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Plan referatu

Wprowadzenie: 
- sformułowanie problemu 
- źródła danych

- uwarunkowania prawne- uwarunkowania prawne

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu:

- powierzchnia leśna i typy lasu
- użytkowanie rolnicze terenu
- urbanizacja i suburbanizacja

- doliny dużych rzek

Główne kierunki zmian struktury przestrzennej pokrycia terenu (krajobrazu)

- mozaika krajobrazowa
- korytarze ekologiczne



Plan referatu

Pożądane kierunki zmian w planowaniu przestrzennym:
- integracja i spójność przepisów wpływających na stan przestrzeni
- hierarchia planów i powiązania ze strategiami rozwoju

- gmina jako podstawowa jednostka planowania przestrzennego- gmina jako podstawowa jednostka planowania przestrzennego
- rola dokumentacji przyrodniczej (fizjograficznej)
- planowanie scenariuszowe

- monitoring i okresowe weryfikacje planów oraz poprawa jakości 
podstawowych danych przestrzennych

Podsumowanie



Wprowadzenie

Sformułowanie problemu:

- pojęcie użytkowania terenu obejmuje dwie odrębne kategorie:
(a) pokrycie terenu (np. w jednostkach Corine Land Cover)
(b) zestaw wykonywanych zabiegów (np. łąka jednokośna lub wielokośna z (b) zestaw wykonywanych zabiegów (np. łąka jednokośna lub wielokośna z 
nawożeniem lub bez, z podsiewaniem lub bez, status ochronny lub 
gospodarczy) 

- identyfikacja i ocena prognozowanych zmian użytkowania terenu jest 
obciążona dużą niepewnością z różnych powodów, takich jak:
(a) brak danych, odpowiednich modeli i jednoznacznych (nieogólnikowych) 
preferencji społeczno-polityczno-prawnych
(b) niedeterministyczność układów przyrodniczych oraz indywidualne, 
niezależne i nieprzewidywalne decyzje właścicieli, których wpływ na stan 
krajobrazu może być określony jedynie po fakcie i w sensie statystycznymkrajobrazu może być określony jedynie po fakcie i w sensie statystycznym

Dlatego też prezentowana projekcja zmian:
- będzie wynikać z ekstrapolacji dotychczasowych trendów i przy 
uwzględnieniu preferencji zapisanych w wybranych aktach prawnych 
- będzie obejmować jedynie niektóre zagadnienia składające się na 
zmiany użytkowania terenu



Wprowadzenie

Źródła danych (główne):
- Bank Danych Regionalnych GUS
- Raporty PROW i inne opracowania (w tym niepublikowane) dotyczące 

programów rolno-środowiskowychprogramów rolno-środowiskowych
- plany ochrony parków krajobrazowych
- Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 

roku 2033
- Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Aktualizacja 2003
- plany i strategie wojewódzkie

- wybrane analizy i artykuły o charakterze naukowym

Uwarunkowania prawne:
- Konstytucja RP
- Polityka Ekologiczna Państwa

- zobowiązania międzynarodowe Polski



Zmiany lesistości w latach 1995-2009 (na podstawie różnych danych)
Okres 1995-2005 – ewidencja gruntów, okres 2002-2009 – dane IGiK 

Zmiany powierzchni leśnej i typów lasu

Problem –Problem –
wiarygodność 

informacji 
przestrzennej

[dane: BDR]

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



[dane: BDR]

Zmiany powierzchni leśnej i typów lasu

Potrzeby zalesieniowePodaż gruntów do zalesienia 
według badań ankietowych

[dane: Krajowy Program 

Zwiększania Lesistości
Aktualizacja 2003 r]

Potrzeby zalesieniowe gmin ze 
względu na ochronę przyrody

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Zmiany powierzchni leśnej i typów lasu - prognoza

Założenie - zwiększenie lesistości kraju do 33% po roku 2050

Oznacza to średnioroczny rozmiar zalesień (bez sukcesji naturalnej) w okresie 2011-2020 w 
wysokości 40 tys. ha

Potrzeby zalesieniowe ze względu na potrzeby ochrony przyrody nie pokrywają się z 
potrzebami zalesieniowymi wg innych kryteriów (gleby najsłabsze o niskiej przydatności dla 
rolnictwa według punktacji IUNG, rzeźba terenu, występowanie stepowienia, zagrożenie erozją 
wodną powierzchniową, ważniejsze wododziały, zlewnie chronione, ochrona wód podziemnych)

Potrzeby zalesieniowe (największe w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, 
łódzkim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim) nie pokrywają się z podażą 
gruntów do zalesienia, które zwartymi obszarami występują głównie w tych województwach, w 
których wskaźnik lesistości już obecnie jest wysoki

Zalesianie przestaje być konkurencyjne w stosunku do innych form pokrycia terenu. 

