Stanowi mozaikę glacjalnych krajobrazów pagórkowatych, wyeksponowanych w formie tzw. kęp 
(Swarzewskiej, Puckiej, Oksywskiej i Redłowskiej) i otaczających je pradolin z krajobrazami zalewowych den 
dolinnych (Płutnicy, Kaszubska). W rejonie Gdańska krajobraz przyjmuje formę terasową i stożków utworzonych 
u podnóża wysoczyzny morenowej. 
 
313.52 – Mierzeja Helska 
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Piaszczysta mierzeja reprezentująca głównie eoliczny krajobraz pagórkowaty, o szerokości od 150 m do ok. 3 km 
i długości 34 km. Kulminacje wydm osiągają 23 m n.p.m. Od strony pn. występują piaszczyste plaże,  a od pd., 
sąsiadującej z Zatoką Pucką, spotykane są reliktowe zatorfione równiny. 
 
313.53 – Mierzeja Wiślana 
Piaszczysta mierzeja, rozciągająca się na długości ok. 90 km od Gdańska do Płw. Sambia (Pilawy) w Obwodzie 
Kaliningradzkim Rosji, reprezentująca głównie eoliczny krajobraz pagórkowaty, o przeciętnej szerokości od 1 do 
2 km, z kulminacją na Wielbłądzim Garbie (49 m n.p.m.). Od południa sąsiaduje z Żuławami Wiślanymi (część 
zach.) i Zalewem Wiślanym (część wsch.), na którego brzegach przybiera charakter równiny zalewowej. Przecięta 
jest sztucznym przekopem ujścia Wisły z 1895 r., w którym dominuje dynamiczny krajobraz akumulacji deltowej. 
 
313.54 – Żuławy Wiślane 
Rozległy mezoregion, położony w delcie Wisły, o stosunkowo mało urozmaiconym krajobrazie naturalnym, z 
dominacją akumulacyjnych krajobrazów deltowych oraz równinnych bagiennych w części pn. oraz wokół jez. 
Druzno w części wsch. Najbardziej depresyjny obszar kraju, z minimalną wysokością 1,8 m p.p.m. w okolicach 
Elbląga. Oś regionu stanowi dolna Wisła. 
 
313.55 – Wysoczyzna Elbląska 
Region z dominującym glacjalnym krajobrazem pagórkowatym, a miejscami wzgórzowym, związanym głównie z 
kemami. Kulminację stanowi centralnie położona Maślana Góra (197 m n.p.m.), a wysoczyzna opada stromymi 
stokami ku pn. i wsch. w kierunku Zalewu Wiślanego i Żuław Wiślanych. 
 
313.56 – Równina Warmińska 
Region o stosunkowo słabo zróżnicowanym krajobrazie, w części pd. zdominowanym przez równiny glacjalne, a 
w pn. przez deltowy krajobraz akumulacyjny, związany z dolnym biegiem Pasłęki, płynącej w dolinie zalewowej. 
Oprócz niej do Zalewu Wiślanego region odwadnia Bauda, a na zach. do jez. Druzno – Wąska. 
 
313.57 – Wybrzeże Staropruskie 
Wąska równina akumulacji rzecznej i brzegowej, położona nad Zalewem Wiślanym na odcinku od Fromborka do 
ujścia Pregoły w Obwodzie Kaliningradzkim Rosji. Dominują na nim deltowe krajobrazy akumulacyjne, a na 
zapleczu strefa krawędziowa Wysoczyzny Elbląskiej. 
 
314.4 – 315.2. POJEZIERZA POMORSKIE 
 
314.41 – Pojezierze Myśliborskie 
Zróżnicowany krajobrazowo region, w którym tło krajobrazowe stanowią glacjalne krajobrazy pagórkowate, w 
obrębie których występują płaty krajobrazów wzgórzowych. Od pd. region domykają wzgórza czołowomorenowe 
maksymalnego zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły. W części wsch. dominują równinne krajobrazy 
fluwioglacjalne i zastoisk, a miejscami również zalewowe dna dolin (m.in. Tywy) oraz terasy nadzalewowe. Liczne 
jeziora średniej wielkości. 
 
314.42 – Pojezierze Choszczeńskie 
Dominacja glacjalnych krajobrazów pagórkowatych, a w części pd. i wsch. krajobrazów wzgórzowych w obrębie 
moren czołowych i kemów maksymalnego zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły. Od pn. region 
ograniczony doliną Iny. 
 
314.43 – Pojezierze Ińskie 
Region zdominowany przez krajobrazy glacjalne (wysoczyzn morenowych): w części pd.-zach. równinne, w 
centrum i na pn. – pagórkowate, a na wsch. – wzgórzowe (z kulminacją na Głowaczu – 179 m n.p.m.), w obrębie 
moren czołowych maksymalnego zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły. Od pd. region domyka dolina Iny. 
W części wsch. znaczna jeziorność, z największymi jeziorami: Woświn i Ińskim. 
 
314.44 – Wysoczyzna Łobeska 
Zdominowana przez glacjalny krajobraz pagórkowaty, w części przechodzący w równinny. W części pn. płaty 
krajobrazów wzgórzowych w obrębie moren czołowych i kemów. W jego centrum krajobraz zalewowego dna 
doliny Regi. 
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314.45 – Pojezierze Drawskie 
Bardzo rozległy i urozmaicony krajobrazowo region, położony w centrum Pomorza. Ze względu na położenie w 
głównej strefie wododziałowej Pomorza, znajdują się tu źródła wielu cieków: Drawy, Regi, Parsęty, Chocieli. W 
części zach. przeważają krajobrazy wzgórzowe moren czołowych i kemów, przeplatane krajobrazami 
pagórkowatymi i równinnymi fluwioglacjalnymi (z maksimum na Wolej Górze k. Połczyna – 219 m n.p.m.), a we 
wsch. – glacjalne krajobrazy pagórkowate przeplatane wzgórzowymi oraz teras nadzalewowych. W części pd. 
liczne duże jeziora: z największymi: Drawsko, Lubie i Siecino. 
 
314.46 – Wysoczyzna Polanowska 
Bardzo rozległy i zróżnicowany krajobrazowo region, ograniczony rynnami jezior Nicemino od zach. i Jasień od 
wsch. Stanowi mozaikę krajobrazów glacjalnych (wysoczyzn morenowych), z dominacją pagórkowatych w części 
wsch. i zach., z dużą liczbą płatów krajobrazów wzgórzowych w obrębie moren czołowych, oraz równinnych 
krajobrazów fluwioglacjalnych w części centralnej i terasów nadzalewowych w części pd. w obrębie pradoliny 
pomorskiej. Odwadniany ku pn. przez Radew, Grabową, Wieprzę, Słupię i Łupawę. 
 
314.47 – Pojezierze Bytowskie 
Zróżnicowany krajobrazowo region, zdominowany przez krajobrazy glacjalne: pagórkowate na pn.-zach. i pd.-
wsch. oraz wzgórzowe w części centralnej i pd. (w obrębie moren czołowych i kemów maksymalnego zasięgu 
fazy pomorskiej zlodowacenia wisły) z kulminacjami przekraczającymi 250 m n.p.m. W części pn.-wsch. 
przeważają równinne krajobrazy fluwioglacjalne. Największe zbiorniki wodne regionu to jez. Bobięcińskie Wielkie 
i Mausz. 
 
314.51 – Pojezierze Kaszubskie 
Najwyższe z polskich pojezierzy, zdominowane przez glacjalny krajobraz pagórkowaty, ale z licznymi płatami 
krajobrazów wzgórzowych, szczególnie w części centralnej w rejonie Wzgórz Szymbarskich (Wieżyca – 329 m 
n.p.m.) oraz w części pn.-zach. Również fragmenty równinnych krajobrazów fluwioglacjalnych. Liczne duże 
jeziora, w tym największe to Raduńskie Dolne i Górne oraz Gowidlińskie. Pn. część odwadniana do Łeby i Redy, a 
pd. Radunią, Wierzycą z Wietcisą do Wisły. 
 
314.52 – Pojezierze Starogardzkie 
Dominacja glacjalnego krajobrazu pagórkowatego, a w centrum regionu równinnych krajobrazów 
fluwioglacjalnych. W odwadniającej go dolinie Wierzycy, krajobrazy zalewowych den dolin. Jezioro stosunkowo 
małe i średnio liczne. 
 
314.61 – Równina Gorzowska 
Rozległy region, od zach. i pd. ograniczony dolinami Odry i Warty, a od pn. morenami maksymalnego zasięgu fazy 
pomorskiej zlodowacenia wisły. Dominują w nim równinne krajobrazy fluwioglacjalne, a w części pd. glacjalne 
krajobrazy pagórkowate. W dolinie odwadniającej część zach. Myśli, krajobrazy zalewowych den dolin. W części 
wsch. liczne niewielkie jeziora. 
 
314.62 – Pojezierze Dobiegniewskie 
Niewielki mezoregion, z dominującymi glacjalnymi krajobrazami pagórkowatymi w części centralnej i 
równinnymi: glacjalnymi i fluwioglacjalnymi (sandrowymi) w pn. Na pd. regionu terasy nadzalewowe w 
sąsiedztwie Kotliny Gorzowskiej. W centrum rozległe jez. Osiek. 
 
314.63 – Równina Drawska 
Dominujący równinny krajobraz fluwioglacjalny, a centralną oś regionu stanowią krajobrazy zalewowe den 
dolinnych Drawy i jej dopływów – Korytnicy i Płocznicy. Liczne jeziora, z których największe to Ostrowieckie i 
Przytoczno. 
 
314.64 – Pojezierze Wałeckie 
Rozległy region, z dominującymi glacjalnymi krajobrazami pagórkowatymi (w części pn. i pd.-zach.) oraz 
równinnymi krajobrazami fluwioglacjalny (na pd.), z udziałem krajobrazów wzgórzowych moren czołowych w 
części pn.-zach. (na pd. od jez. Lubie) i glacjalnych równinnych w części pd.-wsch.  W centrum największe jeziora: 
Betyń oraz Raduń (Dybrzno). 
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314.65 – Równina Piławska (Wałecka) 
Region zdominowany przez równinny krajobraz fluwioglacjalny (sandrowy) z niewielkimi płatami glacjalnych 
krajobrazów wzgórzowych i pagórkowatych. Największe jeziora to Wąsowo (na zach. krańcu regionu) i Zdbiczno. 
 
314.66 – Pojezierze Szczecineckie 
Silnie urozmaicony krajobrazowo region, z dominacja krajobrazów równin fluwioglacjalnych w pasie środkowym 
i na pn. regionu oraz równin glacjalnych na jego pd. i na pn. od Czarnej – dopływu Gwdy. Miejscami krajobrazy 
wzgórzowe związane z morenami czołowymi i kemami. Kilka dużych jezior, w tym Wielimie na pn. regionu i Pile 
na zach. 
 
314.67 – Równina Charzykowska 
Mezoregion zdominowany przez równinne krajobrazy fluwioglacjalne (sandrowe), od pn. ograniczony morenami 
czołowymi maksymalnego zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły. Niewielkie płaty krajobrazów glacjalnych: 
pagórkowatych i wzgórzowych. Odwadniany przez Brdę, z licznymi jeziorami, z których największe to: 
Charzykowskie, Karsińskie, Kruszyńskie i Somińskie. 
 
314.68 – Dolina Gwdy 
Region zorientowany południkowo, zdominowany przez równinne krajobrazy fluwioglacjalne (sandrowe) na pn. 
i pd. oraz krajobrazy zalewowego dna doliny Gwdy w jego osi. W części pn. również glacjalne krajobrazy 
równinne. W tej części największe jeziora: Wierzchowo, Długie i Bielsko. 
 
314.69 – Pojezierze Krajeńskie 
Bardzo rozległy region, ograniczony dolinami: od zach. Gwdy, od pd. Noteci, a od wsch. Brdy. Dominują tu 
glacjalne krajobrazy pagórkowate, z wyjątkiem części zach. i centralnej, gdzie przeważają krajobrazy równinne: 
glacjalne i fluwioglacjalne. Na pd. liczne krajobrazy wzgórzowe, związane z ciągami czołowomorenowymi. 
Największe jeziora w części pn. to Szczytno i Krępsko. 
 
314.71 – Bory Tucholskie 
Rozległy region, rozciągający się od Sulęczyna na pn. do okolic Świecia n. Wisłą na pd., obejmujący tzw. sandr 
Wdy i częściowo Brdy, zdominowany przez fluwioglacjalne krajobrazy równinne. W części zach. płaty krajobrazów 
glacjalnych: pagórkowatych i wzgórzowych, a w centrum regionu – równinnych. Oś regionu stanowi dno 
zalewowej doliny Wdy. Wiele dużych jezior, w tym największy system jezior Wdzydzkich oraz Kałębie, Radodzierz, 
Borzechowskie i Sudomie. 
 
314.72 – Dolina Brdy 
Niewielki region o przebiegu południkowym, obejmujący zalewowe dno doliny dolnej Brdy, z utworzonym 
częściowo sztucznie w jej biegu Jez. Koronowskim i towarzyszącymi mu równinnymi krajobrazami 
fluwioglacjalnymi. 
 
314.73 – Wysoczyzna Świecka 
Niewielki region, ograniczony dolinami: od zach. i pd. Brdy, od wsch. Wdy i Wisły, dość urozmaicony 
krajobrazowy. W części pn., z dość licznymi jeziorami, przeważają równinne krajobrazy fluwioglacjalne i glacjalne 
pagórkowate, a w pd. – glacjalne równinne. Na pn.-wsch. Zalew Żur, utworzony w wyniku spiętrzenia Wdy przez 
zaporę elektrowni wodnej. 
 
314.81 – Dolina Kwidzyńska 
Obejmuje jeden z najszerszych w Polsce odcinków doliny dolnej Wisły, położony pomiędzy Kotliną Grudziądzką 
na pd. a Żuławami Wiślanymi na pn., w którym dominuje krajobraz zalewowych den dolin. Jej oś zajmuje Wisła, 
a odwadnia ją również Liwa i Renawa na wsch. od Wisły. 
 
314.82 – Dolina Grudziądzka 
Środkowa część doliny dolnej Wisły, w której należy ona do najszerszych w Polsce. W osi dominuje krajobraz 
zalewowych den dolin, a po jej zach. i wsch. stronie – krajobrazy teras nadzalewowych. 
 
314.82 – Dolina Fordońska 
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Położona między Kotliną Toruńską na pd. a Doliną Grudziądzka na pn., obejmuje krajobrazy zalewowe dna doliny 
Wisły. W jej obrębie pod Świeciem znajduje się ujście Wdy do Wisły. 
 
314.9 – Pojezierze Iławskie 
Bardzo rozległy, urozmaicony krajobrazowo region, od zach. ograniczony doliną Wisły, a od wsch. doliną Drwęcy. 
Dominują w nim pagórkowate krajobrazy glacjalne, ale znaczący jest również udział równinnych krajobrazów 
fluwioglacjalnych (sandrowych) – szczególnie w centrum oraz glacjalnych (na pd.-wsch. W części pn. znaczne 
płaty krajobrazów wzgórzowych związanych z morenami czołowymi maksymalnego zasięgu fazy pomorskiej 
zlodowacenia wisły. Znaczna jest jeziorność regionu, a największe akweny to jez: Jeziorak, Narie, Dzierzgoń, Gil 
Wielki, Ruda Woda. 
 
315.11 – Pojezierze Chełmińskie 
Region położony w widłach Wisły i Drwęcy, cechujący się znacznym urozmaiceniem krajobrazowym, z dominacją 
pagórkowatych krajobrazów glacjalnych w części centralnej i wsch. oraz udziałem w ich obrębie krajobrazów 
wzgórzowych moren czołowych i dominacją równin glacjalnych w część zach. pd. i pn. Miejscami również, gł. na 
pd. regionu, krajobrazy równin sandrowych. 
 
315.12 – Pojezierze Brodnickie 
Niewielki mezoregion, o znacznej jeziorności, zdominowany przez krajobrazy równinne: glacjalne w części wsch. 
i fluwioglacjalne w centralnej oraz pagórkowate glacjalne w części zach. Z kilkoma dużymi jeziorami (Partęczyny 
Wlk., Skarlińskie, Trupel, Bachotek, Wędyńskie) oraz wieloma mniejszymi. W części pn. odwadniany przez Osę. 
 
315.13 – Dolina Drwęcy 
Rozciągająca się na długości ponad 110 km – od Ostródy do ujścia do Wisły – dolina z dominującym krajobrazem 
zalewowych den dolinnych, którym towarzyszą w dolnym i częściowo górnym biegu krajobrazy teras 
nadzalewowych. 
 
315.14 – Pojezierze Dobrzyńskie 
Bardzo rozległy, średnio urozmaicony krajobrazowo region, od zach. położony w widłach Wisły i Drwęcy. 
Dominują równinne krajobrazy glacjalne, poza częścią centralną, z glacjalnym krajobrazem pagórkowatym i 
wzgórzowym oraz pd.-wsch., gdzie dominuje równinny krajobraz fluwioglacjalny. Część tę odwadnia Skrwa, 
której towarzyszą krajobrazy zalewowych den dolinnych. Jeziora są liczne, ale niewielkie powierzchniowo. 
 
315.15 – Garb Lubawski 
Region odcinający się od otoczenia, ze względu na większe wysokości, z kulminacją na Dylewskiej Górze (312 m 
n.p.m.), najwyższym wzniesieniem na Niżu Polskim po Wieżycy. Dominują tu równinne krajobrazy glacjalne, z 
wyjątkiem część wsch. z równinnymi krajobrazami fluwioglacjalnymi. 
 
315.16 – Równina Urszulewska 
Region o monotonnym, równinnym krajobrazie fluwioglacjalnym, odwadniany w części pn. przez Wel, a w pd. 
przez Skrwę. Obejmuje kilka większych jezior, jak Dąbrowa Wielka, Rumian i Tarczyńskie w części pn. i 
Urszulewskie w pd. 
 
315.3 – 315.8. POJEZIERZA WIELKOPOLSKIE 
 
315.32 – Kotlina Freienwaldzka 
Odcinek doliny dolnej Odry, o długości około 60 km, położony na polskim i niemieckim brzegu rzeki, z 
dominującym krajobrazem zalewowych den dolin oraz płatem krajobrazu teras nadzalewowych w części pd. 
 
315.33 – Kotlina Gorzowska 
Bardzo rozległy mezoregion pradolinny, rozciągający się równoleżnikowo w dolinie Warty i Noteci na długości 
około 150 km od Trzcianki i Obornik na wsch. do Kostrzyna na zach. Dominujące krajobrazy zalewowych den 
dolin, ale w międzyrzeczu Warty – Noteci występują również równiny glacjalne z dość licznymi niewielkimi 
jeziorami, a w części pd.-zach. i wsch. – terasy nadzalewowe. 
 
315.34 – Dolina Środkowej Noteci 
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Region rozciągający się równoleżnikowo na przestrzeni 60 km w dolinie Noteci z dominującym krajobrazem 
zalewowych den dolin oraz krajobrazem teras nadzalewowych na zach. od ujściowego odcinka Gwdy. 
 
315.35 – Kotlina Toruńska 
Rozległy mezoregion rozciągający się równoleżnikowo na długości około 160 km od Włocławka na wsch. do Nakła 
na zach. w dolinie Noteci, ujściowego odcinka Brdy i Wisły. Dominujący krajobraz teras nadzalewowych oraz 
zalewowych den dolin w centrum regionu. Płaty krajobrazów równinnych: fluwioglacjalnych i glacjalnych w część 
pd.-zach. w widłach Gąsawki i Noteci. 
 
315.36 – Kotlina Płocka 
Region rozciągający się od Gąbina i Płocka na wsch. do Włocławka na zach., zajmujący dolinę Wisły i tereny 
położone na południe od niej, z dominacją krajobrazu teras nadzalewowych oraz zalewowych den dolin w 
centrum oraz w części pn., z Zalewem Włocławskim stanowiącym zbiornik zaporowy elektrowni wodnej 
Włocławek na Wiśle oraz dość licznymi jeziorami w części pd. 
 
315.41 – Lubuski Przełom Odry 
Niewielki region, o rozciągłości południkowej ok. 20 km, przecięty granicą z Niemcami, zdominowany przez 
krajobraz zalewowych den dolin. Część polską, oprócz Odry, odwadnia również Kanał Czerwony. 
 
315.42 – Pojezierze Łagowskie 
Rozległy mezoregion o urozmaiconym krajobrazie, położony na pd. od doliny Warty. W części zach. dominuje 
równinny krajobraz glacjalny, we wsch. glacjalny pagórkowaty, a w pd. – równinny fluwioglacjalny. Znaczny jest 
również udział krajobrazów wzgórzowych, związanych z ciągami czołowomorenowymi, z kulminacją na Bukowcu 
(227 m n.p.m.). Dość liczne jeziora, z największymi: Niesłysz, Ciecz, Lubniewsko, Paklicko Wlk. 
 
315.43 – Równina Torzymska 
Region położony na wsch. i pn. od doliny Odry, zdominowany przez równinne krajobrazy fluwioglacjalne 
(sandrowe), którym towarzyszy krajobraz zalewowego dna dolin Pliszki i Ilanki, odwadniających obszar ku zach. 
do Odry oraz krajobraz terasy nazdzalewowej w części pd.-zach. i glacjalny wzgórzowy w obrębie Wału 
Cybinkowsko-Lubogoskiego. Dość liczne jeziora, szczególnie w części pd. 
 
315.44 – Bruzda Zbąszyńska 
Bardzo urozmaicony krajobrazowo region położony na zach. od doliny Obry, z równinnymi krajobrazami 
fluwioglacjalnymi (sandrowymi) w tle, krajobrazami zalewowych den doliny Obry oraz teras nadzalewowych w 
jej sąsiedztwie oraz krajobrazami glacjalnymi: równinnymi i wzgórzowymi w centrum. Duże jeziora w część wsch., 
z największymi: Zbąszyńskim, Lubikowskim, Chobienickim, Wielkim i Chłop oraz w części pn.-zach. 
 
315.51 – Pojezierze Poznańskie 
Bardzo rozległy mezoregion, ograniczony doliną Warty od pn. i wsch. oraz Obry od zach. i pd., trójdzielny 
krajobrazowo. W części zach. dominują równinne krajobrazy fluwioglacjalne (sandrowe), w pn. i centralnej 
glacjalne krajobrazy pagórkowate z udziałem wzgórzowych w obrębie moren czołowych i kemów, a we wsch. 
glacjalne krajobrazy równinne oraz zalewowe dna dolin Warty, Samy i Mogilnicy. Dość liczne jeziora, szczególnie 
w części wsch. i na zach. granicy regionu. 
 
315.52 – Poznański Przełom Warty 
Region zdominowany przez zalewowy krajobraz doliny Warty, o rozciągłości południkowej wynoszącej ok. 50 km, 
położony między Mosiną a Obornikami. 
 
315.53 – Pojezierze Chodzieskie 
Urozmaicony krajobrazowo region, położony między Notecią a Wełną. W części zach. oraz skrajnie pn.-wsch. 
dominują glacjalne krajobrazy równinne ze znacznym udziałem równinnych fluwioglacjalnych (sandrowych). W 
części wsch. glacjalne krajobrazy pagórkowate urozmaicone wzgórzowymi w obrębie stref czołowomorenowych 
i miejscami krajobrazami teras nadzalewowych. W centrum regionu dość liczne jeziora, z największymi: Żnińskim 
Dużym, Kaliszańskim i Margonińskim. 
 
315.54 – Pojezierze Gnieźnieńskie 
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Bardzo rozległy i urozmaicony krajobrazowo mezoregion. Zdominowany przez glacjalne krajobrazy pagórkowate 
w części zach. i centralnej oraz glacjalne równinne we wsch. Towarzyszą im krajobrazy wzgórzowe w obrębie 
stref czołowomorenowych i kemów, równinne fluwioglacjalne, teras nadzalewowych oraz zalewowych den dolin. 
Bardzo liczne i rozległe jeziora, szczególnie rynnowe,  z największymi: Powidzkim, Pakoskim, Gosławickim, 
Pątnowskim, Niedzięgiel, Ostrowskim. 
 
315.55 – Równina Inowrocławska 
Region położony między dolinami Noteci i Wisły, zdominowany przez równinne krajobrazy glacjalne oraz 
pagórkowate w części zach., z udziałem krajobrazów zalewowych den dolin w sąsiedztwie Kanałów: 
Parchańskiego i Bachorze. Bezjeziorny. 
 
315.56 – Równina Wrzesińska 
Region ograniczony od zach. i pd. doliną Warty, zdominowany przez równinne krajobrazy glacjalne na zach. i w 
centrum oraz równinne fluwioglacjalne na wsch. W dolinie Cybiny, odwadniającej go do Warty, krajobrazy 
zalewowych den dolin, a w dolinach: Wrześnicy i Głuszynki – teras nadzalewowych. Nieliczne jeziora – z 
największym Bnińskim – w części zach. regionu. 
 
315.57 – Pojezierze Kujawskie 
Region zdominowany przez glacjalne krajobrazy pagórkowate z towarzyszącymi im krajobrazami wzgórzowymi 
w obrębie kemów, od zach. ograniczony rynną jez. Gopło i Kan. Ślesińskim, a od pd. strefą marginalną 
maksymalnego zasięgu zlodowacenia wisły. W części zach. większe płaty krajobrazów sandrowych, a w pn. – 
równinnych krajobrazów glacjalnych. Dość liczne jeziora, z największym w Wielkopolsce jez. Gopło, oraz 
Głuszyńskim i Modzerowskim. 
 
315.61 – Dolina Środkowej Odry 
Blisko 90-km odcinek doliny Odry, położony między Sulechowem a Słubicami, o przebiegu równoleżnikowym i 
południkowym, zdominowany przez krajobrazy zalewowych den dolinnych, a w części wsch. i pd.-zach. również 
krajobrazy teras nadzalewowych. 
 
315.62 – Kotlina Kargowska 
Region stanowi piaszczystą i podmokłą równinę, ograniczoną Odrą od zach. oraz Obrą i Kanałami Obrzańskimi od 
pn. i pd.-wsch. W centrum dominują krajobrazy teras nadzalewowych, a na obrzeżach regionu zalewowych den 
dolin. Na pd. również płat równinnych krajobrazów glacjalnych. W centrum regionu dwa dość duże jeziora: Rudno 
i Wilcze. 
 
315.63 – Dolina Środkowej Obry 
Około 40-km odcinek doliny Obry o przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego zdominowany przez krajobrazy 
zalewowych den dolinnych, a na niewielkich odcinkach również krajobrazy teras nadzalewowych oraz glacjalne 
krajobrazy pagórkowate. 
 
315.64 – Kotlina Śremska 
Równoleżnikowy, kotlinny odcinek doliny Warty, o długości około 60 km, położony między Pyzdrami na wsch. a 
Mosiną na zach., zdominowany przez krajobrazy zalewowych den dolinnych oraz krajobrazy teras 
nadzalewowych. 
 
315.71 – Wzniesienia Gubińskie 
Region ograniczony dolinami: Odry od pn., Nysy Łużyckiej od zach. i Bobru od wsch., zdominowany przez glacjalne 
krajobrazy pagórkowate z udziałem wzgórzowych w obrębie stref czołowomorenowych strefy marginalnej 
maksymalnego zasięgu zlodowacenia wisły. W dolinie Nysy Łużyckiej i Lubszy krajobrazy zalewowych den 
dolinnych. 
 
315.72 – Dolina Dolnego Bobru 
Niewielki region zdominowany przez krajobraz zalewowego dna doliny Bobru, którego dolny bieg wykorzystano 
do celów energetycznych (elektrownia szczytowo-pompowa), łącząc dwa sztuczne zbiorniki: Dychów i Raduszec 
Stary. 
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315.73 – Wysoczyzna Czerwieńska 
Niewielki region, z drobnopagórkowatym krajobrazem kemowym i morenowym, położony w widłach Odry i 
Bobru. Fragmentarycznie krajobrazy zalewowych den dolinnych. 
 
315.74 – Wał Zielonogórski 
Niewielki region, zdominowany w części zach. i w centrum przez peryglacjalne krajobrazy wzgórzowe z 
kulminacją o wys. 221 m n.p.m., a w części wsch. przez zalewowe krajobraz dna doliny Odry i jej drobnych lewych 
dopływów. 
 
315.81 – Pojezierze Sławskie 
Najbardziej wysunięty na południe w Polsce fragment pojezierzy młodoglacjalnych, od pd. ograniczony strefą 
marginalną maksymalnego zasięgu zlodowacenia wisły. Silnie urozmaicony krajobrazowo. W części pn. i wsch. 
dominują równinne , a w pd. pagórkowate krajobrazy glacjalne, w części pd.-wsch. peryglacjalne krajobrazy 
równinne i wzgórzowe. Miejscami również krajobrazy zalewowych den dolinnych.  Klika dużych jezior, w tym 
największe to: Sławskie, Dominickie,  oraz Przemęckie z Orłowińskim i Wieleńskim. 
 
315.82 – Pojezierze Krzywińskie 
Region ograniczony od pd. strefą marginalną maksymalnego zasięgu zlodowacenia wisły, zdominowany przez 
pagórkowate krajobrazy glacjalne oraz przecięty licznymi dolinami (m.in. Obry i Samicy) z krajobrazami 
zalewowych den dolin. Kilka jezior rynnowych średniej wielkości, m.in. Cichowo, Grzymisławskie, Dolskie Wielkie 
i Wonieść. 
 
 
315.83 – Równina Kościańska 
Bezjeziorna wysoczyzna morenowa, zdominowana przez pagórkowate krajobrazy glacjalne, poprzecinana 
licznymi dolinami (m.in. Obry) z krajobrazami zalewowych den dolinnych. 
 
315.84 – Wał Żerkowski 
Niewielki region o przebiegu równoleżnikowym, ograniczony od pn. Wartą, a od pd. Obrą, zdominowany przez 
pagórkowate krajobrazy glacjalne z udziałem krajobrazów zalewowych dna doliny Lutyni (część wsch.) oraz teras 
nadzalewowych w dolinie Warty i jej dopływów (część zach.). 
 
317– 318.1-5. NIZINY POŁUDNIOWO-ZACHODNIE 
 
317.32 – Kotlina Zasiecka 
Niewielki region przecięty granicą z Niemcami i Nysą Łużycką, zdominowany przez krajobrazy teras 
nadzalewowych, fragmentami równin glacjalnych. W części pn.-zach. krajobraz równiny fluwioglacjalnej, a w 
części pn.-wsch. zalewowego dna doliny Lubszy, prawego dopływu Nysy Łużyckiej. 
 
317.46 – Wał Mużakowski 
Stanowi część wzniesień Łużyckich położonych głownie na terenie Niemiec, przeciętych korytem Nysy Łużyckiej. 
Zdominowany przez krajobrazy wzniesień peryglacjalnych związanych z morenami czołowymi maksymalnego 
zasięgu zlodowacenia warty. 
317.74 – Bory Dolnośląskie 
Region ograniczony od pn. i wsch. dolinami Bobru i jego dopływów, a od południa Pogórzem Izerskim, położonym 
w obrębie Sudetów. Przecięty doliną Nysy Łużyckiej na granicy z Niemcami. Dość urozmaicony krajobrazowo, z 
dominacją krajobrazów teras nadzalewowych oraz równin peryglacjalnych. Miejscami, głównie w części wsch. 
równinne krajobrazy fluwioglacjalne. Przecięty południkowo kilkoma dolinami (w tym Bobru i Wielkiej Czernej i 
Kwisy), w których dominują krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
317.75 – Równina Szprotawska 
Szerokie obniżenie odwadniane Szprotawą na zach. w kierunku Bobru, w którym dominują krajobrazy 
zalewowych den dolin. Na pd. krańcu regionu również drobne płaty krajobrazów teras nadzalewowych i 
peryglacjalne wzgórzowe, a na pn.-zach. – peryglacjalne równinne. 
 
317.76 – Wysoczyzna Lubińska 
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Dość zróżnicowany krajobrazowo region, sąsiadujący od pn. ze Wzgórzami Trzebnickimi, z dominującymi 
równinnymi krajobrazami fluwioglacjalnymi z udziałem peryglacjalnych krajobrazów wzgórzowych w obrębie 
kemów. W części zach. krajobrazy teras nadzalewowych, a na wsch. – peryglacjalne równinne. 
 
317.77 – Równina Legnicka 
Region położony w szerokich, płaskodennych dolinach Kaczawy i jej dopływów: Czarnej Wody, Skorej i Nysy 
Szalonej. Zdominowany przez krajobrazy zalewowych den dolin. Na skraju pn. występują równinne krajobrazy 
fluwioglacjalne, a na pd. równinne peryglacjalne. 
 
317.78 – Równina Chojnowska 
Region o przebiegu z pn.-zach. na pd.-wsch., zdominowany przez równinne krajobrazy peryglacjalne, przecięty 
przez doliny Kaczawy i Skory, wzdłuż których dominują krajobrazy zalewowych den dolin. Na dopływie Kaczawy 
– Nysie Szalonej – zbiornik zaporowy Słup o znacznej powierzchni. 
 
318.11 – Wysoczyzna Leszczyńska 
Region położony na pd. od strefy marginalnej maksymalnego zasięgu zlodowacenia wisły i na pn. od doliny Odry 
i Baryczy. Odwadniany na pd.-zach. przez Kopanicę oraz Rowy: Polski, Śląski i Krzycki do Odry i Baryczy, w których 
dominują krajobrazy zalewowych den dolinnych. Na pozostałych obszarach przeważają równinne krajobrazy 
peryglacjalne, z udziałem krajobrazów: teras nadzalewowych oraz równinnych fluwioglacjalnych. Na pd.-zach. 
peryglacjalne krajobrazy wzgórzowe w obrębie czołowomorenowych Wzgórz Rudnowskich (186 m n.p.m.). 
 
318.12 – Wysoczyzna Kaliska 
Bardzo rozległy mezoregion, ograniczony od pn. doliną Obry, a od pd. Baryczy. Odwadniany promieniście z 
centrum na zewnątrz. Zdominowany przez równinne krajobrazy peryglacjalne oraz ze znacznym udziałem 
krajobrazów zalewowych den w dolinie Prosny i Orli oraz teras nadzalewowych w dolinie Obry i Ołoboka. Na pd. 
regionu również płaty równinnych krajobrazów fluwioglacjalnych, a na wsch. peryglacjalnych wzgórzowych 
związane ze strefami czołowomorenowymi. 
 
318.13 – Dolina Konińska 
Około 50-km równoleżnikowy odcinek doliny Warty, między obszarem na wsch. od Konina a Pyzdrami, 
zdominowany przez krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
318.14 – Kotlina Kolska 
Rozszerzenie doliny Warty, w regionie, gdzie skręca ona ku zach. i uchodzą do niej Ner i Rgilówka. W dolinach 
dominują krajobrazy zalewowych den i miejscami teras nadzalewowych, natomiast na pozostałych obszarach 
równinne krajobrazy peryglacjalne. 
 
318.15 – Wysoczyzna Kłodawska 
Północną granicę regionu stanowi maksymalny zasięg zlodowacenia wisły, a pd. strefa czołowych moren 
kutnowskich powstała podczas recesji zlodowacenia warty. W części pn. dominują równinne krajobrazy 
fluwioglacjalne, w centralnej równinne peryglacjalne, a w pd. wzgórzowe peryglacjalne. W dolinach Rgilówki i 
Ochni dominują krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
318.16 – Równina Rychwalska 
Region położony w widłach Warty i Prosny. Zdominowany przez krajobrazy teras nadzalewowych, a w sąsiedztwie 
cieków zalewowych den dolin. Na pd. małe fragmenty peryglacjalnych krajobrazów równinnych. 
 
318.17 – Wysoczyzna Turecka 
Zróżnicowany krajobrazowo region, położony na zach. od łuku Warty, gdzie zmienia ona bieg z pn. na zach. W 
części pn. dominacja krajobrazów glacjalnych: pagórkowatych i towarzyszących im wzgórzowych, związanych z 
ciągami morenowymi maksymalnego zasięgu zlodowacenia wisły. W części centralnej dominacja peryglacjalnych 
krajobrazów pagórkowatych, a miejscami wzgórzowych. Miejscami również równinne krajobrazy peryglacjalne. 
W dolinach Warty i jej dopływów krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
318.18 – Kotlina Sieradzka 
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Około 50-km odcinek doliny Warty o przebiegu zbliżonym do południkowego, zdominowany przez krajobrazy 
zalewowych den dolin, z rozległym zbiornikiem retencyjnym Jeziorsko, położonym w dnie doliny. 
 
318.19 – Wysoczyzna Łaska 
Rozległy region, ograniczony od zach. doliną Warty, zdominowany przez równinne krajobrazy peryglacjalne, z 
udziałem krajobrazów wzgórzowych w części centralnej. W części pn. również płaty równinnych krajobrazów 
fluwioglacjalnych oraz pagórkowatych peryglacjalnych. W dolinach Bzury i Neru w części pn. oraz Grabi w pd. – 
krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
318.21 – Kotlina Grabowska 
Nieckowate obniżenie, w większości (część wsch.) zajęte przez równinne krajobrazy fluwioglacjalne, a w części 
zach. przez krajobrazy teras nadzalewowych. Południkową oś regionu stanowi Prosna, której towarzyszą 
krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
318.22 – Wysoczyzna Złoczewska 
Urozmaicony krajobrazowo region, ograniczony od wsch. dolinami Warty i jej dopływu – Oleśnicy. W części pn. 
tło stanowią krajobrazy peryglacjalne: pagórkowaty z płatami wzgórzowego w obrębie wzgórz 
czołowomorenowych i pól kemowych. W części pd. dominuje równinny krajobraz peryglacjalny. Większym 
dolinom rzecznym towarzyszą krajobrazy teras nadzalewowych. 
 
 
318.23 – Kotlina Szczercowska 
Położona w widłach dopływów Warty: Pysznej i Oleśnicy, misa końcowa lodowca zlodowacenia warty, wyścielona 
iłami i piaskami, częściowo zwydmionymi. Duża mozaika krajobrazów z dominacją peryglacjalnych: w części zach 
i wsch. równinnych, a w centralnej i pd. – pagórkowatych. Również znaczny udział krajobrazów zalewowych den 
dolin wzdłuż Warty, Oleśnicy, Widawki i in. oraz towarzyszących im krajobrazów teras nadzalewowych. 
 
318.24 – Wysoczyzna Wieruszowska 
Region zdominowany przez równinne krajobrazy peryglacjalne, z wyjątkiem części pn.-zach., z równinnymi 
krajobrazami fluwioglacjalnymi. Region przecięty południkowo Prosną, której towarzyszą krajobrazy zalewowych 
den dolinnych. 
 
318.31 – Obniżenie Nowosolskie 
Równoleżnikowy dość zróżnicowany krajobrazowo region, rozdzielony na część zach. i wsch. doliną Bobru z 
krajobrazem zalewowych den dolin. W części zach. konglomerat krajobrazów równinnych: glacjalnych i 
fluwioglacjalnych oraz teras nadzalewowych. W części wsch. w dolinie Śląskiej Ochli oraz Czarnej Strugi 
krajobrazy zalewowych den dolin oraz teras nadzalewowych. 
 
318.32 – Pradolina Głogowska 
Równoleżnikowy odcinek doliny środkowej Odry o długości około 70 km, z dominacją krajobrazów zalewowych 
den dolin, a w części pn. teras nadzalewowych i równin fluwioglacjalnych. 
 
318.33 – Kotlina Żmigrodzka 
Zagłębienie końcowe lodowca zlodowacenia warty, od pd. ograniczone Wzgórzami Trzebnickimi, z dominującymi 
w centralnej osi krajobrazami zalewowego dna doliny Baryczy, urozmaiconymi zespołem rozległych stawów 
żmigrodzkich, z dominacją peryglacjalnych krajobrazów równinnych w części pd., a częściowo również pn., gdzie 
występują również równiny fluwioglacjalne. W dolinie Baryczy i dopływów również krajobrazy teras 
nadzalewowych. 
 
318.41 – Wzniesienia Żarskie 
Niewielki region ograniczony od zach. Wałem Mużakowskim, a od wsch. i pd. dolinami Bobru i jego 
lewobrzeżnych dopływów. W większości występują tu równinne krajobrazy peryglacjalne, a w części zach. 
fluwioglacjalne. W części pd. wzgórzowe krajobrazy peryglacjalne, związane ze strefą czołowomorenową 
maksymalnego zasięgu zlodowacenia warty, z kulminacją o wysokości 227 m n.p.m. 
 
318.42 – Wzgórza Dalkowskie 



 
 
 

str. 28 

 

Region o rozciągłości równoleżnikowej ok. 90 km, związany ze strefami czołowomorenowymi maksymalnego 
zasięgu zlodowacenia warty. W części zach. dominują równinne krajobrazy peryglacjalne, a w sąsiedztwie rzeki 
Brzeźnicy, zalewowych den dolin, a w części wsch. – peryglacjalne wzgórzowe z kulminacją na wysokości 230 m 
n.p.m. W części pd. regionu równinne krajobrazy fluwioglacjalne. 
 
318.43 – Obniżenie Ścinawskie 
Południkowe obniżenie między Wzgórzami Dalkowskimi i Trzebnickimi o długości około 30 km wykorzystywane 
przez Odrę, z dominacją krajobrazu zalewowych den dolin oraz fragmentami równinnych krajobrazów: 
peryglacjalnych i fluwioglacjalnych w części zach. 
 
318.44 – Wzgórza Trzebnickie 
Łukowaty region, zbudowany ze spiętrzonych moren czołowych maksymalnego zasięgu zlodowacenia warty, z 
piaskami sandrowymi i lessami na południowych stokach. Dominują krajobrazy peryglacjalne: wzgórzowe (z 
kulminacją na Farnej Górze – 257 m n.p.m.), otoczone równinnymi. 
 
318.45 – Wzgórza Twardogórskie 
Zamykają od pd. Kotlinę Milicką. Stanowią ciąg moren czołowych maksymalnego zasięgu zlodowacenia warty, z 
dominacją krajobrazów peryglacjalnych: wzgórzowych (z kulminacją na wzgórzu Zbójnik – 272 m n.p.m.) oraz 
równinnych. W części pd. równinne krajobrazy fluwioglacjalne. 
 
318.46 – Wzgórza Ostrzeszowskie 
Stanowią wschodnią, o orientacji pd.-zach. – pn.-wsch., część moren czołowych maksymalnego zasięgu 
zlodowacenia warty, z dominacją krajobrazów peryglacjalnych: wzgórzowych (z kulminacją na Kobylej Górze – 
284 m n.p.m.) oraz równinnych. W części pd.-wsch. na zapleczu moren występują równinne krajobrazy 
fluwioglacjalne. 
 
318.51 – Wysoczyzna Rościsławska 
Niewielki region, położony między Pradoliną Wrocławską, a Wzgórzami Trzebnickimi, z dominującymi 
krajobrazami peryglacjalnymi: równinnymi, a w części zach. wzgórzowymi. 
 
318.52 – Pradolina Wrocławska 
Rozległy mezoregion dolinny, położony w dolinie Odry, o orientacji pd.-wsch. – pn.-zach., rozciągający się od 
Krapkowic poniżej Malczyc, na długości ok. 150 km. Jest zdominowany przez krajobrazy zalewowych den dolin. 
W jego obrębie położony jest Wrocław. 
 
318.53 – Równina Wrocławska 
Rozległy region, położony na pd. od doliny Odry, między doliną Kaczawy na zach. i Nysy Kłodzkiej na wsch. 
Dominuje równinny krajobraz peryglacjalny, rozcięty dolinami lewych dopływów Odry: Oławy, Ślęży, Bystrzycy i 
Cichej Wody z krajobrazami zalewowych den dolin. W części pd. również płaty wyżynnych (lessowo-eolicznych) 
krajobrazów słabo rozciętych wysoczyzn. 
 
318.54 – Dolina Nysy Kłodzkiej 
Dolina dolnego biegu Nysy Kłodzkiej o długości ok. 50 km, poniżej zaporowego Jez. Głębinowskiego, z dominacją 
krajobrazów zalewowych den dolin i niewielkim płatem krajobrazów teras nadzalewowych z rejonie zbiornika. 
 
318.55 – Równina Niemodlińska 
Region położony w widłach Odry i Nysy Kłodzkiej, z dominacją krajobrazów równinnych: fluwioglacjalnych w 
części pd. oraz peryglacjalnych w części pn., urozmaiconych zbiornikami stawów niemodlińskich. Przecięty 
południkowo przez krajobrazy zalewowych den dolin, związane głównie ze Ścinawą Niemodlińską. 
 
318.56 – Równina Oleśnicka 
Rozległy mezoregion, położony w widłach Odry i Stobrawy, na pd. od Wzgórz Trzebnickich i Twardogórskich. 
Zdominowany przez krajobrazy równinne: peryglacjalne w części zach. i wsch. oraz fluwioglacjalne w części 
centralnej i pn. Również wzdłuż licznych cieków o przebiegu w większości równoleżnikowym (m.in. Stobrawa, 
Widawa, Oleśnica) krajobrazy zalewowych den dolin, a w części pd. w dolinie Odry – teras nadzalewowych. 
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318.57 – Równina Opolska 
Rozległy mezoregion, ograniczony od zach. Odrą, a od pn. Stobrawą, odwadniany licznymi dopływami tych 
cieków o przebiegu równoleżnikowym, płynącymi w kierunku zach., z największym Małą Panwi i Bogacicą, w 
rejonie których występują krajobrazy zalewowych den dolin. W regionie dominują krajobrazy równinne: 
fluwioglacjalne w  części centralnej i zach. oraz w ich otoczeniu peryglacjalne. W sąsiedztwie doliny Odry również 
krajobrazy teras nadzalewowych. 
 
318.58 – Płaskowyż Głubczycki 
Region położony między Nysą Kłodzką a Górną Odrą, przecięty granicą z Czechami. Zdominowany przez wyżynne 
(lessowo-eoliczne) krajobrazy słabo rozciętych wysoczyzn, rozciętych dolinami lewych dopływów Odry: Troi, 
Psiny, Straduni i Osobłogi z krajobrazami zalewowych den dolin. W części pn. również krajobrazy równinne: 
fluwioglacjalne i peryglacjalne. 
 
318.59 – Kotlina Raciborska 
Południowa na terenie Polski część doliny górnej Odry, między granicą z Czechami a Krapkowicami. Dominują w 
niej krajobrazy zalewowych den dolin Odry i dolnych odcinków jej prawych dopływów: Rudy, Bierawki i Kłodnicy, 
oraz lewych: Osobłogi i Straduni. Powyżej dolin równinne krajobrazy peryglacjalne. 
 
318.3-9. NIZINY ŚRODKOWE 
 
318.61 – Wysoczyzna Płońska 
Region w północnej części Kotliny Warszawskiej, ograniczony od pn. dolinami Działdówki i Raciążnicy, a od pd. 
Wisły. Zdominowany przez krajobrazy peryglacjalne: równinne i występujące w ich obrębie wzgórzowe, związane 
z ciągami moren czołowych i polami kemowymi. Miejscami również krajobrazy zalewowych den dolin 
(Działdówki, Raciążnicy, Płonki, Sierpienicy) oraz drobne płaty równinnych krajobrazów fluwioglacjalnych. 
 
318.62 – Równina Raciąska 
Niewielkim mezoregion, przecięty doliną Działdówki z krajobrazami zalewowych den dolin, na którego obszarze 
dominują krajobrazy perygalcjalne: równinne, a w części pn. pagórkowate. Na pd. dolinie Raciążnicy towarzyszą 
krajobrazy teras nadzalewowych, a w części wsch. wzgórzowe w obrębie ciągów czołowomorenowych. 
 
318.63 – Wzniesienia Mławskie 
Urozmaicony krajobrazowo region z licznymi formami kemowymi i czołowomorenowymi o dominujących 
krajobrazach peryglacjalnych: równinnych oraz towarzyszących im wzgórzowych (z kulminacją na Dębowej Górze 
– 235 m n.p.m.) oraz pagórkowatych w części centralnej i pn. Również krajobrazy zalewowych den dolin w 
obniżeniach: Orzyca, Nidy, Szkotówki i Działdówki. 
 
318.64 – Wysoczyzna Ciechanowska 
Region ograniczony dolinami Działdówki i Łydyni od zach. oraz Narwi od pd. i wsch., w których, podobnie jak w 
dolinie przepływającego przez region Orzyca, spotykamy krajobrazy zalewowych den dolin. Dominują w nim 
krajobrazy peryglacjalne: równinne z płatami krajobrazów wzgórzowych. W części pn. spotykane są również 
równinne krajobraz fluwioglacjalne. 
 
318.65 – Równina Kurpiowska 
Rozległy mezoregion ograniczony dolinami Orzyca od zach., Narwi od pd. i Pisy od wsch., stanowiący 
naprzemienną mozaikę równinnych krajobrazów fluwioglacjalnych oraz krajobrazów zalewowych szerokich den 
dolinnych (od wsch.): Pisy i Turośli, Szkwy, Rozogi, Omulwi z Płodownicą i Orzyca. Drobne fragmenty krajobrazów 
wzgórzowych związanych z morenami czołowymi. 
 
318.66 – Dolina Dolnej Narwi  
Rozległa część doliny Narwi, rozciągająca się od okolic Łomży do Zalewu Zegrzyńskiego na długości około 140 km. 
Dominują w niej krajobrazy zlewowych den dolin, a poniżej Różana w rozszerzającym się nawet do 15 km odcinku 
doliny, również krajobrazy teras nadzalewowych. 
 
318.67 – Międzyrzecze Łomżyńskie 
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Rozległy mezoregion położony w widłach Bugu i Narwi, zdominowany przez krajobrazy równinne: peryglacjalne, 
a w części pd. również fluwioglacjalne, z udziałem krajobrazów peryglacjalnych wzgórzowych, szczególnie w 
części wsch. w obrębie Czerwonego Boru z kulminacją na Dębowej Górze (225 m n.p.m.). W rejonie 
lewobrzeżnych dopływów Narwi: Ruż i Orz, również krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
318.71 – Równina Kutnowska 
Region położony w widłach Wisły i Bzury, z dominującymi krajobrazami równinnymi: peryglacjalnymi, w części 
centralnej fluwioglacjalnymi, a w pn. glacjalnymi. W obrębie równin miejscami, szczególnie na pd. regionu, 
peryglacjalne krajobrazy wzgórzowe. W centrum regionu dolina Słudwii z krajobrazem zalewowych den dolin. 
 
318.72 – Równina Łowicko-Błońska 
Region o ponad 100-km rozciągłości równoleżnikowej, od północy ograniczony doliną Bzury, zdominowany przez 
peryglacjalne krajobrazy równinne, przecięte południkowymi odcinkami dolin prawobrzeżnych dopływów Bzury 
(od zach.): Moszczenicy, Morgi, Borówki, Zwierzynki, Skierniewki, Rawki, Pisi, Utraty, którym towarzyszą 
krajobrazy zalewowych den dolin. W dolinie Moszczenicy również rozbudowane terasy nadzalewowe. 
 
318.73 – Kotlina Warszawska 
Ponad 100-km odcinek doliny środkowej Wisły, położony między Warszawą a Płockiem. Dominujące są 
krajobrazy zalewowych den dolin, a na zach. od Bzury na lewym brzegi Wisły oraz na pn. od Warszawy na prawym 
– również krajobrazy teras zalewowych. W regionie znajduje się pn. część Warszawy. 
 
318.74 – Dolina Dolnego Bugu 
Część doliny Bugu położona między Małkinią a Zalewem Zegrzyńskim o długości około 70 km. Na pn. od Bugu 
dominują krajobrazy zalewowych den dolin, a na pd. teras nadzalewowych. Fragmentami występują również 
równinne krajobrazy fluwioglacjalne. 
 
318.75 – Dolina Środkowej Wisły 
Około 120-km odcinek doliny Wisły, położony między Puławami a Warszawą, w obrębie którego znajduje się pd. 
część stolicy. Poniżej ujścia Pilicy na lewym brzegu Wisły dominują krajobrazy zalewowych den dolin, a na prawym 
– teras nadzalewowych. Powyżej ujścia Pilicy mozaika jest nieco większa i po obu stronach rzeki występują oba 
w/w typy krajobrazów. 
 
318.76 – Równina Warszawska 
Region zdominowany przez równinny krajobraz peryglacjalny, z niewielkimi płatami równinnych 
fluwioglacjalnych oraz pagórkowatych peryglacjalnych w części pd.-zach. Przecięty przez rzeki Jeziorkę i Kraskę, 
którym towarzyszą krajobrazy zalewowych den dolin. W jego obrębie rozwija się zach. cześć aglomeracji 
warszawskiej. 
 
318.77 – Równina Kozienicka 
Region położony w widłach Wisły i Pilicy, z dominującymi krajobrazami równinnymi: peryglacjalnymi oraz 
fluwioglacjalnymi. Wzdłuż dolin Wisły i Pilicy krajobrazy teras nadzalewowych. Region przecięty dolinami 
Radomki i jej dopływu Pacynki, w których występują krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
318.78 – Równina Wołomińska 
Region położony w widłach Wisły i Bugu, z dominującymi krajobrazami równinnymi: peryglacjalnymi oraz 
fluwioglacjalnymi. W części pn. krajobrazy teras nadzalewowych w pd. części doliny Bugu. Region przecięty 
licznymi dolinami cieków uchodzących do Bugu, płynących ku zach.: Długiej, Czarnej, Rządzy z Cienką, Liwca z 
Osownicą i Ugoszcza, które w większości cechują się krajobrazem zalewowych den dolin. 
 
318.79 – Równina Garwolińska 
Region położony między prawobrzeżnymi dopływami Wisły: Mienią na pn. i Okrzejką na pd. Dominują równinne 
krajobrazy peryglacjalne. W dolinach Świdra i Wilgi – prawobrzeżnych dopływów Wisły – krajobrazy zalewowych 
den dolin. 
 
318.81 – Wysoczyzna Bełchatowska 
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Region położony w strefie wododziałowej Warty i Pilicy, o silnie urozmaiconym krajobrazie, w którym dominują 
peryglacjalne krajobrazy pagórkowate, szczególnie w częściach pn. i zach. W części pd. peryglacjalne krajobrazy 
wzgórzowe w strefie moren czołowych maksymalnego zasięgu zlodowacenia warty, z kulminacjami do 289 m 
n.p.m. W dolinie Widawki i Grabi krajobrazy zalewowych den dolin, a w część pn. terasy nadzalewowe górnej 
Wolbórki. 
 
318.82 – Wzniesienia Łódzkie 
Dość urozmaicony krajobrazowo region, w którym zlokalizowana jest Łódź, z dominacją peryglacjalnego 
krajobrazu pagórkowatego, w obrębie którego występują płaty krajobrazu wzgórzowego, związanego z 
kulminacjami moren czołowych (z maksimum 284 m n.p.m.). W części pd. krajobrazy równinne: głownie 
fluwioglacjalne, a miejscami peryglacjalne. Region odwadniają ku pn. Rawka i Mroga, którym towarzyszą 
krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
318.83 – Wysoczyzna Rawska 
Region ograniczony dolinami: od zach. Rawki, od pd. Pilicy a od wsch. Jeziorki i Kraski. W jego obrębie dominują 
peryglacjalne krajobrazy: równinne, z enklawami wzgórzowych, szczególnie w części pd. Część zach. zajmują 
peryglacjalne krajobrazy pagórkowate, a pd.-zach. i pd.-wsch. równinne fluwioglacjalne. Krajobrazy zalewowych 
den  dolin występują w dolinie Rawki. 
 
318.84 – Równina Piotrkowska 
Region o stosunkowo słabo zróżnicowanym krajobrazie, z dominacją krajobrazów równinnych: głównie 
peryglacjalnych, a w części pn. fluwioglacjalnych. Jego wsch. granicę stanowi dolina Pilicy, ze sztucznym Jez. 
Sulejowskim, w którem dominują krajobrazy zalewowych den dolin, podobnie jak nad Luciążą i Wolbórką, których 
bieg przecina równinę. 
 
318.85 – Dolina Białobrzeska 
Około 70-km odcinek doliny dolnej Pilicy, położony między Tomaszowem Mazowieckim a Białobrzegami, z 
dominującymi krajobrazami zalewowych den dolin. W pd. części doliny krajobrazy teras nadzalewowych, a w 
części pd.-zach również płaty równinnych krajobrazów fluwioglacjalnych i peryglacjalnych. 
 
318.86 – Równina Radomska 
Rozległy mezoregion, położony między doliną Pilicy na pn. a doliną Wisły na wsch. Zdominowany przez 
peryglacjalne krajobrazy równinne, a w części zach. z płatami peryglacjalnych krajobrazów pagórkowatych i 
równinnych fluwioglacjalnych. Region przecinają doliny kilku lewobrzeżnych dopływów Wisły (od pd.): Iłżanki, 
Zwoleńki, Radomki oraz dopływ Pilicy – Drzewiczka, krajobrazami zalewowych den dolin. Na wsch. skraju w 
rejonie Janowca nad Wisłą peryglacjalne krajobrazy wzgórzowe z wychodniami skał kredowych. 
 
318.91 – Podlaski Przełom Bugu 
Niespełna 100-km odcinek doliny środkowego Bugu pomiędzy Terespolem a Małkinią z dominacją zalewowych 
den dolinnych, a w części zach. również krajobrazów teras nadzalewowych. 
 
318.92 – Wysoczyzna Kałuszyńska 
Mezoregion cechujący się reprezentatywnym krajobrazem peryglacjalnym, na obrzeżach równinnym, a w 
centrum wzgórzowym, z kulminacją w obrębie moren czołowych o maksymalnej wysokości 223 m n.p.m. W części 
wsch. częściej występują peryglacjalne krajobrazy pagórkowate. 
 
318.93 – Obniżenie Węgrowskie 
Obniżenie, w którego centrum położona są doliny Liwca i jego lewostronnego dopływu Kostrzynia, w których 
dominują krajobrazy zalewowych den dolin, a w położeniach naddolinnych występują równinne krajobrazy 
peryglacjalne. 
 
318.94 – Wysoczyzna Siedlecka 
Region od pn. ograniczony doliną Bugu, a od zach. dolinami Liwca i Kostrzynia, w którym dominują równinne 
krajobrazy peryglacjalne, a miejscami również fluwioglacjalne. W części zach. i pd.-wsch. również płaty 
peryglacjalnych krajobrazów wzgórzowych związanych z polami kemowymi. 
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318.95 – Wysoczyzna Żelechowska 
Region położony na pn. od doliny środkowej Wisły i dolnego Wieprza, w którym dominują równinne krajobrazy 
peryglacjalne, chociaż znaczący jest również udział równinne krajobrazy fluwioglacjalnych w części centralnej 
oraz peryglacjalnych wzgórzowych w części pn. w obrębie moren czołowych rejonu Łukowa, z kulminacją o 
wysokości 204 m n.p.m. W dolinie Okrzejki i Wilgi krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
318.96 – Równina Łukowska 
Rozległy region położony między doliną Bugu na pn. a dolinami Tyśmienicy, Bystrzycy i Małej Bystrzycy na pd., z 
dominującymi krajobrazami równinnymi: peryglacjalnymi, a w części pn. fluwioglacjalnymi. Przecięta licznymi 
dolinami o przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego (od pn.): Czyżówki, Klukówki, Krzny Pn. i Pd., Bystrzycy i 
Małej Bystrzycy, w których występują krajobrazy zalewowych den dolin. W części wsch. również płaty 
krajobrazów teras nadzalewowych oraz peryglacjalne wzgórzowe. 
 
318.97 – Pradolina Wieprza 
Region dolinny, położony między Radzyniem Podlaskim a Baranowem, o długości około 70 km, odwadniany przez 
Wieprz i Tyśmienicę, w całości echujący się krajobrazem zalewowych den dolinnych. W jego części wsch. nad 
Tyśmienicą kompleks rozległych Stawów Siemień.  
 
318.96 – Równina Lubartowska 
Region położony w pomiędzy Wieprzem na pn. a Kurówką na pd. i Tyśmienicą na wsch. Zdominowany przez 
równinne krajobrazy peryglacjalne, z istotnym udziałem krajobrazów wzgórzowych w części pd. w obrębie moren 
czołowych i kemów. W dolinach Wieprza, Mininy i Kurówki krajobrazy zalewowych den dolin, a w centrum i na 
wsch. w dolinie Tyśmienicy również terasy nadzalewowe. 
 
332. SUDETY I PRZEDGÓRZE SUDECKIE 
 
332.11 – Wzgórza Strzegomskie 
Mały region, stanowiący granitową intruzję w obrębie zmetamorfizowanych łupków paleozoicznych, przebitą 
żyłami trzeciorzędowych bazaltów, z kulminacjami o wysokości 350 m n.p.m. W centrum dominują krajobrazy 
pogórzy otoczone peryglacjalnymi krajobrazami równinnymi. W części wsch. krajobrazy zalewowego dna doliny 
Strzegomki. 
 
332.12 – Równina Świdnicka 
Mały region, na skałach metamorficznych i granitach pokrytych pyłami, z dominacją peryglacjalnych krajobrazów 
równinnych, z kulminacjami dochodzącymi 281 m n.p.m. W dolinie Bystrzycy, na której zlokalizowano duży 
zbiornik zaporowy Mietków, występują krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
332.13 – Masyw Ślęży 
Najwyższa część Przedgórza Sudeckiego, z kulminacją Ślęży (718 m n.p.m.), stanowiąca granitowo-gabrowy 
twardzielec o genezie tektonicznej. Region o typowo pogórskim krajobrazie, przy czym same partie szczytowe 
Ślęży zalicza się już do krajobrazów regla dolnego, czyli gór średnich. 
 
332.14 – Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie 
Region o zróżnicowanej genezie i krajobrazie, od pd. ograniczony doliną Nysy Kłodzkiej, w części zach. cechujący 
się typowym krajobrazem pogórzy, z wysokościami dochodzącymi do 441 m n.p.m., ale w części centralnej i wsch. 
z dominacją krajobrazów równinnych: peryglacjalnych a miejscami nawet fluwioglacjalnych. W części pn. w 
dolinach Oławy i jej dopływów krajobrazy zalewowych den dolin oraz teras nadzalewowych. 
 
332.15 – Obniżenie Podsudeckie 
Mały i wąski region, oddzielający Przedgórze Sudeckie od gór, posiadający formę rowu tektonicznego 
wypełnionego osadami mioceńskimi oraz piaskami i glinami czwartorzędowymi. Występują tu prawie wyłącznie 
równinne krajobrazy peryglacjalne. 
 
332.16 – Obniżenie Otmuchowskie 
Niewielki region, stanowiący zapadlisko tektoniczne, wykorzystywany przez Nysą Kłodzką w jej środkowym biegu 
i ujściowe odcinki jej dopływów, z dominującym krajobrazem zalewowych den dolin i fragmentem równinnych 
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krajobrazów peryglacjalnych w części pn.-zach. W dnie doliny dwa duże zbiorniki retencyjne: Otmuchowski i 
Głębinowski. 
 
332.17 Przedgórze Paczkowskie 
Niewielki region podzielony prawie po połowie między Polskę i Czechy, w części polskiej cechujący się głównie 
krajobrazem teras nadzalewowych, a w części wsch. – pogórzy. 
 
332.25 – Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie 
Położony w rejonie granicznym Polski, Czech i Niemiec, stanowi zapadlisko tektoniczne wypełnione 
trzeciorzędowymi osadami jeziornymi z ogromnymi pokładami węgla brunatnego. W części pd. reprezentuje 
krajobraz słabo rozciętych wysoczyzn, a w części pn. – pogórzy. 
 
332.26 – Pogórze Izerskie 
Region rozciągający się od doliny Nysy Łużyckiej na zach. do doliny Bobru na wsch., częściowo położony w 
Czechach. Zbudowane jest głównie z granitów i gnejsów, przykrytych częściowo osadami mioceńskimi i 
czwartorzędowymi. W części zach. dominują krajobrazy wyżynne słabo rozciętych wysoczyzn i pogórzy, z 
fragmentami równin peryglacjalnych i teras nadzalewowych. W obrębie „Worka Turoszowskiego” jest on skrajnie 
przekształcony antropogenicznie w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. W części wsch. 
dominuje krajobraz pogórzy. Region przecina południkowo Kwisa z krajobrazami zalewowych den dolin i 
zbiornikami zaporowymi Złotniki i Leśna. 
 
332.27 – Pogórze Kaczawskie 
Region ograniczony od zach. doliną Bobru, z dominacją krajobrazów pogórskich z kulminacjami na stożkach 
bazaltowych mioceńskich erupcji wulkanicznych, m.in. na Ostrzycy (499 m n.p.m.). W centralnej osi regionu 
występują równinne krajobrazy peryglacjalne, a na pn. nawet peryglacjalne wzgórzowe w obrębie pól kemowych 
i fragmenty teras nadzalewowych. 
 
332.28 – Pogórze Wałbrzyskie 
Skrajnie wsch. część Pogórza Zachodniosudeckiego, o niewielkiej powierzchni, zbudowana głównie ze skał 
paleozoicznych, cechująca się typowym krajobrazem pogórzy o wysokościach w granicach 300 – 500 m n.p.m. 
 
332.34 – Góry Izerskie 
Skrajnie zachodnia część polskich Sudetów, w większości położona na terenie Czech. Zbudowane głównie z 
granitoidów z otoczką skał metamorficznych. Góry cechuje krajobraz dolnoreglowy, z kulminacją na Wysokiej 
Kopie (1126 m n.p.m.). 
 
332.35 – Góry Kaczawskie 
Niewysokie góry, cechujące się bardziej krajobrazem pogórskim, niż dolnoreglowym, od zach. i pd. ograniczone 
doliną Bobru, zbudowane głównie ze skał paleozoicznych, przekształcanych w następnych okresach 
geologicznych. Najwyższy szczyt to Skopiec (724 m n.p.m.). Znajdują się w nich źródła Kaczawy, w której dolinie 
znajdują się duże kamieniołomy wapieni i porfirów. 
 
332.36 – Kotlina Jeleniogórska 
Otoczone niskimi i średnimi górami obniżenie, wypreparowane w skałach granitowych. Odwadniane przez Bóbr 
i jego dopływy, w którego sąsiedztwie występują krajobrazy zalewowych den dolin. Część zach. regiony to 
krajobrazy obniżeń denudacyjnych, a część wsch. ma charakter krajobrazowy pogórzy. W pd. części kotliny 
znajduje się zbiornik zaporowy Sosnówka. 
 
332.37 – Karkonosze 
Najwyższa część Sudetów, przy czym w Polsce znajduje się niespełna 1/3 ich powierzchni. Zbudowane w polskiej 
części głównie z granitów. Rozciągają się od Przełęczy Szklarskiej na zach. do Przełęczy Kowarskiej na wsch. 
Krajobraz ma charakter piętrowy. W części polskiej na pn. charakteryzuje go regiel dolny, dalej ku pd. górny, a 
kulminacje na Śnieżce (1602 m n.p.m.) w części wsch. i Wielkim Szyszaku (1509 m n.p.m.) w części zach., mają 
charakter wysokogórski. Charakterystyczny w tym piętrze jest górski krajobraz polodowcowy, z tzw. kotłami i 
cyrkami lodowcowymi wypełnionymi stawami. 
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332.38 – Rudawy Janowickie 
Niewielkie pasmo górskie, ograniczone od pn. doliną Bobru, z dominującymi krajobrazami dolnoreglowymi, z 
kulminacją na Skalniaku (935 m n.p.m.). Zbudowane z granitów i zmetamorfizowanych skał paleozoicznych, z 
ostańcami skalnymi na stokach i wierzchowinach. 
 
332.41 – Brama Lubawska 
Obniżenie śródgórskie, wypreparowane w skałach karbońskich, określane też jako Kotlina Kamiennogórska. 
Charakteryzują ją krajobrazy obniżeń denudacyjnych i dolnoreglowe.  
 
332.42 – Góry Wałbrzyskie 
Stanowią zalesione, izolowane kopuły, będące wychodniami żył porfirowych, przecinających skały karbońskie z 
węglem kamiennym. W jego obrębie dominują krajobrazy dolnoreglowe z kulminacjami Rybnickiego Grzbietu i 
Borowej (854 m n.p.m.) oraz krajobrazy pogórskie w części zach. i wsch. 
 
332.43 – Góry Kamienne 
Stanowią wychodnię żyły porfirowej z okresu permskiego. Są przecięte z granicą z Czechami. Najwyższy szczyt to 
Waligóra (936 m n.p.m.). W ich obrębie znajdują się źródła Bobru. Dominują krajobrazy dolnoreglowe. 
 
332.44 – Góry Sowie 
Stanowią zrąb tektoniczny zbudowany z gnejsów prekambryjskich, należących do najstarszych skał na terenie 
Polski. Część pn. o bardziej pogórskim charakterze, rozcięta jest przełomem Bystrzycy. Część centralna i pd. z 
kulminacją na Wielkiej Sowie (1014 m n.p.m.) reprezentuje krajobraz dolnoreglowy. 
 
332.45 – Góry Bardzkie 
Oddzielone są od Gór Sowich Przełączą Srebrną, zbudowane ze zlepieńców, piaskowców i łupków paleozoicznych 
i skał wulkanicznych. Dominują tu krajobrazy pogórzy, które urozmaica przełom Nysy Kłodzkiej dzielący je na dwie 
części. Najwyższy szczyt to Kłodzka Góra (765 m n.p.m.). 
 
332.46 – Obniżenie Noworudzkie 
Niewielki region, posiadający charakter wypreparowanej w skałach karbońskich i permskich bruzdy, w której 
powstały złoża węgla kamiennego, odwadniana ku pn. przez Bystrzycę i na pd. przez Wodzicę. Krajobraz ma 
przeważnie charakter dolnoreglowy lub pogórski. 
 
