
Małgorzata Op ęchowska
Departament Zarz ądzania Zasobami Przyrody

Obserwatorium krajobrazu jako narz ędzie 
do planowania, ochrony i gospodarowania 

krajobrazem

Obserwatorium krajobrazu jako narz ędzie 
do planowania, ochrony i gospodarowania 

krajobrazem



Obserwatorium krajobrazu
- badanie i monitorowanie dynamiki krajobrazów, a także ułatwianie
zbierania, tworzenia i wymiany informacji i badań pomiędzy różnymi
stronami.

Zalecenie CM/Rec(2008)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie
wytycznych dotyczących wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (pkt. 10
Załącznika 1 do Zaleceń):
Obserwatoria krajobrazu, centra lub instytuty mogą być tworzone na różnych
szczeblach – lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym – wykorzystując
powiązane systemy obserwacji i przyczyniając się do nieustannej wymiany wiedzy.

Inicjatywy te powinny być podejmowane, aby umożliwić:
• opis stanu krajobrazu w określonym czasie;
• wymianę informacji i doświadczeń na temat polityki w zakresie ochrony,

zarządzania i planowania krajobrazu;
• wykorzystywanie i, w razie potrzeby, zestawianie historycznych dokumentów

dotyczących krajobrazu, które mogą być przydatne, w celu ustalenia, jak rozwijały
się dane krajobrazy (archiwum, tekst, zdjęcia, itp.);

• opracowanie wskaźników ilościowych i jakościowych do oceny skuteczności
polityki krajobrazowej;

• dostarczanie danych umożliwiających zrozumienie trendów i prognoz.



Florencka Deklaracja w sprawie dziedzictwa i krajobra zu 
jako warto ści człowieka 

� potrzeba stworzenia sieci
europejskich
obserwatoriów krajobrazu



Landscape Observatory Documentation

Celem platformy jest:
• gromadzenie danych na temat

obserwatoriów, centrów i instytutów
zajmujących się krajobrazem oraz ich
kartowanie,

• wymiana kluczowych informacji i
danych pomiędzy poszczególnymi
jednostkami,

• wspieranie wspólnych inicjatyw oraz
współpracy naukowej wśród
istniejących obserwatoriów
krajobrazu.

� Międzyuczelniany Wydział Politechniki i Uniwersytetu w Turynie. 

http://areeweb.polito.it/LOD/index.htm



Obserwatoria krajobrazów LOD 

http://areeweb.polito.it/LOD/who.htm



Obserwatorium Krajobrazu Katalonii
Observatori del Paisatge de Catalunya

http://www.catpaisatge.net/cat/index.php

� organ doradczy rządu Katalonii
w sprawach krajobrazu

� utworzone w dniu 30 listopada
2004 r. na podstawie ustawy
o ochronie, zarządzaniu i
planowaniu krajobrazu w
Katalonii.



Do zadań Obserwatorium należy:
− ustanowienie mechanizmów obserwacji ewolucji i przekształcania

krajobrazu,
− przyjęcie kryteriów dla określenia celów jakości krajobrazu,
− zaproponowanie działań ukierunkowanych na poprawę lub odtworzenie

krajobrazu,
− wprowadzenie katalogów krajobrazów Katalonii, mających na celu ich

zidentyfikowanie i ocenę,
− opracowanie czteroletniego raportu o stanie krajobrazu w Katalonii dla

Katalońskiego Parlamentu,
− śledzenie oraz włączanie się w europejskie inicjatywy dotyczące

krajobrazu,
− stymulowanie współpracy naukowej i akademickiej w zakresie

krajobrazu,
− realizowanie kampanii społecznych ukierunkowanych na zwiększenie

wrażliwości na krajobraz, edukacji w zakresie funkcji krajobrazu i zmian
w nich zachodzących,

− planowanie badań i opracowywanie ich metodologii oraz sporządzanie
sprawozdań,

− organizowanie seminariów, kursów, konferencji i wystaw dotyczących
krajobrazu.



http://www.catpaisatge.net/eng/catalegs.php

http://www.catpaisatge.net/fitxers/publicacions/metodolo
gia_catalegs/Documents_3_ENG.pdf



http://www.catpaisatge.net/eng/webs.php



https://terra.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-
photo-paysage/home/



http://www.wsl.ch/fe/landschaftsdynamik/projekte/land
schaftsbeobachtung_schweiz/index_EN

Program Monitoringu 
Krajobrazu Szwajcarii 
(Landscape Monitoring 
Switzerland programme
(LABES) 
• powstał w 2007 r.
• realizowany jest przez 

Federalne Biuro Ochrony 
Środowiska



http://www.muuttuvamaalaismaisema.fi/en/

http://www.landscapeobservatoryfinland.com/



https://elcl6.coe.int/WebForms/Public_List.aspx



Obserwatorium krajobrazu :
- zróżnicowany zbiór narzędzi, 

instytucji, oraz wszelkich inicjatyw 
związanych z krajobrazem,

- narzędzie do zarządzania, 
planowania i ochrony krajobrazu 
na różnych poziomach oraz 
podnoszenia świadomości o 
krajobrazach, 

- miejsce zrzeszania różnych 
instytucji, które mają wpływ na 
kształtowanie krajobrazu. 



Dziękuj ę za uwagę

sekretariat.krajobrazowa@gdos.gov.pl


