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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU
Krajobraz stanowi jedną z ważniejszych kategorii badawczych w geografii (Hettner, 1927; Ostaszewska, 2002; Plit F., 2011a, b). Nie jest jednak pojęciem bardzo hermetycznym, właściwym i ograniczonym wyłącznie dla studiów geograficznych (np.
Bartkowski, 1985; Kondracki, 1960; Richling, 1992a, b; 1996, 2001, 2006, 2009; Richling, Solon, 1996, 2011; Ostaszewska, 2002). Rozległość semantyczna pojęcia krajobraz
sprawia, że jest on przedmiotem badań także innych dyscyplin naukowych i dziedzin sztuki. Ponadto jako termin mieszczący się w ramach podstawowej edukacji geograficznej (Myga-Piątek, 2008e) jest powszechnie rozumiany i intuicyjnie stosowany.
W ostatnich dekadach wzrosło zainteresowanie geografów krajobrazem, w tym
szczególnie krajobrazem kulturowym. Fakt ten znajduje potwierdzenie w wielu pracach teoretycznych i w sferze aplikacyjnej. Świadczy to o aktualności i ważności tej
problematyki oraz o jej dużej atrakcyjności naukowej. Krajobraz kulturowy stanowi
bowiem bardzo wdzięczny temat badawczy i otwiera przed geografami praktycznie
nieograniczone możliwości interpretacyjne. Wynika to w dużej mierze z permanentnej cechy krajobrazów przyrodniczych i kulturowych, jaką jest zmienność (Pietrzak,
2008; Wojciechowski, 2010). Charakter zmian odzwierciedla naturalną ewolucję
układów przyrodniczych (Troll, 1950; Richling, Solon, 1996, 2011), na którą nakładają
się sekwencje zmian wynikających z różnorodnych sposobów użytkowania i gospodarowania w następstwie postępu cywilizacyjnego (Sauer, 1925; Dobrowolska, 1976).
Rosnąca popularność krajobrazu kulturowego jako przedmiotu badawczego skłoniła autorkę do refleksji nad pochodzeniem terminu, jego miejscem i rolą w geografii.
Refleksja ta pozwoliła na podjęcie szczegółowych badań nad zakresem znaczeń, genezą i ewolucją krajobrazów kulturowych, co dało podstawę do opracowania szczegółowej terminologii i nowych metod badawczych krajobrazu kulturowego. To z kolei
było podstawą do przedstawienia propozycji kilku typologii krajobrazów kulturowych, a także modelu oceny ich wartości. W ten sposób niniejsza praca akcentuje
przede wszystkim aspekt ewolucyjny i typologiczny oraz askjologiczny krajobrazu
kulturowego.
Tak zarysowane zadanie zostało podjęte w atmosferze naukowego dyskursu jaki
toczy się od dłuższego czasu wokół pojęcia krajobrazu (w tym kulturowego), o zakres znaczeń, kierunki badawcze, typologię, metody i kryteria jego wielostronnej
oceny. Na obecnym etapie wiedzy o krajobrazie kulturowym trudnym wydaje się
znalezienie porozumienia między geografami fizycznymi, bliskimi ekologii krajobrazu a geografami społeczno-ekonomicznymi, bliskimi geografii kultury (Kowalczyk, 2007).
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1. Wstęp

Trwające na licznych konferencjach dyskusje naukowe (por. publikowane głosy
w dyskusji z Forum Geografów Polskich1, 2005, 2006, 2007) dowodzą istnienia wyraźnych różnic w sposobie rozumienia krajobrazu kulturowego między przedstawicielami dwóch „skrzydeł” geografii. Ta wyraźna rozbieżność stanowisk geografów
wobec krajobrazu kulturowego jest jednym z powodów przejmowania tej kategorii
badawczej przez inne dyscypliny naukowe. Stanowiło to dla autorki dodatkowy motyw podjęcia badań – było nim wskazanie na możliwe ewentualne kierunki dyfuzji
metod badawczych między dyscyplinami, przede wszystkim pomiędzy geografią
krajobrazu, geografią kultury a architekturą krajobrazu i socjologią, w poszukiwaniu
najbardziej skutecznych modeli rozwiązań aplikacyjnych – na przykład poprzez
opracowanie zasad zarządzania krajobrazem, w tym m.in. uregulowanie wymiaru
prawno-ekonomicznego. Obiektywna ocena stanu (m.in. poprzez ocenę stopnia zachowania reprezentatywnych wartości) i rozpoznanie przyczyn przekształceń krajobrazów kulturowych, może stać się podstawą ekonomicznej wyceny (ta, współcześnie najbardziej przemawia do konsumpcyjnych społeczeństw cywilizacji zachodniej). Może być także konceptualną podbudową dla zasad i procedur ochrony krajobrazów kulturowych przed ujemnymi skutkami antropogenizacji środowiska przyrodniczego i globalizacji społeczeństwa. Marketingowe traktowanie krajobrazu kulturowego, które jest cechą czasów współczesnych, skutkuje „nadprodukcją” opracowań przygotowywanych najczęściej na zlecenie małych jednostek samorządowych,
pod kątem konkretnych procedur planistycznych i zagospodarowania przestrzennego.
W środowisku geografów zauważalna jest deklaratywna wola odpowiedzialności za obecny stan krajobrazu kulturowego, która przejawia się w podejmowaniu tej
problematyki na licznych konferencjach (często z założenia interdyscyplinarnych)
poświęconych współczesnym krajobrazom. Jednymi z ostatnich przykładów z Polski
mogą być m.in. zorganizowana w Niepołomicach 8-10 maja 2008 r. międzynarodowa
konferencja Zarządzanie krajobrazem czy zorganizowana we Wrocławiu 17-19 września 2009 r. konferencja pod nazwą: Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu? Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Krajobrazy przeszłości i ich współczesna transformacja; Krajobraz jako celowy czy uboczny produkt działalności architekta
i planisty. Większość autorów publikacji z zakresu stanu, oceny i transformacji krajobrazów kulturowych wskazuje na negatywne zmiany zachodzące współcześnie
w krajobrazach (por. Materiały konferencyjne Krajobrazy Europy, 2009; pracę zbiorową Zarządzanie krajobrazem kulturowym, 2008 pod red. U. Mygi-Piątek i K. Pawłowskiej czy Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, D. Chylińskiej, J. Łach ). Często stosowane są określenia: ginące krajobrazy (Klupsz, 2010; Kulczyk, 2010; Lewandowski,
2010; Lewandowski, Szewczyk, 2008) zanikające (znikające) (Wycichowska, 2010), ulotne, efemeryczne, przemijające (Wojciechowski, 2010), a nawet zostały użyte określenia:
krajobraz umierający (Kordecki, 1984) i eksterminacja krajobrazu (Kistowski, 2010, s. 10).

Por. artykuły w zbiorach: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski: Podstawowe koncepcje w geografii T.
1 (2005), T. 2 (2006), T. 3 (2007).
1
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1.1. Przedmiot opracowania i uzasadnienie podjęcia tematu

Te mocne i dość kontrowersyjne określenia wskazują na nieodwracalne procesy utraty – ubytku krajobrazów (przyrodniczych i kulturowych) zarówno w sensie ilościowym jak i jakościowym (wizualnym, materialnym, funkcjonalny, mentalnym, semiotycznym, itp.).
Rosnące zainteresowanie i swoista troska o krajobraz kulturowy skutkuje rosnącą
liczbą publikacji. Ich cechą jest coraz bardziej „eklektyczny” charakter, przypadkowe
ujęcie, brak odniesienia do głębszego paradygmatu, powielanie historycznych opinii
i typologii bez aktualnej refleksji2. Pogłębia to panujący chaos terminologiczny i typologiczny. Przyczynia się do „rozmycia” pojęcia krajobrazu kulturowego i sprawia,
że jest ono nieostre. Ponadto jak zauważył K.H. Wojciechowski (2010, s. 38): (...) opisom i analizom przemian krajobrazów poświęcono obszerną literaturę. Pomimo powszechnej
świadomości naturalności zjawiska, ciągle znajomość prawideł nim rządzących pozostaje
z daleka od kompletności. Odnosi się nawet wrażenia, iż dotychczas nigdzie nie wypracowano
skutecznego, niezawodnego i akceptowalnego społecznie mechanizmu sterowania przemianami krajobrazu kulturowego, prowadzącego do nadania mu cech zapewniających trwałość wysokich walorów estetycznych, funkcjonalnych i cechujących ład przestrzenny.
Autorka w niniejszej pracy próbuje dookreślić powyższą problematykę, stworzyć
konceptualny porządek w typologiach i wskazać na możliwości szerszego udziału
geografów w badaniach aplikacyjnych, w nawiązaniu do idei zrównoważonego
rozwoju (w filarze środowiskowym, ekonomicznym i społecznym). Przedstawiona
w pracy problematyka osadzona jest na pograniczu geografii krajobrazu, geografii
kultury i antropogeografii. Analiza reprezentuje aspekt typologiczny krajobrazu ale
też regionalny. Praca osadzona jest w nurcie krajobrazów ujmowanych realnie (materialnie, morfologicznie, substancjalnie, por. Plit F., 2011a, s. 48-52). Dotyczy przede
wszystkim fizjonomicznej warstwy krajobrazu kulturowego i jest pogłębiona o studia z zakresu jego struktury i funkcji. Autorka traktuje krajobraz z jednej strony jako
twór ewolucji geosfery, a z drugiej jako wynik dziejów gospodarczych i historycznych społeczeństw zamieszkujących określone terytorium (uwzględniając takie elementy jak historia miejsca, kultura lokalnych społeczności, tradycja, swojskość i tożsamość miejsca). W ten sposób dokonano próby przerzucenia mostu między badaniami geografów fizycznych i społeczno-ekonomicznych, z uwzględnieniem dorobku innych dyscyplin naukowych i działań praktycznych (np. Bajerowski, 2000, 2004;
Gądecki, 2005 Gutkowski, 2009; Jałowiecki, 2009). Jak słusznie zauważył A. Lisowski
(2003, s. 205): (...) w nauce nie ma rewirów, nie możemy zakreślić tego co jest dla geografii,
bo nikt nie może zakreślić w nauce tego co jest dla niego. Są problemy do rozwiązania. Nasza
rola będzie wtedy ważna, jeżeli w rozwiązaniu danego problemu badawczego, posługując się
własną ideologią, własną metodologią, potrafimy lepiej ten problem rozwiązać niż inni. To jest
sensem współczesnej nauki.
W dorobku geografii polskiej nie ma opracowania, które stworzyłoby konceptualne podstawy do zarządzania przestrzenią geograficzną. Badania nad krajobrazem
kulturowym w Polsce zostały w zasadzie zarzucone w czasach socjalizmu.
2

Przykładem może być praca K. Kopczyńskiego i J. Skoczylasa, 2008.
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1. Wstęp

Od czasów E. Romera (1911, 1935), M. Dobrowolskiej3 (np. 1948, 1961) i S. Leszczyckiego4 (np. 1965, 1971) geografowie polscy nie prowadzili systematycznych i głębokich badań nad krajobrazem kulturowym. Powrót do tej tematyki nastąpił w latach
90. XX w. Skutkuje to dużym opóźnieniem w tej materii w stosunku do krajów zachodnich, gdzie nieprzerwanie od czasów V. de la Blache’a5 (np. 1922), C. Sauera (np.
1925) czy A. Hettnera (np. 1927) studia takie były kontynuowane. Ich doniosłość dla
sfery praktycznej jest widoczna przez stan, jakość i dbałość o krajobraz kulturowy
np. we Francji czy w Niemczech. Obecnie docenia się w Polsce rangę tych badań,
szczególnie w kontekście potrzeb wzmocnienia trwałości cech krajobrazu kulturowego jako wyrazu i składnika tradycji europejskiej, wobec dość powszechnej utraty
walorów ekologicznych i estetycznych, przestrzennego ujednolicenia, zaniku relacji
tożsamościowych człowieka z miejscem (np. Andrzejewski, 1992; Myga-Piątek, Pawłowska (red.), 2008; Wojciechowski, 2010).
Należy podkreślić, że przedstawione w pracy ujęcie realne stanowi jedno z wielu
możliwych podejść badawczych do krajobrazu kulturowego, wskazuje także na inne
stosowane interpretacje (ujęcie klasyczne, fizycznogeograficzne, semiotyczne, estetyczne – Plit F., 2011a). Ze względu na lawinową technicyzację środowiska życia
człowieka i rosnącą specjalizację funkcjonalną obszarów, należy spodziewać się dalszego różnicowania czynników krajobrazotwórczych i wykształcania nowych typów
krajobrazów kulturowych. Zrodzi to zapewne dalsze możliwe sposoby i kierunki
jego badań. Proces ten będzie dodatkowo wspomagany przez jeszcze bardziej wyrafinowane techniki analiz komputerowych i narzędzi GIS.
Niniejsza praca składa się z dwóch wyraźnie zarysowanych części. Pierwsza
obejmuje studia teoretyczne nad krajobrazem i ma charakter konceptualny (rozdziały 1-7). Przedstawiono w niej m.in. zarys historii badań nad krajobrazem, według
różnych kierunków (nurtów) i szkół badawczych, w dużym stopniu sięgając do ideowych źródeł geografii (Wilczyński, 2011). Przedstawiono typologię czynników krajobrazotwórczych (rozszerzenie i uaktualnienie badań C. Sauera, 1925 i M. Dobrowolskiej, 1948) oraz kilka autorskich typologii krajobrazów i przykłady modeli badawczych. Na tym tle zostało przedstawione zróżnicowanie i rozwój głównych typów funkcjonalnych krajobrazów kulturowych. W tej części pracy położono nacisk
na materialną (realną) postać krajobrazu, celowo pomijając jego elementy niematerialne (duchowe)6. Analizowane zagadnienia są ilustrowane przykładami z Polski i krajów europejskich a także z obszarów północnej Afryki i wybranych krajów azjatyckich.

Omówienie dorobku M. Dobrowolskiej w T.4 Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG przez
J. Plit (2005, s. 32-39).
4 Bogaty dorobek tego geografa przypomniany został w Przeglądzie Geograficznym z okazji 100-lecia
urodzin Profesora Stanisława Leszczyckiego (wykaz bibliografii A. Gawryszewski, 2007: 651-697).
5 Zob. omówienie dorobku V. de la Blache’a w T.4 Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG przez
F. Plita (2005: 26-31).
6 Zob. artykuły w 15 tomie Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010: Niematerialne wartości
krajobrazów kulturowych.
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1.2. Założenia wstępne, zadania badawcze i cele

Część teoretyczną kończy propozycja kartograficznego zobrazowania typów funkcjonalnych krajobrazów kulturowych Polski.
Druga cześć pracy – studia empiryczne (rozdział 8), weryfikuje zaproponowane
modele analiz oraz metody oceny wartości krajobrazu kulturowego zastosowane do
trzech obszarów Polski. Są one traktowanych jako studia przypadku (Żuław Wiślanych, doliny Wisły w granicach Mazowsza oraz Wyżyny Częstochowskiej). Regiony
te reprezentują typ krajobrazów kulturowych osadniczych wiejskich i rolniczych. W tej
części opracowania przedmiotem oceny wartości krajobrazu kulturowego, obok postaci materialnej, jest także jego wymiar niematerialny, duchowy, m.in.: wartość estetyczna, emocjonalna, symboliczna (odniesienie do nurtu semiotycznego i estetycznego).
1.2. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE, ZADANIA BADAWCZE I CELE
W pracy przyjęto następujące założenia wstępne – tezy:
1. Krajobraz kulturowy jest tworem ewolucyjnym – wykształcił się z krajobrazu
przyrodniczego (naturalnego) a jego struktura, funkcje i fizjonomia podlegają zmianom wraz z rozwojem antroposfery.
2. Przemiany krajobrazów kulturowych zachodzą coraz szybciej, co jest wynikiem
oddziaływania coraz większej liczby czynników antropogenicznych (wzrostu tempa
krążenia materii, energii w krajobrazach), które z kolei są skutkiem rosnących potrzeb i możliwości człowieka.
3. Krajobraz kulturowy jest swoistym dziedzictwem poszczególnych regionów
gdyż dokumentuje działanie w przestrzeni geograficznej społeczeństw z wielu epok
historycznych; tym samym jest świadectwem tradycji i tożsamości społeczności lokalnych z określonym miejscem.
4. Krajobraz kulturowy w ujęciu funkcjonalnym i genetycznym jest jednostką typologiczną (np.: krajobrazy leśne, rolnicze, osadnicze, górnicze, itd.), jednak czytelność
granic w obrębie typów może być pomocna w wydzieleniu regionów.
5. W szczególnych przypadkach, krajobraz kulturowy może być utożsamiany
z wizerunkiem (fizjonomią) regionu.
Na podstawie powyższych tez sformułowano dwa zadania badawcze:
Opracowanie typologii krajobrazów kulturowych oraz opracowanie i zweryfikowanie wzoru oceny wartości krajobrazów kulturowych (w odniesieniu do tradycji
i współczesnych kierunków przemian).
Dla realizacji zadania badawczego polegającego na opracowaniu typologii krajobrazów kulturowych sformułowano następujące cele szczegółowe:
• uporządkowanie terminologii, przegląd i ocena dotychczasowego stanu oraz
kierunków badań; zdefiniowanie i dookreślenie pojęć stosowanych w pracy, opracowanie autorskich metod analizy krajobrazów (cel teoretyczno-metodologiczny);
13
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opracowanie typologii czynników krajobrazotwórczych;
• wykrycie zależności pomiędzy czynnikami krajobrazotwórczymi a strukturą
przestrzenną i funkcjami krajobrazów kulturowych;
• rozważenie relacji przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, technicznych,
prawnych, politycznych i estetycznych, zachodzących dawniej i współcześnie w krajobrazach kulturowych na wybranych przykładach krajobrazów kulturowych;
• sporządzenie mapy funkcjonalnych typów krajobrazów kulturowych Polski.
•

Krokami prowadzącymi do realizacji zadania oceny wartości krajobrazów kulturowych były następujące cele szczegółowe:
• opracowanie modeli badań krajobrazów kulturowych na potrzeby oceny ich
wartości;
• opracowanie wzoru kryteriów oceny krajobrazów kulturowych;
• ocena wybranych krajobrazów kulturowych metodą bonitacji punktowej;
• analiza etapów kształtowania krajobrazów kulturowych wybranych regionów;
• analiza czynników kształtujących tożsamość krajobrazu kulturowego, w tym
cech szczególnych;
• analiza stopnia zachowania cech szczególnych krajobrazu kulturowego jako
wskaźnika trwałości lub zaniku tradycji i tożsamości oraz zachowania jakości
krajobrazu kulturowego.
Wypracowane modele analizy i metody oceny wartości krajobrazu kulturowego
zostały zweryfikowane na trzech studiach przypadku: Żuław Wiślanych, doliny Wisły w granicach Mazowsza i Wyżyny Częstochowskiej. Dobór obszarów został przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria:
• wytypowane regiony (na przeważającym obszarze) reprezentują ten sam typ
funkcjonalny krajobrazu kulturowego: osadniczy wiejski i rolniczy;
• cechy organizacji przestrzeni wybranych regionów zachowały zapis ewolucyjnych zmian w czasie historycznego użytkowania (kulturowe nawarstwianie);
• krajobraz przyrodniczy (naturalny) jak i kulturowy tych regionów był w przewadze kształtowany w warunkach skrajnie różnych stosunków wodnych, decydujących o sposobach użytkowania krajobrazu: Żuławy – nadmiar, Wyżyna Częstochowska – deficyt wód powierzchniowych, Mazowsze – typ pośredni w zmiennych warunkach (częste powodzie w dolinie Wisły i Kotlinie Warszawskiej); regiony te łączy
hydrotechniczne użytkowanie krajobrazu;
• Żuławy Wiślane z doliną Wisły w granicach Mazowsza dodatkowo łączy epizod osadnictwa olęderskiego7, które było na tych obszarach główną kulturową siłą
krajobrazotwórczą; w ocenie wartości tych krajobrazów zastosowano metodę bonitacji punktowej wg przyjętych kryteriów;
W pracy przyjęto używanie terminu „olęderski” nie „holenderski” z racji na szerszy zasięg przestrzenny pochodzenia kolonistów (nie tylko z Holandii ale także z Niemiec) i jako synonim pewnego
stylu użytkowania ziemi wypracowanego pierwotnie przez Holendrów a następnie upowszechnionego wśród innych grup etnicznych i narodowych w czasach późniejszych.

7
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1.3. Zakres opracowania, metody i źródła

w ocenie krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej zastosowano autorskie metody
analizy regionalnej („biografii krajobrazu”) oraz metodę stratygrafii krajobrazu.
Autorka ma świadomość, że zaprezentowane studia przypadku nie wyczerpują
pełnego spektrum procedury oceny wartości krajobrazów kulturowych Polski (np.
krajobrazów miejskich, górniczych, przemysłowych, turystycznych itd.), ale stanowią próbę weryfikacji metody oceny w założonych warunkach wstępnych.
•

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA, METODY I ŹRÓDŁA
Temat pracy został ograniczony zakresami: rzeczowym (tematycznym), przestrzennym i czasowym. W każdym z nich wyróżniono rdzeń – objęty bezpośrednimi badaniami oraz tło – stanowiące bardziej rozległe zaplecze, odtworzone i zilustrowane na
podstawie studium literatury wielu subdyscyplin geograficznych, jak i dyscyplin
pokrewnych (ekologii krajobrazu, historii, architektury krajobrazu, socjologii) lub
obserwacji terenowych. Zakres pracy wynikał z celów pracy.
Zakres rzeczowy – rdzeń obejmuje krajobraz kulturowy rozpatrywany w kategoriach geografii kultury, geografii humanistycznej, antropogeografii, geografii regionalnej, natomiast tło stanowi powłoka krajobrazowa sensu largo (badana metodami
geografii krajobrazu) oraz dziedzictwo kulturowe8 (badane metodami architektury
krajobrazu i historii sztuki);
Zakres przestrzenny – został wyznaczony w dwóch skalach: dla pierwszego zadania pracy (opracowania typologii krajobrazów, która w zamierzeniu autorki powinna mieć charakter uniwersalny) tło zakresu przestrzennego objęło różne obszary
Polski oraz wybrane regiony (kraje, miasta) Europy, Północnej Afryki i Azji. Dobór
tych obszarów przeprowadzono tak aby najcelniej ilustrowały wyróżnione typy modelowych krajobrazów kulturowych a także, aby prezentowały oddziaływanie czynników krajobrazotwórczych9; dodatkowo są one znane autorce z obserwacji bezpośrednich. Dla realizacji drugiego celu, polegającego na ocenie stanu krajobrazu kulturowego, precyzyjnie ograniczono zakres przestrzenny do wybranych regionów
Polski: Żuław Wiślanych, części Mazowsza i Wyżyny Częstochowskiej. Obszary te
stanowiły rdzeń zakresu przestrzennego.
Zakres czasowy – dla pierwszego zadania badawczego jest związany z czasem
kształtowania krajobrazu kulturowego (tysiąclecia); realnie oznacza zakres czasowy
dający się objąć analizą naukową na podstawie studiów materiałów źródłowych
i badań terenowych. Dla celu oceny wartości krajobrazu kulturowego i stanu jego
zachowania, za rdzeń zakresu czasowego badań przyjęto wyniki analiz wiarygodnych opracowań kartograficznych czyli ostatnie dwa stulecia (2 poł. XIX – pocz. XXI
w.); natomiast tło stanowią czasy historyczne (od czasów średniowiecznych) a nawet
Pod pojęciem dziedzictwo kulturowe autorka rozumie całokształt wielowiekowego materialnego
i duchowego dorobku z którym utożsamia się dana społeczność (naród, cywilizacja) i którą otacza
ochroną i traktuje jako ważny składnik własnej tradycji.
9 Prezentowane w pracy przykłady miast, regionów nie wyczerpują i nie wykluczają innych obszarów, które mogłyby być tu wskazane jako charakterystyczne dla omawianej cechy.
8
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prehistoryczne odtwarzane na podstawie znajomości wyników badań innych dyscyplin naukowych (głównie historii i archeologii). Do oceny estetycznej zakres czasowy
został ograniczony okresem czasu żyjących pokoleń.
Z uwagi na przyjęty interdyscyplinarny zakres problemowy opracowania konieczne jest zastosowanie tzw. pluralizmu metodologicznego (Maik, 2007). Interpretacja sfery społecznej i kulturowej osadzonej w środowisku przyrodniczym jest niemożliwa do przeprowadzenia z zastosowaniem jednolitej metody.
W części teoretycznej zostały wykorzystane za M. Dobrowolską (1948) m.in.: metoda genetyczna polegająca na określeniu chronologii poszczególnych elementów
kulturowych istniejących w krajobrazie kulturowym. W wyniku jej stosowania możliwe było oddzielenie elementów współczesnych krajobrazu kulturowego od historycznych, wyodrębnienie form przetrwałych i reliktów krajobrazowych nie związanych z aktualnym użytkowaniem terenu. Metoda empiryczna pozwoliła na opracowywanie studium przeobrażeń krajobrazu wybranych regionów oraz badanie przeobrażeń przestrzennych w procesie historycznym. Zastosowanie metody ewolucyjnej polegało na chronologicznym badaniu dziejowego procesu przystosowywania
się człowieka do warunków środowiska. Jej podstawę stanowiło założenie, iż dzisiejsze elementy kulturowe mają charakter przejściowy i stanowią pewien etap w przeobrażaniu krajobrazu. Na tym samym podłożu środowiskowym, w danym przedziale czasowym, analizowane było działanie nowych procesów i zjawisk. Metoda ta
pozwoliła na odtworzenie poszczególnych etapów działalności człowieka na powierzchni ziemi oraz wyznaczenie charakterystycznych dla każdej z nich rodzajów
zmian krajobrazu. Stosowanie powyższych metod uwzględniło kilka zasad, którymi
kierowano się w interpretacjach przemian krajobrazu kulturowego. Przyjęto m.in.
założenia, że w fazach rozwojowych krajobrazów różnych regionów mogły istnieć
przerwy wynikające z luk rozwojowych danych kultur. Nie we wszystkich obszarach obserwowano proste (ewolucyjne) następstwo form i faz zagospodarowania.
Często stwierdzano brak regularnego nawarstwienia kulturowego. W związku z tym
wykazano istnienie różnej liczby „warstw kulturowych” (etapów ewolucyjnych)
w analizowanych regionach. Ponadto różny był czas trwania faz kulturowych, co
wymagało określenia chronologii nawarstwień kulturowych. Tak powstała autorska
metoda tzw. stratygrafii krajobrazu. Pod pojęciem stratygrafii krajobrazu rozumiany jest układ nawarstwień kulturowych, będący efektem określonych społeczności
funkcjonujących na danym obszarze, dających się chronologicznie ustalić. W pracy
wykorzystano także inne autorskie metody badań krajobrazów kulturowych: metodę analizy czynnikowej, metodę analizy wartości, które szerzej opisano w rozdziale
poświęconym modelom badawczym krajobrazu (rozdz. 6), a które zweryfikowano
na wybranych obszarach (studnia empiryczne). Ponadto posługiwano się znaną
w geografii regionalnej metodą analiz krajobrazu kulturowego jako regionu, nazywaną w pracy : „biografią krajobrazu”).
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W części empirycznej pracy zastosowano metody kartowania terenowego, techniczne analizy kartograficzne, a także metody analizy wartości, w tym metodę bonitacji punkowej. Praca powstała w oparciu o wieloletnie studia konceptualne oraz
obserwacje i badania terenowe prowadzone w wielu obszarach Polski i Europy, północnej Afryki i Azji. Studia kameralne polegały na studiowaniu bogatej literatury
przedmiotu (w aspekcie teorii krajobrazu jak i badań empirycznych) oraz literatury badanych regionów. Ponadto wykorzystano wyniki własnych analiz archiwaliów i źródeł historycznych, historycznych map oraz współczesnych map tematycznych i modeli numerycznych terenu.
1.4. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I TEORETYCZNE
Krajobraz kulturowy jest krajobrazem przekształconym przez człowieka w wyniku
rozwoju cywilizacyjnego. Stanowi on ewolucyjne następstwo krajobrazów naturalnych (przyrodniczych) – różniących się strefowo i piętrowo, jakie istniały na przeważających terytoriach świata do czasów neolitu. Istotną rolę w procesie przemian krajobrazów odgrywa zespół czynników przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych,
politycznych, cywilizacyjnych (technologicznych), których pozycja, ranga (hierarchia) i siła oddziaływania zmieniają się w czasie.
W literaturze geograficznej i z pogranicza nauk geograficznych, a także w architekturze krajobrazu istnieją dziesiątki (o ile nie setki) definicji krajobrazu (w tym krajobrazu kulturowego). Dyskusję o ich wieloznaczności, a także ich typologii prowadziła autorka na łamach kilku artykułów naukowych (Myga-Piątek, 2001, 2005a, b;
2008a). Problematyka ta była poruszana przez wielu polskich geografów, m.in.:
T. Bartkowski (1985), K. Ostaszewska (2002, 2005, 2008); M. Pietrzak (1998, 2001,
2005, 2010); J. Solon (2008 a, b); F. Plit, (2011a, b); T. Chmielwewski, (2012). Wśród
autorów zagranicznych wypowiadających się w kwestii typologii i klasyfikacji krajobrazów należy wymienić m.in.: O. Bastian (2008); J. H. Breuste (2008b); G. Martsinkevich (2008); J. Ot'ahel' et all., (2008); J. Kolejka, Z. Lipsky (2008) P. Zhoomar (2008).
W ostatnim czasie próbę odpowiedzi na pytanie czym jest krajobraz kulturowy podjął F. Plit (2011a). Propozycję ujęcia interdyscyplinarnego krajobrazu przyrodniczego
i kulturowego przedstawili także K. Kopczyński i J. Skoczylas (2008). Wartym podkreślenia jest również fakt omawiania krajobrazu kulturowego w piątym – uzupełnionym wydaniu sztandarowej pozycji Ekologii Krajobrazu A. Richlinga i J. Solona
(2011).
Na potrzeby wprowadzające w problematykę książki można przyjąć, że: krajobraz
kulturowy to historycznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały
w wyniku zespolenia oddziaływań środowiskowych i kulturowych, tworzący specyficzną strukturę, objawiającą się regionalną odrębnością postrzeganą jako swoista fizjonomia (MygaPiątek, 2001). W myśl tej definicji krajobraz jest wizerunkiem regionu, a przez analizę
jego składników oraz interpretacje czynników ewolucji można odczytać jego historię
i przewidywać (prognozować) przyszły rozwój.
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Najważniejszą inspiracją teoretyczną dla niniejszej książki były nowatorskie w polskiej powojennej geografii, a zaniechane w czasach socjalistycznych, prace geograficznohistoryczne i antropogeograficzne M. Dobrowolskiej10 (m.in. 1948, 1961, 1976). Zgodnie
z Jej myślą przyjęto interpretację określonych krajobrazów jako obszarów przyrodniczych, o których odrębności decyduje czas i liczba nawarstwień kulturowych wynikających z faktu, ...że wszystkie procesy związane z historyczną ewolucją poszczególnych
grup społecznych rozwijają się na tle odmiennych warunków naturalnych, (co) wiąże całą sieć
wytworów kulturalnych ze środowiskiem geograficznym wytwarzając w ten sposób odrębność
regionów (Dobrowolska, 1948).
Krajobrazy kulturowe dają się różnie interpretować od strony teoretycznej,
o czym także szerzej pisała autorka w kilku swoich wcześniejszych pracach (MygaPiątek, 2005 a, b, 2008). Jednocześnie, badania krajobrazowe mają obecnie dużą rolę
aplikacyjną. W myśl podpisanej przez Polskę w 2001 r. Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, uznaje się że krajobraz przez swą wartość utylitarną zapewnia warunki
istnienia dobrobytu społeczeństw. Krajobraz jest bowiem dobrem publicznym (Pietras, Myga-Piątek, 2005), sprzyjającym działalności gospodarczej, które podobnie jak
środowisko przyrodnicze należy traktować jako zasoby strategiczne. Zasoby te są
często określane jako walory (przyrodnicze, kulturowe, widokowe) i spełniają wobec
potrzeb człowieka różne funkcje m.in.: estetyczną, kulturową, poznawczą (informacyjną), psychologiczną (emocjonalną), rekreacyjno-wypoczynkową, inspirującą i użytkową (European Landscape Convention, 2000). W tym duchu realizowanych jest wiele
projektów (Hernik (red.), 2009; Pijanowski, Hernik, 2008;
http://www.cadses.ar.krakow.pl/), a także konferencji poświęconych wdrażaniu
Konwencji na gruncie polskim, np. konferencja w Warszawie 20 września 201211 r.
Zaproponowane w niniejszej książce ujęcie jest oparte na kilku podejściach i koncepcjach badawczych. Jak bowiem zauważył W. Maik (2007, s. 31), pluralizm metodologiczny i podejście całościowe jest cechą geografii XXI w. Wiodące jest tu podejście przestrzenne, wyjaśniające zmiany w krajobrazie kulturowym zachodzące pod
wpływem nasilającego się gospodarowania w różnych obszarach. Dodatkowo
uwzględniono podejście historyczne, pozwalające na zobrazowanie dynamiki krajobrazu kulturowego i polegające na wyjaśnianiu genezy poszczególnych komponentów
krajobrazów kulturowych w różnych regionach i w różnych okresach12. To uzupełniające podejście wydaje się uzasadnione w związku z założeniem, że główną siłą
sprawczą przeobrażeń przestrzennych w krajobrazach kulturowych jest wzmacniający się w czasie czynnik antropogeniczny.

Prace te były w dużej mierze z kolei inspirowane myślą C. Suera (1925) i koncepcją „odcisków kulturowych” w krajobrazie.
11 Konferencja organizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Józefowie k. Warszawy skupiła architektów krajobrazów, geografów i biologów.
12 Czas jako podstawowa wielkość fizyczna będąca miarą zmian jest w geografii kultury istotnym
miernikiem przemian cywilizacyjnych, kulturowych a co za tym idzie przemian krajobrazowych –
czas historyczny, społeczny (Borkowski, 2001).
10
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Podejście czasoprzestrzenne zostało wzbogacone o podejście psychologiczne
(Bartkowski, 1985) i wykorzystuje koncepcję A. Maslowa (1964, 1971) różnicujących
się i hierarchizujących w trakcie ewolucji potrzeb człowieka. Inspiracją dla opracowanych modeli przemian krajobrazów kulturowych regionów były także: koncepcja
J. Jafariego (1987) dla analizy zmian społeczno-kulturowych i utraty tożsamości regionów; koncepcja izolacji przyrodniczej regionów (teorii wysp) oraz teoria dyfuzji
kulturowej, w odniesieniu do ekspansywnego lub relokacyjnego przenoszenia wzorców kulturowych i innowacji (Jędrusik, 2001; Łoboda, 1983). Dla oceny zmian najbardziej współczesnych pomocna była koncepcja cyklu ewolucji obszaru turystycznego
R.W. Butlera (1980, 1997) i koncepcja przestrzeni i regionów turystycznych S. Liszewskiego (1991, 1995, 2003) oraz koncepcja urbanizacji przestrzeni (Dziegieć, 1995;
Kowalczyk, 2000; Kurek, 1990; Liszewski, 1991; Myga-Piątek, 2008 b, 2009, 2010 f).
Istotne stało się również odniesienie do koncepcji percepcji przestrzeni (krajobrazu
kulturowego), gdyż jakość i estetyka krajobrazu (scenic quality) stanowi jeden z kluczowych warunków zagospodarowywania terenów (Böhm, 2008a, b; Kowalczyk,
1994; Pietrzak, 1998; Wojciechowski, 1986, 2010). Praca także nawiązuje do stosunkowo nowej koncepcji przestrzeni kreatywnych (Stryjakiewicz, 2008, 2010).
Ze względu na wzmiankowany już interdyscyplinarny charakter pracy autorka
nie przyjęła jednej (hermetycznej) orientacji metodologicznej. Spośród czterech
głównych orientacji (tab. 1) wybrała13 te ich założenia, które dla postawionych zadań
i celów wydają się najwłaściwsze i najpełniejsze.

Założony problem badawczy zdaniem autorki nie wymagał uwzględnienia założeń orientacji radykalnej. Prezentowana jest tutaj jako tło porównawcze.
13

19

1. Wstęp
Tabela 1. Wybór orientacji metodologicznych zastosowanych w pracy na tle systemu
metodologicznego geografii
Table 1. Methodological orientations used in the dissertation compared to the
methodological system in geography
Orientacja
Orientacja
Orientacja
Orientacja
Zakres orientacji
metodologicznych
Klasyczna
Scjentystyczna Behawioralna
Radykalna
Przestrzenny
Przedmiot
Miejsca, lokaliza- Lokalizacja,
Percepcja
wykaz struktur
i cel badań
cje, związek
struktura, orgazachowania
człowieka ze
nizacja przejednostek, grup systemu
społecznośrodowiskiem
strzenna komspołecznych,
politycznego
przyrodniczym
ponentów śroorganizacji
i krajobrazem,
dowiska geograficznego i spozrozumienie
wyjaśnienie
poznanie, opis
łecznego, dążemotywacji
i zmiana
wyjaśniający
nie do obiektyw- działań
mechanizmów
zróżnicowań
nego wyjaśniania i zachowań
i sił rządzących
klasami
przestrzennych
i przewidywania
przestrzennych
i organizacjami
w przestrzeni
rozkładów
i lokalizacji
Skala przestrzenna i skala lokalna i
Makro- i mezo
Głównie miGłównie
sposób uzyskiwaregionalna;
skala; dane
kroskala; obmikroskala;
nia informacji o
dane pierwotne
wtórne, zagreserwacja
dane wtórne
przedmiocie badań i kartograficzne
gowane, próby
uczestnicząca;
i pierwotne
statystyczne
ankiety,
wywiady
Testy nieparaAnaliza
Metody i koncepcje Opis porządkuStatystyka opijący i klasyfikacja sowa i matemametryczne,
historyczna,
badawcze
tyczna, analiza
skalowanie,
dialektyka
systemowa, mostatystyka prodelowanie
babilistyczna
Postawa badawcza
Bezpośredni
Badacz świaObserwator zeObserwator
– sposób widzenia
obserwator,
domy, wartownętrzny, neuspołecznie
przedmiotu badań
osobisty stosutralny, geograf
ściujący,
zaangażowany,
nek do przeduczestniczący
„fotelowy”
interpretujący
miotu badań
obserwator
z pozycji
ideologicznych
Źródła inspiracji –
Geografia fiEkonomia, ekoPsychologia,
Ekonomia polipowiązania z inzyczna, historia,
logia, ochrona
socjologia, filo- tyczna, filozofia
nymi dyscyplinami geografia kultuśrodowiska, nazofia
marksistowska,
ry, antropologia
uki i ścisłe, statysocjologia
styka
Nierówność i
Typowe pojęcia
Region
Analiza przeZachowania
niesprawiedlii krajobraz
strzenna „region przestrzenne,
ogólne
al science”,
percepcja, zna- wość społeczna
i przestrzenna
struktura, sysczenie, wartotem, układ prze- ści, preferencje, deprawacja,
strzenny
decyzje
segregacja

20

1.5. Ustalenia terminologiczne
człowiek jako
element środowiska geograficznego, twórca
i użytkownik
krajobrazu kulturowego
Przestrzeń absolutna (geograficzna)

„homo oeconomicus”, populacja zagregowana

„homo psychologicus”, „satysficer” wartościujący, podejmujący decyzje

Klasa, grupa
społeczna

Przestrzeń
względna
(topologiczna)

Przestrzeń
względna
(subiektywna,
postrzegana)

Postulaty formułowane pod
adresem danego
podejścia
badawczego

Inwentaryzacja
faktów, dążenie
do syntezy,
opisu wyjaśniającego

Zgodność badań z odczuciami człowieka, prawda
subiektywna

Podstawowe formy
uogólnień wyników
badań

Monografie, syntezy regionalne,
mapy

Ujęcia ilościowe,
ścisłość, spójność
logiczna, weryfikowalność,
przewidywalność
Prawidłowości
statystyczne,
prawa, teorie

Przestrzeń
względna (jako
wyraz sił i konfliktów społecznych)
Społeczna istotność badanych
problemów,
uzasadnienie
zmian
społecznych
Rozwój teorii
marksistowskiej,
postulaty zmian
społecznych

Koncepcja
człowieka

Koncepcja
przestrzeni

Mapy wyobrażeniowe, analiza porównawcza studiów
indywidualnych

Źródło: na podstawie M. Jerczyński i in. (1991) i D. Szymańska (2009), zmienione i uzupełnione. Wyróżnione
pola wskazują wykorzystanie danego podejścia w opracowaniu.
Source: on the basis M. Jerczyński i in. (1991) and D. Szymańska (2009),changed and completed. Highlighted
cells point at using of the approaches.

1.5. USTALENIA TERMINOLOGICZNE
Z uwagi na zastosowanie w pracy terminów i określeń, które nie są wyłączną
domeną geografii, konieczne jest ich doprecyzowanie. Autorka rozumie je następująco:
Krajobraz kulturowy – zasadniczy podzbiór krajobrazu antropogenicznego14
(często u innych autorów, choć niejednoznacznie, występujący jako jego synonim),
wykształcony w historycznym procesie zagospodarowania krajobrazów przyrodniczych przez człowieka. Obejmuje wiele podtypów, które różni między sobą geneza,
struktura, funkcje i dominujące czynniki kształtujące, co znajduje fizjonomiczny wyraz w odmiennej – charakterystycznej dla danego typu organizacji przestrzennej.
W rozumieniu regionalnym może być uważany za fragment przestrzeni geograficznej, którego struktura i funkcje wykształciły się w wyniku współdziałania procesów
i komponentów przyrodniczych i kulturowych, tworzących specyficzną organizację
przestrzenną decydującą o fizjonomicznej odrębności regionu.

14

Szczegółowe rozróżnienie zostało omówione w rozdziale 2.3.
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W pracy krajobraz kulturowy jest przedstawiony w ujęciu realnym (materialnym, morfologicznym wg F. Plita, 2011a), jednak w przeciwieństwie do prekursorów
tego nurtu (m.in. C. Rittera, F. Ratzla, O. Schlütera, R. Gradmana, a także C. Sauera),
którzy uważali krajobraz kulturowy „za zbiór obiektów”, „wycinek środowiska
naturalnego i antropogenicznego”, autorka skłania się do rozumienia krajobrazu kulturowego jako wyodrębnionej przestrzeni o specyficznej strukturze i organizacji
określonej przez formę i wzajemne relacje elementów przyrodniczych i kulturowych
krajobrazu. Charakter relacji między elementami krajobrazu i człowiekiem jest podstawą do wydzielania typów krajobrazów kulturowych i rozważania jego aspektów
funkcjonalnych i ewolucyjnych. Takie podejście do krajobrazu kulturowego wskazuje na bliskość tego terminu, o ile nie tożsamość, z pojęciem regionu geograficznego,
np. w rozumieniu J. Flisa15 (1999, s. 154): region (...) określony i nazwany imieniem własnym teren, wyróżniony na podstawie zespołu cech krajobrazowych, naturalnych lub wynikających z działalności ludzkiej. Tożsamość obu pojęć, nie jest jednak bezwarunkowa,
gdyż krajobraz (także kulturowy) jest przede wszystkim pojęciem typologicznym.
Struktura krajobrazu kulturowego – układ elementów krajobrazu kulturowego
i wzajemne relacje między nimi; określa sposób występowania i zależności (np. hierarchii) komponentów i ich wzajemne warunkowanie (wpływ); sposób uporządkowania komponentów krajobrazu, pozwala na interpretowanie go w kategorii zorganizowanej przestrzennie całości.
Zmiany w krajobrazie kulturowym – różnice stanu w układzie strukturalnym
i funkcjonalnym krajobrazu zachodzące w badanych przedziałach czasowych a wywołane procesami o charakterze ewolucyjnym lub rewolucyjnym. Zmianom materialnych komponentów i ich wzajemnych relacji towarzyszą zwykle zmiany niematerialnych składników i cech krajobrazu oraz jego własności estetycznych i tożsamościowych.
Zmiany ewolucyjne krajobrazu kulturowego (ewolucja krajobrazu) – powolne
różnice ilościowe, stopniowo przechodzące w różnice jakościowe, wywołane naturalnymi procesami ewolucji geosfery i zachodzącej równolegle ewolucji cywilizacyjnej obszaru. Stwierdzone jakościowe różnice stanu krajobrazu kulturowego spowodowane zmianami jego struktury; zwykle przekładają się na organizację przestrzenną i fizjonomię.
Zmiany rewolucyjne krajobrazu kulturowego – nagłe przemiany krajobrazu
wywołane najczęściej gwałtownymi zjawiskami przyrodniczymi (klimatycznymi
zjawiskami ekstremalnymi, trzęsieniami ziemi, wybuchami wulkanów, tsunami) lub
rewolucjami politycznymi, gospodarczymi, technologicznymi, a także globalnymi
kryzysami ekonomicznymi i wojnami.
Kierunki przemian krajobrazów kulturowych – stwierdzony rodzaj zmiany stanu
krajobrazu w stosunku do okresu wcześniejszego i określony jakościowo. Pierwszym
Podobne podejście do regionów geograficznych prezentują: M. Janiszewski (1959), A. Dylikowa
(1973), J. Kondracki (1995), F. Plit (1980).