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

Zalesianie przestaje być konkurencyjne w stosunku do innych form pokrycia terenu. 
Przeznaczanie gruntów na cele rekreacyjne przynosi większy dochód właścicielom i gminie. 



Zmiany powierzchni leśnej i typów lasu - prognoza

Przy założeniu kontynuacji dotychczasowych trendów w warunkach niezmienionych „reguł gry”:

- lesistość będzie systematycznie acz powoli wzrastała w skali całego kraju i poszczególnych 
województw, przy czym w niektórych powiatach o niskiej i średniej lesistości będzie spadać

- nowe powierzchnie leśne będą zwiększać lesistość, w większości przypadków nie 
optymalizując struktury przestrzennej krajobrazu (wyrównanie granicy leśno-polnej, spadek 
fragmentacji, funkcja łącznikowa – czyli korytarze ekologiczne)

- w rejonach (powiatach) o wysokiej lesistości mogą zanikać inne formy pokrycia terenu i 
użytkowania ziemi

W przypadku zmiany „reguł gry” można sobie wyobrazić całkowicie odmienne scenariusze, w 
tym:

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

tym:

- masowe odlesienia i uproszczenie struktury lasu w przypadku prywatyzacji (także 
wymuszonej na skutek włączenia Lasów Państwowych do budżetu)

- racjonalizację nowych zalesień w wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań administracyjnych



Zmiany powierzchni leśnej i typów lasu - prognoza

Możliwe jest zróżnicowanie powierzchni leśnych na trzy kategorie:

- tradycyjne lasy z przewagą funkcji gospodarczych

- tradycyjne lasy z przewagą funkcji ochronnych (z wyraźnie obniżoną rolą produkcji drewna)- tradycyjne lasy z przewagą funkcji ochronnych (z wyraźnie obniżoną rolą produkcji drewna)

- nowoczesne plantacje drzew (także obcego pochodzenia) dla celów produkcji surowcowej

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Zmiany powierzchni leśnej i typów lasu - prognoza

- Spadek bogactwa florystycznego płatów w większości typów lasu 

- Zmniejszanie częstości występowania gatunków podstawowych dla zespołów, oraz 
charakterystycznych dla poszczególnych klas zbiorowisk leśnych (lub innych 
syntaksonów) 

W obrębie zespołów leśnych

syntaksonów) 

- Ograniczanie występowania gatunków charakterystycznych dla zbiorowisk 
związanych z murawami, łąkami i pastwiskami

- Wzrost roli gatunków w części lub w pełni ruderalnych

- Wzrost bogactwa gatunkowego i zwarcia drzew i krzewów, rozwój lasów 
wielopiętrowych oraz bardziej cienistych

- Postępujący wzrost roli takich procesów, jak: neofityzacja, synantropizacja, 
fruticyzacja, cespityzacja, eutrofizacja, fagetyzacja 

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

W obrębie kompleksów leśnych i krajobrazu

- Ewolucja od zespołu do zespołu

- Zmiana zasięgów geograficznych wielu zespołów  

- Zanikanie w skali regionalnej lub ogólnopolskiej wielu typów zbiorowisk leśnych

- Utrata cech specyficznych poszczególnych zespołów leśnych



Zmiany powierzchni leśnej i typów lasu - prognoza

KOŃCOWY REZULTAT

Unifikacja przestrzenna i typologiczna

Spadek różnorodności typologicznej i gatunkowejSpadek różnorodności typologicznej i gatunkowej

Aktywna ochrona i zabiegi kształtujące ekosystemy leśne z punktu 
widzenia zachowania zbiorowisk roślinnych i siedlisk gatunków roślin 
(głównie w obrębie ostoi Natura 2000) będą miały znaczenie lokalne, 

natomiast w skali ogólnopolskiej będą wpływały jedynie 

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

spowalniająco na główne kierunki przemian zbiorowisk leśnych



Użytkowanie rolnicze terenu

Zmiany udziału gruntów ornych w latach 1995-2009 (na podstawie różnych danych)
Okres 1995-2005 – ewidencja gruntów, okres 2002-2009 – dane IGiK 

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

[dane: BDR]



Zmiany udziału łąk i pastwisk w latach 1995-2009 (na podstawie różnych danych)
Okres 1995-2005 – ewidencja gruntów, okres 2002-2009 – dane IGiK 

Użytkowanie rolnicze terenu

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

[dane: BDR]



Dynamika zmian społeczno-

gospodarczych  1995-2005

Wskaźnik dynamiki zmian jest 
wypadkową pięciu mierników 

Użytkowanie rolnicze terenu

wypadkową pięciu mierników 
diagnostycznych:  