332.47 – Obniżenie Ścinawki 
Szeroka bruzda między Górami Kamiennymi a Stołowymi, położona na terenie Polski i Czech (Broumovská 
Kotlina), wykorzystywana przez dopływ Nysy Kłodzkiej – Ścinawkę. Powstała na wychodniach iłowcowych i 
piaskowcowych skał górnopermskich. Charakteryzuje się w przewadze krajobrazem pogórskim, w części pd. 
obniżeń denudacyjnych, a wzdłuż pn.-wsch. granicy krajobrazem zalewowego dna doliny Ścinawki. 
 
332.48 – Góry Stołowe 
Położone na terenie Polski i Czech. W Polsce znajduje się głównie ich część pd.-wsch., zajmująca tylko około 10% 
powierzchni. Zbudowane ze stosunkowo młodych jak na Sudety skał: górnokredowych piaskowców i margli. 
Tworzą dwupiętrową strukturę o płaskich wierzchowinach. Dominują w nich krajobrazy dolnoreglowe. Z 
kulminacjami w obrębie Wielkiego Szczelińca (919) i Skalniaka (915 m n.p.m.). Krajobraz stoków i wierzchowin 
urozmaicają liczne ostańce i labirynty skalne. 
 
332.51 – Pogórze Orlickie 
Położone głównie na terenie Czech. W Polsce zaledwie około 5% obszaru regionu w okolicach Kudowy i Lewina. 
Zbudowane z granitu, skał paleozoicznych i kredowych charakteryzuje się głównie krajobrazem dolnoreglowym, 
z kulminacją w polskiej części na Grodźcu (803 m n.p.m.). 
 
332.52 – Góry Orlickie 
Stanowią blok zbudowany z prekambryjskich gnejsów. Położone głównie w Czechach. W Polsce tylko około 5% 
ich powierzchni. Obejmują krajobrazy dolnoreglowe z dominującą na granicy polsko-czeskiej Orlicą (1084 m 
n.p.m.), a najwyższym szczytem jest Velká Deštna (1125 n.p.m.) w Czechach. 
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332.53 – Góry Bystrzyckie 
Góry prawie w całości położone w Polsce, oddzielone od Czech doliną rzeki Orlicy. Zbudowane są z 
prekambryjskich gnejsów oraz piaskowców kredowych. W części zachodniej dominują krajobrazy regla dolnego, 
a we wsch. – pogórzy. Najwyższe wysokości osiągają na Łomnickiej Równi (898 m n.p.m.). 
 
332.54 – Kotlina Kłodzka 
Kotlina jest genetycznie rowem tektonicznym o kierunku południkowym, rozdzielającym Sudety środkowe od 
wschodnich. W poziom zasadniczy położony na wysokości 300 – 450 m n.p.m. wcięte są doliny – największa Nysy 
Kłodzkiej z krajobrazami zalewowych den dolin i mniejsza: Białej Lądeckiej, Bystrzycy Dusznickiej i Kłodzkiej, 
Wilczka. Centrum regionu stanowią krajobrazy obniżeń denudacyjnych, a najwyższe partie kotliny mają charakter 
pogórzy. 
 
332.61 – Góry Złote 
Podzielone prawie po połowie między Polskę i Czechy (Rychlebské Hory). Obszar o złożonej budowie 
geologicznej, ze skałami różnego wieku. Eksploatowane tu były złoża złota i arsenu. Góry w większości 
reprezentują krajobraz dolnoreglowy, z wyjątkiem część pn.-zach. - o charakterze pogórskim. Najwyższe szczyty 
to Smrek i Postawna (1125 m n.p.m.). 
 
332.62 – Masyw Śnieżnika 
Gnejsowy masyw, położony w Polsce (około 70%) i Czechach. Odwadniany przez Białą Lądecką i innymi 
dopływami Nysy Kłodzkiej, a w części czeskiej do Morawy (dorzecze Dunaju). Na Śnieżniku osiąga 1425 m n.p.m. 
Dominują tu krajobrazy dolnoreglowe, a w najniższej pn. części, pogórzy i obniżeń denudacyjnych. 
 
332.63 – Góry Opawskie 
W Polsce położona jest około 1/7 ich powierzchni. Większość w Czechach (Zlatohorská Vrchovina). Stanowią 
najbardziej na wsch. wysunięte pasmo Sudetów. Krajobraz większości z nich ma raczej charakter słabo rozciętych 
wysoczyzn (szczególnie na zach. od Głubczyc), natomiast fragment na pd. od Prudnika ma bardziej charakter 
pogórzy. Najwyższy szczyt na polsko-czeskiej granicy to Biskupia Kopa (889 m n.p.m.), a w Czechach to Přičny 
vrch (975 m n.p.m.). 
 
341. WYŻYNA ŚLĄSKO-KRAKOWSKA 
 
341.11 – Chełm 
Zbudowany z dolomitów i wapieni Garb, z kulminacją w formie szczątkowego komina wulkanicznego na Górze 
Św. Anny (400 m n.p.m.). W części centralnej i zach. dominują krajobrazy węglanowe zwartych masywów ze 
skałkami, a w części wsch. peryglacjalne krajobrazy równinne. 
 
341.12 – Garb Tarnogórski 
Rozczłonkowana płyta zbudowana z wapieni mezozoicznych, o przebiegu równoleżnikowym na długości około 
75 km. Obszar odwadniany przez Brynicę, Czarną Przemszą i jej dopływ Mitręga. Na dwóch pierwszych z tych rzek 
istnieją zbiorniki zaporowe. Część północna zdominowana przez peryglacjalne krajobrazy równinne, a pd. 
węglanowe krajobrazy zwartych masywów ze skałkami. Kulminacja tej części osiąga 398 m n.p.m. W części pn.-
wsch. krajobraz izolowanych połogich wzniesień, osiągający 434 m n.p.m. 
 
341.13 – Wyżyna Katowicka 
Środkowa część Wyżyny Śląskiej, zbudowana ze skał karbońskich ze złożami węgla kamiennego, na których 
zalegają dolomity i wapienie triasowe. Część zach., która charakteryzuje się dominacją peryglacjalnych 
krajobrazów równinnych, odwadniana jest ku zach. przez Kłodnicę i Bierawkę, w których dolinach występują 
krajobrazy zalewowych den dolin. Na Kłodnicy utworzono zbiorniki zaporowe Dzierżno Duże i Małe oraz 
Pławniowcie. Części wsch., z dominacją węglanowych krajobrazów zwartych masywów ze skałkami, odwadniana 
jest na wsch. do Przemszy, której towarzyszą krajobrazy zalewowych den dolin. Na wsch. skraju regionu 
fragmenty krajobrazów lessowo-eolicznych wysoczyzn silnie rozczłonkowanych (Pustynia Błędowska). Krajobraz 
regionu silnie przekształcony antropogenicznie. 
 
341.14 – Pagóry Jaworznickie 
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Stanowią ciąg zrębów tektonicznych zbudowanych z wapieni triasowych. Przez centrum regionu południkowo 
przepływa Przemsza z dużym zbiornikiem Dziećkowice, której towarzyszą krajobrazy zalewowych den dolin. 
Dominują krajobrazy peryglacjalne: w części zach. i środkowej wzgórzowe, a w pn. w pd.-wsch. – równinne. W 
części wsch. również węglanowe krajobrazy zwartych masywów ze skałkami. 
 
341.15 – Płaskowyż Rybnicki 
Zwarty region, przecięty granicą z Czechami, od zach. ograniczony doliną Odry, z dominacją równinnych 
krajobrazów peryglacjalnych. Zbudowany z osadów karbońskich z węglem, na których zalegają osady morza 
mioceńskiego i czwartorzędowe. Odwadniany głównie na zach. przez Rudę, na której utworzono zbiornik 
Rybnicki, której towarzyszą krajobrazy zalewowych den dolin. Część wsch. odwadniana w przez Pszczynkę w 
przeciwnym kierunku. 
 
341.21 – Wyżyna Wieluńska 
Region stanowi północny skraj Wyżyny Śląskiej, w  większości pokryty jest osadami czwartorzędowymi. Od pn. i 
częściowo od pd. region ogranicza dolina Warty. Dominują tu krajobrazy peryglacjalne: w części centralnej 
równinne, a w pd. i pn.-zach. pagórkowate, którym częściowo towarzyszą wzgórzowe. W centrum i na wsch. 
regionu również fragmenty węglanowych krajobrazów zwartych masywów ze skałkami i izolowanych połogich 
wzniesień. W dolinach Warty, Liswarty i Kocinki – krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
341.22 – Obniżenie Liswarty – Prosny 
Wypreparowane w skałach jurajskich obniżenie wykorzystywane przez górną Liswartę i Prosnę. W części wsch. i 
zach. dominują równinne krajobrazy peryglacjalne, a w części centralnej zalewowych den dolin oraz pogórzy. 
 
341.23 – Próg Woźnicki 
Łukowata strefa wzniesień, zbudowanych z piaskowców i zlepieńców triasowych. Od wsch. ograniczony przez 
dolinę Warty ze zbiornikiem Poraj, w której występują krajobrazy zalewowych den dolin. W regionie dominują 
krajobrazy pogórzy, przeplatane równinnymi krajobrazami peryglacjalnymi. W części pn.-zach. również 
peryglacjalne krajobrazy pagórkowate. 
 
341.24 – Próg Herbski 
Ciąg wzniesień zbudowanych z piaskowców jurajskich, przecięty doliną Liswarty z krajobrazem zalewowych den 
dolin. Dominacja równinnych krajobrazów peryglacjalnych z udziałem pogórskich. W część pn. również fragmenty 
krajobrazów pagórkowatych. 
 
341.25 – Obniżenie Górnej Warty 
Bruzda wypreparowana w mało odpornych iłach jurajskich, przykrytych piaskami i glinami czwartorzędowymi. 
Obejmuje górną część doliny Warty od wsi Kromołów, w której znajdują się jej źródła do Częstochowy. Dominują 
krajobrazy zalewowych den dolin z udziałem teras nadzalewowych oraz równinne krajobrazy peryglacjalne. 
 
341.26 – Obniżenie Krzepickie 
Niewielki mezoregion, wypełniony piaskami i glinami czwartorzędowymi, tworzącymi stoliwa, wały i pagórki 
kemowe. Krajobraz części zach. ma bardziej charakter pogórski, a wsch. – równinny peryglacjalny. 
 
341.31 – Wyżyna Częstochowska 
Region ograniczony od pn. i zach. doliną Warty, zbudowany z wapieni jurajskich, zdenudowanych w 
trzeciorzędzie przez procesy krasowe, których pozostałością są skaliste ostańce wapienne. Dominują tu 
węglanowe krajobrazy zwartych masywów ze skałkami. W części wschodniej występują również krajobrazy 
lessowe słabo rozciętych wysoczyzn a na pd. węglanowe faliste płaskowyże. Największe wysokości osiągają skałki 
pod Ogrodzieńcem (504 m n.p.m.) i na Górze Straszykowej (494 m n.p.m.). 
 
341.32 – Wyżyna Olkuska 
Stanowi zwarty blok wapieni jurajskich, ograniczony od wsch. Dłubnią, a od pd. Rudawą. Trzon regionu stanowią 
węglanowe krajobrazy zwartych masywów ze skałkami, a na jego wschodnim skraju powszechne są również 
krajobrazy węglanowych falistych płaskowyżów. Maksimum wysokości występuje koło Jerzmanowic na zach. od 
doliny Prądnika (512 m n.p.m.), który odwadnia wyżynę na południe do Wisły. 
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341.32 – Wyżyna Olkuska 
Stanowi zwarty blok wapieni jurajskich, ograniczony od wsch. Dłubnią, a od pd. Rudawą. Trzon regionu stanowią 
węglanowe krajobrazy zwartych masywów ze skałkami, a na jego wschodnim skraju powszechne są również 
krajobrazy węglanowych falistych płaskowyżów. Maksimum wysokości występuje koło Jerzmanowic na zach. od 
doliny. W regionie wiele malowniczych skał i przełomów wapiennych. 
 
341.33 – Rów Krzeszowicki 
Trzeciorzędowe równoleżnikowe zapadlisko tektoniczne o długości 30 km, położone między Trzebinią i 
Krakowem. Wypełnione osadami mioceńskimi przykrytymi piaskami i glinami czwartorzędowymi. Odwadniane 
ku wsch. przez Rudawę do Wisły. Dominują tu peryglacjalne krajobrazy równinne. 
 
341.34  – Garb Tenczyński 
Położony między doliną Wisły a Rowem Krzeszowickim zrąb tektoniczny,  o zróżnicowanej budowie geologicznej, 
pokryty lessami. W części pn. głównie krajobrazy węglanowe: falistych płaskowyżów oraz zwartych masywów ze 
skałkami, a w części pd. równinne krajobrazy peryglacjalne. Maksymalne wysokości do 411 m n.p.m. na wzgórzu 
z ruinami Zamku Tenczyn. 
 
342. WYŻYNA MAŁOPOLSKA 
 
342.11  – Wzgórza Radomszczańskie 
Region ograniczony od wsch. Pilicą, a od pd.-zach. Wartą, zbudowany z piaskowców kredowych i wapieni 
jurajskich przykrytych utworami czwartorzędu. Odwadniany promieniście do Pilicy (m.in. Luciążą) i do Warty 
(m.in. Widawką). W części wsch. dość jednolity krajobrazowo z równinami peryglacjalnymi, a w części zach. 
bardziej urozmaicony krajobrazowo, z równiną fluwioglacjalną w centrum oraz krajobrazami peryglacjalnymi: 
głównie pagórkowatymi i wzgórzowymi, w obrębie moren czołowych i kemów. 
 
342.12  – Wzgórza Opoczyńskie 
Region ograniczony od zach. i pn. Pilicą. Zbudowany ze skał jurajskich i kredowych przykrytych osadami 
czwartorzędowymi. W krajobrazie dominują krajobrazy równin peryglacjalnych, a w części pn.-wsch. 
fluwioglacjalnych (sandrowych). W części pn..-zach. krajobrazy izolowanych połogich wzniesień węglanowych, a 
w centrum wzgórzowe peryglacjalne związane z morenami czołowymi. W części pd.-wsch. również krajobrazy 
pojedynczych wzniesień krzemianowych. Region przecina Czarna z systemem stawów oraz Drzewiczka, wzdłuż 
których występują krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
342.13  – Próg Lelowski 
Region od wsch. ograniczony Pilicą, stanowiący pasmo wzgórz zbudowanych z piaskowców i margli kredowych, 
przykrytych osadami czwartorzędowymi. W części pn. dominują równinne krajobrazy peryglacjalne, a w pd. 
zwartych masywów węglanowych ze skałkami oraz lessowych słabo rozciętych wysoczyzn. Na wsch. skaju regiony 
wzdłuż Pilicy krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
342.14  – Niecka Włoszczowska 
Region ograniczony od wsch. Pilicą, a od pd.-zach. Wartą. W podłożu utwory kredowe przykryte utworami 
plejstoceńskimi i holoceńskimi (torfy). Dominują równinne krajobrazy peryglacjalne, z mniejszym udziałem 
pagórkowatych, oraz równin fluwioglacjalnych (na zach. skraju) i węglanowych płaskowyżów falistych. W 
dolinach Warty i Pilicy krajobraz zalewowych den dolin oraz teras nadzalewowych. 
 
342.15  – Pasmo Przedborsko-Małogoskie 
Region ograniczony od zach. Pilicą, a od wsch. Nidą. Zbudowany z wapieni jurajskich i kredowych piaskowców. 
Rozciąga się na długości 50 km z pn.-zach. na pd.-wsch. Dominują tu krajobrazy węglanowych płaskowyżów 
falistych z niewielkim udziałem równinnych krajobrazów peryglacjalnych. Maksymalne wysokości (351 m n.p.m.) 
osiągają wzgórza piaskowcowe. 
 
342.16  – Wzgórza Łopuszańskie 
Składają się z krótkich, poprzecinanych uskokami pasm,  zbudowanych ze skał jurajskich i triasowych. Zach. część 
regionu odwadniana Czarną do Pilicy, a wsch. Łosiną do Nidy, a potem do Wisły. W części zach. dominują 
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krajobrazy równinne: peryglacjalne i fluwioglacjalne, z pojedynczymi wzniesieniami krzemianowymi, a we wsch. 
peryglacjalne krajobrazy pagórkowate z udziałem zwartych masywów węglanowych ze skałkami. 
 
342.21  – Płaskowyż Jędrzejowski 
Region ograniczony od zach. Pilicą, od pd. Mierzawą, a od wsch. Nidą. W części pn. i zach. dominują równinne 
krajobrazy peryglacjalne, w pd. i wsch. węglanowe płaskowyże faliste z udziałem teras nadzalewowych doliny 
Nidy. Nad tą rzeką występują krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
342.22  – Wyżyna Miechowska 
Region ograniczony od pd. doliną Wisły, a od pn. dolinami Pilicy i Nidzicy. Zbudowany z wapieni jurajskich i margli 
kredowych przykrytych pokrywami lessowymi. Dominuje krajobraz węglanowych płaskowyżów falistych, a w 
części pd. lessowych wysoczyzn słabo rozciętych. W dolinach Szreniawy i Nidzicy krajobrazy zalewowych den 
dolin. 
 
342.23  – Płaskowyż Proszowicki 
Region ograniczony od pd. doliną Wisły, a od pn.- wsch. doliną Nidy. W podłożu występują morskie osady 
mioceńskie, utwory kredowe przykryte lessami z glebami czarnoziemnymi. Dominuje to krajobraz słabo 
rozciętych wysoczyzn lessowych, a w dolinach Nidzicy i Szreniawy krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
342.24  – Garb Wodzisławski 
Region ograniczony od pd. doliną Nidzicy, od wsch. Nidy a od pn. Mierzawy, zbudowany ze skał kredowych 
pokrytych lessem. Dominują krajobrazy węglanowe zwartych masywów ze skałkami, urozmaicone słabo 
rozciętymi wysoczyznami lessowymi na pd. oraz węglanowych płaskowyżów falistych na pn.-zach. W dolinie 
Mierzawy dominują krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
342.25  – Dolina Nidy 
Obejmuje ponad 60-km odcinek doliny od ujścia Łososiny do Białej Nidy po rejon ujściowy do Wisły w Wiślicy. 
Dominuje krajobraz zalewowych den dolin, a w sąsiedztwie doliny węglanowych płaskowyżów falistych. 
 
342.26  – Niecka Solecka 
Niewielki region położony w widłach dolin Wisły i Nidy. Zbudowany z margli kredowych przykrytych wapieniami 
i gipsami mioceńskimi przykrytych częściowo piaskami i żwirami. W gipsach zachodzą procesy krasowe. W 
centrum i na pd. regionu dominują równinne krajobrazy peryglacjalne, a w części pn. krajobrazy węglanowych 
płaskowyżów falistych. 
 
342.27  – Garb Pińczowski 
Wypiętrzenie między Niecką Solecką i Połaniecką, zbudowane z margli kredowych i częściowo utworów 
jurajskich. W części zach. dominują równinne krajobrazy peryglacjalne, w centralnej faliste płaskowyże 
węglanowe, a we wsch. krajobrazy słabo rozciętych wysoczyzn lessowych. Maksymalne wysokości dochodzą do 
330 m n.p.m. na wsch. od Buska. 
 
342.28  – Niecka Połaniecka 
Zapadlisko ograniczone od wsch. doliną Wisły, wypełnione mioceńskimi gipsami, iłami i piaskami przykrytymi 
częściowo utworami czwartorzędowymi. Region urozmaicony krajobrazowo. W części na zach. od doliny Czarnej 
głównie krajobrazy fluwioglacjalne: równinne i pagórkowate, a w części wsch. faliste płaskowyże węglanowe i 
terasy nadzalewowe doliny Wisły. W dolinach Wschodniej i Czarnej krajobrazy zalewowych den dolin ze 
zbiornikami zaporowymi (m.in. Chańcza w środkowym biegu Czarnej). 
 
28  – Niecka Połaniecka 
Zapadlisko ograniczone od wsch. doliną Wisły, wypełnione mioceńskimi gipsami, iłami i piaskami przykrytymi 
częściowo utworami czwartorzędowymi. Region urozmaicony krajobrazowo. W części na zach. od doliny Czarnej 
głównie krajobrazy fluwioglacjalne: równinne i pagórkowate, a w części wsch. faliste płaskowyże węglanowe i 
terasy nadzalewowe doliny Wisły. W dolinach Wschodniej i Czarnej krajobrazy zalewowych den dolin ze 
zbiornikami zaporowymi (m.in. Chańcza w środkowym biegu Czarnej) 
 
342.31  – Płaskowyż Suchedniowski 



 
 
 

str. 39 

 

Region sąsiadujący od pd. z Górami Świętokrzyskimi, zbudowany głównie z piaskowców triasowych, z kulminacją 
na wysokości 445 m n.p.m. (Występ koło Zagnańska). Kopulaste wzgórza rozdzielone są kotlinami 
denudacyjnymi. Krajobraz ma charakter pogórski, a w części wsch. słabo rozciętych wysoczyzn lessowych. W 
części pn.-wsch. wzdłuż Kamiennej krajobraz zalewowych den dolin. 
 
342.32  – Garb Gielniowski 
Wyżyna zbudowana z piaskowców mułowców i iłowców jurajskich, osiągająca maksymalnie wysokość 408 m 
n.p.m., z krajobrazem krzemianowym o charakterze pogórzy. Odwadniany przez Radomkę i jej dopływy ku wsch. 
i Drzewiczkę w kierunku zach. i pn. 
 
342.33  – Przedgórze Iłżeckie 
Położony na pn. od doliny Kamiennej i na zach. od doliny Wisły region, z wychodniami skał jurajskich i kredowych, 
w obniżeniach przykrytych czwartorzędowymi piaskami i glinami. Dominują tu peryglacjalne krajobrazy 
równinne, urozmaicone w części pd. krajobrazami pogórzy, a w osi centralnej i części wsch. falistych płaskowyżów 
węglanowych i na pn.-wsch. (na pd. od Krępianki) słabo rozciętych wysoczyzn lessowych. Spotykane również 
wzgórzowe ostańce form polodowcowych, a wzdłuż dolnego biegu Kamiennej krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
342.34-35  – Góry Świętokrzyskie 
Bardzo urozmaicony geologicznie i krajobrazowo mezoregion, charakteryzujący się pasmowym układem 
wzniesień, powstałych ze skał paleozoicznych i młodszych, wielokrotnie fałdowanych. Składają się z 
naprzemiennych pasm wyżynno-górskich i obniżeń, z przełomowymi odcinkami rzek, min. Bobrzy, Łosiny, Czarnej 
Nidy, Łagowianki, Koprzywianki. Krajobraz w przewadze posiada charakter pogórzy i gór niskich, jedynie w 
obrębie Łysogór z najwyższym szczytem Łysicą (612 m n.p.m.) można go określić jako dolnoreglowy. W części 
zach. krajobraz zwartych masywów węglanowych ze skałkami, a w pn.-wsch. słabo rozciętych wysoczyzn 
lessowych. 
 
342.36  – Wyżyna Sandomierska 
Ograniczona od pn. doliną Kamiennej a od wsch. Wisły, zbudowana ze skała paleozoicznych przykrytych osadami 
mioceńskimi oraz lessami. Część zach. regionu odwadniają dopływy Kamiennej, a wsch. Opatówka do Wisły. W 
krajobrazie dominują słabo rozcięte wysoczyzny lessowe, a w części pn. i wsch. silnie rozczłonkowane wąwozami 
wysoczyzny lessowe. 
 
342.37  – Pogórze Szydłowskie 
Region położony między środkową Nidą a górną Czarną, oddzielający Góry Świętokrzyskie od Niecki Nidziańskiej. 
Na podłożu struktur paleozoicznych zalegają tu morskie osady mioceńskie. Maksymalne wysokości dochodzą do 
325 m n.p.m. W jego centrum dominują węglanowe krajobrazy falistych płaskowyżów, a w otoczeniu również 
krajobrazy peryglacjalne: pagórkowate i równinne. 
 
343.1. WYŻYNA LUBELSKA Z ROZTOCZEM 
 
343.11  – Małopolski Przełom Wisły  
Odcinek doliny środkowej Wisły między Annopolem a Puławami  rozdzielający Wyżynę Małopolską od Lubelskiej. 
Na południu zbudowany z dolomitów i wapieni jurajskich a dalej ku północy z kredowych skał węglanowo-
krzemianowych. Stoki doliny dochodzą do 60-80 m wysokości. Dominuje krajobraz zalewowych den dolin, a w 
rejonie ujścia Chodelki również teras nadzalewowych. Na tym odcinku, oprócz niej do Wisły uchodzą takie 
ważniejsze prawobrzeżne dopływy, jak: Wyżnica i Bystra i lewobrzeżne: Kamienna, Krępianka, Iłżanka, Zwoleńka 
i Plewka. 
 
343.12  – Płaskowyż Nałęczowski  
Region ograniczony od zach. i wsch. dolinami Wisły i Wieprza, w której wraz z doliną jego dopływu Ciemięgi, 
występują krajobrazy zalewowych den dolin. W części wsch. dominują słabo rozcięte wysoczyzny lessowe, a w 
części zach. – w rejonie Kazimierz Dln. – Nałęczów – silnie rozczłonowane wysoczyzny węglanowe, z 
charakterystycznym krajobrazem wąwozowym. 
 
343.13  – Równina Bełżycka  
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Region położony między dolinami Wisły a dopływu Wieprza – Bystrzycy, zbudowany ze skał kredowych z cienką 
pokrywą czwartorzędową. Dominują krajobrazy węglanowych płaskowyżów falistych, a w części pn.-wsch. i pd.-
wsch. słabo rozcięte wysoczyzny lessowe. W dolinach Bystrzycy i Ciemięgi krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
343.14  – Kotlina Chodelska  
Niewielki region, stanowiący obniżenie wypreparowane w kredzie piszącej i wypełnione piaskami. Od zach. 
sąsiaduje z doliną Wisły. Dominuje w niej krajobraz obniżeń denudacyjnych, a w dolinie Chodelki krajobrazy: 
zalewowych den dolin i teras nadzalewowych. 
 
343.15  – Wzniesienia Urzędowskie  
Wyżyna położna między dolinami Wisły i górnej Bystrzycy, zbudowane z utworów kredowych i wapieni jurajskich, 
częściowo pokryta lessami. Posiada charakterystyczny pasmowy układ krajobrazów. Posuwając się od pn. 
występują następujące ich typy: węglanowych płaskowyżów falistych, silnie rozczłonowanych wysoczyzn 
węglanowych, słabo rozciętych wysoczyzn lessowych, zalewowego dna doliny Wyżnicy, ponownie słabo 
rozciętych wysoczyzn lessowych i węglanowych płaskowyżów falistych. 
 
343.16 – Płaskowyż Świdnicki  
Region położony w widłach Wieprza i Bystrzycy, w ich sąsiedztwie charakteryzujący się krajobrazami zalewowych 
den dolin. W podłożu margliste utwory kredowe. W części zach. dominuje krajobraz węglanowych płaskowyżów 
falistych, a we wsch. – izolowanych połogich wzniesień węglanowych. 
 
343.17 – Wyniosłość Giełczewska  
Najwyższa, środkowa część Wyżyny Lubelskiej z kulminacją na Bożym Darze (306 m n.p.m.), ograniczona 
dolinami: od zach. Bystrzycy, od pd. Poru, a od wsch. Wieprza. W części zach. dominuje krajobraz zwartych 
masywów węglanowych ze skałkami, a w części wsch. i pd. zbliżony jest udział wysoczyzn: silnie 
rozczłonkowanych lessowych (poddawanych erozji wąwozowej) słabo rozciętych. 
 
343.18 – Działy Grabowieckie  
Położone na wsch. od doliny Wieprza, między doliną Huczwy. Krajobrazy układają się tu pasmowo z orientacją 
równoleżnikową. W części pn. dominują węglanowe płaskowyże faliste oraz izolowane połogie wzniesienia 
węglanowe. W części zach. silnie rozczłonkowane wysoczyzny lessowe (erozja wąwozowa), a we wsch. słabo 
rozcięte wysoczyzny lessowe. Na pd. regionu znów przeważają faliste płaskowyże węglanowe. W dolinach dwóch 
prawobrzeżnych dopływów Wieprza: Wolicy i Wojsławki, dominują krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
343.19 – Padół Zamojski  
Rozległe obniżenie denudacyjne, o rozciągłości równoleżnikowej około 65 km, wypreparowane w marglach 
kredowych i kredzie piszącej. Przecięte jest doliną Wieprza, w której – podobnie jak w dolinach jej dopływów: 
Łabuńki, Czarnego Potoku i Topornicy – występują krajobrazy zalewowych den dolin. W części zach. dominują 
krajobrazy obniżeń denudacyjnych, w centralnej słabo rozcięte wysoczyzny lessowe, a na pn. od nich terasy 
nadzalewowe, a we wsch. faliste płaskowyże węglanowe. 
 
343.21 – Roztocze Zachodnie 
Pn.-zach. część Roztocza, ograniczona od pn. doliną Poraja, a od wsch. Gorajca, w których występują krajobrazy 
zalewowych den dolin. Trzon regionu stanowią krajobrazy silnie rozczłonkowanych wysoczyzn lessowych z 
licznymi wąwozami. Są one otoczone od zach. słabo rozciętymi wysoczyznami lessowymi, od pd. falistym 
płaskowyżem węglanowym, a od pn. obniżeniem denudacyjnym. Kulminacja tej części Roztocza to Dąbrowa (343 
m n.p.m.). 
 
343.22 – Roztocze Środkowe 
Położone na zach. od doliny Gorajca, przecięte doliną Wieprza, w której występują krajobrazy zalewowych den 
dolin. Zbudowane z piaskowców i wapieni mioceńskich na podłożu kredowym. Pozbawione pokryw lessowych. 
Dominują tu krajobrazy silnie rozczłonkowanych wysoczyzn węglanowych oraz falistych płaskowyżów 
węglanowych (w części pn. i pd.-zach.), w na wsch. skraju słabo rozciętych wysoczyzn. W rejonie doliny Wieprza 
również terasy nadzalewowe. 
 
343.23 – Roztocze Wschodnie 
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Rozciągające się od okolic Bełżca i Narola na zach. po Lwów na Ukrainie na wsch. Zbudowane jest z wapieni 
kredowych i utworów mioceńskich. W części polskiej jest zdominowane przez krajobraz zwartych masywów 
węglanowych ze skałkami. Najwyższy wzniesienie w tej części to Wysoki Dział (390 m n.p.m.). Jest odwadniane 
do zlewiska Morza Bałtyckiego (Tanew do Sanu) i Czarnego (Sołokija do Dniestru).  
 
512. PÓŁNOCNE PODKARPACIE 
 
512.1 – Kolina Ostrawska 
W Polsce położony tylko drobny wsch. fragment tego regionu, w rejonie Zebrzydowic. Zbudowany z osadów 
mioceńskich przykrytych glinami i żwirami czwartorzędowymi, dlatego dominują tu peryglacjalne krajobrazy 
równinne. 
 
512.21 – Równina Pszczyńska 
W Polsce znajduje się tylko drobny wsch. fragment tego regionu, położony na pn. od doliny górnej Wisły ze 
Zbiornikiem Goczałkowickim, o głównie piaszczystym podłożu. Dominują  to krajobrazy peryglacjalne: wzgórzowy 
w centrum regionu odwadnianym przez Korzenicę w równinny w części pn. W części pd. krajobrazy słabo 
rozciętych wysoczyzn. W dolinach Wisły, Pszczynki i Gostyni – krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
512.22 – Dolina Górnej Wisły 
Odcinek doliny górnej Wisły położony między Skoczowem a Kamieniem na zach. od Krakowa, z dominacją 
krajobrazów zalewowych den dolin uzupełnionym terasami nadzalewowymi. W dnie doliny znajduje się rozległy 
sztuczny zbiornik Goczałkowicki, jak i liczne stawy, o największych rozmiarach w części wsch. doliny między 
ujściem Soły i Skawy. 
 
512.23 – Podgórze Wilamowickie 
Region położony na pd. od Doliny Górnej Wisły i na zach. od doliny Skawy. Zbudowane w utworów mioceńskich 
na których zalegają lessy i utwory lessopodobne. W części wsch. dominują krajobrazy słabo rozciętych wysoczyzn 
lessowych, a w zach. krajobraz pogórzy, które urozmaicają zalewowe dna dolin: Skawy, Soły i Wieprzówki. 
 
512.23 – Podgórze Wilamowickie 
Region położony na pd. od Doliny Górnej Wisły i na zach. od doliny Skawy. Zbudowane w utworów mioceńskich 
na których zalegają lessy i utwory lessopodobne. W części wsch. dominują krajobrazy słabo rozciętych wysoczyzn 
lessowych, a w zach. krajobraz pogórzy, które urozmaicają zalewowe dna dolin: Skawy, Soły i Wieprzówki. 
 
512.31 – Rów Skawiński 
Niewielki region, stanowiący przełomowy odcinek doliny Wisły o długości około 20 km, między Kamieniem a 
Skawiną, o genezie tektonicznej. Dominują w nim krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
512.32 – Obniżenie Cholerzyńskie 
Łukowato wygięta równina o niewielkiej powierzchni, wyodrębniona ze względu na budowę geologiczną. Na iłach 
mioceńskich zalegają utwory czwartorzędowe, w tym lessy. Dominują tu równinne krajobrazy peryglacjalne. 
 
512.33 – Pomost Krakowski 
Mozaikowy układ wzgórz wapiennych (z kulminacją na Sowińcu – 362 m n.p.m.) i tektonicznych obniżeń, 
pomiędzy którymi przepływa Wisła. Występują tu peryglacjalne krajobrazy równinne i zalewowe dolinne. Region 
obejmuje zach. część Krakowa. 
 
512.41 – Nizina Nadwiślańska 
Część doliny Górnej Wisły położona między Krakowem a Zawichostem o długości około 180 km. Dolina 
wypełniona jest czwartorzędowymi osadami rzecznymi o miąższości kilkunastu metrów. Obejmuje również 
dolinę dolnego biegu Dunajca. Dominują to krajobrazy zalewowych den dolin ze znacznym udziałem teras 
nadzalewowych. W strefach ujściowych Raby, Dunajca i Wisłoki powstały rozległe stożki napływowe. W części 
zach. położony jest w niej Kraków. 
 
512.42 – Pogórze Bocheńskie 
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Stanowi przykarpacki fragment Kotliny Sandomierskiej, położony między Krakowem a doliną Dunajca. Utwory 
mioceńskie (ze złożami soli) przykryte są częściowo osadami czwartorzędowymi, w tym lessami. W dolinach Raby, 
Uszwicy i Kisieliny dominują krajobrazy zalewowych den dolin, w wyższych częściach dolin teras nadzalewowych, 
a w części pd. regionu spotyka się równiny peryglacjalne. 
 
512.43 – Płaskowyż Tarnowski 
Część Kotliny Sandomierskiej ograniczona dolinami: od pn. Wisły, od zach. Dunajca i od wsch. Wisłoki. Zbudowany 
z osadów miocenu przykrytych glinami i piaskami czwartorzędowymi. W części pn. dominują krajobrazy terasów 
nadzaleowych związane z doliną Wisły, a w centralnej i pd. równiny fluwioglacjalne. 
 
512.44 – Dolina Dolnej Wisłoki 
Obejmuje część doliny Wisłoki – poniżej Pilzna – o długości około 50 km, w której dominują krajobrazy 
zalewowych den dolin, a fragmentarycznie również piaszczystych i zwydmionych teras nadzalewowych. 
 
512.45 – Równina Tarnobrzeska 
Region położony w widłach dolin Wisły i Sanu, w centrum odwadniany ku pn. przez Łęg. W dolinach tych rzek 
dominują krajobrazy zalewowych den dolin, a w całym regionie najpowszechniejsze są krajobrazy teras 
nadzalewowych, zbudowanych głównie z piasków rzecznych. Centrum regionu zajmują równinne krajobrazy 
fluwioglacjalne. 
 
512.46 – Dolina Dolnego Sanu 
Zajmuje zasadniczą część doliny Sanu od Przemyśla do ujścia do Wisły o długości około 130 km. Dominują w niej 
krajobrazy zalewowych den dolin, a miejscami – szczególnie na odcinku między ujściami prawobrzeżnych 
dopływów: Lubaczówki i Tanwi – krajobrazy piaszczystych teras nadzalewowych.  
 
512.47 – Równina Biłgorajska 
Rozległy mezoregion, rozciągający się od rejony ujścia Sanu do Wisły prawie aż do granicy z Ukrainą w rejonie 
Lubaczowa, z bardzo licznymi ciekami odwadniającymi ją kratowo, ciekami głównymi na zach. i ich dopływami 
płynącymi na pd. Do tych cieków głównych należą dopływy Sanu: Tanew, Bukowa, Łukawica, Sanna, Karasiówka. 
Część pn. regionu to głównie krajobrazy piaszczystych teras nadzalewowych, środkowa – równiny peryglacjalne, 
a pd. zalewowe dno doliny Tanwi. 
 
512.48 – Płaskowyż Kolbuszowski 
Region ograniczony dolinami: od zach. Wisłoki, od wsch. Sanu, od pd. Wisłoka i Wielopolki, a od pn. Równiną 
Tarnobrzeską. Dominują w nim równinne krajobrazy peryglacjalne, ze względu na pylasto-piaszczyste podłoże, 
oraz otaczające je na obrzeżach regionu, w sąsiedztwie dolin – krajobrazy teras nadzalewowych. 
 
512.49 – Płaskowyż Tarnogrodzki 
Rozległy region przecięty granicą z Ukrainą, położony pomiędzy Tanwią na pn. a Sanem na pd. Zbudowany z iłów 
mioceńskich na których zalegają gliny i piaski czwartorzędowe przykryte lessem. Dominują równinne krajobrazy 
peryglacjalne a w części środkowej również terasy nadzalewowe doliny Lubaczówki i jej dopływów. W jej dolinie, 
jak również Wirowej (dopływ Tanwi) – krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
512.51 – Pradolina Podkarpacka 
Bruzda o przebiegu równoleżnikowym o długości około 70 km oddzielająca Płaskowyż Kolbuszowski na pn. od 
Pogórzy na pd. Ku zach. płynie nią Wielopolska do Wisłoki, a na wsch. płynie Wisłok do Sanu. Dominują tu 
krajobrazy zalewowych den dolin i miejscami teras nadzalewowych, a w części pn.-zach. równiny peryglcjalne. 
 
512.52 – Podgórze Rzeszowskie 
Region położony na pd. od Sanu i Wisłoka o rozciągłości równoleżnikowej około 65 km, zbudowany z iłów 
mioceńskich przykrytych piaskami i glinami czwartorzędowymi oraz lessem. Prawie w całości pokryty 
krajobrazami słabo rozciętych wysoczyzn lessowych, jedynie w dolinie Mleczki, dopływu Wisłoka, w części pn. 
reprezentowane są krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
513, 514, 522. KARPATY 
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513.32 – Pogórze Śląskie 
Skrajnie zach. w Polsce część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, zbudowana z mało odpornych kredowych serii 
fliszowych z wkładkami wapieni i żył skał wulkanicznych. Zach. granicę stanowi dolina Olzy na granicy z Czechami. 
Najwyższym wzniesieniem jest Jasieniowa (520 m n.p.m.). Dominuje krajobraz pogórzy, przecięty południkowymi 
odcinkami dolin: Wisły, Białej i Soły, w których przeważają krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
513.33 – Pogórze Wielickie 
Rozciąga się od doliny Wieprzówki k. Andrychowa na zach. do doliny Raby k. Myślenic na wsch., równoleżnikowo 
na długości około 70 km. Zbudowane z osadów mioceńskich pokrytych w partiach wierzchowinowych glinami i 
żwirami plejstoceńskimi. Dominują krajobrazy pogórzy, przecięte w dolinie Raby krajobrazami zalewowych den 
dolin i teras nadzalewowych. W części pn.-wsch. płaty równinnych krajobrazów fluwioglacjalnych. W dolinie Raby 
na pd. regionu rozległy zaporowy zbiornik Dobczycki. 
 
513.34 – Pogórze Wiśnickie 
Położone między dolinami Raby i Dunajca. Pn. część pogórza pokrywają utwory pylaste. Reprezentuje typowe 
krajobrazy pogórskie, z kulminacjami nieznacznie przekraczającymi 500 m n.p.m. 
 
513.45 – Beskid Śląski 
Położony między doliną Olzy na zach. i doliną Soły na wsch. Część pn. budują piaskowce, iłowce i margle kredowe, 
a pd. utwory – głównie piaskowce – oligoceńskie i eoceńskie. W związku z tym część pn. cechuje się krajobrazem 
dolnoreglowym, a pd. bardziej pogórskim. Ich kulminację stanowią Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania Góra 
(1220 m n.p.m.), na której stokach znajdują się źródła Wisły. W dolinie Wisły i Soły występują krajobrazy 
zalewowych den dolin. 
 
513.46 – Kotlina Żywiecka 
Trójkątne obniżenie śródgórskie otoczone Beskidami: Śląskim, Małym, Makowskim i Żywieckim. Odwadniane jest 
przez Sołę i jej dopływy. Składa się z krajobrazów zalewowych den dolin i obniżeń denudacyjnych. W części pn. 
położone na Sole zaporowe jezioro Żywieckie. 
 
513.47 – Beskid Mały 
Położony między dolinami Białej i Skawy i przecięty przez dolinę Soły, w której dominują krajobrazy zalewowych 
den dolin z zaporowym jeziorem Międzyborskim wykorzystywanym przez elektrownię szczytowo-pompowa na 
górze Żar. Część centralna i zach. cechuje się krajobrazem dolnoreglowym a część wsch. bardziej pogórskim. 
Najwyższy szczyt to Czupel (933 m n.p.m.). 
 
513.48 – Beskid Makowski 
Położony między dolinami Soły i Raby i przecięty przez dolinę Skawy, w których dominują krajobrazy zalewowych 
den dolin. Zbudowany z piaskowców magurskich przewarstwionych łupkami. Krajobraz części pn. ma bardziej 
charakter pogórski, a pd. – regla dolnego. Najwyższy szczyt to Mędralowa (1170 m n.p.m.). 
 
513.49 – Beskid Wyspowy 
Położony między dolinami Raby i Dunajca i przecięty przez równoleżnikową dolinę Łososiny, w których dominują 
krajobrazy zalewowych den dolin. Tło krajobrazowe stanowią krajobrazy o charakterze pogórskim, a 
odosobnione masywy górskie cechują się krajobrazem dolnoreglowym. Budują je piaskowce magurskie. 
Najwyższym wzniesieniem Beskidu jest Mogielnica (1170 m n.p.m.). 
 
513.50 – Kotlina Rabczańska 
Falista powierzchnia zrównania, przecięta przez górne biegi Raby i Skawy, z którymi związane są krajobrazy 
zalewowych den dolin. Wzgórza ostańcowe przekraczają wysokość 600 m n.p.m. Krajobraz ma w przewadze 
charakter pogórza. 
 
513.51 – Beskid Żywiecki 
Region górski przecięty granicą ze Słowacją, zbudowany z piaskowców i łupków serii magurskiej. Najwyższą część 
stanowi Pasmo Babiogórskie, położone w części pn. z kulminacją na Babiej Górze – Diablaku (1725 m n.p.m.), na 
której najlepiej poza Tatrami wykształciła się w Polsce piętrowość górska. W tej części Beskidu krajobrazy 
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wysokogórskie Babiej Góry otoczone są krajobrazami górno- i dolnoreglowymi. W pozostałej części (śrdk. i pd.) 
dominują krajobrazy pogórzy. 
 
513.52 – Gorce 
Osobliwa grupa górska z której centrum z kulminacją na Turbaczu (1310 m n.p.m.) rozchodzą się we wszystkich 
kierunkach różnej długości ramiona górskie. Od wsch. ogranicza je dolina Dunajca i Kamienicy a od zach. Raby i 
Mszanki. Są one zbudowane głównie z piaskowców trzeciorzędowych. Dominuje tu krajobraz dolnoreglowy, a w 
części pn.-wsch. i pd.-zach. – pogórski. 
 
513.53 – Kotlina Sądecka 
Niewielki region o kształcie trójkąta, powstały poniżej połączenia Popradu i Kamienicy z Dunajcem, o charakterze 
erozyjno-denudacyjnym, wypełniony głownie holoceńskimi osadami rzecznymi, z dominacją krajobrazów 
zalewowych den dolinnych a lokalnie teras nadzalewowych. Zlokalizowano tu Nowy Sącz. 
 
513.54 – Beskid Sądecki 
Obszar górski, ograniczony od zach. Dunajcem, od wsch. i pn. jego dopływem Kamienicą, a od pd. Popradem i 
Grajcarkiem, zbudowany przede wszystkim z utworów eoceńskich i oligoceńskich (piaskowców i in.). Podzielony 
na dwie główne części, przebiegającą południkowo doliną Popradu (z krajobrazem zalewowych den dolin): Pasmo 
Radziejowej na zach. (z dominacją krajobrazów dolnoreglowych i udziałem pogórskich) i Jaworzyny Krynickiej na 
wsch. (z dominacją pogórskich i udziałem dolnoreglowych). Kulminacje obu części to Radziejowa (1256 m n.p.m.) 
i Jaworzyna (1114 m n.p.m.). 
 
513.61 – Pogórze Rożnowskie 
Region położony w widłach Dunajca i jego dopływu Białej, w dolinach których dominują krajobrazy zalewowych 
den dolin. Położone na pn. od strefy maksymalnego zasięgu zlodowacenia sanu. Częściowo przykryte lessami. W 
jego obrębie dominują krajobrazy pogórzy, z kulminacją na Dąbrowskiej Górze k. Nowego Sącza (583 m n.p.m.). 
W części pn. niewielki płat równinnych krajobrazów peryglacjalnych. Na Dunajcu zlokalizowano dwa rozległe 
zbiorniki retencyjne: Rożnowski i Czchowski. 
 
513.62 – Pogórze Ciężkowickie 
Region ograniczony dolinami: od zach. Białej, od wsch. Wisłoki, a od pd. Ropy, w których dominują krajobrazy 
zalewowych den dolin. Zbudowane z piaskowców, zlepieńców i łupków paleogeńskich i kredowych. We wnętrzu 
regionu występują wyłącznie krajobrazy pogórzy z kulminacją na Liwoczu (561 m n.p.m.). Część pd. odwadniania 
na pd. do Ropy przez Olszankę, Sitankę i Moszczankę.  
 
513.63 – Pogórze Strzyżowskie 
Region położony między dolinami: od zach. Wisłoki, od pd. jej dopływu Jasiołki, od wsch. Wisłoka, od pn. 
Wielopolki (dopływ Wisłoki). Zbudowane z piaskowców, łupków i zlepieńców oligoceńskich i mioceńskich. 
Większość regionu zajęta przez krajobraz pogórski, z kulminacją na Chełmie (540 m n.p.m.). W części pn.-wsch. 
występują krajobrazy słabo rozciętych wysoczyzn lessowych. 
 
513.64 – Pogórze Dynowskie 
Rozległy region ograniczony od pn.-zach. i pd. doliną Wisłoka a od wsch. doliną Sanu. W ich dolinach, podobnie 
jak Stobnicy (dopływu Wisłoka) występują krajobrazy zalewowych den dolin. Zbudowane w przewadze z 
piaskowców, które występują również w formie ostańców skalnych, tzw. Prządek koło Odrzykonia. We wnętrzu 
regionu bezwzględnie dominuje krajobraz pogórza, z kulminacją na Suchej Górze (592 m n.p.m.). 
 
513.65 – Pogórze Przemyskie 
Region od zach. i pn. ograniczony doliną Sanu, a od wsch. doliną Wiaru. Przecięty granicą z Ukrainą. Zbudowany 
z piaskowców, mułowców i iłowców kredowych i peleogeńskich. We wnętrzu regionu dominują krajobrazy 
pogórskie, przekraczające wysokość 600 m n.p.m. 
 
513.66 – Obniżenie Gorlickie 
Niewielki region o założeniu tektonicznym, oddzielający Pogórze Ciężkowickie od Beskidu Niskiego. 
Wykorzystywany jest przez Ropę, wzdłuż której występują krajobrazy zalewowych den dolin, którym towarzyszą 
krajobrazy pogórzy. 
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513.67 – Kotlina Jasielsko-Krośnieńska 
Obniżenie o rozciągłości równoleżnikowej około 50 km, odwadniane na pn. przez Wisłok i na zach. przez Ropę do 
Wisłoki, których doliny są zajęte przez krajobrazy zalewowych den dolin. Towarzyszą im również krajobrazy teras 
nadzalewowych, szczególnie między Wisłokiem a Jasiołką oraz w dolinie Pielnicy – dopływu Wisłoka. W wyższych 
partiach kotliny – krajobrazy pogórzy. 
 
513.68 – Pogórze Jasielskie 
Położone między doliną Ropy od zach. i Jasiołki od wsch. a rozdzielone doliną Wisłoki, w których występują 
krajobrazy zalewowych den dolin i miejscami również teras nadzalewowych. Zbudowane głównie z oligoceńskich 
piaskowców, łupków i iłowców. Dominują tu krajobrazy pogórskie, z kulminacją na Cieklince (514 m n.p.m.). 
 
513.69 – Pogórze Bukowskie 
Region ograniczony dolinami: od zach. Jasiołki, od pn. Wisłoka, a od wsch. Sanu, w których dominują krajobrazy 
zalewowych den dolin. Przecięty południkowo licznymi ciekami, m.in. Wisłokiem z zaporowym jez.Besko, 
Pielnicą, Sanoczkiem i Osławą. Zdominowany przez krajobrazy pogórzy, z kulminacją 512 m n.p.m. położoną k. 
Zagórza. 
 
513.71 – Beskid Niski 
Rozległy region gór średnich o rozciągłości równoleżnikowej ponad 100 km, przecięty granicą ze Słowacją. 
Położony między doliną Kamienicy i przełęczą Tylicką na zach. oraz doliną Osławy i przełączą Łupkowską na wsch.. 
Przecięty licznymi dolinami o przebiegu zbliżonym do południkowego, m.in. (od zach.): Białej, Ropy, Wisłoki, 
Jasiołki, w których reprezentowany jest krajobraz zalewowych den dolin. Dominują tu krajobrazy pogórzy oraz 
regla dolnego w wyższych partiach, z kulminacją na Lackowej (997 m n.p.m.) po stronie polskiej. 
 
514.11 – Kotlina Orawsko-Nowotarska 
Równoleżnikowe obniżenie, położone pomiędzy Gorcami na pn. a Pogórzem Spisko-Gubałowskim na pd. o 
genezie tektonicznej, w większości wypełnione przez czwartorzędowe piaski, żwiry i mułki rzeczne oraz torfy. 
Wykorzystywane przez Dunajec, odprowadzający wody na wsch., na którym zlokalizowano zaporowy zbiornik 
Czorsztyński, oraz Piekielnik, odwadniający kotlinę na zach. do sztucznego Zalewu Orawskiego, położonego w 
dorzeczu Dunaju. Dominują tu krajobrazy zalewowych den dolin oraz teras nadzalewowych. 
 
514.12 – Pieniny 
Niewielka grupa górska o rozciągłości równoleżnikowej około 35 km, stanowiąca część wapiennego pasa 
skałkowego. Przedzielone granicą ze Słowacją. Przecięte przez Dunajec, tworzący malowniczy przełom. Część 
wsch., tzw. Małe Pieniny, od północy ograniczone doliną Grajcarka – dopływu Dunajca. Wzdłuż tych cieków 
występują krajobrazy zalewowych den dolin. W regionie dominują węglanowe krajobrazy zwartych masywów ze 
skałkami. Najwyższy szczyt zasadniczego pasma Pienin to Trzy Korony (982 m n.p.m.), a Małych Pienin – Wysokie 
Skałki (1052 m n.p.m.).  
 
514.13 – Pogórze Spisko-Gubałowskie 
Asymetryczny ciąg wzniesień, zbudowanych z eoceńsko-oligoceńskich łupków, mułowców i piaskowców fliszu 
podhalańskiego. W Polsce położona jest jego część środkowa – pozostała na Słowacji. Przecięte przez 
południkowe odcinki dolin Dunajca, Białego Dunajca, Leśnicy i Białki, z krajobrazami zalewowych den dolin. W 
regionie dominują krajobrazy pogórzy, a najwyższy jego szczyt w Polsce to Magura Witowska (1233 m n.p.m.); 
najbardziej znany Gubałówka (1120 m n.p.m.). 
 
514.14 – Rów Podtatrzański 
Podłużne, równoleżnikowe obniżenie u północnego podnóża Tatr, wypreparowane w mało odpornych 
eoceńskich łupkach marglistych. Wypełniony w większości piaskami, żwirami i rumoszem skalnym stożków 
usypiskowych. Odwadniany jest na pn. przez dopływy Dunajca. Dominuje tu krajobraz obniżeń denudacyjnych. 
W rowie położona większa część Zakopanego. 
 
514.52 – Tatry Zachodnie 
Środkowa część łańcucha tatrzańskiego, położona między Górami Choczańskimi na zach. (na Słowacji) i Tatrami 
Wysokimi, między dolinami Suchego Potoku i Suchej Wody. W  części pn. dominują piaskowce, wapienie, łupki, 
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dolomity i margle triasowe, a w najwyższych partiach m.in. gnejsy i granity karbońskie. Wytworzyła się tu 
charakterystyczna piętrowość górska, z krajobrazami regla dolnego, górnego oraz wysokogórskim, z 
kulminacjami na wododziale granicznym ze Słowacją. Najwyższe szczyty po stronie polskiej to: Krzesanica (2122  
m n.p.m.) i Wołowiec (2063 m n.p.m.). 
 
514.53 – Tatry Wysokie 
W Polsce znajduje się niewielka ich część, pozostała na Słowacji. W części pn. zbudowane ze skał węglanowych, 
ale w zasadniczej części z granitoidów karbońskich. Stanowią najwyższą część Karpat Polskich, z typowym 
krajobrazem wysokogórskim oraz dolno- i górnoreglowym, w którym wykształciły się formy działalności 
lodowców górskich, w szczególności cyrki z jeziorami, z których największe to Wielki Staw w Dolinie Pięciu 
Stawów, Morskie Oko, Czarny Staw Gąsienicowy. Liczne szczyty przekraczające wysokość 2000 m n.p.m. z 
kulminacją na granicznych Rysach (2499 m n.p.m.). 
 
521.1 – Płaskowyż Chyrowski 
Region położony głównie na Ukrainie. W Polsce jedynie jego niewielki pn.-zach. fragment w dolinie Wiaru 
(dopływ Sanu) koło Przemyśla z dominującymi krajobrazami zalewowych den dolin i położonymi wyżej słabo 
rozciętymi wysoczyznami lessowymi. 
 
522.11 – Góry Sanocko-Turczańskie 
Położne między dolinami Sanu (na zach.) i Stryja (na wsch.), częściowo na terenie Ukrainy. Wzdłuż głównych 
cieków krajobraz zalewowych den dolin, natomiast we wnętrzu regionu krajobraz pogórzy. Na Sanie 
zlokalizowano duży zbiornik zaporowy Solina, nad którym góruje najwyższy szczyt w polskiej części regionu – 
Jawor (742 m n.p.m.).  
 
522.12 – Bieszczady Zachodnie 
Część Beskidów Wschodnich położona między Przełęczą Łupkowską i doliną Osławy na zach. a Przełączą Użocką 
i źródłami Sanu na Ukrainie na wsch. Zbudowane z fliszu, częściowo składającego się z odpornych piaskowców, 
tworzących najwyższe partie górskie. W niższych partiach dominuje krajobraz pogórzy, ale większość Bieszczad 
cechuje się krajobrazem dolnoreglowym, z kulminacją na Tarnicy (1346 m n.p.m.) oraz charakterystycznymi 
połoninami Wetlińską i Caryńską,  stanowiącymi rozległe wierzchowiny górskie z roślinnością łąkową. 
 
841 – 842. POJEZIERZA MAZURSKIE I LITEWSKIE 
 
841.57 – Wzniesienia Górowskie 
Stanowią izolowany cokół morenowy, przecięty granicą Obwodu Kaliningradzkiego Rosji, z dominującym 
równinnym krajobrazem glacjalnym oraz płatami krajobrazów wzgórzowych na pagórach czołowomorenowych i 
kemowych, z kulminacją na Górze Zamkowej (219 m n.p.m.). Fragmentarycznie również równiny fluwioglacjalne 
oraz krajobraz zalewowego dna doliny Wałszy. 
 
841.58 – Równina Ornecka 
Mały region, położony między dolinami Pasłęki a Drwęcy Warmińskiej, zdominowany przez równinny krajobraz 
fluwioglacjalny (sandrowy). 
 
841.59 – Równina Sępopolska 
Region o nieckowatym kształcie, wypełniony częściowo mułkami i piaskami o genezie jeziornej. Dominują 
równinne krajobrazy glacjalne, a w centrum regionu doliny Łyny i jej dopływu – Gubera, cechujące się 
krajobrazem zalewowych den dolinnych. 
 
842.71 – Puszcza Romincka 
W Polsce położona jest tylko niewielka, pd. część tego regionu, a pozostała w Obwodzie Kaliningradzkim Rosji, 
gdzie również położone jest największe jezioro regionu – Wisztynieckie. Dominuje krajobraz glacjalny: równinny 
(część wsch.) i pagórkowaty (część zach.). Odwadniany Gołdapą i Błędzianką. Największe w polskiej części jezioro 
to Gołdap. 
 
842.72 – Pojezierze Zachodniosuwalskie 
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Zdominowane przez pagórkowate krajobrazy glacjalne oraz duże płaty krajobrazów wzgórzowych, związane ze 
ciągami moren czołowych i wałami ozów. Odwadniane przez Rospudę, której towarzyszą krajobrazy zalewowych 
den dolinnych. Liczne jeziora, z których największe to: Rospuda, Mieruńskie Wlk., Oleckie Wlk., Bolesty, Garbas. 
 
842.73 – Pojezierze Wschodniosuwalskie 
Region o silnie urozmaiconym krajobrazie, przecięty granicą z Litwą. Dominuje pagórkowaty krajobraz glacjalny, 
urozmaicony krajobrazem wzgórzowym, związanym z licznymi strefami pagórów czołowomorenowych i 
kemowych, a miejscami obniżenia o genezie zastoiskowej wypełnionymi iłami, piaskami i mułkami. Liczne jeziora, 
z których największe to: Szelmęt Wlk. Gaładuś, Pomorze, pn. część Wigier i najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza 
(108, 5 m). Region odwania rzeka Marycha położona w zlewni Niemna. 
 
842.74 – Równina Augustowska 
Dość rozległy region, zdominowany przez równinne krajobrazy fluwioglacjalne (sandrowe), przecięty od wsch. 
granicami z Litwą i Białorusią. Na obrzeżach występują glacjalne krajobrazy pagórkowate. Część zach. odwadnia 
dolna Rospuda, a pn. i wsch. Czarna Hańcza, którym towarzyszą krajobrazy zalewowych den dolinnych. System 
hydrograficzny obu rzek połączony jest Kanałem Augustowskim. Charakterystyczne duże jeziora, jak Wigry, Sajno, 
Necko, Białe, Serwy, Blizno. 
 
842.81 – Pojezierze Olsztyńskie 
Bardzo rozległy i zróżnicowany krajobrazowo region. W części zach. dominują równinne krajobrazy 
fluwioglacjalne (sandrowe), a we wsch. – pagórkowate i miejscami równinne krajobrazy glacjalne. W części pn. 
krajobrazy wzgórzowe związane głównie z polami kemowymi. Region odwadnia Łyna, a w części zach. Pasłęka, 
którym na pn. od Olsztyna towarzyszą krajobrazy zalewowych den dolinnych. Znaczna jest jeziorność regionu. 
Największe zbiorniki to: Łańskie i Pluszne, Wulpińskie, Wadąg, Kośno, Kalwa, Isąg, Morąg, Szeląg Wielki, Ukiel. 
 
842.82 – Pojezierze Mrągowskie 
Zdominowane przez pagórkowaty, miejscami wzgórzowy, krajobraz glacjalny, a w części pd. równinny krajobraz 
fluwioglacjalny (sandrowy). Pd. część regionu odwadnia Krutynia, a pn. Guber. Znaczna jest jeziorność regionu, a 
największe akweny to: Dadaj, Sasek Wielki, Mokre, Białe. 
 
842.83 – Kraina Wielkich Jezior Mazurskich 
Mezoregion o najwyższej jeziorności w Polsce, z dominującym pagórkowatym krajobrazem glacjalnym, i płatami 
krajobrazów wzgórzowych oraz fragmentami zalewowych den dolin. Część południowa odwadniana Pisą do 
Narwi, a pn. Węgorapą do Pregoły, połączone systemem jezior i kanałów Niegocin-Tałtowisko. Część pn. zajmuje 
system jeziora Mamry (Dobskie, Dargin, Kisajno), centralną jezioro Niegocin z Jagodnym, a pd. m.in. jeziora 
Ryńskie, Tałty i Mikołajskie. 
 
842.84 – Kraina Węgorapy 
Urozmaicony krajobrazowo region, przecięty granicą Obwodu Kaliningradzkiego Rosji, w części zach. przeważają 
równinne krajobrazy glacjalne, a w pd. pagórkowate i wzgórzowe glacjalne. Region odwadnia ku pn. Węgorapa i 
jej dopływ Gołdapa, którym towarzyszą krajobrazy zalewowych den dolinnych. W części zach. położone jest 
reliktowe jez. Oświn. 
 
842.85 – Wzgórza Szeskie 
Niewielki region, odcinające się większymi wysokościami od otoczenia, z dominującym glacjalnym krajobrazem 
pagórkowatym i wzgórzowym (związanym z pagórami kemowymi i czołowomorenowymi), z kulminacją na 
Szeskiej Górze (309 m n.p.m.). Bezjeziorny. 
 
842.86 – Pojezierze Ełckie 
Dość rozległy region, stanowiący wschodni skraj Pojezierza Mazurskiego, z urozmaiconym krajobrazem, w którym 
dominują glacjalne pagórkowate, a miejscami (część pn. i wsch.) glacjalne równinne. Liczne strefy 
czołowomorenowe i kemy, tworzące krajobraz wzgórzowy, położone między strefą marginalną fazy pomorskiej 
zlodowacenia wisły a maksymalnym zasięgiem tego zlodowacenia. Również fragmenty równinnych krajobrazów 
sandrowych oraz zalewowych den doliny Ełku. Liczne duże jeziora, m.in. Gołdapiwo, Łaźno, Szóstak, Łaśmiady, 
Selmęt Wlk., Ełckie, Druglin, Rajgrodzkie.  
 



 
 
 

str. 48 

 

842.87 – Równina Mazurska 
Rozległy region o znacznej rozciągłości równoleżnikowej od Niedzicy na zach., do Białej Piskiej na wsch.), 
stanowiący zespół sandrów położonych między strefą marginalną fazy pomorskiej zlodowacenia wisły a 
maksymalnym zasięgiem tego zlodowacenia. Zdominowany przez równinne krajobrazy fluwioglacjalne 
(sandrowe), przecinane południkowo strefami zalewowych den dolin: Omulwi, Wałpuszy, Rozogi, Szkwy, Turośli, 
Rybnicy i Pisy. W części pn. o wysokiej jeziorności, z największym w Polsce jez. Śniardwy oraz innymi: Roś, Nidzkie, 
Orzysz, Pogubie Wlk., Omulew. 
 
843.3 – 845.1. NIZINY WSCHODNIE 
 
843.31 – Wysoczyzna Kolneńska 
Wyraźnie wyodrębniony region, ograniczony dolinami: od zach. Pisy, od pd. Narwi i od wsch. Biebrzy, a od pn. 
strefą marginalną zasięgu zlodowacenia wisły. Tło krajobrazowe stanowią peryglacjalne krajobrazy pagórkowate, 
na które nakładają się płaty krajobrazów wzgórzowych, związanych z ciągami moren czołowych i polami 
kemowymi, z kulminacją na wys. 213 m n.p.m. Region odwadniany jest m.in. przez Wissę, Skrodę i Łojewek, w 
sąsiedztwie których charakterystyczny jest krajobraz zalewowych den dolinnych. 
 
843.32 – Kotlina Biebrzańska 
Rozległy region o charakterze zabagnionego obniżenia, rozciągającego się w dolinie Biebrzy na długości około 
130 km, od granicy z Białorusią do ujścia do Narwi. Dominują w nim krajobrazy zalewowych den dolin, a w części 
pd. równiny bagienne. Miejscami również terasy nadzalewowe i płaty równinnych krajobrazów glacjalnych i 
peryglacjalnych wyniesione ponad dno doliny w jej obrębie. Stanowi unikatowy zespół bagienny w skali 
europejskiej. 
 
843.33 – Wysoczyzna Białostocka 
Bardzo rozległy mezoregion, ograniczony od pn. doliną Biebrzy, a od zach. i pd. doliną Narwi. Na wsch. przecięty 
granicą z Białorusią. W części pn. dominują fluwioglacjalne krajobrazy pagórkowate oraz wzgórzowe, z kulminacją 
o wysokości 214 m n.p.m. Na pd. krajobrazy równinne: peryglacjalne i fluwioglacjalne z udziałem wzgórzowych. 
Region przecina Supraśl, w której dolinie występują krajobrazy zalewoych den dolin, podobnie jak wzdłuż 
granicznej rzeki Świsłoczy, odprowadzającej wody do zlewni Niemna. 
 
843.34 – Wzgórza Sokólskie 
Region przecięty granicą z Białorusią, w którym dominują krajobrazy peryglacjalne: w części pn. pagórkowate, w 
części centralnej wzgórzowe (z kulminacją o wysokości 238 m n.p.m.), a w pd. równinne. Niewielki udział mają 
równinne krajobrazy fluwioglacjalne (na pd.) oraz zalewowego dna doliny Sidry (na pn. obszaru). 
 
843.35 – Wysoczyzna Wysokomazowiecka 
Rozległy region, ograniczony od pn. i wsch. doliną Narwi, od pd. doliną Bugu a od zach. moreną Czerwonego 
Boru. Dominują tu równinne krajobrazy peryglacjalne z udziałem krajobrazów wzgórzowych, głównie w obrębie 
pól kemowych. W części pd. również krajobrazy równinne fluwioglacjalne. Region przecinają południkowo rzeki 
Ślina i Mianka, z którymi związane są krajobrazy zalewowych den dolin, podobnie jak w dolinie Narwi na wsch. i 
Gaci na zach. 
 
843.36 – Dolina Górnej Narwi 
Unikatowy region dolinny, odwadniany przez rzekę Narew o charakterze warkoczowym (anastomozującym), 
składająca się z wielu meandrujących koryt. Rozciąga się na długości około 130 km, od granicy z Białorusią, przy 
której zlokalizowano sztuczny zbiornik retencyjny Siemianówka do obszaru poniżej Tykocina (ujście Śliny). W całej 
dolinie dominują krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
843.37 – Równina Bielska 
Rozległy mezoregion, przecięty granicą z Białorusią, położony między doliną Narwi na pn. a doliną Nurca na pd., 
przy czym szeroka dolina Nurca mieści się w nim w całości. Dominują tu krajobrazy równinne: peryglacjalne w 
części zach. i centralnej oraz fluwioglacjalne (sandrowe) w części wsch. w obrębie których położona jest Puszcza 
Białowieska. Miejscami występują krajobrazy wzgórzowe. Znaczne powierzchnie krajobrazów zalewowych den 
dolin, związane z: Nurcem, Orlanką, Bronką, Białą, Leśna, Narewką. 
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843.38 – Wysoczyzna Drohiczyńska 
Region rozcięty od wsch. granicą z Białorusią, położony w widłach Bugu i Nurca. Zdominowany przez krajobrazy 
równinne: w części zach. i centralnej peryglacjalne, a w części wsch. – fluwioglacjalne z dużymi płatami 
krajobrazów wzgórzowych, związanych ze strefami czołoworenowymi i kemami. W dolinach Siennicy, Nurczyka i 
Kamianki krajobrazy zalewowych den dolin. 
 
845.11 – Zaklęsłość Łomaska 
Region położony na Polesiu Zachodnim, na południe od Krzny, stanowiący piaszczystą i zabagnioną równinę, 
przez którą przebiega Kanał Wieprz – Krzna. Dominują tu krajobraz teras nadzalewowych oraz zalewowych den 
dolin, m.in. Krzny, Zielawy, Lutni i Muławy. W części pd.-zach. również krajobrazy równin bagiennych. Niewielkie 
płaty krajobrazów równinnych: peryglacjalnych i fluwioglacjalnych. 
 
845.12 – Równina Kodeńska 
Region ograniczony od zach. doliną Zielawy, a od wsch. Czapelki i Hanny. Dominują tu krajobrazy równinne: 
głównie peryglacjalne, a na pn. regionu fluwioglacjalne. W licznych dolinach niewielkich cieków krajobrazy 
zalewowych den dolinnych i tarasów nadzalewowych. 
 
845.13 – Równina Parczewska 
Niewielki region zdominowany przez równinne krajobrazy peryglacjalne, z niewielkim udziałem krajobrazów 
wzgórzowych oraz zalewowych den dolin i teras nadzalewowych Piwonii.   
 
845.14 – Zaklęsłość Sosnowicka 
Urozmaicony krajobrazowo region, odwadniany przez południkowo przebiegający przez jego centrum Kanał 
Wieprz – Krzna oraz Piwonię na zach. Stanowi wypełnione piaskami i zabagnione obniżenia, w  którego wnętrzu 
dominują krajobrazy równin bagiennych, w części zach. terasy nadzalewowe Tyśmienicy, Bobrówki i Piwonii, a 
część wsch. odwadniana przez Hannę stanowi konglomerat krajobrazów równin peryglacjalnych i krajobrazów 
hydrogenicznych. Liczne jeziorka o genezie krasowej w pd. części regionu, z największym Białym Sosnowickim. 
 
