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Z metodyki identyfikacji i typologii krajobrazu (projekt rozporządzenia):

Etapy:

1. Szczegółowa analiza pokrycia i użytkowania terenu w mezoregionie

2. Wstępny podział mezoregionu na krajobrazy z uwzględnieniem:

a) jednolitości tła krajobrazowego

b) typu fizjonomicznego – 40 kat. – rzeźba terenu x forma pokrycia

c) zachowania powiązań funkcjonalnych

d) powtarzalności struktury i fizjonomii w różnych częściach krajobrazu 

3. kodyfikacja AA-XXX.XX-YY

4. wskazanie podtypu 

5. weryfikacja granic

Katalog podtypów krajobrazów które mogą 
potencjalnie występować na Opolszczyźnie –
ok. 550
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Dlaczego mikroregiony?

1. Grupują krajobrazy w kompleksy o jednolitej genezie 

geologiczno-geomorfologicznej – typologizują przestrzeń w 

skali większej niż krajobraz

2. Determinują charakter krajobrazów, zgodnie z zasadą, że 

określonemu typowi warunków geologiczno-

geomorfologicznych odpowiada określony sposób użytkowania   

3. Są ogniwem pośrednim w drodze analizy między 

mezoregionami i krajobrazami - porządkują przestrzeń i jej 

podział



Sposób postępowania w mikroregionie:
Podejście I „GIS W MIKROREGIONIE” – przygotowanie i 

nałożenie trzech map: rodzajów pokrycia (BDOT), typów form 
pokrycia (ortofotomapa), typów form ukształtowania (NMT).



Sposób postępowania w mikroregionie:

Efekt: ponad 180 wydzieleń, które należało porządkować i 
generalizować przez ponowne przemyślenie 3 kryteriów, 
celem wyizolowania krajobrazów. 

Efektywność i czas (sens): przygotowanie trzech map + analiza 
wyników ich nałożenia dla uporządkowania zbiorów 3 
zmiennych. 

Wniosek: GIS JEST ZŁY.



Sposób postępowania w mikroregionie:
2. Podejście II – „BEZGIS” – podział całościowy mikroregionu przy 

jednoczesnym zastosowaniu 3 kryteriów z wiodącym kryterium: rodzaj 
pokrycia, w kolejności:

1). Wydzielenie krajobrazów dolin rzecznych z podziałem na rodzaje pokrycia 
wg. tabela 2

2). Wydzielenie poza dolinami krajobrazów leśnych (zawsze przykryte, ich 
ewentualny podział na formy ukształtowania)

3). Podzielenie na krajobrazy reszty „rolno-zabudowanej” z uwzględnieniem 3 
kryteriów, ale dominacją pokrycia.

a) zabudowane
b) rolne
c) mozaikowate
d) inne

Efekt: od kilku do w skrajnych przypadkach kilkudziesięciu  wydzieleń, które 
spełniają kryteria krajobrazu bez potrzeby dalszej generalizacji. 

Efektywność: mapa krajobrazów bez map tematycznych i problemów 
interpretacji ich nałożenia. 



Pytania i rozstrzygnięcia metodyczne:

- minimalna szerokość doliny, by tworzyła krajobraz dolinny

- minimalna powierzchnia lasu, by tworzył krajobraz leśny

- minimalna powierzchnia któregokolwiek spośród 40 podtypów 

rodzajów użytkowania (oprócz tych gdzie podano progi), by 

wyróżniać krajobraz 

- zagęszczenie elementów krajobrazu i ich rozkład przestrzenny, 

by rozdzielać krajobrazy inkrustowane, otwarte, labiryntowe, 

rozcięte  

Możliwe schematy odpowiedzi:

a) jednolite wartości dla województwa,

b) jednolite wartości dla mezoregionu

c) analiza indywidualna w zależności od struktury wewnętrznej i 

kontekstu krajobrazów na zewnątrz









Jak duży musi być krajobraz by go wyróżnić jako krajobraz? 

ARCHETYP BEHAWIORALNY KRAJOBRAZU U CZŁOWIEKA

Dla człowieka 1,75 m widnokrąg znajduje się w odległości 4,72 km
Archetyp behawioralny krajobrazu u człowieka 1,75 m ma powierzchnię 
ok. 70 km kw.

Wnioski:
1. Powierzchnia krajobrazów ma rząd wielkości dziesiąt kilometrów kw., 

obiekty mniejsze liniowe, obszarowe i punktowe  są elementami 
krajobrazu

2. Im bardziej otwarty krajobraz i im bardziej równinny, tym jednostkowo 
powinien być większy

krajobraz



Inne kluczowe pytania:

1. Jak dzielić krajobrazy rolno-osadnicze ? – wydzielenie krajobrazów 
osadniczych wiejskich













2. Wpływ skali na jakość inwentaryzacji i sens jej wyników w świetle celu 
jakiemu służy audyt







3. „Dociąganie” granic krajobrazów do granic mezoregionów 



4. Inwentaryzacja z myśleniem w tle o wynikach waloryzacji i priorytetach 
oraz ochronie





Konkluzja natury ogólnej:

Nie ma obowiązku by efekty identyfikacji krajobrazów 
w audycie krajobrazowym Polski były porównywalne w skali Polski

I najprawdopodobniej nie będą.



Dziękuję za uwagę