- liczby ludności w gminie, 
- powierzchni użytkowej mieszkań, 
- długości rozdzielczej sieci 
wodociągowej,

- liczby podmiotów gospodarki 
narodowej w sektorze prywatnym, 
- dochodów własnych gminy

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

A – stale negatywne (obszary degradacji 

społeczno-ekonomicznej), 

B – przewaga negatywnych (obszary 

degradacji lub stagnacji), 

C – mieszane (obszary stagnacji), 

D – przewaga pozytywnych (obszary 

progresji),

E – stale pozytywne (obszary stałej 

progresji) J. Bański. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich 



Średni obszar gospodarstw indywidualnych 
powyżej 1 ha użytków rolnych

Użytkowanie rolnicze terenu

[Rosner A. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 
związane z restrukturyzacją funkcji rolniczej wsi]

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Użytkowanie rolnicze terenu - prognoza

Przestrzeń wiejska Polski jest wyraźnie podzielona na dwie odmienne części: 
północno-zachodnią i południowo-wschodnią. Pierwsza charakteryzuje się lepszym 
wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, bardziej zwartą zabudową (powodującą 
korzystniejszą sieć osadniczą) oraz większymi gospodarstwami.

Zróżnicowanie (strukturalne, funkcjonalne, społeczne i ekonomiczne) przestrzeni 
wiejskiej będzie się najprawdopodobniej pogłębiać, choć – być może – niezgodnie z 
granicami obecnych typów funkcjonalnych gmin wiejskich.

Gminy monofunkcyjne rolniczo będą tracić ludność i rolniczą przestrzeń produkcyjną.

We wszystkich województwach będzie postępować spadek powierzchni gruntów 
ornych i łąk z pastwiskami, choć w strukturze rolniczego użytkowania ziemi wzrośnie 
prawdopodobnie udział użytków zielonych kosztem gruntów ornych.

Obszary o dobrych warunkach dla rolnictwa (np. Żuławy Wiślane, Wyżyna Lubelska, 

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

Obszary o dobrych warunkach dla rolnictwa (np. Żuławy Wiślane, Wyżyna Lubelska, 
Wyżyna Miechowska itp.) oraz obszary o wysokiej produkcji towarowej rolnictwa (np. 
Kujawy, Wielkopolska, wschodnie Podlasie) zachowają swój charakter rolniczy – przy 
możliwym postępującym uproszczeniu struktury przestrzennej.



Użytkowanie rolnicze terenu - prognoza

Należy się spodziewać wyodrębnienia trzech typów rolnictwa i – co za tym idzie –

trzech typów przestrzeni wiejskiej:

- rolnictwo wysokotowarowe na dużych polach, produkujące żywność na rynek

- rolnictwo nakierowane na produkcję biomasy dla celów energetycznych (ekologiczne - rolnictwo nakierowane na produkcję biomasy dla celów energetycznych (ekologiczne 

skutki takiego rolnictwa mogą być – wbrew rozpowszechnionym poglądom – bardzo 

negatywne)

- ekstensywne rolnictwo, którego naczelnym zadaniem będzie zachowanie rolniczego 

krajobrazu kulturowego, a nie produkcja rolnicza. 

- dodatkowo można przewidzieć występowanie obszarów o rolnictwie zanikającym

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Użytkowanie rolnicze terenu - prognoza

Każdy typ będzie się charakteryzował odmienną 

strukturą przestrzenną krajobrazu wiejskiego 

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

Wg Hoogeveen’a i in. 

2002



Użytkowanie rolnicze terenu - prognoza

KOŃCOWY REZULTAT

Unifikacja przestrzenna i typologiczna w obrębie 

regionówregionów

Wzrost kontrastu między regionami

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Urbanizacja i suburbanizacja

Zmiany udziału terenów zabudowanych w latach 1995-2009 (na podstawie różnych 
danych). Okres 1995-2005 – ewidencja gruntów, okres 2002-2009 – dane IGiK 

[dane: BDR]

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Delimitacja Funkcjonalnych Obszarów Miejskich 
(2006) Autorzy: P. Korcelli, P. Śleszyński

Urbanizacja i suburbanizacja

EKSPERCKI PROJEKT KONCEPCJI

PRZESTRZENNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA  KRAJU DO 

ROKU 2033. Warszawa 2008. IGiPZ PAN

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Główne kierunki zmian krajobrazu 

strefy podmiejskiej Warszawy w latach 

1950-1990

Urbanizacja i suburbanizacja

1950-1990

A – administracyjna bariera  dla zabudowy  -
Kampinoski Park Narodowy i otulina

B – obszary z dominacją renaturalizacji 
krajobrazu

C – obszary z dominacją synantropizacji 
krajobrazu

D – główne kierunki rozwoju zabudowy w latach 
1950-19701950-1970

E – główne kierunki rozwoju zabudowy w latach 
1970-1990

[Źródło: Solon J. 2005. Landscape diversity (in:) Gutry-Korycka M. 
Urban sprawl. Warsaw Agglomeration case study 265-296. Wyd. UW.]