845.15 – Garb Włodawski 
Wyeksponowane wyniesienie morenowe, osadzone na garbie kredowym, w którego wnętrzu dominują 
peryglacjalne krajobrazy wzgórzowe, z kulminacją o wysokości 212 m n.p.m. otoczone krajobrazami równinnymi. 
W części wsch. również krajobrazy teras nadzalewowych doliny Włodawki. 
 
845.16 – Równina Łęczyńsko-Włodawska 
Region ograniczony od wsch. doliną Bugu, i częściowo od pn. doliną Włodawki a od pd. – Świnki. W jego część 
zach. i centralnej dominują krajobrazy równin  bagiennych, przedzielone krajobrazami węglanowymi połogich 
wzniesień. W części wsch. dominują krajobrazy tarasów nadzalewowych dolin Włodawki i jej dopływów: Tarasinki 
i Krzemianki oraz równin peryglacjalnych. Region nazywany również Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawski, ze 
względu na obecność kilkudziesięciu jezior o genezie krasowej (największe to Uściwierz i Wytyckie). 
 
845.3 – 851.1-2. WYŻYNY WSCHODNIE 
 
845.31 – Obniżenie Dorohuckie 
Trójkątna równina położona na wsch. od doliny Wieprza, zbudowana z wapienno-marglistych utworów kredy 
przykrytych cienką warstwą piasków plejstoceńskich. Centrum regionu zajmują krajobrazy równiny bagiennej, 
otoczone połogimi izolowanymi, wzniesieniami węglanowymi. Region przecinają równoleżnikowo doliny Świnki 
i Mogilnicy, a południkowo Kanał Wieprz – Krzna. W części wsch. występują krajobrazy teras nadzalewowych. 
 
845.32 – Pagóry Chełmskie 
Region położony między dolinami Wieprza i Bugu, zbudowany z utworów kredowych z czapami piaskowców 
trzeciorzędowych. Obniżenie wypełniają piaski i zabagnienia. Dominujący jest krajobraz połogich izolowanych 
wzniesień węglanowych, a w części pn. peryglacjalny równinny. Większość regionu odwadnia Uherka na wsch. 
do Bugu. 
 
845.33 – Obniżenie Dubienki 
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Region położony na zach. od doliny Bugu, o skrasowiałym podłożu kredowym. W część zach. dominują krajobrazy 
połogich izolowanych wzniesień węglanowych, a w części wsch. w dolinach Bugu i jego dopływów – krajobrazy 
zalewowych den dolin. Część północna to głównie terasy nadzalewowe w widłach dolin Uherki i Bugu, a pd. – 
peryglacjalne krajobrazy równinne. Region odwadniany na wsch. przez lewobrzeżne dopływu Bugu: Wełniankę, 
Udal i Uherkę. 
 
845.41 – Poleska Dolina Bugu 
Dolina środkowego i górnego Bugu, rozciągająca się na granicy z Ukrainą i Białorusią od Dorohuska do Terespola, 
z dominacją krajobrazów zalewowych den dolin i niewielkim udziałem teras nadzalewowych. 
 
851.11 – Grzęda Horodelska 
Strefa pokrytych lessem płaskich wzniesień kredowych o wysokości 220-230 m n.p.m. Ograniczona jest od wsch. 
doliną Bugu a od pd. Huczwy, w których dominują krajobrazy zalewowych den dolin. Pozostałą część regionu 
cechuje krajobraz słabo rozciętych wysoczyzn lessowych. 
 
851.12 – Kotlina Hrubieszowska 
Region przecięty granica z Ukrainą, zbudowany głównie z lessów złożonych na skałach kredowych na pd. zapleczu 
strefy marginalnej zlodowacenia odry. Przecięty dwiema rozległymi dolinami: Bugu i Huczwy wraz z dopływami 
(m.in., Sieniochą), z krajobrazami zalewowych den dolin. Towarzyszą im terasy nadzalewowe. Jednak 
podstawowy rys nadają regionowi krajobrazy obniżeń denudacyjnych i  fragmentarycznie słabo rozciętych 
wysoczyzn lessowych. 
 
851.13 – Grzęda Sokalska 
Region przecięty granicą z Ukrainą, zajęty głównie przez pokrywy lessowe zakumulowane na skałach kredowych. 
Przez centrum regionu południkowo przepływa Huczwa, wzdłuż której występują krajobrazy zalewowych den 
dolin, a na zach. od niej również teras nadzalewowych. Większość regionu zajmują krajobrazy słabo rozciętych 
wysoczyzn lessowych, a w części pd. zwartych masywów węglanowych ze skałkami, przekraczające wysokość 300 
m n.p.m. 
 
851.21 – Równina Bełska 
Na terenie Polski znajduje się tylko mały fragment regionu, położonego głównie na Ukrainie, zbudowanego z 
margli kredowych. Pozbawiony jest lessów. W części pn. dominują krajobrazy teras nadzalewowych doliny 
Rzeczycy, a w części pd. krajobraz zwartych masywów węglanowych ze skałkami. Odwadniany przez Rzeczycę i 
Sołokiję do zlewiska Morza Czarnego. 
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Załącznik 2 
Charakterystyka typów krajobrazów roślinnych (na podstawie Matuszkiewicz 1993) 

 
1. Krajobraz nadmorskich borów sosnowych 
Wykształca się na wydmowym wybrzeżu Bałtyku. W krajobrazie dominują siedliska z podłożem zwydmionych 
piasków akumulacji morskiej, na których potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym jest sosnowy bór bażynowy 
zespołu Empetro nigri-Pinetum. Obok nich spotykane są nieco zasobniejsze siedliska piaszczyste, którym 
odpowiadają acidofilne lasy dębowe zespołu Betulo-Quercetum lub rzadziej Fago-Quercetum. Występujące w 
zagłębieniach terenu pokłady torfów są siedliskami różnych zbiorowisk, zależnie od specyfiki stosunków wodnych 
i właściwości torfu.  
 
2. Krajobraz śródlądowych borów sosnowych 
Zdecydowaną większość terenu i niemal wszystkie typy siedlisk, z wyjątkiem tylko niektórych silnie wilgotnych, 
zajmują bory sosnowe należące bądź do zespołu Leucobryo-Pinetum, bądź Peucedano-Pinetum. Oprócz borów 
niewielki udział mogą mieć zbiorowiska związane z siedliskami mezotroficznymi, takie jak: bory mieszane, 
acidofilne dąbrowy i (raczej wyjątkowo) grądy. Doliny cieków wodnych zajmują zwykle olsy, natomiast w 
bezodpływowych zagłębieniach lokują się bory bagienne. Krajobraz borowy wykształca się w niewielu miejscach 
w Polsce: na rozległych równinach sandrowych w rejonach pojeziernych oraz na dyluwialnych piaskach 
akumulacji rzecznej z systemami wydm w Polsce południowej i zachodniej.  
 
3. Krajobraz borów i borów mieszanych. 
Jest jednostką podobną do poprzednio omawianej. Zestaw potencjalnych zbiorowisk roślinnych jest tu taki sam 
jak tam, jednak udział zbiorowisk siedlisk mezotroficznych, to jest borów mieszanych lub acidofilnych dąbrów, 
jest zdecydowanie większy. Najczęstsza sekwencja zbiorowisk potencjalnych w serii od cieku wodnego do szczytu 
wyniesienia jest następująca: łęg jesionowo-olszowy, wąski pas grądu, szeroki lub bardzo szeroki pas boru 
mieszanego (na zachodzie częściowo zastępowanego przez acidofilne dąbrowy) oraz bór sosnowy zespołu 
Leucobryo-Pinetum lub Peucedano-Pinetum. W zagłębieniach bezodpływowych lub o ograniczonym odpływie 
znajdują się siedliska olsów i rzadziej borów bagiennych. W niektórych dość szczególnych przypadkach sekwencja 
zbiorowisk może być bardziej skomplikowana; najwyższe wyniesienia (zwykle są to rozmyte częściowo wzgórza 
morenowe) zajmują siedliska borów mieszanych. Typ krajobrazu bardzo pospolity w Polsce; zajmuje ponad 14% 
powierzchni kraju. Związany on jest przede wszystkim z dwoma typami układu geologiczno-geomorfologicznego: 
z sandrowymi równinami oraz z równinnymi tarasami akumulacji rzecznej pleistoceńskiej, szczególnie gdy są tam 
również formy wydmowe. Wyjątkowo spotyka się ten krajobraz na zdenudowanych wysoczyznach morenowych, 
na wałach moren akumulacyjnych lub stożkach napływowych.  
 
4. Krajobraz borów i borów mieszanych ze świerczynami  
Pod wieloma względami podobny do poprzedniego. Cechą specyficzną tego krajobrazu, nielicznego w Polsce, jest 
duży udział świerczyn subborealnych należących do związku Vaccinio-Piceion (zespoły Sphagno girgensohnii-
Piceetum i Querco-Piceetum) obok borów i borów mieszanych ze związku Dicrano-Pinion oraz olsów i łęgów. 
Krajobraz ten wyróżniono na południowym skraju Puszczy Augustowskiej oraz w Krainie Węgorapy. Zajmuje on 
tam tereny, gdzie podłożem są deluwialne piaski akumulacji rzecznej lub jeziornej w mozaice z torfami. 
 
5. Krajobraz borów, borów mieszanych i grądów 
Głównymi elementami tego krajobrazu są: bory sosnowe, bory mieszane lub niekiedy w to miejsce acidofilne 
dąbrowy oraz grądy, a także higrofilne zbiorowiska olsów i łęgów jesionowo-olszowych. Wariant typowy 
odznacza się sekwencją zbiorowisk „od dołu do góry", od siedlisk żyźniejszych do ubogich. W takich przypadkach, 
częstych na przykład na deluwialnych tarasach akumulacyjnych, wyniesienia (często są to wydmy) zajmują bory 
sosnowe, nieco niższe, zwykle płaskie tereny zajmują bory mieszane, jeszcze niższe położenia zajmują siedliska 
grądów, a w końcu najniższe — siedliska olsów i łęgów jesionowo-olszowych. Krajobraz taki reprezentowany jest 
na przykład w Kotlinie Warszawskiej. Drugi wariant, stosunkowo częsty w obszarach młodoglacialnych, ma nieco 
inną sekwencję potencjalnych zbiorowisk roślinnych. Najwyższe formy terenu, zwykle będące fragmentami 
wysoczyzn morenowych, zajmują siedliska grądów; na niżej położonych terenach, na piaskach sandrowych 
spotyka się siedliska borów mieszanych i borów, przy czym bory zajmują w typowych sytuacjach środkową część 
piaszczystego tarasu; w pobliżu dolin cieków wodnych, których dna zajmują siedliska łęgów jesionowo-
olszowych, pojawiają się znowu siedliska grądów, zwykle jednak wąskim pasem. 
6. Krajobraz borów mieszanych i grądów 



 
 
 

str. 52 

 

Wykazuje znaczne podobieństwo do powyżej omawianego, jednak udział borów jest w nim niewielki. Głównymi 
typami zbiorowisk potencjalnych są grądy oraz zbiorowiska w typie boru mieszanego. Krajobraz ten jest bardzo 
rozpowszechniony w Polsce (prawie 17% powierzchni kraju) i znacznie zróżnicowany. Krajobraz borów 
mieszanych i grądów może być różnicowany w zależności od przynależności zbiorowisk grądowych do jednego z 
trzech zespołów regionalnych (Stellario-Carpinetum, Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum) lub nawet do odmian 
regionalnych poszczególnych zespołów. Różnice między tymi jedno-stkami są z ekologiczno-siedliskowego 
punktu widzenia niejednakowo istotne. Sekwencja zbiorowisk potencjalnych w seriach zonacyjnych w obrębie 
krajobrazów tego typu może być dwojaka. W przypadku typowym siedliska grądów zajmują niżej położone tereny 
niż bory mieszane, natomiast w innych (wariant „odwrócony") — pewna część siedlisk grądów zajmuje najwyższe 
wyniesienia. Krajobraz borów mieszanych i grądów najczęściej występuje na zdenudowanych wysoczyznach 
morenowych, gdzie przemieszane są gliny i piaski, lub na stożkach napływowych; można go jednak też wyróżnić 
i w innych sytuacjach, na przykład na obszarze, gdzie wąskie pola sandrowe współwystępują obok siebie z 
niewielkimi fragmentami wysoczyzn z wcześniejszego stadiału. 
 
7. Krajobraz grądowy 
Jest najpowszechniejszym typem w Polsce (ok. 22% powierzchni.) W zależności od siedlisk towarzyszących 
wyróżniać można warianty z małym udziałem dąbrów świetlistych, borów mieszanych lub buczyn. Niezależnie od 
tego wyróżnić można wariant ze znacznym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych (Ficario-Ulmetum 
chrysosplenietosum), rozpowszechniony w regionie kujawsko-wielkopolskim i na Dolnym Śląsku. Krajobraz 
grądowy występuje w rozmaitych sytuacjach siedliskowych i wykształcać się może tam, gdzie na dużych 
powierzchniach rozprzestrzenione są utwory geologiczne, umożliwiające powstawanie bogatszych gleb; mogą to 
zatem być: płaskie lub lekko pofalowane wysoczyzny morenowe z glinami zwałowymi na powierzchni (sytuacje 
takie, pojawiające się w różnych regionach, szczególnie częste są na Kujawach, w Wielkopolsce i na Warmii); 
wysoczyzny morenowe pagórkowate w strefach czołowo morenowych z glinami i piaskami gliniastymi, w tych 
regionach, gdzie nie występują lasy bukowe (sytuacje częste na Pojezierzu Mazurskim);  rozległe i płaskie 
zdenudowane wysoczyzny pokryte utworami lessowymi (Dolny Śląsk); pofalowane wyżyny z pokrywą lessową 
(Miechowskie, Opatowskie, Wyżyna Lubelska, Zamojszczyzna); obszary zastoiskowe wypełnione utworami 
iłowymi (okolice Warszawy, Ciechanowa, Pyrzyc, także na Warmii). 
 
8. Krajobraz borów mieszanych, grądów i świetlistych dąbrów  
Łączy cechy krajobrazów: dąbrów świetlistych i grądów oraz borów mieszanych i grądów. Występuje w 
warunkach, gdzie siedliska typowe dla krajobrazu dąbrów świetlistych i grądów przeplatają się z siedliskami 
piaszczystymi właściwymi dla borów mieszanych. Sekwencja zbiorowisk potencjalnych w serii zonacyjnej od 
szczytu lokalnego wyniesienia (często kemy) do doliny cieku wodnego jest następująca: dąbrowa świetlista, grąd, 
bór mieszany, grąd (wąski pas), łęg jesionowo-olszowy. 
 
9. Krajobraz dąbrów świetlistych i grądów  
Należy do bardziej rozpowszechnionych w Polsce. W krajobrazie tym główną rolę odgrywają, jako zbiorowi-ko 
potencjalne, świetliste dąbrowy z rzędu Quercetalia pubescentis zajmujące wyższe części rzeźby terenu oraz 
grądy zajmujące niżej położone siedliska. Krajobraz ten różnicuje się na dwa wyraźnie odrębne warianty. Pierwszy 
z nich związany jest z wysoczyznami morenowymi, przede wszystkim zlodowacenia środkowopolskiego. Typowy 
zestaw zbiorowisk potencjalnych w serii zonacyjnej jest w tych przypadkach następujący: Potentillo albae-
Quercetum, Tilio-Carpinetum (na zachodzie Galio-Carpinetum) i Fraxino-Alnetum w dolinie cieku wodnego. 
Wariant drugi związany jest z obszarem wyżyn południowej Polski, gdzie występuje na falistych wyżynach z 
utworami wapiennymi (głównie marglami kredowymi) na powierzchni. Dąbrowy występujące w tym krajobrazie 
różnią się typologicznie od typowych postaci Potentillo albae-Quercetum (podzespół P.a.-Q. rosetosum gallicae); 
grądy należą zwykle do żyźniejszych serii, zamiast Fraxino-Alnetum częściej w dolinach cieków spotyka się Ficario-
Ulmetum. 
 
10. Krajobraz grądów i niżowych buczyn  
W krajobrazie tym wyniesienia oraz strome stoki wzgórz i dolin są siedliskami niżowych lasów bukowych, przede 
wszystkim żyznych buczyn zespołu Melico-Fagetum, rzadziej ubogich Luzulo pilosae-Fagetum. Niższe, a także 
bardziej płaskie tereny zajmowane są przez siedliska grądów należących na Pomorzu do zespołu Stellario-
Carpinetum, a w Wielkopolsce i na Śląsku do Galio-Carpinetum. W dolinach cieków zwykle występują siedliska 
łęgów jesionowo-olszowych zespołu Cir-caeo-Alnetum. Krajobraz ten występuje na około 3% terytorium kraju i 
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skupia się w trzech regionach: Pomorzu Wschodnim, Wielkopolsce i na Śląsku. Najczęściej związany on jest ze 
strefami moren czołowych z podłożem glin zwałowych.  
 
11. Krajobraz pomorskich buczyn  
Jest ściśle związany z wysoczyznami morenowymi późniejszych faz zlodowacenia bałtyckiego z glinami 
zwałowymi na powierzchni w obszarach Pomorza na zachód od Wisły. W krajobrazie tym dominują niżowe lasy 
bukowe, (żyzne zbiorowiska Melico-Fagetum, a w mniejszym stopniu ubogie Luzulo pilosae-Fagetum). Obok nich 
występują inne zbiorowiska o wyraźnie atlantyckim charakterze, a mianowicie: brzeziny bagienne zespołu 
Betuletum pubescentis, , łęgi zespołu Carici remotae-Fraxinetum i acidofilne lasy dębowo-bukowe zespołu Fago-
Quercetum.  
 
12. Krajobraz niżowych buczyn i acidofilnych dąbrów 
Różni się od poprzedniego tym, że obok lasów bukowych na znacznych obszarach rozprzestrzenione są siedliska 
acidofilnych lasów zespołu Fago-Quercetum. Jest związany jest z obszarami wałów morenowych strefy 
marginalnej przede wszystkim z fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego, od Pomorza Gdańskiego na zachód. 
Podłożem geologicznym są tam gliny zwałowe, piaski moren czołowych i moren wyciśnięcia oraz żwiry. 
 
13. Krajobraz acidofilnych dąbrów pomorskich  
Obejmuje obszary, na których zdecydowanie dominujące są siedliska acidofilnych lasów z klasy Quercetea robori-
petraeae, głównie reprezentowanych przez zespół Fago-Quercetum, rzadziej (nad Zalewem Szczecińskim) przez 
Betulo-Quercetum. Krajobraz ten spotyka się wyłącznie w regionie pomorskim na piaszczysto-żwirowych 
obszarach związanych bądź z wysoczyznami morenowymi, bądź z sandrami lub dyluwialnymi tarasami akumulacji 
rzecznej.  
 
14. Krajobraz grądów i wyżynnych buczyn 
Występuje na Górnym Śląsku i w części Gór Świętokrzyskich, tworzony jest przede wszystkim przez układy siedlisk 
subkontynentalnych grądów w formie wyżynnej odmiany małopolskiej oraz żyznych buczyn typu wyżynnego, 
przy współudziale siedlisk borów mieszanych, ubogich buczyn i łęgów jesionowo-olszowych. 
 
15. Krajobraz borów, borów mieszanych, grądów i buczyn  
Jest to złożony układ spotykanyw dwu regionach południowej Polski (na Jurze Krakowsko--Częstochowskiej w jej 
częściach środkowej i północnej, oraz na Roztoczu środkowym i południowym)Na najwyższych wyniesieniach 
zbudowanych ze skał wapiennych zlokalizowane są siedliska lasów bukowych, niżej położone tereny zajmują 
siedliska grądów, jeszcze niżej na siedliskach piaszczystych występują bory mieszane i typowe bory (Leucobryo-
Pinetum ). 
 
16. Krajobraz grądów i podgórskich dąbrów acidofilnych  
Należy do krajobrazów o podgórskim charakterze. Głównymi typami siedlisk w tym krajobrazie są siedliska 
grądów i acidofilnych dąbrów podgórskich zespołu Luzulo-Quercetum. Krajobraz ten występuje w dwu regionach, 
a mianowicie w niższych partiach Sudetów i na Przedgórzu Sudeckim oraz w południowej części Jury Krakowsko-
Częstochowskiej i na Pogórzu Karpat Zachodnich. 
 
17. Krajobraz grądów i buczyn górskich  
Występuje na obszarze niskich gór i na pogórzach. Zasadą budowy tego krajobrazu jest występowanie lasów 
bukowych na wyniesieniach, a grądów w niższych częściach rzeźby. W zależności od wysokości nad poziom morza 
buczyny mogą być bliższe typowi reglowemu lub podgórskiemu, a w zależności od zasobności podłoża będą to 
bądź buczyny żyzne podzwiązku Eu-Fagenion, bądź ubogie podzwiązku Luzulo-Fagenion. W krajobrazie tym 
zbiorowiska łęgowe reprezentowane są przez grupę łęgów górskich: nad małymi ciekami — łęgi jesionowe (Carici 
remotae- Fraxinetum), a nad większymi — olszyny górskie (Alnetum incanae), ponadto w Karpatach na 
siedliskach zabagnionych — olszyny bagienne (Caltho-Alnetum). Częsty jest w Sudetach i Zachodnich Karpatach 
udział acidofilnych dąbrów Luzulo-Quercetum. 
 
18. Krajobraz reglowych buczyn  
Obejmuje obszary, na których dolnoreglowe lasy bukowe są dominującym typem potencjalnego zbiorowiska 
roślinnego. Warunki takie występują w średnich górach, to jest tam, gdzie ze względu na wyniesienie brak jest 
już zbiorowisk grądowych. W krajobrazie tym obok buczyn podzwiązków Eu-Fagenion i Luzulo-Fagenion 
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występują też zbiorowiska zboczowych lasów jaworowych podzwiązku Acerenion, a także zbiorowiska z grupy 
lasów świerkowych (związek Vaccinio-Piceion, podzwiązek Yaccinio-Abietenion). 
 
19. Krajobraz borów mieszanych i jedlin  
Jest specyficznym typem krajobrazu roślinnego dla niektórych obszarów w regionie świętokrzyskim. Głównymi 
typami zbiorowisk potencjalnych są bory mieszane zespołu Querco-Pinetum i wyżynne jedliny zespołu Abietetum 
polonicum. Obok nich, ale na mniejszych powierzchniach, występują też: lasy bukowe, grądy, łęgi jesionowo-
olszowe, olsy i rzadziej bory sosnowe. 
 
20. Krajobrazy wysokogórskie  
Jednostka zbiorowa, którą traktować należy jako mniej lub bardziej złożony zespół krajobrazów rozdzielonych 
piętrowo. Krajobraz piętra regla górnego, występujący we wszystkich zaliczonych tu jednostkach podstawowych, 
odznacza się absolutną dominacją górnoreglowych świerczyn, to jest Plagiothecio-Piceetum hercynicum w 
Sudetach, a Plagiothecio-Piceetum tatricum lub Polysticho-Piceetum w Karpatach.  
Drugim typem wchodzącym w zestaw krajobrazów wysokogórskich jest krajobraz subalpejski powyżej górnej 
granicy lasu. Jest on bardzo złożony. Głównymi zbiorowiskami są tu zarośla kosodrzewiny (Pinetum mughi) oraz 
różne traworośla (Calamagrostietalia, Nardetalia), ze współudziałem wielu różnych zbiorowisk ziołorośli, muraw 
naskalnych, zbiorowisk wyleżysk, torfowisk i innych, razem tworzących złożone układy mozaikowe o wielostron-
nych uwarunkowaniach siedliskowych. Trzecim typem w omawianym zespole jest krajobraz piętra alpejskiego z 
roślinnością typu muraw wysokogórskich („hale"). 
 
21. Krajobraz Borów Nowotarskich  
Reprezentowany jest przez jedną tylko jednostkę regionalną w Polsce. Zajmuje on dno Kotliny Nowotarskiej, 
wypełnionej czwartorzędowymi utworami piaszczystymi i piaszczysto-gliniastymi, osadzonymi przez rzeki na 
różnych tarasach. Znaczny jest tu udział torfów. W regionie tym dominują siedliska sosnowych borów 
trzcinnikowych (Calamagrostio villosae-Pinetum). Na siedliskach torfowych rozprzestrzenione są bory bagienne i 
torfowiska wysokie, natomiast w dolinach rzek w zasięgu stałych wylewów rozciągają się siedliska olszyny górskiej 
Alnetum incanae. 
 
22. Krajobraz dolinowych łęgów wiązowych  
Rozwija się w dolinach dużych rzek, to jest u nas głównie nad Odrą i Wisłą. Zróżnicowanie siedlisk w tym 
krajobrazie wynika przede wszystkim z różnic stosunków wodnych oraz różnic w grubości materiału osadzonego 
w różnych częściach doliny przez rzekę. Największe powierzchnie zajmują siedliska łęgów wiązowych (Ficańo-
Ulmetum), związane z drobnoziarnistymi madami, a zalewane epizodycznie. Przy nurcie rzeki, na piaszczystych 
madach w zasięgu corocznych wylewów lokują się siedliska łęgów topolowo-wierzbowych (Salici-Populetum). Na 
skrzydłach doliny, w miejscach zabagnionych spotyka się siedliska olsów lub łęgów jesionowo-olszowych 
(Fraxino-Alnetum). Wyniesienia, zwykle niewielkie i płaskie, są siedliskami grądów. Niekiedy, szczególnie w 
górnych odcinkach dolin rzek, udział grądów może być większy. 
 
23. Krajobraz łęgów wierzbowo-topolowych  
Związany z dolinami rzek średniej wielkości (Bug, Narew, Warta), gdzie dominują piaszczyste mady. Głównym 
typem siedliska są zalewne, gruboziarniste siedliska łęgów wierzbowo-topolowych (Salici-Populetum). Obok nich 
występują siedliska olsów lub łęgów jesionowo-olszowych w miejscach o zahamowanym odpływie wód (zwykle 
na skrzydłach dolin) oraz bory mieszane i bory na piaszczystych wyniesieniach. 
 
24. Krajobraz łęgów jesionowo-olszowych  
Występuje w szerokich dolinach mniejszych rzek (np. Noteć, Liwiec, Obra), w których następuje zabagnienie i 
dominują siedliska zespołu Fraxino-Alnetum. Na nielicznych zwykle wyniesieniach lokują się siedliska grądów. 
 
25. Krajobraz olsowy  
Zajmuje obszary w dolinach rzek różnej wielkości, w których nastąpiło silne zatorfienie, głównie w minionych 
epokach geologicznych. Krajobraz ten największy obszar zajmuje w dolinie Biebrzy i częściowo Narwi. W 
krajobrazie olsowym największe powierzchnie zajmują siedliska olszowych lasów bagiennych z klasy Alnetea 
glutinosae (zespoły Ribo-Alnetum i Sphagno sąuarrosi-Alnetum). 
 
26. Krajobraz jeziorny Bez bliższej charakterystyki jako obszar pozalądowy. 
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Załącznik 3 
Regiony historyczno-kulturowe krajobrazów Polski (Joanna Plit, opracowanie oryginalne) 

 
Przystępując do regionalizacji trzeba na wstępie skonkretyzować warunki brzegowe:  
- Zaproponowany podział w sposób bezpośredni odnosi się do terytorialnego zróżnicowania materialnych 
przejawów kultury i przestrzennych aspektów historii.  
- Regionalizacja jest wielokryteriowa. Uwypukla podstawową cechę krajobrazów kulturowych jaką jest 
przestrzenne zróżnicowanie nawarstwień krajobrazów, - rozumiane jako liczba nakładających się na siebie faz 
historycznych (patrz m.in. Dobrowolska, ale i klasycy niemieccy i francuscy) – a więc czas zasiedlania i 
zagospodarowania ziem polskich.  
- Granice krajobrazów nie są granicami ostrymi, najczęściej mają rozmyty charakter. Granica jest zawsze różnej 
szerokości strefą przejściową, obszarem wzajemnego przenikania się wpływów i charakterystyk, pomimo, że 
zdarzają się wyjątki potwierdzające tę regułę.  
- Granice regionów historyczno-kulturowych nie mają charakteru tak trwałego jak w podziałach 
fizycznogeograficznych. Zmieniały się wielokrotnie w historii. Przesuwały się zarówno w wyniku gwałtownych 
zmian politycznych, (np zmiany wojny, zabory, przesiedlenia ludności) jak i wolniejszych procesów kulturowych, 
społecznych lub ekonomicznych (np. reformy gospodarowania, imigracje, ekspansje nowych technologii, 
ujednolicania, globalizacji, mody…). Ponadto reformy administracyjne i świadoma polityka gospodarcza w XX w. 
służyły niekiedy celowemu zacieraniu granic historyczno - kulturowych i niwelowaniu specyfiki i różnic 
międzyregionalnych, zwłaszcza reforma tworząca 49 województw w minionej epoce PRLu.  
- Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki regionalizacji historyczno-kulturowej jest przerwanie ciągłości 
kulturowej regionu w wyniku przesiedlenie lub eksterminacja ludności oraz zniszczenia warstwy kulturowej w 
wyniku działań wojennych i w okresie stacjonowania wojsk radzieckich. Niekiedy późniejsze działania władz 
utrwalały ten stan np. na Ziemiach Odzyskanych przez długie lata obowiązywały inne przepisy dotyczące reformy 
rolnej, osadnictwa, działania związków wyznaniowych (skutki polityki Władysława Gomółki najpierw jako 
ministra, a potem jako pierwszego sekretarza partii komunistycznej).  
- W strukturze krajobrazu, przede wszystkim w sposobie użytkowania terenu zdecydowane piętno odcisnęły XIX-
wieczne reformy (w tym w rolnictwie, ale nie tylko – komunikacja, uprzemysłowienie wraz z towarzyszącymi 
miastami i osiedlami). Późniejsze gospodarowanie, tak w czasach komunizmu, jak i współczesnego kapitalizmu, 
w gruncie rzeczy w niewielkim stopniu tylko zmodyfikowały, w zasadzie tylko utrwaliły te różnice, a nie zatarły 
odrębności.  
- Niestety, folklor ludowy, regionalne cechy budownictwa, gwary, stroje regionalne itd. żywe jeszcze w połowie 
XX wieku obecnie bardzo szybko zanikają - poza ośrodkami kultywującymi zwłaszcza folklor, już prawie nie 
występują. Dla celów turystycznych regionalnie bywają reaktywowane, niekiedy też są wzorce przenoszone w 
inne, czasem daleki obszary (np. styl podhalański czy dworkowy). Nadto nie sposób przyjąć etnografii tego 
zjawiska za podstawę regionalizacji krajobrazów kulturowych, gdyż cecha ta nie ma charakteru ciągłego, np. nie 
występuje na obszarach przesiedleń. W charakterystyce regionów wymieniane są różne tradycje etnograficzne. 
- W nazewnictwie regionów kulturowych wykorzystane są utrwalone tradycyjne nazwy krain historycznych (np. 
Warmia, Śląsk Górny, Śląsk Dolny) i ziem (Ziemia Dobrzyńska, Ziemia Kaliska). Nazwy te odnoszone są do 
terytorium abstrahując od szczegółowego przebiegu granicy. W opisie każdej jednostki powinny być podane 
cechy charakterystyczne (w tym typy zabudowy wsi, rozłogu pól, rodzaj konstrukcji i materiały używane do 
zabudowy, ewentualne występowanie odrębności narodowej, etnicznej i folklorystycznej). 
- Przyjęto przeglądową szczegółowość opracowania biorąc za podstawę mapę 1:1 000 000, lub 1:1500 000. 
Dokładność i precyzja przeprowadzonych granic jest różna na poszczególnych poziomach regionalizacji. 
Szczegółowa – na najwyższym szczeblu - gdyż granice pokrywają się z delimitacją dawnych jednostek 
politycznych, bardzo zgeneralizowana, a często nawet przybliżona dla granic trzeciego poziomu – gdzie 
zróżnicowanie struktury i zagęszczenia daje możliwość różnej interpretacji.  
 
Cały analizowany obszar Polski znajduje się w jednorodnym obszarze cywilizacyjnym - cywilizacji chrześcijańskiej 
(dziś często post-chrześcijańskiej) Europy. Wychodząc przy tym z założenia, że różnice cywilizacyjne między 
katolicyzmem, protestantyzmem i prawosławiem nie są na tyle istotne jak np. różnice między różnymi odmianami 
chrześcijaństwa a islamem. Nie ma za tym uzasadnienia do przeprowadzania przez terytorium Polski, bądź też na 
jej granicy wydzieleni kulturowych w skali kontynentalnej (granic kręgów cywilizacyjnych).     
W powszechnym użyciu w Polsce jest alfabet łaciński, przeważającą religią katolicyzm, a system prawny wywodzi 
się z prawa rzymskiego. Uzasadnia to włączanie terytorium Polski, do cywilizacji  łacińskiej 
(zachodnioeuropejskiej, zachodniej). pozostającej w szerokim kręgu cywilizacji chrześcijańskiej. 
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 Jako kryteria wyróżnionych szczebli zróżnicowania regionalnego przyjęto: 
 
1. Na poziomie najwyższym oznaczonym cyframi rzymskimi I, II, III uznano, iż nadal najważniejszy okazał się 
sposób i czas oraz zakres i skuteczność przeprowadzenia reform w XIX wieku (jest on zgodny z ostatecznym 
podziałem ziem polskich między zaborców). Traktaty rozbiorowe wyznaczały granice zaborów w zasadzie zgodnie 
z przebiegiem dawnych granic administracyjnych, w wielu miejscach petryfikując podziały z XV-XVI w. Granice na 
długich odcinkach pokrywały się z wcześniejszymi podziałami administracyjnymi i międzypaństwowymi lub 
granicami dużych regionów administracyjno-kulturowych (np. północna granica Mazowsza, czy Górnego Śląska). 
Niektóre regiony historyczne zostały przecięte np. Ziemia Kaliska odłączona została od Wielkopolski, Kujawy i 
Ziemia Krakowska podzielone. Przez 120 lat poszczególne części zarządzane i reformowane były według różnych 
zasad prawnych, w różnym czasie, z odmienną intensywnością (np. zagęszczenie infrastruktury komunikacyjnej, 
uprzemysłowienie). Ogromny wpływ na postać krajobrazu miała zwłaszcza reforma rolna (zwana tez 
uwłaszczeniem chłopów), w królestwie pruskim sankcjonowała powstawanie dużych gospodarstw rolnych (bez 
prawa podziału gruntów między spadkobierców), w carstwie rosyjskim podzielono ziemię między chłopów 
pozwalając na rozdrabnianie gruntów. W państwach zaborczych obowiązywała inna religia prawosławie – w 
Rosji, katolicyzm  - w Austrii, protestantyzm - w Prusach. Choć na ogół nie zmuszano Polaków do zmiany wyznania 
– to skutki krajobrazowe są nadal widoczne. Ostrość zróżnicowania między tak wyodrębnionymi obszarami jest 
różna. Największe kontrasty krajobrazowe występują między ziemiami historycznie należącymi lub włączonymi 
do Prus a tymi, które zajęła Rosja. Natomiast granica zaboru austriackiego zaciera się ponieważ zasady 
uwłaszczenia chłopów były podobne. W peryferyjnie położonej Galicji w niewielkim stopniu  rozbudowywano 
infrastrukturę, nie lokowano przemysłu. 
 
2.a Niższy podział zaznaczono dużymi literami A, B, C, D, E.  Kryterium wyróżnienia regionów była historia 
poszczególnych obszarów np.: wielowiekowa odrębność polityczna i narodowa, administracyjna (wydzielano 
jednostki takie jak: Prusy Książęce, Warmia, Księstwo Wołogoskie, Wielkopolska, Śląsk, Spisz, Orawa…),   
 
2.b. Przerwanie ciągłości kulturowej w wyniku wysiedlenia, wywózki mieszkańców - i ponowne zasiedlenie przez 
ludność innego narodu lub pozostawienie obszaru bezludnym (np.: Niemców z Mazur, Pomorza, Dolnego Śląska; 
Łemków i Bojków, ludności pochodzenia ukraińskiego z Ziemi Przemyskiej, Sanockiej czy Chełmskiej). 
 
2.c. Odrębność religijną poszczególnych obszarów, często powiązana z zasiedleniem przez ludność  sąsiednich 
narodów ( Rusinów, Wołochów….) Przykładowo mimo, iż dziś jest to w krajobrazie słabo widoczne, jako 
historycznie i etnicznie ważny uznano obszar zwartego zasięgu cerkwi unickich i prawosławnych pod koniec XVIII 
wieku. Granica ta pokrywała się z obszarem prześladowań religijnych (zmuszania unitów do przejścia na 
prawosławie) w XIX w., a w XX w. środkowej i południowym fragmencie zasięgu z masowymi przesiedleniami 
ludności.  
 
Kolejny niższy szczebel regionalizacji oznaczony cyframi arabskimi prowadzony został na podstawie analizy 
współczesnej struktury osadnictwa. Uwzględniono kształty, zagęszczenie, skupiskowość, sposób 
uporządkowania wsi i miast.  
Wydzielone jednostki dwóch wyższych szczebli zostały opisane i scharakteryzowane poniżej. Granic dawnych 
regionów kulturowych (takich jak Wielkopolska, czy Mazowsze) doszukać się można analizując obszary o 
jednorodnej strukturze osadniczej. Szczegółowy przebieg granic dawnych województw i wyróżnionych regionów 
bywa odmienny, nieustannie zachodzące procesy polityczne, społeczno-kulturowe i gospodarcze modyfikują 
zasięgi, zacierają specyfikę obszarów. Niektóre dawne regiony historyczno-kulturowe praktycznie całkowicie 
zaniknęły (np. na terenie Polski część dawnych Łużyc wchłonięta została przez Śląsk). Zacierają się granice między 
innymi Pomorza Zachodniego i Gdańskiego, wschodnia granica Mazowsza. Na przykład odrębność Chełmszczyzny 
po serii przesiedleń ludności zaznacza się dziś właściwie w dawnej architekturze, zanikła wielokulturowość 
regionu niemal nie różni się on od sąsiedniej Lubelszczyzny. Procesy te świadczą o uniformizacji kulturowej, z 
drugiej jednak strony zaznaczyć trzeba tworzą się nowe struktury przestrzenne, nowe poczucia odrębności, 
powstają nowe regiony, z których to procesów nie w pełni zdajemy sobie sprawę.   
 
Charakterystyka głównych jednostek krajobrazowych 
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I. - Region północno-zachodni – Obszar dawnego zasiedlenia, bogatej historii, zmiennej przynależności 
politycznej o wielowarstwowej strukturze krajobrazu kulturowego. Współczesna wielkoobszarowa struktura 
krajobrazu wynika ze sposobu przeprowadzenia reformy rolnej w pierwszej połowie XIX w. Powstały 
gospodarstwa chłopskie o powierzchni nie mniejszej niż 35ha, a gospodarstwa  możnowładców 750-2000ha. 
Struktura junkierska (występująca głównie Mazurach i na Pomorzu) utrwalona została w wyniku przesiedleń (na 
Ziemiach Odzyskanych osadnicy otrzymywali 50 ha gruntów, a w gospodarstwach obszarniczych utworzono PGRy 
(często łącząc po 2-3 majątki). Po roku 90. Gospodarstwa państwowe sprywatyzowano – często rozpadły się 
powracając do poprzedniej struktury. Reformy fryderykańskie zmusiły do zmian zabudowy. Preferowano 
zabudowę zwartą (ale rozgęszczoną z uwagi na zagrożenia pożarowe), murowaną (cegła, mur pruski),o  dachdch 
krytych dachówką lub blachą. Cmentarze wyprowadzono poza teren zabudowany. W miastach cechą 
charakterystyczną były już w XIX w. wieże ciśnień górujące nad miejscowościami. Powszechnie wprowadzano 
drobne zakłady przemysłowe również w mniejszych miejscowościach (powstawanie licznych zakładów 
przetwórczych też wynikało ze sposobu przeprowadzenia reformy w rolnictwie, gdyż wielka rzesza bezrolnych 
chłopów tworzyła tanią siłę robocza, którą zatrudniano jako robotników rolnych lub przemysłowych). Reforma 
rolna objęła również zmiany sposobu uprawy roli (wcześnie wprowadzony płodozmian, nawożenie nawozami 
sztucznymi wprowadzenie roślin przemysłowych, pastewnych, sady….. Budowano i modernizowano 
infrastrukturę drogową i kolejową, regulowano rzeki, budowano kanały, prowadzono melioracje i drenaż. Już w 
XVIII w. upaństwowiono większość lasów (poprzez sekularyzacje majątków kościelnych i przejęcie dóbr 
królewskich i książęcych), odebrano prawa serwitutów okolicznym mieszkańcom. Wprowadzono uprawę lasu 
(gatunki szybko rosnące), podział kompleksów siecią duktów. Ziemie należące do Prus cechują się 
uporządkowaną struktura krajobrazu, staranną i nowoczesną gospodarką rolną, zwartą zabudową, rozwinięta 
infrastrukturą. Cechą charakterystyczną (zgodnie z tradycją germańską) są wiekowe drzewa liściaste rosnące na 
granicach własności lub wokół siedliska. W krajobrazie kulturowym do dziś widoczne są wielkie kompozycje 
architektoniczno-gospodarcze powstałe w wyniku działalności zakonów rycerskich (cystersów, joanitów, 
krzyżaków, templariuszy..) 
 
1.A. Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska - region o długiej historii i licznych nakładających się warstwach 
kulturowych. W wielu miejscowościach zachowała się dawna struktura osadnictwa, niestety wiele zabytków 
architektonicznych (zwłaszcza w miastach) zniszczona została w czasie licznych wojen głownie II wojny światowej. 
Region dawnego osadnictwa słowiańskiego, zasiedlony przez Pomorzan, Polan, Lubuszan. Aż do XVII w. 
niezależne Księstwo Wołogoskie rządzone było przez Gryfitów w następnych wiekach przynależność polityczna 
często ulegała zmianom (władany był przez Szwedów, Brandemburgię, Prusy, Polskę). Rozwój gospodarczy i 
zagospodarowanie ziem inspirowany był przez liczne zakony rycerskie templariuszy, joanitów i cystersów. 
Przejście na protestantyzm spowodował kasatę zakonów i przejęcie ich majątków na własność książęcą oraz 
przekształcenie kościołów w zbory. Słowiańska ludność stopniowo uległa germanizacji. 
W  XVII i XVIII wieku kwitnący gospodarczo region niszczony był przez liczne wojny i najazdy Brandenburczyków, 
Szwedów, Polaków, Prusaków, Francuzów. Po wojnie trzydziestoletniej został bardzo zniszczony i wyludniony, od 
tego okresu wzrastała powierzchnia leśna. XIX wieczne reformy gospodarcze doprowadziły do junkierskiej 
struktury krajobrazu, z dużym udziałem zwartych kompleksów leśnych. Lokalizacja wielkich majątków często 
pokrywała się z miejscami dawnych dóbr klasztornych i książęcych utrwalając historyczną strukturę krajobrazu.  
Po II wojnie światowej przerwana została ciągłość kulturowa regionu, ludność niemiecka została przesiedlona, 
napłynęli osadnicy z ziem polskich wyznający katolicyzm. Przybysze zasiedlili opuszczone miasta i wsie, jednak 
przez całe dziesięciolecia nie czuli się pewnie na nowej ziemi, nie inwestowali w nowe budynki, drogi nie dbali o 
zabytki – skutkiem krajobrazowym jest zakonserwowanie fizjonomii osiedli. Również wielkoobszarowa struktura 
użytkowania ziemi, z dużym udziałem lasów została zachowana. Odbudowane po zniszczeniach wojennych 
zostały miasta, nie dbano o ocalałe dziedzictwo kulturowe, dlatego zachowało się niewiele zabytków 
architektonicznych (głównie sakralnych), budowle militarne i fortyfikacje (pochodzące z różnych epok), 
charakterystyczne wieże Bismarka. Region jest rzadko zasiedlony, ludność koncentruje się w dużych miastach 
(Szczecinie, Koszalinie, Słupsku) oraz wzdłuż wybrzeża Bałtyku.      
 
I.B. - Mazury – Region dawnego, wczesnośredniowiecznego osadnictwa ludów bałtyjskach – Prusów. Osadzony 
na tym terenie zakon krzyżacki spowodował, iż rdzenna ludność została wymordowana lub zgermanizowana. 
Mazury w ciągu wieków przyjmowały liczne fale osadnicze m.in. Niemców, Polaków, Holendrów. Na terenie 
Mazur powstało dobrze zorganizowane, ekspansywne (zarówno pod względem militarnym jak i reformowania 
gospodarki) państwo. Początkowo było to państwo Krzyżackie, później Prusy Książęce , Prusy Wschodnie należące 
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do Królestwa Prus na końcu do Niemiec. Region dobrze zagospodarowany, z bogata infrastrukturą. Dominującą 
religią był protestantyzm.  
Obszar o przerwanej ciągłości krajobrazu kulturowego w wyniku przesiedleń ludności po II wojnie światowej. 
Uległ znacznemu wyludnieniu (do dziś obserwuje się mniejszą gęstość zaludnienia niż w okresie 
międzywojennym). W czasie działań wojennych zniszczony w niewielkim stopniu – sieć osadnicza spalona i 
zburzona (w kilkudziesięciu %) po wkroczeniu Armii Czerwonej. Zachowana junkierska struktura krajobrazów 
rolniczych, zwłaszcza w części północnej, w części południowej rozmywająca się w wyniku licznego napływu 
osadników z Kurpiów. W małym stopniu zmieniona zwarta struktura osadnicza, budownictwo murowane (cegła 
lub mur pruski, często podmurówki z głazów narzutowych), w części południowej przybysze z Kurpiów budowali 
również z drewna. W miastach zachowane budynki sakralne (zbory protestanckie przekształcone w kościoły), 
niekiedy zamki, historyczne centra miast w większości zostały zniszczone i odbudowane bezstylowo. Nowym 
elementem krajobrazu jest liczna infrastruktura turystyczna i drugie domy (w układzie rozproszonym) 
zlokalizowane nad jeziorami. W całym regionie zidentyfikować można niezwykłe krajobrazy warowne, na które 
składają się średniowieczne zamki, liczne twierdze, linie obronne, umocnienia, szańce, okopy, koszary….. Znaczne 
tereny zostały zalesione.  
 
I.C. - Warmia, Wielkopolska, Kujawy, Pomorze Gdańskie – W części pn-wsch region wczesnośredniowiecznego 
osadnictwa - Prusów, którzy tu mieli swoją stolicę w Trusco, zostali w ciągu wieków zgermanizowani lub 
spolonizowani. Pozostała część regionu zasiedlona w podobnym czasie przez Słowian głównie Polan i 
Kujawiaków, którzy na tym terenie utworzyli zręby państwa polskiego ze stolicą w Gnieźnie. Poza ludnością 
polską zamieszkują go również Kaszubi – naród, który zachował odrębny język, własną kulturę i folklor, a także 
liczna ludność napływowa różnych narodowości (Holendrzy, Żydzi, Niemcy). Obszar charakteryzuje się 
specyficzną regionalnie odmienną, mozaikową strukturą krajobrazu Jest fizjonomicznie zróżnicowany 
wewnętrznie, w krajobrazie kulturowym wyróżniają się Warmia, Pomorze Gdańskie, Wielkopolska i Kujawy oraz 
jednostka niższego rzędu ale bardzo specyficzna - Żuławy. Region jest głównie rolniczy, z gospodarstwami rolnymi 
średniej wielkości. Rolnictwo dochodowe dzięki starannej uprawie ziemi, wysokiej kulturze rolnej, 
wyspecjalizowanej (hodowla trzody chlewnej, drobiu) oraz rozwiniętej infrastrukturze towarzyszącej (melioracje, 
nawodnienia, drogi,……spichlerze, browary, młyny, zakłady przetwórstwa). Region był od dawna gęsto 
zasiedlony. Zachowało się wiele historycznych układów wsi i miast. Dominuje osadnictwo zwarte (wyjątkiem są 
Kujawy). Budynki murowane (głównie z cegły), na wybrzeżu (na Kaszubach) również szachulcowe. W 
architekturze regionu występuje wiele nawarstwień kulturowych z różnych epok i stylów. Po potopie szwedzkim 
liczne świątynie odbudowano w stylu barokowym. Ludność wyznawała głównie katolicyzm (co w krajobrazie 
widać po licznych światkach, kalwariach, krzyżach przydrożnych), w miastach i na Żuławach zachowały się zbory 
protestanckie, nieliczne synagogi (rozsiane po całym regionie) świadczą o dawniej mieszkających Żydach. 
Specyficzny krajobraz kulturowy powstał na Żuławach, gdzie dominuje uporządkowany krajobraz 
hydrotechniczny pocięty równomierną siecią kanałów (po olenderski). Podobnie wyglądające, mniejsze enklawy 
krajobrazów hydrotechnicznych znajdziemy w dolinach Wisły, Warty i Noteci.  Duże kompleksy leśne na 
obszarach sandrowych oraz w pradolinie toruńsko - eberswaldzkiej oddzielają Pomorze Gdańskie, Pomorze 
Zachodnie od Kujaw i Wielkopolski. 
 
I.D.  - Dolny Śląsk i fragment Łużyc - Region dawnego -wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego 
(Ślężan  i Łużyczan) gęsto zasiedlony i zagospodarowany rolniczo już we wczesnym średniowieczu. Sudety i ich 
przedgórza od wieków były centrum górnictwa. Krajobraz kulturowy bogaty i zróżnicowany, bardzo liczne 
nawarstwienia kulturowe pochodzące z różnych wieków. Obszar w większości rolniczy o wielkoobszarowej 
strukturze krajobrazu, osadnictwie zwartym z zachowanymi często lokacyjnymi strukturami wsi i miast. W 
Sudetach i pasie pogranicznym między osadnictwem Ślężan i Łużyczan zachowane zostały trwałe pasy leśne. Śląsk 
został objęty reformacją wcześnie (w XVI w.) oraz kontrreformacją (świadczą o tym świątynie w stylu 
barokowym). Częste zmiany przynależności politycznej (I Rzeczpospolita, Czechy, Austria, Prusy, Polska) i zmiany 
religii władców spowodowały różnorodność przynależności wyznaniowej mieszkańców. Na Śląsku wytworzyła się 
specyficzna forma tolerancji (świątynie łaski i świątynie pokoju) umożliwiające pozostanie mieszkańcom przy 
swoim wyznaniu. W ciągu wieków ludność słowiańska uległa germanizacji. Obszar o przerwanej ciągłości 
krajobrazu kulturowego w wyniku przesiedleń ludności po II wojnie światowej. W czasie działań wojennych i w 
okresie bezpośrednio po wojnie miasta i wsie oraz infrastruktura zniszczona w zmiennym stopniu (od niemal 
całkowitego zburzenia np. 90% budynków w Głogowie, po obszary które zachowały się niemal nie tknięte  np. 
Ziemia Kłodzka. Region uległ znacznemu wyludnieniu (mniejsza gęstość zaludnienia niż w okresie 
międzywojennym, zwłaszcza wyludnienie Sudetów). 
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I.E. - Górny Śląsk - region dwudzielny obejmujący rolniczą Opolszczyznę i przemysłowy region Śląska – zasiedlony 
już we wczesnym średniowieczu przez Ślązaków, którzy w ciągu wieków w małym stopniu ulegli germanizacji i w 
większości zachowali wiarę katolicką. Zasiedlenie i zagospodarowanie dawne (zwłaszcza w części zachodniej - 
rolniczej), zachowane od średniowiecza zabytki architektury i dawne struktury osadnicze. Część rolnicza cechuje 
się wielkopowierzchniową strukturą użytków (uprawiane są głównie zboża i rzepak). Część przemysłowa, gęsto 
zasiedlona - to obszar zurbanizowany w XIX w., silnie przekształcony (często zdewastowany). Charakterystyczne 
cechą krajobrazu są liczne miasta i kopalnie oraz zakłady przemysłowe w sąsiedztwie rozdrobnionych 
gospodarstw rolnych i ogródków działkowych, otoczone kompleksami leśnymi. 
 
II - Ziemie Polski centralnej i wschodniej (zabór rosyjski). Obszar zróżnicowany pod względem czasu zasiedlenia: 
we wczesnym średniowieczu Małopolanie zagospodarowali południe regionu, a Kujawiacy i Wielkopolanie 
zachodnie ziemie; później osadnictwo Mazowszan objęło część centralną i wschodnią, najpóźniej (bo dopiero od 
XVI - XVII w.) zwarte zasiedlenie objęło Podlasie, Polesie i Kurpie. Część wschodnia regionu ma wyraźne cechy 
pogranicza kulturowo – narodowościowego. Od wschodu wsie i przysiółki lokowali Rusini, (Ukraińcy i Białorusini), 
z zachodu Polacy, z północy Litwini, w późniejszych wiekach napłynęli również Żydzi, Tatarzy, Holendrzy, Niemcy. 
Ściana wschodnia była przedmiotem konfliktów granicznych między Polską, Rusią  a Litwą. Ponieważ w I 
Rzeczypospolitej nie obowiązywało prawo „czyja władza tego religia” długie wieki przestrzegano zasad tolerancji 
wyznaniowej. Poszczególne grupy narodowe mogły kultywować swoje wyznanie i swoje tradycje. Wachlarz 
wyznań obejmował katolicyzm i unityzm, protestantyzm (różnych odłamów), prawosławie, judaizm, islam. W 
efekcie krajobraz kulturowy regionu jest bogaty, lokalnie bardzo zróżnicowany oraz o zmiennej „grubości„ 
nawarstwień kulturowych. 
Już w pierwszym ćwierćwieczu XIX w. przeprowadzono reformę w lasach przejmując kompleksy leśne 
(sekularyzacja majątków kościelnych, zajęcie lasów królewskich), zinwentaryzowano i scalono kompleksy, 
podzielono siecią duktów, ograniczono wyrąb, bartnictwo, kłusownictwo, wypas, wprowadzono uprawę drzew 
(prawo analogiczne i wprowadzone w podobnym czasie jak w Prusach). Uwłaszczenie i reformy w rolnictwie w 
carstwie przeprowadzone były bardzo późno – dopiero po 1864 roku i przebiegała bardzo wolno. Grupą 
uprzywilejowaną byli chłopi, którzy otrzymali wolność i ziemię, utrzymując prawo podziału gruntów między 
spadkobierców, utracili natomiast przywilej serwitutów. Konsekwencją przyjętego prawa było do rozdrobnienia 
gruntów, rozproszenia zabudowy. Mechanizacja i modernizacja rolnictwa miały ograniczony zasięg, nie doszło 
też do likwidacji trójpolówki. Również powoli następowała modernizacją infrastruktury, niewiele budowano 
nowych dróg, linii kolejowych, wodociągów i kanalizacji. Efektem krajobrazowym jest drobno mozaikowa 
struktura krajobrazu, rozproszone osadnictwo, powszechność zabudowy drewnianej. W krajobrazie zachowane 
zostały duże kompleksy puszczańskie (dawne tereny łowne królów i możnowładców). Region znacznie ucierpiał 
w czasie kampanii wojen światowych, wymordowana została ludność żydowska, zniszczona m.in. Warszawa. 
Współcześnie w krajobrazie zwłaszcza północnego Mazowsza i Podlasia widoczne jest specjalizacja hodowlana w 
rolnictwie - ogromne, dobrze utrzymane obszary łąk i pastwisk, zaś na Mazowszu wyróżnia się region sadowniczy.  
 
II.A. – Region centralny w skład którego wchodzą: Mazowsze, północna część Małopolski (Świętokrzyskie, 
północna część Ziemi Krakowskiej, zachodnia Lubelszczyzna), a także Ziemia Kaliska, część Kujaw i Suwalszczyzna. 
Stanowił centralne i zachodnie prowincje I Rzeczpospolitej, wchodził w skład Księstwa Warszawskiego, Królestwa 
Polskiego (po kongresie wiedeńskim), II Rzeczpospolitej. Zasiedlone przez Mazowszan, Małopolan, Kujawiaków, 
Wielkopolan, ziemia Suwalska zamieszkana była również przez Litwinów. Osadnictwo i zagospodarowanie części 
zachodniej i południowej było kilka wieków wcześniejsze niż znacznych obszarów wschodnich Mazowsza i ziem 
północnowschodnich (Suwalszczyzna). Większość terenu (zwłaszcza w części północnej i wschodniej) cechuje się 
rozproszonym osadnictwem oraz stosunkowo rzadką siecią dróg i kolei. Z wyjątkiem fragmentów Ziemi 
Świętokrzyskiej i Ziemi Krakowskiej bardzo długo dominowało niskie, jednokondygnacyjne budownictwo 
drewniane. Architektura drewniana była regionalnie zróżnicowana (często bogato zdobiona) dziś wypierana jest 
przez bezstylowe budynki murowane. W południowym fragmencie regionu dominowała zabudowa mieszana, 
częściowo murowana i drewniana (wyodrębnił się specyficzny styl zabudowy). Wykorzystywano lokalne kamienie 
(wapienie i piaskowce) oraz cegłę.  
W części południowej od najdawniejszych czasów rozwijało się górnictwo, ślady dawnej i współczesnej 
eksploatacji są wyraźną cechą krajobrazów kulturowych. W XVIII wieku rozwijały się zagłębia przemysłowe, 
powstał Staropolski Okręg Przemysłowy. Dziewiętnastowieczna zabudowa przemysłowa Łodzi, Zagłębia 
Dąbrowskiego, Żyrardowa i wielu mniejszych ośrodków stanowią charakterystyczny element krajobrazu 
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kulturowego. W centrum regionu wzdłuż koncentrycznie zbiegającej się w stolicy sieci komunikacyjnej 
zlokalizowano liczne miasta i miejscowość. powstała gwiaździstego kształtu, rozległa aglomeracja Warszawy. 
Region ma charakter rolniczy charakteryzuje się drobno mozaikową strukturą krajobrazu. Duże kompleksy leśne 
występują w  północno-wschodniej części regionu. W dość tradycyjnym rolnictwie wyodrębniły się tereny 
wyspecjalizowane: północno-wschodnie Mazowsze to obszar hodowli bydła mlecznego (z dominacją w 
krajobrazie łąk i pastwisk), Ziemia Rawska, Grójecka, dolina Wisły to obszary sadownicze, zaś na Kujawach, Ziemi 
Łowickiej i Błońskiej dominuje uprawa zbóż i warzyw.  
Dominującą religią od wieków jest katolicyzm, w krajobrazie liczne budowle sakralne (wieże kościelne najczęściej 
stanowią dominantę), bardzo liczna mała architektura sakralna. 
 
II.B. - Chełmszczyzna, Zamojszczyzna, region nadbużański, włodawski, fragment Podlasia. Obszar przenikania 
się kultur i narodowości, żywiołu głównie polskiego i ukraińskiego, chrześcijaństwa w obrządku łacińskim i 
unickim oraz prawosławia. Rywalizacja o te ziemie datowana jest na XIII wiek gdy włączone zostały do państwa 
halicko-wołyńskie, poszczególne fragmenty odbierane były sukcesywnie przez m. in. przez Konrada 
Mazowieckiego oraz Kazimierza Wielkiego. Konflikty narodowo-religijne odżyły w czasie zaborów, gdy unitów na 
siłę starano się włączyć do cerkwi prawosławnej oraz w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po niej w okresie 
przesiedleń i eksterminacji. W krajobrazie zachowały się kościoły, nieliczne cerkwie, a także mała architektura 
sakralna i cmentarze obu wyznań. Ślady bytności licznych wyznawców judaizmu licznie zamieszkujących ten teren 
w okresie międzywojennym, a wymordowanej przez nazistów, są nieliczne (głównie kirkuty). Dziś ludność 
wyznaje głównie katolicyzm w obrządku rzymskim, nieliczni mieszkańcy unickim, oraz prawosławie. Region stracił 
charakter terenu pogranicza kulturowego. 
Obszar wykorzystywany jest rolniczo, starannie uprawiany. Układ pól łąk, zakrzaczeń i lasów odzwierciedlający 
zróżnicowanie siedlisk charakteryzuje drobno mozaikowa struktura krajobrazu, w części południowej zachowały 
się linearne układy pól miedz i czyżni tworzące malownicze „pasiaki”. We wsiach dominowała zabudowa 
drewniana (obecnie wypierana przez murowaną). W wielu wsiach Podlasia zachowana została dawna struktura 
zabudowy i układ użytków rolnych wprowadzony przez reformę włóczną królowej Bony. Z typowej struktury 
krajobraz  wyłamują się wielkie kompleksy łąk i pastwisk na Podlasiu oraz zwarte kompleksy leśne np. na 
Roztoczu. Pas wzdłuż granicy państwowej wyludnia się, młodzi ludzie migrują do miast, nie użytkowane pola i 
łąki zarastają lasem.  
 
II.C. - Region augustowski. Niewielka enklawa zamieszkana przez ludność mieszaną katolicko-prawosławną. W 
skład wchodzi duży kompleks leśny Puszczy Augustowskiej. 
 
II.D. - Ziemie Białostocka, Drohicka, Sokólska, Bielska, Knyszyńska. Region puszczański późno zasiedlony i 
zagospodarowany rolniczo (XVI - XVII w.), jeszcze dziś wielkie kompleksy leśne dominują w krajobrazie. Obszar 
ogromnego zróżnicowania religijnego, przenikania się kultur i narodowości, żywiołu głównie polskiego oraz 
białoruskiego i ukraińskiego, katolicyzmu oraz prawosławia. Rusini stanowią liczną mniejszość wśród ludności 
(słychać to w mowie - w charakterystycznym zaśpiewie, gdzieniegdzie widać dwujęzyczne opisy miejscowości). 
Procent wyznawców prawosławia jest większy niż odsetek Białorusinów i Ukraińców, wielu Polaków również jest 
jego wyznawcami.  
Od wieków w miastach i miasteczkach zamieszkiwały też liczne wspólnoty żydowskie wyznające judaizm. W 
rejonie Kruszynian osiedlili się Tatarzy, którzy pozostali przy swojej religii – islamie. Region dawniej należał do 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Do Korony włączony został w XVI wieku. W dobie rozbiorowej włączony został 
bezpośrednio do carstwa, ludność szczególnie intensywnie była rusyfikowana, a kościół katolicki zwalczany. W 
czasie II wojny światowej Żydzi zostali wymordowani przez hitlerowców, synagogi i kirkuty zniszczone, co 
spowodowało upadek wielu miasteczek regionu. Po wojnie z regionu nastąpił znaczący odpływ ludności (do miast 
i do innych części kraju), obecnie emigracja powoduje wyludnianie się pasa wzdłuż granicy państwa. 
 Głównym materiałem budowlanym na wsiach i miastach było drewno. Do dziś w wielu miejscach zachowała się 
pięknie zdobiona charakterystyczna architektura drewniana nogato zdobiona, regularny układ siedlisk z czasów 
lokacji wsi i struktura użytków rolnych wprowadzona przez reformę włóczną królowej Bony. W regionie 
pielęgnowany jest lokalny folklor i gwara.   
 
III - Galicja zachodnia (dawny zabór austriacki). Obszar wyżynny i podgórski gęsto zasiedlony od wczesnego 
średniowiecza przez Małopolan. Osadnictwo stopniowo wkraczało dolinami coraz wyżej na wzniesienia karczując 
lasy. Tereny górskie zagospodarowane i zasiedlone zostały znacznie później dopiero XVI-XVII wieku, przyczyniły 
się do tego napływ Rusinów, i pasterzy wołoskich. Region bardzo gęsto zaludniony, z licznymi dobrze 
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wykształconymi ośrodkami miejskimi. Głównym miastem jest Kraków, dawna stolica Polski. Dobrze widoczna 
wielowarstwowa struktura krajobrazu kulturowego, wsie i miasteczka zachowały w znacznym stopniu 
historyczne układy zabudowy i rozplanowanie gruntów. Wsie w górach i na pogórzu są zwarte (ulicówki lub 
rzędówki), na terenach wyżynnych często wielodrożnice i ulicówki znaczny jest tam udział zabudowy 
rozproszonej. Mimo wojen w regionie przetrwało się wiele zabytków architektonicznych z różnych epok i stylów 
architektonicznych. Jedną z ważnych przyczyn jest fakt znacznego udziału zabudowy murowanej (kamiennej lub 
ceglanej). Jedynie w górach głównym budulcem było i jest drewno. Historycznie głównymi wyznaniami 
mieszkańców były katolicyzm obrządku łacińskiego i unickiego oraz judaizm, dziś dominuje katolicyzm. 
Region od średniowiecza specjalizował się w górnictwie soli (Wieliczka, Bochnia) oraz rozproszonych wydobyciu 
i przetwórstwie żelaza, od XIX wieku na Podkarpaciu wydobywano ropę naftową. Wielki przemysł zlokalizowano 
w XIX i XX wieku tworząc dwa okręgi Krakowsko-Śląski i Centralny Okręg Przemysłowy.  
Dominuje drobno mozaikowa struktura krajobrazu uwarunkowana zarówno sposobem uwłaszczenia chłopów 
sankcjonującym prawo podziału gruntów miedzy spadkobierców (przeprowadzona w połowie XIX wieku), 
przeludnieniem wsi, jak i zdeterminowana urozmaiconą rzeźbą terenu. Dziś rolnictwo wycofało się z obszarów o 
najmniej korzystnych warunkach, zrezygnowano z wypasu owiec w górach. Na opuszczone tereny ponownie 
wkroczył las. Kompleksy leśne rosną w Karpatach zwłaszcza Wschodnich, w Kotlinie Sandomierskiej i na Roztoczu. 
Najcenniejsze przyrodniczo tereny objęto ochrona prawną w formie parków narodowych i krajobrazowych. 
Wyludnienie wielu obszarów miało podłoże polityczno-narodowościowe. Ludność pochodzenia ukraińskiego 
została przesiedlona w czasie i bezpośrednio po II wojnie światowej. Ludność żydowska, która licznie 
zamieszkiwała miasteczka na pogórzu została wymordowana przez nazistów.  
 
III.A. - Południowo-zachodni fragment Małopolski: Ziemia Krakowska, Brzeska,  Tarnowska, Sądecka, Gorlicka, 
Staszowska, Żywiecczyzna, Podhale. Region zasiedlony już we wczesnym średniowieczu przez ludność 
małopolską. Zasiedlenie i zagospodarowanie gór było znacznie późniejsze (XVI-XVII w.). Zamieszkuje je ludność 
góralska powstała z wymieszania ludności polskiej i nielicznej grupy pasterzy wołoskich, od których przejęto 
liczne wzorce kulturowe, np. na Podhalu i Żywiecczyźnie. Po najazdach tatarskich, które wyludniły całą 
Małopolskę, ściągnięto osadników z różnych stron, m.in. liczne grupy Niemców, Czechów, ale także i in. (np.. 
Ormian).  Kazimierz Wielki pozwolił na osadnictwo Żydów w miastach królewskich. Ziemia Krakowska i Kraków w 
dobie renesansu pełniły wiodąca rolę w I Rzeczpospolitej, tak ze względów politycznych, administracyjnych, 
gospodarczych jak i kulturowych. Tu funkcjonował jedyny wówczas uniwersytet w państwie. Szczęśliwie, liczne 
wojny (w tym II wojna światowa) w stosunkowo małym stopniu zniszczyły zasoby kulturowe regionu, zachowało 
się wiele zabytkowych obiektów i układów architektonicznych. Drugą przyczyną bogatej spuścizny w postaci 
zabytkowych budowli jest fakt, iż w tym regionie wiele budynków wznoszono z kamienia i z cegły. 
Wielowarstwowy krajobraz kulturowy regionu, mający mozaikową strukturę,  tworzą pola uprawne i użytki 
zielone oraz lasy. Krajobraz ten ma wyraźne cechy długotrwałej ludzkiej działalności  (wysokie miedze, czyżnie, 
wąwozy lessowe, parowy podrożne), cechuje się też licznymi zabytkowymi zabudowaniami, kościołami, 
obiektami małej architektury sakralnej. Obszar gęsto zaludniony, ludność głównie wyznaje katolicyzm. 
 Dawniej głównym szlakiem komunikacyjno-transportowym była Wisła (dziś nieżeglowna). Infrastruktura 
drogowa i kolejowa jest dość gęsta w części wyżynnej i podgórskiej. Przebieg dróg (nawet współcześnie 
budowanych) nawiązuje do dawnych traktów. W wielu miejscowościach, ale głównie w Krakowie i na zachód od 
tego miasta, rozwinął się w XIX i XX w. przemysł. 
 
III. B. - Ziemia Sanocka, Przemyska, Rzeszowska, Lubaczowska, fragment Ziemi Leżajskiej, i Bełskiej, Beskid 
Sądecki, Niski i Bieszczady. Obszar zróżnicowany religijnie i narodowościowo, przenikania i ścierania żywiołu 
polskiego oraz ukraińskiego, katolicyzmu oraz prawosławia. Część podgórska zasiedlona i zagospodarowana 
rolniczo już we wczesnym średniowieczu głównie przez katolicką ludność małopolską. ale także Rusinów (głównie 
Ukraińców), część górska, puszczańska późno (w XVI - XVII w.) została zasiedlona przez pasterzy wołoskich oraz 
Łemków i Bojków (grupy Rusinów wyznających prawosławie, w późniejszym okresie znaczną ich część stanowili 
unici). Rywalizacja o ten region trwa od wieków, poczynając od sporów o Grody Czerwieńskie, aż po wojnę z UPA, 
eksterminacje ludności,  przesiedlenia i wysiedlenia Ukraińców m. in. w ramach akcji ”Wisła”. W efekcie znaczne 
partie gór i pogórzy zostały wysiedlone (Ziemia Przemyska, Worek Bieszczadzki, Beskid Niski) i zarosły lasem. Na 
konflikt narodowy nakładają się animozje religijne, wzajemne żale i pretensje obu narodów. 
W krajobrazie kulturowym widoczne są ślady dawnego gospodarowania, np.: odlesione w wyniku wypasu 
połoniny, dawne pola, drogi i siedliska z resztkami zabudowy, na które wkroczył las, cerkiewki i cmentarze 
prawosławne i unickie niszczejące lub przejęte przez katolików. Znaczna część wyludnionego obszaru gór objęto 
ochroną, włączony został do parków narodowych i krajobrazowych. Część przedgórska użytkowana jest rolniczo.   
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III.C. - Śląsk Cieszyński – ziemie piastowskie zasiedlone we wczesnym średniowieczu (księstwo cieszyńskie), od 
wieków obszar sporny z Czechami. Od XIV w. lenno czeskie, w 1653r. wcielony do Czech przeszedł pod władanie 
Habsburgów wszedł w skład Cesarstwa Austriackiego. Po I wojnie światowej część przyznano Polsce, większość 
Czechosłowacji, w 1938 cały region zajęty przez Polskę, po II wojnie powrócono podział regionu z 1924 r na część 
polską i czeską. Znaczna część ludności wyznaje protestantyzm (ewangelicy augsburscy). Północny fragment 
regionu jest gęsto zasiedlony zurbanizowany i uprzemysłowiony, z dużymi ośrodkami miejskimi Bielsko-Biała i 
Cieszyn. W część południowej,  górskiej porośniętej przez lasy osadnictwo jest rzadkie, wsie nadal mają zabudowę 
w większości drewnianą.     
 
