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DOŚWIADCZENIA DLA AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO 
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WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” 

 

V Konferencja EKKK 20 października 2016 



POTRZEBA OPRACOWANIA 
KRAJOBRAZOWEGO 

 

• Opracowanie na zlecenie: Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska (CDPGŚ) na potrzeby Opracowania 

ekofizjograficznego w związku z aktualizacją planu 

zagospodarowania Przestrzennego województwa 

śląskiego.  

 
• Opracowanie obejmuje całe województwo śląskie  12 330 km2 

[średnia gęstość zaludnienia 393 os./km2; wskaźnik urbanizacji 80%]  

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Silesian_in_Poland_(+rivers).svg


Źródło: Strategia rozwoju województwa śląskiego, s. 116.  

[na podstawie materiałów Wojewódzkiego Zasobu  

Geodezyjno-Kartograficznego i Regionalnego System Informacji 

Przestrzennej. 
http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2010/02/24/1267017716/1267017953 

szczególny charakter 

województwa – o bardzo 

dużym udziale terenów 

antropogenicznie zmienionych 



Dotychczasowy  stan 

informacji o krajobrazach  

województwa 

w dokumentach strategicznych 

i planistycznych  

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” 

Mapa 11. Środowisko kulturowe i obszary ochrony dziedzictwa 

kulturowego, s. 125:  

http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2010/02/24/1267017716/1267017953.pdf

. 

 

pomimo aktualizacji – 

liczne braki 

4 
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ZAKRES OPRACOWANIA 

• Część I (2013) –  
DIAGNOZA STANU KRAJOBRAZÓW WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO  
(INWENTARYZACJA – IDENTYFIKACJA - WALORYZACJA) 

• CZEŚĆ II (2014) 

• CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH, WYDZIELONYCH 
KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH (KP)I PRZESTRZENI 
WYJĄTKOWYCH (KPW) Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAZÓWEK 
DO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  

• WYDZIELENIE PRZESTRZENNE JEDNOSTEK ZARZĄDZANIA 
(JZ) KRAJOBRAZEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.   

• OPIS ZASTOSOWANYCH KRYTERIÓW WYDZIELEŃ.  

• CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK ZARZĄDZANIA (JZ). 

 



 
 

CELE OPRACOWANIA KRAJOBRAZOWEGO 
CZĘŚĆ I 

 
 

• identyfikacja podstawowych jednostek przyrodniczo-krajobrazowych biorących za podstawę 
kryteria klasyfikacji wg A. Richlinga i A. Dąbrowskiego (2005) oraz J. Kondrackiego (2002).  

• analiza wyróżnionych jednostek na tle podziału fizycznogeograficznego oraz administracyjnego 
województwa śląskiego; 

• wydzielenie jednostek morfologicznych – opracowanie typologii hipsometrycznej krajobrazów 
województwa śląskiego; 

• opracowanie mapy spadków i ekspozycji terenu; 

• skartowanie i analiza przyrodniczych obszarów chronionych; 

• opracowanie typologii i skartowanie krajobrazów kulturowych; 

• analiza czynników krajobrazotwórczych; 

• zebranie, zgeneralizowanie oraz zobrazowanie rozmieszczenia najcenniejszych obiektów 
dziedzictwa kulturowego (w randze zabytków wpisanych do rejestru zabytków, pomników 
historii oraz parków kulturowych, proponowanych do wpisu do tzw. Czerwonej Księgi 
Krajobrazów Polski); 

• waloryzacja krajobrazów wg przyjętych kryteriów dla krajobrazów przyrodniczych i 

kulturowych dla wartości materialnych i niematerialnych krajobrazu –zidentyfikowanie 
krajobrazów priorytetowych, przestrzeni wyjątkowych, krajobrazów typowych, przeciętnych  
i zdegradowanych 

• ocena krajobrazów pod kątem rangi i kondycji wyróżnionych krajobrazów wg przyjętych 
kryteriów; 

 

 



CELE OPRACOWANIA KRAJOBRAZOWEGO 
CZĘŚĆ II 

• CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH, WYDZIELONYCH KRAJOBRAZÓW 

PRIORYTETOWYCH I PRZESTRZENI WYJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH 