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Urbanizacja i suburbanizacja

Zmiany metryk krajobrazowych zabudowy jako funkcja odległości od centrum

[Źródło: Solon J. 2009. Spatial context of urbanization: Landscape pattern and changes between 1950 
and 1990 in the Warsaw metropolitan area, Poland. Landscape and Urban Planning 93: 250–261.]

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Urbanizacja i suburbanizacja

Zmiany metryk krajobrazowych lasu jako funkcja odległości od centrum

[Źródło: Solon J. 2009. Spatial context of urbanization: Landscape pattern and changes between 1950 
and 1990 in the Warsaw metropolitan area, Poland. Landscape and Urban Planning 93: 250–261.]

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Urbanizacja i suburbanizacja - prognoza

Systematycznie będzie wzrastać powierzchnia zabudowana

Najprawdopodobniej będzie kontynuowany proces pojawiania się nowej, rozproszonej 
zabudowy w tzw. „rejonach atraktorowych”. Z czasem zabudowa rozproszona będzie 
się przekształcać w układ mniej więcej zwarty.się przekształcać w układ mniej więcej zwarty.

Zanika klasyczna granica „miasto-wieś”

Wzrasta formalna różnorodność gatunkowa i ekosystemowa krajobrazu zgodnie z 
poniższym modelem

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

Jednocześnie zanikają gatunki i ekosystemy uważane za rzadkie i zagrożone



W strefach podmiejskich najsilniej będą się przejawiać procesy 
synantropizacji szaty roślinnej na różnych poziomach organizacji:

- osobniczym (np. zmiany składu chemicznego tkanek, kumulacja określonych 
pierwiastków, itp.) 

Urbanizacja i suburbanizacja - prognoza

- populacji lokalnych (np. zmiany fenologiczne, obniżenie żywotności, zmiany 
struktury wiekowej, itp.) 

- fitocenozy (np. zmiany składu florystycznego, degeneracja i powstawanie fitocenoz 
kadłubowych, zmiany zasięgu występowania - najczęściej kurczenie się zasięgu 
zbiorowisk autogenicznych i rozszerzanie zasięgów zbiorowisk antropogenicznych, 
zmiany struktury rozmieszczenia populacji w obrębie fitocenozy, itp.)

- krajobrazu (np. niezgodność roślinności aktualnej z potencjalną, wzrost lokalnego 
inwentarza zbiorowisk, wzrost mozaikowatości, powstanie i dominacja zbiorowisk inwentarza zbiorowisk, wzrost mozaikowatości, powstanie i dominacja zbiorowisk 
zastępczych, powstanie kompleksów zbiorowisk, obejmujących płaty różniące się 
stanowiskiem syntaksonomicznym, pochodzeniem, ekologią, dynamiką, strukturą 
warstwową, długowiecznością, odpornością i stopniem przekształcenia, zamiana 
formacji leśnych na nieleśne lub ogólniej: wyżej zorganizowanych na niżej 
zorganizowane, zmiany liczby i powierzchni zajmowanych przez poszczególne typy 
ekosystemów, zmiany różnorodności i stosunków graniczenia)  

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Doliny dużych rzek

Obszary kraju (w rejonie dużych 
dolin rzecznych) zagrożone 
ryzykiem podtopień

[Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny -

Państwowy Instytut Badawczy]
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Doliny dużych rzek

Lokalizacja największych powodziLokalizacja największych powodzi

[Źródło: Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej. Ośrodek Zasobów 
Wodnych w Warszawie

Dobrowolski A., Ostrowski J., Zaniewska M. Struktura genetyczna 
powodzi powojennych w Polsce.]
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Doliny dużych rzek

Sytuacja w dolinie Wisły i Sanu w dniu 6 czerwca 2010 r. 

Wody Wisły zalały w tym dniu ponad 706 km 2, w tym 

34,54 km2 obszarów zabudowanych, 575,81 km2

terenów rolnych oraz ponad 93,5 km2 lasów.