15
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kierunkiem są zmiany progresywne, polegające na stopniowym wzbogaceniu struktury krajobrazu poprzez wprowadzanie w procesie historycznym elementów wynikających z kontynuacji funkcji lub jej kulturowej ewolucji, nawiązującej do naturalnych zasobów krajobrazu i tradycji miejsca. Zmiany te prowadzą do wzrostu różnorodności, złożoności stratygraficznej krajobrazu kulturowego i tym samym wzmacniają jego wartość (kierunek korzystny, pozytywny). Przeciwnym kierunkiem są
zmiany regresywne, polegające na ubożeniu struktury krajobrazu w skutek zaniechania wielowiekowych funkcji i tradycji, żywiołowego użytkowania, rewolucyjnych
przekształceń często niezgodnych z naturalnymi zasobami krajobrazu (kierunek negatywny, niekorzystny).
Rozwój krajobrazu kulturowego – termin często zamiennie stosowany z pojęciem ewolucja, rozumiany jako rozszerzanie typowych właściwości (cech), spełnianie
warunków do wypełniania rosnących oczekiwań i potrzeb człowieka oraz zdolność
dochodzenia do pełniejszego – jakościowo wyższego stanu; rozwój krajobrazów kulturowych jest rezultatem kulturowego różnicowania obszarów i twórczych działań
człowieka; jest wyrazem także duchowego wymiaru ludzkiego świata i jako taki,
rozwój ten jest teoretycznie nieograniczony.
Czynniki ewolucji krajobrazu kulturowego – zmieniające się w czasie zespoły
bodźców pochodzących od zorganizowanej działalności ludzkiej skierowany wobec
przestrzeni podlegającej zagospodarowaniu. Do najważniejszych grup czynników
biorących udział w kształtowaniu krajobrazów kulturowych należą: czynniki przyrodnicze, społeczno-gospodarcze, ekonomiczne, demograficzno-biopsychiczne, techniczno-cywilizacyjne, kulturowo-regionalne, polityczne, prawno-administracyjne,
religijne.
Składniki krajobrazu kulturowego – materialne składowe krajobrazu, które
w zależności od genezy, można podzielić na: przyrodnicze: (np. skały, formy rzeźby,
wody, gleby, rośliny, zwierzęta) oraz antropogeniczne (np. zbudowania i ich skupiska, ciągi komunikacyjne itp.), a w zależności od przestrzennej rozciągłości na: punkowe
(np. pojedyncze domy, zabudowa sakralna, elementy małej architektury, źródła, izolowane wzgórza, pojedyncze drzewa itp.); liniowe (np. drogi, rzeki, pasma pól, ciągi
przesyłowe) i powierzchniowe (np. pola uprawne, łąki, lasy, lotniska, zabudowa
miejska, zwarte osadnictwo, itp.).
Funkcje krajobrazu kulturowego – zespół warunków jakie cechuje dany podtyp
krajobrazu kulturowego dla wypełniania określonej działalności człowieka lub spełniania jego potrzeb, np.: funkcja ochronna, rekreacyjna, turystyczna, naukowa, gospodarcza, sakralna itp. Krajobrazy mogą być monofunkcyjne – gdy umożliwiają
realizacje jednego typu działalności człowieka lub realizację określonej potrzeby (np.
krajobrazy rolnicze) lub polifunkcyjne – gdy określony krajobraz wypełnia kilka
funkcji, np. krajobraz miejski: funkcję mieszkaniową (osadniczą), gospodarczą, komunikacyjną, rekreacyjną, religijną itp.
Geneza krajobrazu kulturowego – pierwotne pochodzenie krajobrazu związane
z wiodącym typem zagospodarowania przez człowieka, który odzwierciedla się
w charakterystycznym stylu organizacji przestrzeni; pod względem genetycznym
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krajobrazy kulturowe mogą być monogenetyczne – gdy do czasów współczesnych
reprezentują pierwotny styl organizacji przestrzennej zadanej przez człowieka lub
(i te stanowią przeważającą część) poligenetyczne – gdy krajobrazy są wielokrotnie
złożone wskutek modelowania w następnych okresach chronologicznych przez kolejne czynniki antropogeniczne i nadawane są im inne funkcje.
Tradycja krajobrazu – ta część tradycji zbiorowości zamieszkującej dany region,
która odnosi się do cech zarejestrowanych przestrzennie, pielęgnowanych, podlegających ochronie i przekazywanych z pokolenia na pokolenie jako wartościowy
składnik tożsamości przestrzennej. Jest to część dziedzictwa kulturowego odnoszącego się do cech i składników przestrzeni regionu, którą dana społeczność traktuje
jako własność i wartość i z nią się utożsamia.
Stratygrafia krajobrazu kulturowego – układ nawarstwień kulturowych obecnych w krajobrazie będących produktem określonych społeczności funkcjonujących
na danym obszarze, dających się chronologicznie ustalić i decydujący o „miąższości”16 krajobrazu; układ obrazujący się przez współwystępowanie różnowiekowych
elementów krajobrazu, a także cech organizacji przestrzeni typowych dla różnych
okresów historycznych; znajomość stratygrafii kulturowej krajobrazu umożliwia
wykreślanie profili krajobrazowych.
Profil krajobrazowy – graficzne zobrazowanie czasowo-przestrzennego rozkładu i układu elementów lub funkcji krajobrazu w przedziałach czasowych (typów
funkcjonlanych).
Luka krajobrazu kulturowego – brak ciągłości w nawarstwieniach kulturowych
spowodowanych najczęściej zerwaniem ciągłości osadniczej lub kulturowej (np.
wskutek masowych wędrówek ludów, kryzysów gospodarczych, epidemii itp.), brak
dającego się wydatować, jednego lub kilku, ogniw chronologicznych w ewolucyjnym
procesie kształtowania („narastania”) krajobrazu kulturowego.
Intruzja krajobrazowa – nagłe zjawisko lub zdarzenie o charakterze efemerycznym, przerywające naturalne nawarstwienia krajobrazu kulturowego, pozostawiające po sobie materialny obiekt (element) nie mający swego kulturowego uzasadnienia
(element obcy), mający zwykle regresywny wpływ na strukturę i negatywny odbiór
fizjonomiczny krajobrazu.
Faktura krajobrazu kulturowego – fizjonomiczna właściwość krajobrazu objawiająca się specyficznym układem przestrzennym komponentów, dających się opisać w odniesieniu do cech wizualnych; morfologiczna cecha wynikająca z podłoża
przyrodniczego i antropogenicznego (spełniającego rolę tworzywa) krajobrazu a także technik użytkowania przez człowieka.
Niematerialne wartości krajobrazu – zespół cech będących dziełem człowieka
wypracowanych w procesie dziejowym w konkretnym otoczeniu przyrodniczym
i społecznym. Cechy te nie dają się przyporządkować jednoznacznie do współrzędnych kartezjańskich; do niematerialnych wartości krajobrazów kulturowych zaliczamy
Termin „miąższość” krajobrazu używany jest także w innym znaczeniu np. w ekologii krajobrazu
(por. Richling, Solon, 2011).
16
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takie jego elementy jak: tradycja, język, gwara, religia, genius loci, swojskość, wartości
estetyczne, symbolika, itp. Niematerialne składniki krajobrazu dają możliwość odbioru multisensorycznego, np.: poprzez dźwięki, zapachy, barwy, itd. Podobnie jak
składniki materialne mają charakter nietrwały, podlegają transformacji lub zanikowi.
Krajobrazowy kanon miejsca (termin z zakresu architektury krajobrazu) – tu rozumiany jako charakterystyczny i właściwy dla danego regionu (krajobrazu) zespół
cech określających jego formę, decydujący o jego wyrazie i mający swoją aktualną
lub udokumentowaną źródłowo postać, która podlega percepcji przez człowieka.
Krajobraz jako tekst – sposób humanistycznej interpretacji „czytania” krajobrazu, właściwy dla geografii kultury; indywidualne interpretowanie krajobrazu jako
wielokrotnie zapisywanego podłoża (palimpsestu).
Wizerunek krajobrazu – fizjonomiczna cecha wykształcona samorzutnie lub
wykreowana współcześnie na potrzeby wzmocnienia prestiżu krajobrazu; inaczej
pożądany, zadany obraz, wyobrażenie; dotyczy szczególnie krajobrazów miejskich
i turystycznych (rekreacyjnych). W czasach globalizacji prowadzi do kształtowania
krajobrazu określonego regionu jako uznanej i poszukiwanej marki.
Standaryzacja krajobrazu – proces unifikacji (ujednolicania) i uniformizacji
(upodabniania) przestrzenni przez celowe wprowadzanie jednolitych norm i zasad
organizacji przestrzeni; obecność bezstylowych obiektów materialnych (np. budownictwo) prowadzących do utraty unikatowości i odrębności terytorialnej; standaryzacja współcześnie zachodzi m.in. wskutek obowiązującego prawa budowlanego,
a także naśladownictwa wzorców przestrzennych – dotyczy kreowania wizerunku
i marki krajobrazu np. krajobrazów turystycznych i tzw. wzorców standaryzacji
przestrzeni wypoczynkowych.
Nijaczenie krajobrazu – negatywny proces utraty cech wyjątkowych i reprezentatywnych dla danego regionu w wyniku postępującej standaryzacji i globalizacji;
zachodzi wskutek wprowadzania obcych elementów i kreowania cech przestrzennych typowych dla innych regionów (ujednolicanie, upodabnianie); prowadzi do
zaniku tradycji miejsca i swojskości krajobrazu, często połączony z utratą wysokich
walorów estetycznych.
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2.1. GENEZA TERMINU I ZAKRES ZNACZEŃ
Z przeglądu bogatej literatury przedmiotu można odnieść wrażenie, iż termin
krajobraz jest nadużywany i przez to banalizowany (Rembowska, 2002, 2005, 2007)
a przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych dyskutują nad najwłaściwszą jego interpretacją (Myga-Piątek 2001, 2005a, b, 2008a; Plit F., 2011a, b). Współcześnie zwraca uwagę wielość znaczeń pojęcia krajobraz, niektórzy autorzy uważają, że
trwa „era krajobrazu” (Michalczyk, 2002). Nadużywanie pojęć nie idzie w parze
z precyzją ich rozumienia i stosowania. Warto przytoczyć stwierdzenie V. Preobrażeńskiego (1966), w myśl którego (...) terminy oznaczają pojęcia, jednak zmieniają się wolniej od
pojęć. Każdy punkt widzenia tworzy swój system pojęć i terminów, stąd wytwarza się ich mnogość
i wieloznaczność. Uporządkowanie słownictwa jest zawodową koniecznością. Nie może ono jednak
opierać się tylko na wiedzy geograficznej lecz wymaga uwzględnienia semantyki i semiotyki
(Kondracki, 1974).
Panująca „moda” na intencjonalne nadużycia językowe za sprawą relatywizacji
i substytucji znaczeń sprawia, że możliwa staje się manipulacja znaczeniami słów. To
samo słowo może mieć różne znaczenie i desygnaty. W nauce język powinien dokładnie opisywać świat bez wieloznaczności i dokładnie odzwierciedlać myśli (Szumski,
2011). Zasady te dotyczą także słowa krajobraz i dlatego istotne jest sprecyzowanie zakresu znaczeń.
Termin krajobraz należy do bardzo dawnych. Można odnaleźć go już w Księdze
Psalmów (48.2)17 jako hebrajskie noff, wywodzące się z kolei od yafe (piękny), gdzie
termin ten został użyty dla opisu pięknego widoku Jerozolimy (Z. Naveh i A.S. Lieberman (1984) za M. Pietrzak, 2005 s. 152). Jest to cenna wskazówka świadcząca, iż
od początku stosowania, termin ten miał związek z oceną estetyczną fizjonomii terenu. Zdaniem J. Schmithüsena (1976) najstarszy znany Europejczykom zapis słowa
krajobraz został zawarty w tłumaczeniach tekstów ewangelicznych Hrabanusa Maurusa z Fuldy w roku 830. W późniejszych czasach, od 1770 r., termin ten nabrał „państwowo-prawnego” znaczenia i pojawił się w zarządzeniach rady stanu niemieckich
landów jak również w nazewnictwie rolniczych instytucji kredytowych prowincji
pruskiej (za Buchwald i Engelhard, 1975). Niemiecki Landscaf pierwotnie używany
był jako wyraz bliskoznaczny do określenia łacińskiego regio, prowincja, terra – oznaczał więc zarówno pewien obszar jak i ludność ten obszar zamieszkującą. Nie miał więc
znaczenia typologicznego, które dziś przypisujemy krajobrazowi ale odnosił się do
konkretnego miejsca (ujęcie regionalne).
Ten sam źródłosłów mają niemiecki Landschaft i angielski landscape. Przyrostek
scaf późniejszy schaft używany dla określenia wzajemnych związków i zależności
Jeśli przyjąć takie pochodzenie słowa krajobraz, jego powstanie należałoby przesunąć w czasie do
odległego okresu historycznego między X a II w. BC.
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sugeruje, iż niemiecki Landschaft to określenie krainy stanowiącej pewną całość ze
względu na swoje cechy (Pietrzak, 2005). Inne jeszcze znaczenie przyrostków niemieckiego schaft i angielskiego scape oznacza trzon – rdzeń. Zatem landszaft wyraża
istotę kraju, jego rdzeń, „ciało”, na co zwracał uwagę D.L. Armand (1980).
Interpretację tę zdaje się potwierdzać inny jeszcze związek terminu z niemieckim
czasownikiem schaffen – „kształtować”, który w sensie semantycznym umiejętnie
podkreśla udział człowieka w tworzeniu oblicza danej krainy. Angielski landscape
wywodzi się z łacińskiego landcepi co wiążę się także z shape – „kształtować”. Land
oznacza krainę, kraj, podobnie jak w polskim słowie krajobraz18.
Także francuskie paysage wywodzi się od pays, czyli kraju. Zdaniem F. Plita (2001,
2005a, 2011a) nie zupełnie może być ono uznawane za odpowiednik słowa land, ponieważ odnosi się głównie do niewielkiego obszaru lub kraju, zwykle o charakterze
wiejskim (paysan – wieśniak) i zwykle też budzi konotacje historyczno-emocjonalne.
Przyrostek age służy w języku francuskim także do określenia czynności, np. labourage – orka, élevage – wypas, drainage – odwadnianie. Pejzaż (paysage) to nie tyle krajobraz, ile „wytwarzanie kraju”, „kraj-owanie19” (Plit F, 2001, 2005a, 2008). Zatem
francuskie pays sprowadza krajobraz do ujęcia czysto regionalnego (Plit F., 2011a).
Powyższa interpretacja genezy terminu sugeruje, iż w pierwotnym użyciu krajobraz rozumiany był w znaczeniu „kulturowy” tzn. przekształcany w procesie
historycznym, „wytwarzany” przez człowieka i był utożsamiany ze specyfiką kraju lub regionu.
Stopniowo krajobraz stawał się coraz bardziej określeniem potocznym i stosowany był dla opisywania charakterystycznych cech danej powierzchni. W XV i XVI w.
termin krajobraz używany był w mowie codziennej jako synonim określenia „pejzaż” lub „piękny widok” (Kondracki, 1974). Takie konotacje artystyczno-estetyczne
towarzyszyły poglądom człowieka na krajobraz kulturowy przez cały okres romantyzmu; krajobraz był opisywany jako tło i otoczenie człowieka (Kolbuszewski, 1985;
Wilczyński, 1996).
Stopniowo nastąpił wzrost zainteresowania krajobrazem innych nauk m. in. filozofii, socjologii, lingwistyki, antropologii, historii, (por. Kopczyński, Skoczylas, 2008).
Badaniem objęto przestrzeń geograficzną w poszukiwaniu holistycznych syntez, które były i są głównym walorem metodologicznym geografii (por. Best, Kellner, 1991;
Thrift, 2000).
Fizjonomiczno-opisowe podejście było stale obecne w geografii20. W języku polskim termin „krajobraz” został po raz pierwszy użyty przez J. Lelewela w znaczeniu
Do dzisiaj żywa jest dyskusja zakresu znaczeń: kraj, teren, terytorium. Interesujące rozważania na
temat zakresu znaczeń przeprowadził S. Elden (2010).
19 Owo „tworzenie krajobrazu” pojawia się także obecnie w niektórych publikacjach np. W. Zsilincsar
(2009): Who makes landscape...
20 Warto tu przytoczyć zdanie wybitnego geomorfologa, twórcy cyklu krajobrazowego - W. M. Davisa,
który uważał, że najpierw należy dobrze przyjrzeć się krajobrazowi a następnie odwróciwszy się do
niego plecami spróbować go opisać. Oznaczało to rezygnacje z empirycznego opisu, żeby później
postarać się go wyjaśnić, opisując formy powierzchni, poprzez zastosowanie wyboru z „puli teorii”
18
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„historyczny obraz kraju” (Wolski, 2002) a następnie także przez W. Pola21 (Pietrzak,
2005). W takim rozumieniu termin ten przeniknął w okresie realizmu do sztuki i literatury, gdzie utrwaliło się jego fizjonomiczne ujęcie. Dlatego drugim wyraźnym obszarem znaczeń krajobrazu jest jego artystyczne wyrażenie w malarstwie, prozie
i poezji – krajobraz jako forma artystycznego wyrazu, wyobrażenie, ale także realistyczne odwzorowanie – pejzaż.
Nie należy zapominać, że u podstaw każdej z współczesnych dyscyplin naukowych leży filozofia. W jej obrębie także doszło do wykształcenia nurtu (filozofia
przyrody, filozofia krajobrazu), który interpretuje rolę krajobrazu w życiu człowieka.
Przegląd dorobku najważniejszych twórców w tej dziedzinie (od Platona, Pascala,
Hegla, Kartezjusza, Kanta, Spinozy, Naessa, Böheme, Elzenberga, Bergsona, Simmela, po Skolimowskiego i Kołakowskiego) dokonali w pracy poświęconej interdyscyplinarnym aspektom krajobrazów K. Kopczyński i J. Skoczylas (2008). Filozoficznym
korzeniom i ideowym źródłom geografii, w tym krajobrazu, poświęcona jest także
praca W. Wilczyńskiego (2011).
2.1.1. Krajobraz w sztuce
Nauka i sztuka to dwa różne sposoby poznawania, opisu i rozumienia świata.
Jak zauważył J. Bański (2011) nauka dąży do obiektywizmu oraz wyjaśnienia praw
i zasad funkcjonowania świata, sztuka to subiektywizm i interpretacja rzeczywistości. Motywy zainteresowania krajobrazem w sztuce leżą głównie we względach estetycznych. Pejzaż jako temat malarski występował już w czasach starożytnych (okresie hellenizmu – malarstwo pompejańskie) jako tło dla przedstawianych zdarzeń lub
postaci mitologicznych (bogów, herosów) i historycznych lub rzadziej jako samodzielny element dekoracyjny22.
Pierwsze przedstawienia krajobrazu w malarstwie dotyczyły miast i pojawiły się
w XIV23 w. Były to swoiste modele przestrzenne, zalążki prób kartograficznego dokumentowania krajobrazu, oddające geometryczny rozkład miast a zdaniem D. Jędrzejczyka (2004), także jego sens. Jak zauważył J. Gibson (1966) zdolność widzenia
pejzażu wiąże się ze szczególną umiejętnością całościowego widzenia obrazu, która
rozwinęła się dopiero w epoce Renesansu. Wówczas, wraz ze wzrostem zainteresowania światem przyrody, pejzaż stał się nowym i niezależnym gatunkiem malarnazw typowych form, najbliższych tym niedawno oglądanym i opisaniu ich związku. W „Notatkach
dotyczących form powierzchni” (Current notes on land forms) Davis „bawił się” przerabiając według
swojego sposobu opisy krajobrazów, które były wcześniej zrobione, nieumiejętnie i empirycznie zaplątane (Boli, 1956).
21 Pierwszego polskiego profesora geografii (por. Niemcówna, 1923).
22 Jak zauważył M. Buber (1998), hegemonia uzmysławiania widzenia, która powstała w starożytnej
Grecji i stała się czymś zupełnie nowym w historii ludzkiego ducha i pozwoliła Grekom na stworzenie
kultury i filozofii opartej na obrazach.
23 Po raz pierwszy zastosowane w Atlasie Katalońskim (ok. 1375 r.) – wprowadzone elementy rysunkowe miały charakter edukacyjny i informacyjny, rzetelnie przekazywały ówczesną wiedzę (za F. Plit,
2011).
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skim. Ugruntowany od XV w. realizm pozwala traktować ówczesne dzieła sztuki
jako szczegółowe źródła informacji o krajobrazie. W XV stuleciu we Włoszech, wraz
z rozkwitem malarstwa krajobrazowego we Włoszech upowszechnił się termin paesaggio a niderlandzkiej szkole malarskiej odpowiada flamandzki landschap (Wieber,
2007). Celem malarstwa krajobrazowego było z jednej strony wierne odtworzenie
natury ale przed wszystkim, wydobycie i ukazanie najistotniejszych cech danej krainy, tworzenie wizerunku i sugestywnych wyobrażeń.24 Pierwsze dzieła tego typu
powstały w malarstwie niderlandzkim w drugiej połowie XVI w. Traktowanie krajobrazu jako soczewki skupiającej pozwalało dostrzegać różnorodne związki znaczeniowe przenikające świat a zarazem zwierciadło, w którym człowiek dostrzega inne
oblicza „Ducha Świata” (Bruzda, 1969; Kopczyński, Skoczylas, 2008).
W dalszym rozwoju „landszafty” stały się samodzielnymi tematami, będąc nie
tylko odzwierciedleniem powierzchni określonej rangi ale także odbiciem cech
wizualnych (Kondracki, 1965). Malarstwo flamandzkie i sienieńskie stało się narzędziem rejestrowania rzeczywistości. Odzwierciedlało w uporządkowany sposób to
co naturalne (pejzaże przyrodnicze) i sztuczne, związane z kulturową działalnością
człowieka (najczęściej pejzaże miejskie). Rejestrowany na malarskim płótnie pejzaż
miasta przez ukazanie urbanistycznej koncepcji przestrzennej, stawał się swoistym
przekazem ideowym, ikoną i wizją25 (Jędrzejczyk, 2004). Sprzyjało to upowszechnianiu idei miasta, rozwojowi wyobrażeń o krajobrazach miejskich a także transmisji
wzorów zagospodarowania przestrzennego.
Rozkwit pejzażu nastąpił w XVII w., kiedy wyodrębniły się jego odmiany i wypracowano kategorie teoretyczne. Szczególną rolę dokumentacyjną można dziś
przypisać holenderskim twórcom tzw. pejzażu topograficznego (m.in. Jan van Goyen, Meindert Hobbema, Jacob van Ruisdael)26. W XVII w. malarze traktowali naturę
jako szczególne medium, które może człowiekowi pomóc zbliżyć się do Boga; poprzez swe obrazy chcieli wyrazić wzniosłość krajobrazu. W sztuce termin „landschaft” był stosowany na oznaczenie przedmiotowego tła obrazów (Kowalczykowa,
1982; Rees, 1978, 1978; Salter, 1978; Tuan, 1976). Malarstwo to miało swe następstwa
w kartografii, gdyż charakterystycznym elementem map stały się rysunki miast
i mieszkańców, gór, drzew, zwierząt, wypełniające kontur lądów, miniatury statków
na oceanach itp. Ze względu na ograniczoną powierzchnię autorzy map zamieszczali
tylko te elementy krajobrazu, które uznali za najbardziej wyróżniające i charakteryzujące dany obszar. Mapy takie tworzyli w XVI w. m.in. Abraham Ortelius27, Bernard

Wartym odnotowania jest to, że np. w obrazach P. Breughela na pierwszym planie zwykle pojawia
się symboliczna postać człowieka – obserwatora i uczestnika krajobrazu (Besse, 2000).
25 Realne krajobrazy były w tym czasie „zakodowane” w różnorodnych formach najczęściej pisanego
przekazu tj. teksty pochwalne, noty dyplomatyczne, polemiczne i retoryczne (Jędrzejczyk, 2004).
26 Mniejszą rangę dla geografii przedstawiają wybitne dzieła włoskich i francuskich malarzy, którzy
hołdowali odmianie pejzażu komponowanego (pejzaż heroiczny, np. Nicolas Poussin czy pejzaż pastoralny, np. Claude Lorrain).
27 Główne dzieło: Theatrum Orbis Terrarum.
24
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Wapowski28, Sebastian Münster,29 a w XVII w. Willem Blaeu,30 Eilhardus Lubinus31
i wielu innych. Powstawanie ilustrowanych w ten sposób map, zdaniem F. Plita
(2011a), należy uznać za narodziny kierunku krajobrazowego w geografii.
W XVIII w. w Wenecji a następnie w całej Europie upowszechniło się malarstwo
wedut (Giovanni Antonio Canal, Francesco Guardi, Bernardo Bellotto). Powstałe
wówczas sylwety miast były wykorzystywane jako uzupełnienie planów i map.
Obecnie mają szczególną wartość jako ikonograficzne źródła porównawcze dokumentujące zmiany krajobrazów miejskich będących przedmiotem opracowań z zakresu
architektury krajobrazu i rewitalizacyjnych prac projektowych. Zdaniem D. Jędrzejczyka (2004) obrazy te kryły w sobie głębsze pokłady sensu niż tylko utylitarne projekty miejskie, a J. Bański (2011) w konkluzji swego artykułu o relacjach geografii
i sztuki stwierdza, że w niektórych przypadkach dzieło sztuki może być jedynym
źródłem informacji geograficznej.
Wyjątkowo realistyczne pejzaże powstawały w XVIII w. w Anglii, gdzie tworzyli
m.in. J.M. William Turner i John Constable oraz w Niemczech – Caspar David Friedrich. Typowe dla ich dzieł dynamiczne przedstawienie krajobrazów ma wartość porównywalną do współczesnych dokumentacyjnych fotografii. W XIX w. powstała
tzw. Szkoła z Barbizon, która skupiała artystów malujących głównie realistyczne pejzaże wiejskie, np. Théodore Rousseau. Również w impresjonizmie i postimpresjonizmie głównym tematem pozostał pejzaż, np. Camille Pissarro.32 Przez wieki malarstwo pejzażowe pozostało wierne zasadzie wydobywania kwintesencji obszaru; krajobraz jednoznacznie identyfikował dany region33. W czasach, w których racjonalizm
i empiryzm stworzyły bardziej precyzyjne metody rejestrowania rzeczywistości,
sztuka skierowała się ponownie w sferę uczuć, tradycji, a jej dawną dokumentacyjną
rolę przejęła nauka.
Upowszechnienie pejzażu w malarstwie wykształciło wśród geografów opozycję,
która przeciwstawiała się wyłącznie estetycznemu, malarskiemu traktowaniu słowa
„krajobraz” (paysage). Dlatego m.in. geografowie francuscy świadomie unikali sto-

Np. wykonana w 1526 r. mapa Polski w skali 1:1 000 000 Mapp/a in qua illustr/antur ditiones Regni/
Poloniae ac Magni D/ucatus Lithuaniae pars. Jako źródło informacji była znana większości ówczesnych
i późniejszych kartografów (m.in.: W. Grodziecki, G.Mercator, H. Zell, C. Vopelius, J. Gastaldi,
O. Magnus, S. Münster). Obecnie mapa ta uważana jest za najstarszy zabytek kartografii polskiej.
29 Najsłynniejsza Polonia et Ungaria.
30 Np. Nova totius terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula.
31 W latach 1610-18 mapa Księstwa Pomorskiego była połączona z drzewem genealogicznym książąt
pomorskich: Nova Illustrissimi Principatus Pomeraniæ Descriptio cum adjunctà Principum Genealogià et
Principum veris et Potiorum Urbium Imaginibus et Nobilium Insignibus (przypisy 26-31 za F. Plit, 2011a).
32 W Polsce malarstwo krajobrazowe rozwijało się od połowy XIX w. za sprawą przedstawicieli realizmu (m.in.: J. Chełmoński, L. Wyczółkowski, M. i A. Gierymscy), impresjonizmu (W. Podkowiński)
a nawet modernizmu (J. G. Stanisławski). W sztuce XX w. pejzaż stał się popularnym tematem podejmowanym przez artystów różnych kierunków (fowistów, kubistów, ekspresjonistów, surrealistów).
33 Jak słusznie zauważa F. Plit (2005) wiatrak pozostawał niemal nieodłącznym elementem pejzażu
holenderskiego, skały – alpejskiego a morze – bretońskiego.
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sowania tego terminu, np. P. Vidal de la Blache najczęściej pisał o fizjonomii, a J.
Brunhes (1910) „całości ziemskiej” – „tout terrestre” (Plit F., 2005, 2011a).
Współcześnie względy estetyczne (piękno, harmonia) a także potrzeby ich rzetelnego dokumentowania są źródłem zainteresowania krajobrazem fotografów, by
wymienić tylko najwybitniejszych polskich mistrzów fotografii ojczystego krajobrazu: J. Bułchaka, T. Sumińskiego, P. Pierśińskiego czy M. Wieliczko.34 Warto wspomnieć również o tym, że niektóre teksty literackie są interferowane pod kątem identyfikacji symboliki krajobrazu (Lisowski, 2003). Podobne związki można odnaleźć
w krajobrazowej scenografii filmowej. Wiele utworów literackich jest źródłem opisów realistycznych krajobrazu, które także można traktować jako wiarygodne źródło
analiz naukowych35, szczególnie z okresu pozytywizmu i Młodej Polski (MygaPiątek, 2011c).
2.1.2. Krajobraz w architekturze krajobrazu
W estetycznym podejściu do krajobrazu należy także szukać źródeł sięgającej
XIX w. architektury krajobrazu, czyli jak określał tę dziedzinę wybitny amerykański
architekt Ch. Eliot (1959),sztuki, której najważniejszą funkcją (...) jest tworzenie
i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej – w naturalnej scenerii kraju (cyt.
za Z. Borcz, 200936). Architektura krajobrazu została zdefiniowana przez J. Bogdanowskiego (1976): Architektura krajobrazu jest nauką, ale i sztuką kształtowania przestrzeni w skali krajobrazu, świadomie, racjonalnie i estetycznie pod względem gospodarczym
i przestrzennym (cyt. za B. Lipińska, 2011, s. 5). Rolę w koncepcjach planistycznych,
urbanistycznych i projektowych architektury krajobrazu określił T. Tołwiński (1963):
(…) kompozycja krajobrazowa kształtuje architekturę krajobrazu z tła przyrody, z dzieł inżynierii, z budynków, osiedli, miast, ogrodów i pól uprawnych (cyt. za B. Lipińska, 2011, s. 6).
W architekturze krajobrazu przedmiotem badań jest całe otoczenie człowieka,
a zwłaszcza jego fizjonomia. Kryteriami, którymi się posługuje są: ukształtowanie
terenu, z reguły „dane” człowiekowi jako przejaw sił przyrody, oraz pokrycie terenu
– zarówno naturalne (np. las) jak i kulturowe (np. budowle). Według założeń architektury krajobrazu w kulturowym zagospodarowaniu terenu mogą również brać
udział elementy pochodzenia naturalnego – drzewa, aleje, parki „zbudowane” przez
człowieka (Zachariasz, 2006, 2007). Analiza proporcji między elementami pochodzenia naturalnego i kulturowego w gospodarowaniu przestrzenią oraz związków między nimi, jest ważna z punktu widzenia wyeksponowania postaci krajobrazu, szczególnie jego tradycji i historii. Wskazuje też na kierunki i przyczyny wciąż zmieniającej się fizjonomii otoczenia. W zależności od przewagi poszczególnych form występuFotograficy są autorami licznych wystaw i albumów oraz laureatami nagród np. Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach.
35 Problematyka ta jest tak obszerna, że sama mogła by doczekać się odrębnego opracowania ze strony
geografów a nie wyłącznie językoznawców. Tu została jedynie wzmiankowana dla ogólnego uporządkowania zakresu znaczeń i możliwości badawczych krajobrazu.
36 Dostęp za http://www.up.wroc.pl/glos_uczelni/4559/nr_82_publicystyka.html.
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jących w składowych krajobrazu, zdaniem architektów, można wyróżnić różne rodzaje (postaci) krajobrazu. Podstawowym podziałem jest rozróżnienie na krajobraz
otwarty – reprezentowany przede wszystkim przez obszary wiejskie, czasem także obszary chronione (na przykład parki narodowe, parki krajobrazowe, strefy chronionego
krajobrazu) i krajobraz zamknięty – miejski, prezentowany przez tereny silnie zurbanizowane (Bogdanowski, 1979). W ramach tego głównego podziału, w zależności od
potrzeby szczegółowości badań, wydzielane są dalsze odmiany (np. chroniony, parkowy itd.). Każdy z tych krajobrazów zawiera w sobie pewien zasób szczególnych
form będących swoistymi wyróżnikami, które decydują o podstawowym charakterze
danego fragmentu przestrzeni (Lipińska, 2011). Architekci bardzo często posługują
się także określeniami krajobraz harmonijny i dysharmonijny. Najprościej różnice między nimi wyjaśnił H. Guthersohn, (1956). Jeśli sposób użytkowania krajobrazu jest
dostosowany do charakteru środowiska geograficznego mówi się o krajobrazie harmonijnym a w przypadku naruszenia równowagi i wystąpienia warunków potęgujących niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym używa się określenia krajobraz dysharmonijny (zamiennie nazywany zdegradowanym lub zdegenerowanym). Te
przymiotnikowe określenia krajobrazu przenikają ostatnio do geografii. Architektura
krajobrazu często posługuje się także określeniami krajobraz zabytkowy lub historyczny jako pojęciami nawiązujących do kulturowej dawności procesów kształtujących
i obiektów przetrwałych – dziedzictwa kulturowego (Bogdanowski, 1976, 1979, 1981;
Bogdanowski, Łuczyńska-Bruzda, Novak, 1979; Baranowska-Janota, Morcinek,
Myczkowski, 2007; Böhm, 2011). Krajobraz zabytkowy to historyczna, często zabytkowa – w rozumieniu ochrony dóbr kultury – skończona kompozycyjnie struktura
przestrzenna (zespół architektoniczny, urbanistyczny lub ruralistyczny) utworzona
w określonym czasie, będąca jednorodnym lub wielowarstwowym dziełem człowieka. Krajobraz historyczny (w tym o cechach zabytku) to kompozycja będąca wynikiem połączenia bogactwa natury i form wprowadzonych w procesie dziejowym
przez człowieka (Bogdanowski, 1976). Krajobrazy te są przedmiotem ochrony z mocy Ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami37. Znaczącym obszarem zainteresowań
architektury krajobrazu są studia nad tożsamością regionów i krajobrazów (np.
Myczkowski, 1997, 2003, 2008) oraz swojskością przestrzeni i krajobrazu kulturowego (np. Pawłowska, 2001).
Architektura krajobrazu jest obecna w światowej i europejskiej dydaktyce akademickiej od początków XX w., kiedy w 1900 r. pojawiła się jako osobny kierunek
politechniczny na Uniwersytecie Harvarda (Borcz, 2009; Böhm, 1994, 2000; Morgan,
1999). Kluczową kwestią zainteresowań jest w niej kształtowanie i ochrona piękna,
w którego obronie występują architekci krajobrazu (Böhm, 2008a, b, 2011). Zadaniem
niektórych badaczy ta kategoria estetyczna może być czynnikiem sprawczym także
geograficznego zainteresowania krajobrazem (Younghsband, 1920). Należy jednak
zauważyć, że pojęcie piękna uznane przez scjentystyczną geografię za nienaukowe
i subiektywne zostało wykluczone z nauk przyrodniczych a analiza cech estetycznych
37

Ustawy o zabytkach i opiece nada zabytkami z dnia 23 lipca 2002 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568.
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krajobrazu jak malowniczość czy wzniosłość jest nadal w geografii pomijana.38 Tymczasem dążenie człowieka do piękna – kalotropizm (Böhm, 2008a; Myga-Piątek,
2008d) ma swoje przestrzenne konsekwencje i zawsze odzwierciedla się w krajobrazie kulturowym.
2.1.3. Krajobraz w znaczeniu potocznym
Termin krajobraz jest przez większość ludzi rozumiany intuicyjnie i dlatego mógł
przeniknąć do mowy potocznej oraz wielu dziedzin życia (Myga-Piątek, 2001, 2008e)
– edukacji, gospodarki, kultury, polityki, reklamy. Jednak swoista moda i codzienne
stosowanie przy jednoczesnej świadomości istnienia naukowego kontekstu, powoduje nadużywanie terminu, zniekształcenie jego znaczeń i nie służy dobrze wymiarowi naukowemu tego pojęcia.
Wspomniany we wstępie tego rozdziału relatywizm znaczeniowy najszybciej
rozprzestrzenia się w języku reklamy, dziennikarstwa i polityki. Można to zjawisko
interpretować między innymi, jako przejaw pewnego trendu na posługiwanie się
terminami naukowymi z różnych dziedzin, które zawłaszcza obecnie społeczeństwo
„pozaakademickie”, co związane jest z globalnie zachodzącym procesem „unaukowienia” życia.
W. Andrejczuk (2010) zauważył, że termin krajobraz stosujemy w mowie potocznej w dwóch znaczeniach: w sensie ontologicznym, co polega na stosowaniu terminu krajobraz jako tła, jakiejkolwiek tematycznej rzeczywistości, przeglądowego
aspektu zjawiska, przede wszystkim społecznego. Przykładem takiego pojmowania
mogą być cytaty, zaczerpnięte z prasy jak np.: (...) w krajobrazie bankowym Polski pojawiają się nowe elementy..., (...) w socjalnym krajobrazie tych regionów dostrzegamy znaczne
różnice..., czy (...) w ciągu ostatnich dni krajobraz wyborczy wyraźnie się zmienił. Jest to
swego rodzaju synonimiczne używanie terminu, określającego pewną przestrzeń
tematyczną obok innych terminów jak np. „sfera” czy „świat”39 lub uogólnienie jakiegoś zjawiska. Termin krajobraz znajdujemy także w nagłówkach prasowych i reklamowych. Jako przykład można podać (za Myga-Piątek, 2001): krajobraz po uczcie40,
krajobraz wyborczy41, krajobraz po wichurach, krajobraz z kroplą wody w tle42, krajobraz
z genem w tle, krajobraz po fuzji, krajobraz po wyborczej wojnie. Przenika on także do ję-

Kategorie te powracają obecnie go geografii w związku z waloryzacją krajobrazu głównie na potrzeby turystyki.
39 Nie pozbawione sensu będzie tu przytoczenie przykładów z języka reklamy, która w formie wielkogabarytowych afiszy wkrada się we współczesny krajobraz miejski i podmiejski. Popularne stają się
dość kuriozalne określenia: „Świat blach”, „Świat alkoholi”, czy „Świat odzieży używanej” – wszystkie zaczerpnięte z przestrzeni miejskiej Będzina (rodzinnego miasta autorki).
40 Tekst Jacka Kaczmarskiego, 1977.
41 Koncepcja „krajobrazu wyborczego” intensywnie rozwijała się w geografii postradzieckiej (por.
N.V. Perrov, A.S. Titkov, 2004: Elektornyj łandszaft, za Kavetskyy I., 2006) wskutek poszerzenia treści
pojęcia krajobraz o zjawiska społeczne i wzajemne relacje człowieka i środowiska.
42 Szerzej o tym pojęciu M. Z. Pulinowa 1997a.
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zyka informatycznego np.: krajobraz cyfrowy, krajobraz fraktalny; a nawet literackiego43
– Krajobraz finansów poety. Termin spotykany jest w reklamach firm budowlanych,
np. Polskie składy budowlane – to my kształtujemy krajobraz.
Zdarza się, że jest także używany przez polityków, np.: Byłem zniecierpliwiony tym, że
krajobraz sytuacji przedstawiony przez ministra sportu M. Drzewieckiego był zbyt powściągliwy44. Jest to rozumienie krajobrazu jako „zjawiska” bez przestrzeni i granic, posiadającego wyłącznie dookreślenie przedmiotowe.
Drugim sposobem używania terminu krajobraz jest jego zastosowanie w sensie
ogólnym jako całokształtu rzeczywistości, synonimu otoczenia (Andrejczuk, 2010).
Takie rozumienie krajobrazu (pejzażu) jest zgodne z wcześniej omówioną genezą
i ewolucją pojęcia. W takim znaczeniu termin ten przeniknął do innych dyscyplin
i pojawił się w aparacie pojęciowym innych niż geografia dziedzin nauki np. w socjologii – krajobraz wykluczenia, krajobraz klas społecznych a nawet występuje w medycynie krajobraz opieki (Wiles, 2010). Socjolog W. Sztumski (2011) używa termin pejzaż
(który potocznie rozumiemy jako synonim krajobrazu) w znaczeniu „obraz”, „odzwierciedlenie”, w następujących zestawieniach: pejzaż fizyczny, pejzaż zabudowy, pejzaż dźwiękowy, pejzaż psychologiczny, pejzaż wiary, pejzaż prawdy, pejzaż komunikacji, pejzaż wartości, pejzaż wirtualny. Powoduje to rozmycie zakresu znaczeniowego tego pojęcia. Jednocześnie dowodzi braku innych określeń na wyrażenie opisywanej rzeczywistości.
Trzecią – najważniejszą grupą semantyczną terminu krajobraz jest jego znaczenie
naukowe. Pomimo, że geografia ma prawo do uznawania tego terminu za fundamentalne i szkieletotwórcze nie oznacza, że jest jedyną dyscypliną naukową, która
krajobraz bada, opisuje i interpretuje.
2.1.4. Krajobraz jako przedmiot badań naukowych
Na podstawie przeglądu wielu publikacji można zaproponować wstępne uporządkowanie dyscyplin naukowych i dziedzin praktycznych, które zajmują się naukowo krajobrazem. Podstawą tego porządkowania są aspekty badawcze.
Często w literaturze przedmiotu używane są określenia: transdyscyplinarny,
multidyscyplinarny, interdyscyplinarny, dla określenia złożoności i wysokiego stopnia powiązań oraz współzależności istniejących w studiach nad krajobrazem.

Wydana w 2011 r. powieść Jessa Waltera, uznana wg Time Magazin za najzabawniejszą książkę roku.
Wypowiedź premiera D. Tuska, z dnia 4.02. 2010 przed komisją śledczą „hazardową”, transmitowana przez TVP 1).

43
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Tabela 2. Krajobraz jako przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych
Table 2. Landscape as a point of interest for multiple scientific disciplines
Dyscypliny badawcze krajobrazu

Aspekt badawczy i typ krajobrazu

•
•
•
•
•

kompleksowa geografia fizyczna
ekologia krajobrazu
geofizyka i geochemia krajobrazu
geobotanika
sozologia

aspekt strukturalno-dynamiczny i funkcjonalny,
interakcyjny (systemowy); interdyscyplinarny na
poziomie nauk przyrodniczych;
krajobraz przyrodniczy (naturalny) – pierwotny
i seminaturalny, antropogeniczny

•
•
•
•

geografia humanistyczna
antropogeografia
geografia kultury
geografia regionalna
architektura krajobrazu
fizjografia urbanistyczna
planowanie przestrzenne
etnologia
socjologia
psychologia
filozofia przyrody (krajobrazu)

aspekt strukturalno-dynamiczny i historycznogenetyczny; interdyscyplinarny na poziomie nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych; krajobraz kulturowy
aspekt strukturalno-dynamiczny, fizjonomiczny,
ideowy, duchowy, estetyczny
i percepcyjny; interdyscyplinarny na poziomie
nauk technicznych, humanistycznych, społecznych i przyrodniczych; krajobraz kulturowy

•
•
•
•
•
•
•

2.2. GŁÓWNE NURTY BADAWCZE KRAJOBRAZU W GEOGRAFII
Termin krajobraz w geografii ma długą tradycję. Odległe w czasie korzenie geografii jako nauki (2200 lat) wskazują na równie dawne proweniencje terminu krajobraz, który od początku znajdował się w polu zainteresowania geografów – w metodologii geografii pełnił funkcję konstrukcyjną (Michalczyk, 2002). Jako termin geograficzny „krajobraz” obok terminu „region” należy do kluczowych, jednocześnie
najstarszych (Plit F., 2011a), któremu należy przypisać rolę znaczącego ogniwa
w budowaniu podstaw metodologicznych (Wilczyński, 2011). Przyjmuje się a priori,
że region i krajobraz istnieją obiektywnie.
Po mimo, że krajobraz stanowi fundamentalny obiekt zainteresowania w geografii i jako jeden z najstarszych przedmiotów badawczych doczekał się bardzo wielu
naukowych opracowań (ich omówienie np. w pracach K. Ostaszewskiej, 2002, 2005;
M. Pietrzaka, 2001, 2005; K. Rembowskiej, 2002; A. Richlinga 2006; A. Richlinga
i J. Solona 2011) w literaturze przedmiotu nie słabnie dyskusja nad jego istotą i zakresem znaczeń. Wzrost zainteresowania badaniami krajobrazu można interpretować w kategoriach poszukiwania tożsamości geografii (Dramowicz, 1979; Dramowicz, Goździk, Grzybowski, 1984; Chojnicki, 1991, 1999, 2005, 2007; Wojciechowski,
1998; Wilczyński, 2003, 2007, 2011; Liszewski, 2004; Lisowski, 2007; Maik, 2007; Bański, 2010). Dlatego krajobraz stanowi wyzwanie dla badań geograficznych i podlega
licznym próbom naukowych klasyfikacji. Naukowy spór nad istotą krajobrazu. (np.:
Andreychouk, 2008; Bastian, 2008a, b; Breuste, 2008b; Degórski, 2005; Kistowski,
2004, 2008; Kovalow, 2009; Myga-Piątek, 2001, 2005a, b, 2008a; Ostaszewska 2002;
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Pietrzak, 2005, 2006; Plit F., 2008, 2011a; Richling, 1992b, 1996, 2006; Solon, 2008a, b;
Richling, Solon, 1996, 2011) wskazuje na poważny kryzys tego pojęcia. Dramatyczne
pytanie postawił M. Pietrzak (2005, s. 158) wyrażając obawę: (...) czy rzeczywiście geografia wchodzi w XXI w. bez pojęcia krajobrazu. „Spór o krajobraz” można skomentować
jako odzwierciedlenie szerszego dyskursu o przyszłość geografii jako nauki, toczącego się w geograficznych pracach metodologicznych (np. Livingsone, 1985; Cosgrove,
Jackson, 1987; Jacobson, Price, 1990; Zimmerer, 1994; Golledge, 2002; Smith, Warke,
Halley, 2002; Liszewski, 2004; Maik, 2004, 2007; Chojnicki, 2005, 2007; Harrison, 2005;
Lisowski, 2005, 2007; Ostaszewska, 2005; Wilczyński, 2005, 2007; i in.).
Szczegółowego przeglądu dorobku geografów w dziedzinie krajobrazu dokonał
ostatnio F. Plit (2011a, b). W badaniach krajobrazu autor wyróżnił kilka nurtów. Nurt
klasyczny (tradycyjny),45 wywodzący się m.in. od Paula Vidal de la Blache’a był reprezentowany głównie przez tzw. szkołę geografii francuskiej (m.in. A. Demangeon,
P. Flatres, X. de Planhpol, M-C Robic). Nurt fizycznogeograficzny – badający krajobraz jako całość46 bez dodatkowych przymiotnikowych określeń, związany jest
przede wszystkim z reprezentacją szkoły wschodniej (m.in.: S. Kalesnik, D.L. Armand, B. Soczawa, N.A. Sołoncev, A.G. Inaczenko), ale także niemieckiej – J. Schmithüsen, C. Troll, E. Neef i polskiej – m.in. J. Kondracki, T. Bartkowski, A. Richling, M. Przewoźniak, M. Pietrzak, J. Solon, K. Ostaszewska, M. Degórski. Nurt
krajobrazów kulturowych ujmowanych realnie,47 wywodzący się od A. Humboldta,
C. Rittera, F. Ratzela, R. Gradmanna i przede wszystkim C. Sauera oraz całej grupy
skupionej wokół tzw. „szkoły z Berkeley”; w Polsce reprezentowany m.in. przez
E. Romera, F. Bujaka, M. Dobrowolską, a współcześnie przez J. Plit, F. Plita, U. MygęPiątek, S. Bernata.48 Nurt krajobrazów kulturowych ujmowanych semiotycznie
(symbolicznie), za prekursora których F. Plit wskazuje A. Hettnera a za twórcę
E. Banse (1932). Kierunek ten znalazł rozwinięcie w USA w tzw. amerykańskiej geografii kultury i nowej geografii kultury: A. Buttimer, J. Brinckerhoff Jackson,49
D. Cosgrov, Y.F. Tuan. W Polsce50 nurt ten reprezentują m.in. E. Rembowska, D. Jędrzejczyk, M. Czepczyński, M. Madurowicz, E. Orłowska. Ostatnim wyróżnionym

Krytyczny ogląd dorobku przedstawicieli tego nurtu wskazuje subiektywizm, swobodę terminologiczną, używanie intuicyjnych określeń, brak klasyfikacji krajobrazów kulturowych. Nurt ten obecny
głównie w geografii szkolnej, współcześnie ciąży w kierunku nurtu fizycznogeograficznego lub nurtu
krajobrazów ujmowanych realnie (Plit F., 2011).
46 Całość w rozumieniu „środowisko przyrodnicze – układ powiązanych komponentów przyrody”
np. K. Ostaszewska, 2002. Rola człowieka w kształtowaniu owej „całości’ jest zminimalizowana.
Słuszne wydaje się zatem stosowania w takim podejściu określenia „krajobrazy przyrodnicze”.
47 Jak sam autor zaznacza, nie jest to najbardziej szczęśliwe określenie, chodzi o ujęcie krajobrazu jako
bytu materialnego.
48 Dorobek tego geografa w zakresie analiz krajobrazów multisensorycznych (głównie dźwiękowych)
można zaliczyć także do nurtu semiotycznego.
49 W nurcie tym istotna prócz formy krajobrazu jest także warstwa jego znaczeń. Mieszczą się tu dokonania przedstawicieli tzw. „nowej geografii kultury”.
50 Podejście to można spotkać także u E. Romera (1945), gdy pisał o „duchu Polski Zachodniej” – za
F. Plit, s. 53.
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przez F. Plita (2011a) jest nurt estetyczny51, zgłębiający piękno i malowniczość krajobrazu oraz jego atrakcyjność wizualną (m.in. M. Pulinowa, K.H. Wojciechowski,
P. Śleszyński).
Obecnie studia badawcze nad krajobrazem mają w geografii fundamentalne znaczenie i rangę. Znajdują się w centrum zainteresowań zarówno geografii fizycznej
(ujęcie materialne, równoznaczne z kompleksem terytorialnym – geokompleksem
i geosystemem) jak i geografii kultury oraz antropogeografii (ujęcie realne, semiotyczne i estetyczne).
2.2.1. Krajobraz w ujęciu geografii fizycznej i ekologii krajobrazu
Współcześnie w geografii dominuje typologiczne ujęcie krajobrazu, które wywodzi się od A. von Humboldta. Zakłada ono powtarzalność występowania określonych typów krajobrazu w różnych miejscach Ziemi. Zasługi A. Humboldta w typologizowaniu krajobrazu obszernie omówili m.in. J. Schmithüsen (1947); J. Kondracki
(1976); M. Przewoźniak, (1987); A. Richling, J. Solon, (1996, 2011); K. Ostaszewska,
(2002); M. Degórski, (2005, 2007); A. Kowalczyk, (2008). Reasumując te rozważania
warto przypomnieć, że A. von Humboldt, tworząc zręby nowoczesnej nauki o krajobrazie, otworzył drogę do badań eksperymentalnych i określił metodyczne podstawy
fizycznogeograficznego opisu Ziemi, którego celem jest poznanie jedności w mnogości oraz odkrywanie ogólnych praw i wewnętrznego związku między wszystkimi
zjawiskami tellurycznymi52. W modelu krajobrazowym A. Humboldta człowiek –
ujmowany jest naturalistycznie jako element przyrody, jednak z racji na szczególną
umiejętność przekształcania elementów środowiska a nawet dominację nad nimi,
autor ten wyróżniał także krajobrazy kulturowe53. Jego prace rozpoczęły dalszy rozwój poglądów na istotę krajobrazów Ziemi w podziale na strefy i piętra54 (Balon,
2009; Wilczyński, 2005, 2011). I chociaż kierunek krajobrazowy w geografii narodził
się kilkadziesiąt lat po śmierci A. Humboldta, to zwykle tego geografa przyjęto
uznawać za jednego z jego prekursorów.

Piękno jako motyw zainteresowania krajobrazem był poruszany juz przez S. Passarage’a, A. Hettnera, E. Romera. Obecnie prace w ramach tego nurtu mają duże zastosowanie praktyczne, m.in. dla potrzeb atrakcyjności turystycznej. Do nurtu tego nawiązują przede wszystkim architekci krajobrazu.
52 Krajobraz wg A. Humboldta, mimo że może nosić znamiona malarskiego opisu, stanowi przede
wszystkim wyraz jedności wszystkich elementów przyrody, ich wzajemnych powiązań, przy czym
pierwszoplanowa rola przypada rzeźbie terenu i roślinności.
53 Jak komentuje W. Wilczyński (2011, s. 71), powołując się na pracę E.V. Bunkse (1981), iż A. von
Humboldt (...) nie lekceważył jednak także metod przypisywanych obecnie wyłącznie naukom humanistycznym, uciekając się często do artystycznych środków wyrazu. I dalej (...) ta skłonność Humboldta w połączeniu
z nieograniczonością jego zainteresowań sprawiła, że jego twórczość stała się jednym z unikatowych w skali całej
kultury nowożytnej przykładów łączenia działalności czysto naukowej z szeroko pojętą sztuką. Ma to stanowić
dowód na to, że nauka (filozofia przyrody) była dla Humboldta niemożliwa bez kantowskiej wyobraźni i apercepcji (świadomości).
54 Kontynuatorem tych poglądów w Rosji był Wasilij Dokuczajew, twórca rosyjskiej szkoły krajobrazu.
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Początkowo, podobnie jak w przypadku regionu, termin krajobraz nie wymagał
żadnych dodatkowych dookreśleń przymiotnikowych. Od czasów badań W.W.
Dokuczajewa55, który krajobrazy badał i interpretował wyłącznie pod kątem przyrodniczym, rozpoczęła się dezintegracja kierunku krajobrazowego. Według tzw.
„tradycji Dokuczajewowskiej”(Ostaszewska, 2002, 2006) człowiek nie jest składnikiem systemu krajobrazowego (geosystemu) lecz elementem należącym do jego otoczenia. W ujęciu klasycznej geografii fizycznej człowiek – użytkownik geosystemu
krajobrazowego i sprawca jego przemian, jest bytem odrębnym w stosunku do natury, a dobro człowieka było stawiane ponad porządkiem i prawami przyrody (etyka
humanistyczna)56. Było to m.in. przyczyną rozłamu (tak przedmiotowego jak i metodycznego) między geografami fizycznymi i zajmującymi się geografią człowieka.
Wybierając środowisko przyrodnicze jako przedmiot poznania geografowie fizyczni
z gruntu uznali przyrodę jako byt ważniejszy od człowieka.
Z czasem geografia fizyczna zwróciła się ku etycznym aspektom działań człowieka w krajobrazie (Perelman, 1971; Kalesnik, 1975; Armand, 1980). Za najistotniejsze podłoże tych sądów (etyki ekologicznej) uznaje się dobro człowieka a troskę
o środowisko traktuje się w kategoriach odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń (Ostaszewska, 2006). We współczesnej geografii fizycznej człowiek nie jest oddzielony od krajobrazu, rozumianego jako genetycznie uporządkowana rzeczywistość,
której nieodłączną naturalną częścią jest on sam (Andrejczuk, 2010; Podgórski, 2006).
Z tych rozbieżnych opinii K. Ostaszewska (2002, s. 45) wyprowadziła sąd, że krajobraz jest (...) najbardziej podstawowym, a zarazem budzącym najwięcej kontrowersji terminem naszej dyscypliny, a przyczyn tych kontrowersji A. Kowalczyk (2007) upatruje
w tym, że inne jest podejście do (...) krajobrazu przez badaczy uprawiających geografię
fizyczną i inne przez osoby zajmujące się geografią człowieka (s. 122)57. Jak wynika z powyższego, termin krajobraz może być odmiennie interpretowany i mieć różną pojemność merytoryczną (Kondracki, 1974; Richling, 1992a, b; 1996, 2001, 2009; Richling, Solon, 1996; 2011; Ostaszewska, 2002). Dotyczy to w szczególności pojęcia
krajobrazu kulturowego.58
W badaniach krajobrazowych można wyróżnić określone szkoły, które wykształciły się wokół naczelnych idei i prądów myślowych. Wśród nich najczęściej wydziela
się szkołę wschodnią – „przyrodniczą”, badającą krajobraz w ramach geografii
Dzisiejsze podejście do krajobrazu w geografii fizycznej wywodzi się z tzw. szkoły wschodniej, sięgającej swoimi korzeniami do prac W.W. Dokuczajewa, badacza strefowych prawidłowości wiążących
klimat, roślinność i gleby, którego zasługi na polu krajobrazowym podkreślał już S. Nowakowski
(1934-35).
56 Stanowisko to było z czasem łagodzone, np. Richling, Solon, 2002, s. 284, pisali o tym, że człowiek
pod wieloma względami jest elementem przyrody i musi przestrzegać jej praw. Jest jego integralną,
świadomą i odpowiedzialną częścią (Ostaszewska, 2006 s. 117).
57 Jak wielki jest to rozłam można przekonać się na licznych „krajobrazowych” konferencjach, na których wypowiadają się przedstawiciele obu „skrzydeł” geografii.
58 Geograf fizyczny A.J. Perelman (1971, s. 14-15) wygłosił bardzo kontrowersyjne zdanie o tym, że
kiedyś krajobraz naturalny zostanie zastąpiony przez krajobraz kulturowy, który będzie zasobniejszy,
piękniejszy i zdrowszy od naturalnego.
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fizycznej i ekologii krajobrazu – jako obiekt materialny, traktowany w kategoriach
systemowych i ilościowych. Należy tu przed wszystkim szkoła radziecka –
A. Armand, G. Isaczenko, V. Soczava, J. P. Gerasimov, S. Kalesnik, N. Kasimov,
W. Preobrażenski (Richling, Ostaszewska, 1998) i wzorujące się na niej szkoły: słowacka (Huba, 2000), węgierska (zob. Csorba, 1993, 2008a,b)59. Odmienną orientację
reprezentuje szkoła zachodnia – „humanistyczna”60, koncentrująca się na aspektach
fizjonomicznych (estetycznych, semiotycznych), kulturowo-genetycznych i historycznych. Należy tu podkreślić dokonania szkoły francuskiej – V. de la Blache (1922),
niemieckiej – A. Hettner (1927), amerykańskiej – m.in. C. Sauer (1925), D. Cosgrove
(1984), D. Cosgrove, P. Jackson (1987), D. Cosgrove ed. (1988), D. Cosgrove, S. Daniels (2004) i polskiej – M. Czepczyński (2007), K. Rembowska (2002).
W szkole wschodniej termin krajobraz – łandszaft zaczerpnięty z języka potocznego, w nauce pojawił się w końcu XIX w. jako odpowiedź na potrzebę nazwania
złożonego obiektu rzeczywistości – jednorodnej części powłoki geograficznej.61
Obiekt ten został wydzielony w trakcie ewolucji i odróżnia się od innych części swoją
strukturą tj. prawidłowościami połączeń obiektów i zjawisk, charakterem wzajemnych powiązań i oddziaływań między komponentami powłoki geograficznej, osobliwościami połączeń najmniejszych terytorialnych całości. W opracowaniu słownikowym „Ochrona ładnszafta” pod redakcją T. Preobrażeńskiego (1982) stwierdzono,
że od początku pojęcie krajobraz miało także użycie fizjonomiczne, jako jeden z „widoków” systemu geograficznego. W miarę poznawania tego skomplikowanego
obiektu badawczego, jego dookreślenia się zmieniały i rozwijały. Wskazywano na
następujące jego cechy:
• jednorodność62 terytorialna,
• jednorodność połączeń komponentów,
• jednorodność wzajemnych związków między komponentami,
• kompleksowy charakter wykształcenia – jego jedność,
• jednorodność przestrzennego występowania komponentów przyrodniczych
niższego szczebla,
• jednorodność wymiany materii i energii (metabolizm),
• systemowy charakter wykształcenia – jego całościowość.
W kompleksowej geografii fizycznej termin krajobraz jest używany od około stu lat
w sposób zgodny z tradycją hettnerowską (jako system obejmujący twory przyrodnicze