Z PRZEPROWADZONEJ WALORYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAZÓWEK DO PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO KRAJOBRAZU 

 

• PROPOZYCJA FORM PRAWNEJ OCHRONY WYDZIELONYCH KRAJOBRAZÓW 
PRIORYTETOWYCH I PRZESTRZENI WYJĄTKOWYCH NA POSTAWIE 

OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW 

 

• WYDZIELENIE PRZESTRZENNE JEDNOSTEK ZARZĄDZANIA KRAJOBRAZEM 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. OPIS ZASTOSOWANYCH KRYTERIÓW WYDZIELEŃ. 
CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK ZARZĄDZANIA  
 

• AKTUALNY STAN KRAJOBRAZÓW W JEDNOSTKACH ZARZĄDZANIA I MOŻLIWOŚCI 

REHABILITACJI KRAJOBRAZÓW ZDEGRADOWANYCH. PROPONOWANE FORMY 

WZMOCNIENIA OCHRONY KRAJOBRAZÓW 

 
 
 

Dokumentacja w dyspozycji Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: 
www.cdpgs.katowice.pl 



IDENTYFIKACJA KRAJOBRAZÓW 
WG „OPRACOWANIA KRAJOBRAZOWEGO…” 

• Źródło podstawowe: BDOT 10, Ortofotomapa, Dane  RDOŚ, Katalog Zbytków województwa 
śląskiego,  Mapy Topograficzne, AZP, wiele innych pomocniczych, analogicznie jak  
w „ Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia (Solon i in., 2014) 

• IDENTYFIKACJA KRAJOBRAZÓW NATURALNYCH WG KLASYFIKACJI  
A. RICHLINGA, A. DĄROWSKIEGO,  (1995); 

• IDENTYFIKACJA JEDNOSTEK WEDŁUG POKRYCIA I UŻYTKOWANIA TERENU 

 – TYPOLOGIA STRUKTURALNO-FUNKCJONALNA 

• Nie dysponowano wówczas ani nie opracowywano na użytek dokumentacji szczegółowej 
typologii krajobrazów [powstała  dopiero w 2015: 
 T. Chmielewski, U. Myga-Piątek, J. Solon, 2015: Przegląd Geograficzny, i wykorzystana przy 
opracowaniu Załącznika 2 do rozporządzenia do Ustawy…. ] 

 

• Podstawą techniczną Opracowania  były standardy GIS 

• Skala wynikowa 1: 100 000 
 

 
 

 
 

Wszystkie prezentowane mapy:  Jerzy Nita J., Urszula Myga-Piątek:   

2013 i 2014: „Opracowanie krajobrazowe województwa śląskiego...”: 

CDPGŚ, Katowice. www.cdpgs.katowice.pl 

 

 



Zidentyfikowane typy krajobrazów 
naturalnych wg klasyfikacji A. Richlinga, 

A. Dąbrowskiego [wg legendy:  
Atlas Rzeczpospolitej Polskiej, 1995: 
Mapa:53.1] 



TYPOLOGIA STRUKTURALNO-
FUNKCJONALNA KRAJOBRAZÓW 

• Wyróżniono: 
 

•    Krajobrazy leśne 

•  Krajobrazy wodne (gospodarki wodnej) 

•  Krajobrazy rolnicze (gruntów ornych i użytków zielonych) 

•  Krajobrazy osadnicze wiejskie 

•  Krajobrazy osadnicze miejskie 

•  Krajobrazy górnicze i pogórnicze 

•  Krajobrazy przemysłowe i poprzemysłowe 

•  Krajobrazy komunikacyjne 

•  Krajobrazy religijne 
•  Krajobrazy turystyczne 

•  Krajobrazy dworsko-pałacowe i warowne 
•  Krajobrazy usługowo-magazynowe i inne 



Jerzy Nita J., Urszula Myga-Piatek  2013 i 2014 Opracowanie krajobrazowe.... 



WALORYZACJA  
KRYTERIA OCENY KRAJOBRAZU 

• W ostatecznym ustaleniu listy kryteriów oceny krajobrazów kierowano się 

doświadczeniem przyrodników opublikowanym w licznych pracach, m.in. T. 