[Źródło: Instytut Geodezji i Kartografii]
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Doliny dużych rzek

Błędy w 
planowaniu 
przestrzennym

Opracowanie: W. Lipiński, M. Markowski
Przygotowanie: K. Fidler (Kampinoski Park Narodowy)
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Doliny dużych rzek - prognoza

Będzie wzrastać liczba i natężenie tzw. zjawisk ekstremalnych, w tym posuchy i 
powodzi. 

Możliwe są trzy strategie: 

- zabezpieczenie, w tym wały przeciwpowodziowe i wprowadzanie polderów w 
górnych i środkowych odcinkach rzek (na ile to jest technicznie możliwe i 
ekonomiczne opłacalne) 

- „życie z powodzią” 

- przesiedlenie z obszarów wysokiego ryzyka i wprowadzanie polderów w górnych i 
środkowych odcinkach rzek. Ograniczenia adaptacji do powodzi poprzez 
przesiedlenie mogą mieć postać fizyczną (brak terenów do przesiedleń) i społeczną 
(brak akceptacji przesiedlenia przez mieszkańców terenów zalewowych)

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

(brak akceptacji przesiedlenia przez mieszkańców terenów zalewowych)



Doliny dużych rzek - prognoza

Każdy z tych scenariuszy będzie miał inne konsekwencje dla warunków 
przyrodniczych (abiotycznych i biotycznych) oraz dla stosunków ekonomiczno-
społecznych

Konsekwencje te będą miały aspekty pozytywne i negatywneKonsekwencje te będą miały aspekty pozytywne i negatywne

Nie ma jednego jedynie słusznego rozwiązania, przy czym wydaje się, że dla 
większości obszarów najsilniej narażonych na powodzie najlepszym rozwiązaniem 
jest – przynajmniej częściowe – przesiedlenie

Planowanie strategii wymaga rozpatrzenia różnych scenariuszy i określenia ich 
konsekwencji przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych

Rozwinie się także mała retencja jako uzupełnienie regulacji stanu warunków 

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

Rozwinie się także mała retencja jako uzupełnienie regulacji stanu warunków 
hydrologicznych i narzędzie konserwacji siedlisk hydrogenicznych 



Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - mozaika

Wskaźnik różnorodności (Shannona) w gminach

Roślinność potencjalna                            Corine Land Cover

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - mozaika

Wskaźnik średniej wielkości płatu w gminach

Roślinność potencjalna                            Corine Land Cover

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Konstancin Wilga

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - mozaika

Mikrokrajobrazy w których w latach 1948-
1988: a – prawie nie było zmian; b –
przeważała regeneracja roślinności; c –

przeważała degeneracja roślinności; d –
oba procesy miały miejsce

Zmiany różnorodności roślinności 
rzeczywistej w mikrokrajobrazach w 
latach1949-1994

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - mozaika

?

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

Model zmian różnorodności roślinności rzeczywistej (ekosystemów) w 
większości krajobrazów i regionów rolniczych (wiejskich) w Polsce  
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Obserwuje się  pogłębianie się różnic między gminami (wzrost tam gdzie 

poprzednio było dużo i spadek tam gdzie poprzednio było mało – dotyczy m.in. 

wielkości i liczby gospodarstw, udziału ugorów, pogłowia bydła, udziału lasów). W 

konsekwencji efektem jest m.in. skontrastowanie struktury przestrzennej (odmienne 

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - mozaika

konsekwencji efektem jest m.in. skontrastowanie struktury przestrzennej (odmienne 

kierunki zmian różnorodności powierzchniowej, wzrost dominacji określonych form 

pokrycia terenu) i wyraźna dywergencja rozwojowa prowadząca do powstania 

odrębnych regionów o przewadze określonych procesów.

Tak powstałe regiony różnią się między sobą nie tylko cechami przestrzeni i 

sposobem użytkowania ziemi, ale również licznymi cechami społeczno-

ekonomicznymi (np. jakością życia w aspekcie mieszkaniowo-środowiskowym i

społeczno-demograficznym oraz aktywnością obywatelską).społeczno-demograficznym oraz aktywnością obywatelską).

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Korytarze 

międzyregionalne

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - korytarze

Proponowana sieć leśnych 

korytarzy

migracyjnych dla dużych 

drapieżników

[Źródło: Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., 
Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce — Wyniki 

inwentaryzacji w 2001 roku. Kosmos 51.4: 491–499]