Obecnie badania w nurcie ekologii krajobrazu, z dużym polem aplikacyjnym, są prowadzone
w wielu krajach zachodnich (np. Breuste, 2008a, b; Bastian, 2008a, b).
60 Szerzej dokonania tej szkoły zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale poświęconym krajobrazowi kulturowemu.
61 Ponadto w geografii wschodniej termin krajobraz, ze względów słowotwórczych jest używany jako
synonim „ojczyzna”, „kraj”.
62 Przez jednorodność należy rozumieć wspólną genezę, która objawiać się może różnorodnymi formami, przykładem mogą być różne formy rzeźby o wspólnej, glacjalnej genezie. Jednolitość dotyczy
stanu obiektu, takie same obiekty powstać mogły w wyniku różnej genezy.
59
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i efekty działalności człowieka) lub zgodnie z tradycją dokuczajewowską (jako system powiązanych komponentów przyrody) (Ostaszewska, 2007). Podstawowym wyróżnikiem krajobrazu geograficznego jest fakt, że ma on określone granice przestrzenne, określone przebiegiem elementów przestrzeni i jej wyraźnych zmian. Krajobraz
cechuje ponad to pewien przestrzenny ład, organizacja elementów przestrzennych,
która najczęściej jest jego tożsamościowym wyznacznikiem.
W geografii fizycznej kompleksowej zwykle stosuje się termin krajobraz przyrodniczy dla podkreślenia dominującej (o ile nie jedynej) roli czynników przyrodniczych.
Znany w literaturze jest także krajobraz ekologiczny (Pietrzak, 1993). Stosowane są także pokrewne terminy jak krajobraz elementarny – termin zaproponowany przez B.B.
Połynowa (1915) na określenie jednorodnej części o jednolitym składzie skał, jednolitym typie gleb i rzeźby, jednakowych warunkach zalegania wód podziemnych, jednakowym charakterze zbiorowisk roślinnych. Są one związane z procesami geochemicznymi krajobrazów (np. Perelman, 1971). Konsekwencją tego jest także wydzielanie krajobrazów geochemicznych, np. eluwialnych, subakwatycznych. Terminem pokrewnym używanym w geografii fizycznej jest sfera krajobrazowa (rzadziej powłoka
krajobrazowa), która może mieć potrójne znaczenie i być rozumiana (za Jefremowem,
1959), jako:
• synonim powłoki geograficznej (geosfery);
• część powłoki geograficznej (najczęściej), warstwa gdzie najbardziej aktywnie
współoddziaływują wszystkie pojedyncze sfery (atmo-, hydro-, bio-, pedo-, listosfery), biologiczne ognisko powłoki geograficznej, której pionowa rozciągłość określa
„miąższość” krajobrazu;
• pojęcie tożsame z systemem wzajemnego oddziaływania przyrodniczych i społecznych komponentów (Preobrażenski red. 1982, s. 117).
Najbardziej rozpowszechniona jest druga grupa znaczeń krajobrazu przyrodniczego jako fragmentu powłoki geograficznej (powłoki krajobrazowej) rozumianej
jako złożony przestrzenno-czasowy system elementów przyrody organicznej i nieorganicznej, powstały w rezultacie wzajemnego: przenikania, warunkowania i wpływu rozlicznych geosfer. Przedstawia sobą warstwę równą miąższości krajobrazu.
W przeciwieństwie do powłoki geograficznej powłoka krajobrazowa nie jest ciągła
i dotyczy tylko lądu (kontynentalna i wyspowa). Obecnie dostrzega się, iż dużą rolę
w charakterze powłoki krajobrazowej odgrywają procesy socjalno-ekonomiczne. Elementami strukturalnymi tak rozumianej sfery63 krajobrazowej są krajobrazy.
W geografii fizycznej w badaniu krajobrazu wyróżnia się kilka paradygmatów:
gekomponentowy, geokompleksowy, geosystemowy i ekologiczny. Można odnotować tendencję do zastępowania słowa „krajobraz” terminem „geosystem”. Jednak
z uwagi na działalność praktyczną (np. planowanie krajobrazu)64, przekładającą się na
O strefowości krajobrazowej na przykładzie rozległych terytoriów Związku Radzieckiego pisał
m.in. L. Berg (1962).
64 Planowanie krajobrazu – projekt wykorzystania krajobrazu lub projekt zmiany celu i metod wykorzystania krajobrazu dla potrzeb społecznych z uwzględnieniem możliwości środowiskowych i zasobów. Powstały w sferze architektury krajobrazu w XIX w. (Przeobrażenski, s. 120).
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akty prawne i normatywne, a także ze względu na silne zakorzenienie w geografii
szkolnej i stosowanie szerokiej gamy terminów bliskoznacznych, większość geografów fizycznych jest zwolennikami dalszego stosowania terminu „krajobraz” (Richling, Solon, 2011).
W geografii fizycznej istnieją dwie koncepcje pojmowania krajobrazu (Andrejczuk, 2010):
• poza-hierarchiczna (typologiczna), w której krajobraz jest utożsamiany z określonym typem środowiska, bez przywiązania do hierarchii, granic lub genezy, np.:
krajobraz wiejski, górski, krasowy, sakralny, łąkowy, itd.
• hierarchiczna (w tym podejście regionalne, indywidualne itd.), w której krajobraz pojmuje się jako indywidualną jednostkę przyrodniczą, pewnej wielkości (rzędu) „komórkę” w hierarchicznie zorganizowanym środowisku geograficznym, posiadającą konkretne granice i wykazującą się oznakami całości. Pozwala to definiować krajobraz przez holistyczne pojęcia kompleksu i systemu. W takim ujęciu krajobraz może być synonimem geokompleksu lub geosystemu. Główny kryterium wyodrębnienia ze środowiska krajobrazów jest fizjonomiczna jednorodność obszaru,
a więc uwarunkowana genetycznie.
Drugie podejście jest najbardziej ścisłym i konkretnym określeniem krajobrazu,
pozwala na szerokie operowanie naukowe w zakresie formalizacji, typologii i klasyfikacji. Umożliwia stosowanie technik matematycznego – ilościowego opisu. Istnieje
wiele definicji „wąsko określonego” krajobrazu. Łączy je współwystępowanie takich
cech krajobrazu jak (za W. Andrejczuk, 2010):
• występowanie określonych granic (mniej lub bardziej wyraźnych),
• pewnego rzędu wielkość (w hierarchii jednostek przyrodniczych, tworzących
geoorganizację – od najmniejszych, elementarnych jak facja, do powłoki geograficznej), zależną od charakteru i podporządkowania kształtujących czynników,
• względna jednorodność przyrodnicza o wyraźnej spójności genetycznej,
• występowanie ścisłych, charakterystycznych powiązań i wzajemna determinacja podstawowych elementów środowiska, tj.: budowa geologiczna, rzeźba,
klimat, biota, gleba i człowiek.
Przy badaniu krajobrazu w geografii fizycznej stosuje się dwa modele podejść
naukowych:
• monosystemowy – topiczny, w którym połączenia środowiskowe mają charakter wertykalny,
• polisystemowy, w którym elementy najniższego szczebla taksonomicznego są
wzajemnie połączone (związki horyzontalne).
Reasumując: termin „krajobraz” jest stosowany jako określenie przyrodniczoterytorialnego kompleksu danej rangi całokształt wzajemnie powiązanych przedmiotów
i zjawisk przyrody, przedstawiony w obrazie złożonych geograficznych geokompleksów (Milkov, 1970, s. 93). W takim rozumieniu krajobraz występuje jako synonim terminów
„kompleks przyrodniczy”, „przyrodniczy geokompleks”, „przyrodniczy geosystem”
i traktowany jest wyłącznie jako przejaw praw i działania przyrody. Jest terminem
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stosowanym na oznaczenie jednej z taksonomicznych jednostek klasyfikacji
przyrodniczo-terytorialnych kompleksów. Oznacza „jednostkę podstawową”, konkretne terytorium, obszar jednorodny pod względem występowania i historii rozwoju, niepodzielny pod względem strefowych i astrefowych cech, posiadający jednolity
geologiczny fundament, rzeźbę, gleby, typowy klimat, określone powiązania hydrotermiczne, biocenozy, jednolity skład prostych geokompleksów tj. facja, uroczysko
(Lewandowski, 1992, Ostaszewska, 2002; Richling, Solon, 2011). Z takiego stosowania
terminu krajobraz wynika możliwość używania jego form przymiotnikowych, np.
„planowanie krajobrazowe”. Krajobraz rozpatruje się jako system terytorialny, który
cechują wzajemne związki pomiędzy elementami przyrodniczymi jak i antropogeniczno-technogennymi. Stwarza to konieczność wprowadzenia terminu krajobraz
antropogeniczny (antropogennyj landszaft). Rozróżnienie to wynika z faktu powszechnego występowania geokompleksów wykorzystywanych przez człowieka,
gdyż krajobrazy są jednym z obiektów racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i ochrony otaczającego człowieka środowiska. Ponadto termin krajobraz
może być używany dla oznaczenia oddzielnych terytorialnie, izolowanych części
powłoki geograficznej, mający wiele cech.
Na bazie paradygmatu kompleksowej geografii fizycznej wyrosła nowa dyscyplina badawcza – ekologia krajobrazu. Dyscyplina ta deklaruje interdyscyplinarny
model badawczy krajobrazu, zawężony jednakże do nauk przyrodniczych (Troll,
1965; Richling 1992a, b, 1996, 2001; Pietrzak, 1998, 2005; Richling, Solon, 2011). Ekologia krajobrazu zyskała ogromną popularność i zainteresowanie uczonych zarówno
w Stanach Zjednoczonych jak i Europie, w tym Polsce, zauważalne zarówno w badaniach teoretycznych jak i coraz częściej w studiach aplikacyjnych. Pomija ona jednak aspekt stricte kulturowy związany z historyczną ewolucją przestrzeni. Dyscyplinę wyróżnia tendencja do analiz krajobrazu w kategoriach systemowych i biologicznych (np. Soczawa, 1979) oraz matematycznych – tzw. Pikselizacjakrajobrazu (np.
Solon, 2004, 2008b), wspartych metodami komputerowymi (GIS) (Kistowski, Iwańska, 1997). Podejście to daje zawężony obraz, stosowny do założonych cech parametrycznych. Badania korzystające wyłącznie metody analiz ilościowych mogą stworzyć podstawę do pełnych badań krajobrazowych ale powinny być uzupełnione
o metody jakościowe (Pietrzak, 2005; Solon, 2008a, b).
Współcześnie obserwujemy intensywny rozwój badań nad krajobrazem w ujęciu
ekologii krajobrazu65. Można mówić już o polskiej szkole ekologii krajobrazu, której
przedstawiciele skupieni są w Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK). Dotychczasowe doświadczenie autorki, wynikające z długoletniej współpracy z PAEK,
pozwala zauważyć, że badania krajobrazów w ujęciu kompleksowej geografii fizycznej i ekologii krajobrazu są mocno zaawansowane i mają dobrze wypracowany
aparat pojęciowy i metodologiczny. Coraz częściej badania te mają aspekt aplikacyjny
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Platformą wymiany doświadczeń z zakresu badań ekologiczno-krajobrazowych są m.in. czasopisma: Landcape Ecology; Landscape and Urban Planning; Agriculture, Ecosystems and Environment; Applied Geography;
Journal of Environmental Management, a w Polsce: Problemy Ekologii Krajobrazu.
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(Kistowski, 2004; Kistowski, Myślak D., Twardowska K., 1998; Kistowski, Iwańska,
1997; Pietrzak, 2009; Richling, 2008) i skupione są m.in. na badaniu:
• krajobrazów w drodze analizy ekologicznych relacji między roślinnością a pozostałymi komponentami środowiska;
• struktury i funkcjonowania kompleksów przyrodniczych na poziomie typologicznym;
• wpływu społeczności na przyrodę drogą analizy bilansu materialnoenergetycznego.
Wg J. Solona (2007) krajobraz w ujęciu geograficznym stanowi jednocześnie:
• zestaw obiektów fizycznych, ich agregacji, konfiguracji i podsystemów (abiotycznych, biotycznych, antropogenicznych);
• system powiązanych ze sobą procesów (ekologicznych, geomorfologicznych,
biogeochemicznych, ekonomicznych, społecznych i innych) integrujących różne
obiekty fizyczne;
• zbiór rzeczywistych i potencjalnych usług dla różnych grup użytkowników;
• zbiór powiązanych przestrzennie obiektów o określonej fizjonomii, mających
swoje wartości estetyczne, oddziaływujących na zmysły użytkownika i podlegających ocenianiu;
• zbiór wartości przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, materialnych,
duchowych, historycznych i innych, które najczęściej mają znaczenie względne,
gdyż można je określić jedynie przy porównaniu z innymi obiektami.
Wszystkie te aspekty są ze sobą silnie sprzężone, a modyfikacja każdego z nich
wpływa (w sposób bezpośredni lub pośredni) na wszystkie pozostałe (Solon, 2007).
2.2.2. Krajobraz w ujęciu geografii kultury i antropogeografii
W ujęciu geografii kultury i antropogeografii człowiek jest sprawcą przemian
krajobrazowych ale jest także, może przede wszystkim – co bada geografia humanistyczna – czynnikiem wyjaśniającym te przemiany (Wilczyński, 201166). A. Buttimer
(1993) zauważyła, że geografowie odnotowują wyraźne różnice w charakterze krajobrazów oraz formach współzależności kultury i przyrody w poszczególnych krajach
i regionach. Każda interpretacja krajobrazu kulturowego odnosi się do uniwersalnych cech człowieczeństwa i jego natury, choć była zmienna i zależna od dominującego paradygmatu67. W ramach geografii kultury i antropogeografii celem geografii
jest badanie urządzania życia przez ludzi w określonych warunkach społeczno-

Sam autor (Wilczyński, 2011, s. 112) zauważa, że geografowie rzadko dyskutują nad istotą człowieczeństwa i jak dotąd nie sformułowano oryginalnych koncepcji człowieka w geografii. Autor ten
przypomina humanistyczne modele homo oeconomicus, homo faber, homo viator i homo ludens i dyskutuje
ich rolę w kształtowaniu i pojmowaniu krajobrazu.
67 Ten sam autor ubolewa, że wiele cennych koncepcji znanych z klasycznego okresu rozwoju geografii zostało zarzuconych i zapomnianych (Wilczyński, 2011, s. 116).
66

43

2. Istota krajobrazu kulturowego

kulturowych i przyrodniczych – tak zrodziła się zapomniana obecnie geografia cywilizacji (Wilczyński, 2011).
Wprowadzenie czynnika kulturowego do badań geograficznych pojawiło się
wraz z przezwyciężaniem determinizmu przyrodniczego i teorii ewolucjonizmu.
Obydwa terminy – natura i kultura są często sobie przeciwstawiane, o czym pisała
m.in. A. Kłoskowska (1983).
Geografia kultury posługuje się terminem „kulturowy”, co wymaga wglądu
w problematykę nauk społecznych. Kultura (podobnie jak krajobraz) jest pojęciem
wieloznacznym i niejednolitym (Rembowska, 2002). Pojęcie to kształtowało się bardzo długo i kiedy słowo kultura68 po raz pierwszy pojawiło się w użyciu w językach
europejskich miało inne znaczenie niż obecnie. W łacinie i średniowiecznej angielszczyźnie oznaczało kultywację, czyli uprawę roli (argiculture, horticulture) i (...) wszelki
rozmyślny wysiłek zmierzający do rozwinięcia jakości jakiegoś przedmiotu (Bagby, 1975, za
Rembowską, 2002, s. 9). Szerzej kwestie te omawia także F. Plit (2011a, b).
W 1898 r. E. Tylor zdefiniował kulturę jako (...) złożoną całość obejmującą wiedzę,
wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje, i wszystkie inne zdolności i nawyki nabyte
przez człowieka jako członka społeczeństwa (za K. Rembowską, 2002, s. 10)69. Obecnie, jak
stwierdził M. Czepczyński (2007) kultura staje się metapojęciem.
Poniższy skrót stanu badań ujawnia wielość podejść i różnego interpretowania
krajobrazów kulturowych. W następstwie badań A. von Humboldta70 w badaniach
krajobrazu kulturowego można wyróżnić typowe szkoły i właściwe im nurty badawcze. Zapoczątkowane w końcu XIX w. w Niemczech badania nad krajobrazem
kulturowym zostały podjęte we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Znalazły także należyte zainteresowanie wśród polskich geografów.
Niemiecka szkoła badań krajobrazu kulturowego
W geografii niemieckiej na przełomie XIX/XX w. w koncepcji wywodzącej się od
klasyków-teoretyków niemieckiej geografii końca XIX i początku XX w. – J. Wimmera (1879, 1885), R. Gradmanna (1901), O. Schlütera (1906), badania krajobrazu kulturowego miały czysto morfologiczny charakter i sprowadzane były de facto do materialnego, postrzeganego zbioru obiektów przyrodniczych oraz antropogenicznych
(krajobraz oznaczał wycinek środowiska naturalnego i ludzkiego). Zapoczątkowano
tym samym nurt badawczy krajobrazów kulturowych traktowanych realnie (wg F.

A. Kroeber i C. Kluckholm (1952) w obrębie samej antropologii (do połowy XIX w.) przeanalizowali
i poddali krytyce 168 definicji kultury.
69 A. Kłoskowska (1983) poszukując cech odróżniających naturę od kultury wskazała na następujące
fakty: naturę cechuje uniwersalność a kulturę różnorodność specyficznych właściwości; działania
naturalne odznaczają się spontanicznością a kulturowe są regulowane w sposób normatywny; to co
naturalne odznacza się bezwzględnością a to co kulturowe jest względne. Z rozróżnieniem tym geografowie fizyczni mogą polemizować, szczególnie w stosunku do przeciwstawiania uniwersalizmu
przyrody i różnorodności kultury.
70 A. von Humboldtowi przypisywane jest wprowadzenie go geografii pojęcia „krajobraz kulturowy”,
choć podwaliny pod nie stworzyli już wcześniej C. Ritter i F. Ratzel.
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Plita, 2011a). Wiele uwagi poświęcano historyczno-genetycznej analizie rozwoju krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji procesów osadniczych.
Wprowadzono do geografii takie pojęcia jak: Kulturland71, Urlandschaft, Naturraum,
Landesnatur – w tłumaczeniu: obszary krajobrazowe, obszary naturalne, obszary kulturowe.
Wyraźna zmiana w metodologii badań krajobrazu kulturowego w Niemczech
nastąpiła dopiero od czasów A. Hettnera (1859-1941). Uznawany (choć nie wg
wszystkich słusznie, por. F. Plit, 2011a; Ostaszewska, 2002) za twórcę kierunku krajobrazowego, za główne zadanie geografii wyznaczył wyróżnianie i opisywanie krajobrazów. A. Hettner, podobnie jak A. von Humboldt, traktował krajobraz jako swoistą syntezę, wynik działalności wszystkich elementów środowiska przyrodniczego
oraz działalności ludzkiej (Nowakowski, 1934-35; Kondracki, 1958; Richling, Solon,
1994; Pietrzak, 2004; Degórski, 2005 i in.). Spośród głównych prac A. Hettnera opublikowanych w końcu lat 20. XX w. za kluczową uznaje się, Grundzeuge der Landerkunde (1925) oraz Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden (1927).
Wprowadzone przez niego analizy niematerialnych uwarunkowań postaci krajobrazu
służyły odkrywaniu wewnętrznego związku przyczynowego zjawisk przyrodniczych i kulturowych oraz ich wzajemnych uwarunkowań. Badanie wewnętrznej istoty krajów i krajobrazów było zdaniem A. Hettnera podstawą jedności geografii72.
Wprowadzony niematerialny aspekt badań krajobrazu zaowocował określeniem krajobrazu kulturowego jako (...) obszaru, na którym charakter ukształtowania, klimatu, roślinnego pokrowca, świata zwierzęcego, ludności i wreszcie kultury człowieka łączą się w jedną harmonijną całość, typowo powtarzającą się na przestrzeni pewnej krajobrazowej strefy
ziemi (Nowakowski, 1934-35, s. 23). Podejście to łączyło aspekt fizjonomiczny (uznawany dotychczas za potoczny) z określeniem typologicznym.
Kierunek ten jest zbieżny z ideą niemieckich klasyków geografii oraz kantowską
filozofią, w myśl których geografia ma być dziedziną służącą integracji różnorodnych kategorii wiedzy humanistycznej z rezultatami specjalistycznych badań przyrodniczych (Wilczyński, 2011). Podstawą hettnerowskiej wizji krajobrazu kulturowego jest założenie, iż wiedza nie ma charakteru wyłącznie empirycznego lecz powinna
być wzbogacona o elementy subiektywne i indywidualne. Istotą prowadzonych
w tym nurcie badań jest uchwycenie sensu i skutków ludzkiego działania w rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Analiza niematerialnych uwarunkowań odmiennych postaci krajobrazu, odkrywanie wewnętrznego związku przyczynowego zjawisk przyrodniczych i kulturowych oraz ich wzajemnych uwarunkowań stały się
naczelnymi zadaniami badawczymi w kolejnych dekadach. A. Hettner wprowadził
do geografii „całościową charakterystykę regionów Ziemi” w nowym – chorologicznym ujęciu. W niemieckiej geografii holizm ten podkreśla popularność używania
Obecnie prace nad krajobrazem w znaczeniu „Kulturland” w Niemczech są mocno zaawansowane,
np. (Burggraf, 1996; Burggraf, Kleefeld, 1998; Schenk, 2002; Wöbse, 1994, 1999).
72 Uwaga istotna, zwłaszcza w kontekście odżywających obecnie dyskusji nad przyszłością geografii
i jej wewnętrznych dyferencjacji (np. podczas I i III Forum Geografów Polskich).
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takich określeń jak: Zusamenhang (wspólnota), Ganzheit (całość), Gemeinschaft (społeczność). Wyjaśnianie i zrozumienie przyczyn i skutków występowania różnych
obiektów w przestrzeni geograficznej było nadrzędnym celem niemieckiej geografii
krajobrazu. Badano nie tylko zjawiska przyrody fizycznej (abiotycznej i biotycznej)
ale przejawy materialnej i duchowej działalności człowieka. Zadaniem kierunku krajobrazowego było wyjaśnienie wewnętrznej istoty krajów, która tkwiła we współzależnościach i konfiguracji elementów powłoki geograficznej (Myga-Piątek, 2001).
Stworzyło to możliwość głębszej refleksji opartej na historycznej ewolucji przestrzeni. Środowisko przyrodnicze było rozumiane jako kontekst działalności człowieka,
a w badaniach nad krajobrazem rozważano czasoprzestrzenne sekwencje działalności człowieka w środowisku. W tym nurcie wypowiadali się w swoich pracach niemieccy geografowie jeszcze do lat 60. XX w., szukając źródeł wyjaśnienia krajobrazu
poza fizjonomią – w jego sensie. Doprowadziło to do pogłębienia obecnego rozbicia
kierunku krajobrazowego na nurt realny – materialny i symboliczny – semiotyczny.
W literaturze niemieckiej lat 20. XX w. dotyczącej krajobrazu kulturowego daje się
zauważyć także wpływ prądów idealistycznych (Dilthey, 1931; Rembowska, 2002).
Zdaniem badaczy, w tym estetycznym i emocjonalnym ujęciu, krajobraz kulturowy
wyrażał obiektywnego „ducha” towarzyszącego obiektom materialnym (m.in.
Schrepfer, 1936; Schmithüsen, 1954, 1961, 1964). Opisywano go jako fizjonomiczny
sposób wyrażenia kultury oraz swoisty wyraz związku jaki istnieje między twórcą
a dziełem, artystą a kreacją (Rembowska, 2002, s. 80). W Niemczech lat 30. XX w. prace
nad krajobrazem, w ramach geografii kultury lub antropologii były nasycone mocno
ideologią narodowościową, gdyż krajobraz zdaniem badaczy odzwierciedlał umysłowo-duchowe cechy narodów (Maull, 1925, 1932; Banse, 1932, 1937; Dorrenhaus, 1933;
Schrepfer, 1936; Rembowska, 2002). W pracach geografów pojawiły się interpretacje
krajobrazu kulturowego jako odzwierciedlenia pewnych cech społeczności zamieszkujących i kreujących krajobrazy; analizowano mentalność, wzorce zachowań i inne procesy społeczne. Poszukiwano zewnętrznych i wewnętrznych sił kreujących krajobrazy
począwszy od sił przyrodniczych, technicznych, politycznych, rynkowych, kulturowych i osobowych. Ujawniało to istotę metodologii antropogeograficznej. Szerzej tę
problematykę omówiła K. Rembowska (2002). Rozwój poglądów niemieckiej geografii
krajobrazu opisali m.in. J. Kondracki (1965) oraz M. Pietrzak (2004).
Krajobraz we francuskiej geografii człowieka
W rozwijającej się równolegle francuskiej geografii człowieka badania krajobrazowe wyrastały z socjologizmu E. Durkheima (1947). Geografia człowieka zakładała
ideę jedności materialnej wszystkich form życia wspólnoty ludzkiej w przestrzeni.
Tym samym francuska geographie humaine umocniła się jako opozycja wobec determinizmu geograficznego i antropogeografii F. Ratzla. Jest obecnie uważana za
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najbliższą współczesnej koncepcji badawczej krajobrazu kulturowego. Z czasem
geografia francuska związała się z metodologią humanistyczną P. V. de la Blache’a.73
Zapoczątkował on zwrot geografii ku humanizmowi, nauce społecznej i funkcjonalizmowi. Za jego sprawą w geografii francuskiej pojawił się nowy model badań krajobrazowych, oparty na metodologii geografii człowieka (w odróżnieniu od niemieckiej antropogeografii). Podkreślając ujęcie historyczne i ewolucyjnie relacje między
człowiekiem a środowiskiem V. de la Blache stwierdzał, że istotą studiów geograficznych jest zrozumienie pays – krain, kraj-obrazów, na których poszczególne społeczności odciskają swoje piętno (Plit F., 2005a). Za podstawowy składnik różnicujący
krajobrazy i jednocześnie za najbardziej ekspresyjny uznawał V. de la Blache formacje roślinne. Kompleksy roślinne (szerzej – pokrycie terenu) interpretował estetycznie, fizjonomicznie a jednocześnie traktował je jako wskaźniki stanu środowiska.
Pomimo, iż szczególną rolę przywiązywał do linii, form i kształtów wyraźnie precyzował zadania geografów w zakresie poszukiwań prawidłowości zachodzących
pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody a działalnością człowieka oraz odkrywania zasad i reguł określających ich wzajemną adaptację (Plit F., 2010). Choć
sam używał termin payssage bardzo rzadko, był przekonany o konieczności wprowadzenia do studiów geograficznych metod z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w których kultura jest podstawowym kryterium badawczym. Dla Vidal de
la Blache’a (1922) kultura (civilisation) oznaczała źródło idei, wartości, zwyczajów
i wierzeń, które są podstawą zachowawczego, budującego lub niszczącego stosunku
człowieka do środowiska. Dwie vidaliańskie koncepcje: genre de vie i milieu74 stanowią podstawę do badań relacji przestrzennych pomiędzy środowiskiem geograficznym a grupami społecznymi. Na styku milieu i genre de vie wykształca się krajobraz
kulturowy paysage humanise, który odzwierciedla, sposób w jaki poszczególne grupy
ludzkie interpretują i wykorzystują swoje środowisko. W pracy A. Buttimer (1971),
komentującej tradycję geografii francuskiej czytamy, iż celem badań było uchwycenie związku między miejscem (milieu) a kulturą (cyvilisation). Zdaniem P. Vidal de la
Blache’a (1922) krajobraz jest wynikiem procesów historycznych i kulturowych, które
określają sposoby życia i relacje człowieka z przyrodą. Kierunek ten wprowadził do
geografii koncepcję possybilizmu oraz ideę jedności Ziemi, zrywając tym samym
z tradycją rozgraniczania przyrody i kultury oraz przeciwstawiania ich sobie. Stopniowo krajobraz zaczął nabierać cech typologicznych. O wielkim znaczeniu idei vidaliańskiej wśród geografów może świadczyć fakt, iż poglądy te stanowiły podstawę

V. de la Blache nie będąc sensu stricte wykształconym w kierunku geografii, lecz współpracując bardzo blisko z historykami, określał się konsekwentnie jako geograf. Był on duchowym spadkobiercą
V. Cousina – wpływowego filozofa końca XIX w. twórcy spirytualizmu eklektycznego, który człowieka
widział jako istotę wolną i moralną, posiadającą wolność organizowania powierzchni ziemi ograniczoną
przez realia praw przyrody. To, w opinii współczesnego historyka geografii V. Berdoulaya, leży
u podstaw possybilizmu (za Wilczyńskim, 2011, s. 117).
74 Środowisko zewnętrzne – milieu externe określa jego zdaniem zakres możliwości dla działania człowieka, natomiast środowisko wewnętrzne milieu interne – system wartości i idei, określa dynamikę
oraz kierunki tego rozwoju.
73
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paradygmatu dominującego w geografii światowej w pierwszej połowie XX w.
(Holt-Jensen, 1984). Badania w podobnym duchu prowadzili we Francji m.in.: E. Reclus, E. de Martonne, P. Camen d’Almeid, A. Demangeon. Należy jednak zaznaczyć,
że francuska koncepcja badań krajobrazowych stopniowo ewoluowała i z czasem
powstawały opracowania dotyczące zintegrowanej analizy środowiska naturalnego
pod kątem ekologicznym. Warto wymienić tu późniejsze prace m.in.: G. Sautera,
G. Bertranda, J. Tricarta, J. Kiliana.
Idea krajobrazu kulturowego w polskiej geografii
W Polsce idea vidaliańska była podjęta przez m.in. M. Dobrowolską, L. Krzywickiego, K. Potkańskiego, E. Romera, F. Bujaka, W. Semkowicza. Jednak przede
wszystkim należy wskazać na znaczący wkład J. Smoleńskiego (1912), którego „Krajobraz Polski” stanowi przykład syntetycznego dzieła, łączącego merytoryczne treści
z malowniczym opisem. W przedwojennej Polsce badania skierowano głównie na
przekształcanie krajobrazów, ich dynamikę i czynniki wpływające na tę zmienność.
Prowadzono analizy kartograficzne, fizjograficzne, kulturowe, studia regionalne
(Romer 1911, 1935; Pawłowski, 1935) a także historyczno-osadnicze (Bujak, 1920).
Podstawowym celem ówczesnych badań stało się wykrywanie mechanizmu przemian elementów krajobrazu i określanie ich genezy oraz ocena tendencji przeobrażeń.
Krajobraz kulturowy stanowi syntezę działalności społeczeństwa w jego środowisku geograficznym To on odzwierciedla najlepiej współzależność i związek życia przyrody i społeczeństw
ludzkich, nasilenie szybkość przeobrażeń, zachodzących w ciągu długiego rozwoju historycznego (Dobrowolska, 1948, s. 156). Zgodnie z tym analiza aktualnego stanu krajobrazu
kulturowego powinna uwzględniać czas historyczny, gdyż w przestrzeni zapisane są
elementy pochodzące z różnych epok dziejowych, czyli nawarstwienia kulturowe.
Przemiany krajobrazu zachodzą są zatem pochodną ewolucji kultur, co prowadzi do
specyficznej stratyfikacji przestrzenni geograficzno-kulturowej.
Już w czasach geografii przedscjentystycznej, B. Zaborski i A. Wrzosek (1938)
rozpatrywali krajobraz kulturowy jako efekt długotrwałych procesów historycznych
rozgrywających się w „zakodowanej” przez naturę matrycy krajobrazu przyrodniczego. Związki te ujęli następująco: (...) musimy uprzytomnić sobie, że stan, który dziś
przedstawia się naszym oczom, jest tylko jednym – dziś ostatnim – ogniwem długiego łańcuch
przeobrażeń, jest to jak gdyby zdjęcie migawkowe, które można by nazwać przekrojem historycznym dokonanym w określonym czasie (...). Aby ożywić obraz i uczynić go zrozumialszym,
należy wyjaśnić jego pochodzenie, czyli odtworzyć jego rozmieszczenie w poprzednich okresach
i rzucić na tło czynników wówczas panujących. To dorobienie perspektywy historycznej
ożywia obraz, daje mu bowiem dynamikę – element ruchu, wskazuje na tendencje rozwojowe
(Zaborski, Wrzosek, 1938).
Z czasem kierunek krajobrazowy stał się w Polsce bardzo popularny. Już
S. Nowakowski (1934-35) uznał go za dominujący w geografii światowej. Stwierdzenie to dowodzi jednak, iż zmiana paradygmatu w geografii, któremu towarzyszyły
narodziny nowego sposobu pojmowania i badań krajobrazu nie wywodziły się
z jednego centrum, które stanowiła niemiecka geografia. Zmiany musiały zachodzić
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w podobnym czasie niezależnie w różnych ośrodkach naukowych Francji, Polski,
USA (tym samym nie należy nadmiernie przeceniać roli A. Hettnera).
Najwybitniejszą przedstawicielką badań krajobrazu kulturowego była w Polsce
M. Dobrowolska (1948) Autorka ta była wyraźnie inspirowana także pracami C. Sauera (np. 1925). Przyjmując ewolucyjny sposób wyjaśniania zjawisk społecznych,
w których tle toczyły się przemiany środowiska przyrodniczego (Dobrowolska,
1948) wypracowała kilka metod badawczych m.in.: metodę genetyczną, metodę empiryczną, metodę ewolucyjną. Uwzględniała wpływ różnych czynników środowiska
naturalnego na rozwój działalności człowieka oraz zależności tej działalności od klimatu. Uznawała deterministyczną rolę środowiska w ewolucji kultur. Jednocześnie
będąc pod wpływem myśli naukowych swego męża – historyka – profesora K. Dobrowolskiego (1952) doceniała wpływ historii i kultury narodu w kreowaniu krajobrazu. Tym samym odcinała się od błędów nadinterpretacji determinizmu geograficznego jakie zaczęły pojawiać się wówczas w Niemczech (Plit J., 2005). Niewątpliwą zasługą M. Dobrowolskiej było opracowanie koncepcji czynników ewolucji krajobrazu kulturowego (w oryginalne – krajobrazu kulturalnego), co należy poczytywać
za znaczący wkład polskich geografów do nauki o krajobrazach kulturowych. Koncepcję tę, po niezbędnych modyfikacjach wynikających z upływającego czasu, można
stosować do dzisiaj (Myga-Piątek, 2001). Prace M. Dobrowolskiej (zob. omówienie
dorobku przez J. Plit, 2005) pozostawały w konflikcie z ideologią komunistyczną.
Polska geografia powojenna, mocno zideologizowana, preferowała badania fizycznogeograficzne jako w pełni obiektywne i wolne od komentarzy społecznych i historyczno-politycznych. Dlatego w czasach socjalistycznych studia nad geograficznym
rozprzestrzenieniem i wpływem określonych kultur, religii, wydarzeń historycznych
na krajobraz zostały w Polsce zarzucone. Lata powojenne w całym świecie (w tym
w Polsce) przyniosły duży postęp w rozwoju nauk szczegółowych. Odbywał się on
w przewadze na gruncie orientacji scjentystycznej, którą cechuje obiektywna interpretacja poznania pojęciowego. Ten filozoficzno-metodologiczny wzorzec naukowy,
pomijający wszelkie formy poznania intuicyjnego, zaowocował silnym podziałem
nauk geograficznych. Charakteryzuje go racjonalizm i unizm metodologiczny, prowadzący do precyzyjnego wyjaśnienia zjawisk przyrodniczych o charakterze analitycznym. Występując w dwóch modelach: empirycznym i hipotetyczno-dedukcyjnym
na lata zapanował w geografii, wyznaczając schyłek tradycyjnej geografii krajobrazu
i geografii cywilizacji. Tym samym idea jedności i współzależności elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego (trudno mierzalna wg powyższych wzorców) powoli się zatracała a wraz z nią nastąpił rozpad interdyscyplinarnego znaczenia krajobrazu. W latach 1960-1990 praktycznie zaniechano badań regionalistycznych i krajobrazowych, tłumacząc ten fakt przestarzałym warsztatem badawczym i brakiem
spójnej metodologii oraz niedostosowaniem do wymogów i wyzwań współczesnego
świata. Na gruncie polskim do powrotu do holistycznej antropogeografii nawoływał
m.in. J. Kondracki (1976). Jednak podobnie jak w innych krajach, także w Polsce, wyparciu uległa tradycyjna niemiecka Lanschaftsgeographie a pojawiło się wiele kierunków
analitycznych studiów poświęconych pojedynczym cechom krajobrazu (Solon, 2004).
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Od lat 90. XX w., wraz ze zmianą ustrojową, zaczynają odżywać tradycje badawcze krajobrazu kulturowego. Obecnie badania krajobrazu kulturowego przeżywają
w Polsce prawdziwy renesans. Świadczy o tym rosnąca liczba publikacji naukowych,
powstawanie specjalistycznych czasopism poświęconych interdyscyplinarnej tematyce
krajobrazu kulturowego75 a także coraz liczniej organizowane są specjalistyczne konferencje naukowe. Przy Polskim Towarzystwie Geograficznym powstała w 2002 r.
Komisja Krajobrazu Kulturowego, koordynująca interdyscyplinarne badania krajobrazu. nie tylko na poziomie nauk przyrodniczych ale także humanistycznych, społecznych i technicznych. Tym samym realizowana jest generalna zasada paradygmatu humanistycznego, czyli zasada pluralizmu metodologicznego (w miejsce scjentystycznego unizmu). W ostatnich latach w Polsce wzrosło zainteresowanie geografów
tą kategorią badawczą w nawiązaniu do idei prekursorów tego kierunku, co jest wynikiem większego otwarcia na treści humanistyczne w okresie po transformacji
ustrojowej. Obecnie pojawiają się duże możliwości badawcze i aplikacyjne dla badań
krajobrazu kulturowego. Wynika to m.in. z zarzucenia na okres blisko 50 lat tej tematyki, co pozwala na czasowy dystans i refleksję w stosunku do przedmiotu badań.
Wzrost zainteresowania naukowego krajobrazem kulturowym jest ponadto rezultatem potrzeby krytycznego spojrzenia na polską przestrzeń ukształtowaną w okresie
powojennym – socjalistycznego uprzemysławiania i „unowocześniania”. Także okres
po transformacji ustrojowej spowodował trudne w ocenie przeobrażenia krajobrazu,
będące m.in. skutkiem tzw. „demokratyzacji przestrzeni”.
Krajobraz w amerykańskiej geografii kultury
Koncepcja badań krajobrazów kulturowych została przeniesiona także do Wielkiej Brytanii (Buttimer, 1971, 1983, 1993, 2001), gdzie była podstawą rozwoju geografii historycznej (obecnie historii środowiska) a także do Stanów Zjednoczonych,
gdzie powstała geografia kultury utożsamiana z ośrodkiem w Berkeley.76 Tam synonimem pojęcia Landschaft jest cultural landscape – krajobraz kulturowy (Hartshorne,
1959).
Głównymi przedstawicielami tej szkoły byli C. Sauer, L. Wagner, M. Mikesell,
a także twórca geografii humanistycznej Yi-Tu Tuan (1974, 1976, 2005). Według koncepcji szkoły amerykańskiej krajobraz utożsamiany jest z regionem, z charakterystycznymi związkami pomiędzy elementami przyrodniczymi a kulturowymi, które
są świadectwem obecności człowieka na Ziemi w ciągu wieków. Zwolennicy tej
szkoły przyjmują założenie, że na wyższych etapach kultury, w każdym okresie historycznym, społeczeństwo pozostawia w krajobrazie obraz swej epoki, wyraz nie
tylko spolegliwego przystosowania do warunków siedliska lecz także wyraz pragnień
Przykładami takich czasopism są m.in.: Lanscape and Urban Planning, Human Geography; Progress
in Human Geography, a w Polsce: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego.
76 Osiągnięcia szkoły w Berkeley (por. Norton, 2003) – np. koncepcja pierwszego stałego osiedlenia W.
Zielinsky’ego (1973), koncepcja nadrzędności tradycji (J. C. Hudsona, 1994), koncepcja przedadaptacji
M. Newtona (1974) czy koncepcja kulturowych predyspozycji zasiedlenia J.E. Spencera, i R. Horvatha
(1963) (za A. Kowalczyk, 2008).
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i sztuki kształtowania obrazu środowiska zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami. Krajobraz jest traktowany jako rezultat wzajemnego oddziaływania społeczności
ludzkich o określonych wartościach, preferencjach, możliwościach i potencjale intelektualnym a danym zestawem warunków środowiskowych. C. Sauer (1925) opracowując metodę morfologii krajobrazu twierdził, że kluczem do zrozumienia istoty
krajobrazu kulturowego jest znajomość przeszłości (w tym także historii naturalnej)
regionu. Badanie krajobrazu kulturowego należy rozpocząć od szczegółowej analizy
historii obszaru i poznania jego kultury. Synteza historii krajobrazu opiera się na
genezie pojedynczych obiektów mających wspólne cechy (Hard, 1970; Schmithüsen,
1954, 1961, 1964).
Według myśli przedstawicieli amerykańskiej geografii kultury krajobraz naturalny jest tworzywem, kultura ludzka narzędziem a krajobraz kulturowy produktem
(Wagner, Mikesell, 1962)77. Dlatego krajobraz jest traktowany jako forma dziedzictwa, wynik spuścizny wielu pokoleń, o określonych wartościach i potencjale kulturowym, który nakłada się na zastany efekt naturalnej ewolucji przyrody (Wagner,
1966; Wagner, Mikesell, 1962; Vincenz, 1980).
Percepcja – humanistyczna koncepcja krajobrazu
W pierwszej połowie XX w. w geografii doszło do wykształcenia paradygmatu
humanistycznego. Badania nad krajobrazem prowadzone w ramach tego wzorca
reprezentują orientację antyscjentystyczną, krytyczną wobec nadmiernego zaufania do
wyłącznie ilościowego analizowania procesów geograficznych, szczególnie tych, osadzonych w środowisku kulturowym. Dlatego w analizie krajobrazu kulturowego,
obok metod typowych dla nauk przyrodniczych stosuje się metody nauk humanistycznych i społecznych. Stanowi to próbę rekonstrukcji tradycji hettnerowskiej do
realizowania współczesnych zadań i wyzwań przed którymi stoi dzisiejsza geografia
(Chojnicki, 2007; Jędrzejczyk, 2002, 2009; Lisowski, 2007; Maik, 2007; Rembowska,
2002). F. Plit (2011a) badania krajobrazu w ramach tego paradygmatu nazywa nurtem semiotycznym (symbolicznym).
W geografii zachodniej paradygmat humanistyczny był reprezentowany począwszy od prac P. Vidal de la Blache’a, A. Hettnera (tradycyjnie uważanego za prekursora tego kierunku), choć dużo częściej podkreśla się zasługi E. Banse (1932) jako
zasadniczego twórcy tego kierunku (Plit F., 2011a). Warto przypomnieć w tym miejscu także zasługi E. Romera (1935). Obecnie ujęcie to ponownie zyskuje zwolenników
Szkoła ta była krytykowana w latach 80. XX w. za badania prawie wyłącznie krajobrazu wiejskiego
i elementów materialnych (z pominięciem niematerialnych) oraz jednej dominującej kultury bez analizy wpływu innych kultur a także preferowanie badań kontynentu amerykańskiego. Wykreowało to
nurt badań zwanych „nową geografią kultury” – jej przedstawiciele to m.in.: D. Cosgrove, P. Jackson,
T. Barnes, J. Duncan, J. Burges. Spowodowali oni przedefiniowanie krajobrazu kulturowego jako wyobrażenia kulturowego, nadając mu symboliczne znaczenie (Daniels, Cosgrove, 1988). Koncepcja ta
wyrosła jako naturalna konsekwencja „zastępowania” wzorców badawczych (krytycyzm wobec
wcześniejszych paradygmatów) w antropogeografii i geografii kultury. „Nowa geografia kultury”
bada m.in. niematerialne cechy krajobrazu i szerzej jest omówiona w rozdziale poświęconym humanistycznej koncepcji krajobrazu.
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w wielu krajach Europy (Czepczyński, 2006, 2009; Šakaja, 2003; Jędrzejczyk, 2004;
Rembowska, 2002). Jest także zasadniczym celem badań tzw. amerykańskiej geografii kultury. Geografia humanistyczna proponuje nową metodologię badań krajobrazu
kulturowego, która dotyczy oceny relacji między człowiekiem, jego umysłem,
emocjami a krajobrazem. Takie ujęcie uzasadnia rolę badań nad percepcją krajobrazu
(jako kategorią teoretyczną) a interpretacja znaczeń krajobrazu jest głównym zadaniem metodologicznym. Badaniom percepcji krajobrazu (środowiska, miejsca) wiele
uwagi poświęcili m.in. J.G. Granö (1927); R. Arnheim (1978); K.H. Wojciechowski,
(1986, 1994, 1996 a, b); B. Jałowiecki (1988); Nassauer, (1988, 1995); M. Bartnicka
(1989); H. Libura (1990); P. Grahn (1991); A. Kowalczyk (1992); Al. Kowalczyk (1992);
J. Bogdanowski (1994); E. Szkurłat (2003, 2004, 2007); B. Stankiewicz (2008); J. Angiel
(2011). Na tym polu zrodził się także kierunek badań krajobrazu multisensorycznego, w szczególności tzw. krajobrazu dźwiękowego (sounscape) (np. Porterous, Mastin,
1985; Carles Barrio, de Lucio, 1999; Hedfors P., Berg P., 2003; Serafin, 2004; Raimbault
M., Dubois D., 2005; Uimonen, Kytö, 2008;). W Polsce na uwagę w tej kwestii zasługują przede wszystkim prace S. Bernata (2008 red.; 2009a, b; 2010, 2011).
D. Jędrzejczyk (2004) zwrócił uwagę, że geografia humanistyczna próbuje zażegnać istniejący w geografii dualizm w podejściu do krajobrazu, wynikający
z współistnienia podejścia materialnego (realnego), który ujmuje krajobraz jako zamknięty świat ciał fizycznych, podległych przyrodniczej przyczynowości i podejścia
semantycznego z analizą zapisanych w krajobrazie duchowych wartości. W myśl
paradygmatu humanistycznego wiedza o krajobrazie nie pochodzi wyłącznie
z obiektywnej interpretacji realnej rzeczywistości ale zawsze jest wyrazem określonego (subiektywnego) zespołu wartości (Lisowski, 2003). Prowadzone w tym nurcie
badania służą interpretacji treści – sensu i znaczenia krajobrazu oraz jego symboliki.
Z semiotycznego punktu widzenia geografia kultury traktuje krajobraz jako system
znaków a więc jako zjawisko komunikacji. Wszelkie przekazy na linii krajobraz –
człowiek są organizowane i zrozumiałe w odniesieniu do kodów, czyli systemów
znaków umożliwiających przekazywanie informacji. W tej koncepcji krajobraz jest
komunikatem, którego funkcje szeroko omówił m.in. D. Jędrzejczyk (2004), powołując się na pracę U. Eco (1996). Zgodnie z nią krajobraz jest nośnikiem (komunikatem)
odbieranym jako symbole – różnorodnie interpretowane – niosące różne informacje
i znaczenia. W takim znaczeniu krajobraz jest tekstem, a właściwie palimpsestem, który
daje się dowolnie interpretować jako swoisty i wieloznaczny obraz (tekst) o wielowarstwowej semantyce (np. Carravetta, 1998; Crang, Thrift, 2002; Hall, 2002; Dora,
2009; Duncan, 1995, 2004; Leibenath, Gailing, 2010, Czepczyński, 2006, 2009).
Największe uznanie paradygmat ten zyskał przede wszystkim w amerykańskiej
szkole badań krajobrazu, w szczególności wśród przedstawicieli tzw. nowej geografii
kultury. Nowa geografia kultury jest pojęciem stosowanym od 1989 r., w artykułach
m.in. D. Cosgrove’a. Postmodernistyczne założenia nowej geografii kultury stworzyły odmienne podejścia filozoficzne i otworzyły inne obszary badawcze (Cang, 2004;
Foucault, 2001; Philo, 2000). Opierały się one na nurtach fenomenologicznych, egzystencjalistycznych i ontologicznych (Czepczyński, 2007).
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Istotą humanistycznej wizji krajobrazu jest oparty na percepcji indywidualny,
subiektywny odbiór i interpretacja krajobrazu, nie tylko jego warstwy materialnej – co
czynili przedstawiciele nurtu badań realnych (materialnych), ale przede wszystkim
jego warstwy niematerialnej (duchowej, znaczeniowej).78 Szeroko na ten temat pisali
m.in. Ch. Norberg-Schulz, 2000; D. Jędrzejczyk, 2004; Ch. Partoune, 2004; F. Plit,
2011a, b; K. Rembowska, 2002; C. Sauer, 1925, ale także w szkole wschodniej,
A. Kovalow, 2008, 2009. Podejście humanistyczne pozwala na badanie niematerialnych i niemierzalnych matematycznie składników antroposfery oraz określenie
związków przyczynowo-skutkowych jakie zachodzą między naturą a kulturą. Prace
prowadzone w tym nurcie dotyczą rzeczywistości, która podlega postrzeganiu, odczuwaniu i wartościowaniu przez człowieka. W tej koncepcji znaczenie krajobrazu
daje się interpretować jako swoisty kapitał kulturowy (Plit F., 2008). Zrozumienie
„tła” krajobrazowego tkwi w analizie społecznych cech narodów, kreujących krajobrazy kulturowe79 (badania percepcji, ocena hemerobii).80 W myśl tego kierunku krajobraz jest zapisem, swoistą kliszą, na której zostały utrwalone dziejowe procesy społeczno-gospodarcze zachodzące na podłożu przyrodniczym. W latach powojennych
zwracano większą rolę na interpretację krajobrazu jako obrazu kształtowanego przez
społeczności o określonym wzorcu mentalnym i społecznym. Takie ujęcie wyraźnie
odróżniało badania geograficzne od stosowanego już wtedy w praktyce planistycznej podejścia statycznego, ilościowego, traktującego krajobraz jako sumę obiektów
i urządzeń technicznych, które dają się komponować przestrzennie (por. Krenz, 1997;
Norberg-Schulz, 2000).
Zadaniem badaczy krajobrazu jest w tej koncepcji tworzenie studium znaczeń krajobrazu (Plit F., 2011a). Ten nurt badawczy wprowadza do obiegu naukowego takie
metafory krajobrazu jak „tekst”, „palimpsest81” „ikona”, „spektakl”, „sposób widzenia” (Buttimer 1971, 1983, 1993, 2001; Cosgrove, 1984; 1988; Crang, 2004; Czepczyński,
2007; Jędrzejczyk, 2002; Mitchell, 2000; Rembowska, 2002; Tuan, 1978, 1987). Krajobrazy są traktowane jako źródło informacji, odzwierciedlenie określonej kultury, posiadające „sens” konieczny do analizy w szerszym kontekście kulturowym (Lewis, 1979).
Podejście to akcentuje aktywność twórczą człowieka, kreującą style bycia i wyobrażenia świata. Krajobraz kulturowy w takim ujęciu jest wyrazem kultury –
przedstawieniem świata wyobrażonego, któremu człowiek nadaje sens. Jednym
Więcej na ten temat w 15 tomie Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego (2011) Niematerialne wartości
krajobrazu.
79 Np. pewien właściwy społecznościom zmysł porządku, preferowania określonego kolorytu itp.
80 Zasadne jest też poszukiwanie specyficznych dla poszczególnych cywilizacji przestrzennych układów,
które można traktować jak swoiste repery krajobrazowe – elementy przewodnie – podobnie jak skamieniałości przewodnie w geologii bądź też jako tzw. gatunki charakterystyczne w biologii (Plit F., 2008).
81 Obecnie interesującym zjawiskiem w geografii jest nowoczesne (wykorzystujące techniki komputerowe i GIS) podejście do koncepcji krajobrazu jako palimpsestu. Jest ono związane z aplikacyjnym
zastosowaniem zdjęć lotniczych w studiach nad przeszłymi krajobrazami (w tym archeologicznymi).
Zdjęcia pokazują skutek wielowiekowych procesów w formie palimpsest. Stwarza to wrażenie zakończonego procesu. Krajobraz można interpretować jako końcowy stan długotrwałych procesów – frozen
palimpsest (zob. Kijowska, Kijowski, Rączkowski, 2010).
78
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z najwcześniejszych zastosowań metafory tekstu w geografii kultury jest analiza krajobrazów wewnętrznych (Vancouver D. Leya 1987; Hall, 2002; Cosgrove, Daniels,
2004; Czepczyński, 2007). Na uwagę także zasługują interpretacje krajobrazu kulturowego jako teatru (spektaklu); dzieła wielu indywidualnych i zbiorowych decyzji
ekonomicznych a także interpretacji krajobrazu kulturowego poprzez analizę wpływu na przestrzeń ideologii, siły i władzy, których efekty są zakodowane w krajobrazie (Czepczyński, 2007, 2008; Plit J., 2011a). W tym drugim ujęciu krajobraz stanowi
przedmiot badań w zakresie interpretacji systemu znaczeń i komunikacji obiektów
i form z niesioną informacją (Cosgrove, 1984; Tilly, 1994; Czepczyński, 2009). Poszczególne typy krajobrazu kulturowego są bytami zinterpretowanymi. Identyfikując pewne miejsca w krajobrazie człowiek tworzy przestrzeń znaczącą, przestrzeń
wartości. Nadaje jej „współczynnik humanistyczny”, dzięki czemu krajobraz kulturowy staje się przestrzenią egzystencjalną (Znaniecki, 1990).
W paradygmacie humanistycznym, nawiązującym do idei człowieka w geografii
(Maik, Rembowska, Suliborski (red.), 2006; Wilczyński, 2011), krajobraz traktowany
jest jako tekst kultury, w którym zakodowane są znaczenie i sens, przez co człowiek
także może lepiej zrozumieć sens własnej egzystencji. Środowisko naturalne staje się
krajobrazem tylko wtedy kiedy jest przedmiotem postrzegania i oglądu czyli percepcji. Krajobraz kulturowy wg założeń nowej geografii kultury to (...) skomponowany,
ustrukturyzowany i mający nadane mu znaczenie obszar, którego historia musi być poddana
analizie w sposób pasujący do niego (Cosgrove, Jackson, 1987, s. 178).
W tym nurcie powstało wiele prac w odniesieniu do krajobrazów miejskich, zawierających różne przestrzenie (Norberg-Schulz, 2000).82 Zawarte są w nich różne
metafory bytu, które pozwalają na głębsze i (...) pełniejsze zrozumienie różnych poziomów ontologicznych rzeczywistości miejskiej, ukrytej pod postacią krajobrazu kulturowego
(cyt. za D. Jędrzejczyk, 2004, s. 221). Metafory ukryte w krajobrazie wymagają „percepcji wertykalnej”, czyli łączenia przeszłości z przyszłością przez teraźniejszość, tego
co widzialne z tym co niewidzialne a także tego co zmysłowe z tym co racjonalne
(Merleau-Ponty, 2000, za Jędrzejczykiem, 2004).
Jedną z nowszych koncepcji krajobrazu w geografii humanistycznej, reprezentującą jej nurt radykalny jest koncepcja ukraińskiego geografa A. Kovalova (2009)83 –
zakładająca, że krajobraz84 jest wyłącznym tworem percepcji i wyobraźni człowieka.
Radykalizm tej teorii polega m.in. na założeniu, iż słowne wytłumaczenie, wyjaśnienie
lub opis nie mogą zastąpić bezpośredniego odbioru (obserwowania, wyczucia,

Przestrzeń pragmatyczna, percepcyjna, egzystencjalna, poznawcza, abstrakcyjna, ekspresyjna (Norberg-Schulz, 2000).
83 Do niedawna szkoła wschodnia była utożsamiana wyłącznie z fizycznogeograficznym nurtem badawczym (wyrosłym z tradycji M. Sołncewa np. 1949, 1961, 1981), tymczasem aktualnie na wschodzie
podejmowane są próby propagowania badań także w nurcie humanistycznym (semiotycznym). Za
najbardziej oryginalnego badacza ukraińskiego w tej dziedzinie uważa się A. Kovalova, (2009).
84 Interesujące jest to, że A. Kovalow odnosi swe stwierdzenia do krajobrazu jako takiego, a nie tylko
kulturowego (w znaczeniu jak powyżej). Jest to koncepcja stosunkowo mało znana w Polsce, dlatego
wydaje się godna zasygnalizowania.
82
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postrzegania). Zdaniem A. Kovalova krajobrazu nie da się opowiedzieć czy opisać, ponieważ istoty (sensu) nie da się przekazać słowami. Istotę krajobrazu można zrozumieć
przez jego przeżycie, przebywanie w danej przestrzeni, przez wspólny byt, ponieważ jedynie wtedy można dostrzec krajobraz jako architekturę powierzchni dziennej, jako organizację przestrzeni życiowej człowieka. Według tego autora krajobraz
jest wytworem wyobraźni, mentalnym tworem, czy nawet szczególnym mentalnym
stanem – stanem ludzkiej świadomości lub też, w pewnym sensie, wielokrotnością
kolejnych stanów świadomości. W koncepcji tej „świat krajobrazu” jest fenomenem
czysto (wyłącznie) psychicznym; jest wytworem wyobraźni człowieka, odpowiada
za całościową, zorganizowaną formę „widzenia krajobrazu”. To „wizja” decyduje
o miejscu, w dokonywaniu wyborów lokalizacyjnych.85 Podstawową własnością krajobrazu w tej koncepcji jest organizacja. Jest ona nierozkładalna, a wyraża całokształt
wzajemnych stosunków wszystkich części, w wyniku czego, powstaje zupełnie nowa
jakość, spójność, całość, którą A. Kovalov (2009) nazwał patternem (obrazem). Zarejestrowany w drodze percepcji krajobraz, czyli wyodrębniony indywidualnie układ
(obraz) powierzchni dziennej ma wymiar kontekstualny. Kontekst reprezentuje sobą
buforowy system poznawczy (kognitywny), który odpowiada za realizację odbioru.
Obiektywny świat jest jednolity i nieprzerwany, czyli charakteryzuje się ciągłością
w czasie i przestrzeni, brak w nim wewnętrznej segmentacji (Bechtel, Bechtel, 2005,
s. 21). W granicach każdego obszaru, krajobraz charakteryzuje się pewnym wyglądem. Można go także zdefiniować jako organizację zróżnicowania powierzchni dziennej,
którą każdy dostrzega inaczej. Wg Kovalowa (2009) krajobraz jest organizacją pierwotnych idei,86 związanych z charakterem różnic ukazywanych na percepcyjnym poziomie odbicia (odzwierciedlenia).87 Podobnie jak inni geografowie kultury autor ten
wyrażał pogląd, że krajobraz powstaje w wyniku deszyfrowania organizacji powierzchni dziennej, która podlega jak tekst rozkodowaniu. Taki odbiór ma w istocie
charakter kontekstowy.
Dość radykalne są także opinie A Kovalova, na temat niemożności kartowania
krajobrazu, który nie jest planimetrią powierzchni, nie jest też ustabilizowanym materialnym obiektem o wyraźnych granicach przypisanych do współrzędnych kartezjańskich a jedynie indywidualnym, doświadczeniem i przeżyciem; wytworem
transmaterialnym, który zawsze powinien być odtwarzany na nowo w procesie percepcji.88 Podstawą odbioru krajobrazu jest wytyczna widzenia, która pozwala widzieć
Np. o miejscu budowy domu (krajobraz zabudowy miejskiej – cityshaft, townscape). Tak pojmowany
krajobraz staje się „domem dla domu”. Krajobraz jest też specyficzną formą komunikacji natury
z człowiekiem. Istnieje jedynie podczas komunikacji wizualnej, spostrzegania, obcowania człowieka
i natury.
86 Cytat tłumaczone z oryginału rosyjskiego A. Kovalov (2009: 262-278).
87 Na gruncie tego założenia A. Kovalov wyraża też dość radykalny pogląd według, którego w kwestii
interpretacji krajobrazu człowiek nie może dojść do porozumienia z innym odbiorcą, gdyż postrzegane różnice nie są rzeczami a jedynie abstrakcyjną ideą pierwotną.
88 Nie da się także sprowadzić krajobrazu do jakichś schematów, konstrukcji ponieważ aby móc to zrobić, należy przeprowadzić jego analizę. Powtórna synteza jest niemożliwa gdyż oznaczałaby
„powtórzenie drogi natury”. Racjonalna analiza zdaniem A. Kovalowa niszczy krajobraz, ponieważ dąży
85
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jednocześnie cały zespół a styl, jako zasada organizacji świata, przejawia się w charakterze łączenia składowych.89
Badanie krajobrazów wg tej skrajnie radykalnej koncepcji ma polegać na nawiązaniu racjonalnych, obiekto-subiektywnych relacji z krajobrazem. Obiektem badań jest
stosunek samego podmiotu (badacza) do powierzchni dziennej, np. analiza fizjograficzna i opis powierzchni krajobrazotwórczej, ustalenie jej struktury, odkrycie związku
pomiędzy strukturą a ontokrajobrazem, jako realną organizacją tej powierzchni, z której
pochodzą patterny już pod postacią mentalnych krajobrazów-obrazów.90
2.3. KRAJOBRAZ ANTROPOGENICZNY A KRAJOBRAZ KULTUROWY
2.3.1. Dyskusja pojęć
W naukach geograficznych zasadniczo przyjmuje się jako nadrzędny podział na
krajobrazy:
• przyrodnicze (naturalne) (prirodnyj łandszaft, natural landscape),
• antropogeniczne (antropogennyj łandszaft, anthropogenic landscape).
Krajobrazy przyrodnicze (naturalne) stanowią wykształcone bez udziału człowieka geosystemy, które wskutek rozrastania sie ekumeny ulegały stopniowej antropogenizacji. Część krajobrazów przyrodniczych pozostając wolna od wpływu człowieka, reprezentuje dziewiczy system przyrodniczy. Ich zasięg radykalnie się kurczy,
a realne istnienie takiego typu krajobrazów jest współcześnie przez badaczy mocno
kwestionowane (por. Bieroński, 2002; Kistowski, 2010). Najczęściej mówi się jedynie
o reprezentatywnych archetypach krajobrazów naturalnych (np. ścisłe rezerwaty, reliktowe puszcze, wysokie góry, wnętrza Antarktydy i wysp Arktyki). Dla tej grupy
krajobrazów naturalnych zdaniem autorki uzasadnione jest używaniem określenia
krajobraz pierwotny dla podkreślenia stanu zachowania w formie pierwotnej (dziewiczej) lub jako określenie chronologicznej fazy ewolucyjnej.

do rozłożenia go na najprostsze składowe części i odnalezienia w sposobie ich interakcji przyczyn
i skutków. Tymczasem przypatrując się powierzchni dziennej, człowiek dosłownie bierze udział
w powstawaniu krajobrazu. Staje się uczestnikiem aktu, w którym może się spełnić jako człowiek, koegzystując ze światem.
89 Styl nie jest formą czy treścią, jego rolę można przyrównać do roli genu, który określa sposób złączenia części w jedność, w jedynym twórczym programie.
90 Architektura łączy odrębne ciała w całość – krajobraz. Sens krajobrazu nadają nie osobne obiekty
lecz to krajobraz określa sens poszczególnych przedmiotów, ich powierzchni, tak jak całość tekstu
determinuje, zawęża znaczeniowe spektrum słów. Stworzenie naukomorficznego odzwierciedlenia
krajobrazu oznacza ustalenie formy uporządkowania składowych powierzchni dziennej, poznanie
i zrozumienie jej ogólnej architektury (budowy). Tę architekturę determinuje rozmieszczenie toposów
(miejsc), z których każde różni się grupowaniem cech określających ich potencjał. Architektura taka
cechuje się nierównomiernością koncentracji linii obrysu i gradientów kolorów, cieni itp. itd., co jest
podstawą do nadania krajobrazowi znaczenia jako tekstu i dzieła sztuki – źródeł sensu (wyraźne zbliżenie do założeń „nowej geografii kultury”).
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Krajobrazy pierwotne nie spełniają żadnej funkcji produkcyjnej (zadanej przez człowieka) ani nie zawierają jakiejkolwiek infrastruktury technicznej. Zdecydowana
większość krajobrazów przyrodniczych ulegała stopniowemu modelowaniu przez
człowieka lub istnieje współcześnie dzięki decyzjom i świadomym zabiegom człowieka (np. parki narodowe – funkcja ochronna, edukacyjna, badawcza, naukowa)88 –
dla tej grupy autorka proponuje używać określenia krajobraz przyrodniczy – seminaturalny. Ogniwem przejściowym pomiędzy krajobrazami przyrodniczymi a kulturowymi są krajobrazy quasikulturowe. Odróżnia je obecność pojedynczych budowli lub
obiektów infrastruktury technicznej.
Krajobrazy antropogeniczne – są rozległą grupą heterogenicznych krajobrazów,
obejmujących wszelkie formy przekształconego przez człowieka krajobrazu. Należą
tu krajobrazy przekształcone w celu wypełnienia zamierzonej i określonej funkcji
gospodarczej, czyli krajobrazy kulturowe (np. krajobrazy rolnicze, osadnicze, górnicze,
itd.). Także takie, które powstały w rezultacie szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska przyrodniczego zdarzeń oraz nieprzewidzianych i niezamierzonych procesów zainicjowanych przez człowieka (krajobrazy antropiczne – zdegradowane).89 Interesującą dyskusję na ten temat przeprowadzili m.in. J. Bieroński
(2002) i T. Stryjakiewicz (2008, 2010). Krajobrazy antropogeniczne odnoszą się do większości terytoriów Ziemi – znajdują się w zasięgu gospodarowania przez człowieka
i wykorzystania środowiska przyrodniczego zarówno na potrzeby użytkowania zasobów, jaki i ochrony przyrody (np. krajobrazy leśne). Krajobrazy antropogeniczne obejmują zatem krajobrazy o różnym stopniu ingerencji człowieka w ich strukturę
i funkcję, o bardzo różnych podtypach, w zależności od rodzaju i natężenia dominującej działalności człowieka oraz stopnia przeobrażenia przestrzeni krajobrazowej.
Wielu autorów przyjmuje, że krajobraz kulturowy jest zasadniczo synonimem krajobrazu antropogenicznego, jednak zdaniem autorki, z uwagi na możliwość występowania krajobrazu kulturowego także w „odłamie” przyrodniczym (quasikulturowym) a jednocześnie wskutek nieuznawania za krajobraz kulturowy krajobrazu antropicznego, pojęcia te nie powinny być utożsamiane. Zakres znaczeniowy i wzajemne
relacje ilustruje poniższy schemat (ryc. 1).