Chmielewskiego (1992a, 2012),  

R. Andrzejewskiego (1984) oraz A. Kassenberga (1986), a dla krajobrazów 

kulturowych wzorami kryteriów waloryzacyjnych według U. Mygi-Piątek (2005, 2012) i 

K. Pawłowskiej i M. Swaryczewskiej (2003).  

• Kryteria zgeneralizowano do 16 i przetestowano obszar całego 
województwa wydzielając 1106 obszarów o zróżnicowanej wartości 

krajobrazowej. 

• W matrycy oceny krajobrazów zawarto kryteria pozwalające 

ocenić morfologię krajobrazu (jego strukturę przyrodniczą i 
antropogeniczną), fizjonomię (formę) oraz niematerialną wartość 

krajobrazu wynikającą ze sposobu użytkowania krajobrazu, m.in.: 
warstwę estetyczną symboliczną i emocjonalną. 



Schemat modelu analizy i oceny wartości krajobrazu  
wgU. Myga-Piątek, 2002: 169. 

IDEA .... 



16 KRYTERIÓW WALORYZACJI KRAJOBRAZU 

• 1. S1_naturalność 

• 2. S2_rzadkość 

• 3. S3_różnorodność 

• 4. S4_mozaikowatość 

• 5. S5_reprezentatywność 

 

• 6. F1_kompozycja 

• 7. F2_piętrowość 

• 8. F3_wieloplanowość 

• 9. F4_zmienność_fizjonomiczna 

 

• 10. K1_użytkowość 

• 11. K2_dawność_historyczność 

• 12. K3_autentyczność 

• 13. K4_unikatowość 

• 14. K5_wartość_estetyczna 

• 15. K6_wartość_emocjonalna 

• 16. K7_wartość_symboliczność 

 Ranga 

 Kondycja  



KAŻDE KRYTERIUM BYŁO OCENIANE W SKALI  BONITACYJNEJ  

1 - 5 

 

1 – cecha nie notowana lub najniższy jej zakres; możliwe 
zdegradowanie krajobrazu 

2 – cecha notowana w bardzo niskim zakresie lub w 
marginalnym obszarze jednostki krajobrazowej; krajobraz 
przeciętny pod względem obecności danej cechy 

3 – cecha notowana powszechnie na obszarze ocenianej 
jednostki; krajobraz typowy; 

4 – cecha silnie zarysowana w danej jednostce, często o 
szczególnie istotnym znaczeniu; krajobraz wyjątkowy ze 
względu na istnienie tej cechy 

5 – cecha dominująca, stanowiąca tzw. wyróżnik 
krajobrazu danej jednostki, krajobraz unikatowy 



KRAJOBRAZY PRIORYTETOWE 

• Za krajobrazy priorytetowe (skrót KP) uznano te, które w 
procedurze waloryzacyjnej otrzymały 80–67 punktów według 
skali przyjętych kryteriów, a następnie dodatkowo 
„przefiltrowano” przez obowiązujące wytyczne wynikające z 
założeń przyjętej przez GDOŚ metodyki wyboru takich 
obszarów  

• (http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/identyfikacja-i-ocena-krajobrazow).  

• Są to obszary, którym dodatkowo można przypisać co 
najmniej jedną z poniższych charakterystyk: 

Unikatowość 

Reprezentatywność 

Czystość formy 

Dotychczasowa ochrona 

Ważność krajobrazu 



Schemat metodyki waloryzacyjnej 16 Kryteriów 
analitycznych 
ocena wg skali 
bonitacyjnej 1-5 
Ocena ilościowa 

Matryca oceny 

parametrów 
analitycznych 

Unikatowość 

Reprezentatywność 

Czystość formy 

 

Dotychczasowa  

ochrona 

Ważność 

krajobrazu 

S E L E K C J A  

25 obszarów 

Krajobrazów 

Priorytetowych 



UNIKATOWOŚĆ WYSTĘPOWANIA  

• Syntetyczna cecha krajobrazu: niepowtarzalny zestaw walorów 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 

 

• PRZYKŁADY: 

• To kryterium spełniają m.in. KP: 3_Jasnej Góry, 7_Pawonkowa; 9_Ryczowa-Złożeńca; 11_Tarnowic; 

14_Św. Doroty, 17_Katowic-Nikiszowca, 18_Sadowej Góry, 23_Żabiego Kraju, 15_Gliwic. 