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - korytarze

Zbiorowiska i korytarze 
leśne 
wewnątrzkrajobrazowe

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - korytarze

Zbiorowiska i 
korytarze dla łąk 
dolinowych

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - korytarze

Zbiorowiska i 
korytarze dla muraw 
kserotermicznych

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - korytarze

Korytarze 
wewnątrzkrajobrazowe 
razem

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

Konkurencja i konflikty o 

przestrzeń między różnymi 

strukturami korytarzowymi



Dwa rodzaje korytarzy

międzyregionalnywewnątrzkrajobrazowy

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - korytarze

- służy migracji i 
rozprzestrzenianiu się gatunku

- możliwość wymiany między 
metapopulacjami

- dotyczy także gatunków 
wieloekosystemowych

- często korytarze 

- zgodny z wymaganiami 
koncepcji trwałości 
metapopulacji

- korytarze w obrębie 
krajobrazu

- dotyczy gatunków 
jednoekosystemowych 

- często korytarze 
przepuszczalne tylko w 
jednym kierunku

jednoekosystemowych 

- korytarze przepuszczalne w 
obu kierunkach

- nie dotyczy procesu migracji i 
zasiedlania nowych terenów

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Korytarze wewnątrzkrajobrazowe - postulaty

Jednostka odniesienia – gmina

Przeznaczenie – ochrona przyrody

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - korytarze

Przeznaczenie – ochrona przyrody
– rozwój zrównoważony
– programy rolnośrodowiskowe

Powiązania – lokalne
– część systemu ogólnopolskiego 

Narzędzie – planowanie przestrzenne 
(Ustawa o planowaniu przestrzennym)(Ustawa o planowaniu przestrzennym)

Zarządca – właściciel lub administrator terenu 

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



Korytarze międzyregionalne - postulaty

Jednostka odniesienia – cały kraj

Przeznaczenie – ochrona przyrody

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - korytarze

Powiązania – regionalne i ogólnopolskie
– część systemu europejskiego

Narzędzie – obszary chronione (Ustawa o 
ochronie przyrody)
– waloryzacja przyrodnicza kraju i 
model przestrzenny (KPZK, Polityka 
ekologiczna Państwa i ustawy ekologiczna Państwa i ustawy 
branżowe, np. o lasach, o 
gospodarce wodnej, itd.)

Zarządca – służby ochrony przyrody lub 
służby leśne

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu



odniesienie do sieci 
ECONET-PL?

TAK – 15, NIE - 1 we wszystkich TAK

odniesienie do sieci 
Natura 2000 ?

tworzenie lub 
ochrona korytarzy 
ekologicznych?

czy obszary korytarzy 
ekologicznych są 
wyszczególnione w 

tekście dokumentu?

TAK – 12, NIE - 4we wszystkich TAK

Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - korytarze

Plany

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

TAK – 6, NIE –10

Strategie

TAK – 13, NIE - 3 TAK – 9, NIE - 7 TAK – 4, NIE - 12

[Źródło: Gerlée A. Ochrona korytarzy ekologicznych w strategiach rozwoju i 
planach zagospodarowania przestrzennego województw. WGiSR UW]

Stopień uwzględnienia korytarzy 
w dokumentach wojewódzkich



Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu - korytarze

Pytanie

Na ile problem korytarzy ekologicznych Na ile problem korytarzy ekologicznych 

wewnątrzkrajobrazowych i międzyregionalnych jest 

rzeczywiście problemem dotyczącym manipulowania strukturą 

przestrzenną krajobrazu (zachowanie i odtwarzanie połączeń, 

minimalizacja barier etc.)

a na ile jest to tylko problem formalny (nadanie odpowiedniej 

Wybrane kategorie i procesy zmian użytkowania terenu

a na ile jest to tylko problem formalny (nadanie odpowiedniej 

etykietki istniejącym strukturom przestrzennym)



Integracja przepisów wpływających na stan przestrzeni

Poza zmianami w przepisach bezpośrednio dotyczących procedur 
planowania przestrzennego niezbędne jest wprowadzenie zmian w innych 
przepisach, warunkujących możliwość realizacji celów planistycznych.

Dotyczy to między innymi:

- zasad korzystania z programów rolnośrodowiskowych (gmina powinna 
mieć możliwość aktywnego wpływania na dobór gospodarstw/powierzchni 
korzystających z poszczególnych pakietów)

- celów ochrony przyrody (w ustawie o ochronie przyrody), które byłyby - celów ochrony przyrody (w ustawie o ochronie przyrody), które byłyby 
automatycznie stosowalne w planowaniu przestrzennym