Tu np. zabiegi ochronne, ograniczanie dostępności i użytkowania na podstawie odpowiednich
ustaw prawnych (Ustawa o ochronie przyrody, 2004). Pełnienie różnych funkcji przez obszary chronione
może rodzić wiele sytuacji konfliktowych, którym uwagę poświęca A. Hibszer, J. Partyka (red) (2005);
A. Hibszer (2008a,b); A. Hibszer, M. Markowski (2010).
89 W literaturze rosyjskiej na określenie krajobrazu antropogenicznego stosuje się zamiennie termin
krajobraz „zmieniony”(izmieniennyj ładnszaft) (Preobrażenski, 1982). Jednak jak autor ten zauważa, nie
powinien być on uważany za synonim antropogenicznego, gdyż obejmuje krajobrazy objęte wszelką
zmianą, także tą wywołaną przez czynniki wyłącznie przyrodnicze. Ponadto, z punktu widzenia antropogenezy krajobrazu, szczególne podkreślanie zmienności krajobrazu wydaje się zbędne, gdyż
każdy krajobraz podlega zmianie, za sprawą obiektywnych procesów przyrodniczych lub/i jednocześnie (dodatkowo) wskutek działania człowieka. Określenie „zmieniony” nie wydaje się więc terminem, który by jednoznacznie określał rodzaj krajobrazu.
88
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Ryc. 1. Wzajemne relacje krajobrazu przyrodniczego i antropogenicznego oraz stopień
ich zrównoważenia.
Fig. 1. Relationship between natural and anthropogenic landscape
and degree of sustainable.

Krajobrazy kulturowe, zawierają zarówno teść (elementy) przyrodnicze (np. lasy,
parki, łąki itp.) jak i elementy antropogeniczne, w związku z tym nadal podlegają
prawidłowościom przyrodniczym (naturalne cykle przyrodnicze, obieg materii
energii i materii w geosystemie, np. gazowa wymiana w atmosferze, obieg wody,
migracji pierwiastków, coraz częściej także obieg informacji90, itd.). Jeżeli w systemie
krajobrazu kulturowego zachowana jest równowaga91 można mówić o krajobrazach
kulturowych zrównoważonych (Solon, 2004). Stopień zrównoważenia krajobrazów narasta w kierunku naturalności geosystemu a maleje w kierunku antropizacji (ryc. 1).
Krajobrazy antropiczne92 (antropiczeskije landszafty) reprezentują podtyp krajobrazów antropogenicznych przeobrażanych w sposób niezamierzony (niecelowy, mimowolny); mogą stanowić także stadium ewolucyjne93 (np. krajobrazy zdegradowane wg M. Degórskiego, 2005, 2009). Te ostatnie powstają wskutek silnej antropopresji
np. działalności przemysłowej, powojskowej, powojennej, poeksploatacyjnej. Należą
tu np. tereny o skażonym środowisku geograficznym, do którego doszło wskutek
silnej antropopresji lub wskutek kataklizmów (np. katastrof jądrowych, wybuchów

Zwolennikiem istotnej roli informacji w krajobrazach (w tym kulturowych) jest obecnie m.in.
W. Andrejczuk.
91 Równowagę tę zdaniem autorki należy współcześnie rozumieć nie tylko jako proste zbilansowanie
masy i energii geosystemu ale przede wszystkim jako równowagę osiągniętą w drodze spełnienia
zasadniczych filarów rozwoju zrównoważonego: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, etycznego, politycznego, technicznego i prawnego (por. A. Pawłowski, 2006, 2008; Myga-Piątek, 2010a).
92 Termin ten wprowadził W.S. Preobrażenskij – za wyjaśnieniem zawartym w pracy: Gadacz E., Buresz O., Pawłu, (1978): Niekotoryje osnownyje poniatija ekołogii łandszafta. Izw. AN CCCP, Seria geogr.
No 1.
93 Autorka jest zdania, że nie należy bezwzględnie przyjmować, że krajobrazy antropiczne stanowią
zawsze stadium ewolucyjne, gdyż nie każdy typ krajobrazu przejdzie w stadium zdegradowane.
90
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reaktorów elektrowni jądrowych, prób z użyciem broni atomowej94). Krajobrazy antropiczne stanowią niechciany i niezamierzony „produkt uboczny” lub „produkt końcowy” określonych wielkich przestrzennie inwestycji95, przedsięwzięć, operacji wojskowych czy katastrof antropogenicznych.
Warto zauważyć, że w rosyjskim krajobrazoznawstwie występuje stosunkowo
mało znane w polskiej literaturze geograficznej rozróżnienie na krajobrazy kulturowe (kulturalne – kulturnyj landszaft)96 i akulturowe (akulturalne, akulturnyj łandszaft).
Wg nomenklatury szkoły wschodniej, inaczej niż w przypadku uznawanym w szkole zachodniej, termin krajobraz kulturowy (kulturalny) jest używany w rozumieniu
krajobrazu racjonalnie zagospodarowanego, harmonijnego, wzorowo zarządzanego
przez człowieka, w którym nie obserwuje się konfliktów środowiskowych97 i który
można traktować jako przykład optymalnego wykorzystania przestrzeni na cele
działalności ludzkiej. Krajobrazy takie istnieją dzięki człowiekowi, i są przez niego
podtrzymywane w celu zaspakajania jego potrzeb. Przeciwstawieństwem takiego typu
jest krajobraz akulturowy (akulturnyj landszaft), powstający w wyniku nieracjonalnej
działalności człowieka lub niekorzystnego oddziaływania (wpływu) sąsiednich krajobrazów. Do typu tego należą krajobrazy, które utraciły funkcję odtworzenia zdrowego środowiska – w tym także swoich psychofizycznych właściwości. Ostatecznym
etapem w tej grupie są krajobrazy zdegradowane (degradirowannyje landszafty), które
utraciły zdolność wypełniania jakiejkolwiek funkcji98 (Preobrażenski, 1982, s. 112).

Jednym z takich przykładów mogą być krajobrazy Nowej Ziemi, gdzie w latach 1955-1990 przeprowadzono 135 eksplozji nuklearnych na trzech poligonach, stanowiących ponad połowę powierzchni
archipelagu.
95 Właściwym wydaje się zaakcentowanie faktu, iż antropopresja nie jest zjawiskiem wyłącznie czasów współczesnych. W czasach historycznych, po okresie wielowiekowego rozwoju (rozkwitu) krajobrazów rolniczych (w oparciu o rozbudowany system irygacyjny), a nawet osadniczych-miejskich, dochodziło do ich antropizacji wskutek zaburzeń w ekosystemie. Najbardziej znanym przykładem takiej
przemiany krajobrazów kulturowych jest sięgający II tysiąclecia BC upadek cywilizacji Indusu zapoczątkowany ok. 2200 roku BC serią powodzi, susz, zmian koryt rzecznych, wyschnięcia ok. 1900 roku
BC antycznej rzeki Saraswati, pustynnienia i wzrostu zasolenia gleb oraz nadmiernej eksploatacji środowiska.
96 Termin ten używany jest w znaczeniu kulturalny (w podobnym znaczeniu w jakim stosujemy go
wobec człowieka) – poprawny, wzorowy, ułożony, właściwie się zachowujący.
97 Dowiązując do tego modelu typologizowania krajobrazów, należało by uznać za krajobrazy kulturowe tylko te, które są odpowiednikiem krajobrazów zrównoważonego rozwoju.
98 Wydaje się, że tak rygorystyczne ograniczenie używania terminu krajobraz kulturowy w szkole
wschodniej może wynikać z tego iż, w dawnym ZSRR, jako państwie komunistycznym, większość
terytoriów miała reprezentować racjonalnie zagospodarowanie i funkcjonować zgodnie z założonym
ścisłym (wzorowym) programem działania (np. wielkie terytoria rolnicze, gospodarki leśnej, wodnej
czy zagłębia eksploatacji surowców). W 1985 r. ZSRR zatwierdził standardy ochrony przyrody i krajobrazu przez komisję przy RWPG dotyczące klasyfikacji krajobrazów z punktu widzenia ich ochrony
i racjonalnego wykorzystania.
94
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2.3.2. Krajobraz kulturowy w systemie krajobrazu przyrodniczego
i antropogenicznego
Jak wynika z powyższego, krajobraz przyrodniczy i antropogeniczny są systemami otwartymi i dynamicznymi, gdyż zachodzą w nich ciągłe zmiany w związku
z przeciwnie skierowanymi procesami kulturyzacji krajobrazów naturalnych i antropizacji krajobrazów kulturowych. Przyrost powierzchni krajobrazów kulturowych
odbywa się z jednej strony kosztem kulturyzacji krajobrazów naturalnych oraz
z drugiej strony wskutek przywracania do stadium krajobrazu kulturowego krajobrazów antropicznych (rewitalizacja, rekultywacja, rekulturyzacja). Jednocześnie
mogą zachodzić procesy przeciwne – wskutek degradacji krajobrazu kulturowego
poszerzać się może powierzchnia krajobrazów antropicznych, a wskutek renaturalizacji krajobrazów kulturowych (np. wskutek zarzucenia użytkowania, utworzenia
form ochrony prawnej obszarów przyrodniczo cennych) może dochodzić do powiększenia powierzchni krajobrazów przyrodniczych (seminaturalnych) (ryc. 2).

Ryc. 2. Krajobraz kulturowy jako system dynamiczny.
Fig. 2. Cultural landscape as a dynamic system.

Autorka wydziela formalnie jeszcze jedną nadrzędną typologicznie odmianę krajobrazu kulturowego – krajobraz zrównoważony (ryc. 1 i 2). Zrównoważenie geoekologiczne jest immanentną cechą krajobrazów przyrodniczych naturalnych (pierwotnych)99. W każdym kolejnym ewolucyjno-funkcjonalnym typie krajobrazu kulturowego dochodzi do naruszeń poziomu równowagi geoekologicznej. Najmniejszy poziom „wybicia” z poziomu równowagi reprezentują krajobrazy przyrodnicze-

99

Odstępstwa od tej zasady omawia W. Andrejczuk (2008).
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kulturowe (seminaturalne), kolejno kulturowe: leśne, rolnicze, osadnicze, górnicze itd.
Wynika to ze stopniowego wzrostu antropogenicznej energii zaangażowanej w procesie użytkowania i przekształcania krajobrazu. Wzrost „niezrównoważności” postępuje wskutek technicyzacji wszystkich typów krajobrazów kulturowych. Może
więc dotyczyć także współczesnych krajobrazów leśnych, (np. tzw. leśne kompleksy
produkcyjne), rolniczych (np. wielkie tereny upraw monokulturowych o zinformatyzowanym sposobie zarządzania) itd. Krajobrazy zrównoważone są obecnie kształtowane świadomie wskutek zdeklarowanych i usankcjonowanych legislacyjnie (na poziomie wewnętrznym jak i międzynarodowym), działań gospodarczo-ekonomicznych
państw respektujących ideę ekorozwoju. Krajobraz zrównoważony można zatem
rozumieć także w aspekcie prawnym jako tę część habitatu człowieka, w której zarządzanie środowiskiem przyrodniczym i krajobrazem kulturowym podporządkowane jest nadrzędnej zasadzie równowagi geoekologicznej, w myśl realizacji
wszystkich płaszczyzn ekorozwoju (Bieroński, 2002; Myga-Piątek, 2010a; Pawłowski
Ar., 2006, 2008).
Reasumując krajobrazy kulturowe stanowią dające się wyodrębnić fragmenty
powłoki geograficznej (zróżnicowane typologicznie i toponimicznie), cechujące się
specyficzną organizacją przestrzenną, będącą rezultatem zamierzonej (celowej) działalności człowieka, która decyduje o ich zróżnicowanej strukturze, funkcjach i cechach fizjonomicznych. Tak pojmowany krajobraz składa się ze składników pochodzenia przyrodniczego i antropogenicznego (kulturowego), które wzajemnie ze sobą
oddziałują. Oddziaływania te tworzą system dynamicznych relacji kształtujących
tzw. przestrzeń kulturową, dającą sie interpretować także od strony niematerialnych
wartości. Przestrzeń kulturowa nie powinna być utożsamiana z krajobrazem kulturowym
lub środowiskiem kulturowym jak sugerują niektórzy autorzy (np. Czyżewska, Kostarczyk, 1989; Medowski, 1989; Kostarczyk, Parteka, 1989). Przestrzeń kulturową należy
raczej rozumieć jako system relacji wykształconych pomiędzy składnikami krajobrazu przyrodniczego, kulturowego i człowiekiem. Przestrzeń kulturowa może istnieć
także w krajobrazie w pełni naturalnym, któremu człowiek w procesie percepcji
i oceny może nadawać atrybuty wartości, znaczeń i sensu (np. sacrum przyrody), lub
w krajobrazie antropicznym (miejsca zdewastowane – atrybuty przestrzeni „niczyich”, „wykluczonych”, „symbole upadku starożytnych cywilizacji” czy „księżycowego krajobrazu”).
Spotykane w literaturze przedmiotu określenie środowisko kulturowe autorka rozumie
jako specyficzną właściwość (powielaną matrycę zachowań i cech charakteryzującą określoną zbiorowość ludzi a nawet określoną kulturę) nabytą w kontakcie z autochtonicznym100 krajobrazem kulturowym. Badanie krajobrazu kulturowego wymaga
spojrzenia całościowego, gdyż holizm101 jest najbardziej podstawową cechą krajobrazu kulturowego.
Wyjaśnienie terminu w rozdziale poświęconym typologii krajobrazów kulturowych (rozdz. 4).
Studia nad krajobrazem kulturowym wymagają wglądu w problematykę nauk społecznych, gdyż
określenie „kulturowy” jest w nich podstawowym kryterium badawczym. Jest to trudne do zaakceptowania przez geografów fizycznych, przywiązanych do ścisłych metod analizy i interpretacji. Z kolei
100
101
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W toku badań udało się ustalić następujące prawidłowości, które zdaniem autorki cechują krajobraz kulturowy102:
– jest pojęciem całościowym, systemowym, nie może oznaczać prostej sumy
(zbioru) elementów przestrzeni. Definicje typu: krajobraz kulturowy to „zbiór elementów dziedzictwa kulturowego i współczesnych wartości” (np. A. Kostarczyk,
T. Parteka (red., 1989, s. 27), za A. Kowalczyk, 2008, s. 18-19), należy uznać za niewłaściwe;
– obejmuje zarówno wszystkie103 elementy materialne (przyrodnicze i wytworzone przez człowieka) jak i powiązania genetyczne, funkcjonalne między nimi a także
związki i relacje fizjonomiczne oraz semiotyczne;
– wyraża się w sposobie zorganizowania przestrzeni krajobrazowej, zarówno
w znaczeniu czynnościowym jak i atrybutowym104;
– spełnia określone funkcje wynikające z ewolucji dziejowej obszaru lub nadanych mu przez człowieka cech, ról i znaczeń;
– występuje w kilku podtypach, których liczba zwiększa się wraz ze wzrostem
potrzeb i umiejętności człowieka a także wskutek różnicowania się działalności
człowieka;
– może stanowić wizerunek regionu;
– jest źródłem informacji (treść krajobrazu) i symboliki – przez analizę i ocenę
kondycji jego składników można odczytać jego historię i przewidywać dalszy rozwój.

potrzeba odwoływania się do autonomicznej ewolucji środowiska przyrodniczego w badaniach
krajobrazu kulturowego sprawia, że czynnik środowiskowy jest przez geografów ekonomicznych
traktowany marginalnie, co także nie jest właściwym ograniczeniem.
102 Wiele z tych cech jest charakterystycznych dla krajobrazu tout court.
103 Spieranie się o to, które z tych relacji są ważniejsze, pozostaje w sprzeczności z wcześniejszym założeniem.
104 Przyjęto za T. Kotarbińskim, że organizacja oznacza takie współdziałanie części, które przyczyniają
się do powodzenia, czyli doskonałego funkcjonowania całości, definicja za:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja#Nauki_humanistyczne_i_spo.C5.82eczne.
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3.1. TYPY I MODELE STRUKTUR KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH
W niniejszej pracy struktura krajobrazu kulturowego jest rozumiana jako sposób
rozmieszczenia, uporządkowania i hierarchii elementów krajobrazu kulturowego
oraz powiązań elementów składowych systemu jakim jest krajobraz108. Autorka
świadomie rozszerza (w stosunku do geografii krajobrazu) zakres tego pojęcia także
na układ (kompozycję, konfigurację elementów strukturalnych krajobrazu kulturowego), organizację i hierarchię elementów. Takie rozszerzenie znaczenia struktury krajobrazu wynika z celu opracowania i jest uzasadnione także słownikową definicją109.
Poniżej rozważone zostaną typowe zespoły i rodzaje relacji jakie wykształcają się
pomiędzy elementami krajobrazu kulturowego, w zależności od dominującej działalności człowieka, wskazujące na sposób powiązania poszczególnych elementów
(części określonej całości – krajobrazu kulturowego). Takie podejście odzwierciedla
jedność krajobrazu i wyraża sposób zorganizowania systemu.
W rozważanym przypadku elementami składowymi systemu są połączone wzajemnymi oddziaływaniami składniki środowiska geograficznego – budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, warunki klimatyczne, szata roślinna i świat zwierzęcy oraz człowiek. Zastosowany poniżej układ
analizy głównych struktur krajobrazowych odpowiada podstawowym typom gospodarki człowieka. Zasadniczo typy te zostały przedstawione w układzie chronologicznym, jednak z uwagi na możliwość kontynuowania określonych sposobów użytkowania środowiska (funkcji krajobrazu) nie występuje prosta zasada zastępowania
jednych typów krajobrazu przez następne.110 Nie można w sposób uniwersalny
(w skali globalnej) wyróżnić określonych etapów zastępowania krajobrazów kulturowych i typowych dla nich struktur. Jest to jedynie możliwe dla określonych regionów111.
Wyróżnione poniżej przykłady typowych struktur krajobrazów odpowiadają
w przybliżeniu typom chronologicznym krajobrazów kulturowych w ujęciu geograficznym.

Uznając za właściwe w odniesieniu do badań ekologiczno-krajobrazowych zdefiniowanie struktury
krajobrazu przez choro-, eto- i chronostrukturę (por. M. Pietrzak, 1998, s. 18), autorka używa określenia struktura krajobrazu wyłącznie dla określenia zróżnicowania przestrzennego komponentów krajobrazu kulturowego i relacji między nimi (odpowiednik chorostruktury u M. Pietrzaka); dynamika
krajobrazu kulturowego wyrażona przez jego zmiany w czasie jest tu odpowiednikiem chronostruktury, a zmieniające się w dziejach funkcje – etostruktury.
109 Struktura – rozmieszczenie elementów składowych danego układu i zespół relacji (wzajemnych
powiązań) między tymi elementami, charakterystyczny dla tego układu, Leksykon naukowo-techniczny,
WNT, Warszawa, 1984.
110 Np. krajobrazy kulturowe rolnicze i pasterskie były (są) typem współistniejącym, a czym pisała już
M. Dobrowolska (1948) na podstawie licznych badań antropogeograficzych.
111 A nawet w skali regionalnej zauważalna jest mozaikowość różnych typów krajobrazów.
108
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Typ 1 – Struktura krajobrazu przyrodniczego (naturalnego) pierwotnego –
krajobraz jako geosystem
W odniesieniu do krajobrazu przyrodniczego stosowane są często zamiennie pojęcia geokompleks i geosystem. W ujęciu geokompleksowym krajobraz jest traktowany jako przestrzenny zespół wzajemnie powiązanych komponentów przyrodniczych (Kondracki, Richling, 1983). W podejściu tym istotne jest badanie stanu (cech),
wyodrębnionych jednorodnych kompleksów przyrodniczych. Krajobraz jest układem powiązanych wzajemnie komponentów przyrody – badaniu podlega proces
wzajemnego oddziaływania komponentów oraz fakt warunkowania stanu jednych
komponentów przez zmienność pozostałych. Poznanie procesu pozwala czerpać informacje o dynamice oddziaływań, a ta z kolei umożliwia prognozowanie stanu
komponentów w określonym czasie (Ostaszewska, 2002). Współcześnie w badaniach
krajobrazowych dominuje podejście geosystemowe, w którym analizowane są wielokierunkowe powiązania, rozumiane jako materialne, energetyczne, funkcjonalne
zależności, które decydują o stabilności lub niestabilności geosystemu (ryc. 3).

Ryc. 3. Struktura krajobrazu przyrodniczego-naturalnego
(pierwotnego) – krajobraz jako geosystem.
Fig. 3. Structure of the natural landscape (primaeval) – landscape as a geosystem.

Wszystkie ogniwa geosystemu wykazują wzajemne połączenia wielokierunkowe. Świadczy to o ich ograniczonej autonomiczności. Zmiana w jakimkolwiek elemencie powoduje wpływ na kolejne i w konsekwencji może prowadzić do załamania
równowagi całego geosystemu. Zaburzenie w obrębie jednego z elementów systemu
rozpoczyna reakcję łańcuchową przeobrażeń.
Hierarchia i rola poszczególnych elementów geosystemu jest zmienna w czasie
i przestrzeni. Jest zmienna w procesie ewolucji krajobrazu, zależy od strefy lub piętra
krajobrazowego. Nie jest możliwe określenie uniwersalnych prawidłowości (hierarchizacji komponentów i ich relacji).112 Można je ustalić jedynie w szczegółowych
Dyskusja na temat rangi oddziaływań między poszczególnymi komponentami geosystemu trwała
w geografii w latach 60. XX w. – informacja ustna – W. Andrejczuk.
112
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badaniach ilościowych (np. metodami ekologii i geochemii krajobrazu) w stosunku
do ściśle określonych, najczęściej niewielkich terytoriów (np. zlewni).
Elementem destabilizującym pierwotny geosystem był człowiek. Oddziaływanie
człowieka na środowisko miało różny stopień intensywności. Na potrzeby dalszych
analiz zaproponowano następującą hierarchię: oddziaływanie: nieistotne – słabe –
umiarkowane – znaczące – silne. Poniżej rozważone zostaną przemiany krajobrazu
w konsekwencji stopniowej jego „kulturyzacji”, od zbieracko-łowieckiego i koczowniczego użytkowania terenu, przez osiadłe rolnictwo, etap zakładania osad wiejskich
i miejskich oraz stopniowo intensyfikującą się eksploatację surowców naturalnych
(górnictwo), budowanie zaawansowanej infrastruktury przemysłowej i komunikacyjnej. Należy nadmienić, że prezentowane poniżej układy nie mają ściśle określonych związków chronologicznych. Niektóre obszary podlegały ewolucyjnym przemianom, inne pozostały do dzisiaj na pierwotnym etapie rozwoju i użytkowania terenu. Kolejne typy działalności człowieka ze sobą współistniały, dlatego nie można
mówić o jednolitym, uniwersalnym modelu ewolucji krajobrazów kulturowych. Potwierdza to dodatkowo postawioną w pracy tezę, że w przypadku analizy krajobrazów kulturowych słuszniejsze wydaje się podejście regionalne. Ponadto wiele z początkowych sposobów użytkowania krajobrazu przetrwało do dzisiaj. Jest typowe
dla reliktowo występujących form koczowniczych, rolniczych, osadniczych. Formy
te współistnieją w czasie z innymi (kolejnymi, bardziej złożonymi) strukturami krajobrazowymi.
Typ 2 - Struktura krajobrazu przyrodniczego seminaturalnego
Krajobraz od czasów mezolitu w Europie (8000-4500 BC) odzwierciedlił efekty
działań człowieka właściwe dla przejściowego typu użytkowania (między gospodarką przyswajającą a przetwórczą). Pierwotne społeczności cechował wysoki stopień naturalności i współistnienia z przyrodą. Pierwsze formy wykorzystywania zasobów krajobrazu przyrodniczego przez człowieka zależały od sposobów pozyskiwania pożywienia; były to zbieractwo, myślistwo i rybołówstwo. W takim układzie
człowiek był neutralnym elementem geosystemu, podlegając takim samym oddziaływaniom ze strony środowiska geograficznego jak każdy inny element układu.
W tym czasie doszło do wykształcenia się krajobrazu przyrodniczego seminaturalnego,
co w graficzny sposób ilustruje ryc. 4. Sporadycznie na tym etapie dały się zauważyć
wpływy działalności człowieka na geosystem przede wszystkim na szatę roślinną
poprzez rozszerzenie zasięgu leszczyny i graba.113 Oddziaływanie człowieka na krajobraz ocenić należy jako nieistotne.

113

informacja ustna J. Plit.
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Ryc. 4. Struktura krajobrazu przyrodniczego (seminaturalnego), użytkowanego
np. przez społeczności zbieracko-łowieckie.
Fig. 4. Structure of the natural (seminatural) landscape, used by e.g.
hunter-gatherer communities.
Zielone strzałki na schemacie ilustrują wpływy warunkujące działalność człowieka, których źródłem
są poszczególne komponenty krajobrazu; czerwona – przerywana linia ilustruje możliwe okresowe
lub epizodyczne negatywne oddziaływanie człowieka na szatę roślinną.

Typ 3 - Struktura krajobrazu quasikulturowego
Jeszcze w okresie mezolitu, ok. 6000 lat BC nastąpił rozwój stacjonarnego rolnictwa i wyłonienie się koczowniczego pasterstwa jako odrębnego stylu użytkowania
przestrzeni przyrodniczej. Ten rodzaj struktury krajobrazu był charakterystyczny dla
większości terytoriów objętych użytkowaniem przez człowieka od okresu neolitu.
(4500-1800 BC). Ekstensywne oddziaływanie człowieka na krajobraz w tym typie
użytkowania należy ocenić jako słabe.
Wpływ pierwotnych społeczności (głównie o koczowniczym stylu użytkowania)
na krajobraz był minimalny, ale zauważalny. Polegał na oddziaływaniu na gleby
(prowadząc do wyjałowienia siedlisk), szatę roślinną (nadmierna eksploatacja siedlisk) i świat zwierzęcy – pierwsze próby udomowienia i zbiorowej hodowli zwierząt oraz rzeźbę terenu (np. terasy pastwiskowe, ścieżki bydlęce”). Powstawały także
pierwsze formy przechodniego osadnictwa (ryc. 5).
Typ 4 - Struktura krajobrazu kulturowego rolniczego i pasterskiego
Przyjmując ewolucyjny sposób analizy krajobrazów kulturowych, pierwszym
w dziejach historycznych krajobrazem kulturowym był jego podtyp rolniczy,
wykształcony wskutek działalności człowieka służącej zorganizowanej uprawie roślin. Kształtował się on równolegle do krajobrazów pasterskich będących pod wpływem działalności koczowniczej (Award, 1954; Bacon, 1954; Kruk, 1991). Krajobrazy
kulturowe pasterskie (ryc. 6) wykształciły się wskutek chowu zwierząt, którego początki są zbieżne z początkami uprawy roślin. Systemy pastwiskowe, podobnie jak
rolnicze, dopasowywały się do regionalnych i lokalnych warunków środowiskowych
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a dodatkowo były modyfikowane przez pozaprzyrodnicze czynniki o podobnej jak
w przypadku rolnictwa genezie.
Strukturę tradycyjnych krajobrazów rolniczych i pasterskich cechuje wysoki udział
elementów przyrodniczych (naturalność krajobrazu) i silne uzależnienie składnika
antropogenicznego od przyrodniczych elementów ekosystemu (zielone strzałki na
schemacie – ryc. 6). Stopień ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze i oddziaływanie na krajobraz należy ocenić jako umiarkowane.

Ryc. 5. Struktura krajobrazu quasikulturowego użytkowanego np. przez
społeczności koczownicze.
Fig. 5.Structure of the quasicultural landscape used by e.g. pastoral (nomad) communities.

Ryc. 6. Struktura krajobrazu kulturowego rolniczego i pasterskiego.
Fig. 6. Structure of the agricultural and pastoral landscape.
Czarne strzałki (ryc. 5, 6) ilustrują wzajemne oddziaływania komponentów geosystemu. Zielone
strzałki oznaczają oddziaływania, których odbiorcą jest człowiek; czerwone przerywane linie ilustrują
relacje (skierowane w stronę komponentów środowiska), które generuje działalność człowieka o charakterze epizodycznym lub okresowym.
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Typ 5 - Struktura krajobrazu kulturowego – osadniczego-wiejskiego
i -miejskiego
Analizując rozwój krajobrazów kulturowych w aspekcie historycznym można zauważyć, że krajobrazy osadnicze rzadko występowały w czystej postaci. Najczęściej
ich kształtowanie odbywało się równolegle z ewolucją krajobrazów rolniczych i pasterskich, gdyż naturalną koleją rzeczy człowiek – kreator i użytkownik krajobrazów rolniczych skłaniał się do osiedlenia w pobliżu miejsc o wysokiej produktywności, możliwych do użytkowania. Osadnictwo bowiem jest procesem zajmowania, podziału
i użytkowania terenu wraz ze wszystkimi wytworami powstałymi w ramach tej działalności i jej służącymi (Woźniak, 1960). Krajobrazy osadnicze wiejskie na wczesnych
etapach ewolucji cechowały silne powiązania z warunkami środowiska przyrodniczego (dopasowanie do topografii terenu, gleb, wód, klimatu) ale też wysokie uwarunkowania kulturowo-etniczne (tradycje użytkowania przestrzeni i wzorów budowlanych, np. regionalizm architektoniczny). Wraz z rozwojem postępu cywilizacyjnego
krajobrazy osadnicze-wiejskie podlegały oddziaływaniom pozostałych (wymiennych na
schemacie – ryc. 7) czynników. Współczesne krajobrazy osadnicze wiejskie podlegają
najsilniejszej presji, wskutek globalizacji zmieniają swoją fizjonomię i funkcje. Pomimo tych dynamicznych zmian wieś nadal pozostaje ważniejszym refugium tradycji
krajobrazu (bądź to w postaci przetrwałej – autentycznej, bądź to zrewitalizowanej).
Krajobrazy osadnicze-miejskie kształtowane już od czasów neolitu były determinowane także czynnikami pozaprzyrodniczymi. Krajobrazy osadnicze-wiejskie kształtują się przy znaczącej ingerencji człowieka, a krajobrazy osadnicze-miejskie (szczególnie wielkomiejskie) przy silnej ingerencji.
Typ 6 - Struktura krajobrazu kulturowego górniczego114 i przemysłowego
Chronologicznie analizując, górnictwo pojawiło się we wczesnych etapach rozwoju cywilizacji (w paleolicie – kopanki krzemienia, w neolicie – kopalnie krzemienia, w epoce brązu – kopalnie cyny i miedzi, w epoce żelaza – kopalnie żelaza,
w średniowieczu – srebra, ołowiu, cynku, itd.). Na wczesnych etapach ewolucji cywilizacji górnictwo nie przybierało jeszcze w pełni charakteru przemysłowego, który
cechowałby wymiar wielkoskalowy, podział pracy, używanie specjalistycznych maszyn) lecz rozwijało się na skalę lokalną, z odpowiednim do poziomu technologii
wykorzystaniem urządzeń wydobywczych. Wraz z postępem technicznym górnictwo
stało się odrębną gałęzią gospodarki i generowało rozwój innych – przetwórczych
gałęzi przemysłu. Współcześnie stopień ingerencji działalności górniczej i przemysłowej na krajobraz należy ocenić jako silny (ryc. 8).
W literaturze przedmiotu często spotykane jest określenie „krajobrazy eksploatacyjne”, jednak ze
względu na swoisty uniwersalizm tego pojęcia – odnosi się ono do każdego działania człowieka polegającego na użytkowaniu i wykorzystaniu zasobów środowiska przyrodniczego – przyjęto tu węższe
rozumienie terminu, tj. wydobywanie surowców mineralnych. Z tego powodu w dalszej części pracy
będzie mowa o krajobrazach górniczych. Współcześnie górnictwo jest traktowane jako gałąź przemysłu (wydobywczego) dlatego też słuszne wydaje się omówienie struktury krajobrazu powstałego
w wyniku obu tych działalności człowieka łącznie.
114

68

3.2. Typologia czynników krajobrazotwórczych

Ryc. 7. Struktura krajobrazu kulturowego osadniczego (wiejskiego i miejskiego).
Fig. 7. Structure of settlement (rural and urban) landscapes.

Ryc. 8. Struktura krajobrazu kulturowego górniczego i przemysłowego.
Fig. 8. Structure of the mining and industrial landscape.
Czarne strzałki (ryc. 7, 8) ilustrują wzajemne oddziaływania komponentów geosystemu. Zielone
strzałki oznaczają oddziaływania, których odbiorcą jest człowiek, czerwone strzałki ilustrują relacje
skierowane w stronę komponentów środowiska, które generuje działalność człowieka.

3.2. TYPOLOGIA CZYNNIKÓW KRAJOBRAZOTWÓRCZYCH
Ponad sześćdziesiąt lat temu M. Dobrowolska (1948) przedstawiła ważną pracę
poświęconą dynamice krajobrazu kulturowego, w której dokonała krótkiej charakterystyki czynników ewolucji krajobrazu. Długi dystans czasowy pozwala zauważyć
wielkie zmiany jakie zaszły w rodzajach, udziale i proporcji poszczególnych czynników, jak również dostrzec w obecnym świecie nowe, dawniej nie występujące czynniki krajobrazotwórcze. Traktując wspomnianą pracę jako generalną inspirację teoretyczną poniżej zaproponowano typologię czynników modelujących krajobraz kulturowy.
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Ewolucyjne podejście do krajobrazu kulturowego nakłada potrzebę analizy
czynników historycznych i występujących aktualnie. Za czynniki ewolucji krajobrazu
kulturowego uznać należy zespół zmieniających się w czasie bodźców wysyłanych
przez zachodzące niezależnie115 od człowieka procesy przyrodnicze, jak również zespół bodźców pochodzących od zorganizowanej działalności ludzkiej, skierowanych
wobec przestrzeni podlegającej zagospodarowaniu. Jak słusznie zauważyła M. Dobrowolska (1976, s. 93) (...) między działalnością ludzką a środowiskiem geograficznym nie
zachodzi wyłącznie prosty stosunek przyczynowo-skutkowy, ale znacznie bardziej skomplikowany i trudny do przewidzenia układ wzajemnych współzależności. Te dawne i bieżące
związki poprzez tworzenie określonych układów przestrzennych utrwalają stan życia gospodarczego i społeczno-kulturowego nawet wówczas gdy przestają spełniać
swoją funkcję. W ten sposób krajobraz kulturowy stwarza wtórne podłoże (sam staje
się czynnikiem) do rozwoju przestrzennego danego regionu116.
Poniższe schematy (ryc. 9, 10) są punktem wyjścia do skatalogowania zespołów czynników zachodzących współcześnie, które zostaną omówione w dalszej części pracy.

Ryc. 9. Typy i wzajemne relacje czynników krajobrazotwórczych.
Fig. 9. Types and relationship between landscape-shaping factors.

W tym miejscu celowo zostanie pominięta kwestia prowokowania występowania niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych konsekwencjami działalności antropogenicznej – np. susze, powodzie, zmiany poziomu morza, zanikanie jezior, zmiany klimatu, itp.
116 Prawidłowość ta jest zauważalna zwłaszcza współcześnie, kiedy tradycyjny, zadbany krajobraz jest
atutem dla rozwoju np. funkcji turystycznej, ochronnej i wzmacnia dodatkowe starania pielęgnacyjne,
sprzyja utrzymaniu tożsamości i swojskości miejsca.
115
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Ryc. 10. Czynniki kształtowania krajobrazu kulturowego a geosystem.
Fig. 10. Factors which shape the cultural landscape compared to the geosystem and cultural landscape.
Objaśnienia: Ge – budowa geologiczna, Rz- rzeźba terenu, Gl-gleby, Wo- wody, Kl – warunki klimatyczne,
Ro – świat roślin, Zw – świat zwierząt, Czł-człowiek.
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Przedstawiona typologia czynników ma charakter ogólny i może być odnoszona
zarówno do kształtowania krajobrazu kulturowego w skali lokalnej, regionalnej jak
i globalnej. Kolejność wyróżnionych w tabeli 3 i na schematach (ryc. 9, 10) grup
czynników odzwierciedla generalną prawidłowość udziału początkowego czynników przyrodniczych, stopniowego różnicowania i wzrostu roli czynników pozaprzyrodniczych.
Tabela 3. Typy czynników kształtowania krajobrazu kulturowego i ich krótka
charakterystyka
Table 3. Characteristics of types of factors which shape cultural landscape and short
characteristic
Lp. Grupa czynników

Składowe czynniki

Czynniki
przyrodnicze

Zasoby środowiska wynikające z budowy geologicznej, wód podziemnych i powierzchniowych, rzeźby terenu, jakości gleb, warunków klimatycznych, świata organicznego; wszystkie procesy
przyrodnicze modelujące krajobraz (endo- i egzogeniczne, np.
trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, susze, procesy
osuwiskowe, zjawiska krasowe, itp.); warunki występowania
i eksploatacji zasobów przyrodniczych (w tym przed wszystkim
wody i surowców mineralnych.

Czynniki
demograficznobiopsychiczne
populacji

Wielkość populacji, struktura wiekowa, kondycja zdrowotna
i intelektualna, kreatywność społeczności, uświadomiony poziom
potrzeb i umiejętności, cechy światopoglądowe społeczeństw,
poziom tożsamości mieszkańców; poczucie odpowiedzialności za
zasoby przyrodnicze i dziedzictwa krajobrazowego; kulturowe
cechy populacyjne (ruchliwość populacji, zamiłowanie do porządku, przywiązanie do tradycji, poszanowanie przyrody itp.

Czynniki
społeczne

Struktura władzy, własności, struktura wykształcenia, struktura
zawodowa, stosunki społeczne, systemy społeczne, formy osadnicze, trendy i normy społeczne; socjologiczne wzorce zachowań
(np. moda, turystyka, transmisja wzorów zachowań społeczych).

Czynniki
ekonomiczne

Dostępność do zasobów surowcowych, poziom rozwoju gospodarki, zasobność kapitałowa, dostępność i umiejętność wykorzystywania zasobów finansowych do kreowania przestrzeni, ekonomiczny system zarządzania środowiskiem, ekonomiczny system sterowania i zarządzania przestrzenią, globalne kryzysy ekonomiczne, koniunktura ekonomiczna, globalizacja ekonomiczna
świata.

Czynniki
historycznokulturowe

Przynależność państwowa, systemy kulturowe, dziedzictwo kulturowe, style architektoniczne, tradycja, świadomość przeszłości
narodu, kultura niematerialna (wzory zachowań, język, stój, obrzędy, zwyczaje); tożsamość regionalna, genius loci, instytucje kulturowe wspierające ochronę krajobrazu; cechy kultury masowej.

1

2

3

4

5
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6

Systemy religijne panujące na danym terenie, tolerancja religijna;
Czynniki religijne* wpływ instytucji kościelnych na kształtowanie krajobrazu, manifestacja obiektów sakralnych, sacrum i profanum w krajobrazie.

7

Czynniki
polityczne
i administracyjnoprawne

Nowe podziały polityczne wskutek wojen, zaborów i zmian
przynależności państwowej, systemy polityczne (ustrój), systemy
władzy, naciski polityczne w systemach totalitarnych, poziom
swobód obywatelskich, manifestacja siły politycznej (władzy)
w krajobrazie; systemy legislacyjne w odniesieniu do planowania
przestrzennego, podziały administracyjne, akty prawne dotyczące jakości krajobrazu ich przestrzeganie – skuteczne mechanizmy
egzekucji prawa (planowanie przestrzenne, formy ochrony przyrody, formy ochrony zabytków itp.); poziom kreatywności i wiedzy (świadomości) władz lokalnych.

Czynniki
technologicznocywilizacyjne

Dyfuzja innowacji, przepływ informacji, wzorce architektoniczne,
wdrażanie wynalazków technicznych, dostępność materiałów,
narzędzi i środków przekształcania krajobrazu, podatność na
procesy globalizacji i glokalizacji, cywilizacyjna dojrzałość w odpowiedzialności za jakość krajobrazu - europejska tożsamość krajobrazowa.

8

* Religia jest składnikiem kultury, jednak jej bardzo ważna i często autonomiczna rola, zdecydowała o wyróżnieniu do postaci osobnego czynnika.

Wiele z wykazanych w tabeli czynników była nieistotna jeszcze w drugiej połowie XX w., lub ich rola nie była przez geografów analizowana. Współcześnie obok
czynników uznanych za tradycyjne, pojawiają się bowiem nowe, które należy wiązać
z globalizacją, wysoką specjalizacją gospodarki i technicyzacją życia, wzrostem potencjału intelektualnego lokalnych społeczności, zasadami działania samorządów
terytorialnych, upolitycznieniem decyzji przestrzennych poziomem świadomości,
wiedzy, kompetencji i kreatywności decydentów (Böhm, 2008a, b; Myga-Piątek,
2010a, c), a także mody i stylu życia w „turboświecie” (Sztumski, 2006). Wskutek
stopniowego wzrostu roli tych czynników krajobraz kulturowy przestaje być długowieczną formą dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a staje się efemeryczną
formą najczęściej komercyjnych wydarzeń. Jest produktem podlegającym żywiołowym, koniunkturalnym wpływom. Podlega przymusowym – „rewolucyjnym” a nie
tylko ewolucyjnym zmianom, wynikającym z przyczyn ekonomicznych, doktryn
politycznych i skutków oddziaływania kultury masowej (Górka, 2008; Kistowski,
2010). Dotyczy to także krajobrazów cennych (niekoniecznie dotychczas chronionych
prawem), w których zachowały się specyficzne cechy organizacji przestrzeni, które
można interpretować jako wyróżniki określonego regionu. Ma to szczególne znaczenie obecnie, przy silnej presji nowych, globalnych form i dziedzin działalności człowieka jak turystyka i związana z nią komunikacja, i szeroko rozumiana sfera usługowa, wprowadzająca wieloprzestrzenne zmiany do krajobrazu. Dochodzi do powstania krajobrazów technogenicznych (sztucznych, bez udziału czynników przyrodniczych).
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Ponadto czynniki są bodźcami wysyłanymi „od ludzi” ale też poprzez system
krajobrazu na ludzi wpływają, same będąc modyfikowane przez indywidualne filtry
kulturowe. Tym samym krajobraz kulturowy sam generuje rodzaj kolejnych decyzji
i działań człowieka. W ten sposób tworzy się niepowtarzalny układ powiązań i lokalnych oddziaływań, które wprawdzie wynikają z sytuacji globalnej, lecz bardzo
często stykając się z przypadkowym zdarzeniem (czy lokalnym zbiegiem okoliczności) odwzorowują konkretną, ale indywidualną i niepowtarzalną sytuację w danym
regionie117. Krajobraz za każdym razem jest wynikiem syntezy milionowych jednostkowych decyzji (przywódców, liderów, technokratów, idealistów etc.), których racjonalne przesłanki splatają się z warunkami nieprzewidywalnymi. Każdy przypadek krajobrazu kulturowego jest inny i nie jest do końca zaplanowany118. Dany czynnik trafiając na inny grunt tworzy nowy system połączeń i tym samym nieco inną
(niepowtarzalną) strukturę. Ta swoista synopsja119, wywodząca się z idei kantowskiej
syntezy (Kant, 2001), jest geograficznym uszczegółowieniem (odpowiednikiem) zasady nieoznaczoności Heisenberga (Wilczyński, 1996, 2002). Zdaniem W. Wilczyńskiego (2002) zaprzecza to możliwości matematycznego (a więc w pełni obiektywnego i jednoznacznego) opisu krajobrazu kulturowego.
Szczegółowa analiza czynników wpływających na ewolucję krajobrazów kulturowych, pozwalająca ocenić wymiar ich długiego trwania (por. Berglund, 1986;
Braudel, 1976-77) jest zadaniem bardzo trudnym i obszernym. Wymagałaby zespołowego zaangażowania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, przede
wszystkim historyków i socjologów. Jak wynika z poprzedniego rozdziału skala
bodźców działających na krajobraz jest bardzo rozległa i wielokierunkowo zdeterminowana. Aby analiza taka była rzetelna i wyczerpująca wymagałaby wielu badań
szczegółowych innych dyscyplin naukowych, przed wszystkim historii, archeologii,
socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, architektury krajobrazu, politologii a także
szczegółowych dziedzin nauk przyrodniczych. Tymczasem jak wynika np. z opinii
historyków zajmujących się formami długiego trwania w przestrzeni kulturowej Polski, przed historią ciągle stoi wiele pytań i dylematów interpretacyjnych, których
wyjaśnienie może okazać się kluczowe dla zrozumienia utrwalonych w krajobrazie
form i cech organizacyjnych interpretowanych z pozycji geografa (por. Hryniewicz,
2003, 2007; Zarycki, 2008). Na odnotowanie zasługuje nowa dziedzina – geohistoria,
rozwijająca się na styku geografii, historii i geograficznych systemów informacyjnych
(GIS) – np. B. Szady http://geohistoria.pl.