KP: 3_Jasnej Góry 

 

KP_ 7_Pawonkowa  

 



REPREZENTATYWNOŚĆ  

• krajobraz, który jest „wzorcem” i stanowi modelowy, klasyczny przykład dla danego podtypu; 
obszar optymalny pod względem funkcjonowania krajobrazu, o bardzo wysokiej naturalności  
i zgodności ekosystemu z uwarunkowaniami abiotycznymi; oryginalny pod względem typu 
fizjonomicznego; reprezentuje zestaw cech charakterystycznych zachowanych w stopniu co 
najmniej dobrym (typowych dla danej epoki historyczno-stylistycznej lub cywilizacyjno-kulturowej).  

• PRZYKŁĄDY: 

• KP: KP_1_Liswarty, KP_2_Górnej Warty, KP_3_Jasnej Góry, KP_4_Sokolich Gór, KP_5_Górnej Wiercicy, 

KP_6_Pawonkowa, KP_7_Żarek, KP_8_ Morska i Góry Zborów, KP_9_Ryczowa, KP_10_Smolenia i Pilicy, 

KP_11_Tarnowic, KP_12_Świerklańca, KP_13_Rokitnicy, KP_14_św. Doroty, KP_15_Gliwic; KP_16_Zabrza-Biskupic, 

KP_17_Katowic-Nikiszowca, KP_18_Sadowej Góry, KP_19_Rud Wielkich, KP_20_Krowiarek,KP_21_Lubomi, 

KP_22_Pszczyny, KP_23_Żabiego Kraju, KP_24_Starego Cieszyna, KP_25_Pilska. 

KP_9_Ryczowa-Złożeńca; 

 KP_15_Gliwic 



CZYSTOŚĆ   FORMY KRAJOBRAZU 
(JEDNOZNACZNOŚĆ, CZYTELNOŚĆ) 

• Krajobraz, który w całym swym obszarze przynależy do jednego lub dwóch typów 

fizjonomicznych i dodatkowo wykazuje niewielkie zróżnicowanie pokrycia terenu; 

krajobraz cechuje się względną naturalnością i trwałością użytkowania; na jego 

obszarze zachowany jest w pełni tradycyjny styl („postać”) krajobrazu, 

charakterystyczny dla określonej epoki historycznej lub regionu.  

• PRZYKŁADY:  

• KP_6_Pawonkowa, KP_9 Ryczowa, KP_17_Katowic-Nikiszowca, KP_20 Krowiarek,  

KP_23_ Żabiego Kraju, KP_25_Pilska. 

KP_25_Pilska 

KP_23_ Żabiego Kraju, 



DOTYCHCZASOWA OCHRONA PRAWNA  

• Kryterium dla krajobrazów objętych dotychczas statusem: parki narodowe, obszary z Listy 
Światowego Dziedzictwa 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.  

• PRZYKŁADY: KP_25_Pilska, KP_5_Górnej Wiercicy, KP_4_Sokolich Gór, KP_19_Rud Wielkich.  

KP_19_Rud Wielkich 
KP_5_Górnej Wiercicy 



WAŻNOŚĆ KRAJOBRAZU  

• Krajobrazy, które otrzymały najwyższe wartości we wszystkich kategoriach oceny 

cech szczególnych i charakterystycznych (najwyższy stopień wyróżników 

krajobrazu). Należą tu KP które otrzymały najwyższe oceny według przyjętych 

kryteriów analitycznych:  

• PRZYKŁADY 

• KP_2_Górnej Warty (73 pkt.); KP_3_Jasnej Góry (71 pkt.), KP_19_Rud Wielkich (71 

pkt.), KP_23_Żabiego Kraju (70 pkt.), KP_9_Ryczowa (70), KP_8_ Morska i Góry 

Zborów (70 pkt.), KP-21_Lubomii 

 