III. D. - Orawa – W granicach Polski leży niewielkie fragment tej Krasiny historycznej, zamieszkany przez Polaków 
(mniejszość słowacka). Początki tworzenia się miejscowej grupie  etnicznej dało osiedlanie pasterzy wołoskich 
(przybyłych w XVI w.). Ludność kultywuje folklor, sztukę i rzemiosło ludowe, zachowuje tradycyjną drewnianą 
zabudowę. Zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie region nastawiony jest na turystykę. Ziemie przyznane 
Polsce po I wojnie światowej, później granice ulegały przesunięciom.  
 
III. E. - Spisz – Kraina historyczna, której obecnie niewielki tylko fragment, przyznany Polsce po I wojnie 
światowej, znajduje się w granicach Polski. Starostwo spiskie znalazło się w I Rzeczpospolitej w wyniku nie 
wykupionego zastawu królów węgierskich, po trzy i pół wieku Ziemia Spiska oderwana została w wyniku najazdu 
austriackiego. Zamieszkuje ludność góralska powstała z wymieszania pasterzy wołoskich, ludności polskiej, 
słowackiej i węgierskiej. Spisz zachował odrębność kulturową, specyficzne drewniane budownictwo, rozwinięte 
rzemiosło, sztukę ludową.   
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1. Wprowadzenie 

 

Niniejszy tekst jest wynikiem realizacji zadania III.2. Zgodnie z SIWZ zadanie to obejmuje: 

 „Opracowanie zakresu i tematyki konsultacji społecznych dotyczących w szczególności: 

- identyfikacji cech krajobrazu mających znaczenie bezpośrednie i pośrednie dla rozwoju 

zrównoważonego i dobrostanu społeczeństwa [landscape services], 

- granic krajobrazów priorytetowych, 

- zaleceń co do działań dotyczących zarządzania krajobrazem w zakresie jego ochrony, 

kształtowania i zrównoważonego użytkowania.” 

Każde z powyższych podzadań ma inny charakter, przy czym tylko konsultacje dotyczące 

granic krajobrazów priorytetowych wiążą się bezpośrednio z zakresem prac podstawowych 

w audycie krajobrazowym. Podzadanie pierwsze nawiązuje wyraźnie do opracowania 

Standardów Jakości Krajobrazu, natomiast podzadanie 3 wiąże się z ustalaniem 

urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu. 

Zgodnie z projektem ustawy „prezydenckiej” przewiduje się, poza opiniowaniem przez 

wyliczone organy, określony tryb konsultacji społecznych, obejmujący w przypadku audytu:   

1. ogłoszenie w prasie regionalnej oraz przez obwieszczenia w urzędzie marszałkowskim o 

wyłożenie projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i 

wyłożenie tego projektu do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni; 

2. w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbieranie uwag 

do projektu 

W przypadku projektu urbanistycznych zasad jest to: 

1. ogłoszenie w prasie regionalnej oraz przez obwieszczenie w urzędzie marszałkowskim i 

we właściwych terytorialnie starostwach powiatowych i urzędach gmin o wyłożeniu 

projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożenie 

tego projektu do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni; 

2. w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbieranie uwag 

do projektu. 

Jak widać z powyższego wyliczenia te ustawowe formy nie będą wystarczające dla 

zrealizowania celów konsultacji wymienionych w SIWZ. 
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2. Ogólne założenia dotyczące konsultacji społecznych w tematyce wskazanej przez SIWZ 

 

Przed planowaniem form i zakresu konsultacji społecznych należy sformułować główne 

warunki, uczestników i tematykę konsultacji.   

Niezależnie od przyjętych rozwiązań szczegółowych konsultacje powinny spełniać 

następujące warunki: 

- każdy z trzech tematów powinien stanowić odrębną całość – segment w konsultacjach; 

- konsultacje powinny równolegle dotyczyć trzech grup szeroko pojętych interesariuszy: (a) 

władz gminnych, (b) mieszkańców terenów, których dotyczy audyt, (c) wszystkich 

pozostałych osób, które wykazują zainteresowanie (niezależnie od tego czy mają interes 

faktyczny lub prawny)1; 

- konsultacje powinny mieć charakter możliwie jak najszerszej partycypacji społecznej, ale 

jednak z ograniczeniami wynikającymi z czasowych i przestrzennych ram audytu 

krajobrazowego w województwach2; 

- dla potrzeb konsultacji należy wykorzystać w maksymalny sposób współczesne narzędzia 

komunikowania się, w tym specjalnie założone platformy internetowe; 

- konsultacje powinny być rozłożone w czasie, przy czym najwcześniej można i należy 

rozpocząć segment dotyczący identyfikacji cech krajobrazu mających znaczenie bezpośrednie 

i pośrednie dla rozwoju zrównoważonego i dobrostanu społeczeństwa, a najpóźniej (już po 

zakończeniu fazy dokumentacyjnej audytu) segment dotyczący zaleceń co do działań 

dotyczących zarządzania krajobrazem. 

 

 

 

                                                           
1 Tu i w całym dalszym tekście pomija się organy i organizacje upoważnione do składania opinii z mocy prawa. 
2 W tekście nie będzie analizowany sposób i zakres partycypacji społecznej. Wytyczne na ten temat można 
znaleźć w odpowiedniej literaturze, przykładowo: K. Pawłowska, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i 
kształtowania krajobrazu: partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wyd. Politechniki Krakowskie, 
Kraków 2008; Zanim wybuchnie konflikt; Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i 
kształtowaniu przestrzeni; tom A Dlaczego?, tom B Jak?, praca zbiorowa K. Pawłowska (red.), wyd. Partnerstwo 
dla środowiska. Kraków 2010; K. Pawłowska, A. Staniewska, J. Konopacki, Udział społeczeństwa w ochronie, 
zarządzaniu I planowaniu krajobrazu - podręcznik dobrych praktyk, Wyd. GDOŚ. Warszawa 2012. 
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3. Zakres i tematyka konsultacji dotyczących identyfikacji cech krajobrazu mających 
znaczenie bezpośrednie i pośrednie dla rozwoju zrównoważonego i dobrostanu 
społeczeństwa (landscape services) 

 

Termin rozpoczęcia: wraz z podjęciem decyzji o wykonywaniu audytu krajobrazowego 

Zagadnienia: (a) część edukacyjna (co to jest krajobraz i jego cechy, co to są landscape 

services, co to jest rozwój zrównoważony, co to są Standardy Jakości Krajobrazu), (b) 

zbieranie opinii w sposób masowy od każdego kto chce wyrazić opinię, (c) porządkowanie 

materiału, syntetyzowanie i przedstawienie w postaci usystematyzowanej, (d) właściwe 

konsultacje z określonymi grupami interesariuszy.  

Sposoby i narzędzia:  dla części (a) i (b) przewiduje się dwie główne metody zbierania opinii. 

Pierwszą są ankiety rozsyłane do urzędów gmin (odbiorca – władze samorządowe) oraz do 

szkół (odbiorca – rodzice, mieszkańcy konkretnych obszarów). Druga metoda to specjalny 

portal internetowy. Ogólne zasady funkcjonowania takiego portalu są zamieszczone w 

opracowaniu Krystyny Pawłowskiej i Jacka Konopackiego, stanowiącego załącznik do 

niniejszego tekstu3. Uczestnikiem konkursu-ankiety może być każdy mieszkaniec kraju. Etap 

(c) realizuje albo ekipa wykonująca audyt, albo biuro marszałka – w zależności od 

konkretnych ustaleń. Polega on na stworzeniu listy rankingowej tych cech, które są uważane 

za mające znaczenie bezpośrednie i pośrednie dla rozwoju zrównoważonego i dobrostanu 

społeczeństwa. Etap (d) obejmuje dwie formy uczestnictwa: zebrania z moderatorem oraz 

przesyłanie opinii. Zebrania z moderatorem mogą mieć jedynie ograniczony zasięg (nie 

można ich zrobić w każdej gminie czy powiecie). 

Czas zakończenia: po ukończeniu audytu ale przed opracowaniem urbanistycznych zasad 

ochrony krajobrazu. 

Wyniki: w wariancie maksymalnym możliwość stworzenia Standardów Jakości Krajobrazu 

przynajmniej w odniesieniu do wybranych podtypów krajobrazów lub określonych 

krajobrazów indywidualnych. 

Jednostka prowadząca: biuro marszałka województwa (także jako organizator i prowadzący 

portal internetowy). 

Uwaga – zakres konsultacji i zbierania opinii można i należy rozszerzyć o ankietę dotyczącą 

tożsamości i swojskości krajobrazu.  

                                                           
3 Wspomniane opracowanie bardzo szeroko ujmuje zakres partycypacji społecznej, choć ogranicza się jedynie 
do wybranych zagadnień merytorycznych. Nie jest więc częścią realizacji zadania III.2. Natomiast pomysły tam 
zawarte, po modyfikacji mogą i powinny być w pełni wykorzystane w trakcie konsultacji społecznych. 
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4. Zakres i tematyka konsultacji dotyczących granic krajobrazów priorytetowych 

 

Termin rozpoczęcia: po wytypowaniu krajobrazów priorytetowych. 

Zagadnienia: (a) zasadność wyboru określonych krajobrazów jako priorytetowych 

(obowiązkowo), (b) uszczegółowienie przebiegu granic krajobrazów do poziomu działek 

geodezyjnych przez gminy (fakultatywnie). 

Sposoby i narzędzia:  W pierwszym etapie rozesłanie odpowiednich map wraz z 

uzasadnieniem wyboru krajobrazów do gmin oraz umieszczenie tego samego materiału na 

portalu internetowym. Drugi etap to zbieranie opinii  i propozycji zmian (z gmin i od 

użytkowników portalu). Trzeci to analiza propozycji i zebrania konsultacyjne. Wyniki tych 

zebrań także należy zamieszczać na portalu. 

Czas zakończenia: do ustalenia, ale nie krócej niż miesiąc od rozpoczęcia.  

Wyniki: Uzgodnione krajobrazy jako priorytetowe oraz przynajmniej częściowo 

uszczegółowione granice.  

Jednostka prowadząca:  Autorzy audytu, za wyjątkiem portalu internetowego, za który 

odpowiedzialny jest urząd marszałka. 

Uwaga. Tu zakres konsultacji jest rozszerzony o propozycję uszczegółowienia przebiegu 

granic. Będzie to przydatne szczególnie przy określaniu zasięgu terytorialnego 

obowiązywania urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu. 

 

5. Zakres i tematyka konsultacji dotyczących zaleceń co do działań dotyczących zarządzania 

krajobrazem w zakresie jego ochrony, kształtowania i zrównoważonego użytkowania 

 

Termin rozpoczęcia: po sformułowaniu pierwszej wersji urbanistycznych zasad ochrony 

krajobrazu. 

Zagadnienia: (a) zasadność przyjętych rozwiązań, (b) identyfikacja tych którzy zyskują oraz 

tych którzy tracą w wyniku przyjęcia urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu. 

Sposoby i narzędzia:  W pierwszym etapie rozesłanie odpowiednich pierwszych wersji 

urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu do gmin, których to dotyczy i zobowiązanie tych 

gmin do rozpowszechnienia materiału wśród mieszkańców. Równolegle należy zamieścić ten 

sam materiał na portalu internetowym. Drugi etap to zbieranie opinii  i propozycji zmian (z 
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gmin i od użytkowników portalu). Trzeci to analiza propozycji i zebrania konsultacyjne. 

Wyniki tych zebrań także należy zamieszczać na portalu. 

Czas zakończenia: do ustalenia, ale nie krócej niż miesiąc od rozpoczęcia.  

Wyniki: Zmodyfikowane wersje urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu, wzrost 

świadomości i wiedzy o krajobrazie wśród mieszkańców oraz minimalizacja konfliktów. 

Jednostka prowadząca:  Autorzy audytu, za wyjątkiem portalu internetowego, za który 

odpowiedzialny jest urząd marszałka. 

 

6. Wykorzystanie portalu internetowego do zbierania opinii wśród mieszkańców 

 

Jak słusznie piszą Pawłowska i Konopacki „Interesariuszami społecznymi działań 

zmierzających do zachowania lub, jeśli to możliwe, pomnożenia wartości polskiego 

krajobrazu są wszyscy mieszkańcy Polski, występujący w dwu rolach: jako mieszkańcy 

określonych obszarów i jako turyści odwiedzający różne rejony poza swoim miejscem 

zamieszkania. Interesariuszami są też turyści zagraniczni zwiedzający Polskę i przyczyniający 

się do rozwoju gospodarczego turystycznych regionów. Jest to ogromna i zróżnicowana 

populacja, której opinia na temat krajobrazów może być w różny sposób badana”. Zalety 

wykorzystania portalu internetowego wspomniani autorzy widzą następująco: 

„Metoda ta, oprócz podstawowych celów badawczych może być także środkiem promocji 

wartości krajobrazowych i edukacji społeczeństwa na ich temat. Uczestnicy będą mieli okazję 

dowiedzieć się wiele o krajobrazach polskich i docenić wagę piękna i ładu przestrzennego w 

środowisku ich życia.  

Metoda przewiduje i umożliwia użycie na szeroką skalę przekazu obrazowego, co ma istotny 

związek z definicją krajobrazu przyjętą w Europejskiej Konwencji krajobrazowej.  

Metoda umożliwia i sugeruje korzystanie z zasobów danych (tekstów, obrazów, filmów, 

nagrań) zawartych w Internecie. 

Prosta procedura oparta o przyjazny portal internetowy, przystosowany do intuicyjnego 

korzystania, umożliwi udział w plebiscycie osobom w różnym wieku i o różnym poziomie i 

rodzaju wykształcenia. 

Metoda mimo planowanego masowego udziału respondentów, nie wymaga bardzo 

wysokich nakładów finansowych.” 

Do wad tego podejścia Pawłowska i Konopacki zaliczają: 
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„… wykluczenie cyfrowe. Nie wszyscy mieszkańcy Polski są internautami. Są nimi raczej 

ludzie młodsi niż starsi i raczej wykształceni niż bez wykształcenia. Według badań CBOS tylko 

6 procent osób powyżej 65 lat i 23 procent w wieku 55-64 korzysta z Internetu, podczas gdy 

młodzi ludzie (18-24) korzystają z Internetu w zdecydowanej większości (93 procent). Poza 

wiekiem istotne znaczenie ma też miejsce zamieszkania. Z upływem czasu maleje jednak 

liczba wykluczonych. „” oraz brak reprezentatywności dla całej polskiej populacji. 

Dostrzegając zalety podejścia internetowego należy dążyć do takiego umocowania formalno-

prawnego i finansowego, aby – po daleko idącej modyfikacji pod względem pytań i 

poruszanych zagadnień – można było w pełni wykorzystać internetowe podejście ankietowo-

plebiscytowe (zaproponowane przez Pawłowską i Konopackiego) przy konsultacjach 

społecznych w ramach audytu krajobrazowego. 

 

7. Uwagi końcowe 

 

Przedstawiony wykaz dotyczy tylko najgłówniejszych elementów konsultacji społecznych. 

Należy przy tym podkreślić, że ich rola (tylko opiniująca czy też modyfikująca wyniki audytu) 

będzie zależeć od przyjętych rozwiązań prawnych. Na obecnym etapie nie jest jeszcze 

możliwe bardziej precyzyjne przedstawienie szczegółów dotyczących treści zawartych w 

ankietach i na portalu internetowym. Również sama organizacja spotykań jest jeszcze 

niejasna. W tym jednak przypadku należy przyjąć, że spotkania konsultacyjne będą miały 

charakter centralny, tzn. będą się odbywać w siedzibie województwa, z marszałkiem jako 

gospodarzem. 
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Załącznik 1 
 
Krystyna Pawłowska 
Jacek Konopacki 
 

OPRACOWANIE ZAKRESU I TEMATYKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
Zadanie III. 2 SOPZ 
 
 
1. PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES MERYTORYCZNY OPRACOWANIA ZAWARTY W SOPZ 
 
 Jako podstawy prawne niniejszego opracowania przyjęto zapisy zawarte w: 
1. Europejskiej Konwencji Krajobrazowej4 
2. Projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej) 
3. Obowiązujących ustawach, w których istnieją przepisy dotyczące udziału 

społeczeństwa w procedurach mających związek z ochroną i kształtowaniem 
krajobrazu, czyli: 
a) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tekst jedn.: 

Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.,  
b) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm., 

c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
tekst jedn.: Dz. V. z 2012 r. poz. 647 ze  zm., 

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 627 ze zm.. 

Uwaga! Projekt ustawy krajobrazowej wprowadza zmiany w ustawach wymienionych 
powyżej w pkt. b), c) i d), ale zmiany te nie dotyczą zagadnienia konsultacji społecznej. 
 Zapisy w aktach prawnych wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 różnią się między sobą w 
sprawie roli i zakresu konsultacji społecznych.  
 Najszersze ujęcie zawiera Europejska Konwencja Krajobrazowa, która w art. 5, pkt. 
b i c stwierdza, że „każda ze stron podejmuje działania na rzecz ustanowienia procedur 
udziału ogółu społeczeństwa w /…/ ustanowieniu i wdrożeniu polityki w zakresie krajobrazu 
ukierunkowanej na ochronę, gospodarkę i planowanie krajobrazu…” . Jest tu zatem mowa 
o udziale ogółu społeczeństwa i to zarówno na etapie ustanawiania, jak i wdrażania 
polityki prokrajobrazowej.  

                                                           
4 Europejska Konwencja krajobrazowe z 20 października 2000 r. 
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 W uzasadnieniu do projektu polskiej ustawy krajobrazowej czytamy, że: 
„Sygnatariusze Konwencji zobowiązali się do wdrożenia określonych rozwiązań… w tym do 
„…ustanowienia procedur udziału społeczeństwa, organów lokalnych i regionalnych oraz 
innych stron zainteresowanych zidentyfikowaniem i wdrożeniem polityki w zakresie 
krajobrazu…”. 
 W projekcie ustawy krajobrazowej nie ma przepisów dotyczących konsultacji 
społecznych, które wykraczałyby poza formy realizowane dotychczas zgodnie z 
ustawami wymienionymi w pkt. 3. W procedurze sporządzania audytu krajobrazowego i 
projektu urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu są uwzględnione także tylko te 
wcześniej znane formy5, ale nie w pełnym zakresie. Jest to zatem zawężenie programu w 
stosunku np. do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z punktu 
widzenie realizacji idei partycypacji społecznej jest to zatem krok w tył, co jest wyraźnie 
niezgodne z zapisami i duchem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.  
 Praktyczne doświadczenia dowodzą, że dotychczasowe przepisy i stosowane formy 
nie są wystarczająco skuteczne i dlatego konsultacje rzadko przynoszą tę podstawową 
korzyść, jaką winna przynieść dobrze przeprowadzona partycypacja, jaką jest 
zapobieganie konfliktom.  
 W projekcie ustawy zapowiada się opracowanie przez Ministra Środowiska 
szczegółowych rozporządzeń między innymi dotyczących szczegółowego zakresu audytu 
krajobrazowego.6 Ten ostatni zapis stwarza pewne nadzieje na wprowadzenia do ustawy 
zasad i form, które stanowić będą istotny postęp w omawianej dziedzinie. 
 Podejście bliższe intencji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i stanowiące postęp 
w stosunku do obecnego ustawodawstwa, przyjęto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (SOPZ, Zadanie III.2.), w którym przewiduje się: 
„Opracowanie zakresu i tematyki konsultacji społecznych dotyczących w szczególności: 
- identyfikacji cech krajobrazu mających znaczenie bezpośrednie i pośrednie dla rozwoju 
zrównoważonego i dobrostanu społeczeństwa [landscape services], 
- granic krajobrazów priorytetowych, 
- zaleceń co do działań dotyczących zarządzania krajobrazem w zakresie jego ochrony, 
kształtowania i zrównoważonego użytkowania.” 
 Zadanie III. 2 SOPZ można podzielić na 2 części związane z: 

• z audytem krajobrazowym  
• ustalaniem urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu. 

 
2. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU – 

KONCEPCJA OGÓLNA 

                                                           
5  Odpowiednie przepisy są przedstawione i skomentowane w rozdziale 3 niniejszy pracy. 
6 Rozdz. 1a, Art. 5a. pkt. 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia: /…/  4. szczegółowy 
zakres audytu krajobrazowego. 
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 Przed prezentacją rozwiązań dotyczących bezpośrednio ustawy krajobrazowej, w 
niniejszym rozdziale przedstawiono skrótowo ogólną koncepcję partycypacji społecznej 
w gospodarowaniu przestrzenią, przyjętą tu jako ich podstawa.7  
 Partycypacja społeczna jest realizacją fundamentalnej zasady ustroju 
demokratycznego, wyrażającej się w haśle „nic o nas bez nas”. Zasada ta powinna 
dotyczyć wielu dziedzin życia, w których decyzje podjęte przez władze publiczne mają 
znaczący wpływ na życie obywateli, między innymi, ochrony i kształtowania krajobrazu. 
 
2.1. Korzyści z partycypacji 

Partycypacja, jeśli przeprowadzona jest dobrze, czyli zgodnie z zasadami i sztuką 
komunikacji społecznej, może przynieść wiele korzyści. Dzięki niej władze publiczne, 
przed podjęciem decyzji mogą: 
• skorzystać z praktycznej wiedzy ludzi znających dobrze teren, na którym projektuje 

się coś nowego lub wprowadza określone nakazy lub zakazy, 
• poznać reakcje użytkowników na proponowane rozwiązania i skorzystać z ich 

pomysłów i inicjatyw, jeśli okażą się dobre, 
• dowiedzieć się, czy proponowane rozwiązanie wzbudzi konflikty, co pomoże podjąć 

środki zaradcze zanim rzeczywiście konflikty te wybuchną, 
• dokładnie wyjaśnić mieszkańcom, na czym ma polegać proponowane rozwiązanie i w 

ten sposób uniknąć nieporozumień na ten temat, 
• poprzez negocjacje osiągnąć lepsze, dojrzalsze rozwiązania, odpowiadające 

wszystkim, albo przynajmniej większości, 
• przekonać mieszkańców, że są współautorami rozwiązań, co jest najlepszą formą 

akceptacji, 
• zdobyć zaufanie mieszkańców i doświadczenia współpracy tak, aby kolejne, 

przedsięwzięcia były łatwiejsze.  
Dzięki dobrze przeprowadzonej partycypacji społeczeństwo może: 
• osiągnąć rzeczywisty wpływ na krajobraz ich życia, 
• lepiej poznać i zrozumieć problematykę krajobrazową, 
• dzięki jawności i otwartości przedsięwzięć partycypacyjnych, mieć wpływ na 

ograniczenie korupcji, nepotyzmu, kumoterstwa i manipulacji. 
 Aktualnie obowiązujące przepisy prawne dają co prawda pewne podstawę do 
realizacji tej idei, ale są one niepełne i tak ogólne, że nie stanowią gwarancji, że 
partycypacja będzie dobrze przeprowadzona. Niezależnie od tych przepisów, należy 
stwierdzić, że partycypacja nie jest zakazana. Innymi słowy, jeśli społeczność lokalna chce 

                                                           
7 Koncepcja ta jest szerzej przedstawione w: K. Pawłowska, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i 
kształtowania krajobrazu: partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wyd. Politechniki 
Krakowskie, Kraków 2008, Zanim wybuchnie konflikt; Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie 
krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni; tom A Dlaczego?, tom B Jak?, praca zbiorowa K. Pawłowska (red.), 
wyd. Partnerstwo dla środowiska. Kraków 2010, K. Pawłowska, A. Staniewska, J. Konopacki, Udział 
społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu I planowaniu krajobrazu - podręcznik dobrych praktyk, Wyd. GDOŚ. 
Warszawa 2012 http://architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/index.php/publikacje  
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mieć wpływ na zagospodarowanie i krajobraz swojego miejsca, może się tego domagać 
stosując formy i metody, których prawo nie nakazuje.  Jednocześnie, jeśli władza docenia 
walory partycypacji, może poszerzyć jej zakres. Warunkiem prawdziwego postępu jest 
upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania partycypacji. W 
praktyce w gminach i miastach, szczycących się, zrównoważonym rozwojem 
przestrzennym8, konsultacje społeczne organizowane są często w sposób znacznie 
wykraczający poza literę prawa, a odpowiadający raczej istocie idei partycypacji. 

Znaczący wpływ na rozwój partycypacji ma Internet i generalna zmiana cywilizacyjna 
związana z jego upowszechnieniem. Ukrywanie przed społeczeństwem procesów 
decyzyjnych w warunkach powszechnego dostępu do Internetu jest znacznie trudniejsze 
niż przedtem. Sieć wybitnie ułatwia oddolną samoorganizację społeczeństwa. Poza tym 
niektóre formy partycypacji mogą być bardziej masowe, ale mimo to tańsze niż 
analogiczne, realizowane bez użycia Internetu. Partycypacja społeczna on-line stosowana 
jest w wielu krajach świata w coraz szerszym zakresie. Tak zapewne stanie się także w 
Polsce. 

Propagując rozwój form partycypacji należy wyraźnie stwierdzić, że pojedynczy 
obywatele, czy nawet grupy ludzi nie powinny się spodziewać, że dzięki partycypacji w 
każdym przypadku, wszystkie decyzje zostaną podjęte zgodnie z ich życzeniem. 
Partycypacja nie zakłada bowiem pełnego przejęcia władzy przez społeczeństwo. Po 
pierwsze, dlatego, że opinia społeczności niemal zawsze jest zróżnicowana. Po drugie, 
dlatego, że musi obowiązywać zasada: ten podejmuje decyzję, kto za nią potem 
odpowiada. Po trzecie, są kwestię, w których muszą się liczyć wartości, względy i interesy 
społeczności wyższych poziomów hierarchii społecznej (globalne, krajowe, regionalne).  

 
2.2. Partycypacja jako metoda przeciwdziałania konfliktom 
 Jedną z najważniejszych szans, jakie stwarza dobrze przeprowadzona 
partycypacja, jest możliwość zapobiegania i przeciwdziałania konfliktom. Konflikty 
toczące się między władzą a społeczeństwem paraliżują wiele dziedzin gospodarowania 
przestrzenią w tym liczne przedsięwzięcia dotyczące ochrony krajobrazu.  

W życiu społecznym konflikty są zjawiskiem naturalnym. Mają wiele złych stron, lecz 
mogą mieć także strony dobre9. Wykorzystanie tych ostatnich jest możliwe, gdy nie 
zostawia się konfliktów własnemu losowi, lecz podejmuje próbę racjonalnego zarządzani 
nimi. Konflikty, bowiem mają naturalną tendencję do eskalacji. W trakcie ich trwania na 
przyczyny merytoryczne, nakładają się przyczyny emocjonalne podwyższające coraz to 
bardziej temperaturę sporu. Nierzadko bywa tak, że merytoryczna sprzeczność od 

                                                           
8 Wnioski z konkursu na Lidera Zrównoważonej Gospodarki Przestrzennej org. przez Związek Miast Polskich 
i Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, edycja I, 2014 r., 
http://www.igpim.pl/index.php/ranking-miast-polskich/  
9 Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Deutscha i P. T. Colemana, Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, Z. J. Kamiński, Pojęcie konfliktu w planowaniu przestrzennym, 
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura, z. 40, Gliwice, 2002 
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początku jest bardzo mała lub wręcz pozorna, natomiast dynamika rozwoju konfliktu 
napędzana jest wyłącznie motywami psychologicznymi.  

Na podstawie analizy przeprowadzonej na ok. 400 przypadkach10 rzeczywistych 
konfliktów toczących się w Polsce wokół spraw ochrony i kształtowania krajobrazu 
można przedstawić cztery najważniejsze przyczyny trudności w ich rozwiązywaniu: 
• Próby rozwiązania podejmowane są za późno. 

Jest to przyczyna, która pociąga za sobą następne trudności. Nadzieje na rozwiązanie 
konfliktu wybuchającego w momencie rozpoczęcia realizacji decyzji są bardzo małe, 
zwłaszcza jeśli cały proces projektowy i decyzyjny odbył się za zamkniętymi drzwiami. W 
dyskusji rozpoczętej w tym momencie trudno oczekiwać pokojowego nastawienia stron. 
Ten, kto wydał decyzję broni swego stanowiska za wszelką cenę, bo zmiana grozi 
zmarnowaniem publicznych pieniędzy, wysiłku i czasu oraz utratą prestiżu decydenta. 
Przeciwnicy, niezależnie od tego, czy mają rację czy nie, są sfrustrowani dotychczasowym 
lekceważeniem ich opinii.  
• Konflikty rozwiązywane są na płaszczyźnie prawnej, a nie merytorycznej.  

Oczywiste jest, że sprawy przestrzenne, wokół których toczą się konflikty są 
regulowane przepisami prawnymi, lecz jakości rozwiązań przestrzennych nie można 
oceniać tylko przez pryzmat zgodności z prawem. Konflikty rozwiązywane z 
opóźnieniem, to znaczy po podjęciu decyzji, bardzo często z płaszczyzny merytorycznej 
przenoszą się na płaszczyznę prawną. Strony próbują wygrać przez udowodnienie, że 
przeciwnik przekroczył prawo. W tej sytuacji nie ma mowy o szukaniu merytorycznych 
rozwiązań. W takiej rozgrywce nawet drobne prawne uchybienie może zadecydować o 
wygranej strony, która ani merytorycznie ani społecznie nie ma racji, Twórcza 
współpraca, merytoryczna dyskusja, czy negocjacje kwestii spornych mają sens tylko 
przed podjęciem decyzji. Ich celem winno być szukanie merytorycznie dobrego 
rozwiązania, które rzecz jasna, powinno być także legalne. 
• Przekonywanie protestujących traktowane jest jako jedyna i wystarczająca forma 

porozumiewania się ze społeczeństwem.  
Oczywistą reakcją władz na protest społeczny jest próba jego zażegnania. W takich 

okolicznościach często władze automatycznie przyjmują, że partnerem do rozmów są 
protestujący. Co gorsza, rozmowy z protestującymi zyskują rangę konsultacji 
społecznych. Po stronie władz brak zwykle refleksji nad prawem protestujących do 
reprezentowania wszystkich innych interesariuszy11. Niekiedy protestujący są rzeczywiście 

                                                           
10 K. Pawłowska, Konflikty wokół ochrony i kształtowania krajobrazu [w:] Problemy ochrony i kształtowania 
krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski, praca zbiorowa A. Jankowski i U. 
Myga-Piątek (red.), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2002 
 
11 W myśl definicji przyjmowanej w teorii zarządzania interesariusze są to osoby (także grupy, instytucje, 
organizacje), które są w taki sposób związane ze sprawą, że decyzje w tej sprawie podjęte mają istotny 
wpływ na ich życie (interesy). W związku z tym, zgodnie z zasadami demokracji, interesariusze mają prawo 
do wyrażania opinii, a także współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji. Wśród nich odrębną grupę 
stanowią interesariusze społeczni, czyli mieszkańcy, użytkownicy, bywalcy, miłośnicy - zorganizowani lub 
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interesariuszami, ale tylko niewielką grupą w stosunku do ogółu. Niekiedy zapewniają 
sobie poparcie większej grupy lub nawet wszystkich interesariuszy. Zdarza się jednak, że 
prawa należnego ogółowi domagają się samozwańczo osoby szczególnie awanturnicze, 
choć bez legitymacji do zabierania głosu. To są najtrudniejsi partnerzy do rozmów. Należy 
zatem zadbać o partycypację autentycznych interesariuszy. Jest szansa, że wśród nich 
znajdą się lepsi partnerzy do rozmów. Być może także, w tej milczącej dotychczas grupie 
znajdą się osoby mające całkiem inne zdanie niż protestujący.  
• Komunikacja ze społeczeństwem podejmowana jest jako wymuszona reakcja na 

konflikt, a nie z inicjatywy władz publicznych, jak być powinno. 
Komunikacja podejmowana w takich okolicznościach zmusza władze lub 

projektantów do przyjęcia narzuconych lub przypadkowych, zwykle niekorzystnych 
warunków gry. Utrudnia to zapanowanie nad procesem i osiągnięcie porozumienia 
poprzez planowo i profesjonalnie zorganizowaną partycypacje społeczną. Organizatorzy 
wymuszonej partycypacji często nie wiedzą, że mogłoby być inaczej. Uważają, że nie ma 
innego sposobu niż odpowiedź przymusem na przymus. Takie siłowe zmagania 
pogłębiają brak zaufania między władzą i społeczeństwem i utrudniają pokojowe 
załatwianie tej i kolejnych spraw. Znacznie większe szanse rozwiązywania trudnych spraw 
miałyby władze, gdyby podejmowały inicjatywę we właściwym czasie i zaplanowały 
racjonalny proces partycypacji. 

 Analiza trudności w rozwiązywaniu konfliktów jest jedną z podstaw 
konstruowania takiego programu partycypacji, który pozwoli je pokonać. 

 
2.3. Program partycypacji społecznej 

Partycypacja społeczna może przynieść korzyści, ale tylko wówczas, gdy 
wprowadzona będzie w proces realizacji zamierzenia we właściwy sposób i we 
właściwym czasie. Pomiędzy etapami przedsięwzięcia, a fazami partycypacji muszą być 
zachowane pewne logiczne związki. Zasada ta powinna być przestrzegana niezależne od 
rodzaju przedsięwzięcia. Takim przedsięwzięciem może być np. budowa obiektu, plan 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalenie statusu ochrony dziedzictwa. Ten sam 
program powinien stanowić podstawę udziału społeczeństwa w ochronie i kształtowaniu 
krajobrazu. 
Każde takie przedsięwzięcie można podzielić na następujące etapy: 
I. Programowanie 
II. Projektowanie 
III. Podejmowanie decyzji 
IV. Realizacja 
Partycypacja natomiast powinna składać się z następujących faz: 
1. Informowanie interesariuszy 
2. Badanie  opinii i potrzeb interesariuszy 
3. Prezentacja i wyjaśnienie projektu interesariuszom 
                                                                                                                                                                                     
niezorganizowani. W tym tekście określenie interesariusze odnosi się wyłącznie do interesariuszy 
społecznych. Lista interesariuszy w każdej sprawie jest inna.  Zanim wybuchnie konflikt… op. it., str. 34 
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4. Negocjacje kwestii spornych 
5. Uczestnictwo interesariuszy w realizacji projektu 
Pomiędzy etapami przedsięwzięcia, a fazami partycypacji powinny być zachowane 
następujące związki: 
 

Następstwo etapów przedsięwzięcia i faz partycypacji  
Etapy przedsięwzięcia Ew. 

powtórzenie 
etapu 

Fazy partycypacji Ew. 
powtórzenie 
faz 

 Programowanie   1. Informowanie interesariuszy  
 2. Badanie opinii i potrzeb  

 Projektowanie IIa   
   3. Prezentacje i wyjaśniania projektu 3a 

 4. Dyskusja nad projektem 4a 
 5. Negocjacje kwestii spornych 5a 

 Podejmowanie decyzji    
 Realizacja   6. Możliwość uczestnictwa w realizacji  

 
Partycypacja winna się rozpocząć pod koniec etapu programowania (I), kiedy 

inicjator przedsięwzięcia wie już dokładnie, na czym polega jego zamierzenie. Już 
wówczas powinien sporządzić listę interesariuszy i przekazać im informacje o zamierzeniu 
(1).  

Następnie należy przeprowadzić badanie opinii i potrzeb interesariuszy (2). 
Niekiedy krąg interesariuszy jest na tyle wąski, że przeprowadzenie badań 
reprezentatywnych dla ogółu jest możliwe. Częściej jednak z przyczyn finansowych i 
organizacyjnych, zakres badań trzeba ograniczyć. Istotne jest wówczas, aby wybrać 
najważniejszych interesariuszy i najwłaściwszą metodę badań. 

Wyniki badań winny być dostarczone projektantom, aby mogli dostosować projekt 
(II) do życzeń interesariuszy, a w przypadkach, w których nie jest to możliwe 
zaproponować rekompensaty i przygotować się do negocjacji. Jeśli to możliwe dobrze 
jest przygotować kilka wersji rozwiązania. 

Gotowy projekt należy zaprezentować i skutecznie wyjaśnić interesariuszom (3). 
Prezentacja kilku wersji, dająca interesariuszom wybór, budzi zaufanie, że ich zdanie jest 
brane pod uwagę. 

Niekiedy kolejna faza - dyskusja nad projektem (4) kończy się akceptacją społeczną, co 
otwiera drogę do podejmowania decyzji (III). 

Jeśli mimo wszystko pozostają kwestie sporne, to one właśnie powinny być 
negocjowane (5). Jeżeli w wyniku dyskusji lub negocjacji wypracowane zostaną wnioski 
zmuszające do zmiany projektu, zachodzi potrzeba powrotu do etapu projektowania (IIa) 
i w następstwie powtórzenie faz 3a, 4a, czasem także 5a.  

Są przedsięwzięcia, w których realizacji istnieje możliwość zatrudnienia wolontariuszy. 
W takich przypadkach etap realizacji (IV) może przewidywać czynny udział interesariuszy 
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(6). Umacnia to związek społeczności z miejscem, a także więzi międzyludzkie o wątki 
wynikające ze wspólnej pożytecznej twórczości, a nie tylko ze wspólnego protestowania.  

Dzięki tak prowadzonej partycypacji osiągnięcie akceptacji społecznej dla projektu w 
większości przypadków powinno być możliwe. Zdarza się jednak, że kwestie sporne 
pozostają nierozwiązane. Mimo wszystko decyzję trzeba podjąć, a podejmująca ją władza 
musi rozważyć, co uważa za ważniejsze: zrealizowanie zamierzenia wbrew oporowi czy 
rezygnację wobec oporu. Trzeba przy tym pamiętać, że skutki takiej decyzji są 
dalekosiężne, bo nie dotyczą tylko tej konkretnej sprawy, lecz poziomu zaufania między 
władzą a społeczeństwem. 

Powyższy program jak również metody i narzędzia partycypacji potrzebne do 
realizacji przedstawione są szerzej w literaturze podanej w przypisie 4. 

Powyżej przedstawiony plan stanowi podstawę rozwiązań proponowanych ramach 
zadania III.2. SOPZ, związanych z audytem krajobrazowym oraz ustalaniem 
urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu. 

 
3. PROGRAM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU 

KRAJOBRAZU W RAMACH USTAWY KRAJOBRAZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ 
POSZERZENIA 

 
 Jeśli przyjmie się terminologię i logikę zaproponowaną w poprzednim rozdziale, 
audyt krajobrazowy i ustalanie urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu należy określić 
jako dwa powiązane ze sobą przedsięwzięcia. W obu przypadkach przepisy przewidują 
pewien, wąski zakres partycypacji. W przypadku audytu jest to (rozdz. 1a, art. 5b, pkt. 2, 
ppkt. 2,3,4): 
3. ogłoszenie w prasie regionalnej oraz przez obwieszczenia w urzędzie 

marszałkowskim o wyłożenie projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni 
przed dniem wyłożenia i wyłożenie tego projektu do publicznego wglądu na okres co 
najmniej 30 dni; 

4. w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbieranie 
uwag do projektu 

W przypadku projektu urbanistycznych zasad jest to (rozdz. 1a. art. 5.d., pkt. 2, ppkt. 
4,5,6.): 
3. ogłoszenie w prasie regionalnej oraz przez obwieszczenie w urzędzie 

marszałkowskim i we właściwych terytorialnie starostwach powiatowych i urzędach 
gmin o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem 
wyłożenia i wyłożenie tego projektu do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 
dni; 

4. w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbieranie 
uwag do projektu. 

W rozumieniu ogólnego programu partycypacji, są to składniki fazy 1 - informowanie 
interesariuszy (ogłaszanie w prasie i urzędach), fazy 3 - prezentacja projektu (wyłożenie) i 
fazy 4 - dyskusja nad projektem (zbieranie uwag).  Wszystkie te formy partycypacji znane 
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są z innych aktualnie obowiązujących ustaw i jako ujęcia bardzo ogólne i bardzo wąskie, 
co do zakresu, nie gwarantują powodzenia partycypacji ponieważ: 
• Informowanie interesariuszy zaczyna się za późno - dopiero po sporządzeniu projektu 

i dotyczy informacji o wyłożeniu, a nie informacji o całości projektu. 
• Faza 2 - badanie opinii i potrzeb, nie jest przewidziana.  
• Faza 3 - prezentacja projektu sprowadzona jest do biernego wyłożenia bez 

skutecznego objaśnienia projektu nieprofesjonalistom. 
• Faza 4 – dyskusja nad projektem nie jest przewidziana, choć w innych obowiązujących 

ustawach taka forma istnieje. Jej namiastką jest możliwość składania uwag. 
• Fazy 5 i 6 – negocjacje kwestii spornych i uczestnictwo w realizacji, nie są 

uwzględnione. 
 Jest to zakres bardzo ograniczony, zatem, aby sprostać zamierzeniom zawartym w 
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, proponuje się jego powiększenie i jednocześnie 
wprowadzenie rozwiązań poprawiających poziom realizacji tych form, które w projekcie 
ustawy są uwzględnione. Takie poszerzenie może być rekomendowane do rozporządzeń 
wykonawczych lub realizowane dodatkowo. Takie pozaustawowe formy partycypacji 
organizowane są w wielu miastach i gminach, gdzie docenia się potrzebę porozumienia 
władzy ze społeczeństwem i gdzie zatrudnia się osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie i umiejętności. Jest to program pełny, który traktować należy jako formę 
docelową, a praktycznie realizować go w miarę możliwości i umiejętności posiadanych 
przez organizatorów partycypacji.12 
 Przy tych założeniach proponuje się w ramach audytu: 
1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjno-edukacyjnej skierowanej do 

interesariuszy przed sporządzaniem audytu (faza 1); 
2. Przeprowadzenie internetowego plebiscytu- konkursu jako formy badania opinii (fazę 

2); 
3. Wzbogacenie wyłożenia o prezentacje audytu w sposób zrozumiały dla interesariuszy 

(faza 3); 
4. Przeprowadzenie dyskusji publicznej nad audytem (faza 4); 
5. Przeprowadzenie negocjacji kwestii spornych (faza 5). 
 Proponuje się w ramach ustalania urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu 
1. Jeśli sporządzanie projektu zasad będzie odbywać się bezpośrednio po uchwaleniu 

audytu (w ustawie nie ma przepisu na ten temat), odrębna akcja informacyjna nie 
będzie potrzebna, jeśli po długiej przerwie, powinna być przeprowadzona (faza 1); 

2. Przeprowadzenie badań opinii dotyczących zasad ochrony (faza 2); 
3. Wzbogacenie wyłożenia o prezentacje audytu w sposób zrozumiały dla interesariuszy 

(faza 3); 
4. Przeprowadzenie dyskusji publicznej nad zasadami ochrony (faza 4); 
5. Przeprowadzenie negocjacji kwestii spornych (faza 5); 
                                                           
12 W wielu województwach istnieją instytucje podlegające samorządowi województwa, które mają 
odpowiednie umiejętności, aby przeprowadzić proponowane formy partycypacji np. Małopolski Instytut 
Kultury. http://mik.krakow.pl/  
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6. Włączenie interesariuszy jako wolontariuszy w realizację zasad ochrony (faza 6). 
 W kolejnych rozdziałach przedstawione są ogólne zalecenia dotyczące 
organizowania powyżej wymienionych form partycypacji. Są to metody wypróbowane w 
rzeczywistych przedsięwzięciach dotyczących gospodarki przestrzennej. Zalecenia te 
jednak nie wystarczą do dobrej realizacji programu, bez pogłębienia wiedzy i umiejętności 
na podstawie literatury przedmiotu. Wskazano też na często popełniane błędy i 
niedostatki. W nieco szerszym zakresie przedstawiony jest projekt plebiscytu-konkursu 
internetowego, który jest formą badania opinii przeznaczoną specjalnie do wykorzystania 
w pracach nad audytem krajobrazowym. 

 
4. INTERNETOWY PLEBISCYT-KONKURS JAKO AKCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNO-

EDUKACYJNE ORAZ BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ 
 Internetowy plebiscyt-konkurs pod roboczą nazwa KRAJOBRAZY POLSKIE 
pomyślany jest jako forma społecznego udziału w wyborze krajobrazów priorytetowych, 
połączona z akcją informacyjno-promocyjno-edukacyjną. W ramach audytu 
krajobrazowego przewidziane jest wyodrębnienie przez profesjonalistów krajobrazów 
priorytetowych, które podlegać mają szczególnej ochronie poprzez ustalenie 
urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu i ich realizację. 
Plebiscyt konkurs ma na celu przedstawienie opinii społecznej na temat walorów 
krajobrazu, która powinna być wzięta pod uwagę w pracach nad audytem. 
 
4.1. Uzasadnienie wyboru metody plebiscytu-konkursu  
 Interesariuszami społecznymi działań zmierzających do zachowania lub, jeśli to 
możliwe, pomnożenia wartości polskiego krajobrazu są wszyscy mieszkańcy Polski, 
występujący w dwu rolach: jako mieszkańcy określonych obszarów i jako turyści 
odwiedzający różne rejony poza swoim miejscem zamieszkania. Interesariuszami są też 
turyści zagraniczni zwiedzający Polskę i przyczyniający się do rozwoju gospodarczego 
turystycznych regionów. Jest to ogromna i zróżnicowana populacja, której opinia na 
temat krajobrazów może być w różny sposób badana. 
 Do tego celu wybrano metodę plebiscytu-konkursu internetowego, co uzasadniają 
następujące argumenty: 
1. Metoda ta, oprócz podstawowych celów badawczych może być także środkiem 

promocji wartości krajobrazowych i edukacji społeczeństwa na ich temat. Uczestnicy 
będą mieli okazję dowiedzieć się wiele o krajobrazach polskich i docenić wagę piękna i 
ładu przestrzennego w środowisku ich życia.  

2. Metoda przewiduje i umożliwia użycie na szeroką skalę przekazu obrazowego, co ma 
istotny związek z definicją krajobrazu przyjętą w Europejskiej Konwencji 
krajobrazowej.13 

                                                           
13 „Krajobraz” znaczy obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji 
czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Europejska Konwencja Krajobrazowa Rozdz. 1, pkt. a. Definicja ta 
łączy ze sobą dwa nieco odmienne podejścia: geograficzne, w którym kładzie się nacisk na obszar i 
architektoniczno-krajobrazowe, w którym krajobraz traktowany jest jako fizjonomia środowiska. 
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3. Metoda umożliwia i sugeruje korzystanie z zasobów danych (tekstów, obrazów, 
filmów, nagrań) zawartych w Internecie. 

4. Prosta procedura oparta o przyjazny portal internetowy, przystosowany do 
intuicyjnego korzystania, umożliwi udział w plebiscycie osobom w różnym wieku i o 
różnym poziomie i rodzaju wykształcenia. 

5. Metoda mimo planowanego masowego udziału respondentów, nie wymaga wysokich 
nakładów finansowych. 

6. Nagrody w konkursie stanowią motywację dla Internautów do licznego udziału. 
  
 
Wadą tej metody jest fakt, że 
1. W Polsce wciąż istnieje tzw. wykluczenie cyfrowe. Nie wszyscy mieszkańcy Polski są 

internautami. Są nimi raczej ludzie młodsi niż starsi i raczej wykształceni niż bez 
wykształcenia. Według badań CBOS tylko 6 procent osób powyżej 65 lat i 23 procent 
w wieku 55-64 korzysta z Internetu, podczas gdy młodzi ludzie (18-24) korzystają z 
Internetu w zdecydowanej większości (93 procent).14 Poza wiekiem istotne znaczenie 
ma też miejsce zamieszkania. Z upływem czasu maleje jednak liczba wykluczonych.  

2. W związku z powyższym wyniki plebiscytu nie będą reprezentatywne dla całej polskiej 
populacji. 

 Z uwagi na wyżej wymienione zalety i mimo wymienionych wad, wybrano metodę 
plebiscytu konkursu zakładając jednocześnie, że wady da się do pewnego stopnia 
zminimalizować, a zalety zmaksymalizować. Podstawowym sposobem podnoszenia rangi 
i wiarygodności wyników konkursu jest dążenie, aby wzięło w nim udział jak najwięcej 
osób. Drogą do spopularyzowania udziału w plebiscycie-konkursie jest skuteczna 
kampania promocyjna w różnego rodzaju mediach (radiu, telewizji, prasie, Internecie, na 
portalach społecznościowych itp.), poprzedzająca sam konkurs. Stanowi ona 
jednocześnie fazę 1 w programie partycypacji polegającą na informowaniu interesariuszy. 
Motywacją do udziału jest też atrakcyjność nagród – im większa tym lepiej. Staranie, aby 
portal konkursowy był przyjazny dla użytkownika, a w szczególności, aby język przykazu 
nie zawierał nadmiaru hermetycznych sformułowań profesjonalnych, powinien zachęcić 
do wzięcia udziału w plebiscycie osoby o różnym poziomie wykształcenia i nastawieniu 
do sprawy krajobrazu. 
 Do nawiązania dobrego kontaktu z uczestnikami konkursu ważne jest przełożenie 
terminologii naukowej na język nie tylko dla nich zrozumiały, ale możliwie najprostszy i 
emocjonalnie zachęcający. Każde odstąpienie od tej zasady na rzecz purystycznie 
rozumianej precyzji języka naukowego, to działanie zniechęcające potencjalnych 
uczestników do udziału, a dążenie do szerokiego udziału ma tu znaczenie zasadnicze. 
 W celu zwiększenia dostępności konkursu przewiduje się skierowanie prośby do 
młodych uczestników, aby popularyzowali konkursu wśród rówieśników i pomagali 
starszym osobom w internetowym głosowaniu.  
                                                           
14  Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” z kwietnia 2010 roku, 
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_099_11.PDF  
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  Ponadto należy stwierdzić, że brak reprezentatywności plebiscytu byłby istotną 
wadą, gdyby jego wyniki miały być jedynym kryterium wyboru krajobrazów 
priorytetowych, a takie ich przeznaczenie nie jest tu przewidziane. 
 Audyt przewidziany w ustawie krajobrazowej ma być sporządzany, przez 
marszałka województwa i w granicach województwa. Ta zasada nie gwarantuje 
podobnych standardów tego badania w poszczególnych województwach i uniemożliwia 
realizację części tego projektu odnoszącej się do opinii turystów, która musi być badana 
w skali całej Polski. Ponadto tworzenie odrębnych narzędzi internetowych, wykupywanie 
odrębnych domen dla każdego województwa osobno, stanowiłoby marnowanie środków 
finansowych. Dlatego proponuje się wykonanie tego zadania w skali całej Polski z 
inicjatywy i na zlecenie urzędu prezydenta RP, który jest inicjatorem ustawy i przekazanie 
wyników do wykorzystania marszałkom województw. Istnieją udane, zrealizowane 
przykłady tego rodzaju działań, np. inicjatywy Prezydenta pt. Wiślana Trasa Rowerowa i 
Karta Dużej Rodziny. Istnieje ponadto Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 
który podejmuje rozmaite zadania na zasadzie porozumień między województwami. 
  Jeżeli tego rodzaju rozwiązanie nie zostanie zaaprobowane, projekt 
przedstawiony poniżej można będzie zrealizować w postaci okrojonej – bez części 
dotyczącej badań opinii turystów. 
 
4.2. Opis metody  
 Plebiscyt-konkurs internetowy powinien być zorganizowany na specjalnym, 
poświęconym temu zadaniu portalu internetowym.  
 Udział w nim poprzedza rejestracja, obejmująca następujące dane: imię, nazwisko, 
Pesel, adres zamieszkania z kodem, adres e-mailowy, telefon kontaktowy. Udział w 
konkursie nie może być w pełni anonimowy, ponieważ osoby nagradzane muszą być 
identyfikowalne. Należy jednak zapewnić, że wyniki użyte będą w celach statystycznych i 
skojarzenie odpowiedzi z danymi osobowymi przez osoby postronne nie będzie możliwe - 
dane wprowadzane przez uczestnika powinny być chronione. 
 Jednocześnie udział ten winien być ograniczony do jednej tury głosowania w 
każdym z działów przewidzianych programem konkursu. Dane zawarte w formularzu 
rejestracyjnym umożliwiają ponadto filtrowanie wyników np. wg. wieku (Pesel), wg. płci 
(imiona), wg. miejsca zamieszkania (kody). 
 Uczestnikami konkursu-plebiscytu mogą być osoby mieszkające w Polsce w dwu 
rolach: jako mieszkańcy i jako turyści oraz turyści zagraniczni. Odpowiednio do tego 
przyjęto dwa zakresy terytorialne: województwo, w którym mieszka uczestnik i cała 
Polska do oceny przez turystów polskich i zagranicznych. Dla każdego z tych zakresów 
będzie przeprowadzony osobny dział konkursu. Zatem każdy Polak będzie mógł oceniać 
osobno swoje województwo i osobno resztę Polski. 
 W proponowanej metodzie przyjęto zasadę odrębnego głosowania na krajobrazy 
naturalne i krajobrazy kulturowe. Ten podział przyjęto, aby skłonić uczestników do 
zapoznania się z pojęciem krajobrazu kulturowego i objęcia swoim wyborem obu 
rodzajów krajobrazu. Bez tego podziału prawdopodobnie uczestnicy uwzględnialiby 
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przede wszystkim, albo wyłącznie krajobrazy naturalne, zgodnie z potocznym 
rozumieniem tego słowa. 
 

  
Uwaga! Wszystkie ilustracje w tym tekście mają charakter roboczy 

   
 Przed podjęciem głosowania w obu działach uczestnik konkursu będzie miał 
możliwość zapoznania się z pojęciami krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz z 
informacją, że oba te rodzaje niemal nigdzie nie występują w postaci absolutnie czystej – 
znakomita większość krajobrazów to mieszanka dzieł natury i dzieł człowieka. 
Poszczególne krajobrazy różnią się między sobą proporcją tych dwu składników.  Zatem 
podział na dwa rodzaje odnosi się do dominacji składników naturalnych i dominacji 
składników kulturowych.  
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Przed głosowaniem uczestnik będzie miał okazję nie tylko przeczytać objaśnienia, ale 
także zobaczyć liczne przykłady krajobrazów kulturowych i naturalnych na fotografiach i 
filmach. Przewiduje się użycie do tego celu przykładów spoza granic Polski, aby nie 
sugerować niczego przy głosowaniu. 
 Na etapie przygotowywania się do głosowania uczestnik będzie zachęcany (linki) 
do skorzystania nie tylko ze specjalnej konkursowej strony www, ale także z innych 
zasobów Internetu, w tym szczególnie Gogle Maps.  
 Po zapoznaniu się z proponowanymi informacjami, uczestnik przystąpi do 
głosowania odrębnie na krajobrazy naturalny, odrębnie na kulturowe.  
 W konkursie przywiduje się część obowiązkową i fakultatywną.  
Obowiązkowa to wybór krajobrazów najcenniejszych. Zagłosowanie w tej części na 
krajobrazy naturalne i kulturowy to warunek wzięcia udziału w losowaniu nagród. Część 
fakultatywna polega na uzasadnieniu swojego wyboru poprzez wskazanie cenionych 
cech krajobrazu z zaproponowanego zestawu lub własne sformułowanie uzasadnienia. 
Cechy na zaproponowanej liście powinny być wyrażone językiem powszechnie 
zrozumiałym. Uczestnictwo w tej części uprawnia do udziału w losowaniu nagród po raz 
drugi.  
   
 

  
 

 W proponowanej metodzie przyjęto dwa uzupełniające się programy: stacjonarny i 
mobilny.     
 Program stacjonarny umożliwia wybranie 5 cenionych krajobrazów w każdym z 4 
działów (naturalne, kulturowe, w zakresie województwa, w zakresie Polski) na mapie 
wyświetlonej na ekranie komputera. Wyboru tego dokona internauta na podstawie 
własnej pamięci i wiedzy oraz po zapoznaniu się z bazą danych zawierającą teksty, 
obrazy, filmy, nagrania itp. Krajobrazy zaproponowane do wyboru to jednostki 
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krajobrazowe wypracowane przez profesjonalistów, jako względnie jednolite całości. 
Zaletą programu stacjonarnego jest fakt, że wymaga jedynie posiadania komputera z 
dostępem do Internetu i w związku z tym jest znacznie bardziej osiągalny dla większej 
ilości osób niż program mobilny. Można w nim uczestniczyć znajdując się w dowolnie 
wybranym miejscu z dostępem do Internetu. Udział jednak będzie ograniczony do 
mieszkańców Polski, co powinna zagwarantować blokada przy rejestracji na stronie www 
uwzględniającej kod pocztowy. 
 

  
 
 
 
 

 
 

 Program mobilny polega na sfotografowaniu, sfilmowaniu lub krótkim opisaniu 
krajobrazu, który uczestnik aktualnie widzi i uznaje za godny zgłoszenia jako 
wartościowy. Program wymaga posiadania sprzętu mobilnego z dostępem do Internetu i 
GPS i użycia go w tym miejscu, które uczestnik chce zgłosić.  
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 Program mobilny nie wymaga poszukiwania na mapie krajobrazu, na który głosuje, 
nie wymaga w ogóle korzystania z mapy. Miejsce, w którym znajduje się uczestnik, dzięki 
GPS, jest georeferowalne, a zgłoszenie jest automatycznie wnoszone na mapę. Udział w 
programie mobilnym jest zatem względnie łatwiejszy, ale wymaga lepszego sprzętu i 
obecności w terenie. Program ten odnosi się do turystów i dlatego powinien być 
przeprowadzany dwa razy, w sezonie urlopowym letnim i zimowym. Za udział w 
programie uznaje się zgłoszeniu 20 wartościowych krajobrazów w jednym sezonie. W 
głosowaniu mobilnym mogą brać udział turyści polscy i zagraniczni, a wyniki można 
będzie traktować zarówno łącznie, jak i rozdzielnie, czego podstawą może być adres 
podawany przy rejestracji.  
 Udział w programie mobilnym uprawnia do uczestnictwa w kolejnym losowaniu 
nagród w każdym sezonie osobno. Tak więc najbardziej aktywny uczestnik może 4 razy 
brać udział w losowaniu: 

• Jako uczestnik programu stacjonarnego obowiązkowego 
• Jako uczestnik programu stacjonarnego fakultatywnego 
• Jako uczestnik programu mobilnego w lecie 
• Jako uczestnik programu mobilnego w zimie.   

 Należy przy tym pamiętać, że badanie opinii, a nie konkurs jest głównym celem 
przedsięwzięcia. Taką metodę wybrano, aby zachęcić do głosowania jak największą liczbę 
uczestników. Dlatego nagradzany będzie udział w głosowaniu, a nie jakość nadesłanych 
materiałów, czyli uzasadnień w części fakultatywnej oraz zdjęć, filmów i opisów 
przesłanych w programie mobilnym. 
 
Struktura i formy konkursu-plebiscytu 
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Uczestnicy 
↓ 

Etapy     Programy → 
↓ 

Program stacjonarny Program mobilny 

Krajobrazy 
naturalne 

Krajobrazy 
kulturowe 

Krajobraz miejsca, 
w którem znajduje 
się uczestnik 

W lecie W zimie 
Polacy jako 
mieszkańcy 

Wybór 
krajobrazów 

Obowiązkowo A C L Z 

Uzasadnienie 
wyboru 

Fakultatywnie A1 C1 

Polacy jako 
turyści 

Wybór 
krajobrazów 

Obowiązkowo B D 

Uzasadnienie 
wyboru 

Fakultatywnie B1 D1 

Turyści 
zagraniczni 

    Fl Fz 

 

 
 
 
 

4.3. Wyniki plebiscytu-konkursu 
 Dane zgromadzone drogą konkursu-plebiscytu należy opracować zgodnie z ich 
charakterem.  
Danymi o charakterze ilościowym są: 
I. Zgłoszenia jednostek krajobrazowych jako wartościowych, w części stacjonarnej i 
mobilnej konkursu.   
II. Uzasadnienia wyboru jednostek wartościowych wybrane z zaproponowanej listy w 
części fakultatywnej.  
Danymi o charakterze jakościowym są: 
III. Uzasadnienia wyboru jednostek wartościowych w części fakultatywnej, sformułowane 
samodzielnie przez uczestników. 



 
 

 

str. 26 

 
 

 

IV. Fotografie i filmy zgromadzone w części fakultatywnej. 
 Dane ilościowe wymienione w pkt. I. winny być opracowane metodami 
statystycznymi, a wyniki przedstawione w formie rankingu jednostek ułożonego od 
jednostek zgłaszanych najczęściej do jednostek niezgłoszonych ani razu.  Ranking ten 
może być następnie uproszczony przez przyjęcie określonych przedziałów liczbowych 
liczby zgłoszeń. Można go przedstawić także na mapie podzielonej na jednostki 
krajobrazowe z graficznym rozróżnieniem przyjętych przedziałów ilościowych. Ten 
ranking i mapa winny być wzięte pod uwagę przy wyborze krajobrazów priorytetowych.  
 Ponieważ w formularzu logowania do udziału w konkursie zawarte są między 
innymi dane pozwalające zidentyfikować: płeć, wiek i miejsce zamieszkania uczestnika,15 
możliwe jest opracowanie korelacji odpowiedzi z tymi danymi. Wyniki oddzielnych 
obliczeń przedstawione w postaci rankingów i map mogą ukazywać zróżnicowanie opinii 
wg płci, przedziałów wiekowych i wielkości jednostek osiedleńczych, w których 
uczestnicy konkursu mieszkają.  Jest to jednak sposób wykorzystania wyników, który nie 
ma bezpośredniego zastosowania w procedurach ustawy krajobrazowej. Może natomiast 
służyć innym celom badawczym.   
 Opisany sposób dotyczy nie tylko wyników uzyskanych we wszystkich programach 
konkursu i zbiorczo opracowywanych, lecz także wyników uzyskanych w każdym z 
programów osobno (A,  A1,  B,  B1,  C,  C1, D, D1, L, Z, Fl, Fz)  i osobno opracowywanych. 
Rankingi i mapy w ten sposób sporządzone mogą być wykorzystane przy klasyfikacji 
krajobrazów priorytetowych i przy ustalaniu urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu. 
Mogą też służyć jako statystyczne argumenty w dyskusji publicznej nad audytem i 
zasadami ochrony, w kolejnych fazach partycypacji.  Co prawda w ustawie krajobrazowej 
nie ma przepisów na temat dyskusji publicznej, ale w kolejnych rozdziałach tej pracy jest 
ona postulowana. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że niezależnie od zapisów 
ustawowych, dyskusje publiczne będą wymuszane przez protesty, ponieważ w tej 
dziedzinie akceptacja społeczna jest bardzo trudna do uzyskania. 
 Dane ilościowe wymienione w pkt. II. to odpowiedzi udzielone w części 
fakultatywnej. Są to odpowiedzi na pytanie, dlaczego uczestnik wybrał jako wartościową 
tę, a nie inną jednostkę, a odpowiadanie polega na wybraniu odpowiedzi z 
zaproponowanej listy. (Jest też możliwość samodzielnego sformułowania odpowiedzi, 
ale są one danymi jakościowymi - patrz pkt. III.) Na liście tej są cechy krajobrazu, 
wyrażone językiem potocznym.  
 Według częstości wybierania danej odpowiedzi należy ułożyć ranking, który 
obrazować będzie cechy krajobrazu, które uzasadniają uznanie go za wartościowy i tym 
samym godny ochrony. Do tych wyróżnianych cech należy też dostosować sposób 
ochrony. Ranking ten powinien być wzięty pod uwagę przy formułowaniu 
urbanistycznych zasad ochrony i stanowić zbiór argumentów do dyskusji publicznej. 
 Ponadto zbiór uzasadnień zebranych w części fakultatywnej i zasób fotografii i 
opisów sporządzonych przez uczestników części mobilnej (pkt. IV.), mogą służyć jako 
                                                           
15 Dana te są niezbędne w fazie losowania i przesyłania nagród.  Możliwość użycia ich do korelacji jest 
korzyścią dodatkową. 
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dodatkowa argumentacja do wybierania krajobrazów priorytetowych i ustalania zasad ich 
ochrony.  
  Opracowywanie danych jakościowych nie ma charakteru statystycznego. Możliwa 
jest jedynie analiza opisowa. Ważnym jej składnikiem jest zidentyfikowanie z jednej strony 
wyników typowych, zaś z drugiej nietypowych lub trudnych do wyjaśnienie. Ważne są 
także informacje o możliwych konfliktach i rozbieżności opinii profesjonalnych i 
nieprofesjonalnych.  Są to ważne sygnały dla projektantów zasad ochrony, aby jak 
najwcześniej przystąpić do przeciwdziałania konfliktom. 
5. PODSTAWOWE ZALECENIE DO ORGANIZOWANIA FORM PRZEWIDZIANYCH PLANEM 

PARTYCYPACJI16 
 

5.1. Faza 1. Informowanie interesariuszy 
 Nakazane przepisami prawnymi sposoby informowania interesariuszy gwarantują 
dostęp do informacji, ale sam dostęp nie wystarczy, aby partycypacja przyniosła 
rzeczywiste korzyści, zwłaszcza, że polskie społeczeństwo nie ma nawyków 
uczestnictwa. Potrzebna jest odpowiednia zachęta, której celem jest ogólne zwiększenie 
udziału i zapewnienie reprezentacji interesariuszy o różnych opiniach. Bez zachęty udział 
biorą najczęściej tylko protestujący, co wypacza obraz całości. 
 Aby ten cel osiągnąć należy sporządzić listę interesariuszy społecznych i w 
powiadamianiu zastosować środki nie tylko nakazane przez prawo. Struktura listy 
interesariuszy powinna mieć charakter kręgów o różnej sile i różnym charakterze związku 
ze sprawą. Do tej listy powinny być dostosowane sposoby powiadamiania i zapraszania 
daleko wykraczające poza środki nakazane przez prawo. Do tego celu winny być 
wykorzystane metody stosowane w promocji i reklamie, w tym na szeroką skalę Internet.  
Najczęściej popełniane błędy to: 
• Informacja kierowana do zbyt wąskiej grupy interesariuszy, np. tylko tych, których 

prawo nakazuje zawiadomić, albo tylko tych, którzy protestują. 
• Informacja dociera do interesariuszy zbyt późno.  
• Organizatorzy wybierają nieskuteczną formę informacji. 
• Organizatorzy zadawalają się dowodem, że informowali – nie dbając o to, czy 

informacja ta będzie skuteczna. 
 
5.2. Faza 2 - Badania opinii i potrzeb interesariuszy17 

W aktualnie obowiązujących ustawach jedyną formą mającą związek z badaniami 
opinii interesariuszy ma przepis o zbieraniu wniosków do planu, po ogłoszeniu o 
                                                           
16 Zalecenia przedstawione w tym rozdziale mają charakter ogólny i nie są wystarczającą podstawą do 
organizowania partycypacji. Dlatego niezbędne jest poszerzenie wiedzy w oparciu o literaturę polecaną 
poniżej i w przypisie 4. 
17Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2006, Brzeziński J., Metodologia badań 
psychologicznych, PWM, Warszawa 1999, Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria 
ugruntowana, PWN, Warszawa 2000, Nikodemska-Wołowik M., Jakościowe badania marketingowe, Wyd. 
PWE, Warszawa 1999, Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 
2002.  
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przystąpieniu do planu, a przed jego sporządzaniem. Zbiór informacji w ten sposób 
uzyskany ma charakter całkowicie przypadkowy, a praktyka wskazuje, że motywacją 
skłaniającą do składania takich wniosków są zwykle obawy przed utratą korzyści 
ekonomicznych płynących z posiadania nieruchomości. Co prawda taka informacja może 
być dobrym sygnałem o potencjalnych konfliktach, ale ani ograniczenie społecznej 
tematyki planów do tego jednego zagadnienia, ani ograniczenie opinii interesariuszy do 
tej grupy nie można uznać za właściwe. W przepisach ustawy krajobrazowej i 
sporządzaniu audytu i projektu urbanistycznych zasad nawet ta ograniczona forma, jaką 
jest zbieranie wniosków, nie jest jednak uwzględniona. Tak więc postulowane tu badanie 
opinii jest formą pozaustawową. 

Jakkolwiek ideałem jest, przebadanie opinii wszystkich interesariuszy bezpośrednio, 
albo poprzez próbę reprezentatywną, zazwyczaj względy finansowe ograniczają zakres 
badań. Trzeba wówczas wybrać z listy interesariuszy kręgi najbardziej zainteresowane i 
jednocześnie reprezentujące różne poglądy na sprawę. Do charakterystyki tych kręgów i 
do indywidualnego celu badań należy dostosować odpowiednie narzędzia.  