- zdefiniowania celu, kryteriów i zasad ochrony krajobrazu kulturowego, 
zgodnie z konwencją o ochronie krajobrazu, ale w duchu utrzymania 

krajobrazów zrównoważonych w sensie ekologicznym

Pożądane kierunki zmian w planowaniu przestrzennym



Cele ochrony przyrody wymagają daleko idących zmian, gdyż to co 
jest zawarte w obowiązującej ustawie jest niespójne a czasem nawet 
nielogiczne. W nowym ujęciu cele ochrony powinny obejmować (m.in.):

a) zachowanie osobliwości przyrodniczych i obiektów unikatowych; konserwacja

Integracja przepisów wpływających na stan przestrzeni

b) zachowanie najbardziej naturalnych fragmentów przyrody;

c) zachowanie naturalnej różnorodności gatunkowej roślin, grzybów i 
zwierząt (tzn. obejmującej gatunki rodzime i zadomowione antropofity) w 
ujęciu ogólnokrajowym i w odniesieniu do każdego regionu;

d) zachowanie wszystkich typów ekosystemów (naturalnych, półnaturalnych 
i antropogenicznych) w ujęciu ogólnokrajowym i w odniesieniu do każdego 
regionu oraz każdego typu siedliska (typu roślinności potencjalnej);

konserwacja

racjonalne użytkowanie i 
planowanie przestrzenne

racjonalne 
użytkowanie i 

e) zachowanie, odtworzenie lub utworzenie odpowiednich połączeń 
korytarzowych w obrębie poszczególnych krajobrazów, oraz między 
krajobrazami i między regionami;

f) dążenie do utworzenia krajobrazów zrównoważonych w sensie 
ekologicznym 

planowanie 
przestrzenne

planowanie 
przestrzenne

Pożądane kierunki zmian w planowaniu przestrzennym - Integracja przepisów wpływających na stan przestrzeni

użytkowanie i 
planowanie 

przestrzenne



Hierarchia planów i powiązania ze strategiami rozwoju

Podstawowe zasady planowania przestrzennego (postulaty)

Wprowadzenie obligatoryjnego powiązania między wykonywaniem planu/koncepcji i 
strategii rozwoju na wszystkich szczeblach planowania (np. sporządzanie Koncepcji 
Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w trybie prac nad strategią rozwoju 
kraju, ustalenia dla planowania lokalnego w powiązaniu z problematyką planowania kraju, ustalenia dla planowania lokalnego w powiązaniu z problematyką planowania 
gospodarczego

Przywrócenie ścisłej hierarchii planistycznej (od ogółu do szczegółu)

Podniesienie „Studium uwarunkowań…” do rangi dokumentu prawa miejscowego, 
lub wprowadzenie obligatoryjnego przestrzennego planu (funkcjonalnego) gminy 
jako prawa miejscowego

Zniesienie lub daleko idące ograniczenie stosowalności „ustalenia warunków 

Pożądane kierunki zmian w planowaniu przestrzennym

Zniesienie lub daleko idące ograniczenie stosowalności „ustalenia warunków 
zabudowy”

Przyjęcie, że gmina jest podstawową jednostką planowania przestrzennego, w 
obrębie której zaplanowane są, integrowane i realizowane wszystkie ustalenia 
strategii, programów i polityk tematycznych i regionalnych

Wprowadzenie planowania scenariuszowego



Wzmocnienie roli opracowania fizjograficznego jako dokumentu towarzyszącego 
„Studium uwarunkowań...” (mającego nową rangę). Opracowanie fizjograficzne 
powinno służyć jako baza faktograficzna przy rozstrzyganiu konfliktów i wątpliwości w 
trakcie procesu planowania przestrzennego, i później przy planowaniu konkretnych 
inwestycji.

Rola dokumentacji przyrodniczej (fizjograficznej)

inwestycji.

Wprowadzenie obligatoryjnego ucyfrowienia wszystkich danych kartograficznych i 
innych z georeferencją oraz wprowadzenie obowiązku okresowego (co 10 lat ?) 
sprawdzania i unacześniania dokumentacji.

Wprowadzenie do opracowania specjalistycznych części, przynajmniej następujących:
- studium granicy rolno-leśnej, dające możliwość prawidłowego sterowania procesem 
zalesiania gruntów;
- studium walorów przyrodniczych, wykonane na bazie szczegółowej mapy roślinności 
rzeczywistej i uwzględniające: wszystkie zadrzewienia i zalesienia, ekosystemy rzeczywistej i uwzględniające: wszystkie zadrzewienia i zalesienia, ekosystemy 
naturalne i półnaturalne, korytarze ekologiczne istniejące, specjalne strefy buforowe 
oraz ocenę najważniejszych ekotonów (woda-ląd, las-pole, las-łąka). Studium powinno 
również uwzględnić miejsca występowania wszystkich chronionych i zagrożonych 
ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt. Studium walorów przyrodniczych jest 
niezbędne dla planowania optymalizacji struktury przestrzennej i sterowania 
korzystaniem z programów rolnośrodowiskowych;
- studium wodne (zlewniowe). 