Ten rodzaj szczególnego styku określany jest mianem glokalizacji.
Jak zauważa J.K. Wright (1966) (...) najważniejszą <terra incognita> dla współczesnych geografów jest ta,
która mieści się w umysłach i sercach ludzi (cyt. za W. Wilczyński, 2002, s. 48.)
119 (...) jeżeli przeto z tego powodu, że zmysł zawiera w swej naoczności różnorodne składniki, przypisuję mu
synopsję, to odpowiada jej zawsze pewna synteza, a odbiorczość tylko wraz ze spontanicznością może umożliwiać poznanie. Ta spontaniczność jest zaś podstawą trojakiej syntezy występującej z koniecznością we wszelkim
poznawaniu, mianowicie syntezy ujmowania przedstawień jako modyfikacyj umysłu w naoczności, syntezy ich
odtwarzania w wyobraźni i syntezy rozpoznawania w pojęciu (Kant, 1986).
117
118
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4.1. PROCEDURY PORZĄDKOWANIA
W literaturze przedmiotu podejmowano liczne próby porządkowania różnych
odmian krajobrazu. Zadaniu temu były poświęcone także konferencje (np. w 2008 r.
konferencja PAEK-u „Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka”). W odniesieniu do
porządkowania krajobrazów procedurę klasyfikacyjną, wskazując na ogólne schematy klasyfikacyjne szeroko omówili ostatnio A.D. Godron, 1987; T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, (1989), J. Solon (2008a),120 a także A. Majchrowska, (2008)121 i W.
Lewandowski, 2010. Interesującą typologię przedstawił także A. Zhoomar (2008).
M Degórski (2009, s.54) zauważył, że (...) typologia krajobrazu określana na podstawie
kryteriów nawiązujących do stopnia antropizacji środowiska oraz funkcji krajobrazu stała się
w ostatnich latach przesłanką w poszukiwaniu nowych kierunków badawczych, rozwijanych
w celu poznania procesów i zjawisk zachodzących w krajobrazie. Wykorzystywana jest również w coraz szerszym zakresie w metodyce stosowanej do analiz funkcjonalno-strukturalnych
krajobrazu w międzynarodowych projektach badawczych o charakterze aplikacyjnym.
Jak wynika z wcześniejszych dyskusji, pojęcie krajobrazu nosi znamiona nieostrości i niejasności. W procedurze porządkowania i systematyzowania nie będzie
miała zastosowania klasyfikacja (podział zupełny i rozłączny) a jedynie typologia,
gdzie przyporządkowanie do określonego typu opiera się na stopniu podobieństwa
do wzorów. W odróżnieniu od klasyfikacji typologia nie musi być ani wyczerpująca,

Wiele można było oczekiwać w tej dziedzinie po bardzo interesującym artykule J. Solona (2008b):
Typy krajobrazu kulturowego Polski. Tytuł artykułu został przyjęty nieco na wyrost, gdyż przedstawia
wybrane parametryczne cechy krajobrazów roślinnych w podziale na gminy; jak sam autor twierdzi:
(...) zróżnicowanie krajobrazu kulturowego Polski zobrazowane na podstawie analizy wartości wybranych metryk krajobrazowych, nie uwzględnia w sposób bezpośredni, formy pokrycia terenu dominującej w konkretnej
gminie, lecz tylko to, w jakim stopniu kształt i wielkość płatów pokrycia terenu są zgodne z kształtem i wielkością wydzieleń siedliskowych. Taka analiza umożliwia odróżnienie obszarów, na których zróżnicowanie siedliskowe jest czynnikiem wpływającym w sposób decydujący na układ przestrzenny mozaiki użytkowania ziemi od
terenów, na których stopień rozdrobnienia pokrycia terenu nie odpowiada uwarunkowaniom siedliskowym (Solon, 2008a: 114-115). Otrzymana w wyniku analizy statystycznej mapa jest faktycznie mapą mozaiki
przestrzennej istniejącej w krajobrazie, którą oczywiście można interpretować w aspektach historycznych, co autor zresztą sygnalizuje; nie przedstawia jednak w żadnym stopniu typów krajobrazów
kulturowych Polski.
121 Autorka ta dokonała przeglądu 50 różnych typologii stosowanych w 17 krajach europejskich na
podstawie takich parametrów jak: cechy przyrodnicze, określające formę i funkcjonowanie jednostek
krajobrazowych (budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni terenu, klimat, gleby, pokrycie
terenu, szata roślinna i bioróżorodność); cechy społeczno-gospodarczo-techniczne, reprezentujące
wpływ człowieka na elementy przyrodnicze krajobrazu (użytkowanie ziemi i jego dynamika, sposoby
zarządzania środowiskiem, układ przestrzenny pól i osiedli, aspekt historyczny krajobrazu i struktura
czasowa krajobrazów, obecność obiektów dziedzictwa kulturowego: zabytków, stanowisk archeologicznych); cechy kulturowo-estetyczne, reprezentujące niematerialne aspekty krajobrazu (np. duch
miejsca, ustronność, aspekt estetyczny, znaczenie religijne).
120

75

4. Typologia krajobrazów kulturowych

ani rozłączna, może też określać kategorie puste, tzn. takie, które nie są reprezentowane przez żaden obiekt (Solon, 2008a).
W literaturze geograficznej zdumiewa nie tylko różnorodność stosowanie wielu
„typów” ale przede wszystkim swoboda używania wielu przymiotnikowych terminów dookreślających krajobraz kulturowy. Chaos a wręcz bałagan terminologiczny
wymaga usystematyzowania. Swoboda (nad)używania przymiotnikowych form
powoduje, że „typy” krajobrazów kulturowych mnożą się w szybkim tempie. Do
najczęściej spotykanych należą: krajobraz antropogeniczny (Wojtanowicz, 2006), rolniczy (Duś, 2003), wiejski (Niedźwiecka-Filipiak, Kuriata, 2010), miejski (Jędrzejczyk,
2004; Yagahi, 2008), urbanistyczny (Tiutiunnik, 1991), leśny, osadniczy, archeologiczny,
historyczny (Pardela, 2008), symboliczny (Claval, 1995), cysterski (Jankowski, 2007),
akwatyczny (Tarka, 2003) parkowy (Małachowicz, 1994; Zachariasz, 2006, 2007) efemeryczny (Wojciechowski, 2010), przemijający (Wojciechowski, 2010), ginący122 (Lewandowski, 2010, Kulczyk, 2010), zanikający (Wycichowska, 2010), przygodny (Balon,
2010), religijny (Deffontaine, 1948; Eliade, 1993; Jackowski, 2003), sakralny (Jackowski,
2003; Górecki, 2007; Park, 1994) tradycyjny, geologiczny (Pietrzyk-Sokulska, 2005;
2008), technogeniczny (Zhoomar, 2008), przemysłowy, górniczy, poprzemysłowy, poeksploatacyjny, postindustrialny (Gasidło, 2002; Nita-Myga-Piątek, 2005a, b, 2006 a, b MygaPiątek, Nita, 2008), zdegradowany (Degórski, 2005, 2009), militarny, wojskowy, belligeratywny, powojskowy (Mavar, 2008; Poczta, 2009; Zhoomar, 2008), warowny, forteczny,
zabytkowy (Klupsz, 2010, Podgórski, Chechłowska, 2011; Staniewska, 2008), inżynieryjny (Myga-Piątek, Nita, 2006a, b; Wielgus, Środoulska-Wielgus, 2003) antropiczny,
(Preobrażeński, 1982), harmonijny, dysharmonijny (Dąbrowska-Budziło, 2002) komunikacyjny (http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland), zurbanizowany (Szymańska, 2009), postsocjalistyczny (Czepczyński, 2005), chroniony (Raszeja, 2008; Wycichowska, 2008) zrewitalizowany, odzyskiwany (Rostański, 2008); rekreacyjno-wypoczynkowy
(Krzymowska-Kostowicka, 1997), rekreacyjny (Pietrzak, 2010; Plit F., 2010; Richling,
2010), wielofunkcyjny (Degórski, 2007), dźwiękowy (Bernat, 2008; Myga-Piątek, 2008c);
multisensoryczny (Bernat, 2008), bezimienny (Chylińska, Kosmala, 2010), zwyczajny,
pospolity (common landscape, Lewis, 1979), codzienny (Wiśniewska, 2002), banalny (Piotrowska, Cichoń, red., 2010). Większość z przytoczonych określeń nie mieści się w tradycyjnych systemach taksonomicznych. Jeśli tylko część cytowanych tu określeń uznać
za swoistą licentia poetica, to i tak wyłania się potrzeba pilnego usystematyzowania
W powyższym przeglądzie zdumiewa swoboda używania pochodnych określeń krajobrazu ginącego – zanikającego (np. powyżej cytowani autorzy). Takie przymiotnikowe określenie z gruntu jest
błędne, ponieważ krajobraz jako taki (naturalny, kulturowy, antropiczny) nie może zginąć, zaniknąć.
Może natomiast ulec ewolucyjnym lub rewolucyjnym przemianom. Wskutek przeobrażenia struktury
wcześniejszego typu krajobrazu dochodzi do ubytków składowych i jakościowej degradacji różnorodności (np. przemiana krajobrazu osadniczego-wiejskiego tradycyjnego na typ przemysłowy intensywnie zagospodarowany). Określenia te nie mogą być zatem wskazaniem do wydzielenie określonego
typu. Inaczej jest to w przypadku np. określenia „ginące krajobrazy warowne” (Klupsz, 2010), gdzie
precyzyjnie wskazano, że chodzi o likwidację danego typu krajobrazu. Takie nadużywanie przymiotnikowych dookreśleń nie ma zatem charakteru typologicznego a jedynie wartościujące, podobnie jak
np. „krajobrazy bezimienne”, (Chylińska, Kosmala, 2010), „krajobraz pospolity” (Plit F., 2011).
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i typologii. W. Lewandowski (2010) zwrócił uwagę, że różnorodność sformułowań,
mimo że wprowadza chaos informacyjny świadczy o złożoności krajobrazu jako
przedmiotu badań i skłania geografów do coraz większego zainteresowania zagadnieniem typologii.
W całej grupie przymiotnikowych dookreśleń krajobrazów kulturowych można
zaproponować następujące grupowania:
• określenia wskazujące na proces (najczęściej niekorzystny) zmian jakościowych
krajobrazu, np. krajobrazy zanikające, ginące, przemijające, efemeryczne, przygodne, ulotne (stan zachodzący, dynamiczny, czas niedokonany);
• określenia wskazujące na konkretny rodzaj przemiany, przy czym określony
zostaje kierunek „z” bez podania kierunku „do” np. wszystkie określenia krajobrazu
z przedrostkiem „po” np. krajobrazy pogórnicze, poeksploatacyjne, poprzemysłowe, porolnicze, „popegerowskie”, postsocjalistyczne, powojskowe, zrewitalizowane, zdegradowane
(stan stwierdzony, proces zakończony, czas dokonany);
• określenia związane z formą krajobrazu i stopniem jego wartościowania – oceny wieku, stopnia kompozycji, zgodności z tradycją, znaczeniem, np. krajobrazy zabytkowe, historyczne, harmonijne, dysharmonijne, tradycyjne, jutra;
• określenia związane z genezą: najczęściej występują w grupie krajobrazów
przyrodniczych np. w podziale na wulkaniczne, krasowe, pustynne, peryglacjalne, stepowe itp. oraz na antropogeniczne;
• określenia związane z funkcją i odpowiednio zorganizowaną strukturą: krajobrazy rolnicze, leśne, akwatyczne, wiejskie, miejskie (zurbanizowane), górnicze, (eksploatacyjne), przemysłowe, turystyczne, religijne, komunikacyjne, rekreacyjne, parkowe, ochronne;
• określenia związane z percepcją: krajobrazy multisensoryczne, dźwiękowe, sakralne, symboliczne;
• określenia związane z pewnym typowym stylem użytkowania i zarządzania,
np. cysterskie, wojskowe, militarne, belligeratywne, pegerowskie;
• określenia wskazujące na stopień naturalności: pierwotne, dziewicze, naturalne,
przyrodnicze, kulturowe, sztuczne, kreatywne, inżynieryjne, technogeniczne – określenia te,
podobnie jak związane z funkcją są stosowane w geografii;
• określenia związane z oceną wizualną krajobrazu, wszelkie określenia wskazujące na ocenę estetyczną: krajobrazy wzniosłe, malownicze, piękne, „księżycowe” itp. –
ten rodzaj określeń, podobnie jak określenia związane z oceną formy i stanu zachowania krajobrazu stosowane są przede wszystkim w architekturze krajobrazu i sztuce.
4.2. PODEJŚCIA TYPOLOGICZNE
Powyższe wstępne porządkowanie wskazuje możliwość kilku podejść typologicznych.
W podejściu genetycznym – geografowie klasyfikują krajobrazy na przyrodnicze
krajobrazy naturalne (tektoniczne, wulkaniczne, krasowe, pustynne, peryglacjalne, stepowe, itp. – w zależności od wiodącego kształtującego czynnika przyrodniczego) oraz
antropogeniczne (kulturowe) – przemysłowe, rolne, miejskie, itd. (Andrejczuk, 2010) –
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w zależności od wiodącego typu gospodarczej działalności człowieka.123
Zdaniem autorki w odniesieniu do krajobrazów kulturowych podejście to powinno silniej akcentować nie tylko rodzaj czynnika sprawczego ale jego pochodzenie, co zostało uwzględnione już w pomysłach C. Sauera (1925) czy M. Dobrowolskiej (1948).
W podejściu chronologicznym, zarówno geograficznym jak i historycznym autorka proponuje typologizować krajobrazy kulturowe jako stadia ewolucyjne reprezentujące następstwo etapów cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw. Typologia ta
nawiązuje do czasu kształtowania się krajobrazów kulturowych i ich historycznego
rozwoju, np. średniowieczne, renesansowe, itd. Z podejściem tym koresponduje podejście historyczno-konserwatorskie, przy czym dotyczy ono de facto rozpatrywania
architektonicznego kształtowania krajobrazów. Krajobrazy są typologizowane w pod
kątem działań człowieka podporządkowanych nadaniu przestrzeni określonych, stylowych własności estetycznych (Małachowicz, 1994; Chmielewski, 2012). W ramach
tego podejścia rysują się trzy główne kierunki: utylitarny, przyrodniczo-ochronny
i architektoniczno-krajobrazowy (Małachowicz, 1994).
W podejściu ewolucyjno-funkcjonalnym – typologia ma na celu wydzielenie
przestrzennych wzorców do spełniania założonych przez człowieka funkcji, określonych skalą jego potrzeb i możliwości. W takim przypadku niezależnie od stadium
ewolucyjnego w przestrzeni danego regionu mogą pojawić się elementy struktury
(materialne składniki krajobrazu), które swą obecnością spełniają warunki funkcjonalne i nadają odróżniające cechy fizjonomiczne obszarom.
Podejście wg stopnia przeobrażeń krajobrazu naturalnego – podejście transformacyjne – uwzględniające w strukturze krajobrazów udział i wzajemne proporcje elementów naturalnych i sztucznych. W takim przypadku istotny jest stopień przeobrażenia krajobrazu przyrodniczego i nasycenie elementami sztucznymi (antropogenicznymi).
Podejście substancjalne – którym posługują się głównie geografowie fizyczni
wydziela się: krajobrazy subterralne (podziemne, jaskiniowe), terralne, akwalne, glacjalne
(Andrejczuk, 2010). Podejście to miało zastosowanie wyłącznie do krajobrazów przyrodniczych, jednak zdaniem autorki może być stosowanie także do krajobrazów antropogenicznych. W tej grupie należałoby wymienić zatem także krajobrazy sztuczne.
Podejście fizjonomiczne – dla podkreślenia wizualnych cech przestrzeni krajobrazowej geografowie fizyczni typologizują krajobrazy na: górskie, nizinne, leśne,
nadmorskie, dolin rzecznych, itd. Podział ten dotyczy jednak wyłącznie krajobrazów
przyrodniczych. W stosunku do krajobrazów kulturowych należy rozszerzyć tę typologię o kategorię estetyczną i percepcyjną (multisensoryczną). Dlatego można także wyodrębnić podejście estetyczno-wartościujące – typologizujące krajobrazy ze

W odniesieniu do krajobrazu kulturowego takie podejście do genezy krajobrazów okazuje się zdaniem autorki niewystarczające. Wyróżnione przez W. Andrejczuka (2010, s. 17) typy genetyczne można bowiem zaliczyć także do ewolucyjno-funkcjonalnych.
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względu poziom kategorii estetycznych (piękno, wzniosłość, harmonia) oraz kategoriach aksjologicznych.
Podejście niematerialno – semiotyczne – typologizuje krajobrazy ze względu na
specyficzne cechy przestrzeni, które mogą mieć pochodzenie naturalne lub kulturowe, a które człowiek odczytuje jako złożony system kodów o znaczeniu symbolicznym lub celowo nadaje takie znaczenie miejscom, czyniąc z nich krajobrazy symboliczne. Największa uwagę wśród nich skupiają krajobrazy sakralne (Jackowski, 2003)
i dźwiękowe (Bernat, 2008; 2011). Do tego wzorca nawiązuje model oceny krajobrazów
(rozdz. 6.3 i rozdz. 8).
4.2.1. Typologie genetyczne
Akcentując dokonania antropogeografów i geografów kultury w typologii krajobrazów kulturowych pod kątem genetycznym należy przypomnieć koncepcję „odcisków kultury” C. Sauera (1925), którą później rozwinęła M. Dobrowolska (1948)
proponując cztery główne typy genetyczne krajobrazów kulturowych. Należą tu:
– krajobrazy jednorodne pod względem kulturalnym;124
– krajobrazy o ewolucyjnym układzie kultur oraz krajobrazy rewolucyjnie przetworzone;
– krajobrazy kultur naniesionych bezpośrednio na geograficzne podłoże oraz kultur naniesionych na podłoże dawnych kultur;
– krajobraz zamarłych kultur.
Interpretacja i typologia genetyczna krajobrazu kulturowego jest możliwa
w oparciu o źródła archeologiczne, historyczne, kartograficzne – pozwala na opis
„biografii krajobrazu”. Do typologii tej nawiązywać będzie autorski model stratygrafii krajobrazu, zaproponowany w dalszej części pracy.
Ogólnie przyjęte zasady klasyfikacji krajobrazów w geografii opierają się na kilku
kryteriach. Ze względu na pochodzenie czyli główny czynnik sprawczy wydzielane
są krajobrazy przyrodnicze: naturalne – np. tektoniczne, wulkaniczne, krasowe, pustynne, peryglacjalne, stepowe itd. (tab. 4). oraz antropogeniczne (kulturowe) – np.
przemysłowe, rolnicze, osadnicze, górnicze itp. (Andrejczuk, 2010).
Do jednych z bardziej popularnych typologii genetycznych krajobrazu należy
wywodzący się od A. von Humboldta podział krajobrazów na strefowe (kryterium
klimatyczno-roślinno-glebowe) oraz astrefowe (nie wykazujące przynależności do
strefy a zależne od czynnika astrefowego.

124

Zachowany oryginalne brzmienie wydzieleń M . Dobrowolskiej (1948: 163-164).
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Tabela 4. Przyrodnicze krajobrazy strefowe i astrefowe
Table 4. Natural zonal and azonal landscapes
Krajobrazy przyrodnicze

Krajobrazy astrefowe

pustyń lodowych
tundrowe
lasów borealnych (tajga)
lasy mieszanych i namorzynowych strefy umiarkowanej
i podzwrotnikowej
lasostepów
stepów
półpustyń
pustyń
sawann suchych i wilgotnych
lasów równikowych

wulkaniczne
glacjalne
dolin rzecznych

krasowe
bagienne
deltowe
tektoniczne
wysokogórskie

Precyzyjnym sposobem podziału krajobrazów przyrodniczych (naturalnych)
i jednoznacznego ich przyporządkowywania jest popularna w środowisku geograficznym klasyfikacja wg A. Richlinga i A. Dąbrowskiego (1995) na klasy, rodzaje
i gatunki krajobrazów, która stała się podstawą opracowania mapy krajobrazów naturalnych Polski, której wysoce zgeneralizowaną postać (pominięto gatunki) przedstawia ryc. 11.
Typologia ta ma charakter hierarchiczny i uwzględnia kilka poziomów taksonomicznych. Najwyższym poziomem jest wysokość n.p.m. pozwalająca wydzielić klasy krajobrazu: krajobrazy nizin, dolin i obniżeń, wyżyn i niskich gór oraz gór średnich i wysokich. Drugim poziomem hierarchizacji są różnice litologiczne, pozwalające w obrębie klas krajobrazu wyróżnić rodzaje krajobrazu, np.: krajobrazy krzemianowe, glinokrzemianowe, glacjalne, fluwioglacjalne, peryglacjalne. Na podstawie
genezy rzeźby wydzielane są: krajobrazy eoliczne, zalewowych den dolinnych, średniogórskie – erozyjne, terasów nadzalewowych. Trzecim poziomem wyróżnienia jest
charakter rzeźby i deniwelacje terenu (de facto fizjonomia) co pozwala przyszeregować daną klasę i rodzaj krajobrazu do określonego gatunku: np.: krajobrazy regla
dolnego, górnego, pogórzy, wzgórzowe, pagórkowate, faliste, subniwalne (tu z racji
na przyjętą generalizację pominięte na mapie).
Widoczne zróżnicowanie krajobrazów przyrodniczych wydzielone na podstawie
kartowania założonych parametrów przyrodniczych uznanych za kryteria wydzieleń
typów, rodzajów i gatunków krajobrazów, dotyczy de facto krajobrazów potencjalnych (istniejących teoretycznie gdyby nie działalność człowieka) lub krajobrazów
będących podłożem dla krajobrazów kulturowych. Jest to do pewnego stopnia, (aby
użyć porównania do map geologicznych) mapa krajobrazowa odkryta, czyli bez nawarstwień kulturowych kumulujących się w krajobrazie w okresie holocenu. Potrzeba
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stworzenia mapy krajobrazów kulturowych Polski (mapy krajobrazowej zakrytej125) było wielokrotnie postulowane na licznych konferencjach. Ostatnio do tej kwestii wrócił F. Plit (2011a), wskazując główne wytyczne metodyczne do takiego opracowania
kartograficznego w szerokim zespole eksperckim.

Ryc. 11. Mapa krajobrazów przyrodniczych Polski wg A. Richlinga
i A. Dąbrowskiego, (1995) – zmieniona (generalizacja autorki do klas i rodzajów).
Fig. 11. Map of Polish natural landscapes by A. Richling and A. Dąbrowski (1995) –
adjusted (the author's generalization of classes and types).
1 – Krajobrazy nizin – Glacjalne; 2 – Krajobrazy nizin – Peryglacjalne; 3 – Krajobrazy nizin – Fluwioglacjalne; 4 – Krajobrazy nizin – Eoliczne; 5 – Krajobrazy wyżyn i niskich gór – Lessowe – eoliczne; 6 –
Krajobrazy wyżyn i niskich gór – Węglanowe i gipsowe – erozyjne; 7 – Krajobrazy wyżyn i niskich gór
– Krzemianowe i glinokrzemianowe – erozyjne; 8 – Krajobrazy gór średnich i wysokich – Średniogórskie – erozyjne; 9 – Krajobrazy gór średnich i wysokich – Wysokogórskie – erozyjne i glacjalne; 10 –
Krajobrazy dolin i obniżeń – Zalewowych den dolin – akumulacyjne; 11 – Krajobrazy dolin i obniżeń –
Tarasów akumulacyjnych – akumulacyjne; 12 – Krajobrazy dolin i obniżeń – Deltowe i Równin bagiennych – akumulacyjne; 13 – Krajobrazy dolin i obniżeń – Obniżeń denudacyjnych i kotlin w terenach wyżynnych i górskich – erozyjne; 14 – granice państwowe.

Nazewnictwo mapa krajobrazowa odkryta i zakryta po raz pierwszy wprowadza autorka w niniejszej
pracy.

125
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4.2.2. Typologia chronologiczna
W nawiązaniu do stopnia udziału omówionych czynników w kształtowaniu fizjonomii środowiska można zaproponować chronologiczną typologię krajobrazów
kulturowych. Wyróżniono w niej kilka etapów przeobrażeń krajobrazu, nawiązujących do naturalnych cykli przyrodniczych. Tłem tych rozważań jest podlegające autonomicznej126 ewolucji środowisko przyrodnicze, które jako dynamiczny system jest
w nieustannym procesie przemiany. Głównym motorem tych transformacji są zmiany klimatu wywoływane pierwotnie wyłącznie przyczynami astronomicznymi lub
geologicznymi, przeobrażenia szaty roślinnej i warunków wodnych.
Przyjmując metodę ewolucyjną M. Dobrowolskiej (1948) i założenie o „stratygraficznej” konstrukcji krajobrazu kulturowego, będącego efektem długotrwałych nawarstwień kulturowych na podłożu geograficznym, można wskazać na kluczowe
etapy przemian krajobrazów na przykładzie Polski. Odzwierciedlają one tło ewolucji
społeczeństw i przełomowych momentów w dziejach cywilizacji europejskiej127.
Etap 1 – okres paleolit środkowego, górnego i schyłkowego (ok. 300 000- 8 000
lat BC) panowanie krajobrazów przyrodniczych (naturalnych) – pierwotnych.
Etap 2 – okres mezolitu (8000-4500 lat BC) – na przeważającym obszarze Europy
istnienie krajobrazów przyrodniczych – pierwotnych, miejscami (wyspowo –
w zasięgu lokalnego użytkowania) także przyrodniczych – seminaturalnych.
Etap 3 – okres neolitu (4500-1800 lat BC) – rozwój pierwszych krajobrazów quasikulturowych (w warunkach gospodarki zbieracko-łowieckiej i pierwszych krajobrazów
kulturowych w warunkach zorganizowanych kultur rolnych – rolnicze, pasterskie,
wiejskie, pierwsze krajobrazy miejskie i górnicze. Na terenach anekumeny panowały
nadal krajobrazy naturalne pierwotne, a na obszarze subekumeny – krajobrazy przyrodnicze seminaturalne i quasikulturowe.
Etap 4 – Epoka brązu i pierwszego okresu epoki żelaza (halsztat) (1 800-500 lat
BC). Wśród kulturowych typów krajobrazów dominacja krajobrazów rolniczych, pasterskich, gospodarki leśnej, osadnicze-wiejskie a także górnicze. Kurczące się tereny niezamieszkałe i nieużytkowane nadal zajmowane przez krajobrazy pierwotne, a w strefie przejściowej – okresowo penetrowanej – krajobrazy przyrodnicze seminaturalne
i quasikulturowe.
Etap 5 – Epoka żelaza – okres lateński i rzymski (V w. BC-IV w. AD) Wśród kulturowych typów krajobrazu przewaga rolniczych, osadniczych- wiejskich, miejskich, górniczych, w otoczeniu kurczących się krajobrazów przyrodniczych seminaturalnych
i quasikulturowych. Wyspowo zachowany krajobraz pierwotny (puszcze, bagna, torfowiska, wysokie góry).

Do momentu kiedy człowiek zaczął sterować procesami przyrodniczymi i zaburzać naturalną równowagę i funkcjonowanie geosystemu.
127 Daty wydzielonych etapów prehistorycznych podano z dużym przybliżeniem, na podstawie prac:
W. Hensla (red., 1979), J. Kmiecińskiego (red., 1989), J. Gąssowskiego (1985).
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Etap 6 – okres wędrówek ludów (IV-VI w.) – w związku z okresowym wyludnieniem – regeneracja krajobrazów przyrodniczych – początkowo seminaturalnych,
a miejscami pierwotnych (tereny puszcz, bagien, torfowisk).
Etap 7 – okres średniowiecza (VI – XV w.) – przekształcanie się krajobrazów quasikulturowych w pełną postać kulturową w związku z intensyfikacją działalności
człowieka; rozwój krajobrazów kulturowych osadniczych-wiejskich i miejskich, krajobrazów rolniczych, gospodarki leśnej i wodnej, warownych, górniczych, religijnych; kurczenie się krajobrazów pierwotnych i seminaturalnych.
Etap 8 – krajobraz kulturowy okresu nowożytnego (XVI – 1 poł. XVIII w.) – dalszy rozwój krajobrazów osadniczych-miejskich, rolniczych, gospodarki leśnej, gospodarki
wodnej, górniczych, religijnych; kurczenie się krajobrazów seminaturalnych.
Etap 9 – krajobraz kulturowy doby wczesnoindustrialnej i industrialnej (2 poł.
XVIII – XX w.) – rozwój krajobrazów osadniczych-miejskich, dominacja krajobrazów
górniczych i przemysłowych, powstawanie pierwszych krajobrazów turystycznych, zanik krajobrazów pierwotnych, zmniejszenie powierzchni krajobrazów seminaturalnych,
zastępowanie jednych typów funkcjonalnych drugimi, np. krajobrazów warownych –
wojskowymi.
Etap 10 – krajobraz kulturowy doby postindustrialnej (XX/XXI i XXI w. ) – dominacja krajobrazów osadniczych (miejskich, wiejskich), stopniowe ograniczanie zasięgu
krajobrazów górniczych, przemysłowych i rolniczych; rozwój krajobrazów poeksploatacyjnych i nowych typów funkcjonalnych krajobrazów kulturowych związanych
z nowymi formami aktywności ekonomicznej (usługowe, komunikacyjne) i wypoczynku (turystyczne); kształtowanie krajobrazów o wysokim stopniu zainwestowania
technologicznego – krajobrazy techniczno-inżynieryjne (sztuczne).
4.2.3. Typologia ewolucyjno-funkcjonalna
W podejściu funkcjonalnym – najbardziej popularnym w geografii – proponuje
się typologizować krajobrazy wg rodzaju działalności człowieka, która stopniowo
podlegała różnicowaniu i intensyfikacji w dziejach cywilizacji, wraz z rozwojem potrzeb i umiejętności człowieka (por. tab. 5 i 6). Istnieje deterministyczny związek pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego a typami funkcjonalnymi krajobrazu. Związek ten można opisać schematycznie (ryc. 12).
W każdym z powyższych przypadków kluczowy element środowiska przyrodniczego stanowi nieodzowny warunek do wykształcenia się danego typu krajobrazu.
Ten schemat typologii krajobrazu niezwykle upraszcza warunki jego tworzenia się.
Mógł być poprawny (lub pozostaje poprawny) w społecznościach funkcjonujących
w deterministycznym związku ze środowiskiem (np. społeczności europejskie do
wczesnego średniowiecza, lub współcześnie plemiona żyjące z dala od kontaktów
z wysoko rozwiniętą cywilizacją, np. w Amazonii). Schemat ten można traktować
ponadto jako model (idealny wzorzec) prostego kształtowania krajobrazu kulturowego.
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Budowa geologiczna

Krajobrazy górnicze

Rzeźba

Krajobrazy osadnicze
wiejskie i miejskie

Gleby

Krajobrazy rolnicze

Wody

Krajobrazy gospodarki
wodnej

Szata roślinna

Krajobrazy gospodarki
leśnej

Świat zwierząt

Krajobrazy pasterskie

Ryc. 12. Deterministyczny związek typów funkcjonalnych krajobrazów kulturowych
z elementami przyrodniczymi.
Fig. 12. Deterministic functional connection between types of cultural landscape
and natural elements.

Może on ulegać modyfikacjom w związku z intensyfikacją użytkowania terenu
w ramach danego typu krajobrazu (wtórne nakładanie się czynników pozaprzyrodniczych). Ponadto model ten zaczął się komplikować wraz z narastaniem udziału
pozaprzyrodniczych czynników krajobrazotwórczych. W XIX wieku doszło do wykształcenia „nowych” typów funkcjonalnych krajobrazów kulturowych, których geneza jest niejednoznaczna („bazują” na wielu elementach środowiska) i dodatkowo
są kształtowane głównie przez czynniki pozaprzyrodnicze (ryc. 13). Można je nazwać krajobrazami swobodnie związanymi ze środowiskiem geograficznym lub krajobrazami determinowanymi przede wszystkim kulturowo.
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Klimat

Wody
KRAJOBRAZY
TURYSTYCZNE

Szata roślinna

CZYNNIKI
POZAPRZYRODNICZE

Rzeźba

Budowa geologiczna

Szata roślinna

KRAJOBRAZY
PRZEMYSŁOWE

CZYNNIKI
POZAPRZYRODNICZE

Wody

Ryc. 13. Przykładowe związki typów funkcjonalnym krajobrazów kulturowych
z elementami przyrodniczymi i pozaprzyrodniczymi.
Fig. 13. Example of relationship between types of cultural landscape
and natural and cultural factors.

Typologię krajobrazów kulturowych uwzględniającą aspekt ewolucyjny i funkcjonalny można sposób graficznych można zilustrować następująco (ryc. 14)
Krajobrazy przyrodnicze (pierwotne, a następnie seminaturalne) były stopniowo
marginalizowane128 i zastępowane równolegle kształtowanymi krajobrazami wykształconymi wskutek gospodarki pasterskiej, leśnej, rolnej, wodnej, osadnictwa
(wiejskiego i miejskiego), górnictwa, przemysłu. Ideę tę na powyższym schemacie
(ryc. 14) ilustrują pionowe okręgi, które w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara przedstawiają stopniowe intensyfikowanie procesów krajobrazotwórczych
i zagęszczanie relacji w strukturze poszczególnych typów krajobrazów. Są to krajobrazy silnie związane ze środowiskiem przyrodniczym. Reprezentują one krajobrazy
„deterministyczne” i do pewnego stopnia krajobrazy „chronologiczne” – przy czym
jak zauważono już we wcześniejszych rozdziałach niekoniecznie musi wystąpić ewolucyjne „zastępowanie” (kompletna „wymiana”) jednych krajobrazów przez kolejne,
wyżej zorganizowane typy (np. krajobrazy miejskie, przemysłowe) (szerzej na ten
temat w rozdz. 6.4).

128

Por. typologia chronologiczna – etapy kształtowania krajobrazów kulturowych.
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Ryc. 14. Graficzny model typologii krajobrazu kulturowego –
podejście ewolucyjno-funkcjonalne.129
Fig. 14. Graphic model of landscape typology – evolutional and functional approach.

Może zatem dojść do krzyżowania się typów wskutek zastępowania jednych krajobrazów przez drugie (np. krajobrazy warowne zastąpiły krajobrazy wojskowe, krajobrazy pasterskie przez rolnicze (intensywnej hodowli) lub ich równoległego współistnienia. Część krajobrazów może istnieć już reliktowo, np. pasterskie, warowne a czasem nawet endemicznie. Np. górnictwo rozwijało się już od czasów schyłkowego
paleolitu, towarzyszyło gospodarce koczowniczej a obecnie ten typ krajobrazów
rozwija się w obrębie tzw. wysokich technologii na podłożu krajobrazów np. rolniczych, leśnych, itp., niszcząc ich pierwotną kulturową strukturę.
Ten deterministyczny wzorzec typologii funkcjonalnej krajobrazów jest wzbogacony o typy krajobrazów zdeterminowanych głównie kulturowo i do pewnego stopnia „astrefowych”130 (na ryc. 14. zilustrowanej poprzez „poziome” kręgi).
Na schemacie przedstawiono wybrane, najistotniejsze typy krajobrazów kulturowych, dla zapewnienia lepszej czytelności, niektóre pominięto: np. warowny, wojskowy, techniczno-inżynieryjny,
usługowy.
129
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Reprezentują typ działalności człowieka zachodzący także z różnym natężeniem ale
w różnych „pionowych” typach krajobrazu. Np. krajobrazy przemysłowe mogą rozwijać się zależnie od dominujących czynników lokalizacji przemysłu w obrębie krajobrazów leśnych, rolniczych, pasterskich czy osadniczych-wiejskich. Determinantą ich
rozwoju jest hierarchia czynników lokalizacyjnych,131 występowanie surowców i zapotrzebowanie na nie w danym okresie technologicznym. Reprezentują grupę krajobrazów swobodnie związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Surowce mineralne będące pochodną określonej budowy geologicznej istnieją w podłożu wszystkich
wymienionych „pionowych” typów krajobrazów. Podobny charakter mają krajobrazy komunikacyjne (infrastruktura komunikacyjna jest budowana we wszystkich „pionowych” typach krajobrazu. Ta sama prawidłowość dotyczy tworzenia krajobrazów
turystycznych poprzez zainwestowanie krajobrazów przyrodniczych, leśnych, osadniczych-wiejskich, itd. Infrastruktura turystyczna zmienia obecnie każdy chronologiczny
typ krajobrazu. Do krajobrazów „poziomych” w tej typologii zaliczono także religijne
(de facto sakralne), gdyż ich duchowy (a także materialny) wymiar może cechować
wszystkie „pionowe” typy krajobrazów. Krajobrazy religijne występują wyspowo
w obrębie wszystkich powyższych typów krajobrazów.
Poniższy schemat ilustruje także proces intensyfikacji użytkowania wybranych
typów krajobrazów kulturowych w zależności od wzrostu ilości materii, energii
i informacji krążącej pomiędzy elementami strukturalnymi danego typu. Cechę tę
wyraża wzrost natężenia barwy na rycinie przy skręcie zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Niniejsza typologia nawiązuje do hierarchii potrzeb człowieka. Wraz z postępem
cywilizacyjnym człowiek kształtował następujące typy funkcjonalne krajobrazów
kulturowych: przyrodnicze (seminaturalne), quasikulturowe, pasterskie i rolnicze, osadnicze-wiejskie i osadnicze-miejskie, religijne, warowne, gospodarki leśnej, pastwiskowe, górnicze, gospodarki wodnej, komunikacyjne, przemysłowe, wojskowe, turystyczne, rekreacyjne,
chronione, poeksploatacyjne, usługowe, techniczno-inżynieryjne (sztuczne).
Funkcje krajobrazu wynikają bezpośrednio z potrzeb człowieka i rosnących
stopniowo możliwości132. Wytwarzając dobra materialne i kulturalne wprowadza
nowe elementy do struktury krajobrazu. Pierwotnym przedmiotem działania były
(a w niektórych regionach świata są do nadal) zasoby przyrody – materia i energia
zgromadzona w krajobrazie przyrodniczym. Poniższe tabele (tab. 5, 6) typologizują
Można je nazwać stosując geograficzną metaforę „astrefowe”.
Nota bene sterowana przez czynniki polityczne, wystarczy przytoczyć „nieuzasadnione” ekonomicznie ani gospodarczo lokalizacje huty Warszawa, Lenina, Katowice itp.
130
131

132

Warto zwrócić uwagę, że pragmatyczne podejście do krajobrazu było powodem opracowania
w latach 80. XX w. tzw. standardów krajobrazowych. Komisja ds. Ochrony Przyrody Krajobrazów
i Klasyfikacji przy Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) opracowała na 63 posiedzeniu
Stałej Komisji współpracy podział funkcjonalny krajobrazów na: rolnicze, leśnogospodarcze, wodnogospodarcze, przemysłowe, osiedlowe, rekreacyjne, chronione, nie wykorzystywane w obecnym czasie (delegacja ZSRR w SKW do standaryzacji, temat: 01.666.02-84; Materiały niepublikowane, 1985).
PRL nie określiła daty początku wdrażania standardów.
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krajobrazy wg rodzaju działalności człowieka. Podaje szacunkowo określony poziom
energii i informacji potrzebny do utrzymania danego typu krajobrazu kulturowego.
Odnosi się w tym podziale do form tradycyjnego (w przewadze ekstensywnego)
użytkowania i współczesnego (intensywnego).
Tabela 5. Typologia ewolucyjno-funkcjonalna krajobrazów kulturowych użytkowanych
tradycyjnie (ekstensywnie) w nawiązaniu do hierarchii potrzeb człowieka
Table 5. Evolutional – functional types of traditional (extensive) cultural landscapes
Typy
funkcjonalne krajobrazów
przyrodniczych i kulturowych

Realizacja potrzeb
ERG C. Alderfera
E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Krajobraz przyrodniczy
seminaturalny
Krajobraz quasikulturowy
Krajobraz pasterski
Krajobraz rolniczy
Krajobraz osadniczy-wiejski
Krajobraz osadniczy-miejski
Krajobraz gospodarki leśnej
Krajobrazy gospodarki wodnej
Krajobraz górniczy
Krajobraz warowny
Krajobraz religijny
Krajobraz przemysłowy
Suma

R

G

Umowna wartość
wskaźnika
bonitacji wg
krążenia
energii i materii
oraz informacji

+

0

+
+
+

0
0
1
1
1
1
1
2
2
1
1
11

+
+
+
+
+
+
+
+
9

2

1

Jak wynika z porównania danych w tabeli 5 i 6 współczesne, w przewadze intensywne użytkowanie krajobrazu wymaga blisko czterokrotnie większej ilości energii
do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka niż było to w ekstensywnym systemie tradycyjnym. Krajobrazy przyrodnicze seminaturalne – obecnie należą to typu
krajobrazów chronionych, gdyż w przewadze pod względem funkcjonalnym stanowią taki właśnie typ. Utrzymywane są wskutek decyzji uwarunkowanych kulturowo
(tworzenie parków narodowych i rezerwatów dla wypełniania funkcji ekologicznej,
estetycznej, edukacyjna, naukowa, itp.). Reprezentują obecnie typ pochłaniający najmniej energii antropogenicznej. Typologia ta wskazuje na możliwość zmiany tradycyjnych form użytkowania na bardziej współczesne (np. pasterski na pastwiskowy)
a także powstawania nowych typów (usługowy, inżynieryjno-techniczny, turystyczny).
Część wyróżnionych typów straciła lub zmieniła swoje funkcje np. krajobraz warowny stracił funkcję obronną, a zyskał funkcję turystyczną lub zmienił funkcję na
krajobraz wojskowy, belligeratywny (Zhoomar, 2008).
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Tabela 6. Typologia ewolucyjno-funkcjonalna krajobrazów kulturowych współczesnych
użytkowanych w sposób intensywny
Table 6. Evolutional – functional types of contemporary (intensive) cultural landscapes
Umowna wartość
Typy
Realizacja potrzeb
wskaźnika
funkcjonalne krajobrazów
bonitacji wg
ERG C. Alderfera
przyrodniczych i kulturowych
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Krajobraz chroniony
Krajobraz rolniczy
Krajobraz pasterski (odmiany
pastwiskowej)
Krajobraz osadniczy-wiejski
Krajobraz osadniczy-miejski
Krajobraz gospodarki leśnej
Krajobraz gospodarki wodnej
Krajobraz górniczy
Krajobraz wojskowy
Krajobraz religijny
Krajobraz przemysłowy
Krajobraz komunikacyjny
Krajobraz turystyczny
Krajobraz techniczno-inżynieryjny,
(sztuczny)
Krajobraz poeksploatacyjny
Suma

R

G
+

krążenia
energii i materii
informacji

+

1
3

+

2
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

7

4

2
3
3
3
3
3
2
3
3
2

+

3

+
4

3
39

Objaśnienia do tab. 5, 6:
E (existance) – potrzeby egzystencji, które odnoszą się do materialnych warunków życia jednostki,
zbliżone do potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa w modelu Maslowa,
R (relations) – potrzeby kontaktu i integracji z innymi odpowiadają u Maslowa potrzebom przynależności i szacunku,
G (growth) – potrzeby rozwoju, wzbogacania osobowości człowieka.
Umowna wartość wskaźnika bonitacji służąca szacunkowej ocenie wzrostu obiegu energii i materii
w krajobrazie
0 – krajobraz funkcjonujący bez dostawy energii i informacji pochodzenia antropogenicznego,
1 – krajobraz funkcjonujący z minimalną dostawą energii pochodzenia antropogenicznego, o minimalnym zakresie wymiany informacji,
2 – krajobraz funkcjonujący z dużą dostawą energii pochodzenia antropogenicznego, o znaczącym
zakresie wymiany informacji,
3 – krajobraz funkcjonujący z dużą dostawą energii pochodzenia antropogenicznego i niemożliwy do
funkcjonowania bez tej dostawy; niemożliwe funkcjonowanie bez wymiany informacji.
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4.2.4. Typologia historyczno-konserwatorska
Typologia ta jest dziełem historyków i architektów krajobrazu (m.in. Jarosz, 1954;
Ciołek, 1964; Małachowicz, 1994; Bogdanowski, 1976, 1981; Böhm, 2010; Myczkowski, 2003; Zachariasz, 2006, 2007, 2008). Zostaje jednak zapożyczana przez geografów
i przez nich upowszechniana (por. Chmielewski, 2012). Z jednej strony służy to dobrze interdyscyplinarnemu spojrzeniu na krajobraz, z drugiej strony grozi chaosem
terminologicznym.
Jedną z częściej cytowanych typologii jest opracowana przez zespół J. Bogdanowskiego (1972).Przedstawiona na mapie „Waloryzacji krajobrazu polskiego” (cyt.
za E. Małachowicz, 1994 s. 429) prezentuje podział na cztery typy: krajobrazy zbliżone
do naturalnych, krajobrazy kulturowe o wybitnych walorach naturalnych, krajobrazy kulturowe harmonijne mające również walory naturalne, krajobrazy kulturowe dysharmonijne
mające walory naturalne.
Ponadto w typologii historyczno-konserwatorskiej wydzielane są typy krajobrazów: zurbanizowanych, otwartych i zielonych. Wg E. Małachowicza (1994, s. 452) (...)
krajobrazy zurbanizowane stanowią wszelkie krajobrazy, których pokrycie stanowi zabudowa
o charakterze w pełni miejskim, lub zbliżonym do miejskiego w swych formach architektonicznych. W ramach tego pojęcia są wyróżniane grupy kompozycyjne (ośrodki historyczne, zespoły z okresu historyzmu i miasta współczesne. Dodatkowo wskutek rozrastania się miast i żywiołowego rozrastania się osiedli podmiejskich wyróżniany jest
typ krajobrazów urbanizowanych.
W podjęciu tym ocena walorów estetycznych jak i propozycje projektowe w ujęciu kompozycyjnym133 wynikają z przyjęcia „teorii wnętrz”. Wyróżnia ona większe
jednostki tj. zespoły wnętrz krajobrazowych (ZWAK) i pojedyncze wnętrza krajobrazowe (WAK).134 Wg A. Böhma (1981) ukształtowane w procesie historycznym miasto
jest makrownętrzem złożonym na zasadzie synergii z wnętrz nadrzędnych – ulic
i wnętrz podporządkowanych – działek otaczających je wraz z zabudową do postaci
tkanki miejskiej.
Natomiast krajobrazy otwarte stanowi (...) krajobraz upraw rolniczych, wód, ogrodów,
łąk i pastwisk, układu osiedleńczego w postaci wsi, i wiążących je dróg ... (Małachowicz,
1994, s. 468). Trzecim wyróżnianym typem krajobrazu jest zielony, którego naturalnym tworzywem jest zieleń, zwłaszcza wysoka a (...) podstawowymi składnikami są
ziemia, woda, zieleń, i powietrze (Małachowicz, 1994, s. 477). Komentując ten podział
można stwierdzić jego duży związek z podejściem substancjalnym i fizjonomicznym.
Typologia ta odnosi się m.in. do:

architekci krajobrazu posługują się takimi określeniami jak; panorama, półpanorama, widok panoramiczny, ciąg widokowy, oś widokowa, sylweta, ściana, wnętrze krajobrazowe, okno, dominanta,
akcent itd.
134 Istotą tej koncepcji jest system powiązań kompozycyjnych pomiędzy wnętrzem, zespołem wnętrz,
jednostką i zespołem jednostek, co odnosi się głównie do metody studiów i projektowania (Małachowicz, 1994).
133

90

4.2. Podejścia typologiczne

kompozycji krajobrazu: krajobrazy komponowane (ogrodowe, parkowe, pałacowo-parkowe);
– oceny stopnia i proporcji występowania pożądanych cech organizacji przestrzeni np. krajobrazy kulturowe harmonijne, dysharmonijne;
– oceny zachowania w krajobrazie dawnej „tkanki” reprezentującej określoną
epokę historyczną wyróżniane są się krajobrazy – historyczne, zabytkowe, archeologiczne, warowne;
– charakterystycznego stylu reprezentującego daną epokę historyczną, np.: krajobrazy średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, itd.
To ostatnie wydzielenie krzyżuje się w dużym stopniu z typologią chronologiczną, gdyż opiera się w na wyróżnionych i dających się datować okresach czasu
historycznego. Obie typologie należałoby traktować zatem komplementarnie.
Z uwagi na przenikanie do prac geograficznych typów „stylistycznych” krajobrazu,
wymagają w przyszłości jednoznacznego uporządkowania.
–

4.2.5. Typologia fizjonomiczno-percepcyjna
Chcąc podkreślić fizjonomiczne cechy (właściwości) krajobrazu, geografowie fizyczni (np. Andrejczuk, 2010) wydzielają krajobrazy: górskie, nizinne, leśne, nadmorskie, dolin rzecznych, itd. Wydzielenie to bazuje na różnicach w ukształtowaniu powierzchni i pokryciu terenu. W typologii fizjonomicznej krajobrazów kulturowych
taki podział jest niewystarczający, szczególnie w obliczu rosnącego wśród geografów
zainteresowania percepcją krajobrazów.135 Poniżej przedstawiono propozycję typologii krajobrazów przyrodniczych i antropogenicznych, która bierze pod uwagę multisensoryczną percepcję przez człowieka i zmienność fizjonomiczną krajobrazów(tab.
7). Proponuje się wyróżnić typy krajobrazów: ulotnych, efemerycznych, okresowych (sezonowych), zmiennych ewolucyjnie, zmiennych rewolucyjnie, względnie trwałych (rodzimych), nietrwałych (inwazyjnych).

M.in. J. Angiel (2011); R. Arnheim (1978); M. Bartnicka (1989); J. Bogdanowski (1994); P. Grahn
(1991); B. Jałowiecki (1988); Al. Kowalczyk (1992); A. Kowalczyk (1992); H. Libura, 1990; E. Szkurłat
(2003, 2004, 2007); K.H. Wojciechowski, (1986, 1994, 1996 a, b), B. Stankiewicz (2008), a ostatnio także
J. Balon (2010) i A. Richling, 2010.
135
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Tabela 7. Typologia fizjonomiczno-percepcyjna krajobrazów kulturowych
Table 7. Typology of cultural landscape in terms of physiognomic and perception
Charakterystyka typu

Czynniki kształtujące dany typ

Typ 1 – Krajobrazy ulotne
Pojęcie stosowane do opisu obszarów, w których dochodzi do niespodziewanego, nagłego i czasowego (ale nie okresowego) wystąpienia zjawiska przyrodniczego lub antropogenicznego. Zjawiska te wyraźnie obrazując
się w przestrzeni wpływają na percepcję krajobrazu „bazowego” wskutek czasowej
zmiany jego fizjonomii. Zmiany te mogą mieć
wymiar dodatni (pozytywny odbiór krajobrazu) jak i ujemny (odbiór negatywny)

Zjawiska geologiczne, zjawiska meteorologiczne i astronomiczne, np.: mgła, burza
z wyładowaniami atmosferycznymi, zorza
polarna, tęcza, zalewy wód powodziowych,
tsunami, zaćmienie Słońca, zachód i wschód
Słońca, upadek meteorytu zmiany w fizjonomii wywołane skutkami trzęsień ziemi,
wybuchów wulkanów; także czasowe – celowe działania człowieka zmieniające percepcję krajobrazu; np. wprowadzenia intensywnej reklamy do przestrzeni miast w związku
z wydarzeniami sportowymi, czy politycznymi (np. reklamy wyborcze); okresowo rozkładana infrastruktura sportowa, handlowa,
rozrywkowa, związana z lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi; także czasowe nadawanie miejscom funkcji religijnych

Typ 2 – Krajobrazy efemeryczne
Krajobrazy o najwyższym stopniu zmienności, cechują obszary o szybko zmieniającej się
fizjonomii. Mogą być stosowane dla krajobrazów naturalnych jak i antropogenicznych.
Brak w nich stadium końcowego a czasowe
utrwalenie formy krajobrazu może tylko
spowodować zmiana głównego czynnika
kształtującego. Cechą jest ciągła zmiana, niestałość i permanentny ruch

Procesy erozyjno-denudacyjne oraz hydrometeorologiczne, szczególnie o dużej intensywności i dynamice, np.: działalność wiatru
na pustyniach piaszczystych (wędrówka
wydm); działalność erozyjna i akumulacyjna
mórz (np. piaszczyste wały sztormowe,
zmiany linii brzegowych), obrywy i osuwiska
(obrywy klifów); powodzie, zamiecie śnieżne
(śnieżne zaspy, lodowa szadź na bulwarach
miejskich)

Typ 3 – Krajobrazy okresowe (sezonowe)
Krajobrazy zmieniające się w określonym
cyklu najczęściej o charakterze przyrodniczym. Do tego typu krajobrazów można zaliczyć także te, których wygląd się zmienia
pod wpływem zjawisk kulturowych o charakterze lokalnym lub regionalnym jak okresowe obrzędy, zwyczaje (muzyka, taniec,
kuchnia, strój, hejnały, tryb życia i świętowania)
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Czynniki astronomiczne i meteorologiczne
np.: zmienność pór roku, zmienność fenologiczna obserwowana w biosferze, deszcze
monsunowe, wędrówki ptaków. Przykładami okresowych (sezonowych) zjawisk mogą
być np.: masowy zakwit wiśni w Japonii,
okresowy zakwit tundry, zaleganie pokrywy
śnieżnej; dopasowany do deszczy okresowych system uprawy; wiosenne sianokosy
i letnie żniwa; gniazdowanie i przeloty ptaków. W sferze kulturowej czynnikami

4.2. Podejścia typologiczne
kształtujące krajobrazy okresowe są tradycja i
religia np. świąteczne obrzędy wg dominujących w danym typie krajobrazu wzorców
religijnych (np. zwyczaje wielkanocne, bożonarodzeniowe i inne święta kościelne (procesje, krzyże, cmentarze np. Zielone Świątki,
Boże Ciało, Dzień Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny) manifestujące się w przestrzeni

Typ 4 – Krajobrazy zmienne ewolucyjnie
Każda zmiana stanu krajobrazu w określonym przedziale czasowym, związana z ewolucją środowiska geograficznego jak i rozwojem cywilizacyjnym. Dotyczy wszystkich
typów krajobrazów przyrodniczych i kulturowych (funkcjonalnych) w zależności od
szybkości zmiany. Większość współczesnych
krajobrazów reprezentuje podtyp zmienny,
kształtowany wskutek cykli przyrodniczych
np. długookresowe zmiany klimatu, powodujące zmiany lub zaprzestanie użytkowania
np. w rolnictwie; zmiany zauważalne w czasie życia jednego pokolenia

Obiektywne i autonomiczne czynniki przyrodnicze (zmienność przyrody determinująca
zmianę podłoża krajobrazów kulturowych,
a także zmianę fizjonomii); także czynniki
technologiczne: górnictwo, przemysł, urbanizacja, intensyfikacja rolnictwa oraz czynniki
społeczne – wielkie migracje, zmiany stylu
życia, stopniowa utrata określonych wzorów
użytkowania krajobrazu; zmiany tożsamości
krajobrazu; rozrastanie miast (urban sprowl),
wielkie inwestycje przestrzenne, np: fabryki,
kamieniołomy, technopolia, czy tereny
kształtowane wskutek renaturalizacji krajobrazu po zaprzestaniu danego stylu użytkowania

Typ 5 – Krajobrazy zmienne rewolucyjnie (ginące)
Nagłe zmiany krajobrazu wywołane najczęściej czynnikami pozaprzyrodniczymi: politycznym, ekonomicznym, ale często także
przyrodniczym (najczęściej klimatycznym),
np. zmiana w zwyczajach osadniczych,
przejmowanie zachodnich norm i zwyczajów
przez społeczności lokalne; obecnie obserwowane i rejestrowane zmiany zachodzą w
coraz szybszym tempie. Prowadzą do utraty,
zaniku, zmiany czy ubytku. Krajobrazy (w
obrębie danego typu np. funkcjonalnego) jeszcze istnieją, lecz podlegają nieodwracalnym
procesom prowadzącym do bezpowrotnej
utraty cech ilościowych (w sensie zajmowanej
przez nie powierzchni) jak i jakościowych
(zanik charakterystycznych elementów struktury, nijaczenie faktury krajobrazu, zmiany
semiotyczne itd.)

Czynniki związane z szybkim przenikaniem
obcych wzorców kulturowych (rola informacji w krajobrazie) w związku z globalizacją,
dostępem do Internetu i innych nośników
przekazu satelitarnego; także krajobrazy górnicze, powstałe wskutek działania bodźca
ekonomicznego i gospodarczego
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Typ 6 – Krajobrazy względnie trwałe (rodzime)
Pojęcie względne, stosowane wobec trwałości
nie tyle fizjonomicznej co aksjologicznej; krajobrazy przechowujące w przestrzeni określone wartości (tożsamość, tradycja miejsca),
swojskość krajobrazu. Warunkiem i wskaźnikiem trwałości krajobrazu jest jego tożsamość
i tradycja miejsca. Krajobrazy trwałe są podstawą wydzielania regionów kulturowych.
Niewielkie zmiany, niezauważalne w czasie
życia jednego pokolenia

Czynnik demograficzny, społeczny, religijny,
kulturowo-regionalny. Utrzymywanie ciągłości wzorów regionalnej zabudowy i użytkowania krajobrazu, dostosowywanie do nowych funkcji np. turystycznych, np.: Podhale,
Podlasie, Górny Śląsk, Kaszuby, Alzacja, Toskania, w których społeczności lokalne czują
się „dziedzicami krajobrazu”, prowadząc do
jego konserwacji i utrwalania form krajobrazowych

Typ 7 – Krajobrazy nietrwałe (obce)
Charakteryzowane ze względu na nietrwałość wartości; krajobrazy „dynamiczne”,
„budowane”,
„sztuczne”
powstałe
w
sprzeczności z warunkami środowiska geograficznego i tradycji miejsca – najczęściej
krajobrazy turystyczne i rekreacyjne.

Czynniki polityczne, ekonomiczne (kapitałowo-finansowe), religijne, demograficzne.
Zaburzanie stabilności geosystemu wskutek
np. budowy „ekologicznych” miast na pustyni np. Masdar i sztucznych wysp na morzu np. Palm Island w ZEA przez obce korporacje kapitałowe, miast z lodu w strefie
suchej i gorącej; wież wiertniczych i ich demontażu po zaprzestaniu eksploatacji itp.

4.2.6. Typologia według stopnia przeobrażeń
Przeobrażenia krajobrazów kulturowych stanowią jego permanętną cechę. Z tego
względu można zaproponować podział krajobrazów kulturowych ze względu na
stopień przeobrażeń i zmiany w stosunku do stanu pierwotnego. I tak:
– ze względu na stopień przeobrażenia krajobrazu przyrodniczego – najczęściej
wymieniane są krajobrazy słabozmienione, zmienione, silnie zmienione, zdegradowane (Degórski, 2005) i sztuczne (Plit J., 2010). J. Drdoš (1972) wymił krajobrazy znajdujące się pod antropogenicznym wpływem i antropogenicznie uwarunkowane. Różnica między nimi leży polega na liczbie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
W pierwszym przypadku po zaprzestaniu antropogenicznego wpływu, krajobrazy
mogą uzyskać stan bliski wyjściowemu (samoistna regeneracja). Przykładem takiego
antropogenicznego wpływu są krajobrazy rolnicze, które po zaprzestaniu użytkowania zarastają lasem, lecz innym niż pierwotny. Niektóre antropogenicznie uwarunkowane zmiany mają charakter nieodwracalny a po zaprzestaniu użytkowania
stan krajobrazu nie wraca do postaci wyjściowej, np. raz osuszone bagna, na których
gleby torfowe objęte zostały procesem murszenia, nie wrócą do stanu pierwotnego
torfowiska; na ich obszarze wyrośnie wilgotny mezofilny las;
– ze względu na miary tendencji zanikania (przeobrażenia) – stosunku procesów samoregulacji i samoorganizacji – biorąc pod uwagę odporność i niezawodność wypełniania określonych socjalno-ekonomicznych funkcji można wyróżnić
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krajobrazy z przewagą procesów samoorganizacji (lub samoregulacji) np. łąkowe,
leśne, chronionej przyrody, w których regulacyjny wpływ człowieka jest niewielki
oraz krajobrazy gdzie wielką rolę spełnia zarządzanie człowieka np. wodnogospodarcze, osadnicze-miejskie. Te ostatnie W.B. Soczawa (1979) zaproponował nazywać „systemami współtwórczości przyrody i człowieka” (lub geotechsystemami).
W ostatnich dekadach pojawił się w literaturze nowy termin – krajobraz technogeniczny (technogennyj landszaft) inaczej krajobraz inżynieryjny (engeneering landscape). W jego stosowaniu można wyróżnić trzy podejścia:
– jako synonim krajobrazu antropogenicznego,
– jako jeden z typów krajobrazu antropogenicznego (o najwyższym stopniu zainwestowania – krajobrazy miejskie, przemysłowe, górnicze),
– jako stadium ewolucyjne.
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5. FUNKCJONALNE RÓŻNICOWANIE I ROZWÓJ KRAJOBRAZÓW
KULTUROWYCH

Przedstawiona poniżej analiza funkcjonalnego różnicowania i rozwoju krajobrazów kulturowych z założenia została przeprowadzona w sposób nieproporcjonalny.
Z uwagi na obszerność problematyki omówiono szczegółowo rozwój i zróżnicowanie krajobrazów kulturowych rolniczych, pasterskich i osadniczych-wiejskich ponieważ
są one przedmiotem szczegółowych analiz w studiach przypadku (rozdz. 8). Pozostałe typy funkcjonalne krajobrazów kulturowych: osadniczy-miejski, gospodarki leśnej,
górniczy, przemysłowy, turystyczny, religijny, komunikacyjny, usługowy, zostały omówione w dużym skrócie z odwołaniem do bogatej literatury, w tym wcześniejszych
prac autorki. Funkcjonalne różnicowanie krajobrazów w dużym stopniu odzwierciedla chronologiczny rozwój i następstwo krajobrazów.
5.1. KRAJOBRAZY PRZYRODNICZE – PIERWOTNE, SEMINATURALNE
I QUASIKULTUROWE

Występowanie, struktura, dynamika i funkcjonowanie współczesnych krajobrazów przyrodniczych są w geografii interpretowane najczęściej metodami geografii
krajobrazu lub ekologii krajobrazu (Kondracki, 1974, 1976; Ostaszewska, 2002; Pietrzak, 1998, 2003; Richling, Kondracki, 1983; Richling, Solon, 1996). Znaczący dorobek
wymienionych autorów i wypracowana metoda syntez krajobrazowych mają obecnie duże zastosowanie (Pietrzak, 1998; Kistowski, red., 2004). Z uwagi na przyjętą
w niniejszej pracę kulturową optykę analiz można postawić tezę, iż współczesne występowanie i rozkład krajobrazów przyrodniczych można interpretować, także jako
szczególną postać krajobrazów kulturowych. Podstawą obrony takiej tezy może być
fakt, iż istnienie krajobrazów przyrodniczych, w stanie stosunkowo mało zmienionym w stosunku do struktur krajobrazów pierwotnych, w niektórych przypadkach
jest wynikiem woli i decyzji określonych społeczności. Krajobraz przyrodniczy jest
celowo zachowywany (pielęgnowany w stanie zminimalizowanej antropopresji)
wskutek świadomej – ochronnej działalności człowieka. Ten typ krajobrazu można
inaczej nazwać krajobrazem przyrodniczym seminaturalnym przy przewadze procesów samoregulacji ekosystemu (parki narodowe, rezerwaty biosfery, rezerwaty
przyrody, nieliczne już subekumeny i anekumeny) (fot. 1). Autorka wyróżnia także
krajobraz quasikulturowy, stanowiący fazę przejściową między krajobrazem przyrodniczym a określonym typem kulturowym (przy niewielkich wpływach spowodowanych działalnością człowieka – np. obszary parków krajobrazowych lub narodowych
będących w sferze oddziaływań człowieka np. turystycznego) (fot. 2). Tak więc krajobrazy przyrodnicze seminaturalne oraz quasikulturowe można interpretować dwojako: jako stadium ewolucyjne (w typologii chronologicznej – typowe dla etapu 3 i 4 –
patrz typologia chronologiczna) – przejściowe między krajobrazami przyrodniczymi
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(seminaturalne) a kulturowymi (quasikulturowe) lub jako stan zachowania krajobrazu
cechujący współczesny typ funkcjonalny krajobrazów kulturowych chronionych.
Przy takim założeniu krajobraz przyrodniczy daje się analizować z punktu widzenia różnych poziomów potrzeb człowieka. Od potrzeb elementarnych – fizjologicznych i bezpieczeństwa (krajobrazy przyrodnicze są ochraniane jako źródło zasobów niezbędnych do życia – np. woda, powietrze, jako zaplecze żywnościowe danej
populacji a także jako naturalne schronienia i walory obronne), przez potrzeby wyższego rzędu (źródło surowców koniecznych do rozwoju danej populacji, zasobów
objętych handlem i przynoszących korzyści ekonomiczne, stopniowo włączanych
w kolejne ogniwa postępu technologicznego), po potrzeby najwyższego rzędu – jak
potrzeby relaksu, potrzeby estetyczne, naukowo-poznawcze, komfortu wypoczynku
i obcowania z naturą, afirmacji świata, czy potrzeby będące wyrazem dojrzałości
społeczeństw do potrzeby ochrony przyrody dla niej samej, świadomości homeostazy i bioróżnorodności a w konsekwencji warunku rozwoju gatunku ludzkiego.