Lista metod badawczych i przykłady interesariuszy, którzy mogą być w ten sposób 
badani: 

 
Najczęściej popełniane błędy to: 
• Zbyt wąski zakres badań, co do ilości badanych i zastosowanych metod badawczych, 
• Traktowanie ankiety jako jedynej formy badań i stosowanie jej niezależnie od 

charakterystyki badanych i celu badań, 
• Źle przygotowane i niesprawdzone poprzez pilotaż kwestionariusze ankiet, 
• Prowadzenie wywiadów bez scenariusza, 
• Zły wybór badanych faworyzujący interesariuszy o określonych poglądach, 
• Źle opracowane wyniki badań, 

 Metody Badani - przykłady 
1. Ankieta prasowa  - Mieszkańcy 

2. Ankieta pocztowa lub telefoniczna - Mieszkańcy 

3. Ankieta audytoryjne - Członkowie organizacji pozarządowych  
4. Ankieta rozdawana - Usługodawcy w turystyce 
5. Ankieta notowana przez ankietera - Turyści, uczestnicy imprez, seniorzy 
6. Badania obserwacyjne - Użytkownicy miejsc turystycznych 
7. Wywiad indywidualny, - Przedstawiciele władz i grup 

opiniotwórczych 
8. Wywiad zogniskowany - Radni 
9. Rysowanie i modelowanie - Dzieci 
10. Burza mózgów - Członkowie organizacji pozarządowych 
11. Warsztaty projektowe - Mieszkańcy, młodzież  
12. Badania  internetowe - Internauci 
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• Traktowanie badań jako sztuki dla sztuki bez zamiaru wykorzystania wyników. 
 
5.3. Faza 3 - Prezentacja i wyjaśnianie projektu18 
 W przepisach ustawy krajobrazowej przewidziane jest wyłożenie do publicznego 
wglądu zarówno projektu audytu, jak i urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu, 
poprzedzone ogłoszeniami i obwieszczeniami, opisanymi w podobny sposób, jak to 
obowiązuje przy wyłożeniach planów przestrzennych.  
 Praktyka wskazuje, że ten sposób zapewnia interesariuszom dostęp do informacji, 
ale nie jest wystarczającą zachętą do udziału.  Wyłożenie w ten tradycyjny sposób nie 
zapewnia ponadto, że treść projektów będzie zrozumiała dla interesariuszy, którzy nie są 
profesjonalistami. Dlatego zalecane jest nie tylko wyłożenie, lecz także prezentacja treści 
audytu i projektu zasad w sposób zrozumiały dla interesariuszy poprzez specjalne formy 
przystosowane do tego celu (wizualizacje, filmy, zrozumiały język tekstu). Mogą one być 
przekazywane bezpośrednio na spotkaniach z interesariuszami lub przez Internet. Dzięki 
skutecznym wyjaśnieniom można uniknąć konfliktów polegających na nieporozumieniu. 
Jeśli to możliwe, należy przedstawić dwie lub więcej wersji projektu do wyboru.  
 W dotychczasowej praktyce wyjaśnianie projektu często łączy się z publiczną 
dyskusją nad nim na jednym spotkaniu. Jest to dopuszczalne, jeśli te dwa składniki są 
wyraźnie oddzielone. W przepisach ustawy prezydenckiej nie ma jednak w ogóle dyskusji 
publicznej. 
Najczęściej popełniane błędy: 
• nieskuteczne zapraszanie interesariuszy lub celowe manipulowanie, aby ograniczyć 

ich liczbę i tym samym ilość doraźnych kłopotów, 
• niezrozumiały przekaz od profesjonalistów do nieprofesjonalistów, 
• brak umiejętności komunikowania się władz i projektantów z interesariuszami – 

konfrontacja i przymus, zamiast perswazji. 
 
5.4. Faza 4 - Dyskusja publiczna19 
 
W przepisach o audycie i ustalaniu urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu nie ma 
mowy o dyskusji publicznej, co obok innych, wymienionych już braków, stwarza poważne 
zagrożenie konfliktami, które wybuchać będą po uchwaleniu tych dokumentów.  Zgodnie 
z teorią zarządzania konfliktami Ich rozwiązywanie na tym etapie będzie znacznie 
trudniejsze i kosztowniejsze.   
 
 

                                                           
18Gibbons B., Przemawianie; Jak zostać mówcą doskonałym, Wyd. REBIS, Poznań 2007, Oczkoś M., Abecadło 
mówienia, Wyd. UNUS, Wrocław 2000, Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie 
słuchać i przekonująco mówić, Wyd. Znak, Kraków 2005. 
19Quebin N., Jak być przekonującym, Amber, Warszawa 1999. Tokarz M., Argumentacja, perswazja 
manipulacja; Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006. 
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 Warunkiem sensowności dyskusji jest nie tylko prowadzenie jej przed podjęciem 
decyzji, ale także rzeczywista intencja wzięcia pod uwagę jej wyników. Tego drugiego 
warunku nie spełniają nawet przepisy aktualnie obowiązujących ustaw, które nakazują 
organizować dyskusję publiczną. Jedyną formą wniosków wynikających z dyskusji, która 
ma szanse wpłynąć na modyfikację dyskutowanego projektu, są uwagi zgłaszane po 
dyskusji przez jej uczestników. Taka forma zbierania uwag przewidziana jest także w 
ustawie krajobrazowej, ale w tym przypadku ma być ona następstwem wyłożenia 
projektów (zbieranie w czasie wyłożenia i 14 następnych dni), dyskusja publiczna, bowiem 
nie jest przewidziana.  
 Uwagi w ten sposób gromadzone są zbiorem przypadkowym odzwierciedlającym 
jedynie indywidualne opinie ich autorów. Nawet, jeśli dyskusja jest organizowana, to 
zbioru tego nie można uznać za jej podsumowanie i wykorzystanie. Po dyskusji publicznej 
winien być sporządzany obrazujący pełną problematykę protokół zawierający jej przebieg 
i wnioski.  
  Zasadnicze znaczenie ma też sposób organizowania dyskusji, co jest szczególnie 
ważne, gdyż źle zorganizowana dyskusja bywa nie tylko bezowocna, ale także szkodliwa 

Lista podstawowych zaleceń  i błędów dla organizatorów dyskusji publicznych 
 TAK NIE 
Z inicjatywy Władz publicznej Pod naciskiem konfliktów 
W celu .......................... Osiągnięcia porozumienia 

 
Spełnienia wymogów 
ustawowych lub wymuszenie 
akceptacji 

Kiedy............................. Przed podjęciem decyzji Po podjęciu decyzji 
Z zamiarem.................. Skorzystania z wyników 

 
Bez możliwości skorzystania z 
wyników 

Poprzedzona................. Skuteczną informacją 
merytoryczną 

Połączona z wyjaśnianiem 
nieporozumień merytorycznych 

Tematyka...................... Przede wszystkim 
merytoryczna – rozwiązania 

Wyłącznie prawna i tylko 
konflikty 

Uczestnicy...................... Interesariusze 
reprezentujący różne 
punkty widzenia 

Tylko protestujący albo 
przypadkowi 

Czas trwania.................. Tyle, ile potrzeba, aby 
osiągniąć porozumienie 

Ograniczone ramy czasowe 

Prowadzenie................. Moderator – mediator 
 

Przedstawiciel jednej ze stron 
lub żądny sensacji dziennikarz 

Forma............................. Dobrze przygotowana, np. 
warsztaty 

Spontaniczna „kłótnia 
publiczna” 

Zakończenie…………… Protokół akceptacji  
 i rozbieżności 

Brak podsumowania dyskusji 
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dla przebiegu sprawy. Tego rodzaju dyskusjami są często tzw. spotkania z mieszkańcami 
organizowane spontanicznie, np. w odpowiedzi na protest. Są zwykle źle przygotowane, 
źle prowadzone i to przez osobę, która nie gwarantuje bezstronności, a organizatorzy od 
początku nie mają zamiaru wykorzystać jej efektów. Liczą jedynie na przeforsowanie 
swoich racji. Żadnego porozumienia nie daje się osiągnąć, konflikty stają się głębsze niż 
były, organizatorzy tracą nadzieję na skuteczność partycypacji, a winą za niepowodzenie 
obciążają niesłusznie interesariuszy.  
 Dobrze zaaranżowana dyskusja publiczna może doprowadzić do pełnej akceptacji i 
zgody interesariuszy społecznych na rozwiązania zawarte w projekcie, co winno być 
potwierdzone takim protokołem. Otwiera to drogę do podejmowania decyzji. W 
przypadku jednak, gdy nie osiągnięto zgody kwestie sporne powinny być 
wyszczególnione w protokole, który stanowi pełniejszy rezultat dyskusji niż uwagi 
zgłaszane po niej przez pojedynczych interesartiuszy. Kwestie sporne winny być 
następnie negocjowane.  
 
5.5.  Faza 5 - Negocjacje20 
 W żadnych przepisach prawnych, ani w obowiązujących ustawach, ani w ustawie 
krajobrazowej nie ma uwzględnionej fazy negocjacji. W praktyce jednak wiele form 
konsultacji społecznych polega na negocjowaniu, bez nazywania tego w ten sposób. 
Negocjuje się np. w trakcie dyskusji publicznych, spotkań z protestującymi itp. Fakt, że są 
to negocjacje spontaniczne zazwyczaj narzuca im formę upartej walki o swoje racje i 
rzadko przynosi dobre rezultaty. Powodzenie w negocjacjach może ułatwić świadomość, 
jakie działanie jest w istocie negocjowaniem, a także nabycie choćby podstawowych 
umiejętności ich prowadzenia. Ponadto lepsze rezultaty negocjowania da się osiągnąć, 
gdy nie miesza się ich ani z prezentacją projektu ani dyskusją nad nim. Nie ma np. 
potrzeby negocjowania nieporozumień, powstałych na skutek niezrozumiale 
przedstawionego projektu, co w praktyce zdarza się bardzo często.  
 W powszechnym przekonaniu celem negocjacji jest zwycięstwo lub kompromis, a 
negocjator postrzegany jest jako bezwzględny gracz manipulujący ludźmi. Oba te 
stereotypy są tylko czasem i tylko częściowo prawdziwe. W rzeczywistości negocjacje to 
proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, co nie zawsze 
jest jednoznaczne z kompromisem. Negocjator to nie zawsze twardy, uparty gracz, lecz 
także ktoś, kto potrafi zmienić zażartego wroga w partnera skłonnego do wspólnego 
poszukiwania dobrych rozwiązań. Do prowadzenia szczególnie trudnych negocjacji 

                                                           
20Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994. M. Tokarz, 
Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 200620 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2003, , R. J. Lewicki, D. M. Saunders, B. Barry, J. W. Minton, Zasady negocjacji. 
Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Wyd. REBIS, Poznań 2005, K. Benien, Jak prowadzić trudne 
rozmowy, Wyd. WAM, Kraków 2005. Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 2003, Ury, W. 
Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 2007. 
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można zaprosić bezstronnego mediatora, którego podstawowym zadaniem jest dbanie, 
aby warstwa emocjonalna sporu nie zdominowała rzeczowych rozmów merytorycznych.  
 Istnieją co najmniej 4 możliwe wyniki negocjacji i co za tym idzie 4 różne strategie, 
które może obrać negocjator lub mediator przed przystąpieniem do akcji. 

 
A. Strategia „na wygraną” wydaje się być najbardziej naturalna i jest spontanicznie 
wybierana przez ludzi nie zastanawiających się nad długofalowymi konsekwencjami tego 
wyboru. Wbrew pozorom wygrana jest jednak tylko wtedy sensowna, gdy mamy 
pewność, że negocjacje z konkretnym partnerem nigdy więcej się nie powtórzą. Jeśli ktoś 
wygrywa, ktoś musi przegrać, a frustracja przegranego jest doskonałym gruntem do 
powstawania następnego konfliktu. W kontaktach władzy ze społeczeństwem negocjacje 
z reguły nie są jednorazowe. Każda wygrana władzy jest społecznie ryzykowna, bo nie 
tylko może być zarzewiem następnego konfliktu, lecz także pogłębia przepaść nieufności 
między rządzonymi a rządzącymi.  
 
B. Przystępowanie do negocjacji w przekonaniu, że nie ma szans na wygraną, ani nawet 
na kompromis, jest w oczywisty sposób bezsensowne. Ktoś, kto nie widzi dla siebie 
szansy na sukces powinien skupić się na wzmocnieniu swojej siły. Można to osiągnąć w 
różny sposób, między innymi ucząc się zasad prowadzenia negocjacji, zatrudniając 
profesjonalnego negocjatora lub żądając powołania bezstronnego mediatora. 
 
C. Dochodzenie do kompromisu wymaga przyjęcia w negocjacjach pokojowego stylu 
współpracy i skłonienie drugiej strony do przyjęcia takiego samego nastawienia. Jednym 
ze sposobów osiągnięcia tego ostatniego celu jest wykorzystanie psychologicznej zasady 
wzajemności. Jeśli osiągniemy kompromis, czyli podzielimy się wygraną i przegraną po 
połowie, to możemy być zadowoleni, ale także połowicznie. Nie jest to bowiem najlepszy 
z możliwych wyników negocjacji.  
 

Wyniki negocjacji  
Możliwości MY WY Komentarz 
A. Wygrana 
 

  Zarzewie nowego konfliktu 

B. Przegrana  
 

 Nikt nie chce przegrywać 

C. Kompromis 
 

  To nie wszystko, co da się osiągnąć 

D. Nowe, lepsze 
rozwiązanie 
(tzw. „większy 
tort”)  

   
Do tego powinniśmy dążyć 
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D. Jeżeli pokojowy styl uda się połączyć z podejściem twórczym, powstaje szansa 
osiągnięcia najlepszego z możliwych wyników, czyli wymyślenie nowego, lepszego, 
rozwiązania, dającego obu stronom więcej korzyści niż kompromis. Ten maksymalny 
wynik zwany metaforycznie „większym tortem” nie zawsze daje się osiągnąć. Niekiedy, 
mimo przyjęcia twórczej strategii udaje się osiągnąć tylko kompromis, ale samo przyjęcie 
jej od samego początku wprowadza dobre nastawienie. Strony nie myślą jedynie o tym, 
aby jak najmniej stracić ze swojej wyjściowej oferty, ale razem poszukują nowego 
rozwiązania. Innymi słowy nie upór, lecz kreatywność jest nagradzana. 

Najczęściej popełniane błędy to: 
• brak umiejętności negocjowania, 
• brak obyczaju korzystania z pomocy profesjonalnych negocjatorów i mediatorów, 
• negocjacje spontaniczne – bez przygotowania, 
• nastawienie tylko na wygraną, 
• łączenie negocjacji z innymi formami partycypacji, 
• brak protokołu końcowego, lub zlekceważenie wyników negocjacji. 
 W wyniku negocjacji powinien powstać protokół końcowy, który wyszczególnia 
warunki zgody lub, jeśli jej nie ma, także zakres rozbieżności. Warunki zgody winny być 
uwzględnione w ostatecznym projekcie. Rozbieżności natomiast, jeśli są, pokazują jasno 
podejmującemu decyzję, w jakich sprawach robi to bez pełnej zgody społecznej.  Od 
władzy ostatecznie zależy, jaką decyzję podejmie i jaką weźmie na siebie 
odpowiedzialność. 
 
6. Faza 6 - Uczestnictwo interesariuszy w realizacji zamierzenia 

Najpełniejszy sukces partycypacji to uznanie przez interesariuszy, że przedsięwzięcie 
jest nie tylko godne akceptacji, lecz także ostateczny projekt jest po części ich dziełem. 
Jest to efekt, który otwiera drogę do udziału interesariuszy w jego realizacji. Oczywiście 
nie wszystkie przedsięwzięcia nadają się do tego, aby uczestniczyli w nim wolontariusze, 
ale są takie, w których jest to możliwe. Są też takie, w których przychylność interesariuszy 
może się przydać na dłuższą metę, np. przedsięwzięcia ochronne. Status ochronny 
wypracowany wspólnie ze społeczeństwem ma szanse być nie tylko szanowany, ale także 
czynnie strzeżony przez jego członków.  

 
PODSUMOWANIE 

 
Partycypacja społeczna w ochronie i kształtowaniu krajobrazu wymaga edukacji 

organizatorów, środków finansowych i czasu. Są to warunki trudne do spełnienia, ale bez 
uświadomienia, że istnieją i bez woli ich spełniania, ochrona krajobrazu będzie napotykała 
na uniemożliwiający postęp opór społeczny.  Zaproponowany w ustawie krajobrazowej 
zakres partycypacji jest niezwykle wąski, zaś tu przedstawiony program niezwykle 
szeroki. Jest to oferta poprawy standardu realizacji form nakazanych i stopniowego 
poszerzania zakresu o formy pozaustawowe w miarę możliwości i umiejętności 
organizatorów.  
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Rozdział 1. Wprowadzenie 
(autor wiodący: Jerzy SOLON) 

 
1.1. Uwarunkowania formalno-prawne  
 
Niniejsze opracowanie jest realizacją zobowiązania wynikającego z § 3 Punkty 1 i 2 Umowy 

nr 77/GDOŚ/2014 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska a Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W 

szczególności opracowanie jest częścią II etapu prac i obejmuje realizację podzadania III.1. 

określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) jako:  

Zadanie III. Proponowany szczegółowy zakres audytu krajobrazowego, jaki miałby być 

prowadzony przez samorządy województw, zgodnie z prezydenckim projektem ustawy o 

zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. 

Podzadanie 1. Opracowanie szczegółowej instrukcji postępowania, prowadzącej wykonawcę 

audytu od rozpoczęcia prac do pełnego zakończenia.  

Zgodnie z SOPZ Instrukcja obejmuje następujące zagadnienia: 

- wykaz zalecanych źródeł danych i sposobów uzupełnienia wiedzy (z uwzględnieniem 

zaleceń dyrektywy INSPIRE), 

-  metodykę wyróżniania jednostek krajobrazowych w obrębie województwa wraz z 

zasadami uzgadniania granic, ramową typologią i zasadami jej uszczegóławiania, 

-  tabelę cech charakterystycznych krajobrazu i zasady jej wypełniania wraz ze wzorem „Karty 

identyfikacji krajobrazu", 

-  tabele skal ocenowych (dla cech i dla krajobrazów), 

-  "Kartę oceny krajobrazu" wraz z opisem jej wypełnienia, 

-  zasady postępowania mającego na celu wyróżnianie krajobrazów priorytetowych, 

-  sposób i zakres formułowania zaleceń dotyczących działań w zakresie zarządzania 

krajobrazem (jego ochrony, kształtowania i zrównoważonego użytkowania) prowadzących 

do uzyskania stanu zgodnego ze Standardem Jakości Krajobrazu, 

- sposób zapisu i prezentacji danych przestrzennych i atrybutowych (w systemie GIS i w 

zgodzie z INSPIRE). 

Na zakres i sposób ujęcia zagadnień w instrukcji wpływa w znacznym stopniu treść 

prezydenckiego projektu z dnia 21 maja 2013 roku Ustawy o zmianie niektórych ustaw w 

związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. W szczególności przy wykonaniu 

opracowania – poza realizacją zapisów SOPZ – wzięto pod uwagę: 

Art. 9 projektu ustawy (wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 122 z późn. zm.), w którym:  
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- definiuje się walory krajobrazowe jako wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 

estetyczno-widokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody 

oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka;  

- definiuje się krajobraz priorytetowy jako krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze 

względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i 

jako taki wymagający zachowania; 

- stwierdza się, że dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat, 

audyt krajobrazowy; audyt krajobrazowy identyfikuje typy krajobrazu występujące na 

obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje ich waloryzacji. 

- stwierdza się, że audyt krajobrazowy określa w szczególności: (1) lokalizację krajobrazów 

priorytetowych; (2) zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów 

priorytetowych; (3) planowane sposoby ochrony krajobrazów priorytetowych, w 

szczególności wskazanie obszarów, dla których jest uzasadnione uchwalenie urbanistycznych 

zasad ochrony krajobrazu oraz obszarów, które powinny zostać objęte formami ochrony 

przyrody; 

- stwierdza się, że minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze 

rozporządzenia: (1) stosowaną przy sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikację 

krajobrazów opracowaną w szczególności na podstawie takich kryteriów jak: charakter 

dominujących w krajobrazie czynników (rzeźba terenu i pokrycie terenu); (2) sposób 

waloryzacji zidentyfikowanych na obszarze województwa krajobrazów – mając na względzie, 

by krajobraz był oceniany w szczególności z punktu widzenia: przyrodniczego i kulturowego 

znaczenia danego krajobrazu, częstości występowania na obszarze kraju, stanu zachowania; 

(3) szczegółowy zakres audytu krajobrazowego. 

W sposób oczywisty opracowana instrukcja wypełnia z zapisy Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej (Dz. U. z 2006 nr 14 poz. 98). W szczególności dotyczy to: 

- art. 2 konwencji, zgodnie z którym konwencję stosuje się do całego terytorium Stron i 

obejmując obszary przyrodnicze, wiejskie, miejskie i podmiejskie. Obejmuje ona obszary 

lądowe oraz wody śródlądowe i morskie. Dotyczy ona krajobrazów, które mogą być 

traktowane jako krajobraz wyjątkowy, jak również obszarów krajobrazu pospolitego i 

zdegradowanego; 

- art. 6 konwencji, zgodnie z którym należy zidentyfikować krajobrazy na całym obszarze 

kraju, a następnie przeanalizować ich charakterystyki, zidentyfikować czynniki które je 

przekształcają, odnotować zmiany oraz dokonać ich oceny z uwzględnieniem szczególnych 

wartości przypisanych im przez mieszkańców. 

Powyższe zapisy wskazują, że instrukcja audytu musi umożliwić podział całej powierzchni 

kraju na jednostki przestrzenne (krajobrazy) w sposób jednoznaczny, rozłączny i 
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wyczerpujący, przy czym konwencja nie daje tu wskazań co do sposobu i podejść 

teoretyczno-metodycznych. W szczególności konwencja nie określa skal wielkościowych tak 

wyróżnionych jednostek ani zasad ich hierarchizacji i typologii. Z konwencji wynika jedynie, 

że niezbędne jest przyjęcie takich kryteriów delimitacji i zakresu charakterystyki 

krajobrazów, aby możliwa była ocena uwzględniająca kryteria abiotyczne, biotyczne i 

antropogeniczne. 

 

1.2. Definicja i zakres pojęciowy terminu „krajobraz” na potrzeby audytu krajobrazowego  

 

Europejska Konwencja Krajobrazowa (Dz. U. z 2006 nr 14 poz. 98) definiuje „krajobraz” jako 

obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji 

czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Szczegółowa analiza tej definicji wskazuje, że – 

mimo pozornej prostoty zapisu – w sposób syntetyczny ujmuje ona różne, obiektywnie 

istniejące i subiektywnie interpretowane, aspekty krajobrazu będące przedmiotem 

zainteresowania licznych odrębnych specjalizacji badawczych. W konsekwencji takiego 

zakresu pojęciowego terminu "krajobraz" – każda delimitacja jednostek krajobrazowych oraz 

ich charakterystyka a następnie typologia i waloryzacja na potrzeby realizacji zaleceń 

konwencji musi mieć charakter wielocechowy, ujmując abiotyczne i biotyczne składniki 

przyrodnicze oraz składniki antropogeniczne i uwzględniając informacje o zasobach, 

strukturze i wartościach  historycznych, użytkowych, kulturowych i estetycznych (wraz z 

fizjonomią terenu). 

Biorąc pod uwagę zapisy Konwencji, projektu ustawy oraz SOPZ i uwzględniając 

dotychczasową wiedzę naukową na temat krajobrazu można przyjąć, że na potrzeby 

charakterystyki i oceny krajobrazu w trakcie audytu należy interpretować krajobraz jako: 

- zestaw obiektów fizycznych, ich agregacji, konfiguracji i podsystemów (abiotycznych, 

biotycznych, antropogenicznych);  

- system powiązanych ze sobą procesów (ekologicznych, eolicznych, geomorfologicznych, 

hydrologicznych, biogeochemicznych, ekonomicznych, społecznych i innych) integrujących 

obiekty fizyczne: 

- zbiór bodźców, oddziaływujących na różne zmysły użytkownika (wzrok, słuch, węch), w tym 

szczególnie zestaw widoków i panoram o określonych wartościach estetycznych; 

- zbiór wartości (potencjałów) przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, materialnych, 

duchowych, historycznych i innych, które najczęściej mają znaczenie względne; 

- system świadczący rzeczywiste i potencjalne usługi dla różnych grup użytkowników 

(Richling, Solon 2011). 
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Należy zauważyć, że jedynie dwie pierwsze kategorie mają charakter obiektywny, istniejący 

niezależnie od woli, poglądów i nastawienia odbiorcy (użytkownika). Dlatego też powinny 

być one podstawą delimitacji, typologii i ujęcia regionalnego jednostek przestrzennych 

(krajobrazów). Natomiast trzy pozostałe kategorie mają charakter względny, zależny od 

możliwości percepcji, potrzeb, kontekstu kulturowego, warunków ekonomicznych i 

preferencji użytkownika. Można i należy je wykorzystać przy charakterystyce wcześniej 

wyróżnionych jednostek, a także w trakcie ich waloryzacji. 

Należy tu podkreślić, że na potrzeby instrukcji audytu krajobrazowego pomija się 

proponowane w art. 6 i art. 8 prezydenckiego projektu ustawy rozróżnienie między 

„krajobrazem” a „krajobrazem kulturowym”, uważając iż jest zbędne z powodów 

merytorycznych i formalnych. 

 

1.3. Cel i zakres instrukcji prowadzenia audytu krajobrazowego  

 

Zakres tematyczny i sposób ujęcia zagadnień w instrukcji jest tak dobrany, aby umożliwić 

realizację następujących celów ogólnych audytu: 

a) przeprowadzenie podziału powierzchniowego poszczególnych województw na krajobrazy 

w sposób jednolity i spójny dla całego kraju; 

b) umieszczenie wyróżnionych krajobrazów w hierarchicznych systemach typologicznych i 

regionalnych podziałów powierzchniowych kraju, bazujących na kompleksowych podstawach 

przyrodniczych i historyczno-kulturowych; 

c) kompleksowe scharakteryzowanie wyróżnionych krajobrazów w sposób sformalizowany, 

umożliwiający tworzenie w późniejszym okresie różnych zestawień tematycznych i 

ocenowych, zarówno w ujęciu tabelaryczno-tekstowym jak i kartograficznym; 

d) stworzenie w przyszłości ogólnej geobazy wiedzy o krajobrazach Polski jako jednej z 

podstaw niezbędnych przy planowaniu przestrzennym na wszystkich poziomach 

szczegółowości przestrzennej. 

Celem szczegółowym instrukcji jest umożliwienie wyróżniania krajobrazów priorytetowych, 

uznanych za najbardziej wartościowe i wymagające specjalnej ochrony. 

Biorąc pod uwagę cele ogólne oraz uwarunkowania formalno-prawne (rozdz. 1.1.) audyt 

krajobrazowy zawiera następujące treści: 

a) podział województwa na jednostki przestrzenne zwane krajobrazami, wraz z określeniem 

ich granic i określeniem typów krajobrazów; 

b) określenie cech charakterystycznych krajobrazów i przedstawienie ich w postaci 

syntetycznej w „Karcie identyfikacji krajobrazu"; 
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c) waloryzację krajobrazów i przedstawienie wyników w „Karcie oceny krajobrazu”; 

d) wskazanie lokalizacji krajobrazów priorytetowych; 

e) wskazanie krajobrazów priorytetowych, dla których jest uzasadnione uchwalenie 

urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu oraz krajobrazów, które powinny zostać objęte 

formami ochrony przyrody; 

f) wykaz zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych; 

g) wykaz działań eliminujących lub minimalizujących zagrożenia oraz działań mających na 

celu podniesienie wartości krajobrazów priorytetowych; 

h) kierunki działań w ramach zarządzania krajobrazem, prowadzących do uzyskania stanu 

zgodnego ze Standardem Jakości Krajobrazu. 

Instrukcja opisuje szczegółowe zasady postępowania w trakcie audytu krajobrazowego, 

niezbędne dla zrealizowania zakresu tematycznego audytu, w podziale na następujące etapy 

(w nawiasach podano numery rozdziałów, w których szczegółowo opisano odpowiednie 

zasady postępowania): 

A. Wyróżnienie krajobrazów jako jednostek przestrzennych 

A.1. Wstępna delimitacja krajobrazów (rozdz. 3.2.) 

A.2. Identyfikacja typologiczna wyróżnionych jednostek (krajobrazów) (rozdz. 3.3.) 

A.3. Uszczegółowienie przebiegu granic krajobrazów (rozdz. 3.4.) 

B. Charakterystyka wyróżnionych krajobrazów 

B.1. Identyfikacja walorów krajobrazowych (rozdz. 4.1.) 

B.2. Określenie cech charakterystycznych krajobrazu (rozdz. 4.2.) 

B.3. Sporządzenie „Karty identyfikacji krajobrazu" (rozdz. 4.3.) 

C. Ocena stanu zachowania i wartości krajobrazu 

C.1. Identyfikacja i ocena zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych (rozdz. 5.1.) 

C.2. Sporządzenie "Karty oceny krajobrazu" (rozdz. 5.2.) 

D. Wyróżnienie krajobrazów priorytetowych (rozdz. 6) 

E. Sposób i zakres formułowania zaleceń dotyczących zarządzania krajobrazem (rozdz. 7) 

F. Sposób zapisu i prezentacji wyników audytu (rozdz. 8) 

G. Dodatkowe uwarunkowania umożliwiające poprawne przeprowadzenie audytu (rozdz. 9). 

Etapom A1, A2, A3, B1 i C1 towarzyszy zgromadzenie i analiza niezbędnych danych, 

pochodzących w głównej mierze z istniejących zasobów danych oraz – w niezbędnych 

przypadkach – z inwentaryzacji terenowej. Zależności między poszczególnymi etapami 

przedstawiono na rycinie 1. 
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                    Ryc. 1. Schemat postępowania w trakcie prowadzenia audytu krajobrazowego. 
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Kwerenda i zgromadzenie danych niezbędnych w trakcie sporządzania audytu 

Wstępna delimitacja 
krajobrazów  

Określenie typów krajobrazów  

     Uszczegółowienie delimitacji 
krajobrazów 

Identyfikacja walorów krajobrazowych 

Przyrodniczych  Kulturowych Cech syntetycznych  

Określenie cech charakterystycznych krajobrazów 

Sporządzenie kart identyfikacji krajobrazów 

Identyfikacja i ocena zagrożeń krajobrazów 

Ocena stanu zachowania krajobrazów 

Sporządzenie kart oceny krajobrazów 

Wskazanie krajobrazów priorytetowych 

Sformułowanie działań dotyczących zarządzania krajobrazami 
priorytetowymi 
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Rozdział 2. Źródła danych 
(autor wiodący: Mariusz KISTOWSKI) 

 
Przeprowadzenie audytu krajobrazowego zgodnie z zaproponowaną metodyką wymaga 

wykorzystania ogromnej ilości informacji, szczególnie jeśli szczegółowość rezultatów audytu 

ma umożliwić jego praktyczne zastosowanie w procesach planowania przestrzennego na 

poziomie gminnym, czyli w trakcie sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i innych dokumentów strategiczno-planistycznych. Przyjęte założenia 

wpływają na szczegółowość możliwych do zastosowania materiałów źródłowych. Należy 

przyjąć, iż podstawową skalą gromadzenia i wizualizacji tych materiałów powinno być 

1:10.000 i skale zbliżone (np. 1:11.000 – 14.000 w przypadku analogowych zdjęć lotniczych). 

Ze względu na fakt, iż znaczna część tematycznej informacji środowiskowej prezentowana 

jest na mapach w skali 1:25.000 i 1:50.000, w wielu przypadkach konieczne również będzie 

skorzystanie z danych przestrzennych o tej szczegółowości. Wykorzystując je należy w 

maksymalnym stopniu zapewnić wiarygodność lokalizacji uwzględnionych obiektów, a w 

przypadku wątpliwości skorzystać z dodatkowych materiałów lub dokonać weryfikacji w 

terenie. Wszelkie wątpliwości dotyczące położenia obiektów powinny zostać 

scharakteryzowane w komentarzu dotyczącym jakości danych źródłowych. 

Ostatnia dekada charakteryzuje się dynamicznym wzrostem ilości źródeł i zakresu informacji 

przestrzennych dotyczących obszaru Polski, szczególnie dostępnych w formie numerycznej, 

w postaci umożliwiającej jej wykorzystanie z zastosowaniem oprogramowania GIS. 

Najważniejszy bodziec ich rozwoju stanowiła Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 14.03.2007 ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej 

we Wspólnocie Europejskiej, w skrócie określana jako Dyrektywa INSPIRE, oraz 

implementująca ją do prawa polskiego ustawa z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489), w skrócie nazywana ustawą IIP. Stanowią one 

podstawę dla integracji wcześniej wytworzonych i nowo powstających zasobów informacji 

przestrzennej. Założenia tej integracji zostały przedstawione w Strategii harmonizacji IIP na 

Geoportalu 2. Aktualnie wdrażanie ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (IIP) 

znajduje się w trakcie realizacji, w związku z czym występują częściowe ograniczenia w 

określeniu źródeł pochodzenia oraz dostępności niektórych danych przestrzennych, których 

wykorzystanie założono w audycie krajobrazowym zgodnie z przedstawioną metodyką. 

Wskazując te źródła starano się skoncentrować na podstawowych instytucjach i typach 

zasobów, które są kluczowe dla sporządzania audytu krajobrazowego. 

Ze względu na wieloletni okres realizacji IIP, z punktu widzenia dostępności informacji, 

można ją aktualnie podzielić na cztery podstawowe grupy: 

• obecnie dostępne w zasobach informacji przestrzennej w formie numerycznej 

wektorowej (DN), 
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• obecnie dostępne w zasobach informacji przestrzennej w formie analogowej lub 

rastrowej (DA), 

• planowane do udostępnienia w zasobach informacji przestrzennej w formie numerycznej 

(PN), 

• konieczne do samodzielnego uzyskania w trakcie sporządzania audytu, najczęściej na 

podstawie analiz terenowych, kwestionariuszowych lub ocen, posiadających 

zróżnicowany poziom obiektywizmu (BW). 

Obecnie, w obrębie trzech pierwszych grup, część danych jest dostępna bezpłatnie on-line 

lub na zamówienie (pod warunkiem wykorzystania w celach niekomercyjnych), a za 

pozostałe pobierane są różne opłaty. Docelowo zasady dotyczące IIP zakładają, iż 

zdecydowana większość informacji niezbędnych do sporządzenia audytu, wytwarzanych ze 

środków państwa, będzie bezpłatna. Pomimo stosunkowo długiego okresu realizacji IIP 

można założyć, iż w momencie przystąpienia do sporządzania audytów krajobrazowych, 

większość informacji z dwóch pierwszych w/w grup będzie dostępna bezpłatnie. Kwestią 

niemożliwą obecnie do jednoznacznego określenie pozostają koszty przetworzenia na 

potrzeby audytu informacji dostępnej w zasobach IIP oraz wytworzenia danych należących 

do czwartej z w/w grup. W odniesieniu do istniejących danych podzielono je na trzy grupy 

odpłatności: dane bezpłatne, częściowo odpłatne i w pełni odpłatne. Z punktu widzenia 

kosztów danych dla audytu, kluczowe są informacje wektorowe (BDOT, NMT) oraz 

ortofotomapy znajdujące się w zasobach CODGiK oraz dane wektorowe map tematycznych 

sporządzanych przez PIG-PIB. Zwolnienie z opłat na potrzeby audytu krajobrazowego tych 

danych, wytwarzanych ze środków publicznych, znacznie obniżyłoby koszty jego realizacji. 

W dalszej części wymienione zostały instytucje oraz prowadzone przez nie platformy i bazy 

danych, w których znajdują się największe zasoby informacji niezbędne dla realizacji audytu 

krajobrazowego. Następnie przedstawiono rodzaje produktów, w szczególności baz danych, 

map tematycznych i topograficznych oraz materiałów teledetekcyjnych, istotnych z punktu 

widzenia audytu. W ujęciu bardziej szczegółowym zaprezentowano w formie tabelarycznej 

źródła informacje niezbędne do sporządzenia karty jednostki krajobrazowej i obliczenia 

powiązanych z nią wskaźników (metryk) służących do identyfikacji przyrodniczej i kulturowej 

warstwy krajobrazu. Nieco ogólniej przedstawiono źródła informacji odnoszące się do 

identyfikacji zagrożeń walorów krajobrazowych. 

Ze względu na potrzebę odniesienia zakresu niezbędnej informacji do tematów danych 

przestrzennych ustalonych w Dyrektywie INSPIRE, poniżej hasłowo przedstawiono zakres 

tych tematów, zagregowanych w trzech grupach tematycznych (podkreślono tematy o 

największym znaczeniu z punktu widzenia realizacji audytu krajobrazowego): 

I grupa tematyczna: 

1.1. Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych. 

1.2. Systemy siatek georeferencyjnych. 
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1.3. Nazwy geograficzne. 

1.4. Jednostki administracyjne. 

1.5. Adresy. 

1.6. Działki ewidencyjne. 

1.7. Sieci transportowe. 

1.8. Hydrografia. 

1.9. Obszary chronione. 

II grupa tematyczna: 

2.1. Ukształtowanie terenu. 

2.2. Użytkowanie ziemi. 

2.3. Ortoobrazy. 

2.4. Geologia. 

III grupa tematyczna: 

3.1. Jednostki statystyczne. 

3.2. Budynki. 

3.3. Gleba. 

3.4. Zagospodarowanie przestrzenne. 

3.5. Zdrowie i bezpieczeństwo ludności1. 

3.6. Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe. 

3.7. Urządzenia do monitorowania środowiska2. 

3.8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe. 

3.9. Obiekty rolnicze oraz akwakultury. 

3.10. Rozmieszczenie ludności (demografia). 

3.11. Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki 

sprawozdawcze. 

3.12. Strefy zagrożenia naturalnego. 

3.13. Warunki atmosferyczne. 

3.14. Warunki meteorologiczno-atmosferyczne. 

3.15. Warunki oceanograficzno-geograficzne. 

3.16. Obszary morskie. 

3.17. Regiony biogeograficzne. 

3.18. Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne. 

3.19. Rozmieszczenie gatunków. 

3.20. Zasoby energetyczne. 
                                                           

1 W tym dziale tematycznym mieszczą się dane o zanieczyszczeniu gleby, powietrza, itd. Mogą być one 

wykorzystywane w części audytu dotyczącej zagrożeń krajobrazu. 
2 W przypadku modelowania zagrożeń krajobrazu niezbędne są dane o lokalizacji urządzeń pomiarowych. 
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3.21. Zasoby mineralne. 

Do wymienionych grup odniesiono wymienione poniżej instytucje, jak również szczegółową 

charakterystykę zasobów danych dla potrzeb audytu, przedstawioną dalej w formie 

tabelarycznej. 

Do podstawowych instytucji gromadzących i udostępniających dane niezbędne w trakcie 

sporządzania audytu krajobrazowego oraz platform integracji i transferu tych danych, należą: 

1. Główny Geodeta Kraju (GGK) działający poprzez Centralny Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) (www.codgik.gov.pl), którego zasoby dostępne są 

on-line na Geoportalu 2 (geoportal.gov.pl), natomiast charakterystyka zasobów 

wymagających zamówienia znajduje się bezpośrednio na stronie CODGiK. Część zasobów 

o znaczeniu regionalnym i lokalnym dostępna jest również w wojewódzkich (WODGiK) i 

powiatowych (PODGiK) ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. GGK 

odpowiedzialny jest za realizację i udostępnianie następujących grup tematów INSPIRE: 

1.1. – 1.7., 2.1 – 2.3., 3.2., 3.3., 3.6., 3.8., 3.11. 

2. Minister Środowiska (MŚ), realizujący swoje zadania w szczególności poprzez Generalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) (www.gdos.gov.pl), przekazującą dane on-line (w 

szczególności dotyczące form ochrony przyrody) na Geoserwisie GDOŚ 

(geoserwis.gdos.gov.pl). Platformę zawierającą bardziej szczegółowe dane opisowe 

dotyczące tych form stanowi centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (CRFOP) 

(crfop.gdos.gov.pl). Część danych regionalnych i lokalnych można uzyskać również 

bezpośrednio lub na stronach internetowych Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska 

(RDOŚ). Są to w szczególności plany zadań ochronnych oraz plany ochrony obszarów 

Natura 2000. Część z nich, wykonana w ramach projektu „Opracowanie PZO dla obszarów 

Natura 2000 na obszarze Polski”, dostępna jest na Platformie Informacyjno-

Komunikacyjnej GDOŚ (PIK) (http://pzo.gdos.gov.pl/).  MŚ koordynuje realizację pięciu 

tematów INSPIRE: 1.9., 3.12. – 3.14., 3.19. 

3. Główny Geolog Kraju, działając przede wszystkim poprzez Państwowy Instytut 

Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG – PIB), udostępnia od wielu lat bardzo 

szerokie zasoby informacji środowiskowej, zarówno on-line, jak i na zamówienie. Główną 

platformę ich gromadzenia i transferu stanowi Centralna Baza Danych Geologicznych 

(CBDG) (http://baza.pgi.gov.pl/), zintegrowana z Geoportalem PIG IKAR 

(http://ikar2.pgi.gov.pl). Baza obejmuje szereg serwisów, wśród których najważniejsze z 

punktu widzenia realizacji audytu są: MIDAS – dotyczący zasobów surowców mineralnych 

i ich eksploatacji (http://geoportal. pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/start), 

Geologia Środowiskowa (http://geoportal.pgi. gov.pl/portal/page/portal/srodowiskowa) 

– serwis zawierający informacje gromadzone na mapach geośrodowiskowych w skali 

1:50.000 (dawnych mapach geologiczno-gospodarczych i geosozologicznych) oraz mapy 

terenów zdegradowanych 1:10.000 (pilotażowe), zintegrowany z platformą Systemu 

Mapy Geośrodowiskowej Polski (http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/), System Osłony 
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Przeciwosuwiskowej (SOPO) (http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/ page/portal/SOPO) oraz 

Centralny Rejestr Geostanowisk Kraju (http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/ 

geostanowiska/), gromadzący informacje o  najcenniejszych obiektach przyrody 

nieożywionej w kraju. W ramach Centralnej Bazy Danych Hydrogeologicznych (CBDH) 

funkcjonuje serwis mapowy System Przetwarzania Danych Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej (SPD PSH) (http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/), zawierający bogate dane 

dotyczące występowania, cech i poboru wód podziemnych. Główny Geolog Kraju 

koordynuje realizację tematów 2.4., 3.20. i 3.21.  

4. Główny Konserwator Przyrody (GKP), odpowiedzialny jest m.in. za informacje dotyczące 

regionów biogeograficznych i siedlisk (tematy INSPIRE 3.17., 3.18.), które dotychczas nie 

zostały ujęte w formie ogólnodostępnych baz danych. Niektóre informacje dotyczące 

pokrewnej problematyki można znaleźć w Systemie Wymiany Informacji o Różnorodności 

Biologicznej w Polsce (http://biodiv.gdos.gov.pl/), jednak zakres jej szczegółowości 

najczęściej nie odpowiada wymaganiom związanym z realizacją audytu krajobrazowego. 

5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), działający poprzez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska (GIOŚ) (www.gios.gov.pl) i inspektoraty wojewódzkie (WIOŚ), na 

których stronach można znaleźć informacje dotyczące wyników prowadzenia monitoringu 

środowiska w Polsce, m.in. w zakresie jakości powietrza, wód i hałasu, które mają być 

uwzględnione w audycie. Większość informacji w tym zakresie, łącznie z tematem INSPIRE 

3.7., znajduje się w zakładce „państwowy monitoring środowiska” na stronie internetowej 

GIOŚ. Jako szczególnie przydatne należy ocenić dane gromadzone w ostatniej dekadzie w 

ramach monitoringu przyrody ożywionej, dotyczące stanu siedlisk i gatunków 

„naturowych” oraz monitoringu ornitologicznego. 

6. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), oraz działające na obszarze 

dużych zlewni Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW), których zasoby informacji 

przestrzennej gromadzone są w szczególności na Geoportalu KZGW 

(http://geoportal.kzgw.gov.pl/gptkzgw/catalog/main/home.page), zbierają i 

udostępniają dane dotyczące tematu INSPIRE 1.8. Część produktów KZGW jest 

realizowana wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym 

Instytutem Badawczym (IMiGW – PIB). W ramach projektów i systemów, w których 

wygenerowane zostały dane przestrzenne, należy zwrócić szczególną uwagę na 

Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 

(http://www.isok.gov.pl/pl/), w obrębie którego dostępne on-line są m.in. mapy 

zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz raporty ze wstępnej oceny ryzyka powodziowego. 

Do przydatnych materiałów należy również Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego 

Polski (MPHP) 1:50.000 (http://www.kzgw.gov.pl/pl/Rastrowa-Mapa-Podzialu-

Hydrograficznego-Polski.html), m.in. z danymi o obiektach i działach wodnych. Aktualnie 

w końcowej fazie realizacji znajduje się uszczegółowiona wersja mapy w skali 1:10.000. 
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7. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) odpowiedzialne jest za 

gromadzenie danych dotyczących ochrony obiektów i wartości kulturowych (temat 

INSPIRE 1.9). Zadania te są realizowane za pośrednictwem Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa (NID) (www.nid.pl/), za pomocą portalu e-zabytek (www.zabytek.gov.pl/), 

zawierającego Centralną Bazę Danych o Zabytkach (nieruchomości), w którym dane są 

dostępne on-line i który jest nadal udoskonalany oraz portalu e-archeo 

(http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-archeologiczne 

/archiwum-azp/e-archeo/), zawierającego dane o stanowiskach archeologicznych, z 

którego korzystać można po uzyskaniu zgody NID na okres maksymalnie 6 miesięcy. Dane 

przestrzenne i opisowe dotyczące chronionych obiektów kulturowych (Lista Światowego 

Dziedzictwa UNESCO, pomniki historii, rejestr zabytków nieruchomych), znaleźć można 

również na Geoportalu INSPIRE (http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp3), 

administrowanym przez GGK oraz w rejestrach dostępnych na stronach internetowych 

Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (WKZ). 

8. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MiR) prowadzi aktualnie prace nad projektem i 

budową zasobów INSPIRE w zakresie tematów 3.4., 3.15. i 3.16. Szczegółowe informacje 

dotyczące stanu zaawansowania prac można znaleźć po adresem 

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/inspire/strony/start. 

aspx, przy czym już aktualnie część danych za które odpowiedzialne jest MiR, można 

znaleźć w Geoportalu 2 i innych źródłach internetowych. Z punktu widzenia potrzeb 

audytu krajobrazowego najważniejsze dane, za które odpowiada MiR, dotyczą 

zagospodarowania przestrzennego. 

9. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), udostępniający część danych 

statystycznych na Portalu Geostatystycznym (http://geo.stat.gov.pl/), odpowiedzialny 

jest za realizację tematów INSPIRE 3.1. i 3.10., przy czym z punktu widzenia audytu 

krajobrazowego pewne znaczenie mogą mieć dane dotyczące rozmieszczenia ludności. 

Należy jednak podkreślić, że poziom agregacji dostępnych danych (z reguły powiatowy), 

nie odpowiada dokładności wymaganej w audycie. 

W Ministerstwach: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia, odpowiedzialnych odpowiednio za 

tematy INSPIRE 3.9. i 3.5., stopień zaawansowania prac nad tworzeniem i udostępnianiem 

zasobów danych przestrzennych dotyczących obiektów rolniczych oraz zdrowia i 

bezpieczeństwa ludności wskazuje, że dane te nie będą dostępne w formie numerycznej dla 

potrzeb audytu w pożądanym czasie. 

Oprócz wyżej wymienionych instytucji, które mają bezpośredni obowiązek wdrażania 

Dyrektywy INSPIRE w Polsce, ważne zbiory danych przestrzennych, w formie numerycznej 

lub analogowej, powstają również w następujących instytucjach: 

10. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) – Administracja Lasów 

Państwowych (ALP) , reprezentowana przez Generalną (GDLP) (http://www.lasy.gov.pl/) i 
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Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP). Główny zasób danych przestrzennych 

ALP dostępnych on-line, znajduje się w Banku Danych o Lasach (BDL) 

(http://www.bdl.lasy.gov.pl) w zakresie podziałów przestrzennych lasów, form ich 

własności oraz dominujących drzewostanów (gatunek i wiek). Pozostałe informacje (np. 

dotyczące typów siedliskowych lasów, zagrożeń i stanu lasów, walorów przyrodniczych) 

można uzyskać nieodpłatnie na zamówienie w RDLP lub Biurach Urządzania Lasu i 

Geodezji  Leśnej (BULiGL). Są one gromadzone w Systemie Informatycznym Lasów 

Państwowych (SILP), w szczególności  na stanowiącej jego moduł Leśnej Mapie 

Numerycznej (LMN). 

11. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (IOP PAN) (www.iop.krakow.pl/), 

dostarczający danych dotyczących rozmieszczenia gatunków zwierząt w Polsce, m.in. 

poprzez multimedialny Atlas Ssaków Polski (http://www.iop.krakow.pl/ssaki/ 

Katalog.aspx), Atlas Płazów i Gadów Polski (http://www.iop.krakow.pl/plazygady), bazę 

Gatunki obce w faunie Polski (http://www.iop.krakow.pl/ gatunkiobce /default.asp) oraz 

danych o wartościowych obiektach przyrody nieożywionej: Baza danych GEOSITES 

(http://www.iop.krakow.pl/geosites) i baza danych GEOCONSERVATION – obiekty i 

obszary przyrody nieożywionej w Polsce (http://www.iop.krakow.pl/geoconservation), 

będąca w przygotowaniu. 

12. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (IB PAN) (http://botany.pl/), 

posiadający – udostępniane w ograniczonym zakresie - zasoby informacji przestrzennych, 

szczególnie w formie numerycznej, wśród których można zwrócić uwagę na bazę Ostoje 

roślinne w Polsce (http://www.ib-pan.krakow.pl/ipa/start.htm) oraz na wydawane w 

Instytucie tradycyjnie atlasy rozmieszczenia roślin w Polsce. 

13. Pomimo, iż aktualnie udostępniane przez nie zasoby informacji przestrzennej 

(szczególnie on-line) są bardzo ograniczone, należy zwrócić uwagę na dane gromadzone i 

możliwe do uzyskania w takich instytucjach jak: Instytut Uprawy, Nawożenia i 

Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) 

(http://www.iung.pulawy.pl/) i Urzędy Morskie (Gdynia, Słupsk, Szczecin). 

Do produktów bazodanowych i kartograficznych, agregujących najwięcej danych 

przestrzennych niezbędnych w trakcie realizacji audytu krajobrazowego, należy zaliczyć: 

1. Bazę danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz Bazę danych obiektów ogólno-

geograficznych (BDOO) – dostępną bezpłatnie w CODGiK 

(http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/bdo250gis.html), których zakres 

został określony w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, 

a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, Poz. 1642), które 

stanowią podstawę dla wykonania map topograficznych w skalach 1:10.000- 1:1.000.000. 

Potrzeby audytu będą realizowane w szerokim zakresie przede wszystkim poprzez dostęp 
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do BDOT10k, który aktualnie częściowo jest możliwy bezpłatnie poprzez Geoportal 2, a 

częściowo poprzez zamówienie w CODGiK lub WODGiK. W audycie krajobrazowym 

zastosowanie znajdą przede wszystkim obiekty zaliczone do następujących kategorii: 

• SW – sieć wodna, 

• PT – pokrycie terenu, 

• BU – budynki, budowle i urządzenia, 

• KU – kompleksy użytkowania terenu, 

• TC – tereny chronione, 

• AD – jednostki podziału terytorialnego, 

• OI – obiekty inne. 

2. Mapę geośrodowiskową Polski 1:50.000 z objaśnieniami, której treść jest dostępna na 

platformie Systemu Mapy Geośrodowiskowej PIG-PIB. Jej przydatność obejmuje w 

szczególności informacje dotyczące górnictwa i przetwórstwa kopalin, stref wybrzeża 

morskiego oraz gleb chronionych. 

3. Szczegółową mapę geologiczną Polski 1:50.000 z objaśnieniami, przydatną w 

szczególności do charakterystyki budowy geologicznej (litologii) jednostek 

krajobrazowych, wykonaną w PIG-PIB. 

4. Mapy glebowo-rolnicze, dostępne w większości w postaci rastrowej, w podziałce 1:25.000 

(lub 1:5.000), wykonane w IUNG-PIB, przydatne w szczególności do charakterystyki gleb 

jednostek krajobrazowych3. 

5. Ortofotomapy o rozdzielczości terenowej piksela 0,1-0,5 m, scharakteryzowane na stronie 

internetowej CODGiK i dostępne do zamówienia dla całego kraju według stanu na lata 

2009-2014, a w niektórych przypadkach alternatywnie aktualne (dostępność z lat 2012-

2014) lub archiwalne zdjęcia lotnicze. W przypadku zdjęć analogowych optymalne dla 

potrzeb audytu są materiały w skalach 1:11.000 – 14.000, a w przypadku zdjęć cyfrowych 

kompozycje RGB o rozdzielczości 10-43 cm, również dostępne na zamówienie w CODGiK. 

6. Archiwalne mapy topograficzne w podziałkach 1:10.000 – 1:50.000, w układach 

współrzędnych 1942, 1965, 1992, mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego  z okresu 

1920-1939, mapy topograficzne państw zaborczych sprzed 1918 r. Częściowo dostępne na 

Geoportalu 2 lub w CODGiK i w różnych rozproszonych źródłach (archiwach tradycyjnych i 

cyfrowych). 

7. Numeryczne dane wysokościowe: numeryczne modele terenu (NMT) oraz numeryczne 

modele pokrycia terenu (NMPT) dostępne częściowo na zamówienie w CODGiK, a 

                                                           
3 Materiał ten stwarza problem nomenklaturowy związany z zastosowanym nazewnictwem niezgodnym z 
aktualną systematyką gleb Polski według Systematyka gleb Polski, 2011. Roczniki Gleboznawcze, 62(3): 1-193. 
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częściowo bezpłatnie, jak np. dane o interwale siatki 100 m (http://www.codgik.gov.pl/ 

index.php/darmowe-dane/nmt-100.html). 

8. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG), dostępny bezpłatnie na stronie CODGiK 

(http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prng.html). 

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej (Tabela 1 – Tabela 4) wybrane, podstawowe 

źródła danych dla potrzeb sporządzana audytu krajobrazowego w zakresie dotyczącym 

informacji niezbędnych w trakcie wykonania Karty identyfikacji jednostki krajobrazowej, 

obliczenia wskaźników (metryk) dotyczących przyrodniczych i kulturowych cech krajobrazu 

oraz identyfikacji zagrożeń walorów krajobrazowych. Dla poszczególnych zagadnień 

przedstawiono źródła danych i odniesiono je do wcześniej wymienionych tematów ISPIRE 

oraz czterech podstawowych grup dostępności danych. 

 

Tabela 1. Podstawowe źródła danych dla potrzeb Inwentaryzacji walorów krajobrazowych i 

Karty identyfikacji krajobrazu 

Grupa 
zagad-
nień 

Elementy 
charakterystyki 

 
Źródła danych 

 
Temat 

INSPIRE 

 
Dostęp-

ność 
danych 

I.A. Dane 
ogólne 

1. Położenie 
fizyczno-
geograficzne 

Granice podprowincji, makro- i mezoregionów fizyczno-
geograficznych – wg Kondrackiego – po weryfikacji w 
IGIPZ PAN; granice mikroregionów 
fizycznogeograficznych – do wykonania. 

3.18 DN 
PN 
BW 

Klasa, rodzaj i 

gatunek       

krajobrazu 

naturalnego 

Richling A., Dąbrowski A., 1995, Typy krajobrazów 
naturalnych. Mapa 1:1.500.000 [w:] Atlas 
Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, PPWK 
im. E. Romera S.A., Warszawa – do uszczegółowienia i 
weryfikacji. Wersja cyfrowa w IGiPZ PAN. 

3.18 DN 
BW 

Położenie 
hydrograficzne 

KZGW: Geoportal KZGW, MPHP 1:50.000, docelowo 
1:10.000; alternatywnie mapa hydrograficzna 1:50.000 

1.8 DN 
DA 

Położenie 

geobotaniczne i    

typ krajobrazu 

geobotanicznego 

Matuszkiewicz J.M., 2008, Regionalizacja 
geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa; 
http://www.igipz.pan.pl/Regiony-geobotaniczne-
zgik.html. 

3.18 DN 
DA 

Położenie w 

systemie regiona-

lizacji kulturowej  

Region historyczno-

gospodarczy 

Plit J., 2014, Regionalizacja historyczno-kulturowa 
Polski, IGiPZ PAN, Warszawa (wersja robocza – mapa i 
tekst objaśniający niepublikowane). 

_ DA 
BW 

Położenie 

administracyjne 

CODGIK: Państwowy Rejestr Granic (PRG), Geoportal 2. 1.4 DN 
 

Położenie w 

systemie    

GDOŚ: Geoserwis, CRFOP, BDOT (TCPN01, TCPK01, 
TCON01, TCRZ01), RDOŚ, gminne rejestry form ochrony 

1.9 DN 
DA 
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obszarów 

chronionych 

przyrody; NID: e-zabytek, wykaz parków kulturowych, 
wykaz pomników historii; Wykazy i rejestry zabytków 
nieruchomych WKP.  

Ważniejsze      

nazwy 

topograficzne 

CODGIK: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych 
(PRNG), Geoportal 2, uzupełniająco aktualne i 
archiwalne mapy topograficzne 1:10.000. 

1.3 DN 

I.B. 
Cechy 
synte-
tyczne 
krajo-
brazu 

 

1.Typ fizjonomicz- 
ny krajobrazu 
2.Skala antropoge-
nicznego       
przekształcenia 
krajobrazu.              
5. Trwałość struk-
tury, funkcji i fizjo-
nomii krajobrazu 

Na podstawie analiz i ocen prowadzonych w ramach 
audytu krajobrazowego zgodnie z przedstawioną 
metodyką. Informacja końcowa na podstawie 
interpretacji różnych danych. 

_ BW 

3. Funkcje      
podstawowe 
krajobrazu 
4. Funkcje       
uzupełniające 
krajobrazu 

Głównie na podstawie BDOT i BDOO -z uwzględnieniem 
kategorii klas obiektów: SW (sieć wodna), SK (sieć 
komunikacyjna), PT (pokrycie terenu), BU (budynki, 
budowle i urządzenia), KU (kompleksy użytkowania 
terenu); weryfikacja na podstawie ortofotomap z 
CODGiK. Informacja końcowa na podstawie 
interpretacji różnych danych. 

2.2 
3.4 

DN 
DA 

I.C. 
Cechy 
anali-
tyczne 
krajo-
brazu 

 

1. Litologia PIG-PIB: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 
1:50.000 + komentarze z przekrojami, Geoportal PIG 
IKAR – Centralna Baza Danych Geologicznych. 

2.4 DN 
DA 

2. Rzeźba terenu CODGiK: NMT. 2.1 DN 

3. Gleby WODGiK: rastrowe mapy glebowo-rolnicze 1:25.000 lub 
1:5.000 dla terenów rolniczych; IUNiG-PIB: wektorowe 
mapy glebowo-rolnicze (na zamówienie); RDLP lub 
BULiGL: SILP (Leśna mapa numeryczna), na podstawie 
operatów urządzania lasów nadleśnictw (mapy 
glebowo-siedliskowe). 

3.3 DN 
DA 
PN 

4. Struktura 
pokrycia terenu 

Głównie na podstawie BDOT i BDOO -z uwzględnieniem 
kategorii klas obiektów: PT (pokrycie terenu), BU 
(budynki, budowle i urządzenia), KU (kompleksy 
użytkowania terenu); Baza Corine Land Cover, poziom  
IV, uzupełniająco aktualne mapy topograficzne 
1:10.000 i ortofotomapy. 

2.2 
3.2 
3.4 

DN 
DA 

5. Liniowe formy 
pokrycia terenu 

Głównie na podstawie BDOT i BDOO -z uwzględnieniem 
kategorii klas obiektów: SW (sieć wodna), SK (sieć 
komunikacyjna); MPHP 1:50.000, docelowo 1:10.000   
dla sieci hydrograficznej; NMT dla wąwozów. 

1.7 
1.8 
2.1 

DN 

6. Główne typy 
siedlisk 
przyrodniczych 

W obszarach Natura 2000: GDOŚ – baza Natura 2000 
(SDF z mapami), plany zadań ochronnych – RDOŚ i PIK, 
szczegółowe mapy siedliskowe obszarów Natura 2000 – 
RDOŚ i parki narodowe; poza obszarami Natura 2000: 
inwentaryzacje przyrodnicze (gminy, RDOŚ), plany 
ochrony parków narodowych (dyrektorzy PN) i 
krajobrazowych (marszałkowie), rezerwatów przyrody 

3.18 DN 
DA 
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(RDOŚ), GIOŚ: monitoring przyrody ożywionej . 

7. Biologiczne 
wyróżniki 
krajobrazu  
regionu 

Źródła jak w tabeli 2: grupy A1, A2, A7, A8, A9, A13-
A16, A26-A36. 

1.8 
2.2 
3.4 

3.18 
3.19 

DN 
DA 
PN 
BW 

8. Dziedzictwo 
kulturowe i kultu-
rowe wyróżniki 
krajobrazu 

Źródła jak w tabeli 3: wszystkie kategorie obiektów B1-
B98. 

2.2 
3.2 
3.4 
3.6 
3.8 

DN 
DA 
PN 
BW 

9. Fizjonomiczne 
cechy krajobrazu     
i widokowe     
wyróżniki 
krajobrazu 

CODGiK: NMT; dominanty wysokościowe 
uwzględnione w BDOT wymienione w tabeli 2 + 
SULN01-SULN04 (linie elektro-energetyczne, wysokie 
budowle techniczne: BUWT01-BUWT07 (chłodnie 
kominowe, kominy przemysłowe, maszty oświetlenia i 
telekomunikacyjne, turbiny wiatrowe, słupy 
energetyczne, podpory kolei linowej), BUWT10 (wieże 
szybu kopalni), BUWT 11 (wieże telekomunikacyjne), 
BUIT01 (szyb naftowy/gazowy), OIOR12 (wieża 
obserwacyjna), OIKM01 (ekran akustyczny); obiekty 
przyrodnicze: OIPR09 (próg skalny), OIPR11 (wejście 
do jaskini), OIPR12 (wodospad).  

1.8 
2.1 
2.2 
3.2 
3.4 
3.6 
3.8 

 

DN 

I.D. 
Porów-
nanie  
cech 

krajo-
brazu z 
innymi 
jedno-
stkami 

1. Porównanie 
wskaźników stopnia 
antropogenicznych 
zmian krajobrazu. 
2. Porównanie 
zróżnicowania 
rzeźby terenu. 
3. Porównanie 
struktury pokrycia 
terenu 
4. Porównanie 
wskaźników nasy-
cenia wyróżnikami 
krajobrazu 

Na podstawie analiz i ocen prowadzonych w ramach 
audytu krajobrazowego zgodnie z przedstawioną 
metodyką 

_ BW 

Odpłatność za dane: dane bezpłatne; dane częściowo odpłatne; dane odpłatne. 

Objaśnienia do prawej kolumny tabel 1-4: 

DN – obecnie dostępne w zasobach informacji przestrzennej w formie numerycznej wektorowej, 
DA – obecnie dostępne w zasobach informacji przestrzennej w formie analogowej lub rastrowej, 
PN – planowane do udostępnienia w zasobach informacji przestrzennej w formie numerycznej, 
BW – konieczne do samodzielnego uzyskania w trakcie sporządzania audytu, najczęściej na 
podstawie analiz terenowych, kwestionariuszowych lub ocen, posiadających zróżnicowany poziom 
obiektywizmu. 
 

Tabela 2. Źródła danych dla potrzeb obliczania wskaźników dotyczących cech przyrodniczych 

krajobrazu 

Grupa Cechy i kategorie    
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i 
numer 
wskaź-

nika 

niezbędne do 
obliczenia 
wskaźnika 

Źródła danych Temat 
INSPIRE 

Dostęp-
ność 

danych 

A1, 
A2 

Siedliska Natura 
2000 - liczba 
typów i 
powierzchnia 

W obszarach Natura 2000: GDOŚ – baza Natura 2000 
(SDF z mapami), plany zadań ochronnych – RDOŚ i PIK, 
szczegółowe mapy siedlisko-we obszarów Natura 2000 – 
RDOŚ i parki narodowe; poza obszarami Natura 2000: 
inwentaryzacje przyrodnicze (gminy, RDOŚ), plany 
ochrony parków narodowych (dyrektorzy PN) i 
krajobrazowych (marszałkowie), rezerwatów przyrody 
(RDOŚ), GIOŚ: monitoring przyrody ożywionej. 

3.18 DN 
DA 

A3, 
A4 

Obszary chronio-
ne - Natura 2000, 
parki narodowe i 
krajobrazowe, 
rezerwaty przyr., 
obszary chronio-
nego krajobrazu 

GDOŚ: Geoserwis, CRFOP, BDOT (TCPN01, TCPK01, 
TCON01, TCRZ01), uzupełniająco RDOŚ. 

1.9 DN 

A5 Lasy ochronne RDLP: SILP (Leśna mapa numeryczna), ewentualnie 
BULiGL. 

1.9 DN 

A6 Pomniki przyrody, 
użytki ekologiczne 
stanowiska doku-
mentacyjne,    
zespoły 
przyrodniczo-
krajobrazowe 

GDOŚ: Geoserwis, CRFOP, RDOŚ, gminne rejestry form 
ochrony przyrody. 

1.9 DN 

A7, 
A8 

Gatunki roślin i 
zwierząt na listach 
Natura 2000 

W obszarach Natura 2000: GDOŚ – baza Natura 2000 
(SDF z mapami), plany zadań ochronnych – RDOŚ i PIK, 
szczegółowe mapy siedlisko-we obszarów Natura 2000 – 
RDOŚ i parki narodowe; poza obszarami Natura 2000: 
inwentaryzacje przyrodnicze (gminy, RDOŚ), plany 
ochrony parków narodowych (dyrektorzy PN) i 
krajobrazowych (marszałkowie), rezerwatów przyrody 
(RDOŚ), GIOŚ: monitoring przyrody ożywionej (bazy 
danych i publikacje); zasoby Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), m.in. dotyczące 
ostoi ptaków IBA. 

3.19 DN 
DA 

A9 Stanowiska 
gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów 
na czerwonych lis-
tach nie będących 
gatunkami N2000 

GDLP, RDLP: inwentaryzacja przyrodnicza lasów 
państwowych, GIOŚ: monitoring przyrody ożywionej 
(bazy danych i publikacje, np. Atlas pospolitych ptaków 
lęgowych Polski, 2012), 
IOP PAN: multimedialne bazy danych: Atlas ssaków Polski 
2010, Atlas gadów i płazów Polski 2011, Polska czerwona 
księga zwierząt – Bezkręgowce 2002; IB PAN: ostoje 
roślinne w Polsce, tradycyjne atlasy rozmieszczenia roślin 
w Polsce; Zasoby Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków (OTOP), m.in. dotyczące ostoi ptaków IBA. 

3.19 DN 
DA 
PN 
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A10  
A11 

Wzorcowe 
odkrywki i profile 
glebowe, 
pojedyncze formy 
geologiczne i 
geomorfologiczne 

PIG: Centralny Rejestr Geostanowisk Kraju, System mapy 
geośrodowiskowej Polski 1:50.000, uzupełniająco 
Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50.000;                  
IOP PAN: bazy danych Geosites i Geoconservation 
(zakodowana); 
BDOT (OIPR02, OIPR07). 

2.1 
2.4 
3.3 

DN 
DA 
PN 

A12 Małe zbiorniki 
wodne nie objęte 
siecią Natura 2000 

KZGW: Geoportal KZGW, MPHP 1:50.000, docelowo 
1:10.000; CODGiK: uzupełniająco aktualne 
ortofotomapy, mapy topograficzne 1:10.000; BDOT 
(PTWP03). 

1.8 DN 

A13 Lokalne zabagnie-
nia, torfowiska, 
turzycowiska, 
szuwary nie obję-
te siecią N2000 

BDOT (OIMK01, OIMK02, OISZ01); 
CODGiK: uzupełniająco aktualne ortofotomapy, mapy 
topograficzne 1:10.000. 

1.8 
2.2 

3.18 

DN 
DA 

A14 
A15 
A16 

Typy lasu  i 
drzewostan -     
typy siedliskowe 

RDLP: SILP (Leśna mapa numeryczna), ewentualnie 
BULiGL, na podstawie operatów urządzania lasów 
nadleśnictw. 

2.2 
3.18 

DN 

A17 Typy lasu  i drze-
wostan –  lasy w 
wieku >100 lat 

GDLP: BDL; RDLP: SILP (Leśna mapa numeryczna), 
ewentualnie BULiGL, na podstawie operatów urządzania 
lasów nadleśnictw. 

2.2 DN 

A18 – 
A22 

Trwałość lasu – 
tereny w użytko-
waniu leśnym 
powyżej 400, 200, 
100, 50, 20 lat 

Dane bardzo rozproszone. Możliwa względnie 
wiarygodna próba oceny lesistości w okresie 100-letnim 
na podstawie archiwalnych i aktualnych materiałów 
kartograficznych (analogowych i numerycznych); dla 
okresów starszych możliwa tylko orientacyjna ocena. 

2.2 
3.4 

DA 

A23 Granice z wodami 
– długość brzegów 
zbiorników 

BDOT (PTWP03); KZGW: Geoportal KZGW, MPHP 
1:50.000, docelowo 1:10.000; CODGiK: uzupełniająco 
aktualne ortofotomapy, mapy topograficzne 1:10.000. 

1.8 DN 

A24 Granice z wodami 
– długość brzegów 
morskich 

BDOT (PTWP01), Urzędy morskie. 3.16 DN 

A25 Korytarze 
ekologiczne 

GDOŚ: Geoserwis (korytarze wg opracowania zesp. pod 
kier. Jędrzejewskiego, 2005), niezbędne dokładniejsze 
ujęcia – na podstawie opracowań wojewódzkich lub 
opracowania GDOŚ (do końca 2016 r.). 

