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Dyspozycja ustawowa - Zastosowanie klasyfikacji krajobrazów opracowanej w oparciu w
szczególności o takie kryteria jak charakter dominujących w krajobrazie czynników, rzeźba
terenu i pokrycie terenu (Art. 7 ust. 7 uk -> Art. 38a ust. 6.1 opizp)

Propozycja zespołu przygotowującego instrukcję do audytu (Solon J., Chmielewski T.J., Myga-Piątek U.,
Kistowski M. 2014. Przygotowanie opracowania pt. „Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia”.
Zadanie III.1. Opracowanie szczegółowej instrukcji postępowania, prowadzącej wykonawcę audytu od rozpoczęcia prac do
pełnego zakończenia. Wersja 02. Konsultacja: Myczkowski Z., Plit J. Wersja z dnia 8 grudnia 2014)
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W ciągu dalszych prac i konsultacji, które miały miejsce przez cały rok 2015 okazało się że
uwzględnienie podziału na mikroregiony w rozporządzeniu było niemożliwe a rozporządzenie
będzie odwoływać się bezpośrednio do mezoregionów.
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Powstał problem praktycznego wykorzystania istniejącego podziału na mezoregiony w
ujęciu Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej (Kondracki, Richling 1994) ze względu na
zgeneralizowany przebieg linii.

Pojawiła się idea uszczegółowienia przebiegu bez zmian merytorycznych

Pierwsza próba – IGiPZ PAN (P. Milewski), niewielkie uszczegółowienie formalne, ale zwrócono
uwagę na konieczność głębszego przemyślenia przebiegu części granic

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (J. Borzyszkowski i J. Bidłasik)
wykonał w 2016 roku na zlecenie GDOŚ pogłębioną rewizję przebiegu granic

Po recenzji opracowania (J. Solon – listopad 2016 r.) powstała społeczna i spontaniczna
inicjatywa szerszych konsultacji przebiegu granic. Pozytywny oddźwięk większości środowiska
naukowego geografów Polski umożliwił utworzenie nieformalnej grupy wspólnie działającej dla
osiągnięcia tego celu

Inicjatywie sprzyjał GDOŚ, który m.in. udostępnił salę i inne udogodnienia dla przeprowadzenia
warsztatów w dniach 26-27 kwietnia 2017r.

Ponowne spotkanie podczas XXII Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego „Nowe
wyzwania wobec regionalizacji Polski”, Sosnowiec 11-13 maja 2017 zorganizowanego przez U.
Mygę-Piątek.