KP-21_Lubomii 



 
PUNKTY: 80-67 

 KRAJOBRAZY PRIORYTETOWE 

 
• CHARAKTERYSTYKA: krajobraz zachowany w stopniu dobrym i bardzo dobrym, 

a nawet unikatowym. Większość elementów podlegających ocenie (elementy 
materialne przyrodnicze i antropogeniczne krajobrazu jak i tradycyjne cechy 
organizacji przestrzeni oraz elementy symboliczne  
i cechy estetyczne) została oceniona na 5 pkt. – co świadczy tym, iż dana 
cecha stanowi jednocześnie tzw. wyróżnik krajobrazu danej jedno 

• Krajobraz reprezentuje wszystkie wartości oceniane na podstawie przyjętych 
kryteriów. Krajobraz cechuje się wysokim  nasyceniem  wartości przyrodniczych. 

• FUNKCJE KRAJOBRAZU:  jest zróżnicowany morfologicznie i fizjonomicznie; jest 
użytkowany gospodarczo – przedstawia wartość ekonomiczną, kontynuowane 
są tradycyjne funkcje krajobrazu (rolnicze, osadnicze) lub podejmowane są 
nowe funkcje pozarolnicze (usługi, funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne).  

• Krajobraz w dużym stopniu jest źródłem informacji o tradycji przestrzeni, o historii 
osadniczej i rolniczej; jest źródłem wartości estetycznych (co przejawia się np. 
dbałością o regionalny styl i detal architektoniczny),  

• krajobraz podtrzymuje wartości emocjonalne – jest źródłem związków 
przynależności i przywiązania oraz tożsamości człowieka z miejscem – co jest 
powodem podejmowania projektów rewitalizacyjnych;  

• ma wartość symboliczną – poprzez obecność sacrum i genius loci. 



WYNIKI  
            WALORYZACJI 

 









 
PUNKTY 66-53  

KRAJOBRAZY I PRZESTRZENIE WYJĄTKOWE 

 
• Charakterystyka: krajobraz zachowany w stopniu dobrym. Przewaga ocen 4 w 

poszczególnych ocenianych kryteriach. Utrzymany model tradycyjnego 
gospodarowania (np. ekstensywny wypas, uprawa zbóż, gospodarka stawowa, 
tradycyjna morfologia wsi i układ urbanistyczny miast i miasteczek), niewielkie 
zniekształcenia struktury tradycyjnej użytkowania (zgodnego z siedliskiem i kulturą 
regionu). 

• Funkcje krajobrazu w odniesieniu do badanych wartości:  

 Krajobraz o wysokim stopniu naturalności i zróżnicowania; często o rzadkim 
występowaniu na tle województwa.  

 użytkowany gospodarczo – przedstawia wartość ekonomiczną, podejmowane 
są nowe funkcje pozarolnicze i pozaprzemysłowe (usługi, drugie domy o 
architekturze stylizowanej regionalnie). 

 w dużym stopniu jest źródłem informacji o tradycji przestrzeni, o dużych walorach 
historycznych;  

 w znacznym stopniu jest źródłem wartości estetycznych, wartości emocjonalne 
wynikają z zachowanych pojedynczych zabytkowych obiektów;  

 rola symbolu pozostaje ważna i znacząca. 

 Dla wszystkich krajobrazów priorytetowych i przestrzeni wyjątkowych sporządzono 
„karty oceny krajobrazów” [PRZYKŁADY] 



 
PUNKTY 52-39   

KRAJOBRAZY TYPOWE 

 
• Charakterystyka: krajobraz typowy, powszechny na poziomie 

województwa śląskiego. 

• Funkcje krajobrazu w odniesieniu do badanych wartości:  

Krajobraz o powszechnie występujących wartościach 

przyrodniczych niskiej rangi lub kondycji;  

użytkowany gospodarczo – przedstawia wartość ekonomiczną, 

nadawane są nowe funkcje pozarolnicze (usługi, drugie domy). 

Krajobraz fragmentarycznie jest źródłem informacji, także o 

procesach osadniczych i gospodarczych w regionie (w czasach 

powojennych i całkiem współczesnych);  

nie jest źródłem wartości estetycznych; 

wartości emocjonalne wzbudzają pojedyncze zachowane 

zabytkowe obiekty;  

 rola symbolu zredukowana do punktowych obiektów. 