3.17 
3.18 
3.19 

DN 
PN 

A26 – 
A31 

Zadrzewienia/ 
zakrzewienia 
liniowe 

CODGiK: Ortofotomapy, BDOT (OIPR08, OIPR10); 
Uszczegółowienie dotyczące typów zadrzewień i 
zakrzewień możliwe głównie na podstawie weryfikacji 
terenowej. 

2.2 DN 
DA 

A32 Kępy drzew lub 
krzewów ≤ 0,1 ha 

CODGiK: Ortofotomapy, BDOT (OIPR01, OIPR03, PTLZ03, 
PTRK02). 

2.2 DN 
DA 

A33 Pojedyncze stare 
drzewa 

CODGiK: Ortofotomapy, BDOT (OIPR01), czasem 
wymagana weryfikacja w terenie. 

2.2 DN 
DA 

A34 – 
A36 

Parki pełniące 
funkcję bioceno-
tyczną (zdziczałe, 
pielęgnowane, 
leśne) 

BDOT (KUSK04 + uzupełniająco KUSK01, KUSK02), 
niezbędna weryfikacja funkcji i stanu parków w terenie. 

2.2 
3.4 

DN 
BW 
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A37 Gęstość sieci 
rzecznej (bez sieci 
melioracyjnej) 

KZGW: Geoportal KZGW, MPHP 1:50.000, docelowo 
1:10.000; BDOT (SWRS01, SWRS02, PTWP02). 

1.8 DN 

A38 Gęstość wąwozów 
erozyjnych 

CODGiK: NMT; niezbędna weryfikacja terenowa 2.1 DN 
PN 

A39 Gęstość dróg (poza 
leśnymi, polnymi, 
wewnątrz-
zakładowymi) 

BDOT (SKDR01, SKDR02, SKDR03, SKDR04, SKDR05, 
SKDR06). 

1.7 DN 

A40 Gęstość barier 
antropogenicznych 
(poza drogami) 

Głównie BDOT (szczegółowe wskazanie obiektów 
wymaga zdefiniowania zakresu planowanych do 
uwzględnienia barier). 

1.7 
3.4 

DN 

A41 Pokrycie terenu - 
lasy 

BDOT (PTLZ01, PTLZ02, PTUT04). 2.2 DN 

A42 Pokrycie terenu – 
pola orne 

BDOT (PTTR02). 2.2 DN 

A43 Pokrycie terenu – 
łąki i pastwiska 

BDOT (PTTR01). 2.2 DN 

A44 Pokrycie terenu – 
sady i plantacje 

BDOT (PTUT02, PTUT03). 2.2 DN 

A45 Pokrycie terenu - 
wody 

BDOT (PTWP01, PTWP02, PTWP03). 1.8 DN 

A46 Pokrycie terenu – 
obszary zabudowy 

BDOT (PTZB01 – PTZB05). 2.2 
3.2 
3.4 

DN 

A47 Pokrycie terenu – 
nieużytki bagienne 

BDOT (OIMK01, OIMK02 – wymaga kameralnej 
weryfikacji z innymi formami użytkowania terenu). 

1.8 
2.2 

DN 

A48 Pokrycie terenu - 
pozostałe 

Obszary nie wchodzące w skład klas wymienionych dla 
wskaźników A41-A47. 

2.2 DN 

A49 – 
A51 

Pojedyncze pole 
(działka rolna) 

Geoportal 2 (granice wydzieleń geodezyjnych - 
ewidencyjnych);  
CODGiK: ortofotomapy – uszczegółowienie.  

1.6 DN 
DA 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Źródła danych dla potrzeb obliczania wskaźników dotyczących cech kulturowych krajobrazu* 

Grupa 
i 

numer 
wskaź-

nika 

Kategorie obiek-
tów niezbędne  
do obliczenia 
wskaźnika 

 
Źródła danych 

 
Temat 

INSPIRE

 
Dostęp-

ność 
danych 

B1-B6 Obiekty 
archeologiczne 

NID: e-archeo (po uzyskaniu zgody); WKP: rejestr i 
ewidencja obszarów i stanowisk archeologicznych; 
Geoportal 2 (INSPIRE – rejestr zabytków archeologicznych. 

1.9 DN 
DA 

B7 – 
B12  

Obiekty 
zabudowy 

BDOT: ADMS05 (kolonia), ADMS06 (część kolonii), 
ADMS07 (osada), ADMS10 (przysiółek), ADMS11 

1.9 
3.2 

DN 
DA 
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wiejskiej (leśniczówki), ADMS12 (gajówki), OIOR04 (mur 
historyczny), OIOR09 (studnia głębinowa – wymaga 
weryfikacji w terenie), BUIB02 (ogrodzenie trwałe – 
wymaga weryfikacji w terenie), KUZA02 (skansen); 
CODGiK: aktualne ortofotomapy w celu weryfikacji; część 
obiektów (np. szałasy, bacówki) możliwa wyłącznie do 
skartowania w terenie. 

3.4 BW 

B13 – 
B18 

Obiekty architek-
tury wojskowej i 
obronnej  

BDOT: BUZM01 (fosa sucha lub wykop – wymaga 
weryfikacji w terenie), OIOR01 (bunkry, schrony); NID: e-
zabytek; Wykazy i rejestry zabytków nieruchomych WKP; 
CODGiK: aktualne ortofotomapy w celu weryfikacji. 

1.9 
3.2 
3.4 

DN 
DA 
BW 

B19 – 
B24 

Obiekty 
architektury 
warownej 

BDOT: KUZA03 (twierdza lub forteca), KUZA 06 (zespół 
zamkowy), OIOR04 (mur historyczny); NID: e-zabytek; 
Wykazy i rejestry zabytków nieruchomych WKP; CODGiK: 
aktualne ortofotomapy w celu weryfikacji; część obiektów 
(np. strażnice, słupy graniczne) możliwa wyłącznie do 
skartowania w terenie. 

1.9 
3.2 
3.4 

DN 
DA 
BW 

B25 – 
B30 

Infrastruktura 
komunikacyjna 

BDOT: SKTR01 (tor kolejowy), PTKM02 (teren pod 
torowiskiem) – wymagają weryfikacji w terenie lub u 
zarządców pod kątem linii wąskotorowych, piaskowych, 
leśnych, itp., BUIN03 (most), BUIN07 (wiadukt) – 
wymagają weryfikacji w terenie lub u WKP po kątem 
posiadanych wartości historyczno-krajobrazowych, 
SWKN01 (kanały wodne) – wymagają weryfikacji w 
terenie lub u WKP pod kątem posiadanych wartości 
historyczno-estetycznych, BUDB09 (budynki łączności, 
dworców i terminali) – wymagają wyboru stacji 
kolejowych oraz oceny ich wartości historycznej; 
oznakowane szlaki turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym: mapy turystyczne, regionalne 
organizacji turystyczne, urzędy marszałkowskie (diagnozy i 
strategie rozwoju turystyki); NID: e-zabytek; Wykazy i 
rejestry zabytków nieruchomych WKP; CODGiK: aktualne 
ortofotomapy w celu weryfikacji. 

1.7 
1.9 
3.2 
3.4 

DN 
DA 
BW 

B31 – 
B36 

Obiekty i 
kompleksy 
religijne 

BDOT: OIOR02 (figura, kapliczna lub krzyż przydrożny), 
OIOR05 (odosobniona mogiła), BUDB19 (budynki 
przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i 
czynności religijnych), KUSC02 (zespół sakralny lub 
klasztorny); NID: e-zabytek; Wykazy i rejestry zabytków 
nie-ruchomych WKP; CODGiK: aktualne ortofotomapy w 
celu weryfikacji. 

1.9 
3.2 
3.4 

DN 
DA 
BW 

B37 – 
B42 

Cmentarze BDOT: KUSC01 (cmentarz), BUCM01 (zespół nagrobków 
cmentarnych); kopce, kamienne kręgi – publikacje, 
specjalistyczna wiedza rozproszona; NID: e-zabytek; 
Wykazy i rejestry zabytków nieruchomych WKP; CODGiK: 
aktualne ortofotomapy w celu weryfikacji oraz weryfikacja 
w terenie. 

1.9 
3.4 

DN 
DA 
BW 

B43 – 
B48 

Obiekty dawnej 
architektury 

BDOT: BUBD20 (obiekty budowlane wpisane do rejestru 
zabytków i archeologiczne dobra kultury), OIOR12 

1.9 
3.2 

DN 
DA 
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przemysłowej i 
rzemieślniczej 

(wiatrak?);   NID: e-zabytek; Wykazy i rejestry zabytków 
nieruchomych WKP; CODGiK: aktualne ortofotomapy w 
celu weryfikacji; częściowo niezbędne weryfikacje 
terenowe i wykorzystanie materiałów rozproszonych. 

3.4 
3.8 

BW 

B49 – 
B54 

Obiekty 
architektury 
dworskiej i 
rezydencjonalnej 

BDOT: KUZA05 (zespoły pałacowe), KUSK04 (park – wybór 
tylko obiektów związanych funkcjonalne z dworami i 
pałacami); NID: e-zabytek; Wykazy i rejestry zabytków 
nieruchomych WKP; CODGiK: aktualne ortofotomapy w 
celu weryfikacji; częściowo niezbędne weryfikacje 
terenowe i wykorzystanie materiałów rozproszonych. 

1.9 
3.2 
3.4 

DN 
DA 
BW 

B55 – 
B60 

Obiekty 
poeksploatacyjne

BDOT: PTWZ01 (wyrobisko) – wymaga weryfikacji w 
terenie i/ lub na ortofotomapach z CODGiK; PIG-PIB: 
Mapa Geośrodowiskowa Polski 1:50.000 (System Mapy 
Geośrodowiskowej Polski), baza CBDG – MIDAS (tereny i 
obszary górnicze). 

2.2 
2.4 
3.4 

DN 
BW 

B61 – 
B66 

Obiekty 
zainwestowania 
turystycznego i 
rekreacyjnego 

BDOT: BUWT12 (wieże widokowe), BUTR01 (kolej 
linowa), BUTR05 (wyciągi narciarskie), BUIB04 (platforma 
widokowa), BUSP12 (tor saneczkowy), BUDB05 (budynki 
hoteli), BUDB06 (pozostałe budynki zakwaterowania 
turystycznego), KUHO01 (hotel lub motel), KUHO02 
(kemping), KUHO03 (ośrodek wypoczynkowy), KUHO04 
(schronisko turystyczne), KUSK05 (zespół domków 
letniskowych), KUKO04 (parking); wiaty, parkingi 
śródleśne, miejsca biwakowe – RDLP: SILP (Leśna mapa 
numeryczna), ewentualnie BULiGL, na podstawie operatów 
urządzania lasów nadleśnictw; wycięte polany i trasy 
zjazdowe, zbiorniki wodne do naśnieżania  – ortofotomapy 
i/lub weryfikacja w terenie, również w przypadku części 
innych w/w obiektów 

3.2 
3.4 

DN 
DA 
PN 

B67 – 
B72 

Miejsca pamięci BDOT: KUZA01 (miejsca pamięci narodowej) – wymaga 
weryfikacji w terenie pod względem wartości historyczno-
estetycznej. 

1.9 DN     
BW 

B73 – 
B78 

Obiekty 
użyteczności 
publicznej 

BDOT: BUBD13 (ogólnodostępne obiekty kulturalne), 
BUBD14 (budynki muzeów i bibliotek), KUHU02 
(targowisko lub bazar), rynek, ratusz – plany miast, inne 
źródła; NID: e-zabytek; Wykazy i rejestry zabytków 
nieruchomych WKP; CODGiK: aktualne ortofotomapy w 
celu weryfikacji; częściowo niezbędne weryfikacje 
terenowe i wykorzystanie materiałów rozproszonych. 

3.2 
3.4 
3.6 

DN 
DA 
BW 

B79 – 
B84 

Pomniki i kopce 
pamiątkowe 

BDOT: OIOR06 (pomnik); kopce - NID: e-zabytek; Wykazy i 
rejestry zabytków nieruchomych WKP; wizje terenowe i 
wykorzystanie materiałów rozproszonych. 

1.9 
2.1 

DN 
DA 
BW 

B85 – 
B90 

Zachowane ślady 
własności 

BDOT: OIOR04 (mur graniczny), BUIB02 (ogrodzenie 
trwałe); zakrzaczenia i czyżnie, miedze, słupy graniczne – 
wiedza rozproszona i uzyskana w terenie – niezbędna 
weryfikacja z granicami wydzieleń geodezyjnych-
ewidencyjnych (Geoportal 2) oraz w niektórych 
przypadkach z ortofotomapami z CODGiK. 

1.6 
2.2 
3.4 

DN 
DA 
BW 

B92 – Typ Możliwy klucz do interpretacji: Szulc H., 1995, Morfogeneza _ DA 
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B95 morfologiczny 
wsi 

osiedli wiejskich w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 
T.163, Warszawa. Materiał do interpretacji: ortofotomapy 
i mapy topograficzne. 

PN 

B96 – 
B98 

Typ genetyczny 
wsi 

Możliwy klucz do interpretacji: Szulc H., 2002, Atlas 
historyczny wsi w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa. 
Wykorzystanie materiałów rozproszonych. 

_ DA 
PN 

*dla każdej kategorii obiektów należących do grup B1-B91 należy przedstawić wskaźniki dotyczące: 

(a) liczby obiektów lub zajętej powierzchni, (b) dotychczasowej ochrony, (c) stanu zachowania, (d) 

dostępności publicznej, (e) wzajemnego układu, (f) czasu utworzenia; cechy te można określić na 

podstawie danych zawartych w rejestrach WKP, w „białych” i „zielonych” kartach, w rozproszonych 

publikacjach analogowych i elektronicznych, na różnych stronach internetowych oraz w części 

przypadków tylko w trakcie badań terenowych. 

 

Tabela 4. Wybrane źródła danych dotyczących  zagrożenia walorów krajobrazowych 

Biorca 
presji – 
dziedzi-
na/dział 

Kod i rodzaj 
działań 
stwarzających 
zagrożenia 

 
Źródła danych 

 
Temat 

INSPIRE 

 
Dostęp-

ność 
danych

A
.1

. D
zi

ed
zi

ct
w

o
 g

eo
lo

gi
cz

n
e 

i r
ze

źb
a 

te
re

n
u

 

A.1.1.-A.1.6. 
Eksploatacja kopa-
lin i towarzyszące 
jej formy 
degradacji 

BDOT: KUPG06 (kopalnia) – wymaga weryfikacji w 
terenie i/ lub na ortofotomapach z CODGiK; PIG-PIB: 
Mapa Geośrodowiskowa Polski 1:50.000 (System 
Mapy Geośrodowiskowej Polski), baza CBDG – MIDAS 
(tereny i obszary górnicze). 

2.2 
2.4 
3.4 

DN 

A.1.7. 
Składowiska 
odpadów 

BDOT: KUPG11 (składowisko odpadów), KUPG15 
(zakład utylizacji); Mapa Geośrodowiskowa Polski 
1:50.000 (System Mapy Geośrodowiskowej Polski); 
urzędy marszałkowskie; WIOŚ. 

2.2 
3.4 

DN 
DA 

A.1.8. 
Erozja gleb 

PIG-PIB: baza SOPO; zasoby IUNiG-PIB. 3.3 
3.9 

DN 
DA, PN 

A.1.9. 
Wykopy, nasypy, 
obwałowania,kopce 

BDOT. 2.1 
3.4 

DN 
BW 

A.1.10.-A.1.14. 
Likwidacja form 
rzeźby, stanowisk 
głazów, osobliwo-
ści geologicznych, 
wadliwa rekulty-
wacja, inne 

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
szczegółowego katalogu biorców presji (obiektów 
geologicznych i geomorfologicznych)  oraz czynników 
które mogą na nie oddziaływać, a następnie 
konfrontacji przestrzennej obu tych grup zmiennych. 

2.1 
2.4 
3.4 

_ 

A
.2

. E
ko

sy
st

em
y 

i i
ch

 
ze

sp
o

ły
 

A.2.1.-A.2.3. 
Zanieczyszczenia 
atmosfery, wód 
morskich i 
śródlądowych 

GIOŚ: monitoring powietrza (roczne oceny jakości 
powietrza), monitoring wód powierzchniowych 
(Bałtyku, wód przejściowych i przybrzeżnych, wód 
śródlądowych); WIOŚ: raporty o stanie środowiska 
województw. 

1.8 
3.5 
3.7 

3.13 

DA 

A.2.4. 
Eksploatacja wód 
podziemnych i 
powierzchniowych

PIG-PIB: CBDH – SPD CSH; KZGW: Geoportal KZGW 
(tylko lokalizacja ujęć); urzędy marszałkowskie. 

1.8 
2.4 
3.5 

DN 
DA 



 
 
 

str. 27 

 

 
 

A.2.5. 
Regulacja i 
zabudowa 
techniczna rzek 

KZGW: Geoportal KZGW (zestawienie obiektów 
piętrzących); częściowo BDOT. 

1.8 
3.4 

DN 

A.2.6.- A.2.7. 
Zabudowa 
techniczna brzegu 
morskiego, brze-
gów wód przejś-
ciowych i jezior 

Urzędy Morskie (Gdynia, Słupsk, Szczecin); KZGW: 
Geoportal KZGW (tylko lokalizacja); PIG-PIB: Geoportal 
PIG IKAR (infrastruktura wybrzeża morskiego); 
CODGiK: ortofotomapy; częściowo BDOT. 

1.8 
3.4 

3.16 

DN 
DA 

A.2.8. 
Osuszanie torfo-
wisk, bagien oraz 
likwidacja ich 
naturalnej szaty 
roślinnej 

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
szczegółowego katalogu biorców presji (torfowisk i 
bagien)  oraz czynników które mogą na nie 
oddziaływać, a następnie konfrontacji przestrzennej 
obu tych grup zmiennych. 

1.8 
3.3 

3.18 

PN 
BW 

A.2.9.  
Fizyczna i chemi-
czna degradacja 
siedlisk lądowych 

W zakresie degradacji chemicznej: GIOŚ/IUNiG-PIB: 
Monitoring chemizmu gleb ornych Polski; GIOŚ/IBL: 
Monitoring lasów w Polsce. 

3.3 
3.7 

3.18 

DN 
DA 

A.2.10.-A.2.16. 
Zmiany w ekosys-
temach leśnych 

GIOŚ/IBL: Monitoring lasów w Polsce; RDLP: SILP 
(LMN). 

3.7 
3.18 

DN 

A
.3

. S
tr

u
kt

u
ra

 
ek

o
lo

gi
cz

n
a 

kr
aj

o
b

ra
zu

 A.3.1.-A.3.7. 
Ograniczanie 
naturalnych i 
półnaturalnych 
elementów krajo-
brazu oraz zagęsz-
czanie barier w 
krajobrazie 

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
szczegółowego katalogu biorców presji (elementów 
struktury ekologicznej krajobrazu)  oraz czynników 
które mogą na nie oddziaływać, a następnie 
konfrontacji przestrzennej obu tych grup zmiennych. 

1.7 
2.2 
3.4 

3.18 

_ 

B
.1

. O
sa

d
n

ic
tw

o
 

B.1.2.-B.1.5. 
Urban sprawl, 
zaburzenie struk-
tury układów 
urbanistycznych i 
ruralistycznych, 
wadliwa 
rewitalizacja, inne 

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
szczegółowych kryteriów i katalogu biorców presji 
(elementów osadnictwa i układów osadniczych) oraz 
czynników które mogą na nie oddziaływać, a 
następnie konfrontacji przestrzennej obu tych grup 
zmiennych. 

2.2 
2.3 
3.2 
3.4 

_ 

B
.2

. 
A

rc
h

it
ek

tu
ra

 B.2.1-B.2.6. 
Degradacja ele-
mentów architek-
tury, zanik cech 
regionalnych, inne 

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
szczegółowych kryteriów i katalogu biorców presji 
(elementów architektury) oraz czynników które mogą 
na nie oddziaływać, a następnie konfrontacji 
przestrzennej obu tych grup zmiennych. Ocena może 
cechować się znacznym poziomem subiektywizmu. 

3.2 _ 
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B
.3

. R
o

ln
ic

tw
o

 
 

B.3.1. 
Upowszechnianie 
się wielkoprzest-
rzennych upraw 
monokulturowych 

CODGiK: ortofotomapy; Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 

3.9 DA 

B.3.2. 
Upowszechnianie 
się wielkich ferm 
hodowlanych 

BDOT; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR). 

3.9 DN 
DA 

 

B.3.3.  
Komasacja grun-
tów niszcząca 
historyczne układy 
przestrzenne pól 

Geoportal 2 (granice wydzieleń geodezyjnych-
ewidencyjnych); CODGiK: ortofotomapy. 

1.6 
3.9 

DN 
DA 
BW 

B.3.4.  
Zanikanie tra-
dycyjnych upraw 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR). 

3.9 DA 

B.3.5.  
Regulacja natural-
nych cieków i 
rozcinanie terenu 
siecią 
melioracyjną 

BDOT; MPHP 1:50.000, docelowo 1:10.000; 
RZGW, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń 
Wodnych (WZMiUW). 

1.8 DN 
DA 

B
.4

. I
n

ży
n

ie
ri

a 
w

o
d

n
a 

i 
lą

d
o

w
a 

B.4.1.-B.4.4. 
Zanikanie cennych 
i wprowadzanie 
obcych form 
inżynieryjnych  

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
obiektywnych kryteriów i katalogu biorców presji 
(obiektów inżynieryjnych) oraz czynników które mogą 
na nie oddziaływać, a następnie konfrontacji 
przestrzennej obu tych grup zmiennych. Ocena 
wymaga przeprowadzenia badań terenowych. Część 
danych można uzyskać z BDOT oraz rejestrów WKZ 
(wykaz zabytków wykreślonych z rejestru WKZ). 

3.2 
3.4 
3.8 

_ 
 

BW 

B
.5

. P
rz

em
ys

ł 

B.5.1.-B.5.2. 
Degradacja i upa-
dek zabytkowych 
obiektów prze-
mysłowych i 
rzemieślniczych 

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
obiektywnych kryteriów i katalogu biorców presji 
(obiektów przemysłowych i rzemieślniczych) oraz 
czynników które mogą na nie oddziaływać, a 
następnie konfrontacji przestrzennej obu tych grup 
zmiennych. Ocena wymaga przeprowadzenia badań 
terenowych. Część danych można uzyskać z BDOT oraz 
rejestrów WKZ (wykaz zabytków wykreślonych z 
rejestru WKZ). 

1.7 
3.4 

_ 
 

BW 

B
.6

. M
ie

js
ca

 k
u

lt
u

 i 
p

am
ię

ci
 n

ar
o

d
o

w
ej

 

B.6.1.-B.6.4. 
Zaburzenia struk-
tury przestrzennej 
i funkcji miejsc 
oraz degradacja 
miejsc kultu reli-
gijnego kościołów 
niekatolickich 

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
obiektywnych kryteriów i katalogu biorców presji 
(miejsc kultu i pamięci narodowej) oraz czynników 
które mogą na nie oddziaływać, a następnie 
konfrontacji przestrzennej obu tych grup zmiennych. 
Ocena wymaga przeprowadzenia badań terenowych. 
Część danych można uzyskać z BDOT oraz rejestrów 
WKZ (wykaz zabytków wykreślonych z rejestru WKZ). 
Ocena może cechować się znacznym subiektywizmem. 

1.9 
3.2 
3.4 
3.6 

_ 
 

BW 
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C
.1

. K
o

m
p

o
zy

cj
a 

i ł
ad

 
p

rz
es

tr
ze

n
n

y 
C.1.1.-C.1.4. 
Chaos przestrzen-
ny, zabudowa cen-
nych przestrzeni i 
elementów 
ekspozycyjnych 

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
obiektywnych kryteriów i katalogu biorców presji 
(elementów przestrzeni i kompozycji) oraz czynników 
które mogą na nie oddziaływać, a następnie 
konfrontacji przestrzennej obu tych grup zmiennych. 
Ocena wymaga przeprowadzenia badań terenowych. 
Część danych można uzyskać z BDOT.  Ocena może 
cechować się znacznym poziomem subiektywizmu. 

3.2 
3.4 

_ 
 

BW 

C
.2

. W
al

o
ry

  
es

te
ty

cz
n

e 

C.2.1.-C.2.10. 
Różnorodne 
przejawy celowej i 
spontanicznej 
degradacji walo-
rów estetycznych 
krajobrazu 

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
obiektywnych kryteriów i katalogu biorców presji 
(walorów estetycznych krajobrazu) oraz czynników 
które mogą na nie oddziaływać, a następnie 
konfrontacji przestrzennej obu tych grup zmiennych. 
Ocena wymaga przeprowadzenia badań terenowych. 
Część danych można uzyskać z BDOT. Ocena może 
cechować się znacznym poziomem subiektywizmu. 

3.2 
3.4 

_ 
 

BW 

C
.3

. T
o

żs
am

o
ść

 
m

ie
js

ca
 

C.3.1.-C.3.4. 
Zagrożenie i zanik 
swojskości miejsc, 
wprowadzanie 
globalnych 
elementów 
przestrzeni 

Określenie źródeł informacji wymaga sprecyzowania 
obiektywnych kryteriów i katalogu biorców presji 
(cech swojskości miejsc i przestrzeni) oraz czynników 
które mogą na nie oddziaływać, a następnie 
konfrontacji przestrzennej obu tych grup zmiennych. 
Ocena wymaga przeprowadzenia badań terenowych. 
Część danych można uzyskać z BDOT.  Ocena może 
cechować się znacznym poziomem subiektywizmu. 

3.2 
3.4 

_ 
 

BW 

D
.1

 . 
W

al
o

ry
 

ak
u

st
yc

zn
e 

D.1.1.-D.1.3. 
Hałas i zanikanie 
lokalnych cech 
„krajobrazów 
dźwiękowych” 

GIOŚ : monitoring hałasu; WIOŚ i urzędy miast 
zobowiązanych do realizacji planów ochrony przed 
hałasem: plany akustyczne miast. Ocena lokalnych 
cech „krajobrazów dźwiękowych” cechuje się 
znacznym poziomem subiektywizmu. 

3.5 
3.7 

DA 
BW 

D
.2

. W
al

o
ry

 
za

p
ac

h
o

w
e D.2.1.-D.2.3. 

Odory, spadek 
udziału ziół i roślin 

Źródła o bardzo ograniczonym zakresie, niepełne i 
rozproszone. 

3.5 
3.9 

DA 

D
.2

. W
al

o
ry

 
sa

n
it

ar
n

e 

D.3.1.-D.3.2. 
Zanieczyszczenie 
terenu odpadami  
i zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne 

WIOŚ/SANEPID: monitoring gleb (plaże, ogrody 
działkowe, piaskownice). Źródła bardzo niepełne i 
rozproszone. 

3.5 
3.7 

DA 

Zamieszczone w tabeli źródła danych przedstawiają stan na koniec 2014 r. W kolejnych 

latach zakres danych dostępnych centralnie może ulec częściowemu wzbogaceniu. 
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Rozdział 3. Wyróżnianie krajobrazów w obrębie województwa 

(autorzy wiodący: Urszula MYGA-PIĄTEK, Jerzy SOLON) 

 

3.1. Podstawowe materiały kartograficzne i ogólna procedura postępowania 

 

Podstawowym materiałem kartograficznym, na którym należy przeprowadzić delimitację 

krajobrazów będzie cyfrowa mapa mikroregionów fizycznogeograficznych4, dostarczana 

centralnie województwom, i dalej – wykonawcom audytu krajobrazowego. Niezbędne 

materiały pomocnicze, umożliwiające delimitację i identyfikację typologiczną krajobrazów 

obejmują w zestawie minimalnym: (a) współczesną mapę topograficzną lub materiały 

równoważne, (b) mapy roślinności potencjalnej i regionalizacji geobotanicznej, (c) mapę 

regionalizacji historyczno-kulturowej, (d) mapę typów krajobrazu naturalnego, (e) cyfrowy 

model terenu, (f) dokumentację i granice obszarów chronionych, (g) dokumentację walorów 

historycznych i kulturowych. Pożądane jest jednak wykorzystanie również innych danych 

tematycznych, pochodzących zarówno z centralnych baz danych, jak i będących w zasobach 

wojewódzkich, a w miarę konieczności – także gminnych. Szczegółowy wykaz dostępnych 

materiałów – patrz rozdz. 2. 

Ogólna procedura delimitacji i identyfikacji krajobrazów przebiega w trzech etapach: 

a) wstępna delimitacja krajobrazów, 

b) identyfikacja typologiczna wyróżnionych jednostek, 

c) uszczegółowienie przebiegu granic krajobrazów. 

 

3.2. Wstępna delimitacja krajobrazów 
 
Wstępna delimitacja krajobrazów polega na podziale każdego indywidualnego mikroregionu 
fizycznogeograficznego na mniejsze jednostki przestrzenne w sposób rozłączny i 
wyczerpujący. Kryterium podziału jest wyodrębnienie powierzchni o jednolitym tle 
krajobrazowym.  
 

                                                           
4 Mapa podziału na mikroregiony nie ostała jeszcze opracowana. Zakłada się, że jej wykonanie zostanie 
zakończone przed rozpoczęciem procesu sporządzania audytów krajobrazowych w województwach. 
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Skala wielkości indywidualnych krajobrazów powinna być tak dobrana, aby miały one jeszcze 

wymiar geograficzny, a jednocześnie umożliwiały analizę struktury wewnętrznej za pomocą 

narzędzi architektury krajobrazu (w tym podejścia JARK-WAK). Zakłada się, przy tym, że w 

większości przypadków mikroregion fizycznogeograficzny zostanie podzielony na kilka-

kilkanaście krajobrazów. 

Wyróżnione jednostki muszą spełniać następujące warunki:  

(a) jednorodność tła krajobrazowego przy jednoczesnym zachowaniu heterogeniczności 

przestrzennej,  

(b) zachowanie powiązań funkcjonalnych między elementami przestrzennymi krajobrazu,  

(c) powtarzalność struktury przestrzennej i fizjonomii w różnych częściach krajobrazu (uwaga 

– ten warunek nie zawsze musi być zachowany, szczególnie w przypadku krajobrazów 

unikatowych)5. 

W praktyce wyróżnianie indywidualnych krajobrazów w obrębie mikroregionów powinno 

obejmować następujące kroki: 

a) szczegółowa analiza pokrycia terenu i użytkowania ziemi w obrębie mikroregionu; 

b) wstępny podział mikroregionu na strefy na podstawie dominujących form pokrycia 

terenu, czyli wyróżnienie obszarów z odrębnym tłem krajobrazowym. Tym tłem 

krajobrazowym mogą być: obszary z dominacją lasu, obszary rolnicze, obszary 

zurbanizowane, lub duże obszary wód, tworzące samodzielny krajobraz6;  

                                                           
5 Krajobrazy unikatowe często wyróżniają się obecnością pojedynczych, specyficznych obiektów lub ich 
nielosowym i nierównomiernym rozmieszczeniem w przestrzeni. W takim wypadku warunek (c) nie jest 
spełniony. 
6 Takie postępowanie umożliwi wyróżnienie krajobrazów indywidualnych lub ich grup odpowiadających typom 
z Tabeli 5. Dopiero w następnym etapie, podczas identyfikacji typologicznej nastąpi przypisanie do podtypu lub 
podział jednostki na krajobrazy z jednoznacznie zdefiniowanym tłem. Ten sposób postępowania (metodą 
kolejnych przybliżeń) został już sprawdzony i okazał się bardziej efektywny w porównaniu do jednoetapowego 
wyróżniania krajobrazów według charakterystyki podtypów. 

Tło krajobrazowe – element strukturalny (lub zespół zbliżonych typów elementów 
strukturalnych), najczęściej wyróżniany w kategoriach pokrycia terenu, który: (a) 
dominuje powierzchniowo w obrębie krajobrazu, (b) ma takie rozmieszczenie w 
przestrzeni, że łączy ze sobą wszystkie najdalej położone punkty graniczne krajobrazu, (c) 
stanowi otoczenie większości pozostałych elementów przestrzennych krajobrazu. W 
szczególności, w zależności od rodzaju krajobrazu za tło można przyjąć np.: (i) lasy, (ii) 
łącznie ujęte pola orne, łąki i pastwiska, (iii) obszary zabudowane i/lub zainwestowane 
technicznie, (iv) naturalną i półnaturalną roślinność siedlisk wilgotnych i mokrych, (v) 
duże powierzchnie wód, (vi) inny typ lub inne typy pokrycia terenu w miarę potrzeby. 

Uwaga – ta definicja wykracza poza klasyczne rozumienie tła krajobrazowego, 
wynikające z modelu płatów i korytarzy.  
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c) zakodowanie nazwy jednostki (na mapie, w materiałach roboczych i wstępnych 

zestawieniach tabelarycznych). Postuluje się kodowanie kolejnych krajobrazów kolejnymi 

liczbami w obrębie mikroregionów, w postaci: XXX.XXX-YY, gdzie XXX.XXX określa 

mikroregion fizycznogeograficzny, a YY kolejny krajobraz w jego obrębie). 

Tak wyróżnione krajobrazy należy zidentyfikować pod względem przynależności do typu. 

 

3.3. Identyfikacja typologiczna wyróżnionych jednostek (krajobrazów) 

 

Na potrzeby audytu krajobrazowego opracowano specjalną, całkowicie nową, typologię 

krajobrazów. Bazuje ona na zasadzie logicznego podziału całego spektrum zmienności 

krajobrazów na grupy według określonych (wybranych) kryteriów przewodnich. Za takie 

kryteria przyjęto:  

(a) Kryterium strukturalno-procesowe (funkcjonalne – z punktu widzenia funkcjonowania 

krajobrazu, a nie funkcji pełnionej na rzecz człowieka). Kryterium to służy do uszeregowania 

grup typów krajobrazów wzdłuż umownego gradientu zastępowania naturalnych czynników 

kształtujących krajobraz (a przynajmniej jego widzialną część) przez czynniki 

antropogeniczne. Odpowiada ono w ogólnych zarysach także stopniom synantropizacji 

świata żywego i antropogenicznego przekształcenia krajobrazu. 

(b) Kryterium pokrycia terenu tworzącego tło krajobrazowe. Kryterium to jest podstawą 

wyróżnienia typów krajobrazu. 

Dopiero na niższym poziomie typologii uwzględniane są bardziej precyzyjnie inne elementy 

struktury krajobrazu w tym obecność lub dominację poszczególnych składników 

(komponentów, elementów przestrzennych lub obiektów antropogenicznych). Należy także 

zwrócić uwagę, że typów i podtypów krajobrazów nie definiuje się poprzez funkcję i rolę 

pełnioną na rzecz społeczeństwa. Funkcja społeczna stanowi dodatkową charakterystykę 

zamieszczoną w innym miejscu w opisie krajobrazu. 

Przedstawiony system ma charakter zamknięty, co oznacza że nie należy poszerzać  listy 

typów na poszczególnych poziomach hierarchii. Możliwe jest jednak wyróżnianie podtypów 

(których lista może być prawie nieograniczona) jeśli jest to korzystne w celach 

dokumentacyjnych i planistycznych. Jednak rozwiązaniem zalecanym jest (zamiast tworzenia 

podtypów) uwzględnienie tego poziomu zróżnicowania w cechach charakteryzujących 

poszczególne krajobrazy. Należy także zwrócić uwagę na brak w systemie jednostek 

„mieszanych” pod względem typologicznym. Stosowanie typów pośrednich (mieszanych) 

powinno być w praktyce ograniczone do minimum. 

W Tabeli 5 przedstawiono schemat typologiczny obejmujący 3 działy, 13 typów i 40 

podtypów krajobrazu. Każdy wyróżniony w poprzednim etapie krajobraz należy 
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jednoznacznie zidentyfikować z jednym z podtypów wymienionym w tej tabeli, posługując 

się przy tym cechami, które są zawarte w opisie podtypów. W razie niemożności lub 

trudności z przypisaniem krajobrazu do podtypu należy zweryfikować poprawność delimitacji 

jednostki, zwracając uwagę szczególnie na wielkość wyróżnionej jednostki (obszary zbyt duże 

mogą obejmować odmienne tła krajobrazowe, obszary zbyt małe najczęściej są złożonym 

elementem przestrzennym w obrębie większego, dobrze zdefiniowanego typu krajobrazu)  

oraz na poprawność wyróżnienia tła krajobrazowego. W wielu przypadkach taka weryfikacja, 

połączona ze zmianą zasięgu jednostki, lub z podziałem jednostki przestrzennej na dwie 

mniejsze, umożliwia jednoznaczne przypisanie krajobrazu do kategorii typologicznej. Dopiero 

po wyczerpaniu powyższych możliwości, i przy dalszych niejednoznacznościach z 

przypisaniem krajobrazu do podtypu dopuszczalne jest tworzenie kategorii dodatkowych 

(nowych podtypów lub kategorii „mieszanych”)7.  

                                                           
7 Zatwierdzenie tych dodatkowych kategorii i wprowadzenie ich na stałe do schematu typologicznego powinno 
nastąpić dopiero na końcowym etapie prac audytowych w województwie, najlepiej po uzgodnieniu z GDOŚ – 
tak, aby było możliwe udostępnienie  rozbudowanej typologii zespołom pracującym w innych województwach. 
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Tabela 5. Typologia krajobrazów na potrzeby audytu krajobrazowego 

Dział Typ Podtyp Opis podtypu 

A. Krajobrazy 
funkcjonujące 
głównie w wyniku 
działania 
procesów 
naturalnych, 
jedynie w różnym 
stopniu 
modyfikowanych 
przez działalność 
człowieka 

1. Leśne 1a. Z przewagą siedlisk 
lasowych 

Tło krajobrazowe tworzą lasy siedlisk Lw, Lśw, LMw, LMśw, LMwyż, Lwyż, LG, LMG oraz 
grunty leśne czasowo odlesione  i drogi leśne (grunty leśne trwale niezalesione  - np. 
wody, zabudowania, oraz grunty nieleśne w kompleksie lasów nie wchodzą do tła). 

1b. Z przewagą siedlisk 
borowych 

Tło krajobrazowe tworzą lasy siedlisk Bs, Bśw, Bw, BMśw, BMw, BMwyż, BWG, BG, BMG 
oraz grunty leśne czasowo odlesione  i drogi leśne (grunty leśne trwale niezalesione  - np. 
wody, zabudowania, oraz grunty nieleśne w kompleksie lasów nie wchodzą do tła). 

1c. Z przewagą siedlisk 
łęgowych, bagiennych i 
olsowych 

Tło krajobrazowe tworzą lasy siedlisk Bb, BMb, LMb, Ol, Lł, OlJ, OlJwyż, LłG, BGb, OlJG 
oraz grunty leśne czasowo odlesione  i drogi leśne (grunty leśne trwale niezalesione  - np. 
wody, zabudowania, oraz grunty nieleśne w kompleksie lasów nie wchodzą do tła). 

2. Bagienno-
łąkowe – głównie 
bezleśne 

2a. Przyrzeczne Tło krajobrazowe tworzą zbiorowiska roślinne nieleśne siedlisk mokrych i bagiennych 
(Scheuchzerio-Caricetea, Phragmitetalia, Molinietalia słabo użytkowane), oraz 
starorzecza i inne obniżenia trwale lub czasowo wypełnione wodą. Stałym elementem 
(nie wchodzącym do tła) są różnej wielkości powierzchnie wilgotnych zarośli i lasów 
łęgowych oraz olsów. Podział na podtypy wynika z lokalizacji w stosunku do głównych 
wód determinujących funkcjonowanie krajobrazu. Niewielkie powierzchnie użytkowane 
rolniczo i sieć osadniczą należy traktować jako elementy przestrzenne krajobrazu. 

2b. Przyjeziorne 

2c. Przymorskie 

2d. Obniżenia i kotliny 
3. Bezleśne 
piaszczyste i skalne 

3a. Bezleśnych wydm i 
plaż nadmorskich 

Tło krajobrazowe jest tworzone przez zonacyjny układ naturalnych zbiorowisk nieleśnych 
na plażach i białych wydmach nadmorskich oraz na odlesionych wydmach szarych. W 
rzeczywistości krajobrazy tego typu graniczą lub nawet przenikają się z leśnymi 
krajobrazami borowymi w regionach przymorskich. 

3b. Bezleśnych skałek i 
muraw naskalnych 

Tło krajobrazowe tworzą obszary na podłożu skalnym, ze słabo wykształconą pokrywą 
glebową, porośnięte głównie zbiorowiskami murawowymi i z obecnością skał i ostańców 
ze szczątkową pokrywą roślin wyższych. Lasy oraz grunty orne i kośne łąki nie wchodzą w 
skład tła.  

4. Górskie ponad 
granicą lasu 
(naturalną lub 
antropogenicznie 
obniżoną) 

4a. Niwalne i 
subniwalne 

Najwyższe piętro roślinne w Tatrach. 

4b. Hale wysokogórskie Tłem są zbiorowiska trawiaste powyżej górnej granicy lasu i poniżej piętra niwalnego i 
subniwalnego. 

4c. Połoniny Tłem są zbiorowiska trawiaste na połogich stokach w Bieszczadach. 

5. Dużych 
zbiorników 
wodnych 

5a. Zbiorniki naturalne Duże (o powierzchni porównywalnej z sąsiednimi jednostkami krajobrazowymi) jeziora 
naturalne lub z brzegami i poziomem wody jedynie w niewielkim stopniu regulowanym 
przez człowieka. 
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5b. Zbiorniki sztuczne Sztuczne zbiorniki, najczęściej zaporowe, przynajmniej z regulowanym przez człowieka 
poziomem wody. 

B. Krajobrazy 
ukształtowane w 
wyniku 
wspólnego 
działania 
procesów 
naturalnych  
i świadomych 
modyfikacji 
pokrycia terenu i 
struktury 
przestrzennej 
przez człowieka 

6. Rolnicze 6a. Z przewagą 
wstęgowo ułożonych 
niewielkich pól ornych, 
łąk i pastwisk 

Tłem krajobrazowym są grunty wykorzystywane rolniczo (grunty orne, łąki i pastwiska) 
lub czasowo zastąpione przez ugory i odłogi. Poszczególne pola mogą być różnej 
wielkości, ale ilościowo dominują działki ułożone równolegle o kształcie bardzo 
wydłużonym (stosunek dłuższego boku do krótszego najczęściej przekracza 15) i 
powierzchni rzadko przekraczającej 2 ha. Udział innych form pokrycia terenu (lasów, 
nieużytków bagiennych, stawów) oraz terenów osadniczych i zabudowanych może być 
bardzo zmienny. 
Najczęściej w centralnej części układu pól zlokalizowana jest miejscowość otoczona 
sadami i warzywnikami. Ze względu na morfologię i stopień skupienia zabudowy we wsi 
(lub wsiach) można w typie tym wyróżnić: 

A. obszary z zabudową skupioną- wydłużoną wzdłuż drogi lub rzeki (np. ulicówka, 
łańcuchówka, szeregówka, wielodrożnica, wieś kolonijna) 

B. obszary z zabudową skupioną ułożoną owalnie (np. reliktowo - okolnica, owalnica) 
C. obszary z zabudową samotniczą w tym przysiółki 
D. obszary z silnie rozproszoną zabudową, która wkracza w głąb pól najczęściej wzdłuż 

miedz i granic leśno-polnych 
E. obszary z bardzo geometrycznym układem pól i zabudową samotniczą na „terpach” 

– granicę między polami stanowią kanały melioracyjne lub rowy. 
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6b. Z przewagą 
mozaikowo 
rozmieszczonych 
użytków rolnych, 
tworzących małe pola 

Tłem krajobrazowym są grunty wykorzystywane rolniczo (grunty orne, łąki i pastwiska) 
lub czasowo zastąpione przez ugory i odłogi. Poszczególne pola mogą być różnej 
wielkości, ale ilościowo dominują działki ułożone mozaikowo ("szachownica pól") o 
kształcie zbliżonym do prostokąta i powierzchni najczęściej poniżej 5 ha. Udział innych 
form pokrycia terenu (lasów, nieużytków bagiennych, stawów) oraz terenów osadniczych 
i zabudowanych może być bardzo zmienny. 
Ze względu na morfologię i stopień skupienia zabudowy we wsi (lub wsiach) można w 
typie tym wyróżnić: 

A. obszary z zabudową skupioną- wydłużoną wzdłuż drogi lub rzeki (np. ulicówka, 
łańcuchówka, szeregówka, wieś kolonijna, widlica) z przewagą ogrodzonych siedlisk i 
udziałem tradycyjnych domów o regionalnej architekturze 

B. obszary z zabudową skupioną ułożoną owalnie oraz wielodrożnice 
C. obszary z zabudową samotniczą w tym przysiółki 
D. obszary z rozpraszającą się zabudową, która wkracza w głąb pól, nieużytków i 

obszarów leśnych, najczęściej wzdłuż miedz, dróg śródpolnych i granic leśno-polnych 
E. obszary z bardzo geometrycznym układem pól i zabudową samotniczą na „terpach” 

– granicę między polami stanowią kanały melioracyjne  
F. obszary nadmorskich, nadzatokowych oraz przyjeziornych tradycyjnych osad 

rybackich, zamienianych sukcesywnie w zespoły zagęszczonej zabudowy hotelowo – 
letniskowo – usługowej 

G. obszary w których zabudowę tworzą śródleśne i śródpolne enklawy osadnicze, 
osadniczo–administracyjno – techniczne (osady puszczańskie, tartaki, bazy 
składowania i przeładunku drewna, ośrodki myśliwskie, administracja leśna, 
administracja ochrony przyrody). Uwaga – w wielu przypadkach podobne układy są 
zbyt małe, aby wyróżniać je jako oddzielne krajobrazy. Wtedy należy je traktować 
jako elementy przestrzenne w obrębie krajobrazu leśnego. 
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6c. Z przewagą 
mozaikowo 
rozmieszczonych 
użytków rolnych, 
tworzących pola 
średniej wielkości 

Tłem krajobrazowym są grunty wykorzystywane rolniczo (grunty orne, łąki i pastwiska) 
lub czasowo zastąpione przez ugory i odłogi. Poszczególne pola mogą być różnej 
wielkości, ale ilościowo dominują działki ułożone mozaikowo ("szachownica pól") o 
kształcie zbliżonym do prostokąta i powierzchni najczęściej powyżej 5 ha i poniżej 30 ha. 
Udział innych form pokrycia terenu (lasów, nieużytków bagiennych, stawów) oraz 
terenów osadniczych i zabudowanych może być bardzo zmienny. 
Ze względu na morfologię i stopień skupienia zabudowy we wsi (lub wsiach) można w 
typie tym wyróżnić: 

A. obszary z zabudową skupioną- wydłużoną wzdłuż drogi lub rzeki (np. ulicówka, 
łańcuchówka, szeregówka, wieś kolonijna, widlica); z przewagą ogrodzonych siedlisk 
i udziałem tradycyjnych domów o regionalnej architekturze 

B. obszary z zabudową skupioną, w tym wielodrożnice często już o charakterze 
„osiedli” podmiejskich, często grodzone z  architekturą współczesną 

C. obszary z silnie rozproszoną zabudową, która wkracza w głąb pól i nieużytków, 
obszarów leśnych, najczęściej wzdłuż miedz i dróg śródpolnych (najczęściej o 
nawierzchni nieutwardzonej) 

D. obszary z intensywną, zwartą lub chaotycznie rozproszoną zabudową o cechach 
osadniczo–rekreacyjnych; tzw. „drugich domach” lub kompleksów  standaryzowanej 
architektury mieszkalno-rekreacyjnej 

E. obszary nadmorskich, nadzatokowych oraz przyjeziornych tradycyjnych osad 
rybackich, zamienianych sukcesywnie w zespoły zagęszczonej zabudowy hotelowo – 
letniskowo – usługowej 

F. obszary w których zabudowę tworzą wsie o zabudowie w przewadze skupionej (lecz 
podlegającej rozpraszaniu), w których możliwe jest  występowanie izolowanych ruin 
zamków, warowni i strażnic, stanowiących dominanty krajobrazowe 

G. obszary w których zabudowę tworzą śródleśne i śródpolne enklawy osadnicze, 
osadniczo–administracyjno – techniczne (osady puszczańskie, tartaki, bazy 
składowania i przeładunku. Uwaga – w wielu przypadkach podobne układy są zbyt 
małe, aby wyróżniać je jako oddzielne krajobrazy. Wtedy należy je traktować jako 
elementy przestrzenne w obrębie krajobrazu leśnego. 
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6d. Z przewagą 
wielkoobszarowych pól 
i/lub łąk i pastwisk 

Tłem krajobrazowym są grunty wykorzystywane rolniczo (grunty orne, łąki i pastwiska) 
lub czasowo zastąpione przez ugory i odłogi. Poszczególne pola mogą być różnej 
wielkości, ale ilościowo dominują większe niż 30 ha. Udział innych form pokrycia terenu 
(lasów, nieużytków bagiennych, stawów) oraz terenów osadniczych i zabudowanych 
może być bardzo zmienny. 
W zależności od obecności i charakteru jednostek osadniczych można w tym typie 
wydzielić: 

A. obszary cechujące się udziałem centralnie lub peryferyjnie położonej jednostki 
osadniczej złożonej z 2-3 piętrowych bloków mieszkalnych, pomieszczeń 
magazynowo-składowych, handlowych oraz obiektów o funkcjach komunalnych 

B. obszary cechujące się mieszanym typem zabudowy. Obecność wyraźnie 
wyodrębnionej jednostki osadniczej złożonej w części z zabudowy osadniczej 
zwartej, przechodzącej w rozproszoną lub/i dodatkowo peryferyjnie zlokalizowanych 
i złożonych z 2-3 piętrowych bloków mieszkalnych, często w sąsiedztwie dawnych 
zabudowań podworskich i folwarcznych; pomieszczeń magazynowo-składowych, 
handlowych oraz obiektów o funkcjach komunalnych 

C. obszary cechujące się obecnością dużych (często powyżej 10 ha) kompleksów 
zabudowy willowej w otoczeniu rolniczym, najczęściej trwale zamieszkałe, bez 
zabudowy towarzyszącej   

D. obszary cechujące się obecnością dużych (często powyżej 10 ha) kompleksów 
zabudowy hotelowej, często wielkogabarytowej w otoczeniu zabudowy 
towarzyszącej (parkingi, drogi dojazdowe, pola golfowe, tereny sportowo-
rekreacyjne). 

6e. Z przewagą 
wielkoobszarowych 
sadów i plantacji 

Tłem krajobrazowym są wielkopowierzchniowe sady lub plantacje krzewów owocowych 
lub chmielu (mogą być podzielone na stosunkowo niewielkie lub średniej wielkości działki 
własnościowe rozdzielone drogami). Inne typy gruntów rolniczych tworzą niewielkie 
enklawy w obrębie tła.  

7. Podmiejskie i 
rezydencjalne 

7a. Leśno-osadnicze o 
charakterze willowym 

Duże (najczęściej powyżej 100 ha) kompleksy zabudowy willowej w otoczeniu leśnym 
(które tworzy tło krajobrazowe, silnie perforowane), najczęściej trwale zamieszkałe, bez 
zabudowy towarzyszącej  . 

7b. Miejscowości o 
zwartej, wielorzędowej 
zabudowie o 
charakterze wiejskim, 
bez funkcjonujących 
obszarów  rolnych 

Tłem krajobrazowym jest wyraźnie wyodrębniona z otoczenia intensywna i zwarta 
zabudowa o charakterze przeważająco wiejskim, z dominującą funkcją mieszkalną. Z 
dawnego funkcjonalnego układu rolniczego zachowały się głównie: układ siedliska i 
ogrody przydomowe. 
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7c. Zróżnicowana 
typologicznie i 
przestrzennie zabudowa 
nierolnicza na terenach 
wcześniej rolniczych 

Pofragmentowanym i perforowanym tłem są kompleksy zabudowy osadniczej, zarówno 
starsze jak i współczesne (tzw. osiedla deweloperskie) złożone prawie wyłącznie ze 
standaryzowanych architektonicznie zespołów obiektów mieszkalnych,  często 
wyizolowanych przestrzennie (ogrodzenia) i dróg dojazdowych w mozaice z gruntami 
rolnymi (często nadal użytkowanymi), tzw. urbanizacja łanowa i formy zbliżone . 

7d. Wielkoobszarowe 
zespoły pałacowo-
parkowe, klasztorne i 
warowne oraz inne 
komponowane układy 
architektury, zieleni i 
wód 

Historyczne, wielkopowierzchniowe (powyżej 50 ha)  leśno-wodno-rolniczo-osadnicze 
kompozycje przestrzenne bez jednoznacznie określonego tła krajobrazowego:  zespoły 
pałacowo-parkowe, kalwarie, położone w strefach podmiejskich ogrody botaniczne, 
arboreta, skanseny, prywatne ogrody zoologiczne; obecność zabudowy architektury 
sakralnej,  klasztornej, dworskiej i rezydencjalnej oraz zabudowy towarzyszącej (stajnie, 
młyny, browary, gorzelnie, zabudowania mieszkalne, tzw. czworaki), w otoczeniu 
parkowym z udziałem stawów i starodrzewia, często grodzone i wyizolowane 
przestrzennie z terenów otaczających (najczęściej rolniczych lub leśnych) . 

8. 
Małomiasteczkowe 
 

8a. Miasteczka z 
zachowanym układem 
historycznym 

Tłem krajobrazowym jest wyraźnie wyodrębniona z otwartego otoczenia intensywna i 
zwarta, dużopowierzchniowa  zabudowa o cechach miejskich; obecność rynku i 
koncentryczny układ ulic, obecność historycznych obiektów architektonicznych o cechach 
osadniczych (często kilkukondygnacyjnych), funkcjach publicznych i sakralnych (kościół, 
ratusz, urząd miasta/gminy, szkoła). 

8b. Miasteczka o 
charakterze 
współczesnym 

Tłem krajobrazowym jest wyraźnie wyodrębniona z otwartego otoczenia intensywna i 
zwarta, dużopowierzchniowa zabudowa o cechach osadniczych-miejskich (często 
kilkukondygnacyjna); jednostka złożona ze współczesnych obiektów architektury 
osadniczej oraz zabudowań o funkcjach publicznych, możliwy plac centralny o funkcjach  
rynku. 

C. Krajobrazy, w 
których struktura i 
funkcja są w pełni 
ukształtowane 
przez działalność 
ludzką 
 

9. Miejskie 9a. Zespoły 
urbanistyczne o 
zachowanych 
założeniach 
historycznych 

Historyczne, wielkopowierzchniowe zespoły miejskie z wykształconym przestrzennie 
centrum, obecność obiektów użyteczności publicznej o typowej dla określonej epoki 
historycznej architekturze (w tym obiektów sakralnych);  wielokondygnacyjna, 
kwartałowa zabudowa, często o charakterze zabytkowym, o funkcjach mieszkaniowych i 
usługowych; możliwe zachowane fragmenty dawnych warowni, umocnień i fortyfikacji – 
architektura militaris; także tereny reprezentacyjnych zespołów rezydencjalnych i 
sakralnych w otoczeniu historycznych założeń parkowych. 

9b. City Silnie wyodrębnione przestrzennie centrum, o skupionych obiektach o nowoczesnej 
architekturze, wielokondygnacyjnej zabudowie której funkcje są podporządkowane  
usługom (finanse, handel, kultura). 
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9c. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

A. Silnie skupiona zabudowa mieszkalna, w ramach której można wyróżnić kilka odmian: 
tereny osiedli bloków wielokondygnacyjnych, w tym wielkopłytowych luźno 
rozmieszczonych 

B. tereny osiedli domów jednorodzinnych o zróżnicowanej lub standaryzowanej 
architekturze, w otoczeniu zieleni urządzonej  

C. tereny osiedli patronackich (osiedla robotnicze położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów przemysłowych o wyróżniającej się architekturze, np. zabudowa 
z cegły) 

D. tereny najnowszych osiedli, tzw. deweloperskich, z gęstą zabudową 
wielokondygnacyjną. 

9d.  Wielkie centra 
handlowe, logistyczne i 
składowo-magazynowe 

Wielkoobszarowe tereny zajęte pod niską zabudowę centrów handlowych, często o 
standaryzowanej architekturze oraz hal magazynowych i składowych, obecność dróg 
dojazdowych i wielkopowierzchniowych parkingów, często w połączeniu z obiektami 
małej architektury reklamowej. 

9e. Śródmiejskie zespoły 
zabudowy 
przemysłowo-górniczej  

Silnie skupiona zabudowa o typowej architekturze przemysłowej z obecnością wież 
wyciągowych i szybów kopalń, wysokich kominów, chłodni kominowych, zabudowy 
pieców hutniczych i koksowni, hałd oraz naziemnej infrastruktury przesyłowej.  

9f. Duże tereny 
sportowo-rekreacyjne i 
parki rozrywki 

Wyodrębnione duże zespoły przestrzenne - tereny stadionów, hal sportowych, kortów 
tenisowych  i basenów oraz tereny towarzyszące w postaci form zieleni urządzonej (parki 
miejskie,  ogrody działkowe); ogrody zoologiczne i tereny tzw. wesołych miasteczek i 
parków rozrywki. 

9g. Wielkie nekropolie Wyodrębnione wielkopowierzchniowe cmentarze o specyficznej zabudowie obiektami 
małej architektury religijnej (kaplice, figury, sarkofagi), o  uporządkowanym układzie 
zieleni komponowanej), zawsze grodzone. 

9h. Tereny mieszane 
 

Tereny miejskie i stref peryferyjnych miast, o strukturze mozaiki różnych, 
drobnoskalowych (często chaotycznie przemieszanych) form zainwestowania: różnego 
typu zabudowa, tereny usług, bazy, składy, drobne ogródki działkowe, inne małe tereny 
zieleni itp., wszystko przeniknięte siecią dróg lokalnych. 

10. Przemysłowe 10a. Duże kompleksy 
przemysłowe 

Wyróżniające się wielkopowierzchniowe kompleksy przemysłowe , położone w mieście 
lub poza nim. Tereny zabudowy zwartej o typowej architekturze przemysłowej: obecność 
wysokich kominów i/lub wież wyciągowych i szybów kopalń, (dominanty), 
wielkogabarytowych hal produkcyjnych, systemów chłodzących, zabudowy pieców 
hutniczych i koksowni, hałd i zwałów, urządzeń transportowych; obecność infrastruktury 
towarzyszącej w postaci dróg dojazdowych, bocznic kolejowych, parkingów. Do tej 
kategorii należą także tereny portowe i stoczniowe z wysokimi dźwigami i suwnicami 
(dominanty). 
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10b. Wielkie farmy 
energetyki 
alternatywnej 
(wiatrowej i słonecznej) 

Wyróżniające się z otoczenia kompleksy turbin wiatrowych (dominanty krajobrazowe) lub 
zespoły ogniw fotowoltaicznych, często wyposażonych w infrastrukturę towarzyszącą w 
postaci energetycznych ciągów przesyłowych.  

11. Górnicze  11a. Tereny czynnej 
wielkopowierzchniowej 
eksploatacji 
odkrywkowej 

Tłem krajobrazowym jest silnie przekształcona powierzchnia ziemi, najczęściej pokryta 
roślinnością szczątkową lub nieustabilizowaną pod względem typologicznym i 
użytkowym. Przekształcenie obejmuje zmieniające się w czasie wielkopowierzchniowe 
wyrobiska lub zespoły wyrobisk surowców skalnych, energetycznych, surowców 
chemicznych i metalicznych oraz kruszyw i piasku.  Powszechnie występują wielkie 
zwałowiska skały płonnej i innych surowców, stożki poflotacyjne siarki, hałdy, niecki 
osiadania, przełożone sztuczne koryta rzek. Ponadto występuje zabudowa złożona z 
infrastruktury naziemnej w postaci wież wyciągowych, szybów wiertniczych, osadników, 
rowów odwadniających, zabudowa techniczna, składy, magazyny itp. oraz obiekty 
infrastruktury towarzyszącej w postaci dróg dojazdowych, bocznic kolejowych, baz 
sprzętu i parku maszynowego. 

11b. Tereny zakończonej 
wielkopowierzchniowej 
eksploatacji 
odkrywkowej 
(pogórnicze) 

Tłem krajobrazowym jest silnie przekształcona powierzchnia ziemi; obejmuje 
ustabilizowane i kierunkowo rekultywowane wielkopowierzchniowe wyrobiska lub 
zespoły wyrobisk surowców skalnych, energetycznych, surowców chemicznych i 
metalicznych oraz kruszyw i piasku najczęściej pokryta roślinnością w różny sposób 
świadomie kształtowaną. Zabudowa dostosowana do kierunku rekultywacji i adaptacji. 

12. Komunikacyjne 12a. Węzłów i ciągów 
transportu lądowego i 
wodnego 

Tłem krajobrazowym są obszary o przekształconej powierzchni ziemi, pokryte materiałem 
nierodzimym lub sztucznym (nieprzepuszczalnym). Obejmują one wielkoprzestrzenne 
układy powiązań drogowych i kolejowych (węzły), tereny portowe oraz zabudowę 
towarzyszącą. 

12b. Kompleksy 
lotniskowe 

Tłem krajobrazowym są obszary o przekształconej powierzchni ziemi, pokryte 
nieprzepuszczalnym materiałem sztucznym. Obejmują kompleksy wielkoprzestrzenne o 
niskiej zabudowie, tereny pasów startowych, towarzyszących parkingów, i zabudowy 
wysokiej - systemu wież kontroli lotów  

13. Ludyczne 13. Wielkie parki i 
"miasteczka" rozrywki 

Wielkopowierzchniowa zabudowa  o różnym stopniu skupienia, w otoczeniu otwartych 
krajobrazów rolniczych lub leśnych, imitująca świat innych epok historycznych („Park 
Jurajski”), świata baśni („Disneyland”), lub miejsca  z innych regionów świata („Western 
village”), pełniąca funkcje rozrywkowe.  
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3.4. Uszczegółowienie przebiegu granic krajobrazów 

 

Po skutecznej identyfikacji typologicznej należy dokonać końcowego określenia granic 

krajobrazu, a w szczególności należy: 

a) sprawdzić, czy i jakie granice (administracyjne, geodezyjne, obszarów chronionych) 

przebiegają w obrębie mikroregionu;   

b) sprawdzić, czy i w jakim stopniu zidentyfikowane granice pokrywają się ze wstępnie 

wyznaczonymi granicami krajobrazów; 

c) tam, gdzie to możliwe należy dostosować przebieg granic krajobrazów do istniejących 

granic formalnych. 

 

Nie jest możliwe sformułowanie jednoznacznych zaleceń co do techniki dostosowania 

przebiegu granic, ze względu na ogromną różnorodność możliwych sytuacji. W każdym 

jednak przypadku muszą zostać spełnione dwa warunki: 

(1) w wyniku modyfikacji granic nie może ulec zmianie treść krajobrazu (jego tło 

krajobrazowe i typ struktury); 

(2) cały przebieg linii granicznej na mapie musi mieścić się w strefie przejścia między 

krajobrazami. 

Uwaga – należy podkreślić, że uzgadnianie granic krajobrazu z granicami formalnymi jest 

jednym z końcowych etapów postępowania, a nie jednym z początkowych – tzn. granice 

gmin, wsi czy obrębów geodezyjnych, albo parków narodowych czy obszarów Natura 2000 

nie są kryterium delimitacji krajobrazów; mogą być jedynie pomocne przy modyfikacji 

przebiegu tych granic8. Należy również zauważyć, że niezgodność przebiegu granic obszarów 

                                                           
8 Mimo przedstawionych ograniczeń należy dążyć do tego, aby granice krajobrazów odpowiadały granicom 
formalnym (przynajmniej granicom geodezyjnym), co ułatwi późniejsze ustalanie urbanistycznych zasad 
ochrony krajobrazu i ogólne zarządzanie krajobrazami. Rozdzielczość przestrzenna audytu nie umożliwi pełnego 
uzgodnienia granic na tym poziomie szczegółowości. Można to jednak osiągnąć poprzez współpracę z gminami, 
na przykład na etapie konsultacji wyników audytu. Identyczna procedura powinna dotyczyć wszystkich 
krajobrazów, w tym także położonych na granicy województw, z tym że w takim przypadku uzgodnienie 
przebiegu granic krajobrazów powinno nastąpić w drodze porozumienia między zespołami z obu województw. 

Granica liniowa i strefa przejścia – granica liniowa odgraniczająca dwa krajobrazy na 
mapie (niezależnie od skali mapy) ma charakter umowny, porządkujący. W terenie 
najczęściej występuje strefa przejścia między jednostkami przestrzennymi. Ta strefa 
może być bardzo wąska (np. zewnętrzna granica kompleksu leśnego) i jednoznacznie 
odpowiadać granicy liniowej, może mieć szerokość kilku-kilkudziesięciu metrów (np. 
dolina niedużej rzeki w krajobrazach rolniczych lub szeroka ulica w krajobrazach 
miejskich), może też osiągać szerokość kilkuset metrów (m. in. w krajobrazach bagienno-
łąkowych, rolniczych, podmiejskich, również i w innych).   
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chronionych z granicami krajobrazów może być podstawą do wystąpienia o odpowiednie 

zmodyfikowanie (powiększenie) danego obszaru chronionego. 

W etapie końcowym należy uszczegółowić  przebieg granic mikroregionu, tak aby dopasować 

je do zmodyfikowanych granic wyróżnionych krajobrazów. Przebieg końcowych 

(uzgodnionych lub zmodyfikowanych) granic mikroregionów i krajobrazów należy 

wprowadzić do mapy podkładowej, a w tabeli atrybutów przy każdym krajobrazie (wcześniej 

już odpowiednio ponumerowanym) należy w odpowiednim polu wprowadzić kod opisujący 

podtyp krajobrazu. 

Dopiero przy ustalonych granicach krajobrazów i po określeniu ich przynależności 

typologicznej możliwa jest poprawna identyfikacja  informacji analitycznych i ocena 

krajobrazu. 

 
Rozdział 4. Charakterystyka wyróżnionych krajobrazów 

(autorzy wiodący: Tadeusz CHMIELEWSKI, Urszula MYGA-PIĄTEK, Jerzy SOLON) 
 

4.1. Inwentaryzacja walorów krajobrazowych 
 
Inwentaryzacja walorów krajobrazowych polega na analizie i ocenie wartości poszczególnych 
krajobrazów z uwzględnieniem szeregu różnych cech, charakteryzujących zasoby abiotyczne, 
biotyczne i antropogeniczne (historyczno-kulturowo-estetyczne) zgodnie z tabelami 6, 7 i 8. 
Każda z tych tabel dotyczy odmiennych aspektów krajobrazu i ma odmienny układ. Dane do 
tabeli powinny w głównej mierze pochodzić z materiałów wyszczególnionych w rozdziale 2, 
natomiast wszystkie niejasności i sytuacje niepewne powinny być zweryfikowane w terenie. 
Niezależnie od specyfiki wypełniania tabel (omówionej oddzielnie pod każdą tabelą) 
obowiązują następujące zasady: 
a) W kolumnie „wartość wskaźnika” należy podać wartość wskaźnika/cechy lub jeden z 
trzech dodatkowych kodów: „0” – oznacza brak zjawiska/obiektu; „bd” – oznacza brak 
dostępnych danych; „na” – oznacza nie analizowano. Ten ostatni kod stosuje się w 
przypadku, gdy zjawisko/obiekt jest nieistotne w stosunku do innych walorów właściwych 
dla typu krajobrazu oraz nie świadczy o specyfice indywidualnej krajobrazu9; 
b) w raporcie z przeprowadzonego audytu należy do każdej zmiennej dodać objaśnienie, 
określające źródło danych – np. dane terenowe, materiały pisane, typ mapy lub zdjęcia 
lotniczego, pochodzenie i aktualność źródła informacji oraz wiarygodność otrzymanego 
wyniku (np. pomiar, oszacowanie, ocena ekspercka); 
c) należy określić wszystkie zmienne uznane za obligatoryjne i – w miarę możliwości – te 
uznane za fakultatywne. W przypadku krajobrazów uznanych za priorytetowe należy tabele 
uzupełnić o wartości wskaźników dla wszystkich zmiennych fakultatywnych10. 

                                                           
9 Np. gęstość dróg w krajobrazach miejskich ogólnie, gatunki i siedliska z listy Natura 2000 w zespołach 
urbanistycznych o zachowanych założeniach historycznych lub w City, czy obecność słabo zachowanego obiektu 
poeksploatacyjnego w krajobrazie leśnym.  
10 W tym także stosując kategorie „bd” i „na”. 
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Tabela 6. Tabela inwentaryzacyjna przyrodniczych walorów krajobrazu 

Grupa Nr Cecha Kategorie cechy 
Wartość 
wskaźnika 

Jednostka 
pomiaru 

Informacje dodatkowe 

Fakultatywne 
(F) 

/obligatoryjne 
(O) 

A 1 Siedliska Natura2000 liczba typów   liczba 
wymienić wszystkie 
typy 

O 

A 2 Siedliska Natura2000 powierzchnia   
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 

A 3 Obszary chronione 
łącznie obszary Natura 2000, parki 
narodowe, rezerwaty przyrody 

  
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 

A 4 Obszary chronione 
łącznie parki krajobrazowe i obszary 
chronionego krajobrazu nie wchodzące do 3 

  
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 

A 5 Obszary chronione lasy ochronne (nie wchodzące do 3 i 4)   
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 

A 6 Obszary chronione 

łączna liczba pomników przyrody, użytków 
ekologicznych, stanowisk 
dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych 

  liczba11   F 

  7 Cenne obiekty przyrodnicze gatunki roślin Natura 2000   liczba 
wymienić wszystkie 
gatunki 

F 

A 8 Cenne obiekty przyrodnicze gatunki zwierząt Natura 2000   liczba 
wymienić wszystkie 
gatunki 

F 

                                                           
11 Wskazane formy ochrony przyrody są z reguły drobnopowierzchniowe i ich łączna powierzchnia najczęściej słabo charakteryzuje krajobraz (szczególnie wtedy, gdy 
obecność jednego większego obiektu maskuje obecność obiektów punktowych). Obiekty liniowe (np. aleje drzew pomnikowych) są ponownie uwzględnione we 
wskaźnikach 26-31. 
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A 9 Cenne obiekty przyrodnicze 

stanowiska gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów wymienionych w czerwonych 
listach ogólnopolskich /wojewódzkich 
(niebędących gatunkami N2000) 

  liczba 
wymienić wszystkie 
gatunki 

F 

A 10 Cenne obiekty przyrodnicze 
wzorcowe odkrywki geologiczne i profile 
glebowe 

  liczba dodatkowy opis F 

A 11 Cenne obiekty przyrodnicze 
pojedyncze formy geologiczne i 
geomorfologiczne 

  liczba dodatkowy opis O 

A 12 Cenne obiekty przyrodnicze 
małe zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne) 
nie objęte siecią Natura 2000 

  liczba 

kategorie: (a) 
naturalne zbiorniki 
wodne (jeziorka, 
starorzecza); (b) 
naturalne, silnie 
przekształcone 
zbiorniki wodne (np. 
jeziorka z 
wybetonowanymi 
odcinkami brzegów; 
jeziora obwałowane i 
podpiętrzone); (c) 
sztuczne zbiorniki 
wodne (stawy, zb. 
zaporowe, kopane itp.) 