Fot. 1. Krajobraz seminaturalny – Dolina Dniestru w okolicy Gruszwicy, Ukraina.
Photo 1. Seminatural landscape – Dniestr Valley
in the surroundings of Gruszwica village,
Ukraine.

Fot. 2. Krajobraz quasikulturowy –
Karkonoski Park Narodowy.
Photo 2. Quasicultural landscape –
Karkonosze National Park.

Interpretując krajobraz kulturowy jako twór ewolucyjny, krajobraz przyrodniczy
pierwotny a następnie seminaturalny występuje jako forma wyjściowa do kreowania
kolejnych typów krajobrazów przez społeczności zamieszkujące daną ekumenę.
Pierwotne krajobrazy przyrodnicze funkcjonujące sposób autonomiczny podlegały
stopniowo wpływom różnych kategorii czynników, omówionych w rozdziale 3.2.
Zachowane w Polsce fragmenty naturalnych geosystemów są wynikiem oddziaływania złożonych uwarunkowań pozaprzyrodniczych w tym zmieniających się
w czasach historycznych decyzji politycznych, obowiązujących systemów organizacyjno-prawnych i sytuacji gospodarczej. W czasach historycznych pomimo, zdecydowanej dominacji krajobrazów leśnych były one chronione zapisami statutów królewskich – statuty: wiślickie 1347, wareckie 1423, litewskie (Bardach, Leśnodorski,
Pietrzak, 1998) oraz ustaw sejmowych (Ustawa sejmu Galicyjskiego 1868), czy już
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w XX w. zapisami kolejnych ustaw o ochronie przyrody136 (1934, 1949, 1991, 2004).
Obecnie na obszarze Polski zachowane fragmenty krajobrazów przyrodniczych seminaturalnych są chronione prawnie z mocy Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004
(Dz. U. Nr 92, poz. 880). W większości przypadków są to tereny leśne. Szczegółowe
ich rozmieszczenie i zasady udostępniania są szeroko omówione w licznej literaturze
(zob. prace zbiorowe – pod red. J. Partyki, 2002 oraz A. Hibszera i J. Partyki, 2005).
Istniejące nadal w Polsce fragmenty krajobrazów przyrodniczych, w zdecydowanej
większości, podlegają turystycznemu użytkowaniu. Miejscami, w obrębie terenów
sąsiadujących z obszarami zajętymi przez osadnictwo, znajdują się w one zasięgu
ekstensywnych form użytkowania rolniczego tj. zbieractwo, łowiectwo, wypas, np.
w Biebrzańskim, PN, Narwiańskim PN oraz osadnictwa, np. w Ojcowskim PN,
Kampinoskim PN). W stosunku do takich obszarów zasadne jest używanie określenia krajobraz quasikulturowy. W związku z warunkami ich udostępniania i użytkowania często dochodzi do sytuacji konfliktowych (Hibszer, 2008a, b; Hibszer, Partyka, 2005).
Krajobrazy przyrodnicze seminaturalne, rozumiane jako stan zachowania krajobrazu, są obecnie reprezentowane w Polsce przez krajobrazy 23 parków narodowych
oraz większość z blisko półtora tysiąca rezerwatów (łącznie ok. 1,5% pow. Polski).
Krajobrazy quasikulturowe reprezentuje większość z ponad 120 parków krajobrazowych. Ich rozmieszczenie na tle krajobrazów naturalnych przedstawia mapa – (ryc.
15). W wielu z nich chronione są kulturowe zbiorowiska roślinne np. murawy kserotermiczne (Pieniński PN, Ojcowski PN), dąbrowy, hale (Tatrzański PN), bagna (Biebrzański PN, Narwiański PN), które po zaprzestaniu działalności człowieka (np.
wypalania, wypasu, koszenia) tracą swą bioróżnorodność.
Krajobrazy seminaturalne i qusikulturowe zaprezentowano także na tle krajobrazów kulturowych o wysokim stopniu naturalności: leśnych, rolniczych i pasterskich
(odmiany pastwiskowej). Pominięto krajobrazy o wysokim stopniu zantropogenizowania (krajobrazy osadnicze, górnicze, przemysłowe itd. (ryc. 16).

Kolejne ustawy o ochronie przyrody: Dz. U. 1934 Nr 31, poz. 274 z dnia 10 marca 1934 r.; Dz. U.
1949 Nr 25 poz. 180 7 kwietnia 1949; Dz. U. 1991 Nr 114, poz. 492 z 16 października 1991.
136
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Ryc. 15. Krajobrazy seminaturalne (chronione mocą Ustawy o ochronie przyrody) na tle typów
krajobrazów naturalnych Polski. Źródło: na podstawie: Mapy krajobrazów przyrodniczych Polski wg
A. Richlinga i A. Dąbrowskiego, (1995) – zmienionej (generalizacja autorki do klas i rodzajów).
Fig. 15. Location of cultural landscapes (protected by Act of Nature Protect) in relation to the types
of natural landscapes. Source: on the basis map of natural landscape of Poland by A. Richlinga
i A. Dąbrowskiego, (1995).
1 – 13 jak na ryc. 11, 14 – obszary parków narodowych; 15 – obszary parków krajobrazowych
z otuliną; 16 – granice państwowe.

Ryc. 16. Lokalizacja krajobrazów przyrodniczych seminaturalnych i guasikulturowych na tle wybranych
typów krajobrazów kulturowych. Źródło: na podstawie Narodowego Atlasu Polski ark. Lasy i Rolnictwo.
Fig. 16. Location of protected natural landscapes in relation to selected types of cultural landscapes.
Source: on the basis of National Atlas of Poland, part Forests and Agriculture.
1 – krajobrazy gospodaki leśnej; 2 – krajobrazy pasterskie (pastwiskowe); 3 – krajobrazy rolnicze;
4 – główne rzeki, jeziora i zbiorniki wodne (krajobrazy gospodarki wodnej); 5 – granice państwowe;
6 – obszary parków narodowych; 7 – obszary parków krajobrazowych z otuliną (6, 7 – zasięg
krajobrazów seminaturalnych i quasikulturowych).
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5.2. KRAJOBRAZY KULTUROWE –

ROLNICZE I PASTERSKIE

Chronologicznie najstarsze krajobrazy kulturowe były kształtowane przez cywilizacje rolnicze. Antropolodzy kultury (m.in. Koneczny, 1935; Toynbee, 1962; Piskozub, 1992; Huntington, 1993, 1997, 2007) zaliczyli do nich wszystkie cywilizacje do
XIX w. Do najstarszych zaliczył je także J. Wojtanowicz (2002). Równolegle z rolnictwem uprawowym rozwijały się systemy pasterskie, specjalizowane w kierunku hodowli zwierząt roślinożernych. Kolebką rolnictwa mieszanego był Bliski Wschód.
Z czasem nastąpił rozdział pasterzy od rolników oraz różnicowanie się krajobrazów
rolniczych (uprawowych) i typowo pasterskich (Falkowski, Kostrowicki, 1976).
5.2.1. Czynniki kształtujące rozwój krajobrazów rolniczych i pasterskich
Krajobrazy rolnicze i pasterskie wykazują ścisły związek z naturalnymi krajobrazami przyrodniczymi. Pozostają one w deterministycznym związku ze strefowością
(lub astrefowością) klimatyczną, glebową, topograficzną. Do przyrodniczych stref
krajobrazowych (wg Dokuczajewa, Humboldta) nawiązują wprost typy użytkowania terenu oraz rodzaje upraw i modele hodowli i chowu zwierząt. Czynniki przyrodnicze pełniły zasadniczą rolę w kształtowaniu i rozkładzie odmian krajobrazów
rolniczych i pasterskich. Ten prosty związek był w dziejach cywilizacji rolniczych zaburzany przez działanie czynników pozaprzyrodniczych. Ich szczególny wpływ jest
obserwowany współcześnie, gdy następuje bardzo duże uniezależnienie rolnictwa od
naturalnych stref produktywności środowiska (rolnictwo inżynieryjno-technologiczne,
precyzyjne, informatyczne). Posługując się metodą analizy czynnikowej należy odnotować wpływ tych czynników na kształtowanie struktury i cech organizacji przestrzeni w warunkach działalności rolniczej i pasterskiej.
Czynniki cywilizacyjne, które na wczesnych etapach rozwoju społeczności rolniczych polegały na przenikaniu (drogą dyfuzji lub osmozy) kultur rolnych lub zapożyczaniu wzorców i technik uprawy ziemi. W przypadku krajobrazów pasterskich,
kształtowanych w warunkach koczowniczego stylu życia, czynnik cywilizacyjny
odegrał rolę destrukcyjną, prowadząc do zamierania kultur pasterskich i przekształcenia się krajobrazów pasterskich w inne typy krajobrazów (odmiany pastwiskowej,
osadnicze-wiejskie i -miejskie, górnicze, itd.). Czynniki demograficzno-biopsychiczne,
które wskutek stopniowego lub skokowego wzrostu populacji danego obszaru, wymuszały powiększanie powierzchni krajobrazów rolniczych i pasterskich. Należy podkreślić szczególne umiejętności niektórych społeczności (np. olędrów) do gospodarowania ziemią w danych warunkach środowiskowych. Wielowiekowe doświadczenie i nabyte w dziejach umiejętności przygotowywania i zabezpieczania terenów
uprawnych, odbijało się w specyficznych cechach organizacji przestrzennej (np.
w system polderowy lub system terasowania pól). W grupie tych czynników dużą
rolę odgrywa podatność lub odporność danej populacji na choroby, zarazy i klęski
elementarne ponieważ pośrednio wpływa na kształtowanie się związków przywiązania człowieka z miejscem i prowadzi do zapisania tradycji w krajobrazie. W grupie
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tych czynników mieszczą się także zmiany w sposobach użytkowania ziemi wynikające z nowych wymagań żywieniowych uwarunkowanych kulturowo.
Na kształtowanie krajobrazów rolniczych i pasterskich duży wpływ mają czynniki społeczne, w tym struktura własności. W bardzo wielu regionach Polski zachowały się jeszcze historyczne podziały i granice pól w postaci miedz śródpolnych,
zadrzewień, czyżni, polnych dróg, często obsadzanych drzewami owocowymi. Takie
trwałe struktury przechowały się na np. z czasów ordynacji pińczowskiej na obszarze Niecki Pińczowskiej (Kostrowicki, Solon, 1994) a także, jak pokazują badania
m.in. M. Stepaniuka i A. Gaweł (2006) na Podlasiu, gdzie nadal trwałe są elementy
krajobrazu z czasów reformy włócznej królowej Bony (Plit J., 2009). Na Żuławach
trwałe formy własności opisała m.in. B. Lipińska (2010). Na Pomorzu Zachodnim
uwłaszczenie chłopów (1807-1850) i rozwój kapitalistycznych stosunków gospodarowania doprowadziły do wykształcenia się dużej junkierskiej własności ziemskiej
(Czapiewska, 2003). Cechy te obecnie stanowią znaczący wyraz tradycji krajobrazu,
przez utrwalanie w przestrzeni rodzajów i form własności. np. własność wspólna –
typowa dla społeczeństw zbieracko-myśliwskich, pasterskich, koczowniczych, rolników osiadłych; własność prywatna, kształtując krajobraz w poprzez wielkoobszarowe latyfundia lub system rozdrobnionych gospodarstw – mikrofundia; własność
państwowa – typowa dla państw socjalistycznych z jej odmianą spółdzielczą.137
Czynniki ekonomiczne związane najczęściej z pojawianiem się nadwyżek produkcyjnych i wprowadzaniem towarów rolnych na rynek, wpływają na stopniowe
intensyfikowanie produkcji rolnej w zakresie upraw, chowu i hodowli zwierząt,
przez to zmieniają cechy organizacji przestrzennej krajobrazów. Należą tu m.in.
przestrzenne konsekwencje kryzysów gospodarczych, czy zmiennej koniunktury na
produkty rolne. Obecnie czynniki te odgrywają istotną rolę w systemie planowania
i profilowania rolnictwa pod kątem dopłat z Unii Europejskiej, prowadząc do rozwoju rolnictwa monokulturowego. Skutkują ujednolicaniem wzorców organizacji przestrzeni produkcyjnych. Mają zatem szczególne znaczenie w grupie krajobrazów odmiany inżynieryjno-technologicznej (rolnictwo precyzyjne, informatyczne). Natomiast
czynniki historyczno-kulturowe odgrywają ważną rolę w przekazywaniu wzorów
użytkowani przestrzeni, w tworzeniu tradycji miejsca i pielęgnowania związanych
z rolnictwem i pasterstwem zwyczajów i obrzędów. Zwykle przyczyniają się do
utrwalania tradycyjnych cech krajobrazów rolniczych i pasterskich oraz ich niematerialnych wartości.

Np. własność wspólna – typowa dla społeczeństw zbieracko-myśliwskich, pasterskich, koczowniczych, rolników osiadłych; własność prywatna – odwzorowana w krajobrazie przez wielkoobszarowe
latyfundia lub system rozdrobnionych gospodarstw (mikrofundia); własność państwowa – typowa
dla państw socjalistycznych z jej odmianą spółdzielczą – sowchozy i spółdzielcze kołchozy w krajach
związkowych ZSRR, Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR) i Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne
(RSP) w Polsce, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG), a także ogrodnicze Gärtnerische Produktionsgenossenschaft (GPG) – w byłej NRD, Jednotné zemědělské družstvo w Czechosłowacji, Termelőszövetkezet na Węgrzech, Kooperativa bujqësore w Albanii.
137
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W procesie kształtowania krajobrazów rolniczych i pasterskich swą rolę zaznaczają
także czynniki religijne, np. w wyniku najazdów, podbojów, migracji, w danym
obszarze pojawia się ludność o odmiennym wyznaniu, wymagająca innego (nie zawsze ekologicznie uwarunkowanego) od wcześniejszego systemu upraw i hodowli
zwierząt, co wynika z tradycji i zasad żywieniowych np. wyznawców islamu. Odnotować tu należy także niektóre cechy krajobrazów rolniczych powiązane ściśle z wyznaniem, np. brak winnic w regionach śródziemnomorskich, zamieszkałych przez
ludność muzułmańską czy brak hodowli trzody chlewnej (Plit F., 2008). Wśród czynników religijnych wpływających na krajobraz rolniczy należy uwzględnić migracje
spowodowane prześladowaniami religijnymi po reformacji np. mennonitów na obszary wschodniej Europy i tą drogą rozprzestrzenianie nowych wzorów uprawy
ziemi.
Ważną rolę w procesie kształtowania krajobrazów rolniczych i pasterskich odegrały czynniki polityczne – wynikające z podbojów terytorialnych i narzucania systemu upraw lub kierunku produkcji rolnej. Ich rola zaznaczyła się także przez różne
formy przymusu, wprowadzanie reform rolnych, katastrów gruntowych, komasacji
gruntów, kolektywizacji rolnictwa, wprowadzanie obowiązkowych kontyngentów,
blokad celnych. Należą tu także stymulowane politycznie gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych w postaci wprowadzenia nowych gatunków roślin
uprawnych (ziemniaków, buraków cukrowych, ryżu, kukurydzy itd.) i związanych
z tym zmianami organizacji przestrzennych.
W historycznym procesie kształtowania krajobrazów rolniczych i pasterskich
równoległą rolę odgrywały czynniki techniczno-cywilizacyjne, w tym zmieniające
się systemy rolne (np. odłogowy, ugorowy, (w odmianie kopieniaczej i ornej), systemy z intensywnym nawadnianiem, tzw. upraw suchych, rolnictwa uprzemysłowionego) oraz systemów hodowli zwierząt (systemy mieszane, przydomowe, pastwiskowe), a także wynikające z stosowania wyspecjalizowanych narzędzi i maszyn rolniczych (przejście od systemów kopieniaczych po orne i zmechanizowane, i komputerowo sterowane) a także współcześnie wprowadzanie systemów rolnych nie związanych z naturalnymi warunkami środowiska przyrodniczego np. wspomaganych
techniką i biotechnologią zabiegów genetycznych, inżynieryjnych itp. np. rolnictwo
szklarniowe, precyzyjne, wprowadzanie gatunków modyfikowanych genetycznie
(Zimny, 2007).
Udział tych czynników i ich proporcje były zmienne w dziejach. Wielokrotnie były ze sobą wzajemnie sprzężone, jedne były skutkiem drugich i dlatego dawały spotęgowany wpływ na krajobraz. Przestrzenne wpływy zostały szczegółowo omówione w rozdziale poświeconym studium przypadku (rozdz. 8).
5.2.2. Ewolucja krajobrazów rolniczych
Najstarsze systemy rolne wykształcone zostały przez cywilizacje nadrzeczne. Ich
szczegółowy opis i ewolucję zwierają prace m.in. A. Piskozuba (1993); G. Hamdana,
(1952, 1961); K. Wittfogela, (1956, 1957); H. Helbeaka, (1960). Krajobrazy rolnicze
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rozwijają się od około 5000 lat co wynika z ich przystosowania do warunków przyrodniczych – regularnego nawodnienia i ugorowania.
Poza regionami dolin wielkich rzek krajobrazy rolnicze były kształtowane w ewoluujących systemach użytkowania rolniczego. Było to podstawą do wydzielenia
przez autorkę w obrębie typów krajobrazów rolniczych – odmian – wykształconych
w konkretnych systemach użytkowania. Za najwcześniejsze należy uznać gospodarowanie leśno-odłogowe (forest fallow, slash and burn, swidden culivation). Pomimo, iż
system ten stanowi najwcześniejsze ogniwo krajobrazów rolniczych, w niewiele
zmienionej formie przetrwał do czasów współczesnych na obszarach o skrajnie niskim poziomie organizacji i techniki produkcji rolnej (tzw. rolnictwo kopieniacze).
System leśno-odłogowy138 był podstawą kształtowania krajobrazu rolniczego w czasach starożytnych. Przy mało licznej populacji plemion gospodarujących, krajobrazy
leśne (seminaturalne) regenerowały się względnie szybko. Wzrost populacji powodował zwykle skrócenie okresu odłogowania, co uniemożliwiało pełne ekologiczne odbudowanie lasu. Ponadto wskutek zmiany warunków wodnych i glebowych dochodziło do przekształcenia krajobrazów przyrodniczych, np. seminaturalnego lasu
w antropogeniczną sawannę – użytkowaną w systemie zaroślowo-odłogowym (bushfallow cultivation). System ten umożliwiał wprowadzenie do uprawy zbóż, początkowo prosa i sorga a później także pszenicy, jęczmienia i kukurydzy). Przy takim
modelu użytkowania następowało cykliczne „zastępowanie” krajobrazów leśnych
(przyrodniczych – seminaturalnych) przez kulturowe rolnicze i ponownie seminaturalne
(leśne, sawan). Przy stabilnej populacji ludzkiej przez wiele stuleci krajobrazy rolnicze kształtowane w systemie leśno-odłogowym i zaroślowo-odłogowym stanowiły
dominującą odmianę w krajach strefy równikowej i podrównikowej, ale także
umiarkowanej (Clark, 1957). Stanowiły także dominującą odmianę na ziemiach polskich w okresie neolitu139 (Hejnosz, 1960; Kruk i in., 1996; Podwińska, 1962).
Krajobrazy rolnicze odmiany leśno-odłogowej przetrwały jako dominujący typ
rolniczy do wczesnego średniowiecza. Jak podaje J. Kostrowicki (1973) do lat 70. XX
w. występowały wyspowo w odmianie odłogowej w górach Hiszpanii i Portugalii,
Alpach, Bałkanach, Skandynawii. Natomiast na stepach w Eurazji po II wojnie światowej, krajobrazy rolnicze kształtowane w systemie trawiasto-odłogowym, gdzie
współistniały z krajobrazami pasterskimi wykształconymi przez ludy koczownicze,
zostały rewolucyjnie zastąpione przez krajobrazy rolnicze kształtowane w systemie
nawadnianym – ciągłym.
Drugim zasadniczym etapem kształtowania się krajobrazów rolniczych w systemie odłogowym był okres wprowadzenia narzędzi rolnych umożliwiających orkę
(radło, radlica a później, socha i pług) oraz wykorzystywanie zwierząt pociągowych.
Wynalazki te spowodowały rozprzestrzenianie się krajobrazów rolniczych ze strefy
W literaturze polskiej inaczej, wędrowny, przerzutowy, żarowy, wypaleniskowy, rotacyjny, ma
wiele określeń lokalnych, którego w miarę kompletny wykaz podaje J.E. Spencer, 1966 (za J. Kostrowickim, 1973).
139 Analizę rozmieszczenia osadnictwa neolitycznego na wyżynach lessowych Polski i jego związku
z krajobrazem przeprowadzili m.in. Kruk i in. 1996.
138

103

5. Funkcjonalne zróżnicowanie i rozwój krajobrazów kulturowych

śródziemnomorskiej na umiarkowaną. Krajobrazy rolnicze kształtowane w różnych
odmianach systemu odłogowego, bez zabiegów nawożenia i nawadniania pozostawały
w fazie równowagi ekologicznej i samoregulacji w warunkach użytkowania przez
społeczeństwa o niskiej populacji. Ich lokalny zasięg wyznaczało sąsiedztwo osad
ludzkich a wędrowny charakter ograniczał możliwości szerszego rozprzestrzenienia.
Przez stulecia krajobrazy kulturowe rolnicze w takiej odmianie zajmowały różne strefy klimatyczno-glebowe i przy braku wpływu pozaprzyrodniczych czynników modyfikujących były przykładem harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody.
Zaburzenia równowagi przyniósł wzrost populacji i związany z nim przyspieszony
cykl rotacji pól oraz wpływ czynników antropogenicznych (spadek naturalności krajobrazów rolniczych).
Krajobrazy rolnicze kształtowane w wyniku odłogowania stopniowo zostawały
zastępowane systemem ugorowym, którego cechą było skrócenie okresu nieużytkowania określonych terytoriów rolniczych do jednego sezonu i stosowanie płodozmianu. Zastosowanie nowych technik (nawadnianie, odwadnianie, terasowanie140)
uprawy pozwoliło na długotrwałe użytkowanie i „utrwalenie” krajobrazów rolniczych.
Począwszy od czasów starożytnych w krajach śródziemnomorskich rozwinął się
system ugorowy w formie dwupolówki. Związana z nią odmiana krajobrazów rolniczych była bezpośrednio wymuszona cechami środowiska, a w szczególności klimatem i dwoma wyraźnymi porami roku, do których nawiązywał system uprawy (Falkowski, Kostrowicki, 2001). Pierwotnie deterministyczny model użytkowania ziemi
rozprzestrzenił się na kraje całej południowej i śródziemnomorskiej Europy jako typowy dla Imperium Rzymskiego model gospodarowania. Został on wprowadzony
w kontynentalnej Europie na południe od Karpat i doliny Loary na wszystkich terytoriach kolonizowanych przez Rzymian. Do dzisiaj można w krajobrazie wymienionych regionów można odczytać typowe dla dwupolówki podziały na regularne
kwadraty tzw. „centuratio”. Cechą charakterystyczną, która w wersji modelowej
przetrwała do czasów współczesnych w krajach śródziemnomorskich jest bardzo
zróżnicowania faktura krajobrazu. Pojawia się ona w związku z koniecznością lokalnego dopasowania upraw do warunków topograficznych. Skutkowało to powstaniem systemu tzw. upraw przemieszanych (coltura promiscua), np. w środkowych
Włoszech (Kostrowicki, 1973; Lebeau, 1969, za J. Kostrowickim, 1973, s. 204). Rozprzestrzenienie dwupolówki na tereny gdzie nie znajdowała ona uzasadnienia
w warunkach środowiskowych, doprowadziło do wyjałowienia gleb wskutek szybkiej erozji i braku dostatecznie długiego ugorowania.
We wczesnym średniowieczu w krajach Południowej Europy nastąpiło zastąpienie systemu ugorowego dwupolowego przez trójpolówkę, a w krajach Środkowej
i Północnej Europy system trójpolowy zastąpił wprost system odłogowy leśny lub

Odmianą, która przynosiła stosunkowo największe zmiany we wcześniejszym krajobrazie przyrodniczym, nieużytkowanym wcześniej ze względów na niedogodne warunki topograficzne lub
użytkowanym w ograniczonym zakresie był system terasowy.
140
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zaroślowy141. W Europie trójpolówka funkcjonowała w trzech modyfikacjach, dających różne odmiany krajobrazu rolniczego. Pierwszy, związany z trzyletnim zmianowaniem nieregularnym cechowało dowolne rozmieszczenie pół i łąk, i charakterystyczne było dla społeczeństw o małej populacji, gospodarujących ekstensywnie.
Drugi rodzaj wynikał ze wzrostu populacji, co wymuszało trójpolówkę uregulowaną
z podziałem na niwy o jednakowej klasie jakości gleb. Dziedziczenie ziemi i podział
wzdłużny skutkował dzieleniem i pól i zawężaniem zagonów. Ugruntowane zasady
zarządzania142 takim układem upraw zamykało możliwości nowatorskich rozwiązań
i postępu.
Trzecim rodzajem była trójpolówka indywidualna na obszarach kolonizacji leśnej, w górach i na bagnach gdzie pola dzielone były na długie łany, skierowane na
zewnątrz wsi. Ten ogólny model był zazwyczaj modyfikowany przez lokalne warunki topograficzne i hydrograficzne. Wpływ czynników technicznych (wynalazki
maszyn i narzędzi rolniczych) zmienił zasady organizacji produkcji.143 Krajobrazowymi konsekwencjami wielowiekowego panowania trójpolówki była charakterystyczna organizacja przestrzeni – przejście z układu chaotycznego o przypadkowym
rozkładzie pól w systemie odłogowym w układ zwarty i regularny.144 Ponadto system trójpolowy skutkował zbliżeniem krajobrazów rolniczych i osadniczych-wiejskich.
Począwszy od czasów średniowiecza krajobrazy osadnicze-wiejskie sąsiadują z rolniczymi.
Trójpolówka zapisała się bardzo wyraźnie w krajobrazie Polski – w tradycji
użytkowania ziemi, w strukturze gruntów, rozplanowaniu wsi, przez nadal czytelne
układy niwowe i łanowe pól, zachowane fragmenty podmokłych łąk oraz niewielkich obszarów leśnych wśród pól i pastwisk na wysoczyznach. Krajobrazy kształtowane wg tego modelu zachowały się nadal reliktowo na Podlasiu, na ziemi kieleckiej
i północnej Lubelszczyźnie (Biegajło, 1962). W XVII w. nastąpiło uwolnienie z przymusu polowego co, przy nadwyżkach towaru i jednoczesnym postępie w zakresie
techniki rolnej i maszyn, spowodowało upadek systemu trójpolowego lub jego przekształcenie.

Francja – IX w., w krajach słowiańskich – XII w., gdzie współistniał z odłogowym. W wiekach XIIIXIV większość kontynentalnej Europy zajmowały krajobrazy rolnicze wykształcone w systemie trójzmianowego systemu produkcji.
142 Wyznaczanie granic i dróg dojazdowych ograniczały swobodę przemieszczania się i wymuszały
zjawisko przymusu polowego czyli jednoczesnego uprawiania tych samych upraw i wykonywania
czynności polowych.
143 Użycie pługa zmieniło fakturę krajobrazu. Rozkład pól z kwadratowych zmienił się we wzdłużne
pasy – zagony; typ ten przetrwał do XVI-XVIII w. a w Europie Wschodniej nawet do XX w. (Kostrowicka, 1960).
144 Krajobrazy ukształtowane w systemie trójpolowym cechowała równowaga ekologiczna (opiera się
na stosowaniu ugorowania, głębokiej orki i naturalnego nawożenia ) i samoregulacja (Pfiefer G., za
Kostrowickim, 1973). Istota równowagi oparta była na właściwej proporcji powierzchni upraw i liczby
zwierząt hodowlanych Krajobrazy kształtowane w takim systemie można uznać za harmonijne, gdyż
w większości wynikały z uwarunkowań środowiskowych.
141
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Geneza krajobrazów rolniczych Europy Północnej i Zachodniej jest inna. Warunki
klimatyczne ograniczały rekonstrukcję lasu właściwą dla systemu żarowo-odłogowego.
Wtórne odłogi regenerowały się jako formacje trawiaste (moors, heaths), krzaczaste
lub wrzosowiska. Tereny uprawne ograniczone były do dolin rzecznych i do cieplejszych wybrzeży. W tych regionach krajobrazy rolnicze kształtowane były w odmianie
infield-outfield a istota ich kształtowania było gospodarowanie bezugorowe – ciągłe.
Wśród pól zakładane były małe osiedla rolnicze – hamlets (Uhlig, 1961). Intensywnie
użytkowano strefę przyległą do osad, uprawianą w charakterystyczne wysokie
grzędy rozdzielone głębokimi bruzdami (infield) a ekstensywnie użytkowano strefę
peryferyjną, często nadal w systemie odłogowo-żarowym (outfield) (Uhlig, 1961;
Diemont, Jansen, 2005; Jansen, 2008). Ślady takich krajobrazów rolniczych w tej odmianie – z charakterystycznymi układami bruzd i grzęd – zachowały się na terenie
całej Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Normandii i Bretanii a także Portugalii. Na
ten ogólny układ przestrzenny, istniejący do czasów późnego średniowiecza nakładały się formy technologiczne związane z określoną specyfiką klimatyczną, hydrologiczną, warunkami glebowymi i topograficznymi. Za najistotniejsze czynniki i formy
przekształcenia krajobrazu należy uznać te, które powstały w wyniku nawadniania,
odwadniania i terasowania stoków (np. systemy basenów, kanałów, tam, grobli, tuneli, np. system qanat145 (foggara), a także urządzeń czerpiących i przelewających wodę np.: systemy typu delou, żurawie np. szaduf, koła zębate np. sakije, tambury, koła
wodne, czerpaki, akwedukty i wiatraki. Systemy te zostały opisane na obszarze starożytnego Chorezmu m.in. przez B.O. Andrianową, 1957; T. Tanzybajewa, 1958; S.P.
Tołstowa, 1948. Do dzisiaj obiekty hyrotechniczne związane z nawadnianiem pól
wzbogacają krajobraz rolniczy Syrii, Palestyny, Armenii, Gruzji, Arabii Saudyjskiej,
Iranu, Turkmenii, Uzbekistanu (Guljamow, 1967), Tunezji, Maroka, Libii, Egiptu,
Hiszpanii, wysp Greckich, Turcji, ale także Zjednoczonych Emiratów Arabskich146
i Omanu (Crouchley, 1938; Tanzybajew, 1958). Urządzenia te przyczyniały się do
przeobrażeń stepów (zerodowanych już krajobrazów ugorowej uprawy zbóż)
w kwitnące ogrody (np. Walncja, Murcja, Andaluzja)147. Systemy nawadniające wielokrotnie niszczone wskutek najazdów, wojen, podbojów i kolonizacji były w kolejnych latach odbudowywane (Tołstow, 1948). Ponadto rolnictwo w strefie suchej zachowało się w refugiach, które często stanowiły bogatsze w wodę gruntową oazy
i niewielkie kotliny w górach.
Odmiennie postępował proces kształtowania krajobrazów rolniczych na terenach
wymagających odwadniania gruntów. Wczesne systemy odwadniające rozwinęły się
w średniowieczu na terenie delty Renu, Mozy i Skaldy (XI-XIII w.). W tym samym

System był znany już 2500 lat BC w Persepolis.
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich coraz częściej dawne urządzenia nawadniające przenoszone są do muzeum, np. do Cultural Heritage Village w Abu Dhabi.
147 Celowo została pominięta kwestia nawadniania w krajach strefy monsunowej, dla której istnieje
także bardzo rozległa literatura; m.in.: R. West, 1948: Cultural geography of the modern Tarascan
area. Washington.
145
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czasie system polderów rozwinął się we Flandrii148. W całym średniowieczu trwał
proces odwadniania wybrzeży Anglii, doliny Elby, Półwyspu Jutlandzkiego. Już
w czasach nowożytnych był kontynuowany na terenach północnych Niemiec, w dolinie Odry, Wisły, Żuław Wiślanych, a następnie Pregoły i Niemna. Pozwoliło to na
wprowadzenie gospodarki ciągłej – bezugorowej.
5.2.3. Ewolucja krajobrazów pasterskich
Krajobraz pasterski stanowi podtyp krajobrazu kulturowego, którego funkcja jest
podporządkowana hodowli zwierząt i związana jest najczęściej z koczownictwem
i innymi formami ekstensywnego wypasu. Strukturę tradycyjnych krajobrazów pasterskich cechuje wysoki udział elementów przyrodniczych (naturalność krajobrazu)
i silne uzależnienie składnika antropogenicznego od cech ekosystemu. Krajobrazy te
należy uznać za chronologicznie równoległe z krajobrazami rolniczymi i wczesnymi
krajobrazami osadniczymi-wiejskimi. Współcześnie krajobraz pasterski ten ma charakter
reliktowy. Obecnie został zastąpiony krajobrazami odmiany pastwiskowej.
W literaturze przedmiotu istnieją liczne klasyfikacje systemów chowu i hodowli
zwierząt przydomowych (m.in. Deffontaines, 1948; Gourou, 1980; Veyert, 1951; Zalcman, 1957), różniące się systemem towarzyszących upraw, warunków środowiskowych a także stosunków społeczno-gospodarczych i własnościowych w rolnictwie.
Z punktu widzenia niniejszego opracowania interesujący jest wpływ pasterstwa na
kształtowanie się krajobrazów kulturowych oraz na ich dalsze różnicowanie. Istotna
wydaje się ocena roli kolejnych systemów pasterskich: tzw. chowu marginesowego
i „uczuciowego”, systemu przydomowego, pasterstwa pastwiskowego, pasterstwa
koczowniczego wędrownego, systemu otgonnego, chowu kulturalno-pastwiskowego,
pasterstwa wędrowno-sezonowego (transhumanacja), letniego pasterstwa górskiego
i bardzo intensywnych form chowu oborowego i zagrodowo-oborowego149. Dokonując przeglądu literatury, której bogaty wykaz przedstawiają J. Falkowski i J. Kostrowicki (2001), za najmniej inwazyjny należy uznać chów przydomowy, będący nieodłączną częścią rolnictwa leśno-odłogowego150.
Podobnie jak w przypadku rolnictwa, pasterstwo także wykształciło kilka odmian krajobrazów kulturowych. Odmiana koczownicza krajobrazu pasterskiego powstała na rozległych terytoriach lasostepu centralnej Euroazji i północnej Afryki151
(obszary zajęte przez Scytów, Hunów, Turków, Mongołów, ludy semickie Bliskiego
Średniowieczna Flandria była wzorem najintensywniej rozwiniętego rolnictwa towarowego
i upraw ogrodowych. Przyczyn dzisiejszego zaawansowania technologicznego rolnictwa Holandii
należy szukać w tradycji i otwartości na postęp.
149 Typowego dla rolnictwa precyzyjnego, bardzo produktywnego i dochodowego (np. Holandia,
Dania), o wysokim wskaźniku zużycia energii i silnie zmieniającego krajobraz.
150 Udomowione zwierzęta hodowane były zarówno dla zaspakajania elementarnych potrzeb fizjologicznych (jedzenie, odzież, lekarstwa) jak i potrzeb duchowych, np. dla praktyk religijnych, obiektów
kultu itp. (por. Sauer, 1960).
151 Model koczowniczego użytkowania trenu osiągnął rozkwit na terytorium Azji w czasach imperium
Wielkich Mongołów (za panowania Czyngis-chana XII/XIII w.) oraz Timura (przełom XIV/XV w).
148
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Wschodu oraz Arabów). Przez wiele wieków ta odmiana krajobrazu współistniała
z krajobrazami przyrodniczymi pierwotnymi pozostającymi poza eksploatacją człowieka z uwagi na utrudnione lub niemożliwe warunki do użytkowania (ówczesna,
średniowieczna anekumena152).
Pasterstwo koczownicze cechowało i cechuje ekstensywne, mało inwazyjne, racjonalne i produktywne użytkowanie krajobrazu; jednocześnie jest dochodowe na
poziomie zachowanej równowagi populacyjnej i środowiskowej, w obszarach gdzie
niemożliwy jest rozwój rolnictwa bez nawadniania. Typowe krajobrazy pasterskie
odmiany koczowniczej zachowały się w północnej części Kazachstanu, Kirgistanu
i Mongolii (Kemery, 2006) (http://www.amazon.com/Yurts-Living-Round-Becky Kemery/dp/1586858912#reader_1586858912, a także Iranu, Afganistanu; w z zmienionej
formie w Mongolii, chińskim Turkiestanie Wschodnim (w Kaszgarii i Dżungarii).
Wskutek oddziaływania wielu czynników (w przewadze pozaprzyrodniczych) tradycyjne koczownictwo i krajobrazy kulturowe utrzymywane w stanie równowagi
ekologicznej stają się już reliktem. Współczesne dynamiczne przemiany polityczne,
ekonomiczne, demograficzne – ogólnie związane z globalizacją, a także skutki przyrodniczych procesów (w dużym stopniu wywołanych także przez antropopresję),
np. pustynnienie, Plit F, 1995, Plit F. bez daty) są poważnym zagrożeniem dla zachowania tradycyjnych krajobrazów pasterskich odmiany koczowniczej.
Przejściowym typem, kształtującym od połowy XX wieku krajobrazy kulturowe
pasterskie jest system otgonny. Jest on zmodernizowanym wędrownym pasterstwem
pastwiskowym, który wykształcił się w latach 40. XX w. na stepach Kazachstanu,
a następnie rozpowszechnił na terenach rolniczych kosztem zmniejszenia powierzchni upraw m.in. w Turkmenii, Uzbekistanie, Kirgizji, w Dagestanie i Gruzji
i wschodniej Syberii. Krajobrazy pasterskie odmiany pastwiskowej cechuje wyższa
racjonalizacja. Na szlakach przepędu stad krajobraz „wzbogacony” został o elementy
trwałej zabudowy, m.in. schronienia dla zwierząt, punkty dokarmiania i wodopojów, studnie, stacje weterynaryjne i stacji maszynowe dla zmechanizowanych prac
pasterskich a także elementy infrastruktury transportowej, zapewniającej odbiór surowców pochodzenia zwierzęcego oraz zabudowania stacjonarnego zaplecza socjalno-bytowego dla pasterzy. Te antropogeniczne elementy wprowadzone na stepy
Azji Środkowej zmieniły fizjonomię tradycyjnego krajobrazu pasterskiego odmiany
koczowniczej. Z czasem wykształciła się z nich odmiana stacjonarnego pasterstwa
pastwiskowego stosowana równolegle z typem wędrownym.
Systemem pokrewnym wykształconym w krajach górzystych Europy, jest sezonowe pasterstwo wędrowne (transhumanacja). Prowadzi ono do wykształcenia się
kolejnej odmiany krajobrazu pasterskiego związanego z sezonowym wykorzystywaniem pastwisk w różnych lokalizacjach topograficznych i klimatycznych. Zimą są to
najczęściej wilgotne i żyzne pastwiska na nizinach a latem pastwiska górskie.

Omówieniu kultury materialnej i form życia zbiorowego (religii i sztuce) poświęcona jest praca
K. Moszyńskiego (1929-32), stanowiąca na gruncie literatury polskiej podstawowe kompendium wiedzy o społecznościach pasterskich plemion słowiańskich.
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Pasterstwo sezonowe cechuje powtarzalność i przywiązanie do tradycyjnych szlaków wędrownych, które w krajobrazie zaznaczone są typowymi formami małej architektury jak szałasy, chaty do produkcji serów itp. Krajobrazy rozwijające się
w warunkach pasterstwa sezonowego istnieją do dziś w Hiszpanii, gdzie w latach
50. XX w. tą metodą wypasano ok. 1 mln owiec (stowarzyszenie hodowli owiec „la
Mesta”).153 System ten rozpowszechnił się także we Włoszech (między Alpami a doliną Padu oraz Apeninami a nizinami nadmorskimi a także na Sardynii) oraz we
Francji (między Pirenejami a Basenem Akwitańskim i na Korsyce). Krajobrazy tej
odmiany są ściśle powiązane z formami osadniczymi (transhumanacja wstępująca
i zstępująca) a także zakładaniem klasztorów w górach. Podobna odmiana krajobrazu pasterskiego przetrwało reliktowo na Bałkanach i Rumunii. Tam ich rozwój nastąpił w czasie panowania tureckiego). Polityczne rozczłonkowanie Bałkanów ograniczyło ten sposób hodowli, choć nadal jest spotykany w górach Dynarskich i Welebit,
na terenie Czarnogóry, południowej Albanii, Serbii i Macedonii. Poza Europą krajobrazy pasterskie odmiany wędrownej istnieją na Bliskim Wschodzie w Turcji, Iraku,
Iranie na pograniczu gór Zagros, Taurus, Kaukaz, Kopet-Dag (Dąbrowski, Nagrodzka–Majchrzak, Tryjarski, 1975; Lang, 1983; Szymański, Dąbrowska, 1979; Wojna,
1983).
Krajobrazy pasterskie wykształciły się także w strefie polarnej tundry, gdzie Inuici
(Grenlandii, Kanady, Alaski i Syberii), a w Eurazji Lapończycy, Nieńcy (Samojedzi),
Zyrianie, Tunguzi, Jakuci, Koriakowie i Czukcze do dziś prowadzą pasterstwo reniferów. Największe zmiany w zakresie krajobrazu kulturowego pasterskiego jak również trybu życia współczesnych koczowników zachodzą współcześnie na stepach
Mongolii, gdzie w powstało wielkie jutrowisko w bezpośrednim sąsiedztwie Ułan
Bator. Przykład ten jest najdobitniejszym wyrazem współczesnych zmian zachodzących w tradycyjnych stylach życia i w dynamicznych przemianach krajobrazów.154

La mesta – należący do wszystkich, bez właściciela – P. Veyret, (1951) pisał o zniszczeniach wywołanych przez masowe stada w krajobrazie Estremandury, Aragonii, Nawarry (za Falkowskim, Kostrowickim, 2001, s. 265).
154 Krajobrazy tego typu występują także poza Starym Światem, dlatego są tutaj jedynie wzmiankowane
– w obrębie krajów Ameryki Południowej (Andy – Indianie patagońscy – Tehuelcze (Tehuelche); Afryki
Środkowej (uczuciowy chów u Pigmejów, w południowo-zachodniej Afryce przez Buszmenów –
plemiona te mają obecnie charakter reliktowy. Ich pierwotne zwyczaje i kultura pasterska ustępuje
wobec procesów globalizacyjnych. Niepokojący jest ubytek liczebny Buszmenów – obecnie 50 tys. żyje
w rozproszeniu na terytorium Angoli, Botswany, Namibii, Zimbabwe reprezentując, wg antropologów, najstarszą kulturę ludzką. Aktualnie tzw. San People są obejmowani celowym programem
ochrony kultur i izolowani np. przed turystyką, będącą nośnikiem nowoczesności – Pustynia Kalahari, Angola, Zimbabwe i Botswana; ponadto słabo zaludnione i nieurodzajne obszary Australii Zachodniej, Queenslandu i Terytorium Północnego (Aborygeni). Wielkie zmiany wśród niegdyś liczebnych ludów koczowniczych Gadulia Lahar i pasterzy Rabari w Indiach zapoczątkowała epoka kolonializmu. W 1871 r. władze kolonialne wydały dekret „criminal tribes” – w wyniku którego przedstawiciele dziesiątków ludów wędrownych z terytorium Indii zostało uznanych za przestępców
i odizolowanych w obozach pracy lub osiadali w slumsach przechodząc proces sedenteryzacji (Lancaster, 2010).
153
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5.2.4. Pozostałości tradycyjnych systemów rolniczych i pasterskich
Dawne systemy upraw odegrały bardzo ważną rolę w kształtowaniu różnych
odmian krajobrazów rolniczych. Regiony, w których nie wprowadzano gruntownych
reform rolnych (komasacja i kolektywizacja rolnictwa) do czasów współczesnych
zachowały krajobrazowe zapisy dawnych struktur rolnych. Pierwszorzędowe
cechy podziału krajobrazów rolniczych na odmiany wynikają z systemu
uprawy (krajobrazy pól otwartych i zamkniętych) i zachowały sie na terenie Europy
w następujących obszarach:
– krajobrazy pól otwartych (wykształcone w wyniku średniowiecznego trójpolowego systemu agrarnego a szczególnie jej odmiany uregulowanej). Zachowały się
w Europie Środkowej – od północno-wschodniej Francji, przez południową Belgię,
południowe i środkowe Niemcy, Polskę, po zachodnią Rosję. Układ niwowy155 typowy dla trójpolówki, stanowi do czasów współczesnych charakterystyczną cechę
krajobrazów rolniczych większości terenów Europy, szczególnie Polski, (fot. 3), Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy zachodniej i wschodniej Francji. Najbardziej zgeometryzowaną formę przyjmują krajobrazy o niwowo-łanowym układzie z podziałem na
przemierzone parcele – łany. Odmiana ta tworzy interesujące kompozycje przestrzenne dopasowując się do warunków terenowych, np. wielkich meandrów rzecznych np. na Podolu (fot. 4) Jeszcze bardziej uporządkowaną i regularna formą krajobrazów o niwowej fakturze są skandynawskie solskifte (Kiełczewska-Zalweska, 1972).
– krajobrazy pól zamkniętych, typowe dla pozostałych systemów rolnych (głównie systemów grodzenia pól. Uznawane są za typ przejściowy między rolnictwem
wędrownym, przerzutowym a stacjonarnym). Systemy te zachowały się na Wyspach
Brytyjskich i we Francji (fot. 5) (Rackham, 1986; Pitte, 2003; Łuczaj, 2007). Krajobraz
rolniczy we Francji stanowi mozaikę pól podzielonych żywopłotami (krajobraz typu
bocage156) i terenów otwartych, gdzie żywopłoty są rzadkością (krajobraz typu champagne). Pola grodzone żywopłotami występują głównie w Anglii, zachodniej Normandii, w części Bretanii a także w niektórych departamentach Francji Środkowej
i Wschodniej. Krajobrazy pól grodzonych spotykane są miejscowo w austriackich
Alpach, w północnych Włoszech, Korsyce, Grecji i Niemczech (Rackham, 1986).
Współcześnie spotykane są także na obszarze Chorwacji (szczególnie Dalmacji i Krainy), gdzie małe grodzone poletka są dowodem „wyrabiania” ziemi do uprawy (fot.
6), zabezpieczania gleby przed spływem powierzchniowym.157

Za niwę uważa się część rozłogu, o jednolitym co do kierunku, długości i szerokości rozkładzie
parcel. Parcele własnościowe są przemieszane w obrębie niwy, a pola jednej własności mogą występować w obrębie różnych niw (Szymańska, 2009).
156 Bocage – w wolnym tłumaczeniu „lasek”. Odpowiednikiem francuskiego terminu bocage jest angielski termin hedged landscape lub enclosed landscape; krajobraz otwartych pól, określa się terminem openfield.
157 Czasem też poletka te stanowią ograniczony poligon, na który była znoszona w koszach żyźniejsza
gleba z innych miejsc – obserwacje autorki z centralnej Krainy w Chorwacji.
155
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Drugorzędny podział krajobrazów rolniczych wynika z zachowanych
cech organizacyjno-technicznych upraw i hodowli. Za najstarsze odmiany krajobrazów rolniczych należy uznać pola celtyckie. Spotykane są na terenie m.in. Alzacji,
Belgii, Holandii, Anglii, północno-zachodnich Niemczech, Dani i Szwecji.

Fot. 3. Krajobraz rolniczy – Beskid Żywiecki,
okolice Koconia.
Photo 3. Agricultural landscape – Beskid Żywiecki
Mountain, Kocoń village surroundings.

Fot. 4. Krajobraz rolniczy – meander rzeki Seret
koło wsi Blicze Złote, Podole, Ukraina.
Photo 4. Agricultural landscape – Seret rivers
meander near Blicze Złote village, Podole,
Ukraine.

Fot. 5. Krajobraz rolniczy – pola grodzone
Batz sur mer, Le Croisic, Bretania, Francja.
Photo 5. Agricultural landscape - enclosures fields
Batz sur mer, Le Croisic, Bretania, France.

Fot. 6. Krajobraz rolniczy – pozostałości po polach
grodzonych, suche murki w okolicach Šybenika,
Dalmacja, Chorwacja.
Photo 6. Agricultural landscape – remains of enclosures fields, Šybenik surroundings, Dalmatia,
Croatia.

Występują wyspowo158 wśród torfowisk jako ponad stuhektarowe pola, na które
składają się prostokątne działki ¾ arowe, otoczone nasypem lub wałem, zabezpieczającym przed spływem wód. Zaprzestanie użytkowania tych pól i zarzucenie

Ich enklawowe występowanie oraz „przykrycie” przez kolejne systemy uprawy nie pozwoliło na
zobrazowanie ich na mapie (ryc. 17).
158
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systemu uprawy miało miejsce około IV w. wraz ze zwilgoceniem klimatu i wyższymi sumami opadów a także wskutek najazdów barbarzyńców (Powell, 1999).
Odmiana krajobrazów rolniczych strefy śródziemnomorskiej o zróżnicowanej
fakturze, ukształtowana została w systemie dwupolówki, z zachowanym systemem
kamiennych murków ograniczających erozję gleby i rozproszonym układem roślin
wieloletnich drzew oliwnych, wąskimi pasami winnej latorośli, uprawami drzew
owocowych (fot. 7, 8, 9) i upraw zbożowych (fot. 10).

Fot. 7. Krajobraz rolniczy – tradycyjna uprawa
oliwek, okolice Montalcino, Toskania, Włochy.
Photo 7. Agricultural landscape – traditional cultivation of olive trees, Montalcino surroundings,
Toscany, Italy.

Fot. 9. Krajobraz rolniczy - sady brzoskwiniowe,
dolina rzeki Kacza, Krym, Ukraina.
Photo 9. Agricultural landscape – peach orchards,
Kacza river valley, Crimea, Ukraine.

Fot. 8. Krajobraz rolniczy – nowe plantacje oliwek
i winnej latorośli, Andaluzja, Hiszpania.
Photo 8. Agricultural landscape – new
vineyard and olive groves, Andalusia, Espania.

Fot. 10. Krajobraz rolniczy - pola pszeniczne,
okolice masywu górskiego Dżebel
Zaghouan, Tunezja
Photo 10. Agricultural landscape – wheat field,
Dżebel Zaghouan Mountain surroundings,
Tunsia.

Za reliktowy należy uznać odmianę krajobrazów pól otwartych o kształcie nieregularnym lub zbliżonym do kwadratu, z drzewami owocowymi w strefach granicznych. Przypominają strukturę pól krajów śródziemnomorskich. Występują we Francji na południe od Loary (np. Akwitania) w zasięgu dwupolówki wypartej następnie
przez system trójpolowy.
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Do dawnej odmiany należy zaliczyć także krajobraz rolniczy o układzie pasowym
(lub płosowym), wywodzący się z układu jednopolowego, związany z niewielkim
osiedlami (drubblel, kamp). Cechują go wąskie pola, rozdzielone wysokimi miedzami.
Typ ten występuje na terenie północno-zachodnich Niemiec (w Górach Łupkowych,
Vogelsberg, Rhön, Taunus. Uważany jest za kontynentalną odmianę jednopolowego
systemu infield-outfield (Otremba, 1961). Krajobrazy tej odmiany, związane z osadnictwem wsi skupionych (najczęściej o charakterze wielodrożnic), były podstawą do
wykształcenia układów niwowych, zachowanych do czasów współczesnych na wielu obszarach Europy, w tym w Polski. Do czasów obecnych ślady średniowiecznych
regulacji trójpolowych nosi krajobraz rolniczy na terenie Danii i południowej Szwecji, północno-wschodniej Francji, Belgii, Austrii i Niemiec, Słowenii i Polski. Na terenach tych zachował się także zmodyfikowany układ niwowo-blokowy, cechujący się
występowaniem długich na kilka kilometrów pasm pociętych na bloki ułożone prostopadle do pasm. W obrębie bloków podziały dziedziczne i sprzedaże powodowały
dalsze rozdrobnienie własności i powstawanie charakterystycznej szachownicy pól.
Stanowi ona cechę krajobrazów rolniczych rozłogów należących do małych siedlisk
i przysiółków szczególnie w Polsce i w Słowenii.
Dość powszechnie występuje także odmiana krajobrazu powstała w układzie łanowym związanym z wsią łańcuchową oraz kolonizacją terenów leśnych i bagiennych, prowadzoną m.in. wskutek karczunku lasów i osuszania mokradeł przez m.in.
Benedyktynów i Cystersów. Najstarsze pozostałości układów łanowych zachowały
się w Westfalii z IX w. Pola ciągną się wąskimi pasmami prostopadle do drogi lub
rzeki, wzdłuż której rozlokowana jest wieś łańcuchowa. Układy takie spotykane są
w Niemczech, Austrii, południowej Polsce, rzadziej w Czechach i Słowacji.
Znaczne rozprzestrzenienie zajmuje również odmiana blokowa krajobrazu
rolniczego, będąca efektem przeobrażeń gruntów skutek parcelacji majątków, komasacji i reform rolnych, np. w Niemczech i Polsce.
Poniżej zaprezentowano mapę wieku i rozmieszczenia różnych odmian krajobrazów rolniczych (ryc. 17).
Na potrzeby koniecznej tematycznej generalizacji mapy pominięto na niej rozkład lasów oraz czynnik hipsometryczny i klimatyczny. Przyjęte ograniczenia dały
dalece uproszczony obraz, szczególnie w krajach skandynawskich i alpejskich.159

Do mapy tej można zgłaszać szereg zastrzeżeń (nie ilustruje odmian krajobrazów rolniczych na
terenie Rosji), nie prezentuje północnej granicy upraw. Problemów tych nie podnosił w swoim opracowaniu J. Kostrowicki (1973), a w nowym wydaniu Geografii rolnictwa świata (Falkowski, Kostrowicki,
2001) mapy rozmieszczenia obszarów z charakterystycznym stylem użytkowania nie zamieszczono
w ogóle.
159
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Ryc. 17. Wiek i odmiany tradycyjnych krajobrazów rolniczych Europy
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Kostrowickiego (1973, s. 220) – za R. Lebeau (1969)
oraz J. Wojtanowicza (2002, s. 18). Podział polityczny uwspółcześniony.
Fig. 17. Ages and types of traditional agricultural landscapes in Europe.
Source: own compilation on the basis of J. Kostrowicki (1973, s. 220) – after R. Lebeau (1969)
and J. Wojtanowicz (2002, s. 18). Contemporary political division.
1.
2.