 
PUNKTY 38-25  

KRAJOBRAZY PRZECIĘTNE 
 

• Charakterystyka: krajobraz zniekształcony o bezładnej strukturze i 

teksturze. 

• Funkcje krajobrazu:  

Krajobraz o przeciętnych wartościach przyrodniczych;  

użytkowany gospodarczo – przedstawia jedynie wartość 
ekonomiczną;  

we fragmentach lub pośrednio jest źródłem informacji, częściej 

jednak nie informacji o historii powojennej – (socjalistyczny model 

gospodarowania) i procesach zaniedbania i nijaczenia;  

nie jest źródłem wartości estetycznych,  

nie tworzy wartości emocjonalnych, ani symbolicznych (zniszczona 
symbolika, brak sacrum i genius loci). 



 
PUNKTY 24-18  

 KRAJOBRAZY ZDEGRADOWANE 
 

• Charakterystyka: krajobraz zdewastowany (zdegradowany) 

• Funkcje krajobrazu:  

Krajobraz najczęściej użytkowany gospodarczo (najczęściej 
osadniczo, przemysłowo, rzadziej rolniczo) – przedstawia 
jedynie wartość ekonomiczną. 

Krajobraz nie jest źródłem informacji (brak materialnych 
elementów krajobrazu wskazujących na tradycję 
miejsca/regionu);  

nie jest źródłem wartości estetycznych, 

 nie generuje wartości emocjonalnych,  

ani symbolicznych (zniszczona symbolika, nieobecne sacrum 
i genius loci). 



Rozmieszczanie 

zwaloryzowanych krajobrazów 

województwa śląskiego 



 

Udział poszczególnych typów waloryzacyjnych w powierzchni powiatów 



WYZNACZANIE JEDNOSTEK 
ZARZADZANIA 

• Pomysł „jednostek zarzadzania” jako makrokrajobrazów o 

podobnym modelu zarzadzania i planowania regionalnego 

• 23 jednostki zarzadzania – o podobnych cechach: pokrycia terenu i 

użytkowania 

• Dla tych jednostek opracowani tzw. karty jednostek zarzadzania 

[przykłady] 

JZ 15A_Woźniki JZ-16_ Obniżenie Liswarty 







WNIOSKI 

• 1. Identyfikacja, delimitacja, charakterystyka i ocena krajobrazów – 
w celu wyznaczenia krajobrazów priorytetowych jest możliwa i 
wykonalna  w założonym okresie 1 roku w zastosowaniu obydwu 
metodyk i prawdopodobnie da porównywalne wyniki (KP) 

• 2. Metodyka przetestowana na potrzeby aktualizacji Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego ma 
bardziej jakościowy – opisowy charakter i zakłada doskonałą 
znajomość terenu przez wykonawców audytu 

• 3. W obu przypadkach stosowano podobne materiały i źródła 
kartograficzne 

• 4. W przypadku „Opracowania krajobrazowego województwa 
śląskiego” różnica w wyznaczaniu krajobrazów priorytetowych 
polega na kompleksowej ocenie jakościowej terenu (najczęściej 
zespołów płatów pokrycia terenu).  Z tego względu należy się 
spodziewać, że w przypadku metodyki audytu krajobrazy 
priorytetowe będą liczniejsze ale mniejsze powierzchniowo.  

 

 

 



PORÓWNANIE METODYK 

• Podobieństwa: 

• 1. Do koncepcji  tła krajobrazowego wg: Identyfikacja  
i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia 
(Solon i in., 2014) - z dużym przybliżeniem można założyć, że 
„Jednostki zarządzania” są „makroskalowymi” kompleksami 
krajobrazowymi 

• Różnice: 

• Krajobrazy priorytetowe wyznaczano na podstawie 
nasycenia walorów materialnych (przyrodniczych  
i kulturowych) krajobrazu a także wartości  estetycznych  
i symbolicznych. Krajobrazy te nie były ograniczone 
powierzchnią elementarnej jednostki podstawowej 
(jednolitość tła) a bardzo często obejmowały zespoły 
jednostek krajobrazowych lub ich fragmenty (zasięg 
nagromadzenia walorów i cech) 

 



U R S Z U L A . M Y G A - P I A T E K @ U S . E D U . P L  

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