O 

A 13 Cenne obiekty przyrodnicze 

lokalne zabagnienia, torfowiska, 
turzycowiska i szuwary nie objęte siecią 
Natura 2000 

  liczba   O 

A 14 Typy lasu i drzewostan 
siedliska lasowe (Lw, Lśw, LMw, LMśw, 
LMwyż, Lwyż, LG, LMG) 

  
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 



 
 
 

str. 46 

 

 
 

A 15 Typy lasu i drzewostan 
siedliska borowe (Bs, Bśw, Bw, BMśw, BMw, 
BMwyż, BWG, BG, BMG) 

  
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 

A 16 Typy lasu i drzewostan 
siedliska łęgowe, olsowe i bagienne (Bb, 
BMb, LMb, Ol. Lł, OlJ, OlJwyż, LłG, BGb, 
OlJG) 

  
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 

A 17 Typy lasu i drzewostan lasy w wieku ponad 100 lat   
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 

A 18 Trwałość lasu w użytkowaniu leśnym powyżej 400 lat   
% powierzchni 
krajobrazu 

  F 

A 19 Trwałość lasu w użytkowaniu leśnym powyżej 200 lat   
% powierzchni 
krajobrazu 

  F 

A 20 Trwałość lasu w użytkowaniu leśnym powyżej 100 lat   
% powierzchni 
krajobrazu 

  F 

A 21 Trwałość lasu w użytkowaniu leśnym powyżej 50 lat   
% powierzchni 
krajobrazu 

  F 

A 22 Trwałość lasu w użytkowaniu leśnym powyżej 20 lat   
% powierzchni 
krajobrazu 

  F 

A 23 Granice z wodami długość brzegów zbiorników wodnych   km 
numer/nazwa 
jednostki z którą 
graniczy 

O 

A 24 Granice z wodami długość brzegów morskich   km 
w tym długość 
zalesionych klifów 

O 

A 25 Korytarze ekologiczne 
teren niezbędny dla korytarzy ekologicznych 
w skali ogólnopolskiej 

  
% powierzchni 
krajobrazu 

  F 

A 26 
Zadrzewienia/zakrzewienia 
liniowe 

przydrożne - drzewa owocowe   km/km2  
dodatkowa informacja 
- zadrzewienia jedno- 
lub więcej szeregowe 
oraz czy tworzą sieć 
(kratę) czy są 
niezależne 

przydrożne 
razem - O, 
podział na 

kategorie - F 

A 27 
Zadrzewienia/zakrzewienia 
liniowe 

przydrożne - drzewa rodzime   km/km2  

A 28 
Zadrzewienia/zakrzewienia 
liniowe 

przydrożne - drzewa obce   km/km2  
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A 29 
Zadrzewienia/zakrzewienia 
liniowe 

śródpolne - na miedzach (czyżnie)   km/km2  O 

A 30 
Zadrzewienia/zakrzewienia 
liniowe 

nad ciekami (rzeki, rowy, kanały)   km/km2  O 

A 31 
Zadrzewienia/zakrzewienia 
liniowe 

inne zadrzewienia/zakrzewienia liniowe   km/km2  O 

A 32 
Zadrzewienia/zakrzewienia 
małopowierzchniowe oraz 
nasadzenia jednostkowe 

kępy drzew lub krzewów (powierzchnia 
mniejsza niż 0,1 ha) 

  liczba /km2  

dodatkowa informacja 
- sposób 
rozmieszczenia 
(skupiskowy, 
równomierny, losowy) 

O 

A 33 
Zadrzewienia/zakrzewienia 
małopowierzchniowe oraz 
nasadzenia jednostkowe 

pojedyncze stare (>80 lat) drzewa (na 
starych pastwiskach, na granicach własności 
itp.) 

  liczba /km2  

dodatkowa informacja 
- sposób 
rozmieszczenia 
(skupiskowy, 
równomierny, losowy) 

O 

A 34 
Parki pełniące rolę 
biocenotyczną 

parki "zdziczałe"   
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 

A 35 
Parki pełniące rolę 
biocenotyczną 

parki pielęgnowane   
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 

A 36 
Parki pełniące rolę 
biocenotyczną 

parki leśne   
% powierzchni 
krajobrazu 

  O 

A 37 
Rozczłonkowanie 
powierzchni 

gęstość sieci rzecznej (bez kanałów 
melioracyjnych) 

  km/km2    O 

A 38 
Rozczłonkowanie 
powierzchni 

gęstość wąwozów erozyjnych   km/km2    O 

A 39 
Rozczłonkowanie 
powierzchni 

gęstość dróg (poza drogami leśnymi, 
polnymi, wewnątrzzakładowymi) 

  km/km2    O 

A 40 
Rozczłonkowanie 
powierzchni 

gęstość barier antropogenicznych (POZA 
DROGAMI) 

  km/km2  
dodatkowy opis 
rodzaju barier 

O 



 
 
 

str. 48 

 

 
 

A 41 Pokrycie terenu lasy 
  

% powierzchni 
krajobrazu   

O 

A 42 Pokrycie terenu pola orne 
  

% powierzchni 
krajobrazu   

O 

A 43 Pokrycie terenu łąki i pastwiska 
  

% powierzchni 
krajobrazu   

O 

A 44 Pokrycie terenu sady i plantacje 
  

% powierzchni 
krajobrazu   

O 

A 45 Pokrycie terenu wody  
  

% powierzchni 
krajobrazu   

O 

A 46 Pokrycie terenu obszary zabudowane 
  

% powierzchni 
krajobrazu   

O 

A 47 Pokrycie terenu nieużytki bagienne 
  

% powierzchni 
krajobrazu   

O 

A 48 Pokrycie terenu pozostałe 
  

% powierzchni 
krajobrazu   

O 

A 49 
pojedyncze pole (działka 
rolna) średnia wielkość płata    

ha 
  

F 

A 50 
pojedyncze pole (działka 
rolna) odchylenie standardowe wielkości średniej   

wskaźnik 
  

F 

A 51 
pojedyncze pole (działka 
rolna) średni wskaźnik kształtu   

wskaźnik 
  

F 

A 52 struktura przestrzenne różnorodność powierzchniowa   wskaźnik   F 

A 53 struktura przestrzenne Integralność tła krajobrazowego   wskaźnik   F 

 
Wskaźniki A1-A48 należy odczytać lub obliczyć bezpośrednio ze źródeł (głównie kartograficznych –por. rozdz. 2).  
Dla wskaźnika A12 nie uwzględnia się w pełni sztucznych obiektów bez roślinności zanurzonej i bagiennej (zbiorników przeciwpożarowych, basenów, 
zbiorników przy autostradach itp.) 
Wskaźniki A49-A51 – dane powinny pochodzić z numerycznych baz ewidencji  geodezyjnej. Obliczenia należy wykonać w dowolnym programie GIS liczącym 
standardowe wskaźniki krajobrazowe (np. ArcGis z rozszerzeniem PatchAnalyst) 
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Wskaźnik A52 – oblicza się wg wzoru: Wskaźnik = -∑pilog2pi, gdzie kolejne pi – to udziały (nie procentowe, lecz jako ułamek dziesiętny całości)  form pokrycia 
terenu określonych we wskaźnikach A41-A48 
Wskaźnik A53 – przed obliczeniem wymaga przetworzenia mapy pokrycia terenu  na dwie kategorie: a) tło krajobrazowe, b) inne niż tło krajobrazowe. Dla 
każdej z tych kategorii należy następnie zliczyć z mapy  liczbę płatów tła  (zmienna f) oraz liczbę „perforacji” w płatach tła – czyli liczbę tych płatów, które nie 
są tłem, ale są tłem otoczone ze wszystkich stron (zmienna d). Obliczenia przebiegają następująco: oblicza się dwa wskaźniki cząstkowe: e1=1/(f+d) oraz  
e2=f/(f+d), a następnie końcowy wskaźnik integralności tła krajobrazowego e=SQR((e1)^2+(e2)^2). Interpretacja wskaźnika: 
wartości bliskie 1,4 - tło niepofragmentowane i nieperforowane    
wartości bliskie 1,0 - tło pofragmentowane i nieperforowane    
wartości bliskie 0,0 - tło niepofragmentowane i perforowane lub liczba fragmentów i luk bardzo wysoka (ale wtedy trudno mówić o tle krajobrazowym) 
wartości bliskie 0,5 - tło pofragmentowane i perforowane - liczba fragmentów i dziur zbliżona.    
Uwaga - gdy liczba dziur wyraźnie mniejsza od liczby fragmentów - wskaźnik wyższy niż 0.5; gdy liczba luk wyraźnie wyższa od liczby fragmentów - wskaźnik 
niższy niż 0.5 (Źródło: Bogaert J., Van Hecke P., Ceulemans R. 2002. The Euler Number as an Index of Spatial Integrity of Landscapes: Evaluation and Proposed 
Improvement. Environmental Management 29.5: 673–682.)       
 
 
 
Tabela 7. Tabela inwentaryzacyjna kulturowych walorów krajobrazu 

Grupa Nr Powtórzenie Kategoria Identyfikator 
szczegółowy 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

Charakterystyka dodatkowa 
(dane opisowe – typ, 
geneza, styl, rodzaj, 
szczególna lokalizacja) 

Fakultatywne 
(F) 

/obligatoryjne 
(O) 

B 1   Obiekty archeologiczne   Liczba/zajęta powierzchnia (ha)     O 

B 2       Dotychczasowa ochrona     O 

B 3       Stan zachowania     O 

B 4       Dostępność publiczna     O 

B 5       Wzajemny układ     F 

B 6       Czas utworzenia     F 

B 7   
Obiekty zabudowy 
wiejskiej 

  Liczba/zajęta powierzchnia (ha)     
O 

B 8       Dotychczasowa ochrona     O 
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B 9       Stan zachowania     O 

B 10       Dostępność publiczna     O 

B 11       Wzajemny układ     F 

B 12       Czas utworzenia     F 

B 13   

Obiekty architektury 
wojskowej i obronnej 

  Liczba/zajęta powierzchnia (ha) 

    
O 

B 14       Dotychczasowa ochrona     O 

B 15       Stan zachowania     O 

B 16       Dostępność publiczna     O 

B 17       Wzajemny układ     F 

B 18       Czas utworzenia     F 

B 19   
Obiekty architektury 
warownej 

  Liczba/zajęta powierzchnia (ha) 
    

O 

B 20       Dotychczasowa ochrona     O 

B 21       Stan zachowania     O 

B 22       Dostępność publiczna     O 

B 23       Wzajemny układ     F 

B 24       Czas utworzenia     F 

B 25   
Infrastruktura 
komunikacyjna 

  Liczba/zajęta powierzchnia (ha) 
    

O 

B 26       Dotychczasowa ochrona     O 

B 27       Stan zachowania     O 

B 28       Dostępność publiczna     O 

B 29       Wzajemny układ     F 

B 30       Czas utworzenia     F 

B 31   
Obiekty i kompleksy 
religijne 

  Liczba/zajęta powierzchnia (ha) 
    

O 

B 32       Dotychczasowa ochrona     O 
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B 33       Stan zachowania     O 

B 34       Dostępność publiczna     O 

B 35       Wzajemny układ     F 

B 36       Czas utworzenia     F 

B 37   Cmentarze   Liczba/zajęta powierzchnia (ha)     O 

B 38       Dotychczasowa ochrona     O 

B 39       Stan zachowania     O 

B 40       Dostępność publiczna     O 

B 41       Wzajemny układ     F 

B 42       Czas utworzenia     F 

B 43   

Obiekty dawnej 
architektury 
przemysłowej i 
rzemieślniczej 

  Liczba/zajęta powierzchnia (ha) 

    

O 

B 44       Dotychczasowa ochrona     O 

B 45       Stan zachowania     O 

B 46       Dostępność publiczna     O 

B 47       Wzajemny układ     F 

B 48       Czas utworzenia     F 

B 49   

Obiekty architektury 
dworskiej i 
rezydencjalnej 

  Liczba/zajęta powierzchnia (ha) 

    
O 

B 50       Dotychczasowa ochrona     O 

B 51       Stan zachowania     O 

B 52       Dostępność publiczna     O 

B 53       Wzajemny układ     F 

B 54       Czas utworzenia     F 

B 55   Obiekty   Liczba/zajęta powierzchnia (ha)     O 
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poeksploatacyjne 

B 56       Dotychczasowa ochrona     O 

B 57       Stan zachowania     O 

B 58       Dostępność publiczna     O 

B 59       Wzajemny układ     F 

B 60       Czas utworzenia     F 

B 61   

Obiekty zainwestowania 
turystycznego i 
rekreacyjnego 

  Liczba/zajęta powierzchnia (ha) 

    
O 

B 62       Dotychczasowa ochrona     O 

B 63       Stan zachowania     O 

B 64       Dostępność publiczna     O 

B 65       Wzajemny układ     F 

B 66       Czas utworzenia     F 

B 67   Miejsca pamięci   Liczba/zajęta powierzchnia (ha)     O 

B 68       Dotychczasowa ochrona     O 

B 69       Stan zachowania     O 

B 70       Dostępność publiczna     O 

B 71       Wzajemny układ     F 

B 72       Czas utworzenia     F 

B 73   
Obiekty użyteczności 
publicznej 

  Liczba/zajęta powierzchnia (ha) 
    

O 

B 74       Dotychczasowa ochrona     O 

B 75       Stan zachowania     O 

B 76       Dostępność publiczna     O 

B 77       Wzajemny układ     F 

B 78       Czas utworzenia     F 

B 79   Pomniki i pamiątkowe   Liczba/zajęta powierzchnia (ha)     O 
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kopce 

B 80       Dotychczasowa ochrona     O 

B 81       Stan zachowania     O 

B 82       Dostępność publiczna     O 

B 83       Wzajemny układ     F 

B 84       Czas utworzenia     F 

B 85   
Zachowane ślady 
własności 

  
Zajęta powierzchnia 

    
O 

B 86       Dotychczasowa ochrona     O 

B 87       Obiekty towarzyszące     O 

B 88       Dostępność publiczna     O 

B 89       Charakter użytkowania     F 

B 90       Początek użytkowania     F 

B 91       Zgodność z tradycją użytkowania     F 

B 92   Typ morfologiczny wsi    Zajęta powierzchnia     O 

B 93       Czas utworzenia     F 

B 94       Dzisiejsza funkcja     O 

B 95       Zgodność z formą     O 

B 96   Typ genetyczny wsi    Zajęta powierzchnia     O 

B 97       Czas utworzenia     F 

B 98       Dzisiejsza funkcja     O 

 
Objaśnienia do wypełniania tabeli: W odpowiedniej kolumnie należy wpisać kody przedstawione poniżej. Wszelkie informacje dodatkowe należy umieszczać 
w kolumnie „Charakterystyka dodatkowa” 
Kolumna „Identyfikator szczegółowy”:     

• obiekty archeologiczne [A. grodzisko, B. osada, C. cmentarzysko, D. pracownia, E. kurhan, F. inne];      

• obiekty zabudowy wiejskiej [A. leśniczówki, B. osiedla samotnicze, C. szałasy i bacówki; D. studnie, E. ogrodzenia, F. inne];    

• obiekty architektury wojskowej i obronnej [A. transzeje, B. ziemianki, C. schrony, B. bunkry, E. inne];     
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• infrastruktura komunikacyjna [A. drogi przeciwpożarowe, B. linie kolejowe (wąskotorowe, popiaskowe), C. mosty i wiadukty,  D. kanały wodne, E. 

oznakowane szlaki o znaczeniu ponadregionalnym (np. pielgrzymkowe, np. szlak św. Jakuba); F. linie przesyłowe wysokiego napięcia];   

• obiekty architektury warownej [A. strażnice, B. zamki, C. fortece, D. fragmenty murów obronnych, F. słupy graniczne];      

• kompleksy religijne [ A. kościoły, B. sanktuaria i drogi krzyżowe, C. cerkwie, D. synagogi, E. meczety, F. inne budowle służące kultowi religijnemu];  

• obiekty religijne [A. kapliczki skrzynkowe na drzewach, B. kapliczki domkowe, C. brogowe, D. słupowe, E. niszowe, F figury przydrożne, G. krzyże 

przydrożne (upamiętniające pomór, pomordowanie, krzyże intencyjne, pątnicze), H. mogiły poległych, I. cmentarze z czasów wojen, J. cmentarze 

mennonickie, J. nieczynne cmentarze ewangelickie, K. nieczynne inne cmentarze, L. kopce, Ł. kamienne kręgi (np. Gotów)];    

• obiekty dawnej architektury przemysłowej i rzemieślniczej [A. smolarnie, B. potażnie, C. młyny, D. folusze, F. kuźnice; G. dymarki, H. stare hałdy 

poeksploatacyjne, I.  drewniane i murowane wiatraki, J. browary, K. gorzelnie, M. krochmalnie, I. inne] ;    

• obiekty poeksploatacyjne [A. kopanki wapienia, B. kopanki piasku, np. rozkopane wydmy, C. niecki poeksploatacyjne (rodzaj surowca, wielkość), D. 

niewielkie kamieniołomy (rodzaj surowca, wielkość), E. wyrobiska piasków formierskich, F. dawne sztolnie, G. roznosy];  

• obiekty zainwestowania turystycznego i rekreacyjnego [A. wieże widokowe, B. wyciągi linowe i szynowe, tory saneczkowe, C. wycięte polany 

zjazdowe, zbiorniki wodne do naśnieżania stoków, schroniska,  obiekty noclegowe i gastronomiczne; śródleśne parkingi, wiaty, miejsca biwakowe, 

tablice informacyjne, reklamy, śródleśne małe osiedla domków rekreacyjnych];      

• obiekty architektury dworskiej i rezydencjalnej  [A. pałace, B. pałacyki myśliwskie, C. dwory, D. oficyny i obiekty gospodarskie, E. inne];   

• obiekty użyteczności publicznej: A. rynek i (lub) ratusz; B. teatr / filharmonia; C. muzeum / galeria; D. obiekty handlowe (sukiennice, kramy, jatki itp.); 

E. place historyczne; F. inne];     

• miejsca pamięci [ A. pola bitew, B. obozy jenieckie, C. obozy zagłady];     

• zachowane ślady własności [A. murki grodzące, B. płoty, C. zakrzaczenia i czyżnie, D. miedze, E. słupy i kopce graniczne] ;    

• typ morfologiczny wsi [A. łańcuchówka (wieś leśno-łanowa), B. okolnica, C. wieś placowa (owalnica), D. rzędówka, E. szeregówka, F. ulicówka, G. 

wielodrożnica, H. widlica, I. typ mieszany];     

• typ genetyczny wsi [A.  samotnicza, B.  służebna, C.  czynszowa, D.  folwarczna, E.  ziemiańska, F.  szlachecka, G.  fryderycjańska, H.  józefińska, I.  

pruska, J.  rozproszona, K.  przygraniczna, L.  sołecka, M. wola (wólka), N.  letniskowa].     

W kolumnie „Wartość wskaźnika” w odpowiednich wierszach należy wpisać:     

• Dotychczasowa ochrona: A. park kulturowy, B. zabytek (wpis do rejestru), C. obiekt chroniony wpisem do mpz, D. pomnik historii, E. lista światowego 

dziedzictwa kultury UNESCO.   

• Stan zachowania: A. czynne, B. nieczynne, C. ruina,  D. ślad, E. obiekt ze zmianą funkcji,     

• Dostępność publiczna: A. dostępny, B. częściowo dostępny, C. niedostępny,     
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• Wzajemny układ: A. izolowany, B. skupiony, C. wydłużony,      

• Czas utworzenia:  podać rok, wiek lub epokę,     

• Obiekty towarzyszące: A. ule, B. szałasy, C. chaty, D. suszarnie, E. inne,     

• Charakter użytkowania: A. ekstensywny, B. intensywny     

• Zgodność z tradycją użytkowania: A. ciągłość użytkowania, B. użytkowanie współczesne, C. rewitalizacja użytkowania     

Szczegółowa charakterystyka     
Materiał budowlany (A. murowany, B. drewniany, C. ceglany, D. metalowy, E. mieszane),     
Geneza: [np. A. kultura neolityczna, B pucharów lejkowatych, C. amfor kulistych itd., D.  łużycka, F. przeworska itd];     
Szczególna lokalizacja: [A. na wzgórzu; B. w zagłębieniu terenu; C. na skrzyżowaniu dróg; D. przy źródle; F. inna]     
 
Uwaga  – dla każdej kategorii (Obiekty archeologiczne, Obiekty zabudowy wiejskiej itd.) może w krajobrazie występować więcej niż jeden typ obiektu. 
Dlatego też w tabeli wprowadzono dodatkową kolumnę „Powtórzenie”. Umożliwia to opisywanie kolejno różnych typów obiektów (wyszczególnionych w 
kolumnie „identyfikator szczegółowy”) należących do tej samej kategorii. Przykład podano poniżej: 
 

Grupa Nr Powtórzenie Kategoria Identyfikator 
szczegółowy 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

B 1  1 Obiekty archeologiczne A Liczba/zajęta powierzchnia (ha)   

B 2  1   A Dotychczasowa ochrona   

B 3  1   A Stan zachowania   

B 4  1   A Dostępność publiczna   

B 5   1    A Wzajemny układ   

B 6  1   A Czas utworzenia   

B 1  2 Obiekty archeologiczne E Liczba/zajęta powierzchnia (ha)   

B 2  2   E Dotychczasowa ochrona   

B 3  2   E Stan zachowania   

B 4  2   E Dostępność publiczna   

B 5  2   E Wzajemny układ   

B 6 2   E Czas utworzenia   



 
 
 

str. 56 

 

 
 

Tabela 8. Syntetyczne cechy krajobrazu (wszystkie są obligatoryjne) 

Grupa Nr Cecha 
Wartość 
miernika  

C 1 Trwałość   

C 2 Tradycja   

C 3 Tożsamość   

C 4 Swojskość   

C 5 Reprezentatywność   

C 6 Unikatowość   

C 7 Typ fizjonomiczny   

C 8 Typ genetyczny   

C 9 Funkcje podstawowe krajobrazu   

C 10 Funkcje uzupełniające krajobrazu   

 
W kolumnie „Wartość wskaźnika” wpisać należy odpowiednie określenie (w formie cyfry lub litery) wg 
poniższej listy: 
 
C1. TRWAŁOŚĆ (KRAJOBRAZU)  
 
1. Krajobrazy względnie trwałe – gdy ponad 75 % powierzchni obszaru nie jest zagrożone przez 

czynnik wywołujący zmianę [zob. typologia i bonitacja zagrożeń]; dodatkowo to krajobrazy 
przechowujące w przestrzeni określone wartości materialne, fizjonomiczne i symboliczne świadczące 
o tożsamości, tradycji miejsca i swojskość krajobrazu. Cechy te można identyfikować jako wskaźniki 
trwałości krajobrazów. 

2. Krajobrazy nietrwałe – o dających się rozpoznać na przeważającej części obszaru (powyżej 75% 
powierzchni) zmianach w przynależności do określonego wyraźnego typu, wynikających z różnych 
przyczyn i czynników sprawczych (zmiany mogą być wywoływane m.in. przez różne zagrożenia [zob. 
typologia i bonitacja zagrożeń] lub procesy naturalne prowokowane działaniem człowieka. 
Nietrwałość krajobrazu może odnosić się do zmian o charakterze ewolucyjnym (przeobrażenia 
powolne, mało dynamiczne) lub o przebiegu rewolucyjnym (zmiany nagłe,  gwałtowne). Ze względu 
na przebieg i skutek zmiany można (fakultatywnie)  dookreślić nietrwałość krajobrazu jako: 
2 A krajobrazy ginące (chodzi o zanikanie danego typu) – w wyniku określonych procesów dochodzi 

do obserwowalnej utraty, zaniku, ubytku cech ilościowych i jakościowych, ubożenie 
charakterystycznych elementów struktury, nijaczenia, zmiany semiotyczne,  itd.). 

2 B krajobrazy obce – nietrwałość krajobrazu wyrażona przez wprowadzanie „egzotycznych”, 
obcych elementów krajobrazu zmieniające jego dotychczasową strukturę i fizjonomię, a także 
radykalną zmianę funkcji jaką pełnią dla człowieka. Prowadzą do m.in. „mcdonaldyzacji” i 
„westernizacji” krajobrazu. 

Uwaga: Wybieramy wartość 2 – jeśli nie da się określić  przebiegu i skutków zmiany 
3. Krajobrazy zmienne: to rozległa grupa krajobrazów cechująca się różnym interwałem zmiany. W 

miarę możliwości należy ocenić interwał i zakres zmiany: 
3 A  krajobrazy okresowe/sezonowe (regularność zmiany) - krajobrazy zmieniające się w określonym 

cyklu najczęściej o charakterze przyrodniczym. Do tego typu krajobrazów zaliczamy także te, 
których wygląd się zmienia pod wpływem zjawisk kulturowych o charakterze lokalnym lub 
regionalnym jak okresowe obrzędy, zwyczaje (muzyka, taniec, kuchnia, strój, hejnały, tryb życia, 
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świętowania i wypoczywania). Zjawiska te są obserwowane co najmniej w połowie obszaru 
zamieszkałego (> 50%); 

3 B krajobrazy efemeryczne - krajobrazy o najwyższym stopniu zmienności, cechują obszary o szybko 
zmieniającej się fizjonomii. Czasowe utrwalenie formy krajobrazu może tylko spowodować zanik 
głównego czynnika kształtującego. Cechą jest ciągła zmiana, niestałość i permanentny ruch (np. 
ruch wydm). Zjawiska te są obserwowane co najmniej w połowie obszaru zamieszkałego (> 50%); 

3 C krajobrazy ulotne – krajobrazy, które cechuje wysokie prawdopodobieństwo występowania (np. 
ponad 50% dni w roku, lub na ponad 50% powierzchni obszaru) zwykle nagłych lecz 
krótkotrwałych zjawisk o charakterze przyrodniczym – dodatkowy zapis wskaźnika: 3C/P (np. 
częste podtopienia, mgły, zakwity łąk, naturalne zapachy i dźwięki) lub antropogenicznym - 
dodatkowy zapis wskaźnika: 3C/A (rejestrowane dźwięki, smog, itd.; szczególne pokazy 
zaaranżowane przez człowieka). Zjawiska te wyraźnie obrazując się w przestrzeni wpływają na 
percepcję krajobrazu „bazowego”, wskutek czasowej zmiany jego fizjonomii. Zmiany te mogą mieć 
wymiar dodatni (pozytywny odbiór krajobrazu) jak i ujemny (odbiór negatywny).  

Uwaga: Wybieramy wskaźnik 3 – jeśli nie da się określić  interwału zmiany 
 
C2. TRADYCJA (KRAJOBRAZU)  
 
1 – Krajobrazy tradycyjne - w krajobrazie zarejestrowane są materialne, fizjonomiczne i/ lub 

symboliczne dowody tradycji (lokalnej, regionalnej) danej społeczności zamieszkującej opisywany 
obszar. Obiekty lub zjawiska  występują punktowo lub tworzą ciągi lub nieregularne zbiory na ponad 
50% powierzchni opisywanego obszaru.  W opinii powszechnej są częścią szeroko rozumianego 
dziedzictwa kulturowego.   
1 A – tradycja krajobrazu przybiera postać materialną i fizjonomiczną: na większości zamieszkałego 

obszaru kultywowane są regionalne wzory budownictwa, architektura, detal stylistyczny, sposoby 
użytkowania ziemi, 

1B – na większości obszaru rejestrowane są tradycje niematerialne (np. obrzędy, zwyczaje,) 
[występuje tu związek z tzw. krajobrazami zmiennymi - okresowymi lub ulotnymi,.  

1C – na większości obszaru występują wyraźne symbole identyfikujące tradycję lokalną lub 
regionalną, w tym sacrum i genius loci.   

2 – Krajobrazy nie noszące śladów obecności tradycji lokalnych, regionalnych.  
 
C3. TOŻSAMOŚĆ (KRAJOBRAZU)12  
 
Krajobrazy w których istnieje przestrzenny zapis trwałej identyfikacji danej społeczności z określonym 
obszarem (z wytworzonym zespołem składników materialnych krajobrazu oraz niematerialnych 
wartości, w tym także idei, przekonań, poglądów politycznych, religijnych, przynależności 
historycznych, etnicznych, językowych, kultywowania specyficznych obyczajów). Wskaźnik ten jest 
skorelowany ze swojskością krajobrazu i jego tradycją.   
1- Krajobrazy noszą wyraz tożsamości, gdy zamieszkująca populacja w badaniach ankietowych w 

ponad 75% przypadków wyraziła ten rodzaj identyfikacji z miejscem 
2 - Krajobrazy nie cechujące się tożsamością, gdy mniej niż 25 % badanych pozytywnie oceniło swoją 

identyfikację z miejscem 
3 - Krajobrazy tracące swą tożsamość, lub ją zyskujące gdy wyniki ankietyzacji wynoszą 26-74% 
 
C4. SWOJSKOŚĆ (KRAJOBRAZU) 

                                                           
12 Tożsamość krajobrazu i swojskość krajobrazu w sposób bezpośredni ocenia się na podstawie ankiet. W 
sposób pośredni można te charakterystyki oszacować na podstawie trwałości i tradycji. Choć nie wchodzi to w 
podstawowy zakres audytu można rozważyć koncepcję badania ankietowego podczas konsultacji społecznych. 
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1 – Krajobrazy swojskie gdy ponad 75 % ankietowanych potwierdziła istnienie związków 

przynależności i przywiązania.  
2 – Krajobrazy pozbawione cechy swojskości – gdy mniej niż 25% ankietowanych potwierdziło 

istnienie związków przynależności i przywiązania.  
3 - Krajobrazy tracące są swojskość lub ją zyskujące gdy wyniki ankietyzacji wskazują na wartość 26-

74% 
 
C5. REPREZENTATYWNOŚĆ (KRAJOBRAZU)  
 
1 – Krajobrazy reprezentatywne – jeśli na ponad 75 % powierzchni obszaru stwierdza się istnienie 

cech stanowiących wyróżniki krajobrazu, które opisują i charakteryzują obszar,  który można uznać 
za modelowy, klasyczny przykład dla danego podtypu krajobrazu, wyróżnionego zgodnie z 
kryteriami z Tabeli 5. Jednocześnie jest to obszar optymalny pod względem funkcjonowania 
krajobrazu, oryginalny pod względem struktury i osobliwy. 

2 -  Krajobraz standardowy, przeciętny – jeśli na zdecydowanej większości (ponad 75% powierzchni) 
brak cech szczególnych, modelowych i osobliwych 

3 – Krajobraz ulegający standaryzacji – wyraźny zanik cech szczególnych, modelowych i osobliwych. 
Cechy te zachowane jedynie punktowo (na powierzchni nie większej niż 25% obszaru). 

 
C6. UNIKATOWOŚĆ (KRAJOBRAZU)  
 
1 – krajobrazy, które na zdecydowanej powierzchni (ponad 75% obszaru) reprezentują syntetyczne 

wyjątkowe cechy i właściwości; wyróżniające się niepowtarzalnością cech;  obszar o bardzo wysokiej 
odrębności, wyjątkowości, bardzo rzadko spotykany (lub niespotykany gdzie indziej), 
reprezentatywny  dla danego typu lub regionu, rozpoznawalny, do pewnego stopnia wzorcowy i 
specjalny; o wyrazistym i doskonale zachowanym stylu krajobrazowym (genetycznym, 
fizjonomicznym itd.):  
1A – krajobrazy unikatowe w skali województwa,  
1B – krajobrazy unikatowe  w skali typu; 

2 – Krajobrazy przeciętne, nie cechujące się unikatowością 
 
C7. TYP FIZJONOMICZNY 
  
Wyróżnianie fizjonomicznych typów krajobrazu odbywa się w drodze przyporządkowania krajobrazu 
do jednej z 40 kategorii, powstałych ze skrzyżowania typologii ukształtowania terenu (1-8): równinne, 
faliste, pagórkowate, wzgórzowe, górskie, wysokogórskie, den dolin, kotlin i obniżeń (uwaga: 
typologia ukształtowania terenu jest zgodna z typologią krajobrazu naturalnego i od niej pochodzi) z 
pięcioma odmianami wynikającymi z różnic w pokryciu terenu (A-E).      

 
Formy 

ukształtowania 
terenu 

Formy pokrycia terenu 
A.  

Krajobrazy 
otwarte (odkryte) 

B.  
Krajobrazy 

inkrustowane 

C.  
Krajobrazy 

rozcięte 

D.  
Krajobrazy 

labiryntowe 

E.  
Krajobrazy 
przykryte 

1. Krajobrazy 
równinne 

1A 1B 1C 1D 1E 

2. Krajobrazy faliste 2A 2B 2C 2D 2E 
3. Krajobrazy 
pagórkowate 

3A 3B 3C 3D 3E 

4. Krajobrazy 
wzgórzowe 

4A 4B 4C 4D 4E 

5. Krajobrazy 
górskie 

5A 5B 5C 5D 5E 
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6. Krajobrazy 
wysokogórskie 

6A 6B 6C 6D 6E 

7. Krajobrazy dolin 7A 7B 7C 7D 7E 

8. Krajobrazy 
obniżeń i kotlin 

8A 8B 8C 8D 8E 

Źródło: Chmielewski, Kułak, 2014. 
 
Przyporządkowanie opisywanej jednostki do jednej z 40 grup odbywa się w drodze dopasowania  co 
najmniej 75% powierzchni obszaru do modelowego jednego typu fizjonomicznego powyższej kategorii 
fizjonomicznej. 
Objaśnienia do kategorii: 

• 8 głównych form ukształtowania terenu:  

1. równinne - rozległe tereny płaskie 
2. faliste – rozległe tereny lekko pofalowane, o wysokości względnej „fali” mniejszej niż kilka metrów; 
3. pagórkowate –obszary o niewielkich wyniosłościach względnych (od paru do kilkudziesięciu 

metrów), które wyraźnie zarysowują się w terenie, wskutek izolacji przestrzennej i wyraźnego 
nachylenia stoku. Średnica pagórków sięga do kilkuset metrów, a wierzchołki są mniej lub bardziej 
obłe; 

4. wzgórzowe - obszary urozmaicone występowaniem form wypukłych terenu o wysokości względnej 
100-300 m, które wyraźnie zarysowują się w terenie, wskutek izolacji przestrzennej i wyraźnego 
nachylenia stoku. Średnica wzgórz wynosi minimum  kilkaset metrów, a wierzchołki mogą być 
płaskie, obłe lub ostre; 

5. górskie – obszary o wysokościach bezwzględnych powyżej  500-1200 m. n.p.m. i bardzo dużych 
deniwelacjach terenu; 

6. wysokogórskie –  obszary o wysokościach bezwzględnych powyżej  1200 m. n.p.m. i bardzo dużych 
deniwelacjach terenu; 

7. den dolin – wydłużone, zwykle płaskodenne, ciągnące się na przestrzeni co najmniej kilku 
kilometrów wąskie obniżenia terenu; 

8. obniżeń i kotlin – zwykle owalne lub okrągłe, rozległe obniżenia terenu, o średnicy co najmniej kilku 
kilometrów w otoczeniu obszarów pagórkowatych, wzgórzowych lub górskich.  

• kategorie struktury pokrycia terenu: 

A. krajobrazy odkryte - z rozległymi powierzchniami wód, śniegu i lodu, mszarów, zbiorowisk 
trawiastych, pól itp.); 

B. krajobrazy inkrustowane - w których na tle rozległych, jednorodnych fizjonomicznie form występują 
– zazwyczaj wzniesione ponad otaczający teren – drobnoskalowe naturalne lub antropogeniczne 
formy ukształtowania i pokrycia, w postaci izolowanych lub rozproszonych: grup skalnych, 
ostańców, niewielkich płatów lasów i zadrzewień, a także obiektów budowlanych i inżynieryjnych;  

C. krajobrazy rozcięte - w których występują drobnoskalowe lub liniowe naturalne lub 
antropogeniczne wcięte formy ukształtowania i pokrycia terenu, w postaci izolowanych lub 
rozproszonych: wąwozów, głębocznic, rowów, wyrobisk itp.; poza formami wciętymi, tu także 
zaliczane są antropogeniczne liniowe formy pokrycia, jak: szosy, linie kolejowe, gazociągi oraz linie 
energetyczne, rozcinające spójność rozleglejszych układów krajobrazowych; 

D. krajobrazy labiryntowe - o skomplikowanych, labiryntowych, lub mozaikowych formach pokrycia 
terenu, takich jak: torfowiska z zaawansowanymi stadiami sukcesji leśnej, rozległe obszary 
rozproszonej zabudowy z gęstą siecią dróg, drobnopłatowa mozaika lasów, łąk i pól, itp.; 

E. krajobrazy przykryte - z rozległymi obszarami leśnymi lub wielkopowierzchniowymi obszarami 
zwartej zabudowy. 
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C8. TYP GENETYCZNY 
 
1 – Krajobrazy względnie jednorodne i jednolite, za ten typ należy uznać krajobrazy rdzenne , w 

których ponad 50% powierzchni stanowią obszary jednorodne i jednolite, które od wieków 
reprezentują ten sam – jeden typ pokrycia terenu i/lub jeden model tradycyjnego użytkowania. 
Należy wyróżnić dwa podtypy (obligatoryjnie): 
1 A – ponad 75 % powierzchni stanowią obszary względnie  jednorodne i jednolite; gdy stanowią 

blisko 100% (postać reliktowa krajobrazu) dopisać dodatkowo w tabeli 1A/„R” 
1 B – blisko 100% stanowią obszary jednorodne i jednolite; gdy dodatkowo mają postać 

niespotykaną w województwie – dopisać w tabeli 1B/„U” 
2 -  Krajobrazy niejednorodne ale względnie jednolite - tzw. krajobrazy w pełni nawarstwione 

(horyzontalne). Typ ten występuje w przypadku zastąpienia jednego typu krajobrazu przez inny 
(ponad 75% powierzchni obszaru). Dodatkowo fakultatywnie można wyróżnić dwa podtypy: 
2 A - nawarstwione ewolucyjnie (krajobrazy endogeniczne, autochtoniczne –   ) – ponad  75 % 

powierzchni danego krajobrazu stanowią obszary o jednolitym krajobrazie (tło krajobrazowe), a 
stwierdzone ewolucyjne nawarstwienie jest spowodowane działaniem czynników lokalnych (np. 
sukcesja lasu, ekspansja zabudowy). Nastąpiła w nich prawie pełna „wymiana” (przykrycie) 
wcześniejszych typów krajobrazów –  a krajobraz jest ponownie względnie jednolity pod względem 
struktury i funkcji 

2 B – nawarstwione w sposób rewolucyjny (krajobrazy egzogeniczne, allochtoniczne   ), gdy ponad 
50% powierzchni stanowi obszar o wcześniejszym typie krajobrazu kulturowego, który uległ 
nagłemu przeobrażeniu i w przestrzeni obecne są elementy obce, nie uzasadnione przyrodniczo i 
funkcjonalnie 

3 - Krajobrazy niejednorodne i niejednolite. tzw. krajobrazy nawarstwione częściowo (wertykalne). 
Gdy przeobrażenia (funkcjonalne, strukturalne, fizjonomiczne) są widoczne w ponad 75 % powierzchni 
obszaru a zmiany polegały na równoczesnym powstawaniu elementów strukturalnych świadczących o 
innym użytkowaniu. W obecnej strukturze takiego typu krajobrazów kulturowych zachowane są 
elementy świadczące o różnym pokryciu terenu lub/i innym sposobie użytkowania. Dodatkowo 
fakultatywnie można wyróżnić dwa podtypy: 
3A – gdy w dominującej (powyżej 75%) powierzchni obszaru występują miejscowo (punktowo, 
liniowo) relikty krajobrazowe, które mają postać „intruzji” krajobrazowych reprezentujących 
poprzedni (jeden) model użytkowania lub pokrycia terenu. 
3B -  gdy w dominującej (powyżej 75%) powierzchni obszaru występują powierzchniowo (płaty) 
obszarów reprezentujących inne od tła typy użytkowania i/lub pokrycia terenu krajobrazów. Gdy płaty 
dodatkowo reprezentują różne typy wcześniejszego (lub są zapowiedzią wkraczania nowego) stylu 
użytkowania – podtyp mozaikowy – dodatkowo wpisać w tabeli - 3B/”M”. 
 
C9. FUNKCJE PODSTAWOWE KRAJOBRAZU13 
 
Dominujące przeznaczenie obszaru, wynika z występującego zestawu cech i elementów 
przyrodniczych lub/i wprowadzonych na danym obszarze przez człowieka po to aby realizować 
określone cele. Dla określenia podstawowej funkcji krajobrazu należy wybrać co najwyżej dwie z 
podanej niżej listy (komplementarność funkcji podstawowych) : 
1. Funkcja schronienia: 1 A – Funkcja osadnicza; 1 B – Funkcja obronna (warowna). 
2. Funkcja ekologiczna.  
3. Funkcja ochrony przyrody. 

                                                           
13 Pełniejsze opisanie funkcji znajduje się w rozdziale 10. 
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4. Funkcja materialno-zaopatrzeniowa: 4A - Funkcja rolnicza – produkcji rolnej; 4B – Funkcja produkcji 
leśnej; 4C – Funkcja gospodarki wodnej i rybackiej; 4D – Funkcja górnicza; 4E – Funkcja 
przemysłowa; 4F- Funkcja magazynowo-składowa.  

5.  Funkcja usługowa. 
6. Funkcja energo-zaopatrzeniowa (produkcji energii): 6A – Funkcja energetyczna; 6B – Funkcja 

górnicza. 
7. Funkcja komunikacyjna: 7A - Funkcja transportowa; 7B – Funkcja zapewnienia łączności. 
8. Funkcja kulturalna.  
9. Funkcja rekreacyjna: 9A – Funkcja rozrywkowo-wypoczynkowa; 9B – Funkcja turystyczna; 9C – 

Funkcja rekreacyjno-sportowa. 
10. Funkcja duchowa: 10A – Funkcja religijna; 10B – Funkcja sakralna; 10C – Funkcja symboliczna. 
11. Funkcja Estetyczna. 
 
C10. FUNKCJE UZUPEŁNIAJĄCE KRAJOBRAZU 
 
Dodatkowa  funkcja spełniająca przez dany krajobraz (obszar polifunkcyjny) lub wypełniana okresowo 
lub epizodyczne rola obszaru wobec człowieka wynikająca za obecności specyficznego zestawu cech i 
elementów przyrodniczych lub/i wprowadzonych przez człowieka. Oznaczenia j.w. Należy wskazać 
maksymalnie dwie funkcje uzupełniające. 

  

4.2. Wybór cech charakterystycznych krajobrazu 

 

W tabelach 6 i 7 zamieszczono wskaźniki cech analitycznych krajobrazu, natomiast tabela 8 

opisuje cechy syntetyczne krajobrazu. Wszystkie zebrane dane tych tabel należy umieścić w 

odpowiednich tabelach w jednym z formatów xls, xlsx, dbf, tak aby można je było włączyć do 

zintegrowanej geobazy. 

Na podstawie danych z tych tabel należy dokonać identyfikacji cech indywidualnych 

krajobrazu, jego cech charakterystycznych i w końcu wskazać na wyróżniki krajobrazu. 

W praktyce, za wyróżniki krajobrazu należy uznać: 

a) wszystkie charakterystyki (cechy) syntetyczne krajobrazu, zinterpretowane w tabeli 8; 

b) te cechy, dla których wskaźniki miały wartość niezerową w tabelach 6 i 7, a jednocześnie: 

(b1) były zgodne z typem krajobrazu (cechy charakterystyczne typologicznie), (b2) miały 

charakter wybitnie indywidualny i nie występowały w jednostkach sąsiednich (cechy 

indywidualne), albo (b3) wskazywały na unikatowość krajobrazu. 

Należy zwrócić uwagę, że rzeczywista identyfikacja cech indywidualnych i unikatowych jest 

możliwa dopiero po pełnej inwentaryzacji walorów krajobrazowych wszystkich krajobrazów i 

w wyniku porównania zestawu ich cech analitycznych. 
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4.3. Wypełnienie „Karty identyfikacji krajobrazu" 

 

Wszystkie dane szczegółowe, zebrane w trakcie audytu (a wpisane do tabel 6-8) będą 

przechowywane w geobazie. Będą one niezbędne dla planowania zaleceń ochronnych 

(zarówno w ramach urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu, jak i w trakcie sporządzania 

planów miejscowych lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy) oraz – co szczególnie ważne – jako określenie stanu wyjściowego 

(„zerowego”) dla porównań z wynikami kolejnych audytów. 

Tak bogaty zestaw danych, niezbędnych w innych etapach audytu, jest jednak nadmiarowy z 

punktu widzenia wyróżniania krajobrazów priorytetowych oraz identyfikowania głównych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. 

Dlatego też „Karta identyfikacji krajobrazu” będzie zawierać jedynie wybór informacji z tabel 

analitycznych (opisujące wyróżniki krajobrazu) oraz materiały dodatkowe, w tym zestawienia 

porównawcze oraz fotografie obrazujące stan cech (obiektów) uznanych za wyróżniki 

krajobrazu. 

Cechy charakterystyczne krajobrazu – odnoszą się zarówno do porządku 
typologicznego  jak i regionalnego. Obejmują te cechy (obiekty, procesy i ich 
właściwości) których obecność jest powszechna w danym typie (regionie) i wynika 
bezpośrednio z kryteriów wyróżniania danego regionu lub typu krajobrazu. 

Cechy indywidualne krajobrazu (odróżniające od sąsiedniego obszaru) – odnoszą się 
wyłącznie do poszczególnych, indywidualnych krajobrazów i opisują ich specyfikę oraz  
odmienność w stosunku do krajobrazów otaczających. 

Cechy unikatowe krajobrazu (unikatowość krajobrazu) - występowanie atrybutów 
przestrzeni, nie pojawiających się nigdzie indziej, poza tym jednym krajobrazem (lub 
małą grupą krajobrazów). 

Cechy analityczne – cechy mierzalne, odnoszące się do jednej klasy obiektów, 
zjawisk lub procesów. Wyrażane najczęściej w skalach ilorazowych. 

Cechy syntetyczne – charakterystyki obejmujące w sposób ogólny zjawiska 
niemierzalne bezpośrednio, mające charakter złożony i zależne od bardzo wielu cech 
szczegółowych. Są wyrażane najczęściej w skalach porządkowych lub nominalnych. 

Wyróżniki krajobrazu – zestaw (wybór) cech charakterystycznych i indywidualnych 
(w tym unikatowych), które w syntetyczny sposób opisują treść, zasoby i walory 
(wartości) danego krajobrazu. 
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Nie przesądzając obecnie końcowej formy graficznej formularza „Karty identyfikacji 
krajobrazu”14 przyjmujemy, że będzie on obejmował kilka modułów przedstawionych poniżej 
w schematycznej postaci tabelarycznej. 
 
Moduł I. Metryczka ogólna krajobrazu15           

  
       

  

kod (identyfikator) krajobrazu 842.743-03 (przykład) 
 
Typ, podtyp i nazwa krajobrazu 
 
 
 

6. Krajobraz rolniczy 6a. Z przewagą wstęgowo ułożonych 
niewielkich pól ornych, łąk i pastwisk (D - obszary z silnie 
rozproszoną zabudową, która wkracza w głąb pól 
najczęściej wzdłuż miedz i granic leśno-polnych) (przykład) 

  
       

  

kod mikroregionu 
      

  

nazwa mikroregionu 
   

położenie 
administracyjne 

typ krajobrazu naturalnego 
    

  

kod podokręgu geobotanicznego 
      

  

nazwa podokręgu geobotanicznego 
   

data i autorzy audytu   

typ krajobrazu geobotanicznego 
      

  

kod regionu historyczno-kulturowego 
      

  

typ regionu  historyczno-kulturowego               

 
Wypełnienie tego modułu polega w większości na przeniesieniu informacji z tabeli atrybutów 
numerycznej mapy mikroregionów fizycznogeograficznych. Jedynie w przypadku typu krajobrazu 
naturalnego niezbędne będzie sprawdzenie (i ewentualnie uszczegółowienie) przypisanej kategorii. 
Natomiast kod, typ i podtyp krajobrazu to identyfikatory indywidualne, przyjęte w trakcie audytu.  
 
 
 

Moduł II. Wyróżniki krajobrazu - Cechy analityczne        
 

  

nr Cecha Kategoria cechy Wartość Informacje dodatkowe  

Blok 1 – Cechy charakterystyczne typologicznie      

         

Blok 2 – Cechy indywidualne krajobrazu (w tym unikatowe)      

  
       

  

Tu wybór z listy cech i wskaźników, które zaprezentowano w tabelach 6 i 7  
 

  

                  

                                                           
14 Wzór graficzny formularza powinien zostać opracowany przez informatyka i grafika, z uwzględnieniem 
łatwości percepcji danych i możliwości przechowywania informacji w systemie GIS oraz w postaci kartoteki. 
15 Metryczka ogólna stanowi nie tylko formalny opis położenia krajobrazu w systemach typologicznych i 
regionalnych, ale przede wszystkim jest uzupełniającą charakterystyką typologiczną krajobrazu. Odpowiednie 
zinterpretowanie tych informacji umożliwia przekształcenie jednocechowej typologii (na podstawie tła 
krajobrazowego) w typologię wielocechową, obejmującą odniesienia do zróżnicowania warunków abiotycznych 
(podłoże, ukształtowanie terenu, położenie regionalne), biotycznych (roślinność potencjalna i sekwencje 
zbiorowisk naturalnych) oraz historyczno-kulturowych.  
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Wypełnienie modułu drugiego polega na przeniesieniu wartości wskaźników wybranych cech 
(uznanych za wyróżniki krajobrazu) z pełnych tabel analitycznych (Tabele 6 i 7) do „Karty”. 
 

 
Moduł III. Wyróżniki krajobrazu - Cechy syntetyczne            

Cecha Wartość wskaźnika   

Trwałość  

    
  

Tradycja  

     
  

Tożsamość  

     
  

Swojskość  

     
  

Reprezentatywność  

     
  

Unikatowość  

     
  

Typ fizjonomiczny  

     
  

Typ genetyczny  

     
  

Funkcje podstawowe krajobrazu  

     
  

Funkcje uzupełniające krajobrazu  
     

  

 
Wypełnienie modułu trzeciego polega na przeniesieniu informacji z tabeli 8. 
 

Moduł IV. Wyniki porównania z jednostkami sąsiednimi   

  
   

Porównanie z: 
  

Nr 
 
 
 
 

Cecha 
 
 
 
 

Kategoria 
cechy 
 
 
 

najbliższymi 
sąsiadami 
 
 
 

wszystkimi krajobrazami 
tego samego podtypu w 
województwie 
 
 

ze wszystkimi 
krajobrazami (różnych 
typów) w 
województwie 
  

  
      

  

Uwaga 1. Wartości dla cech uwzględnionych w module II. 
Uwaga 2. Wartości porównawcze wyraża się w wielokrotnościach odchylenia standardowego od 
średniej dla całej rozpatrywanej populacji generalnej 
                

Obliczenia wartości odchylenia standardowego (i odpowiednich wielokrotności) należy przeprowadzić 
(po wcześniejszym zestawieniu danych dla wszystkich krajobrazów z właściwej grupy) w dowolnym, 
powszechnie stosowanym programie statystycznym. 
 

Moduł V. Dokumentacja fotograficzna i kartograficzna   

Foto 01 
      

  

Foto 02 
 

Itd. 
    

  

Mapa 01 
      

  
Mapa 02 

 
Itd.            

Wszystkie fotografie powinny mieć metryczkę obejmującą m.in. tytuł (nazwę obszaru, lub obiektu),   
imię i nazwisko autora, datę wykonania i georeferencję. Umożliwi to zintegrowanie fotografii z 
geobazą. 
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Fotografie powinny przedstawiać cechy i obiekty (wyróżniki krajobrazu) oraz ogólne plany obrazujące 
fizjonomię i styl krajobrazu. Nie ma specjalnych zaleceń co do liczby wymaganych fotografii. 
Mapy (lub kartogramy) zamieszczane w tym module mogą mieć dwojaki charakter. Najczęściej będą 
obrazowały lokalizację najcenniejszych wyróżników krajobrazu (mapy) lub też porównanie danego 
krajobrazu z innymi w obrębie województwa (kartogramy).  

 
 

Rozdział 5. Ocena stanu zachowania i wartości krajobrazu 

(autorzy wiodący: Tadeusz CHMIELEWSKI, Urszula MYGA-PIĄTEK, Jerzy SOLON) 

 

5.1. Identyfikacja i ocena zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

 

Zagrożenia należy identyfikować zgodnie z Tabelą 9. Nie ma potrzeby wypełniania tabeli w 

całości – raczej należy ją traktować jako  listę kontrolną do sprawdzania kolejnych zagrożeń.  

Wynikiem identyfikacji zagrożeń powinna być lista (tabela) skrócona, obejmująca tylko te 

pozycja (wiersze), które odpowiadają zidentyfikowanym zagrożeniom. 

Zaproponowana skala oceny intensywności zagrożenia ma charakter bonitacyjny. Zakłada się 

że podczas pierwszego audytu trwałość (dynamika) zagrożenia będzie określona na 

podstawie analizy retrospektywnej (przy której należy wykorzystać dostępne materiały 

archiwalne, w tym mapy topograficzne z wcześniejszych lat oraz dokumentację planistyczną 

znajdującą się w gminach)16, natomiast przy kolejnych audytach metodą porównania dwóch 

stanów. Bieżące zagrożenie należy identyfikować poprzez widoczne skutki, albo poprzez 

dostępną dokumentację planistyczną w gminach, uwzględniając również źródła danych 

wymienione w Tabeli 4. 

Bonitację punktową przedstawioną w komentarzu do tabeli należy zastosować oddzielnie do 

zagrożeń wewnętrznych (źródło zagrożenia znajduje się na obszarze krajobrazu) oraz 

zewnętrznych (źródło zagrożenia znajduje się poza obszarem krajobrazu). 

W pierwszej kolejności należy zidentyfikować zagrożenia w stosunku do wyróżników 

krajobrazu17. W dalszej kolejności zagrożenia dla obiektów, komponentów (i ich cech), 

przekształcenie których może wpłynąć na stan wyróżników. W ostatniej kolejności należy 

dążyć do zidentyfikowania zagrożeń skierowanych na wszystkie składniki krajobrazu, których 

stan został opisany za pomocą wskaźników zawartych w tabelach 6-7. 

                                                           
16 W przypadku braku dostępu do danych z gmin na poziomie audytu ogólnowojewódzkiego można pominąć 
ocenę trwałości (dynamiki) zagrożenia. Informacje te należy wtedy uzupełnić w okresie późniejszym 
przynajmniej w odniesieniu do krajobrazów priorytetowych. 
17 Wyróżniki krajobrazu podano w Module II „Karty identyfikacji krajobrazu". Dla każdego z możliwych zagrożeń 
należy sprawdzić czy i w jaki sposób wpływa lub może wpływać na wartość (jakość) każdego wyróżnika. 
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W stosunku do wyróżnionych krajobrazów priorytetowych obowiązuje zidentyfikowanie 

wszystkich zagrożeń w stosunku do wszystkich analizowanych cech krajobrazu (tj. tych, które 

w tabelach 6-8 otrzymały wartość inną niż „0”, „bd”, „na”). 
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Tabela 9. Lista istniejących i potencjalnych zagrożeń walorów krajobrazowych i cech charakterystycznych (wyróżników) krajobrazu 
Przedmiot  
zagrożenia 
(odbiorca 

presji) 
Dziedzina / 

Dział 

Kod 
zagro-
żenia 

 

Rodzaj (charakter) 
działań stwarzających 

zagrożenia 

Źródło 
presji i 

zagrożeń 

Przykłady i komentarze 
dla wykonawcy audytu 

 

Zagrożona 
cecha 

charakterysty
czna 

(wyróżnik) 
krajobrazu 
kod jak w 

tabelach 6-8 

Zagrożenie 
wewnętrzne 

(w) lub 
zewnętrzne 

(z) 

Bonitacja 
zagrożenia  

(0 – 12 
pkt.) 

A
. Z

ag
ro

że
n

ia
 d

zi
ed

zi
ct

w
a 

p
rz

yr
o

d
n

ic
ze

go
 

A
.1

. 
D

zi
ed

zi
ct

w
o

 g
eo

lo
gi

cz
n

e 
i r

ze
źb

a 
te

re
n

u
 

A.1.1. 
 

Eksploatacja węgla kamiennego 
„na zawał”, osiadanie gruntów 

Górnictwo     

A.1.2. 
 

Odkrywkowa eksploatacja węgla 
brunatnego 

Górnictwo     

A.1.3. 
 
 

Odkrywkowa eksploatacja 
surowców skalnych 
(kamieniołomy, żwirownie, 
piaskownie) 

Górnictwo, 
Budownictwo, 
Drogownictwo 

    

A.1.4. Eksploatacja torfu Rolnictwo     
A.1.5. Zwałowiska skały dołowej i mas 

ziemnych 
Górnictwo, 
Budownictwo 

    

A.1.6. Inne rodzaje degradacji 
powierzchni ziemi przez 
eksploatację surowców 

 
... 

    

A.1.7. Składowiska odpadów 
 

Gospodarka 
komunalna, 
Budownictwo, 
Przemysł 

    

A.1.8. Erozja gleb Naturalne procesy 
przyrodnicze,  
Rolnictwo, 
Budownictwo 

Tu zaliczać się będą także 
procesy niszczenia klifów 
nadmorskich; osuwiska 
itp. 

   

A.1.9. Wykopy, nasypy, obwałowania, 
kopce 

Drogownictwo 
Gosp. wodna 
Budownictwo 
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A.1.10 Likwidacja osobliwych form 
rzeźby terenu (skarp, wąwozów, 
meandrów, wydm itp.) 

Budownictwo, 
Rolnictwo, 
Gosp. wodna, 
Drogownictwo 

    

A.1.11 Likwidacja naturalnych 
stanowisk głazów narzutowych 
 
 

Budownictwo, Gosp. 
morska, 
Architektura terenów 
zieleni 

    

A.1.12 Likwidacja naturalnych 
stanowisk i osobliwości 
geologicznych, stanowisk 
minerałów oraz skamieniałości 

Budownictwo, 
Drogownictwo 
Turystyka, 
Kolekcjonerstwo 

    

A.1.13 Niewłaściwa rekultywacja lub 
adaptacja wyrobisk i składowisk 

Inżynieria środowiska, 
Turystyka  

Tu m.in. błędy 
inżynieryjno-techniczne, 
przypadkowość rozwiązań 
lub nieudolne 
naśladownictwo; np. Park 
Miniatur Sakralnych i 
pomnik papieża w 
wyrobisku w Złotej Górze 
w Częstochowie 

   

A.1.14 Inne formy zagrożeń 
dziedzictwa geologicznego i 
rzeźby terenu 

.....     

A
.2

. 
Ek

o
sy

st
em

y 
i i

ch
 z

es
p

o
ły

 A.2.1. Zanieczyszczenia atmosfery 
 
 

Przemysł, 
Ciepłownictwo 
Rolnictwo, 
Ruch komunikacyjny 

Te zanieczyszczenia 
wpływają na wszystkie 
ekosystemy i ich zespoły 

   

A.2.2. Zanieczyszczenie wód morskich Przemysł, Rolnictwo, 
Gosp. komunalna, 
Gosp. morska 

    

A.2.3. Zanieczyszczenie wód 
śródlądowych 

Przemysł, Rolnictwo, 
Gosp. wodna, Gosp. 
komunalna, Turystyka 
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A.2.4. Eksploatacja zasobów wód 
podziemnych i 
powierzchniowych 
 
 

Przemysł,  
Górnictwo, Rolnictwo, 
Gosp. komunalna, 
Turystyka 

Efektami krajobrazowymi 
będzie tu m.in.: zanikanie 
źródeł, zmniejszanie się 
przepływów rzek,  
zmniejszanie się 
powierzchni jezior, 
przesuszenie siedlisk (np. 
w lejach depresyjnych) 

   

A.2.5. Regulacja i zabudowa 
techniczna rzek 

Przemysł,  
Górnictwo, Rolnictwo, 
Gosp. wodna,  
Energetyka 

 
 
 

   

A.2.6. Zabudowa techniczna brzegu 
morskiego i brzegów wód 
przejściowych (zatok) 

Gosp. morska, 
Transport morski, 
Turystyka 

    

A.2.7. Zabudowa techniczna brzegów 
jezior 

Turystyka, Gosp. 
wodna, 
Komunikacja, 
Budownictwo 

    

A.2.8. Osuszanie torfowisk i bagien 
oraz likwidacja ich naturalnej 
szaty roślinnej 

Rolnictwo, 
Gosp. leśna, 
Turystyka 
 

Tu znajdzie się zarówno 
zamienianie zbiorowisk 
siedlisk mokradłowych na 
użytki rolne, jak i leśne 
oraz przeznaczanie terenu 
bod zabudowę (głównie 
letniskową) 

   

A.2.9. Fizyczna i chemiczna degradacja 
siedlisk lądowych 
 
 
 

Przemysł, 
Rolnictwo, 
Osadnictwo, 
Rekreacja, 
Ruch komunikacyjny 

Te formy degradacji mają 
oczywiście także wpływ 
na jakość siedlisk i 
zasobów wodnych, które 
omówiono powyżej 
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A.2.10 Naturalna i przyspieszona przez 
działalność człowieka sukcesja 
zbiorowisk zaroślowych i 
leśnych na naturalne i 
półnaturalne zbiorowiska 
nieleśne 

Naturalne procesy 
przyrodnicze, 
Rolnictwo, 
Gosp. leśna, Ochrona 
przyrody 

Tu znajdzie się zarówno 
sukcesja na torfowiska, 
jak i na murawy 
kserotermiczne, murawy 
napiaskowe, wrzosowiska 
itp. 

   

A.2.11 Likwidacja drobnoskalowych 
siedlisk i ekosystemów 
nieleśnych 

Rolnictwo, 
Gosp. leśna, 
Gosp. wodna, 
Budownictwo, 
Drogownictwo 

Tu znajdą się m.in. jeziora 
rzeczne („starorzecza”), 
oczka wodne, mokradła, 
półnaturalne wilgotne 
wielogatunkowe łąki, 
wrzosowiska, murawy i 
zarośla kserotermiczne, 
murawy napiaskowe, 
otwarte piaski itp.  

   

A.2.12 Zmniejszanie w kompleksach 
leśnych udziału drzewostanów o 
niskiej wartości gospodarczej, 
ale ważnych dla różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej 

 
Gosp. leśna 

    

A.2.13 Ograniczanie w kompleksach 
leśnych powierzchni 
drzewostanów w najwyższych 
klasach wieku oraz 
minimalizacja udziału drzew 
sędziwych 

 
Gosp. leśna 

    

A.2.14 Zmniejszanie powierzchni lasów 
w dolinach rzecznych (łęgi, olsy) 

 
Gosp. leśna, Gosp. 
wodna 

    

A.2.15 Wprowadzanie różnych form 
zabudowy i infrastruktury 
technicznej na tereny leśne i w 
ich bezpośrednie otwarte 
otoczenie 

Budownictwo, 
Drogownictwo 
Turystyka, 
Infrastruktura 
techniczna 
 

Tu znajdą się m.in.: domy 
letniskowe, 
wielkogabarytowe hotele 
(np. Gołębiewski w 
Karpaczu), maszty 
telefonii komórkowej, 
poszerzanie wielu dróg 
leśnych itp. 
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A.2.16 Inne formy zagrożeń 
ekosystemów i ich zespołów, 
mające wpływ na zasoby i 
walory krajobrazowe 

 
 
.... 
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A.3.1. Zmniejszanie się ogólnego 
udziału naturalnych i 
półnaturalnych ekosystemów w 
krajobrazie 

Rolnictwo, 
Budownictwo, 
Drogownictwo 
Przemysł 

    

A.3.2. Rozdrobnienie struktury 
przestrzennej (fragmentacja) i 
geometryzacja naturalnych i 
półnaturalnych ekosystemów 

 
Drogownictwo 
Budownictwo 
Rolnictwo 

    

A.3.3. Gęstnienie sieci barier 
ekologicznych w krajobrazie 

Budownictwo, 
Drogownictwo 
Gosp. wodna 

Tu m.in. barierowe 
oddziaływanie dróg, 
ekranów 
dźwiękochłonnych, 
obwałowań, ogrodzeń itp.  

   

A.3.4. Likwidacja, grodzenie lub inne 
formy degradacji korytarzy 
ekologicznych 

Budownictwo, 
Drogownictwo 
Gosp. wodna 

    

A.3.5. Zawężanie szerokości 
naturalnych i półnaturalnych  
stref ekotonowych 

Budownictwo, 
Drogownictwo 
Gosp. wodna 

W efekcie – zmniejszanie 
się spójności i 
różnorodności 
krajobrazowej 

   

A.3.6. Likwidacja zadrzewień i 
zakrzewień przywodnych, 
śródpolnych i przydrożnych 

Gosp. wodna, 
Rolnictwo, 
Drogownictwo 

    

A.3.7. Inne formy zagrożeń struktury 
ekologicznej krajobrazu 

 
..... 
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B.1.1. Terytorialna ekspansja miast na 
tereny przyrodniczo-rolnicze 
(„Urban sprawl”); zawłaszczania 
terenów typu greenfield;  

Procesy 
urbanizacyjne, 
Polityka przestrzenna 

Tu m.in. wchłanianie 
przez miasta cennych 
terenów przyrodniczych i 
rolniczych, a także 
wiejskich ośrodków 
osadniczych, 
powstawanie suburbiów, 
„ramion urbanizacji” i 
chaosu przestrzennego 

   

B.1.2. Zaburzanie struktury miejskich 
zabytkowych układów 
przestrzennych przez nowe 
inwestycje 

Urbanistyka, 
Planowanie 
przestrzenne 

    

B.1.3. Zaburzanie, a nawet zacieranie 
tradycyjnych układów 
przestrzennych wsi, mieszanie 
się i rozpraszanie zabudowy 
zagrodowej, produkcyjnej i 
letniskowej w nie 
zurbanizowanym dotąd 
krajobrazie przyrodniczo-
rolniczym 

Ruralistyka,  
Planowanie 
przestrzenne 

Tu m.in. chaos 
przestrzenny na terenach 
wiejskich i rekreacyjnych 

   

B.1.4. Degradująca rewitalizacja 
 

Brak planowania 
krajobrazu, 
Niski poziom i 
przypadkowość 
projektów  

„Konkursy” i „przetargi” 
na rewitalizację obszarów 
i obiektów – wygrywają 
projekty i firmy nie 
najlepsze, lecz najtańsze 

   

B.1.5.  Inne zagrożenia dziedzictwa 
kulturowego układów 
osadniczych 

 
.... 

    

B
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B.2.1. Brak należytej ochrony i 
konserwacji zabytkowych 
obiektów i zespołów 
architektonicznych 
 

Polityka kulturalna, 
Niedostateczne środki 
finansowe PSOZ, 
Planowanie 
przestrzenne 

Dotyczy zarówno miast, 
jak i terenów wiejskich 
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B.2.2. Degradacja architektonicznych i 
krajobrazowych cech 
stylistycznych, 
charakterystycznych dla 
określonej epoki historycznej  

Polityka przestrzenna,  
Planowanie 
przestrzenne, 
 

Tu m.in. przypadkowe 
adaptacje budynków, 
przypadkowe zestawienia 
stylistyczne obiektów 
architektonicznych itp. 

   

B.2.3. Wprowadzanie do harmonijnych 
zespołów architektoniczno-
krajobrazowych materiałów i 
obiektów degradujących wyraz 
stylistyczny i funkcjonalność 
całego zespołu  

Polityka przestrzenna,  
Planowanie 
przestrzenne 

    

B.2.4. Zanik cech architektury 
regionalnej; unifikacja 
materiałów i form architektury 
wiejskiej i miejskiej oraz jej 
bezpośredniego kontekstu 
krajobrazowego (ogrodzenia, 
podjazdy, zieleń) 

Globalizacja, 
Polityka przestrzenna,  
Planowanie 
przestrzenne 

    

B.2.5. Przenoszenie obiektów o 
architekturze i stylistyce 
neowernakularnej poza 
kontekst krajobrazowy (w inny 
region) 

Globalizacja, 
Turystyka, 
Planowanie 
przestrzenne 

    

B.2.6. Inne zagrożenia zasobów i 
walorów 
architektonicznych 

 
.... 

    

B
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B.3.1. 
 