3.

4.
5.
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Krajobrazy rolnicze odmiany pól grodzonych (ang. enclosures; fr. bocage) o osadnictwie rozproszonym z dominacją użytków zielonych (pastwiska),
Dawne krajobrazy rolnicze odmiany pól otwartych (nad. opienfield; fr. champagne)
o osadnictwie skupionym przekształcone w wyniku komasacji gruntów w odmianę pól grodzonych i osadnictwa rozproszonego,
Krajobrazy rolnicze odmiany pól otwartych z zachowanym reliktowo układem niwowym
(dawny system trójpolowy) oraz osiedli skupionych (głównie wielodrożnice) z przewagą
gruntów ornych,
Krajobrazy rolnicze odmiany pól otwartych, po transformacji rolnictwa wywołanych kolektywizacją,
Krajobrazy rolnicze odmiany łanowej, z dominacją wsi łańcuchowych,

5.2. Krajobrazy kulturowe rolnicze i pasterskie
6.

Krajobrazy rolnicze odmiany pól otwartych typu śródziemnomorskiego z przewagą upraw
trwałych (gaje oliwne, winnice, sady), o uprawie współrzędnej i osadnictwie skupionym,
7. Krajobrazy rolnicze uprawy współrzędnej (coultura promiscua),
8. Krajobrazy rolnicze odmiany ugorowej w obrębie wielkiej własności (montado) z przewagą
uprawy zbóż,
9. Krajobrazy rolnicze odmiany polderowej,
Wiek krajobrazów kulturowych rolniczych:
10. Krajobrazy rolnicze kształtowane w okresie 8000-7500 BC,
11. Krajobrazy rolnicze kształtowane w okresie 7500-7000 BC,
12. Krajobrazy rolnicze kształtowane w okresie 7000-6500 BC,
13. Krajobrazy rolnicze kształtowane w okresie 6500-6000 BC,
14. Krajobrazy rolnicze kształtowane w okresie 6000-5500 BC,
15. Krajobrazy rolnicze kształtowane po 5500 BC.

Struktura tradycyjnego krajobrazu pasterskiego przetrwała w stosunkowo mało
zmienionej formie w Azji Środkowej – w Turkmenii, północnym Iranie, Afganistanie,
chińskim Turkiestanie, Kaszgarii, Dżungarii, Półwyspie Kerczeńskim (fot. 11)
a w bardziej zmienionej formie na terenach stepów Mongolii. Obszar pastwisk radykalnie się tam kurczy160. Współcześnie obszary, na których nadal prowadzą swą
działalność plemiona koczownicze trudno jest jednoznacznie zakwalifikować do krajobrazu kulturowego pasterskiego. W porównaniu do czasów, kiedy pasterstwo było
jedynym sposobem użytkowania krajobrazu, obecnie widoczne są już nawarstwienia
pochodzące z późniejszych sposobów użytkowania takich terenów (np. rolniczego,
wiejskiego a nawet miejskiego). W większości przypadków dawne – „klasyczne”
krajobrazy pasterskie współistnieją z innymi typami krajobrazu, które rozwinęły się
niezależnie lub powstały wskutek modyfikacji życia plemiennego. Obecnie dążąc do
zwiększenia wydajności i zysków z hodowli zwierząt, większość państw, na terenie
których istniało przez wieki pasterstwo koczownicze przechodzi, w sposób mniej lub
bardziej sterowany, do bardziej wydajnych form chowu pastwiskowego (Kostrowicki, 1973; Falkowski, Kostrowicki, 2001).
Reliktowo krajobrazy pasterskie zachowały się np. we francuskiej Prowansji.
Obecnie podlegają rewitalizacji. Rekonstruowane są budowle z suchego kamienia
(głównie owczarnie, graniczne murki, terasy umacniane suchym kamieniem), tworzone są turystyczno-krajoznawcze szlaki a tradycyjne zawody związane z pasterstwem
są uznawane z dziedzictwo narodowe – podlegają ochronie i rządowemu wsparciu
jako element krajobrazu kulturowego.
W odmianie letniego pasterstwa górskiego krajobrazy te zachowały się na bardziej rozległych terenach Europy, m.in. w Alpach, Karpatach (w tym w polskich Tatrach, Beskidach i Bieszczadach), a także terenach wyżynnych (np. Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej). Pasterstwo górskie ograniczane poważnie po II wojnie
światowej jest obecnie w Polsce odtwarzane w postaci tzw. kulturowego wypasu na

Na krawędziach pustyń rolnicy osiadli zajmują pod uprawę tereny, z których wyparli koczowników. W wielu krajach stosuje się metody przymusu do stałego osiedlenia się dawnych koczowników.
160
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halach Tatr (fot. 12) i murawach kserotermicznych Wyżyny Częstochowskiej (Czylok, 2004; Czylok i in. 2010; Łajczak, 2004; Menadier, 2008; Plit J., 2004a).

Fot. 11. Krajobraz pasterski – step na
Półwyspie Kerczeńskim, Krym, Ukraina.
Photo 11. Pastoral landscape, step,
Kerczeński Peninsula, Krym, Ukraina.

Fot. 12. Krajobraz pasterski –
Hala Kalatówki, Tatry.
Photo 12. Pastoral landscape –
Kalatówki Hall, Tatry Mountain.

Towarzyszy temu rewitalizacja warstwy niematerialnej krajobrazu kulturowego.
Przywracane są dawne zawody, pielęgnowane zwyczaje i obrzędy pasterskie. Jest to
z kolei czynnikiem stymulującym rozwój rzemiosła i turystyki.
5.2.5. Krajobrazy rolnicze i pasterskie kształtowane współcześnie
W ciągu tysięcy lat doszło do wykształcenia wielu odmian krajobrazów rolniczych
będących skutkiem różnych warunków środowiskowych, form technologicznoorganizacyjnych, stosunków własnościowych i polityczno-prawnych. Współcześnie
w różnych częściach świata istnieją krajobrazy rolnicze kształtowane wskutek gospodarki zbieracko-myśliwskiej, ekstensywnego rolnictwa odłogowego, rolnictwa ugorowego (fot. 13), intensywnego rolnictwa z nawadnianiem (fot. 14) i bez nawadniania. Mogą one mieć postać reliktową, gdy nadal rolnictwo jest tam prowadzone systemem tradycyjnym, lub zniekształconą, wskutek nałożenia się późniejszych, bardziej nowoczesnych metod uprawy i hodowli. Większość krajów Starego Świata objęta została rewolucją przemysłową, która odcisnęła swoje piętno także na krajobrazach rolniczych. Różnorodne formy gospodarowania i odmiany tradycyjnego krajobrazu rolniczego przekształciły się w odmiany rolnictwa przemysłowego. Syntezę
tych przeobrażeń przedstawili w swej monografii M. Mazoyer i L. Roudart, (1997).
Większość terytoriów Europy przeszła wielokrotny proces zmiany systemów
użytkowania gruntów, co zaznacza się mozaikowatym stylem organizacji przestrzeni161 i współistnieniem wielu odmian krajobrazów rolniczych (ryc. 17). Zamieszczona
mapa stanowi przybliżony obraz rozmieszczenia głównych odmian krajobrazów
Wśród niewielu wyjątków w krajach zachodnich należy wspomnieć wieś Lxton, w Anglii, w której
zachował się średniowieczny układ pól otwartych.
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rolniczych powstałych w różnych systemach użytkowania ziemi oraz wiek ich
kształtowania.
Począwszy od XVIII w. wskutek rewolucji przemysłowej i silniejszej urbanizacji
dotychczasowe krajobrazy rolnicze zaczęły się dynamicznie różnicować. Postępował
rozwój ekstensywnego rolnictwa mieszanego. Konieczność wyżywienia wzrastającej
populacji wymuszała potrzebę upraw ciągłych i trwałych. Zainteresowanie społeczności
rolniczych kierowane było na intensyfikację i udoskonalenie technik nawadniania.
W XVIII i XIX w., wskutek postępu w technice rolnej i rozwoju kontaktów międzypaństwowych nastąpiło upodobnienie do siebie form techniczno-organizacyjnych
rolnictwa, co skutkowało ujednolicaniem krajobrazów rolniczych. Od drugiej połowy
XX w. nowoczesne systemy rolne wykształciły się w oparciu o zaawansowaną mechanizację, nawożenie i coraz częściej system numerycznego sterowania – (krajobrazy inżynieryjno-techniczne, np. Holandia). Spowodowało to zatarcie tradycyjnych cech
organizacji przestrzeni, kształtowanych w Europie od czasów starożytnych. Wśród
krajobrazów rolniczych funkcjonujących współcześnie można wyróżnić trzy zasadnicze odmiany różniące się cechami organizacji przestrzennej:
− krajobrazy rolnicze odmiany tradycyjnej – które cechują obszary o rozdrobnionej strukturze własności. Odmiana ta reprezentuje łanowo-niwowy rozkład pól będący efektem panujących w historii systemów rolnych a także utrwala w fizjonomii pokoleniowe podziały ziemi. Struktura takiego krajobrazu rolniczego jest bogata a faktura bardzo zróżnicowana i dodatkowo podkreślana przez zróżnicowanie upraw,
wysoką bioróżnorodność związaną z przetrwaniem miedz, czyżni i zadrzewień
śródpolnych, małych zbiorników wodnych i niewielkich śródpolnych lasów. Odmiana ta zachowała się w dużym stopniu w Polsce (Małopolska, Podlasie, Mazowsze) i na Litwie. W strefie śródziemnomorskiej odmiana ta reprezentowana jest przez
kultywowanie tradycyjnych upraw, np. zakładania nowych gajów oliwnych, winnic
(fot. 15) czy pól lawendy (fot. 16). W tych obszarach rolnictwo należy uznać za czynnik konserwujący strukturę dawnego krajobrazu rolniczego. Ponadto tradycyjna odmiana rolnictwa współcześnie podtrzymuje organizację przestrzeni, wpływa na pielęgnowanie krajobrazu, służy dziedziczeniu zawodów, podtrzymuje regionalne
zwyczaje i obrzędy.162

Lokalne święta związane ze zbiorem oliwek, lawendy i winobraniem, także dożynki i towarzyszące
im zwyczaje i obrzędy (krajobrazy okresowe w typologii fizjonomiczno - percepcyjnej – por. rodz.4.2.5.
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Fot. 13. Krajobraz rolniczy i pasterski
Wyżyna Abisyńska, Etiopia.
Photo 13. Agricultural and pastoral landscapes,
Abyssinia Upland, Ethiopia.

Fot. 14. Krajobraz rolniczy, terasowane
poletka ryżowe, Wyspa Luzon, Filipiny.
Photo 14. Agricultural landscapes,
terraces rice fields, Luzon Island,
Philippines.

Fot. 15. Krajobraz rolniczy – uprawy winorośli,
okolice St. Hippolite, Alzacja, Francja.
Photo 15. Agricultural landscape – vineyards, St.
Hippolite surrounding, Alsace, France.

Fot. 16. Krajobraz rolniczy – uprawa lawendy,
Prowansja – okolice Verdon.
Photo 16. Agricultural landscape – cultivation lavender – Verdon surrounding Provence, France.

Wiele z obszarów tradycyjnego rolnictwa spełnia obecnie wymogi tzw. „rolnictwa
ekologicznego” oraz rolnictwa zintegrowanego, zrównoważonego163 (por. Falkowski,
Kostrowicki, 2001). Są to często już krajobrazy wielofunkcyjne, których celem jest
także spełnianie funkcji turystycznej – agroturystyka, enoturystyka, turystyka kulinarna itp. (Vanslembrouck, Van Huylenbroeck, 2005). Ich rozwój jest współcześnie
stymulowany rosnącą popularnością zdrowej żywności i aktywnego stylu życia.
– krajobrazy rolnicze odmiany konwencjonalnej – występują na obszarach historycznie zachowanej wielkiej własności ziemskiej lub obszarach, które przeszły
reformy komasacji pól (w tym także kolektywizacji). Cechują się monokulturowym
systemem upraw, brakiem podziałów ziemi. Fizjonomicznie są to obszary jednolite,

Ponadto wiele takich obszarów wypełnia funkcję turystyczną; ekoturystyki, enoturystyki, turystyki
kulinarnej itd.
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o niskiej bioróżnorodności, nastawione na wysoką produktywność. Należą tu obszary
wschodniej Ukrainy, Rosji, a na mniejszą skalę Wielkopolski i Pomorza Zachodniego,
Śląska i Niemiec.
– krajobrazy rolnicze odmiany inżynieryjno-technologicznej (precyzyjne, informatyczne) – kształtują się w obszarach, wykorzystujących innowacje w zakresie
biotechnologii i inżynierii genetycznej a także zaawansowane technologie np. sterowane numerycznie systemy nawadniania, nawożenia, kontroli jakości gleby, kontroli
wzrostu i rozmnażania roślin, a także zbiorów i dystrybucji oraz przetwórstwa.
W zarządzaniu tą odmianą krajobrazów rolniczych wykorzystywane są metody nawigacyjne i informatyczne – np. satelitarne systemy lokalizacyjne oraz metody pozyskiwania i przetwarzania danych o charakterze przestrzennym, np. pozycjonowanie
maszyn prowadzących prace polowe, ewidencjonowanie obszarów objętych nawadnianiem, opylaniem164 itp. (Krönert, Steinhardt, Volk, 2001). Krajobrazy takie cechuje
niewielki związek z naturalnymi cechami środowiska geograficznego, np. uniezależnienie od pór roku, pogody, naturalnej żyzności ziemi, zasobów wód gruntowych.
W strukturze krajobrazu znaczącą rolę odgrywa infrastrukturą techniczna, np. wysoki udział szklarni,165 namiotów foliowych, w których prowadzi się produkcję roślin
oraz silosów, magazynów i zabudowań gospodarczych dla zwierząt hodowanych
systemem bezzagrodowym. Często krajobrazy rolnicze odmiany inżynieryjnotechnologicznej sąsiadują z tworzącymi się współcześnie krajobrazami usługowymi
(wielkopowierzchniowe instytuty badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe, pola
doświadczalne) (Gozdowski, Samborski, Sioma, 2007).
5.3. KRAJOBRAZY KULTUROWE – OSADNICZE
Krajobrazy osadnicze występują w dwóch odmianach: wiejskiej i miejskiej. Krajobrazy osadnicze-wiejskie stanowią podtyp krajobrazu kulturowego, który tworzy
kompleks złożony z wykształconej w procesie historycznym i zorganizowanej przestrzennie zabudowy (siedliska) oraz powiązanych funkcjonalnie i topograficznie rozłogów pól. Główną funkcją krajobrazów wiejskich jest funkcja mieszkaniowa, działalność rolnicza i leśna. Specyficzne cechy historycznych krajobrazów wiejskich wynikają z różnorodności morfologicznej siedlisk, struktury rozłogów pól i układu
dróg. Krajobrazy osadnicze-miejskie stanowią podtyp krajobrazów osadniczych,
który wykształcił się na podłożu wcześniejszych krajobrazów osadniczych wiejskich
wskutek ich transformacji wywołanej np. nadawaniem praw miejskich, wzrostem
liczby mieszkańców, zmianą funkcji. Powstają także na podłożu innych krajobrazów
(najczęściej rolniczych lub seminaturalnych – miasta na surowym korzeniu) dla wypełniania funkcji innych niż rolnicze. Podobnie jak wcześniejsze podtypy krajobrazy osadnicze miejskie należą pod względem ewolucyjnym do wczesnych typów krajobrazów
Więcej na ten temat w artykułach: Precision Agriculture – Vol. 1 / 1999 do Vol.12 / 2011.
Największy tego typu obszar powstał na południu Hiszpanii w Almerii (Burtynsky, 2011), jedna
z największych szklarni w Europie (140 ha) ma powstać Dobrzeniu Wielkim
i http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090112/POWIAT01/563509356.
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kulturowych, których powstawanie determinowane było względami ekonomicznymi – nadwyżką produkcyjną rolnictwa lub względami obronnymi.
5.3.1. Czynniki kształtujące rozwój krajobrazów osadniczych
Podobnie jak krajobrazy rolnicze i pasterskie krajobrazy osadnicze na wczesnych
etapach rozwoju wykazywały, a w społecznościach podtrzymujących tradycje przestrzenne nadal wykazują silny związek z warunkami naturalnymi. Czynniki przyrodnicze określały zasobność i przychylność siedliska dla danej grupy społecznej;
decydowały także o sposobach adaptacji człowieka do określonego krajobrazu – na
fakt ten zwracali już uwagę B. Zaborski, A. Wrzosek (1938). Przyjmując konieczną
generalizację dla porządku należy wymienić kilka najważniejszych. Stwierdzoną
prawidłowością jest zależność formy skupień osadniczych od warunków topograficznych, glebowych, wodnych. Wysoko położone tereny, nieurodzajne gleby, większy dostęp do wody sprzyjały osadnictwu rozproszonemu, podczas gdy niżej położone obszary, lepsze gleby i brak wody przyczyniały się do rozwoju osadnictwa
skupionego (Hornby, Jones, 1991). Deterministyczny związek istniał także między
rodzajem materiałów budowlanych a budową geologiczną (rodzajem skał podłoża
i ich dostępności do eksploatacji) oraz szatą roślinną (roślinny budulec jak drewno,
bambusy, liście palmowe i wiele innych właściwych dla przyrodniczej strefy krajobrazowej). Kolejną istotną zależnością uwidocznioną w krajobrazach osadniczych jest
zależność form i cech architektonicznych od warunków klimatycznych. Decydują
one m.in. o wielkości i zwartości zabudowy, orientacji geograficznej, wewnętrznych
rozwiązaniach konstrukcyjnych, kształcie dachów a także kolorystyce.
Wraz z postępem cywilizacyjnym, wzrostem populacji i różnicowaniem społecznym, a także podejmowaniem przez człowieka nowych form aktywności związki te
się rozluźniały, a krajobraz osadniczy w dużej mierze był kształtowany przez tzw.
pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju (por. determinizm etniczno-kulturowy – Szymańska, 2009). Współcześnie znane są przypadki całkowitej niezależności osadnictwa od walorów środowiska przyrodniczego a nawet próby zastępowania naturalnego środowiska sztucznie komponowanymi składnikami biogennymi (miasta futurystyczne, np. Masdar).
Do pozaprzyrodniczych czynników, które także są połączone wzajemną siecią
zależności, wpływających na charakter i jakość krajobrazów osadniczych należą
przede wszystkim czynniki społeczne. Decydują one przede wszystkim o funkcjach
danych jednostek osadniczych. Należy tu wymienić podstawowe zależności osadnictwa od faz rozwoju cywilizacyjnego: fazy agrarnej, industrialnej i postindustrialnejinformatycznej (Szymańska, 2009). Wpływ czynników społecznych na krajobraz
osadniczy obrazował się przede wszystkim przez sposoby zarządzania przestrzennego a te były pochodną podziałów społecznych (klasy i warstwy społeczne, ustrój klasowy społeczeństwa) i różnicowanych systemów produkcji: niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm, socjalizm, komunizm. Różnicowanie zawodowe, rozwój handlu,
rzemiosła z czasem przemysłu wydobywczego i przetwórczego, a także turystyki,
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skutkowało i nadal skutkuje rozwojem obszarów zurbanizowanych i powiększaniem
zasięgu krajobrazów osadniczych-miejskich.166 Postępująca globalizacja, internacjonalizacja życia i form gospodarki, prowadzi do ujednolicania form zabudowy (kosmopolityzm architektoniczny). Model współczesnego życia zawodowego (efekt globalizującej się gospodarki) skutkuje zwiększoną ruchliwością społeczeństw, dla której
w socjologii przyjął się termin „współczesny nomadyzm” (Sztumski, 2006, 2011).
W tej grupie czynników istotny był także podział klasowy społeczeństwa i związane
z nim różnice majątkowe, wyznaczana hierarchia społeczna obrazująca się w krajobrazie m.in. charakterystycznym budownictwem i specyficznym sposobem urządzania zieleni. W miastach były to reprezentacyjne kamienice, na przedmieściach lub na
prowincji zamki i pałace otoczone parkami i stylizowanymi ogrodami, dwory, zameczki myśliwskie, a we wsiach folwarki, czworaki, osady włościańskie. Z czasem
różnice społeczne i towarzyszące im dysproporcje majątkowe i zawodowe podkreślały w miastach patronackie osiedla robotnicze, wielokondygnacyjne osiedla mieszkaniowe tzw. bloki a w strefach podmiejskiego krajobrazu (szczególnie w malowniczych górach, strefach wybrzeży i pojezierzy) osiedla daczy, popularne zwłaszcza
w krajach socjalistycznych, jako osiedla domów letniskowych prominentnych pracowników, czy po II wojnie światowej pracownicze ogródki działkowe. Z upływem
czasu w grupie czynników społecznych bardzo istotne stawało się także hołdowanie
modom i potrzebom akcentowania w prywatnej przestrzeni indywidualnego lub
społecznego prestiżu. W krajobrazach osadniczych manifestuje się to m.in. zagęszczaniem lub rozprężaniem zabudowy, tworzeniem luksusowych, zamkniętych elitarnych dzielnic i osiedli167, często „wewnątrz” krajobrazów rolniczych (ryc. 18) lub
chronionych a wyborem wyborem ekstrawaganckich, nieuzasadnionych wzorem regionalnym form zabudowy i stylu architektonicznego, a będących wyłącznie reprezentacją zamożności i przynależności do określonej klasy społecznej.168
Z kolei czynniki ekonomiczne miały decydujący wpływ na zakładanie miast
i lokowanie osad służebnych itp. Zamożność społeczeństwa (wzrost lub spadek) był
także częstym powodem nadawania lub odbierania praw miejskich, przez co przekładała się na jakość fizjonomiczną osiedli a także na dbałość o przestrzeń publiczną
(wspólną) i prywatną (Pietras, Myga-Piątek, 2005). Wzrost zamożności obywateli
skutkuje współcześnie rozwojem osadnictwa w systemie deweloperskim, co przyczynia się do nadmiernej i niekontrolowanej konsumpcji przestrzeni (np. tereny
podwarszawskich gmin jak Piaseczno, Lesznowola, Nowa Iwiczna, itp.) (ryc. 18).

Przy czym następuje silne różnicowanie funkcji wypełnianych przez miasta: górniczych, przemysłowych, usługowych, ekonomiczno-finansowych, turystycznych, pielgrzymkowych itp.). To z kolei
powoduje nasilenie migracji ze wsi do miast a także powstawanie nowych struktur miejskich –
konurbacje, megalopolis, gigapolis (Szymańska, 2007).
167 Przykłady z Warszawy – osiedla Wilanów, czy w bezpośredniej otulinie Ojcowskiego Parku
Narodowego – osiedle Cianowice.
168 Czynniki społeczne decydują także o przestrzennych skutkach integracji funkcjonalnej procesów produkcji i konsumpcji, podziału i dystrybucji, a także akumulacji i wydatkowania (Szajnowska-Wysocka, 1995).
166
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Ryc. 18. Porównanie zagospodarowania terenów podwarszawskich
gmin Nowa Iwiczna, Mysiadło.
Fig. 18. Comparison of Warsaw suburban land development
municipalities of New Iwiczna, Mysiadło.

Obecnie proces rozpraszania osadnictwa ma charakter masowy i jest obserwowany szczególnie w strefie podmiejskich dużych miast.169 Zachodzi wskutek żywiołowego budowania osiedli drugich domów, co jest skutkiem bogacenia społeczeństwa, zmiany modelu życia ale także społecznego i przestrzennego kryzysu miast170
(Böhm 2008a, b; Górka, 2008; Myga-Piątek, 2008a, d).
Nie bez znaczenia w tej grupie jest także podatność na modę i obce wpływy projektantów osiedli developerskich. Awangardowa architektura ma przede wszystkim zdumiewać przez przenoszenie obcych
wzorów budowlanych. Zjawisko kosmopolityzmu architektonicznego obserwowane jest np. w podwarszawskich terenach gmin Piaseczno, Krzywa Iwiczna, Mysiadło, Józefosław.
170 Powszechnymi składnikami polskiej wsi stają się występujące w coraz większym rozproszeniu nowe
domy o zróżnicowanej architekturze i kolorystyce (od „sześcianu polskiego”, przez parterowe budynki
z wielkopołaciowymi dachami, „góralskie” drewniane chaty - budowane także na nizinach - i złocone
169
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Procesy te prowadzą do radykalnych i gwałtownych zmian w organizacji przestrzennej do niedawna terenów wiejskich, w których tradycyjny układ przestrzenny
(szachownicowy i pasowo-łanowy układ pól) wdziera się izolowana, wyspowa,
wręcz hermetyczna, bo często ogrodzona, zabudowa osiedlowa. Zmiany krajobrazu
osadniczego wiejskiego są dobrze widoczne w analizie porównawczej współczesnych
zdjęć lotniczych i ortofotomap z mapami przedwojennymi (por. ryc. 18).
Ważną rolę w kształtowaniu krajobrazów osadniczych należy przypisać także
czynnikom politycznym i administracyjno-prawnym szczególnie w procesie kształtowania funkcji obronnej miast. Wpływ tych czynników polegał także na silnym zinstytucjonalizowaniu przestrzeni, poprzez obecność istotnych wyróżników krajobrazów miejskich jak świątynie, spichlerze, pałace, zamki, kościoły, cytadele (Mumford,
1961). Wzajemnie uwarunkowane zespoły instytucji istniały we wszystkich cywilizacjach i regulowały wszelką działalność ludzką (Zieleniewski, 1969; SzajnowskaWysocka, 1995; Szacki, 2002, 2009). Dodatkowo w krajobrazie osadniczym można
dostrzec wpływ doktryn politycznych, przez manifestowanie potęgi władzy, przez
lokowanie na wzgórzach zamków, budowę potężnych pałaców, gmachów urzędowych. Styl, wielkość i rozmach w otoczeniu budynków użyteczności publicznej miały podkreślać władzę i siłę klasy panującej171 (Plit J. 2011; Czepczyński, 2008; Wallach,
2005). Bardzo ważne w tej grupie czynników okazały się dekrety dotyczące zasad
kolonializacji nowych terytoriów. W Polsce były to m.in. kolonizacja józefińska
(Kryciński, 1984), fryderycjańska, olęderska, osadnictwo zgodne z reformą włóczną
Królowej Bony, a także zezwolenia lokalizacyjne – prawne akty dotyczące osadnictwa (prawo polskie, niemieckie itp.), w tym nadawanie praw miejskich i stołecznych172 (miasta średniowieczne, renesansowe, barokowe, przemysłowe, np.). Wśród
czynników politycznych wpływających na krajobraz należy wymienić także przestrzenne skutki przymusowych migracji (np. zsyłki polityczne głównie na Syberię
praktykowane od czasów carskich a następnie w czasach stalinowskich, prowadzące
do zakładania nowych osad i tworzenia namiastek krajobrazu osadniczego w otoczeniu krajobrazów przyrodniczych – seminaturalnych lub nawet pierwotnych173 (Łukawski, 1981).

pałace). Nowe domy a także działki, na których nie podjęto jeszcze budowy są trwale ogradzane. Wyburzane są tradycyjne domy o regionalnej architekturze, zanikają kwiatowe przydomowe ogrody.
171 Doktryny polityczne i modele społeczne (szczególnie obecny w ostatnich latach w literaturze
przedmiotu problem tzw. „krajobrazu miast po socjalizmie”, por. Andrusz, Harloe, Szelényi, 1996;
Czepczyński, 2004; Stanilov, 2007; Czepczyński, 2008; Czaplicka, Gelazis, Ruble, 2009; Sagan, Gdaniec,
2010). Niezwykle żywo manifestują się w krajobrazie osadniczym systemy totalitarne, przez przestrzenne następstwa dominacji ogniw kontroli nad ogniwami samorealizacji (Castells, 1982).
172 Warto nadmienić, że w tej grupie czynników ważne były także administracyjne decyzje o zmianie
lokalizacji stolic – przykładem była arbitralna decyzja administracyjna o przeniesieniu stolicy Polski
z Krakowa do Warszawy (1596); czy decyzje o budowie nowych stolic – Brasilia, Abuja, Czandigarh.
Skutkowało to rozwojem krajobrazów osadniczych-miejskich w terenach do niedawna wolnych od
osadnictwa co prowadziło do fragmentacji krajobrazów rolniczych lub nawet seminaturalnych.
173 Benedykt Dybowski, Bronisław Piłsudski, Aleksander Czekanowski czy Jan Czerski.
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Miasta były zawsze źródłem cywilizacji, miejscem, gdzie koncentrowały się siły
twórcze danych populacji. Dlatego w kształtowaniu krajobrazów osadniczychmiejskich ważną rolę odgrywają także czynniki postępu cywilizacyjnego – wynalazki techniczne zmieniały obraz wsi i miast. Szczególnie krajobrazy osadnicze-miejskie
były nośnikiem nowoczesnych w danej epoce rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych. Stopniowo krajobrazy te nabierały nowych cech, wynikających z zastosowania różnorodnych materiałów budowlanych np. żeliwa, stali, szkła, aluminium,
betonu, azbestu, tworzyw sztucznych, włókien węglowych itd. oraz rozwiązań konstrukcyjnych (coraz wyższe budynki i zróżnicowanej architekturze). Krajobrazy
osadnicze dodatkowo były „wzbogacane” elementami infrastruktury przesyłowej:
linii energetycznych i sieci komunikacyjnych (koleje, drogi, mosty, autostrady, itp.).
Współdziałały tu także czynniki demograficzne i biopsychiczne populacji, szczególnie w fazie postindustrialnej gdy istotny dla rozwoju krajobrazów stał się wzrost
poziomu kreatywności społecznej (creative city), opartej o zasady 3xT (talent, technologia, tolerancja) i 3xW (wiedza, wyobraźnia, wolność) (Szymańska, 2009). Istotna
stała się także dojrzałość społeczna do realizacji wyższych potrzeb jak np. ochrony
przyrody i kształtowania piękna w otoczeniu siedzib ludzkich (Borcz, 2009); poziom
świadomości krajobrazowej i chęci twórczych174 (por. Ricci, 2007). Z czynnikami tymi
współdziałały także czynniki historyczno-kulturowe, gdyż miasta były i pozostają
nośnikiem i ogniskiem treści kulturowych (Hamm, 1998; Szymańska, 2007) oraz rosnącej instytucjonalizacji życia (Szajnowska-Wysocka, 1995), by wymienić rolę cywilizacji greckiej, starożytnego Rzymu czy Bizancjum (Benevelo, 1995; Jałowiecki,
Szczepański, 2002). W grupie tych czynników mieści się również oddziaływanie dominujących w danej epoce historycznej stylów architektonicznych; powstawanie nowych i nijaczenie starych jednostek osadniczych; wpływ wojen na proces destrukcji
krajobrazów osadniczych i ich odbudowa, często w nowym kształcie po zniszczeniach.175

W czasach współczesnych społeczeństwo wybiera taki typ osadnictwa, który sprzyja bezpieczeństwu i realizacji celów życiowych.
175 Czynniki historyczne decydują m.in. o rozpraszaniu osadnictwa wzdłuż dróg, np. budowanie
w regularnych odstępach nowych domów dla podniesienia atrakcyjności osady, osiedlanie się osadników niemieckich dla przyspieszenia procesu germanizacji ziem zaboru pruskiego itp. (KiełczewskaZalewska, 1972).
174
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5.3.2. Ewolucja krajobrazów osadniczych-wiejskich
Współcześnie krajobrazy osadnicze wiejskie stanowią najbardziej powszechny typ
krajobrazów kulturowych. Są charakterystyczne dla ekumeny i subekumeny (paraekumeny). W przeciwieństwie jednak do krajobrazów rolniczych czy gospodarki leśnej (leśnych) występują zwykle w większym rozproszeniu. Najstarsze krajobrazy
wiejskie miały postać mozaikową lub linearną (np. skupiska wsi wzdłuż dolin rzecznych).
Śledząc ewolucję krajobrazów osadniczych wiejskich można dostrzec ich związek
z typami gospodarki rolnej oraz rolę w przemianach krajobrazów kulturowych.
W czasach starożytnych i średniowieczu (w niektórych obszarach do czasów współczesnych) typ użytkowania krajobrazu rolniczego i pasterskiego w dużym stopniu determinował rodzaj osadnictwa.
W krajobrazach przyrodniczych pierwotnych wykorzystywanych przez społeczności myśliwsko-łowieckie funkcjonowało osadnictwo nietrwałe. Pierwotne formy
osadnicze miały postać efemeryczną i wykorzystując naturalne formy terenowe i roślinne (niecki, jaskinie, groty w lessach, wielkie dziuple drzew) pozwalały na szerszą
penetrację przestrzeni, co prowadziło z czasem do powstania krajobrazów seminaturalnych. Budowa pierwszych zorganizowanych schronień jak: ziemianki, gliniane
chaty, szałasy na drzewach, mieszkania na tratwach i łodziach, stopniowo także
drewniane chaty a u ludów wędrujących namioty (Kiełczewska-Zalewska, 1972; Zaborski, Wrzosek, 1939), były przyczyną wykształcenia krajobrazów quasikulturowych.
Z upływem czasu osadnictwo efemeryczne przekształciło się w epizodyczne, okresowe a następnie sezonowe (Szymańska, 2009). Krajobrazy osadnicze sensu stricte
pojawiły się wraz z upowszechnieniem stacjonarnego rolnictwa (Kurnatowski, 1968).
W szerokim znaczeniu krajobrazy osadnicze wiejskie można traktować jako podzbiór krajobrazów rolniczych, gdyż powierzchnia zabudowy siedliska jest zwykle
nieporównywalnie mniejsza do powierzchni rozłogów przyległych pól (krajobrazy
rolnicze). W węższym rozumieniu krajobrazy osadnicze wiejskie sprowadzone do zasięgu siedliska, można podzielić ze względu na typ – na zwarte i rozproszone oraz
formę – kształt powierzchni zabudowanej na geometryczny lub nieregularny (Lineau, 1970; Money 1973). Istnieje wiele klasyfikacji osiedli wiejskich, które szeroko
omawiają m.in. W Czarnecki, (1965); M. Kiełczewska-Zalewska (1972); D. Symańska
(2009).
W prowadzonej analizie ewolucji krajobrazów kulturowych ważne jest określenie genezy krajobrazów osadniczych, w tym genezy siedlisk (Różański, 1979). Jeśli
powstają one w sposób samorodny (żywiołowy) zwykle przybierają kształt nieregularny, będący wyrazem spontanicznego wyboru najkorzystniejszych miejsc lokalizacyjnych.W takim przypadku siedliska mają kształt owalnicy, łańcuchówki, przydrożnicy, widlicy, wielodrożnicy lub przysiółka. W przypadku zorganizowanej akcji
kolonizacyjnej lub osiedleńczej forma siedliska jest regularna, np. wieś okrągła, okolnica, ulicówka, szeregówka, wieś rzędowa, kolonialna, czasem przybiera formę
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geometryczną jak w przypadku kolonizacji fryderycjańskiej – ryc. 19 (Czarnecki,
1965; Tkocz, 1998).
Ponadto cechą charakterystyczną krajobrazów osadniczych-wiejskich jest zróżnicowany stopień rozproszenia. Rozpraszanie rozłogów pól i siedlisk oceniane jest
w geografii osadnictwa i architekturze krajobrazu jako proces negatywny176. Rozpraszanie to jest warunkowane nie tylko cechami środowiska przyrodniczego (podążanie osadnictwa za naturalna produktywnością pól, łąk i lasów), ale przede wszystkim cechami psychologiczno-społecznymi i indywidualnymi danej populacji.
Analizując ewolucyjnie rozwój przestrzenny i morfologię siedlisk można zauważyć, że większość dawnych form skupień osadniczych obecnie już nie istnieje. Reliktowe formy, zachowane jako fragmenty nowszych i większych osad są przedmiotem
badań archeologicznych. Do takich reliktowych form w Europie należą m.in. palafity
(popularne do VI w. w Szwajcarii, Niemczech, w Polsce m.in. Biskupin, Łąkorek),
clachany – występujący reliktowo w Irlandii i Szkocji, osiedla typu drubel, kamp – popularne niegdyś w obszarze pól pasowych w Niemczech, czy popularne na Bałkanach zadrugi.

Nowosolna

Złotogłowice

Pokój
Ryc. 19. Przykłady zachowanych współcześnie
układów wsi lokalizacji fryderycjańskiej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofofomapy www.http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
1 – zabudowania siedliska, 2 – pola uprawne,
3 – lasy, 4 – miedze i granice śródpolne,
5 – lokalne drogi.
Fig. 19. Examples of village layouts according
to the Frederican arrangement.
Source: own compilation on the basis of
ortophotomap
www.http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/

Najważniejszymi zaletami przemawiającymi na korzyść osadnictwa skupionego są bezpieczeństwo
oraz jednakowy dostęp do infrastruktury, w którą wyposażona jest dane wieś. Osadnictwo rozproszone powoduje nadmierną „konsumpcje przestrzeni”, co w dzisiejszych czasach ma ogromne konsekwencje gospodarcze ale przede wszystkim fizjonomiczne. Szerzej o tym problemie w studium przypadku Wyżyny Częstochowskiej.
176
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Biorąc pod uwagę istniejące w literaturze przedmiotu chronologie wsi (m.in.
Czarnecki, 1965; Szulc 1995, 2002) i wprowadzając własne istotne modyfikacje oraz
analizując tło europejskie, można w genezie krajobrazów osadniczych wiejskich
w Polsce wyróżnić kilka etapów. Granice etapów nie mają bezwzględnego i ścisłego
ograniczenia czasowego, gdyż czynniki modelujące dany typ osadnictwa często zazębiały się, a procesy osadnicze modelowane przez określone czynniki miały charakter
płynny (np. współistnienie zakładania osad na prawie niemieckim i polskim). Podczas gdy pewne regiony zaczynały wchodzić w kolejny etap ewolucji osadniczej, inne trwały jeszcze w startym modelu. Poniżej przedstawiona typologia chronologiczna
krajobrazów osadniczych wiejskich – zaproponowana na podstawie analizy wielu
prac m.in.: B. Zaborskiego (1926), S. Lencewicza, S. Pietkiewicza (1935), W. Czarneckiego (1965), A. Gąsiorowskiego (1972), M. Kiełczewskiej-Zalewskiej (1972), J. Szałygina (2001a, b), D. Szymańskiej (2009) wskazuje na możliwość wyróżnienia siedmiu
etapów ich formowania, którym odpowiada jednocześnie siedem odmian krajobrazów wiejskich.177 Podany poniżej czas otwierający i zamykający dany etap ma charakter przybliżony i orientacyjny.
Etap 1: krajobrazy osadnicze-wiejskie wykształcone w czasach wczesnohistorycznych w okresie wspólnoty rodowej i gminnej – do X w. Wg źródeł archeologicznych
najstarsze osady na ziemiach polskich pochodzą z VI i VII w. (osady typu siodłasioła) i nie były użytkowane w sposób ciągły. Krajobrazy osadnicze tej odmiany wykształcały się w terenach łatwych do uprawy o dobrych, bezleśnych glebach, głównie
lessach (Kruk, 1991). Jako formy reliktowe (lub archeologiczne) przetrwały na Nizinie Śląskiej, Płaskowyżu Głubczyckim, w okolicach Krakowa, na Ziemi Proszowskiej, Wyżynie Lubelskiej i w Kotlinie Sandomierskiej. Na terenach śródleśnych Kujaw i Wielkopolski powstawały „gole178” i „lądy”. Na pograniczu osadnictwa słowiańskiego i germańskiego oraz nad Łabą i w północno-wschodnich Czechach
kształtowały się pierwsze wsie skupione placowe (nawsia) i okolnice. Krajobraz
wiejski nabierał cech układu blokowo-niwowego rozłożonego promieniście do centralnego placu wsi.
Etap 2: krajobrazy osadnicze-wiejskie uformowane w okresie wczesnośredniowiecznym, od X do połowy XIII w., rozwijające się w oparciu o stare wzorce słowiańskie i prawo polskie w warunkach ustroju feudalnego i gospodarki czynszowej.
Krajobrazy wiejskie z tego okresu tworzą owalnice zakładane na terenach leśnych
obszarów suchych i zwydmionych o dobrym dostępie do wody. Z tego okresu pochodzą charakterystyczne „zapłocia” dające nazwy własne licznym wsiom tego typu.
Krajobraz wiejski tej odmiany tworzą rozłogi o niwowym układzie pól prostopadłym do zapłocia. Zachowane nielicznie na obszarach osadnictwa zachodniosłowiańskiego Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Śląska. Rzadszym typem siedliska w tym etapie były ulicówki nieregularne (przydrożnice), zakładane na
Celowo pominięto osady obronne powstałe w czasach prehistorycznych Np. kultury łużyckiej Biskupin – okres halsztacki epoki żelaza, ok. 738 BC; krajobrazy tego typu historycy i architekci krajobrazu klasyfikują jako krajobrazy archeologiczne.
178 Nazwa bierze się od goliny czyli polany. Taką etymologię ma np. Goleniów.
177
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karczowiskach z charakterystycznym blokowo-niwowym rozłogiem pól i nieregularnym układzie szachownicowym. Wsie tego typu zakładano w Polsce Zachodniej
i na Podlasiu. Odmiana ta została silnie przekształcona wskutek XIX wiecznych komasacji i regulacji pól.
Etap 3: od XIII w. do początków XVI w. – krajobrazy osadnicze-wiejskie były
kształtowane w okresie monarchii feudalnej i kolonizacji na prawie zachodnim
(w przewadze niemieckim). Od połowy XV w. krajobrazy te rozwijały się w warunkach gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej i czynszowej. Odmiana ta związana jest
z wprowadzeniem systemu trójpolowego upraw i podziałem gruntów na niwy i łany.
Siedliska przybierały kształty ulicówek regularnych o zwartej zabudowie oraz widlic
(np. na wschód od Zamościa) a także wsi leśno-łanowych tzw. łańcuchówek i wsi
jednodrożnych. W wyniku komasacji małych wsi słowiańskich likwidacji uległa szachownica pól. Postępował stopniowy rozwój wielkoobszarowych folwarków pańszczyźnianych. Krajobrazy tej odmiany powstawały w całej Polsce: na Mazowszu,
w Wielkopolsce, Sudetach, Śląsku, południowej Małopolsce (głównie w dolinach
Karpat i Podkarpacia, gdzie osadnictwo postępowało w górę rzek i potoków), Lubelszczyźnie i Podlasiu – gdzie miało miejsce także osadnictwo na prawie wołoskim.
Etap 4: krajobrazy osadnicze wiejskie kształtowane w czasach demokracji szlacheckiej i oligarchii magnackiej od pierwszej połowy XVI w. do czasów zaborów. Powstawały wsie dworskie i folwarczne, rzędówki. Osadnictwo wkraczało na grunty
dotąd nieuprawiane, podmokłe, zabagnione (Żuławy Wiślane, doliny dużych rzek),
a także o ubogich glebach (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) oraz na karczunkach. Następowała specjalizacja osad wiejskich w zakresie rzemiosła (wsie rybackie,
leśne, młyńskie). Krajobraz osadniczy wiejski wzbogacony został o nowe elementy zabudowy: młyny, tartaki, folusze, potażarnie, smolarnie, dziegciarnie, kuźnice i hamernie. Etap ten związany jest ze sprowadzeniem czynszowników, głównie olędrów
(Mazowsze, Małopolska, Ziemia Łęczycka, Nizina Startowicko-Nowoska, Nizina
Kwidzyńska i Nizina Walichnowska, Ziemia Sieradzka, Żuławy, Ziemia Łęczycka).
Krajobrazy rolnicze w zasięgu osadnictwa olęderskiego cechowały pola w jednym
kawałku o kształcie zbliżonym do kwadratu lub wieloboku – zagrody typu langhof,
typu fryzyjskiego, typu polskiego. W Prusach Książęcych w okresie tym rozwijało się
tzw. osadnictwo szkatułowe. Wskutek pomiary włócznej powstały wsie szeregowe
i regularne wsie ulicowe z trójniwowym układem rozłogów, np. na Podlasiu. Zakładano liczne przysiółki i „rumunki”, np. na Ziemi Dobrzyńskiej.
Etap 5: krajobrazy osadnicze-wiejskie kształtowane w warunkach gospodarki
wczesnokapitalistycznej i kapitalistycznej oraz postępującego uprzemysłowienia od
końca XVIII do połowy XX w. Krajobrazy wiejskie przybierały wówczas geometryczne kształty lub ulegały przebudowie wskutek likwidacji systemy trójpolowego
i wprowadzenia płodozmianu, licznych reform gruntowych np. krajobrazy wiejskie
kształtowane w czasach kolonizacji józefińskiej w końcu XVIII w. na terenach wyżynnych i górskich Galicji – krajobrazy osadnicze w okolicach Mielca, Starego Sącza,
Lubaczowa a także w Bieszczadach (Kryciński 1984; Wielocha, 1999) oraz fryderycjańskiej na ziemiach Prus Wschodnich, szczególnie na Górnym i Dolnym Śląsku.
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Faktura krajobrazów wiejskich nabrała nowych cech wskutek likwidacji dawnej szachownicy pól, komasacji i separacji gruntów, wyznaczania nowych granic polnych,
prostowania dróg wiejskich a także wskutek budowy nowych folwarków o różnych
konfiguracjach w stosunku do wcześniejszej zabudowy wiejskiej (głównie Pomorze
Gdańskie, Kujawy). Tworzono nowe rzędówki i wsie samotnicze (osadnictwo rozproszone) oraz tzw. „poniatówki”. Na Mazowszu, Pomorzu i obszarach podgórskich
powstawały tzw. „wysiółki”.
Etap 6: krajobrazy osadnicze wiejskie kształtowane w ustroju socjalistycznym (gospodarka uspołeczniona i upaństwowiona) w warunkach intensywnego rozwoju
przemysłu, przymusowego unowocześniania wsi i modernizacji oraz niszczenia tradycji ziemiańskiej i kultury dworskiej (w tym regionalnej zabudowy i warstwy niematerialnej krajobrazu wiejskiego). Postępował rozwój ulicówek, wsi wielodrożnych
i skupionych wokół Państwowych Gospodarstw Rolnych. Wskutek komasacji gruntów cechą rozłogów była wielkoobszarowość. Morfologia tradycyjnego siedliska często zostawała zaburzona wskutek budowania nowej wielkogabarytowej infrastruktury, niewkomponowanej w zabudowę historyczną wsi – charakterystyczne 3-4 piętrowe bloki, kotłownie, kominy, wielkie zabudowania gospodarcze (obory, chlewnie
stajnie), magazyny, stacje paliw, GS-y. Nastąpiło odseparowanie terenów mieszkaniowych od produkcyjnych. Krajobrazy tej odmiany zachowały się głównie w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i na Żuławach. Na obszarach, na których nie
wprowadzono systemu kolektywizacji rolnictwa, zachowały się krajobrazy wiejskie
z cechami ukształtowanymi w poprzednich etapach (utrwalone typy morfologiczne
siedlisk i układy łanowo-niwowe rozłogów, fot. 17, 18).

Fot. 17. Krajobraz osadniczy wiejski – wieś
wielodrożna Glisne, ze stoków Lubonia
Wielkiego.
Photo 17. Landscape of rural settlement – multipath village, view from Luboń the Grate.

Fot. 18. Krajobraz osadniczy wiejski –
wieś Krapje – park przyrody Lonsko Polje,
Chorwacja.
Photo 18. Landscape of rural settlement – Krapje
village, Lonsko Polje, Nature Park, Croatia.