Pożądane kierunki zmian w planowaniu przestrzennym



Etapy:
1. Budowa scenariuszy 
jednotematycznych – na podstawie 
preferencji społecznych

2. Ocena skutków (ekologicznych, 

Planowanie scenariuszowe

2. Ocena skutków (ekologicznych, 
gospodarczych, etc.)

3. Budowa scenariuszy 
wielofunkcyjnych

4. Dyskusja, poprawki, decyzje

5. Ocena końcowa skutków

Pożądane kierunki zmian w planowaniu przestrzennym



Etapy:
1. Budowa scenariuszy 
jednotematycznych – na podstawie 
preferencji społecznych

2. Ocena skutków (ekologicznych, 

Planowanie scenariuszowe

2. Ocena skutków (ekologicznych, 
gospodarczych, etc.)

3. Budowa scenariuszy 
wielofunkcyjnychwielofunkcyjnych

4. Dyskusja, poprawki, decyzje

5. Ocena końcowa skutków

[Źródło: Tress B., Tress G. 2003. Scenario visualisation for 
participatory landscape planning - a study from Denmark.  Landscape 
and Urban Planning 64: 161–178. ]

Pożądane kierunki zmian w planowaniu przestrzennym



Planowanie scenariuszowe

[Źródło: Tress B., Tress G. 2003. Scenario visualisation for 
participatory landscape planning - a study from Denmark.  Landscape 
and Urban Planning 64: 161–178. ]
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Planowanie scenariuszowe

[Źródło: Tress B., Tress G. 2003. Scenario visualisation for 
participatory landscape planning - a study from Denmark.  Landscape 
and Urban Planning 64: 161–178. ]
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Planowanie scenariuszowe

[Źródło: Tress B., Tress G. 2003. Scenario visualisation for 
participatory landscape planning - a study from Denmark.  Landscape 
and Urban Planning 64: 161–178. ]
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Planowanie scenariuszowe

[Źródło: Tress B., Tress G. 2003. Scenario visualisation for 
participatory landscape planning - a study from Denmark.  Landscape 
and Urban Planning 64: 161–178. ]
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nr Działanie

1 Częściowe usunięcie  wałów przeciwpowodziowych

Scenariusz 3: „Odważna” wizja ochrony przyrody
Problem podstawowy: Zanik naturalnych dynamicznych procesów korytowych i dolinowych w 
wyniku zabudowy i ochrony przeciwpowodziowej

Cel: Odtworzenie naturalnej rzeki wraz z doliną przy minimalnym wpływie antropogenicznym i zwiększenie 
retencji wody w dolinie.

Planowanie scenariuszowe

1 Częściowe usunięcie  wałów przeciwpowodziowych

2 Rekonstrukcja wałów koło Radziwia

3 Częściowe usunięcie zapory, ochrona brzegów przed erozją
4 Obniżenie poziomu wody i wprowadzenie zarośli wierzbowych na osady

5 Usunięcie zabudowy z doliny z wyjątkiem (częściowo) Łomianek), Kazunia i 

Radziwia

6 Brak ochrony strefy brzegowej

7 (1) między Warszawą a Bzurą rozwój łąk i pastwisk

(2) między Bzurą i Włocławkiem sukcesja naturalna po usunięciu rolnictwa

8 Renaturalizacja cieków w KPN

[Źródło: Romanowski J., Matuszkiewicz J., Bouwma I.M., Kowalczyk K., 

Kowalska A., Kozłowska A., Solon J., Middendrop H., Reijnen R., Rozemeijer 

R., van der Sluis Th. (ed.) 2005. Evaluation of ecological consequences of 

development scenarios for the Vistula River Valley. Vistula Econet 

Development and Implementation VEDI. Warsaw/Wageningen/Utrecht. Pp. 

127.]
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Planowanie scenariuszowe
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Najważniejsze dokumenty i opracowania wykorzystane w prezentacji:

EKSPERCKI PROJEKT KONCEPCJI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA  

KRAJU DO ROKU 2033. Warszawa 2008. IGiPZ PANKRAJU DO ROKU 2033. Warszawa 2008. IGiPZ PAN

Ekspertyzy na potrzeby KPZK:
- Bański J. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich 

- Nachlik E. Gospodarka wodna w kontekście przestrzeni kraju – rekomendacje dla 
KPZK
- Rosner A. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze związane z restrukturyzacją funkcji 

rolniczej wsi
- Starkel L. Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu 
przestrzennym kraju – rekomendacje dla KPZKprzestrzennym kraju – rekomendacje dla KPZK

Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Aktualizacja 2003

Minister Środowiska. Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą 
do roku 2016. Warszawa 2008.



Dziękuję Dziękuję Dziękuję Dziękuję 
za uwagęza uwagę