 

Upowszechnienie się 
wielkoprzestrzennych upraw 
monokulturowych 

Intensyfikacja 
rolnictwa 

    

B.3.2. 
 

Upowszechnianie się wielkich 
ferm hodowlanych 

Intensyfikacja 
rolnictwa 

    

B.3.3. 
 
 

Komasacja gruntów niszcząca 
historyczne układy przestrzenne 
rozłogów pól 

Intensyfikacja 
rolnictwa 

    

B.3.4. Zanikanie tradycyjnych upraw, 
często charakterystycznych dla 
określonych regionów  

Intensyfikacja 
rolnictwa 
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B.3.5. Regulacja biegu naturalnych 
cieków i rozcinanie terenu 
geometryczną siecią rowów 
melioracyjnych 

Intensyfikacja 
rolnictwa 

    

B.3.6. Inne zagrożenia dziedzictwa 
kulturowego terenów rolnych  

 
..... 
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B.4.1. 
 
 
 

Zanikanie cennych kulturowo 
form inżynieryjno-
architektonicznych, związanych 
z tradycyjnymi technikami 
drobnoskalowej produkcji i 
przetwórstwa 

Zmiany technologii 
produkcji i 
przetwórstwa, 
Presja ekonomiczna 

Tu m.in. rozpad 
techniczny lub likwidacja 
dawnych wiatraków, 
młynów i tartaków 
wodnych, młynówek itp. 
form wzbogacających 
treść krajobrazu  

   

B.4.2. 
 
 
 
 

Zanikanie, lub brak konserwacji 
cennych kulturowo form 
inżynieryjno-technicznych – 
świadków dawnych technologii  
 

Zmiany technologii 
produkcji,  
Presja ekonomiczna 

Tu m.in. likwidacja, lub 
brak konserwacji  
zabytkowych systemów 
inżynierii wodnej,  
nawierzchni dróg (kostka 
bazaltowa, „kocie łby”), 
konstrukcji mostowych, 
wiaduktów, linii kolejek 
wąskotorowych wraz z ich 
wyposażeniem itp. 

   

B.4.3. Wprowadzanie nowych 
obiektów inżynieryjno-
technicznych do cennych 
kulturowo zespołów 
krajobrazowych 
(urbanistycznych i 
ruralistycznych), stwarzanie 
dysonansu kulturowo-
technicznego w cennych 
zespołach krajobrazowych 

Zmiany technologii 
produkcji,  
Presja ekonomiczna 

    

B.4.4. Inne zagrożenia dziedzictwa 
kulturowego inżynierii wodnej i 
lądowej 

 
.... 
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B.5.1. Degradacja, upadek i rozpad 
materialnej substancji 
historycznych, zabytkowych 
zakładów przemysłowych i 
rzemieślniczych oraz osiedli 
patronackich 

Zmiany technologii 
produkcji,  
Presja ekonomiczna 

Dotyczy to m.in. obiektów 
i zespołów 
przemysłowych 
szczególnych, np.  typu: 
jedna z pierwszych na 
ziemiach polskich 
cementownia, zabytkowa 
kopalnia, huta, itp., a 
także starych zakładów 
produkcyjnych typu 
tkalnie, browary, 
gorzelnie itp. 

   

B.5.2. Inne zagrożenia przemysłowego 
dziedzictwa kulturowego 

 
.... 
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B.6.1. 
 
 

Zaburzenia struktury 
przestrzennej, wiodącej funkcji 
oraz degradacja genius loci i 
sacrum miejsc kultu religijnego 

Presja ekonomiczna, 
Niska kultura 
estetyczna, 
Brak planowania 
krajobrazu 

Tu m.in. dominacja 
parkingów, kramów, 
budek, reklam nad sferą 
sacrum; budowa 
pomników i figur świętych 
w przypadkowych 
miejscach  - rozwój tzw. 
„religijnych 
hipermarketów” 

   

B.6.2. 
 
 
 

Zaburzenia struktury 
przestrzennej, wiodącej funkcji 
oraz deprecjonowanie powagi 
miejsc pamięci i martyrologii 

Presja ekonomiczna, 
Niska kultura 
estetyczna, 
Brak planowania 
krajobrazu 

Tu m.in. dominacja 
parkingów, kramów, 
budek, reklam nad sferą 
pamięci i zadumy 

   

B.6.3. 
 

Upadek obiektów i zespołów 
religijnych mniejszościowych 
wyznań 

Presja ekonomiczna, 
Polityka kulturalna, 
Nietolerancja religijna 

    

B.6.4. Inne zagrożenia dziedzictwa 
miejsc kultu i pamięci 
narodowej 

 
.... 
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C.1.1. 
 
 
 
 
 

Chaos przestrzenny i stylistyczny 
form zagospodarowania terenu 

Brak planowania 
krajobrazu, Miejscowe 
plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 
wykonywane 
wyrywkowo dla b. 
małych obszarów, 
nawet dla 
pojedynczych działek 

    

C.1.2. „Uatrakcyjnianie atrakcji”: 
zabudowywanie  realnych,  
cennych wartości historycznych, 
fizjonomicznych, przyrodniczych 
i architektonicznych 
przypadkową, nieestetyczną 
(często kiczowatą) zabudową i 
infrastrukturą  
 

Turystyka, 
Brak planowania 
krajobrazu, 
Niski poziom edukacji i 
świadomości 
krajobrazowej, 
kulturowej i 
estetycznej 
społeczeństwa 

Np. wesołe miasteczka w 
kamieniołomach, 
kiczowate „aranżacje” na 
Gubałówce,  brak 
ciekawych pomysłów na 
harmonijne 
zagospodarowanie terenu 
dla potrzeb np. 
geoturystyki i ekoturystyki 

   

C.1.3. Zabudowywanie, lub inne formy 
degradacji ekspozycji: osi 
kompozycyjnych, dominant i 
akcentów, punktów, otwarć i 
panoram widokowych 
 
 

Brak planowania 
krajobrazu, 
Niski poziom edukacji i 
świadomości 
krajobrazowej, 
kulturowej i 
estetycznej 
społeczeństwa 

    

C.1.4. Inne formy zagrożenia 
fizjonomicznych aspektów 
kompozycji i ładu 
przestrzennego 
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C.2.1. 
 
 
 
 

Brak dbałości o spójny styl i 
estetykę współcześnie 
powstających zespołów 
zabudowy, zarówno miejskiej, 
jak i wiejskiej  

Brak planowania 
krajobrazu, 
Niski poziom edukacji i 
świadomości 
krajobrazowej, 
kulturowej i 
estetycznej 
społeczeństwa 

    

C.2.2. Niskie walory estetyczne wielu 
współczesnych obiektów 
architektury i ich 
bezpośredniego kontekstu 
krajobrazowego (ekspozycja 
widokowa, dojazdy, parkingi, 
zieleń, ogrodzenia) 

Brak planowania 
krajobrazu, 
Niski poziom edukacji i 
świadomości 
krajobrazowej, 
kulturowej i 
estetycznej 
społeczeństwa 

Tu szczególnie niska 
estetyka bardzo licznie 
odwiedzanych centrów 
handlowych i ich 
otoczenia 

   

C.2.3. 
 

Przesłanianie atrakcyjnych 
panoram widokowych oraz 
wartościowych obiektów i 
zespołów przyrodniczych i 
architektonicznych przez nowe, 
nieestetyczne obiekty 

Brak planowania 
krajobrazu, 
Niski poziom edukacji i 
świadomości 
krajobrazowej, 
kulturowej i 
estetycznej 
społeczeństwa 

    

C.2.4. Chaos przestrzenny i agresja 
wizualna wywołana przez liczne 
reklamy, szczególnie w 
przestrzeniach publicznych  

Brak planowania 
krajobrazu,  
Presja ekonomiczna, 
Niski poziom edukacji i 
świadomości 
krajobrazowej, 
kulturowej i 
estetycznej 
społeczeństwa 
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C.2.5. Wprowadzanie agresywnych 
wizualnie obiektów 
architektonicznych i elementów 
infrastruktury technicznej w 
miejsca o dużej ekspozycji 
widokowej  

Brak planowania 
krajobrazu,  
Presja ekonomiczna, 
Niski poziom edukacji i 
świadomości 
krajobrazowej, 
kulturowej i 
estetycznej 
społeczeństwa 

Tu m.in. pojedyncze, duże 
budynki lub ich zespoły 
eksponowane w 
przyrodniczo-rolniczym 
krajobrazie, siłownie 
wiatrowe, maszty 
telefonii komórkowej itp. 

   

C.2.6. Brak dbałości o estetyczne 
wkomponowanie tras i węzłów 
komunikacyjnych w otaczający 
krajobraz  

Brak planowania 
krajobrazu,  
Presja ekonomiczna, 
Niski poziom edukacji i 
świadomości 
krajobrazowej, 
kulturowej i 
estetycznej 
społeczeństwa 

    

C.2.7. Przypadkowa stylizacja i 
kolorystyka  
wielokondygnacyjnych osiedli 
blokowych podczas działań  
termomodernizacyjnych – tzw. 
pasteloza, rozwój kiczu w 
miastach 

Brak planowania 
krajobrazu,  
Niski poziom edukacji i 
świadomości 
krajobrazowej, 
kulturowej i 
estetycznej 
społeczeństwa 

    

C.2.8. Zarastanie otwarć widokowych z 
poboczy dróg przez roślinność 
krzaczastą, zamykanie 
krajobrazów, perspektyw i 
walorów widokowych dróg, brak 
tzw. scenic routs  

Brak planowania 
krajobrazu, 
Bierna ochrona 
przyrody,  
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C.2.9. Zarastanie roślinnością 
drzewiastą i krzaczastą 
ostańców skalnych i ruin 
zamków oraz muraw 
kserotermicznych, zamykanie 
komponowanych historycznych 
widoków, panoram i wnętrz 
krajobrazowych itp. 

Brak planowania 
krajobrazu, 
Bierna ochrona 
przyrody – prymat 
ochrony przyrody 
ożywionej  

    

C.2.10. Inne przejawy zagrożeń i  braku 
dbałości o walory estetyczne 
krajobrazu 

 
..... 

    

C
.3

. 
To

żs
am

o
ść

 m
ie

js
ca

 
  

C.3.1. 
 
 
 
 
 

Zagrożenie tożsamości 
krajobrazu wskutek jego 
glokalizacji:  hybrydyzacja i 
kreolizacja krajobrazu  
 
 
 

Brak planowania 
krajobrazu, 
Turystyka, Migracje 
ludności,  
Niska świadomość 
krajobrazowa i 
estetyczna 
społeczeństwa 

    

C.3.2. „Westernizacja” krajobrazu 
i „disneyzacja” krajobrazu 
 
 
 
 
 

Brak planowania 
krajobrazu, 
Turystyka, 
Rekreacja, 
Niska świadomość 
krajobrazowa i 
estetyczna 
społeczeństwa 

    

C.3.3. Zanik swojskości krajobrazu – 
zanikanie związków 
przynależności i przywiązania 
 
 
 

Globalizacja, 
Brak planowania 
krajobrazu, 
Migracje ludności, 
Niska świadomość 
krajobrazowa i 
estetyczna 
społeczeństwa 

    

C.3.4. Inne zagrożenia tożsamości 
krajobrazu 

 
...  
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D.1.1. Hałas 
 
 
 
 
 

Ruch komunikacyjny 
Górnictwo, 
Przemysł, 
Sport i rekreacja, 
Rolnictwo, 
Kultura masowa 

    

D.1.2.  Zanikanie indywidualnych 
(lokalnych) cech „krajobrazów 
dźwiękowych”, lub specyficznej 
warstwy dźwiękowej w 
krajobrazie (przyrodniczym, 
wiejskim) 

Urbanizacja,  
Ruch komunikacyjny, 
Kultura masowa 

    

D.1.3. Inne zagrożenia walorów 
akustycznych 

...     

D
.2

. 
W

al
o

ry
 z

ap
ac

h
o

w
e 

 

D.2.1. 
 
 

Odory 
 
 

Przemysł, 
Rolnictwo, 
Gospodarka 
komunalna, 
Ruch komunikacyjny 

    

D.2.2. Spadek udziału ziół i innych 
roślin aromatycznych w 
krajobrazie rolniczym 

Zmniejszanie się 
różnorodności 
biologicznej, 
Upowszechnianie się 
upraw 
monokulturowych, 
Chemizacja i 
mechanizacja 
rolnictwa 

    

D.2.3. Inne zagrożenia walorów 
zapachowych krajobrazu 

 
 

    

D
.3

.  
W

al
o
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n
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n
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D.3.1. Zanieczyszczenie terenu 
odpadami 
 
 
 

Gospodarka 
komunalna, Przemysł, 
Rolnictwo, Rekreacja 
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D.3.2. Zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne 
 
 
 

Gospodarka 
komunalna, 
Rolnictwo, 
Rekreacja, 
Odpady medyczne 

Tu należały będą m.in. 
zanieczyszczenia 
powietrza, wód i gleb, 
pogarszające w odczuciu 
społecznym jakość 
krajobrazu (np. 
wykluczające akweny z 
użytkowania 
rekreacyjnego) 

   
E.

 In
n

e 
za

gr
o

że
n

ia
 

  

       

Łączna bonitacja zagrożeń krajobrazu w poszczególnych działach:             (a) w                (b) z                                         
                                                               A 
                                                               B 
                                                               C 
                                                               D 
                                                               E 

   

                                                      Razem punktów:    

Skala bonitacji (określania punktowej skali) zagrożeń krajobrazów: 
0 – brak zagrożeń 
1 – zagrożenia potencjalne, niewielkie 
2 – zagrożenia potencjalne, umiarkowane 
3 – zagrożenia potencjalne, duże 
4 – zagrożenia istniejące, niewielkie, o słabnącym natężeniu 
5 – zagrożenia istniejące, niewielkie, względnie stałe 
6 – zagrożenia istniejące, niewielkie, o narastającym natężeniu 
7 – zagrożenia istniejące, umiarkowane, o słabnącym natężeniu 
8 – zagrożenia istniejące, umiarkowane, względnie stałe 
9 – zagrożenia istniejące, umiarkowane, o narastającym natężeniu 
10 – zagrożenia istniejące, duże, o słabnącym natężeniu 
11 – zagrożenia istniejące, duże, względnie stałe 
12 – zagrożenia istniejące, duże, o narastającym natężeniu.
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Zagrożenia potencjalne to zagrożenia mogące z dużym prawdopodobieństwem wystąpić na 
analizowanym obszarze (w granicach danego krajobrazu) do czasu kolejnej edycji audytu 
krajobrazowego. Oceniamy je na podstawie: 
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 
- strategii rozwoju regionu; 
- zgłaszanych przez różne gremia propozycji zmian stosunków ekologicznych, zmian sposobu 

zagospodarowania i intensywności użytkowania terenu i związanych z tym zmian fizjonomii 
krajobrazu. 

Zagrożenia istniejące to zagrożenia występujące aktualnie (w trakcie wykonywania audytu), 
stwierdzone na podstawie: 
- uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego; 
- realizowanych inwestycji; 
- procesów zachodzących w środowisku w okresie ostatnich kilku lat i rzutujących na aktualny stan 

jego zasobów i walorów; 
- aktualnego stanu środowiska i fizjonomii krajobrazu. 
Materiałem wyjściowym są również dane wymienione w źródłach w Tabeli 4. 
 
Określenie skali zagrożenia krajobrazu (zagrożenia niewielkie, umiarkowane, lub duże) jest zazwyczaj 
obciążone znaczną dozą subiektywizmu. Ogólne kryteria określania skali zagrożenia, pozwalające 
zmniejszyć stopień subiektywizmu oceny, zawiera poniższe zestawienie: 
 

 
 

Zagrożenie krajobrazu 

Udział % obszaru, na którym występują (lub mogą wystąpić) zmiany 
struktury, funkcji i fizjonomii terenu 

Zmiany niewielkie, 
harmonijne, ewolucyjne 

Zmiany istotne, z 
elementami 

dyskontynuacji 
struktury, funkcji, 

fizjonomii i tożsamości 
miejsca 

Całkowita zmiana 
struktury, funkcji i 

fizjonomii 

Niewielke do 20% do 10% do 1% 

Umiarkowane 21 – 60% 11 – 30% 2 – 15% 

Duże >60% >30% >15% 
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5.2. Sporządzenie "Karty oceny krajobrazu" 
 

Sporządzenie Karty oceny krajobrazu polega na wpisaniu ocen do formularza 
przedstawionego w Tabeli 10. 
 
Tabela 10. Karta oceny krajobrazu 

kod (identyfikator) krajobrazu   

typ krajobrazu   

podtyp krajobrazu   

nazwa krajobrazu   

data oceny   

autorzy oceny   

  stan 
zachowania/ 
wykształcenia  

poziom 
zagrożenia  

wskazania do 
typowania 
krajobrazu 
priorytetowego 
(T/N) 

Wyróżniki krajobrazu 

  Cechy analityczne - charakterystyczne typologicznie 

…       

…       

Cechy analityczne - indywidualne (w tym unikatowe) 

…       

…       

Cechy syntetyczne 

Trwałość       

Tradycja       

Tożsamość       

Swojskość       

Reprezentatywność       

Unikatowość       

Typ fizjonomiczny       

Typ genetyczny       

Walory krajobrazowe ogólnie 

  Walory przyrodnicze       

Walory kulturowe       

Fizjonomia krajobrazu       

Walory akustyczne, zapachowe i sanitarne    

Funkcje krajobrazu 

  Podstawowe       

Uzupełniające       

Jakość zarządzania krajobrazem - ocena opisowa 

Dynamika jednostki (ocena zmian, jakie zaszły  w okresie od przeprowadzenia poprzedniego audytu 
krajobrazowego) - ocena opisowa 
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Stan zachowania/wykształcenia ocenia się w skali trzystopniowej: A – bardzo dobry lub dobry, B – 
przeciętny, C – niewystarczający. Podstawą do oceny są dane zawarte w tabelach 6-8 oraz w module 
IV „Karty identyfikacji krajobrazu”. Ocena ma charakter względny – przez porównanie z innymi 
krajobrazami tego samego podtypu w województwie. Wartość A przypisuje się w przypadku gdy 
cecha charakterystyczna dla podtypu występuje znacznie silniej niż przeciętnie (co najmniej 1 
odchylenie standardowe powyżej średniej), wartość C - w przypadku gdy cecha charakterystyczna dla 
podtypu występuje znacznie słabiej niż przeciętnie (co najmniej 1 odchylenie standardowe poniżej 
średniej). W pozostałych przypadkach przypisuje się wartość B. 
Poziom zagrożenia określa się przez przepisanie odpowiedniej wartości z tabeli 9. Na podstawie tych 
danych formułuje się opinię (TAK lub NIE) co do możliwości uznania danego krajobrazu za krajobraz 
priorytetowy. TAK należy wpisać, gdy stan określono jako A lub B, a jednocześnie bonitacyjna ocena 
zagrożenia jest nie wyższa niż 7. 
Jakość zarządzania krajobrazem określa się opisowo biorąc pod uwagę politykę przestrzenną na 
obszarze gminy, występowanie obszarów chronionych posiadających plany ochrony (plany zadań 
ochronnych) oraz wszystkie inne dostępne informacje. 
Dynamiki jednostki nie określa się podczas pierwszego audytu. W trakcie kolejnych audytów 
dynamikę określa się na podstawie porównania stanów z dwóch okresów. 
 
 

Rozdział 6. Wyróżnianie krajobrazów priorytetowych 

(autor wiodący: Urszula MYGA-PIĄTEK) 

 

Zgodnie z definicją zawartą w projekcie ustawy, krajobraz priorytetowy to krajobraz 

szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, 

historyczne lub estetyczno-widokowe i jako taki wymagający zachowania. Tak sformułowana 

definicja umożliwia zastosowanie różnych kryteriów typowania krajobrazów priorytetowych 

oraz odnoszenia ich do różnych skal przestrzennych i do różnego wymiaru społecznego (np. 

społeczeństwa kraju lub województwa). Na potrzeby audytu przyjęto odwołanie do wartości 

w skali wojewódzkiej, gdyż taki zasięg terytorialny obejmuje audyt. 

Za krajobrazy priorytetowe uznaje się krajobrazy spełniające co najmniej jedno z poniższych 

kryteriów (podano w kolejności hierarchii ważności): 

Unikatowość występowania – krajobraz, który cechuje niepowtarzalny zestaw cech 

analitycznych i/lub syntetycznych (stanowiących wyróżnik krajobrazu18), świadczący o 

indywidualności, wysokiej odrębności, wyjątkowości, bardzo rzadko spotykany (lub nie 

spotykany gdzie indziej w województwie/regionie), rozpoznawalny, do pewnego stopnia 

wzorcowy i specjalny, osobliwy; o wyrazistym i doskonale zachowanym stylu lub wyrazie 

krajobrazowym (genetycznym, fizjonomicznym itd.); reprezentatywny wobec cech 

charakterystycznych danego typu zachowanych w stopniu co najmniej dobrym, i 

ewentualnie podlegający istniejącym niewielkim, względnie stałym lub rosnącym 

                                                           
18 w syntetycznym opisie cech należy uwzględnić wartości tj. naturalność, trwałość, a w zakresie znaczenia dla 
społeczeństwa także tradycję, tożsamość, swojskość oraz symbolikę krajobrazu (por. Tabela 8 i Tabela 10). 
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zagrożeniom (co pretenduje go do natychmiastowej ochrony, prowadzącej do 

wyeliminowania zagrożeń i zachowania).  

Reprezentatywność – krajobraz, który jest „wzorcem”, stanowiący modelowy, klasyczny 

przykład dla danego podtypu19; jednocześnie obszar optymalny pod względem 

funkcjonowania krajobrazu, w przypadku krajobrazu z dominacją wartości przyrodniczych o 

bardzo wysokiej naturalności i zgodności ekosystemu z uwarunkowaniami abiotycznymi; 

oryginalny pod względem typu fizjonomicznego. W przypadku krajobrazów o przewadze 

wartości kulturowych reprezentuje zestaw cech charakterystycznych zachowanych w stopniu 

co najmniej dobrym (typowych dla danej epoki historyczno-stylistycznej lub cywilizacyjno-

kulturowej). Jeśli występują niewielkie, względnie stałe lub rosnące zagrożenia należy je 

wyeliminować, aby zachować lub przywrócić stan modelowy (archetypiczny). 

Czystość (jednoznaczność, czytelność) formy krajobrazu – krajobraz, który w całym swym 

obszarze przynależy do jednego z 40 typów fizjonomicznych i dodatkowo krajobraz cechuje 

się względną trwałością; na jego obszarze zachowany jest w pełni tradycyjny styl („postać”) 

krajobrazu, charakterystyczny dla określonej epoki historycznej lub regionu. Jeśli istnieją 

zagrożenia, to występują w stopniu niewielkim, malejącym, nie doszło jednak do 

przekształceń struktury, tekstury i faktury krajobrazów otwartych, nie uległy zaburzeniu 

walory widokowe (fizjonomiczne), a w przypadku krajobrazów osadniczych nie zostały 

zaburzone tradycyjne wzorce zabudowy, architektura, stylistyka i tożsamość. Taka definicja 

oznacza, że cechy charakterystyczne tego krajobrazu powinny być wykształcone i zachowane 

w stopniu dobrym lub bardzo dobrym. 

Dotychczasowa ochrona prawna - krajobrazy objęte dotychczas statusem parków 

narodowych, obszary z listy światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO, 

obszarowe pomniki historii oraz - po spełnieniu dodatkowego kryterium (1-3) – niektóre 

obszary Natura 2000, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody (np. spełniające dodatkowo 

kryterium przynajmniej regionalnej unikatowości, reprezentatywności), parki kulturowe (np. 

spełniające dodatkowo kryterium – regionalnej czystości formy lub unikatowości, czy 

reprezentatywności). W krajobrazach stanowiących w zdecydowanej części lub całości 

krajobraz chroniony, zestaw cech charakterystycznych musi być zachowany w stopniu 

dobrym i bardzo dobrym.  

Ważność krajobrazu – krajobrazy, które otrzymały najwyższe wartości we wszystkich 

kategoriach oceny cech szczególnych i charakterystycznych (najwyższy stopień wyróżników 

krajobrazu) – porównaj dane z Tabeli 10. 

 

 

                                                           
19 należy założyć sytuację optymalną, że każdy określony podtyp krajobrazu (zgodnie z typologią 
zaproponowaną dla celów audytu) będzie miał swoje krajobrazy reprezentatywne uznane za priorytetowe w 
skali całej Polski (swoisty „bank archetypów krajobrazów”). 
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Procedura typowania krajobrazów priorytetowych bazuje na szczegółowej analizie treści 

Tabeli 10 oraz Tabel 6-8. Dla każdego z wymienionych wyżej kryteriów, służących do wyboru 

krajobrazów priorytetowych występuje odmienny zestaw warunków formalnych, które 

przedstawiono poniżej: 

a) Unikatowość występowania – niepowtarzalna (jednostkowa) kombinacja cech 

analitycznych indywidualnych i/lub cech syntetycznych; przynajmniej 70 % cech wziętych 

pod uwagę ma kategorię „TAK” (wg kolumny 4 Tabeli 10); 

b) Reprezentatywność – wszystkie cechy analityczne charakterystyczne dla danego podtypu 

oraz kategoria „reprezentatywność” w obrębie cech syntetycznych mają kategorię „TAK”; 

c) Czystość (jednoznaczność, czytelność) formy krajobrazu - Trwałość, Tradycja, Tożsamość, 

Swojskość, Typ fizjonomiczny, Typ genetyczny pośród cech syntetycznych oraz Walory 

kulturowe i Fizjonomia krajobrazu mają kategorię „TAK”; 

d) Dotychczasowa ochrona prawna – co najmniej 90 % powierzchni krajobrazu jest objęte 

statusem ochronnym (określane na podstawie Tabeli 6 – zmienna A3 lub Tabeli 7 – wskaźnik 

Dotychczasowa ochrona); 

e) Ważność krajobrazu – krajobrazy, które charakteryzują się najwyższą liczbą kategorii 

„TAK”, a nie zostały wytypowane na podstawie wyżej wymienionych kryteriów. 
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Rozdział 7. Sposób i zakres formułowania zaleceń dotyczących zarządzania 

krajobrazem20 

(autor wiodący: Jerzy SOLON) 

 

W wyniku przeprowadzenia delimitacji i identyfikacji typologicznej krajobrazów, a następnie 

inwentaryzacji ich walorów krajobrazowych, określenia wyróżników krajobrazu, oceny 

zagrożeń i stanu wszystkich krajobrazów i na końcu wskazania krajobrazów priorytetowych  

zostaje zgromadzona wystarczająca wiedza, umożliwiająca formułowanie zaleceń 

wpływających na zarządzanie krajobrazem. Pod względem formalnym zalecenia 

formułowane przez autorów audytu nie mają mocy prawnej. Mogą być jednak wskazówką i 

pomocą dla formułowania urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu na poziomie 

województwa (w odniesieniu do krajobrazów priorytetowych) oraz materiałem 

pomocniczym przy tworzeniu nowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Dodatkowo, takie wskazówki mogą i powinny być brane pod uwagę przy 

tworzeniu/modyfikowaniu planów ochrony dla obszarów chronionych na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody. 

Zakres merytoryczny możliwych zaleceń powinien być szeroki i obejmować trzy główne 

dziedziny: (a) zagospodarowanie przestrzenne, (b) wykonywanie funkcji/zabiegów 

gospodarczych w poszczególnych ekosystemach, obiektach i wydzielonych fragmentach 

terenu, (c) organizację i zakres kompetencji instytucji i podmiotów, których działalność ma 

wpływ na krajobraz. 

                                                           
20 Zgodnie z zapisem SIWZ ten rozdział instrukcji powinien zawierać sposób i zakres formułowania zaleceń co do 
działań dotyczących zarządzania krajobrazem w zakresie jego ochrony, kształtowania i zrównoważonego 
użytkowania w kierunku uzyskania stanu zgodnego ze Standardem Jakości Krajobrazu (SJK). W różnych 
komentarzach do Konwencji Krajobrazowej oraz w propozycjach zmian w ustawach SJK jest definiowany 
podobnie ale nie identycznie (np.: „Standardy jakości krajobrazu, po zidentyfikowaniu i opisaniu konkretnego 
krajobrazu, są szczegółowym określeniem cech, które mieszkańcy regionu chcieliby wyróżnić w ich otoczeniu”, 
„standard jakości krajobrazu - należy przez to rozumieć sformułowanie przez kompetentne władze publiczne 
aspiracji opinii publicznej dotyczących cech krajobrazowych ich otoczenia, uwzględniające harmonię 
poszczególnych elementów krajobrazu oraz zachowanie w krajobrazie elementów dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wraz z ich powiązaniami.”. Definicje te odwołują się do pojęcia „cel jakości krajobrazu”, użytego 
w oficjalnej polskiej wersji Konwencji (jako tłumaczenie terminu ”landscape quality objective”), który oznacza, 
w przypadku określonego krajobrazu, sformułowanie przez właściwe organy publiczne aspiracji społeczeństwa 
w odniesieniu do cech otaczającego je krajobrazu. Należy tu wyraźnie podkreślić, że nie istnieją do tej pory 
żadne oficjalnie przyjęte SJK, nie istnieje również ogólnie przyjęta metodyka ich tworzenia. Opracowanie SJK nie 
leży też w zakresie audytu krajobrazowego. Można jedynie domniemywać, że w ramach konsultacji społecznych 
możliwe jest sformułowanie SJK (konsultacje społeczne mają m.in. obejmować: „zalecenia co do działań 
dotyczących zarządzania krajobrazem w zakresie jego ochrony, kształtowania i zrównoważonego użytkowania”.  
Z powyższych powodów w instrukcji nie używa się terminu SJK, a opis możliwych zaleceń dotyczy zachowania 
lub poprawy stanu krajobrazu. Można więc domyślnie przyjąć (przy założeniu, że krajobraz o dobrze 
wykształconych cechach charakterystycznych (wyróżnikach), trwały, estetyczny i użytkowany w sposób 
zrównoważony spełnia kryteria SJK), że zalecenia dotyczą uzyskania stanu zgodnego z SJK. 
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W zakresie zagospodarowania przestrzennego zalecenia mogą dotyczyć między innymi: 

- wskazywania obszarów wyłączonych z zabudowy, 

- wskazywania sposobów lokowania zabudowy w przestrzeni wraz z zasadami urbanistyczno-

architektonicznymi tej nowej zabudowy, 

- wskazywania na konieczność lub niewłaściwość zmian w pokryciu terenu, w komasacji 

gruntów, zmiany granicy leśno-polnej, działań wpływających na hydrografię terenu, itp. 

W zakresie wykonywania funkcji/zabiegów gospodarczych zalecenia mogą dotyczyć między 

innymi: 

- wskazywania na celowość rozpoczęcia, kontynuacji lub zaniechania różnych form 

aktywności (np. rolniczej w zakresie sposobów uprawy roli, użytkowania kośno-

pastwiskowego itp.), 

- wskazywania na celowość zmiany gospodarowania w lesie, w dolinach rzecznych, 

- wskazywania na celowość zabiegów renaturalizacyjnych w skali krajobrazu, lub celowość 

restauracji  w odniesieniu do obiektów kultury materialnej, itd. 

W zakresie organizacji i zakresu kompetencji zalecenia mogą dotyczyć między innymi: 

- wskazywania na potrzebę wzmocnienia kadrowego (pod względem ilości i jakości) komórek 

administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się krajobrazem, 

- wskazywania kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi, itd. 

Powyższy przegląd ma charakter wyłącznie przykładowy, gdyż w odniesieniu do konkretnych 

krajobrazów zalecenia mogą przybierać różne formy. 

Część zaleceń może mieć charakter opisowy, ale większość powinna zostać zestawiona w 

dwie tabele. Pierwsza powinna określać propozycje przeciwdziałań w stosunku do zagrożeń 

według poniższego wzoru: 

Wyróżnik krajobrazu Zagrożenie Przeciwdziałanie Adresat 

    

    

    

 

Druga tabela powinna zawierać propozycje działań w przypadku braku bezpośrednich 

zagrożeń: 

Wyróżnik krajobrazu Stan obecny Propozycja poprawy 
stanu 

Adresat 
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Sposób formułowania zaleceń może być oczywiście bardzo różny. Aby miały one sens 

powinny być umocowane prawnie (na poziomie ustawy lub przynajmniej rozporządzenia), w 

taki sposób aby propozycje przeciwdziałań były bezwzględnie włączane do prawa 

miejscowego.  

 

Rozdział 8. Sposób zapisu i prezentacji danych przestrzennych i atrybutowych 

(autor wiodący: Jerzy SOLON) 

 

Końcowym efektem prac audytu krajobrazowego będzie geobaza, zgodna ze strukturą 

oprogramowania ArcGis (wersja co najmniej 9.3, a najprawdopodobniej 10.1 lub wyższa), 

obejmująca: 

- cyfrową mapę krajobrazów całego województwa. Mapa (wykonana początkowo w formacie 

ESRI shp w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992) jest jednocześnie 

uszczegółowioną mapą mikroregionów fizycznogeograficznych.  

- podstawową tabelę atrybutów mapy, obejmującą co najmniej następujące pola (poza 

automatycznie generowanymi przez program): 

 
kod opis sposób wypełnienia 

Mikro_k Kod mikroregionu Wg uzgodnionej listy mikroregionów zapis postaci 

xxx.xxx – wypełnione centralnie na podkładzie mapy 

mikroregionów 

Mikro_n Nazwa mikroregionu Wg uzgodnionej listy mikroregionów – wypełnione 

centralnie na podkładzie mapy mikroregionów 

Geo_R_k Kod podokręgu geobotanicznego Wg istniejącej listy (Matuszkiewicz 1993) w postaci 

A.1.1.a – wypełnione centralnie na podkładzie mapy 

mikroregionów 

Geo_R_n Nazwa podokręgu 

geobotanicznego 

Wg istniejącej listy (Matuszkiewicz 1993) – wypełnione 

centralnie na podkładzie mapy mikroregionów 

Geo_T_k Kod typu potencjalnego krajobrazu 

roślinnego 

Wg istniejącej listy (Matuszkiewicz 1993) – wypełnione 

centralnie na podkładzie mapy mikroregionów 

Geo_T_n Nazwa typu potencjalnego 

krajobrazu roślinnego 

Wg istniejącej listy (Matuszkiewicz 1993) – wypełnione 

centralnie na podkładzie mapy mikroregionów 

Typ_kraj Typ krajobrazu naturalnego Wg istniejącej listy  (Richling, Ostaszewska 2005) – 

wypełnione centralnie na podkładzie mapy 

mikroregionów 

Kult_k Kod regionu historyczno-

kulturowego 

Wg opracowywanej listy (Plit npbl.) – wypełnione 

centralnie na podkładzie mapy mikroregionów 

Kult_n Nazwa regionu historyczno-

kulturowego 

Wg opracowywanej listy (Plit npbl.) – wypełnione 

centralnie na podkładzie mapy mikroregionów 

Kraj_k Kod krajobrazu Utworzony w trakcie audytu 

Kraj_T Typ krajobrazu Zidentyfikowany w trakcie audytu 

Gmin1_n Nazwa gminy w którym leży Nazwa 
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większość krajobrazu Informacja wprowadzona  w trakcie audytu 

Gmin1_d Stopień dominacji 0 – cały krajobraz w tej gminie 

1 – największa część krajobrazu w tej gminie. 

Informacja wprowadzona  w trakcie audytu 

Gmin2_n Nazwa gminy w którym leży 

mniejsza część krajobrazu 

Nazwa gminy, w którym leży druga co do powierzchni 

część krajobrazu 

Informacja wprowadzona  w trakcie audytu 

Gmin2_d Stopień subdominacji 2 – krajobraz leży wyłącznie w dwóch gminach 

(Gmin2_n jako subdominant) 

3 – krajobraz leży więcej niż w dwóch gminach  

(Gmin2_n jako subdominant) 

Informacja wprowadzona  w trakcie audytu 

prior Czy jest to krajobraz priorytetowy TAK – gdy krajobraz został zaliczony do grupy 

priorytetowych, w innym przypadku NIE. 

Informacja wprowadzona  w trakcie audytu 

 

- dodatkowe tabele zawierające wszystkie informacje zawarte w Tabelach 6-10; 
- ewentualnie inne materiały z georeferencją, takie jak fotografie. 
Uzupełnieniem geobazy będą papierowe formularze „Karty stanu krajobrazu” i „Karty oceny 
krajobrazu”. 
Szczegółowy schemat geobazy (zasady kodowania, form tabel, powiązań, słowników itd.) 

powinien zostać opracowany w przyszłości, ale przed rozpoczęciem prac nad audytem w 

województwach. 

 

Rozdział 9. Dodatkowe uwarunkowania umożliwiające poprawne 

przeprowadzenie audytu 

(autor wiodący: Jerzy SOLON) 

 

Aby audyt został przeprowadzony poprawnie w skali województwa, a uzyskane wyniki były 

porównywalne w skali ogólnopolskiej, niezbędne jest spełnienie kilku dodatkowych 

warunków: 

1) Przed rozpoczęciem akcji audytów krajobrazowych w województwach niezbędne jest: 

a) przetestowanie niniejszej instrukcji na wybranych gminach (a dokładnie – 

odpowiadających im mikroregionach fizycznogeograficznych) pod kątem wykonywalności, 

pracochłonności i rzeczywistych kosztów; 

b) opracowanie dla całej Polski mapy mikroregionów fizycznogeograficznych, bazującej na 

podziale mezoregionów na jednostki niższego szczebla; 

c) weryfikacja mapy typologii krajobrazu naturalnego Polski dostosowana do skali audytu 

krajobrazowego; 
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d) opracowanie szczegółowego schematu bazy danych na potrzeby audytu (analogicznego do 

opracowania „Standard GIS w ochronie przyrody”) oraz opracowanie wzoru formularzy i 

„Kart”; 

2) Zespół osób wykonujących audyt w województwie, niezależnie od sposobów w jaki będzie 

wyłaniany lub powoływany, musi obejmować co najmniej następujących specjalistów: 

- geografa fizycznego kompleksowego z doświadczeniem na polu ekologii krajobrazu, 

- ekologa krajobrazu wywodzącego się ze środowiska biologów (botaników lub zoologów), 

- geografa specjalizującego się w geografii człowieka, geografii historycznej i z 

doświadczeniem na polu badań krajobrazów kulturowych; 

- specjalistę od planowania przestrzennego, 

- architekta krajobrazu, 

- specjalistę w zakresie GIS (specjalność tę może reprezentować jeden z wcześniej 

wymienionych specjalistów), 

3) Wyniki audytu, przed przyjęciem przez samorząd wojewódzki, powinny być poddane 

recenzji przez zewnętrznych recenzentów, z których przynajmniej część powinien wskazywać 

GDOŚ lub RDOŚ, 

4) Komplet wyników audytu, poza wykorzystaniem w województwie powinien być także 

obligatoryjnie przekazywany do GDOŚ, gdzie powinno powstać stanowisko pracy 

odpowiedzialne za przechowywanie oraz ewentualne przetwarzanie i udostępnianie 

wyników poszczególnych audytów. 

Realizacja większości powyższych warunków będzie możliwa jedynie wtedy, gdy 

odpowiednie zapisy prawne pojawią się w ustawie lub przynajmniej w rozporządzeniu 

określającym zasady prowadzenia audytu. 
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Rozdział 10. Słownik pojęć pomocnych w wyborze typu krajobrazu, opisie 

jego cech szczególnych oraz wskaźników 

(autorzy wiodący: Tadeusz CHMIELEWSKI, Urszula MYGA-PIĄTEK) 

 

 

(1) CECHY WERNAKULARNE KRAJOBRAZU,  (REGIONALIZM) W KRAJOBRAZIE 

Cechy wernakularne przejawiają się w krajobrazie głównie za pomocą cech budownictwa i 

stylów osadniczych. Budownictwo wernakularne przedstawia sobą obiekty użytkowe i 

funkcjonalne, będące wytworem kultury rzemieślniczej, które kształtowane są przez 

regionalne warunki geograficzne (głównie podłoże geologiczne, ukształtowanie terenu, 

klimat) oraz dostępność lokalnych materiałów budowlanych. Charakter i estetyka 

budownictwa wernakularnego kształtowane są dzięki stałemu powtarzaniu podstawowej 

formy, która ulega ciągłym modyfikacjom. Jednak zmiany adaptacyjne następują wyłącznie w 

wyniku nowego funkcjonalnego rozwiązania. Cechy wernakularne są podstawą do 

wyróżniania regionów architektonicznych, w których występowały lub występują nadal 

formy budowlane o pokrewnych cechach, wytworzone w procesie historycznym na skutek 

podobnych warunków rozwoju kultury materialnej ludności w nim zasiedziałej. W 

budownictwie wernakularnym wykształciły się interesujące formy budynków drewnianych 

charakterystyczne dla miejscowych warunków klimatycznych, obyczajów i rozwiązań 

konstrukcyjnych. Regionalne odrębności obejmują formę budynku i ukształtowanie jego 

bryły, materiał budowlany, system konstrukcji ścian, stropów i dachu, rodzaj pokrycia 

dachowego, zdobnictwo, rozplanowanie pomieszczeń, wyposażenie wnętrz i inne elementy. 

Przykładem jest krajobraz Podhala. 

 

(2) FUNKCJE PODSTAWOWE KRAJOBRAZU 

Dominujące przeznaczenie obszaru, wynika z występującego zestawu cech i elementów 

przyrodniczych lub/i wprowadzonych na danym obszarze przez człowieka, po to aby 

realizować określone cele. Funkcje krajobrazu można korelować z podstawowymi 

potrzebami człowieka. Charakter funkcji uzależniony jest od celów, jakie ma wobec 

człowieka spełniać krajobraz. Podstawie funkcje krajobrazu to :   

1.Schronienia – polega na zapewnieniu człowiekowi przestrzeni życiowej i gospodarczej. 

1 A – Funkcja osadnicza 

1 B – Funkcja obronna (warowna) 
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2. Ekologiczna – polega na zapewnieniu człowiekowi jako żywemu organizmowi niezbędnych 

substancji fizjologicznych (wody, powietrza, światła itd.), czyli odpowiedniego dla życia 

środowiska. 

3.Przyrodoochronna – polega na zabezpieczeniu odpowiednich warunków ekologicznych 

innym organizmom żywym, stanowiącym organiczną (biotyczną) cześć środowiska i systemu 

krajobrazowego, a także ochronie przed zagrożeniami wszystkich organizmów żywych i 

całych ekosystemów, przez co warunkująca w przyszłości byt człowieka. 

4.Materialno-zaopatrzeniowa (produkcji dóbr materialnych) – zapewnia człowiekowi 

niezbędne do życia i działalności dobra materialne (surowce, przedmioty użytkowe, 

narzędzia itp.).  

4 A - Funkcja rolnicza – produkcji rolnej 

4 B – Funkcja gospodarki leśnej 

4 C – Funkcja gospodarki wodnej i rybackiej 

4 D – Funkcja górnicza 

4 E – Funkcja przemysłowa 

4 F- Funkcja magazynowo-składowa 

5. Usługowa – zaopatrzenie w dobra niematerialne (działalność bankowa, opieka zdrowotna, 

etc.) 

6. Energo-zaopatrzeniowa (produkcji energii) – polega na zaopatrzeniu człowieka  

w energię, niezbędną do działalności przetwórczej. 

6 A – Funkcja energetyczna 

6 B – Funkcja górnicza 

7. Komunikacyjna – zapewnia człowiekowi możliwość komunikowania się, przemieszczania 

się w przestrzeni, transportowania materiałów, energii, informacji. 

7A - Funkcja transportowa 

7B – Funkcja zapewnienia łączności 

8. Poznawcza – umożliwia edukację i rozwój człowieka, poszerza horyzonty jego wiedzy o 

człowieku, społeczeństwie, środowisku życia itd. 

9. Rekreacyjna – zapewnia człowiekowi możliwości wypoczynku, poprawy zdrowia i stanu 

psychicznego oraz zabawy. 

9A – Funkcja rozrywkowo-wypoczynkowa 

9B – Funkcja turystyczna 
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9C – Funkcja rekreacyjno-sportowa 

10. Duchowa- Zaspokaja potrzeby wyższego rzędu (potrzeby niematerialne, duchowe). 

10 A – Funkcja religijna 

10 B – Funkcja sakralna 

10 C – Funkcja symboliczna 

11. Estetyczna -  Zapewnia człowiekowi doznania i przeżycia estetyczne, niezbędne dla jego 

rozwoju duchowego, moralnego oraz dobrego samopoczucia. 

 

(3) FUNKCJE UZUPEŁNIAJĄCE KRAJOBRAZU 

Dodatkowa rola spełniania przez dany krajobraz (obszar polifunkcyjny) lub wypełniana 

okresowo lub epizodyczne wobec człowieka a wynikająca za obecności specyficznego 

zestawu cech i elementów przyrodniczych lub/i wprowadzonych przez człowieka.  

Rodzaje funkcji dodatkowych są takie są jak funkcji podstawowych, różnica podlega na 

mniejszych zasięgu występowania lub ewentualnym zdominowaniu przez inne, ważniejsze i 

bardziej widoczne funkcje 

 

(4) GLOKALIZACJA KRAJOBRAZU  

Widomy, przestrzenny efekt ścierania się w opisywanym obszarze wpływów lokalnych i 

procesów globalnych. Glokalizacja będąca kompromisem zachowania walorów i wartości 

lokalnych wobec naporu procesów globalnych prowadzi do zmian/zaburzeń w krajobrazie i 

najczęściej przybiera postać kreolizacji (mieszania) i hybrydyzacji (przypadkowego 

dobierania, nieuporządkowanej różnorodności) 

• Kreolizacja krajobrazu – zachodzi najczęściej w regionach o wyrazistych wzorcach 

kulturowych widocznych w krajobrazie, które ścierają się z wzorcami napływowymi 

(importowanymi) (np. Podhale, gdzie krajobraz zmieniony jest pod wpływem kultury 

masowej reprezentowanej np. przez turystów). Ze „spotkania” kultur powstaje nowa 

jakość krajobrazu (zob. krajobraz nietrwały - obcy). Kreolizacja krajobrazu to postać 

„zmieszana” tzw. „mas-góralszczyzny”, będąca najczęściej postacią kiczowatą i tandetną, 

tanią „podróbką” krajobrazu rodzimego. Rozdzielenie poszczególnych elementów lub też 

„oczyszczenie” krajobrazu z elementów „zmieszania” jest obecnie prawie niemożliwe. 

• Hybrydyzacja krajobrazu – mieszanie wzorców i cech z różnych typów krajobrazu, 

wskutek czego powstaje krajobraz eklektyczny, bez wyraźnego wzorca typologicznego, 

zaprzeczenie cech reprezentatywności, unikatowości;  następuje utrata tożsamości 

krajobrazowej, zanik tradycji i swojskości krajobrazu. 
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(5) KRAJOBRAZY RDZENNE 

Ewolucyjnie pierwszy typ krajobrazu kulturowego (leśny, wiejski, górniczy itd.) , wykształcony 

na korzeniu (rdzeniu) krajobrazu przyrodniczego, stanowiący pewien „archetyp” dla danej 

jednostki krajobrazowej.  

 

(6) NIJACZENIE KRAJOBRAZU 

Negatywny proces utraty cech wyjątkowych i reprezentatywnych dla danego typu lub 

regionu, w wyniku postępującej standaryzacji, globalizacji i mody. Zachodzi w skutek 

wprowadzania elementów i kreowania cech przestrzennych typowych dla innych regionów 

(ujednolicanie, upodabnianie); prowadzi do zaniku tradycji miejsca i swojskości krajobrazu, 

często połączony z utratą wysokich walorów estetycznych.  

  

(7) PASTELOZA 

Proces inwazji pastelowych a nawet agresywnych kolorów na elewacje osiedli 

wielokondygnacyjnych w miastach a także domów jednorodzinnych oraz na  zabudowę 

mieszkalną we wsiach. Nie uzasadnione kolorowanie osiedli. Dotyczy to także wielobarwnej i 

chaotycznie rozplanowanej kolorystyki dachów, ogrodzeń i powierzchni reklam. W związku z 

szybkim szerzeniem się tego zjawiska proces ma ironiczną nazwę zbliżoną do jednostki 

chorobowej (przyrostek „oza”); podobnymi terminami jest  „reklamoza.” Należy do silnych 

zagrożeń krajobrazu. 

 

(8) RELIKT KRAJOBRAZOWY  

Miejsce lub obiekt w krajobrazie reprezentujący wcześniejszy typ pokrycia terenu lub/i 

model użytkowania lub zabudowy. Miejsce to często wyraźnie organizuje przestrzeń, stanowi 

dominantę krajobrazową, a jego genezę da się ustalić za pomocą materiałów źródłowych. 

 

(9) REPREZENTATYWNOŚĆ KRAJOBRAZU  

Zestaw cech stanowiących wyróżnik krajobrazu – charakteryzuje obszar,  który można uznać 

za modelowy, klasyczny przykład dla danego typu. Jednocześnie obszar optymalny pod 

względem funkcjonowania krajobrazu i oryginalny pod względem jego struktury. 
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(10) STOPIEŃ  ANTROPOGENICZNEGO  PRZEKSZTAŁCENIA  KRAJOBRAZU 

Stopień antropogenicznego przekształcenia krajobrazu to określony poziom (oceniany 

zazwyczaj w skali 1 – 12 punktów) dokonanych przez człowieka przekształceń naturalnych 

komponentów środowiska na określonym obszarze. Przekształcenia te związane mogą być z 

różnymi formami działalności ludzkiej: zmianami stosunków wodnych, gospodarką rolną, 

gospodarką leśną, zabudową terenu, rozwojem infrastruktury technicznej, 

zanieczyszczeniami  środowiska itp. 

Oceniając krajobrazy pod kątem stopnia ich antropogenicznego przekształcenia, podzielono 

je na 3 typy: krajobrazy przyrodnicze, przyrodniczo – kulturowe oraz kulturowe, a w każdym 

z nich wyodrębniono po 4 podtypy, wykształcone w zależności od sposobu  (intensywności) 

użytkowania zasobów krajobrazu przez człowieka. Uzyskano w ten sposób w sumie 12-

stopniową skalę antropogenicznego przekształcenia i zrównoważenia użytkowania 

krajobrazu (tabela poniżej) [Chmielewski 2012].  

 

 Typy 

Przyrodnicze Przyrodniczo – kulturowe  Kulturowe 

P
o

d
ty

p
y 

Zbliżone do pierwotnych Harmonijne Harmonijne 

Harmonijnie użytkowane  Dysharmonijne Dysharmonijne 

Degradowane 
i zdegradowane 

Degradowane  
i zdegradowane 

Degradowane  
i zdegradowane 

Podlegające 
renaturalizacji 

Podlegające odnowie Podlegające odnowie 

 
Zgodnie ze wzrastającym stopniem naturalności i harmonijności (zrównoważenia) 

użytkowania poszczególnych podtypów krajobrazów, ich klasyfikacja, a jednocześnie 

bonitacja punktowa obejmuje następującą sekwencję:  

1 – krajobrazy kulturowe degradowane i zdegradowane 

2 – krajobrazy kulturowe dysharmonijne 

3 – krajobrazy kulturowe podlegające odnowie (rewaloryzacji, rewitalizacji, rekompozycji 

itp.) 

4 – krajobrazy kulturowe harmonijne 

5 – krajobrazy przyrodniczo – kulturowe degradowane i zdegradowane 

6 – krajobrazy przyrodniczo – kulturowe dysharmonijne 

7 – krajobrazy przyrodniczo – kulturowe podlegające odnowie 
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8 – krajobrazy przyrodniczo – kulturowe harmonijne 

9 – krajobrazy przyrodnicze degradowane i zdegradowane 

10 – krajobrazy przyrodnicze podlegające odnowie (renaturalizacji)  

11 – krajobrazy przyrodnicze harmonijnie użytkowane 

12 – krajobrazy zbliżone do pierwotnych. 

Określając wg tej skali – na podstawie zestawów kryteriów opracowanych przez T. J. 

Chmielewskiego [2012] – poszczególne jednostki przyrodniczo-krajobrazowe, można 

sporządzić mapę stopnia antropogenicznego przekształcenia i zrównoważenia użytkowania 

krajobrazu badanego obszaru. 

 

(11) STYL  KRAJOBRAZU 

Pojęcie stylu jest jednym z kluczowych pojęć dla teorii sztuki i architektury, ale od końca XX 

w. staje się coraz ważniejsze także dla nauk o krajobrazie (Chmielewski 2012). 

Według Hegla „najdoskonalszym wyrazem „znaków czasu” są style architektoniczne 

odzwierciedlone w krajobrazie otaczającym człowieka. 

Wg Słownika języka polskiego to zespół cech charakterystycznych dla sztuki jakiejś epoki, 

jakiegoś regionu lub twórcy (Słownik... 2009) (m.in. styl gotycki, styl romański, styl 

wiktoriański, styl zakopiański, ogród w stylu angielskim, styl utworów literackich  itp. 

(Słownik... 2009). Styl jest zespołem cech charakteryzujących jednorodność jakości 

artystycznych w dziele sztuki, w twórczości pewnego artysty, w działalności artystycznej 

jakiegoś okresu, względnie obszaru (Białostocki 1979). 

W stylu wyrażają się ideowe założenia epoki w jakiej powstają, ale także specyfika danego 

miejsca i czasu (Chmielewski, Śliwczyńska 2012). W przypadku krajobrazu styl jest 

zakodowany poprzez charakterystyczną kompozycję form, materiałów, motywów, linii, barw, 

dźwięków itp. cech tworzonych dzieł oraz techniki ich wykonania.  

Kompozycja to przemyślane, przestrzenne rozmieszczanie form, materiałów, barw, 

lub dźwięków (Zwolińska, Malicki 1974). 

Formy i motywy charakterystyczne dla danej epoki, regionu lub twórcy. (np. strzeliste 

wieże budowli sakralnych w gotyku; ruiny, mogiły i drzewa o pokroju „płaczącym”, 

usytuowane w naturalistycznie kształtowanym krajobrazie romantycznych ogrodów itp.).  

 Techniki stosowane w procesie tworzenia dzieła, np. zastosowanie surowce, sposób 

budowy (Koch 2005) itp. 

Na zagadnienie to zwracali już uwagę Janusz Bogdanowski, Maria Łuczyńska – Bruzda i 

Zygmunt Novák, pisząc o „stylu w kształtowaniu krajobrazu” (Bogdanowski i in. 1981) oraz o 



 
 
 

str. 98 

 

 
 

„krajobrazie stylowym”, kształtowanym zgodnie z „ładem gospodarczym” oraz „ładem 

estetycznym” (Bogdanowski 1998). 

 

(12) SWOJSKOŚĆ KRAJOBRAZU 

Niematerialna własność krajobrazu, składnik tożsamości krajobrazu – właściwość obszaru 

polegająca na wykształceniu się pomiędzy człowiekiem a miejscem związków przynależności 

i przywiązania. Dla określenia swojskości krajobrazu konieczne są badania ankietowe 

(standardowa lista pytań do przygotowania) 

 

(13) SYMBOLIKA KRAJOBRAZU 

Cechy, które nie występują bezpośrednio a ilustrują głębszy poziom znaczenia treści 

krajobrazu; właściwości niejednoznaczne pozostawiające odbiorcy możliwość swobodnej 

indywidualnej interpretacji; symbolika jest zespołem cech, które są postrzegane zmysłowo 

(percepcja) a w procesie interpretacji są im przypisywane znaczenia (pojęcia); W tej grupie 

znaczącą rolę odgrywa m.in.:  

• sacrum krajobrazu – występowanie hierofanii (objawienie się świętości), która w sposób 

wyspowy organizuje przestrzeń i nadaje krajobrazowi znaczenie  święte; 

• genius loci – duch miejsca, siła kształtująca wyjątkowość regionu (tożsamość miejsca). 

Miejsce wyróżnione, niezwykłe, znaczące. Istnienie genius loci decyduje o wykształceniu się 

swojskości krajobrazu. 

 

(14) TOŻSAMOŚĆ KRAJOBRAZU  

Przestrzenny zapis trwałej identyfikacji danej społeczności z określonym układem 

przyrodniczo-kulturowym (wytworzonym zespołem składników materialnych krajobrazu oraz 

niematerialnych wartości, w tym także idei, przekonań, poglądów, zwyczajów i obyczajów) 

oraz z danym systemem aksjologicznym i normatywnym. Tożsamość krajobrazu identyfikuje i 

„dopowiada” genezę odmian krajobrazów przyrodniczych i odróżnia typy krajobrazów 

kulturowych utworzone m.in. przez  grupy etniczne od kultury masowej (dominującej). Jest 

źródłem umacniania swojskości krajobrazu i tworzenia jego tradycji.  

Do określenia tożsamości krajobrazu  konieczne są badania ankietowe w ramach audytu 

(standardowa lista pytań do przygotowania) 
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(15) TRADYCJA KRAJOBRAZU  

Cecha krajobrazu wynikająca z obecności w przestrzeni kultywowanych tradycji danej 

zbiorowości zamieszkującej opisywany obszar. Chodzi o tradycje odnoszące się do cech 

rejestrowanych przestrzennie, pielęgnowanych, podlegających ochronie i przekazywanych z 

pokolenia na pokolenie jako wartościowy składnik tożsamości przestrzennej. Jest to część 

dziedzictwa kulturowego odnoszącego się do cech i składników przestrzeni regionu, którą 

dana społeczność traktuje jako własność i wartość i z nią się utożsamia. Przykładem tradycji 

krajobrazu są m.in. regionalne wzory budownictwa, architektura, detal stylistyczny, sposoby 

użytkowania ziemi, ale też tradycje niematerialne (np. obrzędy, zwyczaje) przekładające się 

na charakter krajobrazu – występuje tu związek z tzw. krajobrazami zmiennymi - okresowymi 

lub ulotnymi. Z pojęciem tym związany jest tzw. krajobrazowy kanon miejsca – tu rozumiany 

jako charakterystyczny i właściwy dla danego regionu (krajobrazu) zespół cech określających 

jego formę, decydujący o jego wyrazie i mający swoją aktualną lub udokumentowaną 

źródłowo postać, która podlega percepcji przez człowieka. 

 

(16) TRWAŁOŚĆ KRAJOBRAZU  

Trwałość krajobrazu dla przedstawicieli typów i podtypów działu A - odnosimy do jego 

przyrodniczej odporności i stabilności funkcjonowania, a także długotrwałej jednolitości 

fizjonomicznej, natomiast dla krajobrazów działu B i C dodatkowo do stałości w 

reprezentowaniu wartości z punktu widzenia oceny przez człowieka (użytkowych, 

informacyjnych, emocjonalnych, estetycznych, symbolicznych). 

Ze względu na trwałość, krajobrazy kulturowe proponuje się dzielić na: 

1. Krajobrazy względnie trwałe – w małym stopniu podlegające przeobrażeniom 

wywołanym zarówno przez czynniki przyrodnicze, jak i antropogeniczne;  dodatkowo są to 

krajobrazy przechowujące w przestrzeni określone wartości materialne, fizjonomiczne i 

symboliczne przekładające się na tożsamość, tradycję miejsca i swojskość krajobrazu. Cechy 

te można identyfikować jako wskaźniki trwałości krajobrazów. 

2. Krajobrazy nietrwałe – krajobrazy ocenione na podstawie dających się wyczytać w 

materiałach źródłowych lub w krajobrazie, zmian przynależności do typu, wynikających z 

różnych przyczyn i czynników sprawczych (zmiany mogą być wywoływane m.in. przez różne 

zagrożenia (patrz typologia i bonitacja zagrożeń). Nietrwałość krajobrazu może odnosić się 

do zmian o charakterze ewolucyjnym (przeobrażenia powolne, mało dynamiczne) lub o 

przebiegu rewolucyjnym (zmiany nagłe,  gwałtowne). Mają one związek z krajobrazami typu 

genetycznego 2 i 3. 

Ze względu na przebieg i skutek zmiany można dookreślić nietrwałość krajobrazu jako: 
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2A) krajobrazy ginące (chodzi o zanikanie danego typu) – w wyniku niekorzystnych 

procesów dochodzi do obserwowalnej utraty, zaniku, ubytku cech ilościowych i 

jakościowych, ubożenia charakterystycznych elementów struktury, nijaczenia faktury 

(pokrycia naturalnego i/lub kulturowego) krajobrazu, zmian semiotycznych itd. 

2B) krajobrazy obce („kosmopolityczne”, zunifikowane) – nietrwałość krajobrazu wyrażona 

przez wprowadzanie „egzotycznych”, obcych elementów krajobrazu zmieniające jego 

dotychczasową strukturę i fizjonomię, a także funkcję jaką pełnią dla człowieka. Prowadzą do 

„dysneizacji” i „westernizacji” krajobrazu. 

3. Krajobrazy zmienne: to rozległa grupa krajobrazów cechująca się różnym interwałem 

zmiany:  

3A) krajobrazy okresowe/ sezonowe (regularność zmiany), 

Krajobrazy zmieniające się w określonym cyklu najczęściej o charakterze przyrodniczym (np. 

fenologicznym). Do tego typu krajobrazów zaliczamy także te, których wygląd się zmienia 

pod wpływem zjawisk kulturowych o charakterze lokalnym lub regionalnym jak okresowe 

obrzędy, zwyczaje (religia, muzyka, taniec, kuchnia, strój, hejnały, tryb życia, świętowania i 

wypoczywania). 

3B) krajobrazy efemeryczne Krajobrazy o najwyższym stopniu zmienności, cechują obszary o 

szybko zmieniającej się fizjonomii. Mogą być stosowane dla krajobrazów działów A, B, C. 

Czasowe utrwalenie formy krajobrazu może tylko spowodować zmiana głównego czynnika 

kształtującego. Cechą jest ciągła zmiana, niestałość i permanentny ruch. 

3C) krajobrazy ulotne - stosowane do opisu obszarów, w których  dochodzi do 

niespodziewanego, nagłego i czasowego (ale nie okresowego) wystąpienia zjawiska 

przyrodniczego lub antropogenicznego. Zjawiska te, wyraźnie obrazując się w przestrzeni 

wpływają na percepcję krajobrazu „bazowego”, wskutek czasowej zmiany jego fizjonomii. 

Zmiany te mogą mieć wymiar dodatni (pozytywny odbiór krajobrazu) jak i ujemny (odbiór 

negatywny). 

 

(18) TYP FIZJONOMICZNY KRAJOBRAZU – POR. STR. 58 

 

(19)TYP GENETYCZNY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

Interpretacja genetyczna krajobrazu jest możliwa w oparciu o źródła archeologiczne, 

historyczne (=historyczne pisane), kartograficzne  oraz ikonograficzne (=historyczne 

rysowane, fotografowane dawno temu..) – pozwalających na opis „biografii krajobrazu”. 

Można wyróżnić kilka podstawowych typów genetycznych, biorących pod uwagę genezę i 

ewolucję danego krajobrazu kulturowego. Wyróżnianie typu genetycznego dotyczy działu B i 
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C krajobrazów. Dla działu A – typ genetyczny jest tożsamy a przynależnością do klasy, rodzaju 

i gatunku krajobrazu naturalnego. 

Typ genetyczny 1 – Krajobrazy jednorodne i jednolite (względnie homogeniczne i 

homotoniczne), ukształtowane na podłożu określonego typu krajobrazu przyrodniczego, 

rdzenne (autochtoniczne), które przechowują od czasów historycznych do czasów 

współczesnych ten sam – jeden model tradycyjnego użytkowania, nie zmieniony w sposób 

rewolucyjny a jedynie modelowany ewolucyjnie. W zapisie struktury przestrzennej tego typu 

genetycznego są często utrwalone przeobrażenia z bardzo długiego czasu, np. w 

krajobrazach rolniczych zapisane wzorce trójpolówki, uprawy bezugorowej, 

monokulturowej, itp., dające się interpretować na podstawie zdjęć lotniczych i analiz 

kartograficznych. Obecnie krajobrazy te reprezentują jednolity typ fizjonomiczny. Część 

krajobrazów z tego typu może mieć postać:  

1A) postać reliktową (bardzo rzadko spotykaną, historyczną postać użytkowania rolniczego, 

osadniczego, górniczego itd.) - np. krajobrazy rolnicze od wieków  użytkowane w układzie 

łanowo-niwowym (nawet dziedzinowym i polaniarskim), obecnie w otoczeniu krajobrazów 

miejskich, przemysłowych itp. (przykład Górnego Śląska, dużych miast, np. Warszawy)  

1B) postać endemiczną (nie spotykaną nigdzie indziej poza tym miejscem – wtedy takie 

krajobrazy traktować należy jako unikatowe).  

Typ genetyczny 2 -  Krajobrazy niejednorodne ale jednolite (heterogeniczne i względnie 

homotoniczne) ze względu na charakter i przebieg historycznych przemian w ich obrębie 

występują w nich specyficzne nawarstwienia możliwe do odtworzenia na podstawie źródeł 

archeologicznych, historycznych i kartograficznych oraz ikonograficznych. Typ ten występuje 

w przypadku pełnego zastąpienia jednego typu krajobrazu przez inny, tzw. krajobrazy 

nawarstwione zupełne. Mogą mieć postać krajobrazów: 

2A)  nawarstwianych ewolucyjnie (krajobrazy endogeniczne, autochtoniczne), które są 

złożone wyłącznie z elementów strukturalnych pochodzenia rodzimego, w których zmiany 

zachodzą wolno, a ewolucyjne nawarstwienie jest spowodowane działaniem czynników 

wyłącznie regionalnych, rdzennych. Nastąpiło w nich pełne zastąpienie, „wymiana” 

(„przykrycie”, przekształcenie) wcześniejszych typów krajobrazów przez chronologicznie 

następny,  

2B) nawarstwianych rewolucyjnie, (krajobrazy egzogeniczne, allochtoniczne), wcześniejszy 

typ krajobrazu kulturowego uległ nagłemu przeobrażeniu (czynniki polityczne, 

administracyjno-prawne) - w przestrzeni obecne są elementy obce, nie uzasadnione 

przyrodniczo.  

Pod względem wizualnym krajobrazy nawarstwione przedstawiają ponownie typ jednolity. 

Typ genetyczny 3 - Krajobrazy niejednorodne (różnorodne) i niejednolite. Do ich 

wykształcenia dochodzi gdy przeobrażenia (funkcjonalne, strukturalne, fizjonomiczne) nie 
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były zupełne (nie następowało proste i ciągłe zastępowanie i „przykrywanie” jednych typów 

przez drugie, a zmiany miały charakter równoczesny). W obecnej strukturze takiego typu 

krajobrazów kulturowych zachowane są elementy z różnych okresów historycznych i z 

różnego sposobu użytkowania. W rezultacie współczesny krajobraz kulturowy przechowuje 

style dawnej organizacji przestrzennej (obecność elementów struktury z wcześniejszych 

typów tworzy obiektowe (miejscowe) relikty krajobrazowe, które mają postać „intruzji” 

krajobrazowych z minionych epok „wystających” w krajobrazie współczesnym. W rezultacie 

powstają krajobrazy różnorodne i zmieszane pod względem fizjonomicznym, tworząc w 

przestrzeni mozaikowaty układ. Jest to grupa krajobrazów współcześnie najbardziej 

powszechna, szczególnie w strefach wielowiekowego intensywnego zaludnienia i 

gospodarowania. Może wystąpić tu cały szereg odmian zależnych od udziału (proporcji) 

poszczególnych typów krajobrazów kulturowych z poprzednich etapów historycznych oraz 

przebiegu (ewolucyjnego lub rewolucyjnego). 

 

(20) UNIKATOWOŚĆ KRAJOBRAZU  

Zestaw cech syntetycznych stanowiących wyróżnik krajobrazu – charakteryzuje obszar o 

bardzo wysokiej autentyczności, odrębności, wyjątkowości, bardzo rzadko spotykany (lub 

niespotykany gdzie indziej), reprezentatywny dla danego typu lub regionu, rozpoznawalny, 

do pewnego stopnia wzorcowy i specjalny, osobliwy; o wyrazistym i doskonale zachowanym 

stylu krajobrazowym (genetycznym, fizjonomicznym itd.).  

 

(21) WESTERNIZACJA KRAJOBRAZU  

Proces wprowadzania z strukturę krajobrazów kulturowych obiektów zagospodarowania 

przestrzennego nie związanego z tradycją miejsca, regionu, Polski, ale wywodzących się z 

wzorów zachodnich, głównie Stanów Zjednoczonych i stopniowego wbudowywania ich w 

strukturę rodzimego (rdzennego) krajobrazu (np. parki rozrywki typu „western village”, „dziki 

zachód”, itp.). Przykładem westernizacji jest tzw: disneyzacja i macdonaldyzacja krajobrazu 

• disneyzacja - wprowadzanie do obszarów o dotychczas wyrazistym, tradycyjnym  wzorcu 

przyrodniczym lub/i kulturowym, obiektów ze świata zabawy w stylu amerykańskiej pop-

kultury, budowa parków rozrywki typu „Disneyland” a także pojedynczych lub grupowych 

obiektów np. przenośnych dmuchanych zamków lokowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie  autentycznych atrakcji (jak obiekty dziedzictwa kulturowego czy atrakcyjne 

widokowo miejsca). Prowadzi to do odwracania uwagi od autentycznych wartości, 

negatywnie wpływa na percepcję krajobrazu, stopniowo prowadzi do zaniku rodzimych 

wartości krajobrazu. Terminem tym określić można także ogólny proces postępującego 

kiczu w krajobrazie;  jest jednym z zagrożeń krajobrazu; 
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• macdonaldyzacja – wprowadzanie do przestrzeni cech kultury korporacyjnej której 

symbolem jest sieć restauracji McDonalds. W wyniku macdonaldyzacji krajobraz ulega 

standaryzacji i ujednoliceniu widocznym w sferze osadnictwa, budownictwa, przestrzeni 

usługowych itd.; jest jednym z zagrożeń krajobrazu.  
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