Większość ośrodków akademickich dostarczyła swoje propozycje uszczegółowienia przebiegu
granic (lub głębszych modyfikacji). Konsultacje między ośrodkami od strony GIS koordynuje J.
Borzyszkowski
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1946-1947 - dyskusja na temat regionów naturalnych Polski. J. Kondracki zgłasza własną
propozycję podziału regionalnego kraju.
1955 - w podręczniku „Geografia fizyczna Polski” Lencewicza, będącego w znacznym stopniu
przedrukiem tomu Wielkiej Geografii Powszechnej z 1937 r., J. Kondracki wprowadził liczne
uzupełnienia i dostosowania do zmienionych granic Polski. W szczególności zamieścił opis
dużych regionów geograficznych (Niziny Nadmorskie, Pojezierze Pomorskie, Pojezierze
Mazurskie, Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Nizina Mazowiecko-Podlaska, Wyżyna Lubelska,
Wyżyna Kielecko-Sandomierska, Niecka Nidziańska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska,
Wyżyna Śląska, Kotlina Śląska i Wzgórza Trzebnickie, Sudety i Przedgórze Sudeckie, Kotliny
Podkarpackie, Karpaty fliszowe, Tatry i Podhale).
1955 - artykuł J. Kondrackiego, przedstawiający kryteria wyróżniania regionów oraz zasady ich
nazewnictwa, a także własny schemat podziału regionalnego Polski. W schemacie uwzględniono
6 bardzo dużych jednostek, 16 regionów i 80 subregionów.
1961 - artykuł J. Kondrackiego, przedstawiający schemat terminologiczny hierarchicznych
jednostek regionalnych oraz wyróżnienie na obszarze kraju 7 prowincji fizycznogeograficznych
(obejmujących 14 podprowincji), wchodzących w skład 2 wielkich obszarów. Podział ten (wraz z
zaproponowanymi nowymi nazwami) utrzymał się do chwili obecnej bez większych zmian.
Dodatkowo w tym artykule wymieniono 39 makroregionów i 210 jednostek mniejszych
(najczęściej odpowiadających mezoregionom w ujęciu współczesnym), niestety bez mapy
obrazujących granice wyróżnionych jednostek.
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1965 - artykuł J. Kondrackiego, wprowadzający ujednolicone cyfrowe kodowanie jednostek
regionalnych (podprowincji i makroregionów), zgodne z propozycją MUG z 1964 r.
1968 - w artykule j. Kondrackiego podsumowanie podstawowego etapu prac nad regionalizacją.
Uwzględnienie 364 mezoregionów (część poza graniami kraju). Załączona mapa (J. Kondracki i J.
Ostrowski) wraz z nazwami regionów stały się standardem na wiele lat.
1977 - Opracowanie książkowe J. Kondrackiego z opisem mezoregionów i mapą o zmienionej
numeracji części mezoregionów i kilkoma niewielkimi uzupełnieniami i poprawkami.
1994 - Opracowanie książkowe J. Kondrackiego z opisem mezoregionów i mapą (J. Kondracki i J.
Ostrowski); granice jednostek w wielu miejscach mają nieco inny przebieg niż na mapie z 1977.
1994 - Mapa regionów fizycznogeograficznych w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej (Kondracki,
Richling 1994). Bazuje na mapie z 1977 roku, ale przebieg granic jest wyraźnie zmodyfikowany
oraz odmienny od mapy J. Kondrackiego i J. Ostrowskiego z 1994 r. Mapa z Atlasu ... stała się
nowym standardem i była wielokrotnie powielana w innych opracowaniach.
2000 - J. Kondracki stwierdził, że opublikowanie mapy w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze
standaryzacją i oficjalnym zatwierdzeniem nazw regionów zakończyło ostatni etap w rozwoju
poglądów na regionalizację fizycznogeograficzną kraju. Nie jest to arbitralny postulat zaniechania
dalszych prac nad regionalizacją. Dotyczy to m.in. przebiegu granic mezoregionów w bardziej
szczegółowych skalach przestrzennych. O tym, że takie prace są niezbędne świadczy fakt, iż
liczne mapki zamieszczone w opracowaniu z 2000 roku obrazują przebieg granic nie tylko na
innym poziomie szczegółowości kartograficznej (w porównaniu do mapy z Atlasu Rzeczypospolitej
Polskiej) ale także o odmiennym rysunku merytorycznym, często daleko odbiegającym od granic
zamieszczonych we wszystkich wcześniejszych wersjach mapy.
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Potrzeba ponownych 
uzgodnień co do 
przebiegu granic

Przykład:

Propozycje granic 
Pojezierza 
Kaszubskiego 
wg różnych autorów

(zestawił M. Kistowski)
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Metodyka prac autorskich i redakcyjnych:

Ogólnie przyjęto, za prof. J. Kondrackim, że o wyróżnieniu danego obszaru jako mezoregionu decydują 
przede wszystkim jego cechy morfogenetyczne – geomorfologiczne i geologiczno-tektoniczne w 
zakresie warstw przypowierzchniowych (do głębokości 10-20 metrów, rzadziej głębiej), które mają 
odzwierciedlenie w rzeźbie powierzchni ziemi. Wyróżnia się jednostki przestrzenne, charakteryzujące 
się zwartością geometrii, podobieństwem cech morfologicznych i morfometrycznych w poszczególnych 
ich częściach (w tym także powtarzalność form i ich związek genetyczny). 
Głębsze utwory mają istotne znaczenie w przypadkach gdy znacząco wpływają na rzeźbę i 
funkcjonowanie powierzchni ziemi. Podobnie jest z dodatkowym kryterium tektonicznym. Przykładem 
jest rzeźba kuest na wyżynach oraz zasięgów pasm gór i pogórzy. 
Jako istotne (choć nie wiodące) uznano także regionalne zróżnicowanie zasięgów głównych 
zlodowaceń w Polsce, charakteryzujących się zmiennością rzeźby i jakością podłoża. 
W uszczegółowieniu przebiegu granic mezoregionów do skali 1:50 000 uwzględniono powyższe 
kryteria posługując się odpowiednio szczegółowymi materiałami.
Przyjęto także konwencję prowadzenia granicy wzdłuż górnej krawędzi dolin rzecznych, jednak bez 
uwzględnienia mniejszych bocznych rozcięć strefy krawędziowej.
Natomiast w przypadkach jednostek wysoczyznowych a także wyżyn najczęściej uwzględnia się 
przebieg granicy wzdłuż dolnego załamania stoku, gdzie występuje zmiana typu osadów budujących 
obszar wyniesiony oraz obniżony. 
W przypadkach występowania różnic w przebiegu granic wynikających z zastosowanych materiałów 
kartograficznych, geologicznych lub geomorfologicznych, zasięgi i przebieg granic regionów oparto na 
mapach lub interpretacji rzeźby.
W przypadkach propozycji podziału dużego mezoregionu na mniejsze analizowano zróżnicowanie 
wewnętrzne i porównywano ze zróżnicowaniem między mezoregionami w podobnych sytuacjach 
geomorfologicznych. 
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Stan aktualizacji granic 
na dzień 3.10. 2017 r. 
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Rodzaj zmiany:
Uszczegółowienie linii
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Rodzaj zmiany:
Wyraźna zmiana zasięgu
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Rodzaj zmiany:
Nowy region na granicy 
dwóch
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Rodzaj zmiany:
Podział regionu

Wyniki weryfikacji i uszczegółowienia

Pojezierze Poznańskie (315.51) - wyróżniono typowe Pojezierze Poznańskie w części północnej, sandrową Równinę 
Nowotomyską w części zachodniej i praktycznie bezjeziorną Wysoczyznę Grodziską w części południowo-wschodniej.
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Problemy do 
uzgodnienia
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Wyniki weryfikacji i uszczegółowienia

Najbliższe kroki:

- zakończenie prac nad mapą w postaci cyfrowej (uzgodnienia granic, zmienionej numeracji,
zmienionych lub dodanych nazw), uporządkowanie plików, opis formalny plików – do końca
października 2017r.

- zakończenie prac nad artykułem, tłumaczenie na angielski i oddanie do druku w Geographia
Polonica (do połowy listopada 2017 r.) i publikacja (czwarty zeszyt roku 2017 lub pierwszy
zeszyt roku 2018)

- umieszczenie wersji cyfrowej mapy (wraz z artykułem) na dostępnych serwerach (GDOŚ,
IOŚ-PIB, IGiPZ PAN, RCIN i innych wg chęci, potrzeb i możliwości)
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Perspektywy praktyczne i naukowe

- bezpośrednie wykorzystanie w audycie krajobrazowym

- wzrost zainteresowania regionalizacją i jej kryteriami

- prace nad mikroregionalizacją prowadzone w różnych ośrodkach na potrzeby audytu lub 
przez audyt stymulowane, wykorzystywane również do dalszego doprecyzowania granic 
mezoregionów w skalach bardziej szczegółowych

- pomysły dotyczące opracowania książkowego, dotyczącego charakterystyki mezoregionów

- prace nad powiązaniem regionalizacji fizycznogeograficznej z innymi regionalizacjami 
tematycznymi

- zdefiniowanie obszarów „budzących wątpliwości”, których regionalizacja wymaga danych z 
terenów poza Polską



Dziękuję 
za uwagę