Etap 7: krajobrazy osadnicze wiejskie kształtowane współcześnie w XX/XXI w. Krajobrazy te rozwijają się warunkach postindustrialnych, gospodarki rynkowej, postępującej zamożności i ruchliwości społeczeństwa, spadku przywiązania do miejsca,
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coraz większego rozpraszania osadnictwa (drugie domy, semiurbanizacja) (fot. 17).
Następuje rozrastanie krajobrazów osadniczych-wiejskich wskutek powstawania
w terenach podmiejskich stref usługowych, rekreacyjnych, mieszkaniowych, produkcyjnych-rolniczych ale też przemysłowych (township). Wieś traktowana jest jako
rynek pracy. Postępuje umiastowienie wsi wskutek budowy wielkogabarytowych
budynków i zaniku tradycyjnej zabudowy oraz regionalnej architektury wiejskiej.
Funkcje krajobrazów osadniczych-wiejskich są podporządkowane intensywnej produkcji opartej w dużej mierze o system dopłat i kredytów z funduszy Unii Europejskiej. Procesy modernizacji, innowacji i globalizacja są przyczyną utraty tradycji
przestrzennej. Obserwuje się zmiany kwalifikacji gruntów uprawnych na cele budowlane (budowa drugich domów i osad letniskowych). Społeczność wiejska przestaje być tożsama ze społecznością rolniczą, często cechuje je miejski styl życia i normy zachowań. We wsiach Podlasia i Podhala zachował się celowo pielęgnowany
dawny wzorzec organizacji przestrzennej (fot. 18) – dla przyjmowania nowych funkcji agroturystycznych i ekoturystycznych. Tradycyjne, regionalne domy (fot. 18) są
świadomie pielęgnowane jako wyraz hołdowania tradycji. Ożywają procesy glokalizacji (Antrop, 2000; Antrop, Van Eetvelde, 2000; Borcz, 2008; Myga-Piątek, 2008d;
2010b, c).
5.3.3. Ewolucja krajobrazów osadniczych-miejskich
Pierwsze krajobrazy miejskie zaczęły formować się na obszarach najstarszych
cywilizacji rolniczych (Mohendżo-Daro nad Indusem z drugiej połowy III tysiąclecia
BC, Qaramel – X-XI tys. p.n.e, Jerycho – X tys. BC; Çatalhöyük, XVIII tys. BC).
W epoce brązu i żelaza doszło do wykształcenia się krajobrazów tego typu w Azji
Środkowej,179 Chinach, Japonii, Egipcie, Ameryce Południowej i Środkowej. We
wczesnym średniowieczu (IX-XII w.) wśród największych miast świata prym wiodło
hydropolis Angkor w Kambodży, które do XIII w. było największym obszarowo
(ponad tysiąc kilometrów kwadratowych) krajobrazem osadniczym miejskim jaki istniał w czasach przedindustrialnych (Stone, 2009).
Krajobrazy osadnicze-miejskie Europy dają się interpretować jako szczególny rodzaj dziedzictwa i tradycji. Wywodzą się ze starożytnej Grecji i Rzymu, gdzie narodziły się podstawy współczesnej urbanistyki. Geometryczna osnowa przestrzenna
greckich polis wg układu siatki hippodamejskiej (Milet, Pireus, Aleksandria, Antiochia, Seleucja, Priene, Damaszek itp.) legła także u podstaw regularnych miast rzymskich.180

Tylko na terenie starożytnego Chorezmu w IV w. BC powstało ok. 60 warownych miast.
Obecnie w krajobrazie osadniczym Europy zasady cardo i decumanus można odczytywać jako swoiste repery, wskaźniki zasięgu imperium rzymskiego, np: Köln (Colonia Agrippinensis), Trewir (Augusta Treverorum), Lincoln (Lindum Colonia), Colchester (Colonia Claudia Victricensis). Rozplanowanie przestrzenne jest także wskaźnikiem fenickiego pochodzenia Kordoby i kartagińskiego Barcelony (Szymańska, 2007).
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Historycznej ewolucji miast uwagę poświęcili m.in.: M. Kiełczewska-Zalewska
(1972), H. Sawczuk (1991), D. Jędrzejczyk (2004) i D. Szymańska (2007, 2009).
W warunkach polskich, dla uregulowania zasad osadniczych w miastach, w średniowieczu wprowadzono utrwalone na Zachodzie wzorce i zasady urbanistyczne
wg modelu miast włoskich i flandryjskich, które z kolei przeniesiono z miast rzymskich i greckich. Wiele z miast słowiańskich rozwinęło się na bazie wcześniejszych
grodzisk (Antoniewicz, Wartołowski (red.), 1964; Arnold, 1951, 1968). Trwająca we
wczesnym średniowieczu akcja lokacji miast rozpoczęła wielki proces kształtowania
krajobrazów osadniczych-miejskich na ziemiach polskich (na prawie magdeburskim
lub średzkim – Środa Śląska, Wrocław, Trzebnica, Brzeg, Tutek, Kalisz, lubeckim –
Elbląg, Frombork, Braniewo, czy chełmińskim – Chełmno, Toruń, Warszawa, Olsztyn, Ostróda, a także na prawie flamandzkim – w zmodyfikowanej odmianie prawa
nyskiego – Nysa Śląska, Paczków, Otmuchów, Głubczyce – Czarnecki, 1965; Szczygieł, 2008). Od XII w. wraz z upowszechnianiem stylu gotyckiego kształtowały się
krajobrazy miejskie wg zasad regularnego porządku przestrzennego. W całym okresie średniowiecza obowiązywała prawidłowość odśrodkowego rozrastania się krajobrazów osadniczych-miejskich przez zagęszczanie i „dobudowywanie” miast do już
istniejących osad. Czynnikom lokalizacyjnym i ewolucji funkcji miejskich jak również zasadom przestrzennym rozplanowania miast poświęcili uwagę m.in. W. Czarnecki (1965), M. Kiełczewska-Zalewska (1972), E. Zuzańska-Żyśko (2006).
Na podstawie analizy wielu prac m.in.: M. Kiełczewskiej-Zalewskiej (1972),
P. Halla (1966, 1997a, b), S. Sassena (1991), L. Benevolo, (1995), G. Węcławowicza
(2003), M. Antropa (2004), D. Jędrzejczyka, (2004), M. Czepczyńskiego (2007, 2008),
D. Szymańskiej (2007, 2009), U. Mygi-Piątek i K. Pawłowskiej (red. 2008) pod kątem
cech charakterystycznych i ogólnych prawidłowości rozwoju miast w ewolucji krajobrazów miejskich można wyróżnić 10 etapów oraz zdiagnozować główne czynniki
ich przemian.
Etap 1: Krajobrazy osadnicze-miejskie starożytnej Grecji – „polis” i Rzymu – „urbs”
kształtowane były jako ośrodki władzy. W ich tworzeniu główną rolę odgrywały
czynniki polityczne i administracyjne. Krajobrazy osadnicze-miejskie wskutek matematycznego rozplanowania miały postać regularną. Respektowano zasady wymiernych i widzialnych proporcji „miasta doskonałego”.181 Porządek urbanistyczny decydował o otwartości miast na tereny wiejskie, z którymi istniał ścisły związek gospodarczy (Benevolo, 1995). Pochodzące z czasów rzymskich regularne nadziały
ziemi spowodowały ujednolicenie krajobrazu kulturowego Europy w zasięgu Imperium Rzymskiego.
Struktura tej odmiany krajobrazów osadniczych-miejskich była bogata w obiekty
techniczne tj.: drogi, akwedukty, mosty, porty, kanały. Archetypami takich krajobrazów w Grecji były Milet, Troja, Hierapolis a w zasięgu Imperium Rzymskiego Siena,
Carcassonne, Kolonia, Wiedeń, Paryż, Reims.
Ta zasada – ładu i porządku, oddająca postać idealnej organizacji państwowej była uniwersalna
i objawiała sie także w innych etapach i odmianach.
181

131

5. Funkcjonalne zróżnicowanie i rozwój krajobrazów kulturowych

Etap 2: V- VII w. wczesne średniowiecze „civitas Dei”. Po kryzysie i upadku (IIIV w.) Imperium Rzymskiego krajobrazy osadnicze-miejskie uległy degradacji i wyraźnej recesji wskutek najazdów plemion barbarzyńskich. Po tym okresie, ze względów obronnych powstała się idea odgradzania miast, które stały się przez to jednostkami osadniczymi bardzo hermetycznymi. Rozwój krajobrazów osadniczych- miejskich w tym etapie odbywał się w pobliżu ruin świata antycznego. Powstawały
w nowych miasta poza rzymskim limes. Krajobraz kulturowy Europy Środkowej
ulegał stopniowemu ujednolicaniu. W związku z upowszechnianiem symboliki religijnej chrześcijaństwa nowymi elementami struktury krajobrazów osadniczychmiejskich stały się pierwsze kościoły i krzyże. Głównymi czynnikami kształtowania
krajobrazów osadniczych-miejskich tej odmiany były uwarunkowania polityczne, gospodarcze, religijne, demograficzne, ekonomiczne. Archetypami takich krajobrazów
są m.in.: Rzym, Aosta, Barcelona, Pula, Modena, Solin, Split, Constantza, Bath.
Etap 3: VII-X w. wraz z wystąpieniem nowych czynników, głównie politycznych
(militarnych), krajobrazy osadnicze-miejskie były kształtowane w ścisłej zależności od
naturalnych walorów środowiska przyrodniczego. Zmianie uległa hierarchia elementów krajobrazu, która odzwierciedla strukturę społeczną i systemy wartości;
elementy strukturalne krajobrazów miasta zostały połączone krętym systemem ulic
a obiekty rezydencjalne wyprowadzone zostały poza ścisłym centrum. Na okres ten
przypada początek budowy grodów na obszarze Polski i całej Europy Środowej. Krajobrazami archetypicznymi z tego okresu są m.in. Glosar, Praga, Kraków.
Etap 4: 2 połowa X w. – XIII w. dynamiczny rozwój miast średniowiecznych
o funkcjach obronnych i rzemieślniczo-handlowych był spowodowany czynnikami
cywilizacyjnymi, politycznymi, demograficznymi, społecznymi i religijnymi. Następowała przebudowa dawnych jednostek osadniczych i rozwój ich autonomii. Miasta
stawały się źródłem nowoczesnych idei, technologii, „biegunami wzrostu” kapitału.
Pod względem przestrzennym krajobraz osadniczy-miejski wyróżniał plan nieregularny, ortogonalny, często niepowtarzalny. Wraz z ekspansją gotyku jako stylu i metody organizacji przestrzeni budowle miast stawały się „materiałem” do projektowania
krajobrazu kulturowego. Miastami tej odmiany są m.in.: Wenecja, Mediolan, Siena,
Genua, Chełmno, Złotoryja, Środa Śląska, Gdańsk, Kalisz, Magdeburg i Lwów.
Etap 5: XIV w. – XV w. Na początku tego etapu w Europie istniała już gęsta sieć
miast – struktura krajobrazu osadniczego miejskiego obejmowała ok. 130 000 miast
w hierarchicznym systemie powiązań funkcjonalnych i gospodarczych kontynentu
o siatce ok. 5-10 km. Organizacja przestrzenna miast podporządkowana była hierarchii społecznej, majątkowej, wyznaniowej i etnicznej. Krajobrazy miejskie rozrastały
się w układzie pierścieniowym lub sektorowym. Centrum zamieszkałe przez elity
(arystokracja, szlachta, kupcy, rzemieślnicy) tworzyło przestrzeń o własnym stylu
życia i systemie wartości. Krajobrazy miejskie stawały się „odciskiem” mozaiki kultur i wzorców architektonicznych i rozwiązań urbanistycznych.
W związku z ekspansją chrześcijaństwa budowano wiele obiektów sakralnych,
powstawały liczne budowle reprezentacyjne a z czasem uniwersytety. Obiekty te stanowiły dominanty w krajobrazach miejskich. Postępował rozwój nowych funkcji
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pozautylitarnych krajobrazów osadniczych-miejskich (symboliczne, religijne, naukowe,
kulturowe). Krajobrazy miejskie stawały się ikoną i symbolem zjawisk kulturowych,
odzwierciedleniem cech i idei założycieli miast. Przykładami tego typu krajobrazów
miejskich są Lubeka, Hamburg, Brema, Wrocław, wolne miasta górnicze Kutna Hora, Igława, Złoty Stok, Lipa Jaworska, Tarnowskie Góry, Bolonia, Paryż, Kraków.
Etap 6: Czasy nowożytne XV-XVI w. – krajobrazy osadnicze-miejskie doby renesansu były kształtowane głównie przez czynniki ekonomiczne (zasoby kapitałowe),
demograficzne (potencjał intelektualny), technologiczne i prawno-administracyjne.
Zachodziła stopniowa centralizacja miast i kształtowanie silnych funkcji stołecznych.
Budowano miasta jako siedziby rodowe i kościelne. Następował także rozwój osad
górniczych (głównie w centrach wydobycia cynku, ołowiu, żelaza). Wskutek modernizacji przestrzeni miejskich (rewolucja w strukturze krajobrazu) powstawały nowe
formy zewnętrzne będące wyrazem interesów świeckich i duchownych, państwowych i prywatnych. Odkrycie perspektywy w architekturze i jej zastosowanie
w kształtowaniu (projektowaniu) krajobrazów miejskich stworzyło wiele form geometrycznych krajobrazu kulturowego. Kształtowano rozległe założenia parkowe
i pałacowo-parkowe. Przykładami krajobrazów z tego okresu mogą być: Florencja,
Zamość, Palmanova, Grammichele Freudenstadt.
Etap 7: Przypadający na okres baroku, oświecenia, romantyzmu i klasycyzmu.
Krajobrazy osadnicze-miejskie były kształtowane w wyniku czynników ekonomicznych (kapitałowych), politycznych oraz biopsychiczno-intelektualnych, w których
mieściły się także coraz bardziej wysublimowane podejście do estetycznego kształtowania przestrzeni. W etapie tym inaczej przebiegały procesy transformacji krajobrazów małych miast o korzeniach średniowiecznych i miast nowych, otwartych
i dużych. W zamkniętej przestrzeni miast średniowiecznych możliwości modernizacyjne były ograniczone – strukturę tych krajobrazów nadal określały wzajemne
i przypadkowe relacje przestrzenne takich elementów jak dwory, pałace, kościoły,
kamienice i kwartały kupieckie. Natomiast miasta duże, otwarte i bogate, objęła szeroka modernizacja. Kształtowane były na zasadach geometrycznych, powszechne
stosowano perspektywę, uwzględniano zasady baroku i klasycyzmu. Miasta wyrażały troskę o wygląd estetyczny krajobrazu. Postępował rozwój terenów podmiejskich
i włączanie ich w struktury zorganizowanej tkanki krajobrazów miejskich. Nowe
miasta zakładane na surowym korzeniu tworzyły harmonijną całość, reprezentowały
całokształt panujących wzorców kulturowych (w tym artystycznych, naukowych,
filozoficznych itd.). W strefie peryferyjnej były wzbogacane o podmiejskie rezydencje
parkowo-pałacowe i założenia francuskich ogrodów. Następowało angażowanie
wielkich zasobów kapitałowych w „budowanie” krajobrazów miejskich często
o formach abstrakcyjnych. Wzniosłość i stopniowe „oderwanie” od rzeczywistości
przy jednoczesnym wzmocnieniu funkcji mieszkaniowej miast spowodowały utratę
akceptacji społecznej dla zmian przestrzennych. Przykładami krajobrazów miejskich
przebudowanych w tym etapie są m.in.: Rzym, Paryż Warszawa, Petersburg, Wersal,
Karlsruhe.
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Etap 8: krajobrazy osadnicze-miejskie czasów nowożytnych, miasta przemysłowe
XVIII/XIX – do lat 20. XX w. – powstałe w warunkach urbanizacji kapitalistycznej.
Wiodącymi czynnikami pozostawały uwarunkowania polityczne (wojny, rewolucje,
tworzenie społeczeństw i państw demokratycznych), gospodarcze (narodziny i intensywny rozwój przemysłu) oraz ekonomiczne (kryzys ekonomiczny, narodziny
kapitalizmu – gospodarka rynkowa, rozwój przedsiębiorczości, systemu robót publicznych); technologiczne (budownictwo wielokondygnacyjne, wprowadzenie do
powszechnego użycia nowych materiałów budowlanych). Miasto było miejscem zamieszkania społeczeństwa wczesnokapitalistycznego – robotników i burżuazji. Postępująca segregacja przestrzenna miast była odbiciem statusu społecznego i majątkowego. Wzrost cen gruntów otworzył drogę do materialistycznego podejścia do
przestrzeni. Konkurencja o najkorzystniejsze tereny (centralne lokalizacje fabryk,
magazynów, sklepów) przy jednoczesnym zmniejszeniu kontroli nad planowaniem
przestrzennym, skutkowała chaosem w krajobrazach osadniczym-miejskim. Postępowała destrukcja norm estetycznych i urbanistycznych, burzenie porządku przestrzennego zakodowanego od stuleci; rozwój bezstylowych dzielnic mieszkaniowych
wśród terenów przemysłowych; brak przestrzeni publicznych, pierwsze wyraźne
negatywne wpływy na środowisko naturalne; rozwój dzielnic ubóstwa. Następowało
odwrócenie układu lokalizacyjnego dzielnic ludzi zamożnych (z centrum na tereny
podmiejskie). Narastające problemy społeczne miast przekładały się na fizjonomię.
Pojawiły się urbanistyczne koncepcje utopijne jako efekt kryzysu miast. Rozwój infrastruktury miejskiej szedł w kierunku przeciwstawienia przestrzeni prywatnych
i publicznych. Zanikały stare centra miast i postępował rozwój nowych funkcji miejskich (tzw. „haussmannizacja” krajobrazu). W krajobrazach miejskich o funkcjach
przemysłowych budowano osiedla patronackie; poszerzano tereny rekreacyjne. Przetrwałe historyczne elementy krajobrazu miejskiego traktowane jako zabytki wyizolowano od przestrzeni miejskiej (chroniono je jako miejskie skanseny) lub lokowano
w nich instytucje będące wyrazem luksusu: banki, hotele, sklepy, galerie, restauracje,
centra handlowe. Spowodowało to odizolowanie stref piękna i harmonii od strefy
codziennego życia, zubożenie krajobrazu miejskiego i „rozejście” sztuki i architektury od codziennego funkcjonowania miasta. Wielkie plany odbudowy po zniszczeniach I wojny światowej zrodziły awangardę w projektowaniu krajobrazów osadniczych- miejskich. Popularnością cieszyły się wyznaczniki modernizmu i „corbusierowska” idea miasta i domu jako „maszyny do mieszkania”. Doszło do zerwania więzi
z tradycją urbanistyczną; powstawały pierwsze plany zagospodarowania przestrzennego krajów – modernizacja starych przeludnionych miast. Modernizacji uległy m.in.: Manchester jako „komin świata”, Londyn, Łódź, Paryż, Berlin, Moskwa,
Lyon, Wiedeń, Florencja, Londyn, Barcelona, Katowice.
Etap 9: w centralnej i wschodniej Europie krajobrazy osadnicze miejskie w 2 połowie XX w. kształtowane były w warunkach ustroju socjalistycznego i intensywnego
uprzemysłowienia. Za sprawą czynników ekonomicznych, ideologiczno światopoglądowych, społecznych, technologicznych, politycznych i administracyjno-prawnych krajobrazy miejskie rozwijały się polifunkcyjne. Planowanie krajobrazów miejskich stało
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się czynnikiem kształtowania świadomości społecznej (w kierunku społeczeństwa
bezklasowego); upowszechniano wzór wielopiętrowych osiedli mieszkaniowych
i anonimowych społeczności. Powstawały miasta o funkcjach sypialnianych (Tychy).
Nieracjonalne i rozrzutne gospodarowanie przestrzenią spowodowało rozbicie dawnych zwartych struktur społeczno-przestrzennych; postępował rozwój bezstylowego
budownictwa; w obrębie miasta funkcje mieszkaniową, górniczą, przemysłową,
usługową. Kształt i fizjonomia miast został wyjęty z kanonów estetycznych, etycznych i kulturowych. Skutkiem było nijaczenie krajobrazów miejskich (Pawłowska,
2001). Nowe elementy architektury miast (pomniki, gmachy użyteczności publicznej,
domy partii) były manifestacją siły i władzy komunistycznej (Czepczyński, red.,
2008), np. miasta Śląska i Zagłębia. W związku z gwałtownym przyrostem ludności
w Polsce w latach 50. i 60. XX w. postępował bardzo dynamiczny rozwój krajobrazów osadniczych-miejskich.
Etap 10: w ewolucji krajobrazów miejskich doby postindustrialnej XX w. i XXI w.
istotną rolę odgrywają czynniki cywilizacyjno-technologiczne, polityczne (ideologiczno-światopoglądowe), społeczne oraz przestrzenne następstwa globalizacji.
W miastach o założeniach historycznych następuje ożywiony proces rewitalizacji
krajobrazów. Istotną rolę odgrywa tu aktywizująca rola turystyki (fot. 19-22).
W wielkich miastach zachodzi proces silnej specjalizacji, szczególnie w kierunku
ośrodków usługowych i administracyjnych, miast przemysłu wysokich technologii
i miast turystycznych oraz miast – siedzib korporacji (Paryż, Londyn, Rzym) (fot. 23).
W sferze fizjonomicznej trwa intensywna przebudowa i rozbudowa krajobrazów
osadniczych-miejskich (szczególnie wielkomiejskich) i urbanizacja krajobrazów w strefach podmiejskich urban sprowl (kosztem krajobrazów rolniczych, osadniczychwiejskich). Proces ten dotyczy także przekształceń krajobrazu w krajach rozwijających
się (tu najczęściej kosztem krajobrazów seminaturalnych). Powszechne staje się zjawisko dwubiegunowego rozwoju krajobrazów osadniczych-miejskich. Istnieje silny kontrast pomiędzy fizjonomią rozrastających się dzielnic imigrantów i slumsów społeczności wykluczonych a wizerunkiem dzielnic luksusu i porządku. W krajach Zachodniej Europy zachodzi zjawisko kontrurbanizacji i reurbanizacji w związku z silnymi
zjawiskami konkurencyjności, konsumpcji i komercji na rynku nieruchomości.
Wskutek kosmopolityzmu architektonicznego zachodzi standaryzacja krajobrazów
osadniczych-miejskich. W wielu przypadkach prowadzi to do niszczenia ładu i harmonii na rzecz upowszechnienia kiczu (stopniowa „disneyizacja” i „mcdonaldyzacja”
krajobrazu). Skutkiem ekonomicznych następstw „turboświata” (Sztumski, 2006) jest
zanik przestrzeni publicznych, „wyścig” o nowe rozwiązania architektoniczne miast,
np. rekordy w budowie „drapaczy chmur”. Postępuje dynamiczny rozwój miast metropolitalnych, technopolii, miast globalnych, miast rezydencji społeczeństwa sieci.
Zachodzi restrukturyzacja krajobrazu miejskiego. Powstają pierwsze dzielnice i miasta projektowane jako ośrodki „ekologiczne” samowystarczalne np. Nowy Bombaj,
Kuala Lumpur, Singapur, Dubaj (fot. 24), Masdar, Hurgarda.
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Fot. 19. Krajobraz osadniczy-miejski – Mikulov
(Czechy) – widok ze szczytu Kozi Kopecek.
Photo 19. Landscape urban settlement – Mikulov
(Czech) – view from Kozi Kopecek peak.

Fot. 20. Krajobraz osadniczy-miejski – Canillas de
Albaida w masywie Sierra Tejeda, przykład
Pueblos Blancos, Andaluzja, Hiszpania.
Photo 20. Landscape urban settlement – Canillas
de Albaida in massife Sierra Tejeda, example
of Pueblos Blancos, Andaluzja, Espania.

Fot. 21. Krajobraz osadniczy-miejski – Miasteczko
Zaleszczyki, Ukraina.
Photo 21. Landscape urban settlement – Zaleszczyki,
Ukraine.

Fot. 22. Krajobraz osadniczy-miejski – miasteczko
Lindos, Wyspa Rodos.
Photo 22. Landscape urban settlement –
Lindos, Rodos Island.

Fot. 23. Krajobraz osadniczy miejski – Paryż.
Photo 23. Landscape urban settlement – Paris.

Fot. 24. Krajobraz osadniczy miejski – Dubaj
(widziane od strony Palm Island).
Photo 24. Landscape urban settlement – Dubaj.
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5.4. KRAJOBRAZY KULTUROWE – GOSPODARKI LEŚNEJ
Krajobrazy kulturowe gospodarki leśnej (krajobrazy leśne) stanowią bardzo wczesne
ogniowo ewolucyjne. Wyłoniły się stopniowo na drodze początkowo indywidualnej i grupowej penetracji zasobów leśnych a następnie ich zorganizowanej eksploatacji. Macierzystymi krajobrazami dla tego typu były krajobrazy pierwotne leśne, które w wyniku ekstensywnego zbieractwa i łowiectwa uległy zmianie w seminaturalne. Wykształcenie krajobrazów
gospodarki leśnej przebiegało różnie w zależności od strefy krajobrazowej (przyrodniczej
strefowości klimatyczno-roślinno-glebowej). Za gospodarkę leśną należy uznać świadome
„uprawianie” lasów, czyli ich pielęgnację, w celu najbardziej wszechstronnego pozyskiwania
zasobów. Krajobrazy leśne stopniowo ograniczały swój zasięg, kosztem rozwoju krajobrazów
kulturowych rolniczych, osadniczych, górniczych itd.
Na przykładzie Polski można prześledzić zmiany powierzchni krajobrazów leśnych
i zmiany w sposobach użytkowania lasów. W czasie panowania gospodarki feudalnej las
i jego zasoby nie miały przyporządkowanej formy własności, gdyż przedstawiały niższą
wartość niż krajobrazy rolnicze. Taktowane były jako zaplecze surowcowe dla przylegającego
majątku rolnego. Od połowy XII w. datowane były pierwsze starania możnowładców o uporządkowanie stosunków własnościowych. Własność gruntowa, w tym leśna, rozpowszechniona została w XIV i XV w. Krajobrazy leśne były od tego czasu przedmiotem eksploatacji
w ramach własności królewskich, stołowych (w których pozyskiwano zasoby leśne na potrzeby dworów), wielkich własności feudalnych, kościelnych, dóbr szlacheckich, miejskich
i chłopskich (Gil, 2001). Lasy eksploatowano najczęściej w sposób rabunkowy. Największe
straty odnotowywano w obrębie lasów dzierżawionych, a w lasach chłopskich zwykle były
zamieniane na pola orne. Gospodarka zrównoważona była prowadzona głównie w lasach
królewskich. Średniowieczne spontaniczne użytkowanie lasów spowodowało potrzebę regulacji prawnych, pojawiających się z mocy statutów królewskich, chroniących najczęściej pojedyncze gatunki roślin i zwierząt. Do szczególnych aktów prawnych wydanych od XIV do
XVI w. należały statuty: wiślickie – Kazimierza Wielkiego z 1347 r., wareckie – Władysława
Jagiełły z 1423 r. i 1443 r. i litewskie – Zygmunta Starego z 1523 r. (Bardach, Leśnodorski,
Pietrzak, 1998). Rozwój gospodarki folwarcznej i możliwość eksportu drewna od XVI w.
wzmogły rabunkową gospodarkę w lasach (Tyszkiewicz, 2003). Trzebiono przede wszystkim cisy i dęby. J. Rutkowski (1953) podaje, że wskutek spadku ich żywotności, doszło wówczas do zagrożenia naturalnego procesu odradzania się lasów w Polsce. W lasach możnowładców pojawił się w tym czasie urząd strażnika lasów, zakładano specjalne zwierzyńce,
powoływano straż łowiecką (Gil, 2001). W drugiej połowie XVIII w. leśnictwo wyodrębniono
z rolnictwa jako osobną gałąź gospodarki. Z badań J. Plit (2011) wynika, że lasy w okresie
ponad 600 lat (XIII-XVIII w.) były naturalnym zapleczem surowcowym i podlegały dewastacji wskutek wycinania drzew na drewno opałowe i budulcowe, wycinania odrostów na paszę, karczunku lasów i wypalania poręb dla pozyskania terenów pod uprawy lub osadnictwo; grabienie ściółki, zbieranie chrustu i kory na potrzeby nawożenia pól, produkcji popiołu, smoły, węgla drzewnego, potażu. Ponadto lasy były terenami, na których bardzo wcześnie prowadzono wypas, bartnictwo, polowania i kłusownictwo. Las dostarczał owoców
runa leśnego, uzupełniając w całych dziejach dietę człowieka w owoce leśne i grzyby. Sposób użytkowania lasów i presja człowieka wobec tego typu krajobrazów była zmienna
w czasie i zależał od regionu Polski (Plit F., 2011a). Gospodarowanie krajobrazami leśnymi
stanowi specyficzny dowód dziedzictwa kulturowego o czym szeroko pisał T. Marszałek (1997).
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W I połowie XIX w. krajobrazy leśne były zarządzane w sposób zapewniający trwałe
i wysokie dochody z obrotu drewnem. Po upadku Rzeczpospolitej dobra królewskie i stołowe zostały przejęte przez rządy państw zaborczych. W Królestwie Polskim w 1827 r. lasy
państwowe zajmowały 0,92 mln ha a prywatne 2,57 mln ha; inna własność, głównie kościelna i gminna zajmowała 0,10 mln ha lasów (Żabko-Potopowicz, red., 1965). Po upadku powstania listopadowego (1830 r.) część lasów prywatnych uległa konfiskacie i tereny te stały
się lasami donacyjnymi. W zaborze austriackim dobra koronne, stołowe i kościelne przeszły
na własność państwa. Pod koniec XVIII w. lasy stanowiły 63,3% gruntów dworskich i tylko
7,7 % gruntów chłopskich (przewaga takiej własności istniała w Karpatach). Niewielki odsetek reprezentowały lasy fundacyjne, duchowne i miejskie. Pod zaborem pruskim dominowała państwowa własność leśna (przejęcie własności królewskiej, kościelnej i klasztornej). Na
początku XIX w. rozpoczęto wyprzedaż obszarów leśnych państwowych i przejmowanie ich
przez niemiecką szlachtę, a po likwidacji pańszczyzny także przez chłopów. W 1909 r.
w Królestwie Polskim struktura własności lasów kształtowała się następująco: 48% stanowiły lasy prywatne większej własności, 14,4% lasy drobnoszlacheckie i chłopskie, 29,5% - rządowe i domu panującego, 5,4% - donacyjne i 2,7% należące do miasteczek i osad.
W Galicji krajobrazy leśne zajmowały 2 mln ha, z czego 16% przypadało na lasy chłopskie. Około 62% stanowiły własność wielkiej własności ziemskiej. Lasy należące do wielkich
majątków użytkowano w zależności od aktualnych potrzeb gospodarstwa. Na Podhalu krajobrazy leśne uległy ograniczeniu wskutek wyrębu na potrzeby rozszerzenia pasterstwa. Od
1852 r. w Galicji obowiązywała ustawa leśna dzieląca lasy na rządowe, gminne i prywatne
(w tym kościelne), nakazująca zalesianie wyrębów w ciągu 5 lat i zatrudniania leśników (Gil,
2001). Wprowadzono szereg ograniczeń w użytkowaniu lasów, a także podział na lasy
ochronne i lasy zamknięte. Od końca XIX w. gospodarkę leśną i ochronę przyrody regulowały ustawy sejmowe (Ustawa Sejmu Galicyjskiego, 1868). Wydana w 1861 r. „Instrukcja do
urządzenia lasów prywatnych...” miała poprzez system przywilejów ekonomicznych ograniczyć proces dewastacji lasów. Wprowadzona w 1898 r. w Królestwie Polskim ustawa rosyjska o ochronie lasu nie dotyczyła lasów chłopskich. Według tej ustawy lasy, których pielęgnacja i zachowanie było niezbędne ze względów społecznych traktowano jako chronione
i sporządzano dla nich plany urządzeniowe. W Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich
w 1913 r. własność prywatna w lasach stanowiła 43%, a na Śląsku aż 80%. Większość lasów
w Prusach na terenie wielkiej własności była urządzona.
W czasie I wojny światowej nastąpiły znaczne straty w obrębie krajobrazów gospodarki
leśnej. J. Gil (2001) podał, że w Królestwie Polskim szacunki wskazują na straty na poziomie
35%, natomiast strat uniknęły krajobrazy leśne leżące w zaborze pruskim. W okresie międzywojennym zaznaczył się proces wylesień. Jednocześnie wzrósł odsetek lasów państwowych z 31,9% do 38,7% (w latach 1927-1937). Najważniejszym zapisem prawnym z tego
okresu była regulacja z 1922 r., która ujednolicała system zarządzania krajobrazami i niwelowała dysproporcje wynikające z różnego stylu użytkowania w obrębie poszczególnych
zaborów.
Po II wojnie światowej na mocy dekretów PKWN z 1944 r . upaństwowiono lasy w nieruchomościach ziemskich o powierzchni powyżej 50 ha w województwach centralnych
i wschodnich) oraz powyżej 100 ha w województwach zachodnich, a następnie w drugiej
kolejności powyżej 25 ha. Wskutek tej reformy ograniczono powierzchnię lasów niepaństwowych z 61,4% (1937r.) do 14,9% (1946 r.).
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Aktualnie gospodarowanie lasami reguluje Ustawa o lasach z 28.09. 1991 r. (Dz. U.
91.101.444 – tekst jednolity, Art. 3). W myśl ustawy lasem jest grunt (...) o zwartej powierzchni
co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz
runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący
rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków
(pkt.1 Art. 3) i dalej: związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi
leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne (pkt 2., Art.3).
Ustawa precyzuje, iż (...) trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu
urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, z uwzględnieniem celów (...) walory krajobrazowe (ppkt. c, pkt. 2, rozdz. 2, Art. 7. 1.). Ustawa ustala także priorytety w zakresie gospodarki leśnej, stanowiąc m.in. (Art. 8.): gospodarkę leśną prowadzi się według zasad: powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów, powiększania zasobów leśnych.
Od końca XIX w. krajobrazy leśne są dodatkowo użytkowane rekreacyjnie i turystycznie.
Tym samym pełnią wiele funkcji, najczęściej zaliczanych do trzech grup: funkcje gospodarcze (produkcja drewna i innych pożytków), funkcje ochronne (ekologiczne) oraz funkcje społeczne (m.in. rekreacyjne, edukacyjne, turystyczne). Ranga i proporcje poszczególnych grup
funkcji zależą od aktualnego zapotrzebowania na nie ze strony społeczeństwa. Do XIX w.
w lasach wiodącą funkcją lasów były cele gospodarcze, obecnie dominują funkcje społeczne
i ochronne (Mandziuk, Janeczko, 2009; Zając, Gołos, 2009).
Jak wynika z powyższego do najważniejszych czynników kształtowania krajobrazów
gospodarki leśnej, oprócz przyrodniczych, należą przede wszystkim czynniki ekonomiczne,
prawne i społeczne.

5.5. KRAJOBRAZY KULTUROWE – GÓRNICZE
Proces rozwoju krajobrazów górniczych trwał równolegle do rozwoju rolnictwa
i pasterstwa modyfikując pierwotnie naturalne krajobrazy przyrodnicze. Za najważniejsze uwarunkowania rozwoju krajobrazów górniczych należy uznać czynniki
przyrodnicze. Występowanie surowców mineralnych – głębokość zalegania, zasobność, dostępność i utrudnienia w ich wydobyciu spowodowane warunkami wodnymi, morfologicznymi i geologicznymi – decyduje wprost o powstaniu tego typu krajobrazu. Równorzędne znaczenie należy przypisać czynnikom technologicznym określającym poziom umiejętności eksploatacyjnych i wyposażenia w narzędzia a z czasem
w maszyny górnicze. Pierwotnie te czynniki zależały od zdolności biopsychicznych
(motywacje) i intelektualnych lokalnych społeczności a stopniowo od czynników
ekonomicznych warunkujących kapitałowe zdolności zakupu i wdrożenia nowoczesnych technologii wydobycia i późniejszej rekultywacji krajobrazów poeksploatacyjnych. Dynamika wydobycia, a co za tym idzie skala przeobrażeń wcześniejszych typów krajobrazu, za sprawą intensywnie rozwijanego górnictwa, była często regulowana czynnikami prawno-administracyjnymi (np. wolne miasta górnicze – Kutna
Hora, Igława, Złoty Stok, Lipa Jaworska), politycznymi i społecznymi, jak w czasach
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ustroju socjalistycznego w Polsce (wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, siarki,
miedzi) i innych krajach RWPG.
Początki kształtowania krajobrazów górniczych na terenie Polski sięgają paleolitu
(kultura oryniacka) – gdzie kształtowały się lokalnie na obrzeżu Gór Świętokrzyskich
i skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz neolitu – w Górach Świętokrzyskich, masywie Ślęży i Sobótki. Długą historię eksploatacji surowców skalnych
omawia S. Kozłowski (1986). Zawarta w tej pracy mapa (s. 16) ukazująca rozmieszczenie neolitycznych kopalni krzemieni wskazuje na potencjalną skalę przeobrażeń
krajobrazu przyrodniczego – pierwotnego i seminaturalnego – wprost do postaci krajobrazu kulturowego górniczego. Jeszcze większą skalę oddziaływania przybrała eksploatacja surowców skalnych w wiekach średnich. Budowa wielkich obiektów architektury sakralnej (romańskie kościoły a następnie gotyckie katedry), rozwój miast
i dróg, a także obronnych zamków i warowni, zrodziły zwiększone zapotrzebowanie
na surowiec skalny. Równolegle trwała eksploatacja kruszców rodzimych: miedzi,
cyny, srebra, cynku, ołowiu, żelaza. Od wczesnego średniowiecza krajobraz przyrodniczy seminaturalny i osadniczy przeobrażały żupy solne, kopalnie cynku, ołowiu,
rud żelaza, złota i srebra (np. zagłębie tarnogórskie, olkuskie, złotostockie, srebrnogórskie). Od XV w. skala przestrzennych przeobrażeń stała się jeszcze większa i była
spowodowana odkryciem złóż węgla brunatnego i kamiennego (np. zagłębie noworudzkie), a w XVIII w ropy naftowej i gazu (Podkarpacie). W drugiej połowie XVIII
w. wzrost tempa przeobrażeń krajobrazów górniczych przyniosła rewolucja przemysłowa. Historię gospodarczą z uwzględnieniem działalności górniczej i przemysłowej omawiają na polskich przykładach m.in. I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski (1978), A. Jezierski, C. Leszczyńska (1997), M. Krajewski (2000); M. Lamparska-Wieland (2001, 2004), M. Lamparska-Wieland, J. M. Waga, (2003). Do największych przeobrażeń przestrzennych krajobrazu w Europie Środkowej doszło w latach
1960-1990 w głównych okręgach wydobywczych.
Oceniając wpływ działalności górniczej na wcześniejszy typ krajobrazu przyrodniczego lub kulturowego należy podkreślić, że największe zmiany dokonały się
w wyniku powierzchniowej eksploatacji kopalin, szczególnie jej wielkoskalowej
i intensywnej odmiany w ostatnich dwustu latach. Powstałe w ciągu dwóch wieków
ogromne wyrobiska, zwałowiska i deformacje terenu przekraczają powierzchnię
dziesiątków kilometrów kwadratowych. W Polsce górnictwo ma bezpośredni wpływ
na zmiany morfologii na obszarze ok. 728 km2, a pośrednio na powierzchni ok. 1000
km2, w tym węgla kamiennego – 330 km2, surowców skalnych – 50 km2, siarki – 45
km2, rud miedzi – 40 km 2, rud cynku i ołowiu – 12 km2 (Ostrowski, 2001). Znaczny
teren – 46,63 km2 został zrekultywowany i utworzył typ krajobrazów poeksploatacyjnych (Nita, Myga-Piątek, 2005). Sumaryczna grubość wyeksploatowanych pokładów
przez górnictwo podziemne wynosi miejscami ponad 30 m, co przekłada się na
średnie obniżenie powierzchni terenu ok. 20-25 m. Roczna wartość osiadań terenu
wywołanych przez deformacje poeksploatacyjne wynosi średnio ok. 20 cm. Szczegółowe analizy zmian morfologii terenów pogórniczych węgla kamiennego i piasku
prowadzili m.in. J. Chwastek i in. (1990), T. Szczypek, J. Wach (1999), R. Dulias (2003,
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2010), węgla brunatnego L. Kozacki (1980), surowców chemicznych M. Brown (2005),
J. Łapiński (2006), kruszców cynku, srebra i ołowiu m.in. M. Lamparska-Wieland
(2001, 2004).
Bezpośredni wpływ na tworzenie się krajobrazów górniczych ma eksploatacja
surowców skalnych (fot. 25). Zasoby bilansowe złóż surowców skalnych i chemicznych wskazują około 5,5 tys. złóż. Z tej liczby w latach największej eksploatacji tj.
1995-97 (Ostrowski, 2001), powtórnie zagospodarowanych było około 2,2 tys. Główna eksploatacja objęła kruszywa, kamień budowlany i drogowy (około 1420 odkrywek). Surowce ilaste eksploatowano w ok. 520 odkrywkach, piaski w ok. 91 większych odkrywkach, a skały węglanowe w 63. Zmiany we wcześniejszych typach krajobrazu oraz powstawanie krajobrazów górniczych spowodowanych eksploatacją
surowców skalnych są przedmiotem badań m.in. E. Pietrzyk-Sokulskiej (2001, 2003,
2004), J. Środulskiej-Wielgus (2003), K. Wielgusa, H. Stawickiego (2003), J. Nity
(2012).

Fot. 25. Krajobrazy górnicze – eksploatacja odkrywkowa – piaskownia, Nida, Kielce.
Photo 25. Mining landscape – open exploitation – sand pits, Nida, Kielce.

Powstające w wyniku eksploatacji zmiany dotyczą w pierwszym rzędzie morfologii terenu i zmian stosunków wodnych, mają różną skalę i zasięg – od niewielkich
kamieniołomów pracujących na potrzeby lokalne, po wielkoobszarowe wyrobiska
powstałe w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego czy piasku. Największe przeobrażenia krajobrazu rolniczego i leśnego w kierunku krajobrazu górniczego związane z górnictwem węgla brunatnego nastąpiły w okolicach Bełchatowa –
Rów Kleszczowa (pole Bełchatów, Szczerców, Kamieńsk). Kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie jest jednocześnie najgłębszą w Europie – osiągnęła 330 m głębokości (http://gornictwo.wnp.pl/kopalnia-belchatow/). Podobne procesy zachodzą w okręgu Turoszowskim (Obniżenie Żytawskie).
Biorąc pod uwagę zmiany terenu przekraczające 0,5 km2 można wskazać elementy pochodzenia antropogenicznego w strukturze krajobrazu górniczego Polski (tab. 8).
Obszarami o silnie przeobrażonej powierzchni ziemi wskutek odkrywkowej eksploatacji kopalin są regiony częstochowski i śląski m.in. po eksploatacji wapieni jurajskich – okolice m.in. Działoszyna, Rudnik, Czatkowic, Zabierzowa, Niegowonic,
Ogrodzieńca a w mniejszej skali niemal cały obszar Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej, np. okolice Bydlina, Olsztyna, Złotego Potoku.

141

5. Funkcjonalne zróżnicowanie i rozwój krajobrazów kulturowych
Tabela 8. Formy terenu powstałe w wyniku eksploatacji i przetwarzania surowców na
terenie Polski o powierzchni przekształceń antropogenicznych terenu przekraczającej 0,5 km2
Table 8. Landforms created as a result of the exploitation and processing of raw materials
in Poland, with area of anthropogenic transformation of the land exceeding 0.5 km2
L.p.

Rodzaj formy terenu

Liczba

Powierzchnia [km2]

Obwód [km]

1

Kopalnie odkrywkowe

11

180

220

2

Kamieniołomy

140

92

487

3

Zwałowiska

43

98

260

4

Piaskownie

28

70

178

5

Żwirownie

23

12

73

6

Glinianki

10

6

37

7

Razem

255

458

1255

Źródło: http://old.pgi.gov.pl/surowce_mineralne/
Source: http://old.pgi.gov.pl/surowce_mineralne/

Wydobycie dolomitów, których największe kamieniołomy W Polsce znajdują się
w Siewierzu (Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.), Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach
(Dolomit S.A.), Chrzanowie, Kluczach (Stare Gliny koło Kluczy), Bukownie (Boloil
S.A.), Jaworznie (Szczakowa Zakłady Dolomitowe), jest także procesem kreującym
krajobrazy górnicze. Przykładem jest eksploatacja złóż dolomitów o miąższości około
1000 metrów (dewon i trias) w okolicach Brudzowic, Nowej Wioski, Żelisławic,
Dziewek, Siewierza i Chruszczobrodu. Kształtowanie krajobrazów górniczych zachodzi w wyniku eksploatacji innych surowców skalnych takich jak: gipsy, piaskowce,
piaski, żwiry i gliny, a także skał wulkanicznych np. melafirów, bazalów, bazonitów.
Najlepiej zachowane są wyrobiska w kenozoicznych wulkanach na Dolnym Śląsku. Są to m.in. kamieniołomy bazaltów pochodzących z oligocenu (Męcinka – Jawor
pod Złotoryją). Surowcami o lokalnym znaczeniu są porfiry permskie – Miękinia,
Sanka, Zalas, Ostra Góra koło Myślachowic, melafiry – kamieniołomy okolic Alwerni, Regulic, Rudna i Poręby, diabazy w Niedźwiedziej Górze koło Tenczynka czy
tzw. „czarne marmury” Dębnickie. Wymienione powyżej regiony eksploatacji
uświadamiają skalę różnorodności wydobycia jak i rozproszenie lokalizacyjne terenów górniczych tylko w odniesieniu do surowców skalnych.182
Podziemna eksploatacja surowców objawia się w krajobrazie specyficzną infrastrukturą – charakterystycznymi elementami krajobrazów górniczych są szyby
kopalniane, składowiska surowców, hałdy skały płonej (fot. 26). Skutkiem podziemnej eksploatacji są niecki osadzania. W ten sposób dochodzi do wytwarzania się
zbiorników wodnych w terenach przemysłowych, dla których stosuje się określenie
„pojezierze antropogeniczne” (fot. 27).

Ze względów ograniczonej objętości artykułu pomijamy celowo szersze omawianie innych niż
skalne surowców. Temat ten wymaga odrębnej charakterystyki i przykładów.
182
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Fot. 26. Krajobraz górniczy – kamieniołom
Wapienno, Pałuki.
Photo 26. Mining landscape – Wapienno quarry,
Pałuki.

Fot. 27. Krajobraz górniczy – niecka osiadania
i hałda w okolicach kopalni węgla kamiennego
Szczygłowice, okolice Knurowa.
Photo 27. Mining landscape – basin subsidence
and mine dump coal mine Szczygłowice, near
Krurów.

5.6. KRAJOBRAZY KULTUROWE – PRZEMYSŁOWE
Krajobraz przemysłowy kształtowany jest na skutek zorganizowanego i prowadzonego na dużą skalę pozyskiwania i przetwarzania surowców przy użyciu maszyn w społecznym procesie podziału pracy. Krajobrazy tego typu zaczęły kształtować się w Europie Zachodniej w połowie XVIII w. wraz z początkiem rewolucji
przemysłowej. Stopniowo w wieku XIX i XX w. krajobrazy przemysłowe zaczęły
obejmować obszary położone także w centrum i na wschodzie kontynentu. W rezultacie strukturę krajobrazu kulturowego zaczęły coraz bardziej wypełniać elementy
antropogeniczne.
Proces przeobrażania wcześniejszych typów krajobrazów (zarówno przyrodniczych jak i wcześniejszych typów kulturowych) zależał w dużej mierze od czynników przyrodniczych, których znaczenie podobnie jak w przypadku krajobrazów
górniczych maleje na rzecz czynników pozaprzyrodniczych. Dużą rolę odegrały m.in.
czynniki historyczne ponieważ tempo kształtowania się krajobrazów przemysłowych (jego struktura – gęstość elementów antropogenicznych i siła ich materialnoenergetyczno-informacyjnych powiązań) w początkowych etapach rozwoju przemysłu zależało od historycznej przeszłości regionów. Do najczęściej spotykanych uwarunkowań w tej dziedzinie należy wpływ panowania innych mocarstw, np. pozostawanie pod wpływem Austrii północnych Włoch – Lombardia i Piemont – spowodowało rozwój okręgów przemysłowych Mediolanu i Turynu Do dziś regiony te
różnią się od nieuprzemysłowionych południowych regionów rolniczej Apulii,
Abruzji, Kampanii, Kalabrii (Fielrla, 1987). Najjaskrawszym przykładem takiego
wpływu były ziemie polskie pod zaborami i „odziedziczone” opóźnienie gospodarcze przekładające się na wymiar fizjonomiczny (por. Kostrowicka, Landau, Tomaszewski, 1978; Jezierski, Leszczyńska,1997; Krajewski, 2000). W Polsce do czasów
współczesnych istnieje krajobrazowy zapis różnych ścieżek modernizacyjnych

143

5. Funkcjonalne zróżnicowanie i rozwój krajobrazów kulturowych

poszczególnych zaborów (np. programy modernizacyjne Austrii, Prus i Rosji wg
wzorca oświeceniowego). W krajobrazie został zapisany także „program unowocześniania” krajobrazów przemysłowych przez były Związek Radziecki skierowany wobec podległych sobie państw (Zarycki, 2008).
Ważne znaczenie miały czynniki polityczne i prawno-administracyjne. Odgrywały one rolę m.in. przez oparte na doktrynie politycznej decyzje lokalizacyjne.
W czasach socjalistycznych powstawanie i rozwój krajobrazów przemysłowych np.
Nowej Huty, Huty Katowice, Huty Warszawa czy Huty Lenina należy tłumaczyć
przede wszystkim względami politycznymi. W czasach gospodarki centralnie sterowanej czynnik ten decydował o profilu produkcji i specjalizacji przemysłu w ramach
wspólnoty RWPG. Obecnie czynnik ten reprezentuje uwarunkowania wynikające
z porozumień międzypaństwowych przede wszystkim Unii Europejskiej (inwestycje
z udziałem kapitału zagranicznego, sterowanej administracyjnie aktywizacji gospodarczej regionów); czynnik ten w ostatnich latach modelował krajobraz przemysłowy w Polsce i w niektórych krajach tzw. bloku wschodniego.
W rozwoju krajobrazów przemysłowych ważną rolę odegrały czynniki ekonomiczne, w tym przede wszystkim dysproporcje w rozwoju krajobrazów przemysłowych Europy wynikające z różnego dostępu do zasobów kapitałowych. W krajach
kolonialnych np. Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii wpływy finansowe z zamorskich kolonii pozwoliły na rozwój przemysłu w XVIII w. w sposób bardzo dynamiczny (Fierla, 1987). Ekonomicznymi czynnikami (m.in. likwidacją bezrobocia)
spowodowany był rozwój krajobrazów przemysłowych w Centralnym Okręgu Przemysłowym na obszarze 60 tys. km2 w latach 1936-1939. Z kolei obciążenia z tytułu
strat wojennych, wyniszczenie gospodarcze Polski po I i II wojnach światowych,
dominacja krajobrazów rolniczych i osadniczych wiejskich spowodowały opóźnienie
w industrializacji a intensywny rozwój krajobrazów przemysłowych nastąpił dopiero
po II wojnie światowej. Obecnie w tej grupie czynników najistotniejszą rolę odgrywają dotacje unijne na restrukturyzację i unowocześnianie gospodarki, co znacząco
zmienia oblicze polskiego krajobrazu kulturowego. Coraz większą rolę odgrywają
czynniki techniczno-cywilizacyjne. Zauważalne do czasów obecnych zróżnicowanie
gospodarcze i krajobrazowe Polski, między jej częścią wschodnią a zachodnią, interpretowane jest przez historyków w kategoriach oddalenia od centrum dyfuzji innowacji. Od czasów średniowiecza centrum to stanowiła Europa Zachodnia, bardziej
zurbanizowana i o wyższej intensywności rolnictwa, będąca od XVIII w. obszarem
źródłowym rewolucji przemysłowej (region tzw. niebieskiego banana)183. Czynniki te
są bezpośrednim źródłem postępu i rozwoju krajobrazów przemysłowych. Decydują
o tempie tworzenia nowych branż przemysłu, szczególnie tzw. wysokich technologii
i powstawaniu tzw. „krajobrazów silikonowych” (Krzemowa Dolina, Silicon Plains,
Silicon Forest, Silicon Glen, Silicon Fen, Silicon Bavaria, wyspa Krzemowa itp.).
Termin współczesny wprowadzony na określenie wysoko rozwiniętych regionów Europy zachodniej ciągnący się od Londynu do Mediolanu przez kraje Beneluxu, północno-wschodnią Francję, zachodnie Niemcy, Szwajcarię do północnych Włoch (wywiad z Jackiem Purchlą, Prowincja czy metropolia Tygodnik Powszechny, http://www.tygodnik.com.pl/numer/274709/purchla.html).
183

144

5.6. Krajobrazy kulturowe – przemysłowe

Należą do nich przemysłowe miasta Arabii Saudyjskiej tj. Dżubail nad Zatoką Arabską i Janbu nad Morzem Czerwonym rozwijające się w oparciu o zaplecze złóż ropy
naftowej na bazie zaawansowanych technologii.
Między przemysłem a zagospodarowaniem przestrzennym istnieje sprzężenie
zwrotne, gdyż przemysł sam będąc źródłem przeobrażeń krajobrazu, adaptuje się do
zmieniających się warunków przestrzennych. Krajobrazy przemysłowe osiągnęły największe rozprzestrzenienie na przełomie XIX w XX w. obejmując rozległe przestrzenie hal fabrycznych, początkowo przemysłu włókienniczego i tekstylnego, z czasem
hut, zakładów przemysłu ciężkiego, rafinerii, zakładów maszynowych i zbrojeniowych. Składowymi elementami krajobrazów przemysłowych były magazyn, hale,
nadbrzeża przeładunkowe, stocznie i porty (fot. 28, 29). Z czasem w krajobrazie kulturowym zaczęły pojawiać się składowiska odpadów przemysłowych – zwały i wysypiska (także odpadów komunalnych). Rozrastały się wielkoobszarowe zaplecza
transportowe (stacje kolejowe, węzły transportowe, nasypy). Cechą charakterystyczną krajobrazów przemysłowych były (i są nadal) także osiedla robotnicze powstające
w bezpośredniej bliskości zakładów przemysłowych (tzw. osiedla patronackie, złożone na Górnym Śląsku z tzw. „familoków”). Archetypami takich krajobrazów były
Górnośląski Okręg Przemysłowy (fot. 30), Zagłębie Ruhy i Sary, angielskie okręgi
Liverpoolu i Menchesteru oraz francuskie Pas-de-Calais.

Fot. 28. Krajobraz przemysłowy –
Hundeora, Rumunia.
Photo 28. Industry landscape –
Hundeora, Romania.

Fot. 29. Krajobraz przemysłowy – nadbrzeże
i Stocznia Constanca, Rumunia.
Photo 29. Industry landscape – shipyard
Constanca, Romania.
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Fot. 30. Krajobrazy przemysłowe – na pierwszym planie elektrociepłownia, Będzin.
Photo 30. Industry landscape – power station Bedzin.

Krajobrazy przemysłowe sąsiadują często kontrastowo z innymi typami kulturowymi krajobrazów. Szczególnie zauważalny jest kontrast fizjonomiczny z krajobrazami
rolniczymi (fot. 31) lub gdy elementy infrastruktury przemysłowej (np. energetycznej)
współistnieją z krajobrazami rolniczymi (fot. 32).

Fot. 31. Kontrast fizjonomiczny – krajobrazy rolnicze i przemysłowe, elektrownia Łagisza, Będzin).
Photo 31. Physiognomical contrast – industry
landscape and agriculture landscape, power
station Łagisza, Będzin.
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Fot. 32. Krajobraz rolniczy z dominującymi
elementami infrastruktury energetycznej, okolice
Mikulowa, Morawy, Czechy.
Photo 32. Agriculture landscape with dominant
of energy wind turbines, Mikulov surrounding,
Morawy, Czech.

5.7. Krajobrazy kulturowe – poeksploatacyjne

5.7. KRAJOBRAZY KULTUROWE – POEKSPLOATACYJNE
Krajobrazy poeksploatacyjne stanowią bardzo szeroki typ krajobrazów kulturowych, powstałych wskutek zarzucenia intensywnego użytkowania, w szczególności
górniczego lub przemysłowego184. W skutek wieloletniej intensywnej działalności
górniczej, a następnie zaprzestania tej działalności, powstają rozległe tereny nieużytków pogórniczych i poprzemysłowych. Dochodzi do zmian krajobrazów polegających przede wszystkim powstaniu nowych form powierzchni, na osuszeniu lub
nadmiernym zawodnieniu terenu, zanieczyszczenie gleb, zniekształceniu ekosystemów i spadku walorów estetycznych krajobrazu (Ostrowski, 1995; Nita, MygaPiątek, 2006a).
Krajobrazy takie mogą stać się przestrzenią wyjętą na długie lata z jakiegokolwiek użytkowania. Dla tej części krajobrazów poeksploatacyjnych, które utraciły
zdolność regeneracji autorka proponuje wyróżnienie typu krajobrazów antropicznych
– zdegradowanych (podzbiór krajobrazów antropogenicznych). Aby przeciwdziałać
negatywnym i nieodwracalnym (w czasie życia obecnych pokoleń) zmianom w krajobrazach poeksploatacyjnych prowadzi się świadome i zorganizowane, i uregulowane prawem zabiegi rekultywacyjne. Najczęściej polegają one na zasypywanie wyrobisk, niwelowaniu zwałowisk a następnie renaturalizacji i rewitalizacji185, co
w praktyce najczęściej oznacza nasadzenia leśne. W tym zakresie obowiązują przepisy i zarządzenia dotyczące sposobów, kierunków, form oraz etapów rekultywacji.
Przepisy te uległy aktualizacji (Prawo geologiczne i górnicze, por. Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. Dz. U.94.27.96 z dnia 1 marca 1994 r. oraz Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U.
z 2011 nr 163 poz. 981; Prawo ochrony środowiska, por. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r. oraz Dz.U. z 2008 nr 25 poz. 150 – obowiązuje od 28 maja 2012).
Funkcjonujące od stuleci górnictwo i przemysł, które uległy zintensyfikowaniu
w ostatnich 50-60 latach (szczególnie na południu Polski) utrwaliły w świadomości
społecznej stereotyp o tym, iż krajobrazy poeksploatacyjne są typem szkodliwym dla
człowieka, nieestetycznym i niepożądanym (Myga-Piątk, Nita, 2007, 2008). Tymczasem obiekty i formy terenu powstałe w wyniku działalności górniczej i przemysłowej
stały się trwałym elementem krajobrazu kulturowego.186 Coraz częściej krajobrazy
poeksploatacyjne traktowane są jako składnik europejskiego dziedzictwa kulturowego,
związanego z historią i przebiegiem ważnego etapu rozwoju cywilizacyjnego, jakim
był okres intensywnej industrializacji kontynentu. Wzorcem dla nowego spojrzenia

W stosunku do tych ostatnich używane jest w literaturze także określenie krajobrazy poprzemysłowe.
Termin poeksploatacyjne jest jednak zdaniem autorki szerszy.
185 Bardzo wąskie i dosłowne rozumienie tego terminu wg litery prawa oznacza przywrócenie stanu
terenu sprzed eksploatacji. Nie służy to dobrze możliwościom wielokierunkowego zagospodarowania
takich terenów.
186 Jeszcze do lat 80. XX w. hałdy były najbardziej „rodzimym” elementem krajobrazu kulturowego
Chorzowa, Rudy Śląskiej, Gliwic, Zabrza, gdzie formy pogórnicze zaczęły stopniowo „wrastać” krajobraz miejski decydując o jego swoistości i odrębności.
184
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na problem zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Polsce są przykłady
z państw Europy Zachodniej, w których etap nasilonej eksploatacji surowców (szczególnie węgla kamiennego i rud żelaza) zakończono dużo wcześniej np. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech (Tokarska-Guzik, 2000, 2001). Po zakończeniu eksploatacji obiekty
działalności geologiczno-górniczej nie tylko, że nie stanowią zagrożenia dla otoczenia,
i wręcz wzbogacają monotonny krajobraz osadniczy miejski i przemysłowy (Nita, Myga-Piątek, 2005 b, 2006 a, b). Ponadto badania biologów i ekologów wskazują na to,
że pogórnicze formy terenu są obszarami wysokiej różnorodności świata organicznego a nawet cechuje je unikatowość fitocenotyczna (Czylok, 2004; Czylok, Rohmonov, 1996; Rostański, 2003; Szymczyk, 2002; Tokarska-Guzik 2000, 2001). Na obszarach poeksploatacyjnych przyroda tworzy samoistnie ostoje flory i fauny obfitujące
w gatunki rzadkie i chronione np. Łężczok, Żabie Doły, Blachówka, czy inne obszary
chronione na terenie Górnego Śląska (Orczewska, Czylok, Kimsa, 1993; LamparskaWieland, 1999, 2001). Trudno zatem uznawać te tereny za krajobrazy zdewastowane
(w rozumieniu M. Degórskiego, 2005). Coraz częściej architekci krajobrazu opracowują interesujące koncepcje zagospodarowania terenów pogórniczych upowszechniają pomysły pożądanych rozwiązań przestrzennych (Aleksandrowicz, Urban, 2003;
Gasidło, 2001; Zachariasz, 2003). Bardzo dobre rezultaty przynoszą w tym zakresie
także techniki modelowania komputerowego dla optymalizacji planów rekultywacji
terenów poeksploatacyjnych (Chybiorz, Nita, 1999; Kozioł, Kawalec, 2003; Nita, Małolepszy; 2004). Jest to szczególnie istotne w przypadku koncepcji prowadzenia ponownego udostępniania terenów pogórniczych na cele turystyczno-rekreacyjne, sportowe, czy budownictwa mieszkaniowego (Dybciak, Heliasz, Ostaficzuk, 2000; Ostaficzuk, 2000).
Wzorami udanych adaptacji krajobrazów poeksploatacyjnych mogą być m.in.:
Butters-Chaumont w paryskiej dzielnicy Belleville (dawny kamieniołom wapienia),
gdzie już w latach 1864-1867 założono publiczny park, w którym celowo eksponowano skalne urwiska, strome ściany i wodospady. W basenie górnego Renu zagospodarowano teren byłego kamieniołomu piaskowca i gliny. Położony w wąskiej
dolinie Musital Quarry został zagospodarowany. Zachowano nowo powstałą formę
terenu i wyeksponowano typowe cechy miejscowego przyrodniczego krajobrazu
(strome stoki, głęboko wcięte doliny). Po przeprowadzeniu terasowania zboczy
przeznaczono je pod uprawę winorośli i sady owocowe. Miejsce to obecnie obok
funkcji rolniczej pełni także rolę wypoczynkowo-rekreacyjną. Innym przykładem
może być były kamieniołom Biville Quarry we Francji, w którym architekci zdecydowali się na „stworzenie” zupełnie odmiennego typu krajobrazu. Nadano wartość
estetyczną zdegradowanej przestrzeni, której elementami są obecnie m.in. kaskadowe formy wodospadów i stawy wkomponowane w skalne urwiska. W pobliżu Mediolanu w kamieniołomie po eksploatacji żwiru na 37 ha powstał park publiczny
Cava Nord Public Park, obejmujący system zbiorników wodnych o długości 700 m
i szerokości 150 m. Najbardziej znaną realizacją pozaeuropejską jest brazylijska Kurytyba w stanie Parana, gdzie w kamieniołomie Parque Das Pedreiras, zaprojektowano
i urządzono słynną operę drucianą, przypominającą operę paryską usytuowaną
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w otoczeniu parkowym. W innych kamieniołomach brazylijskich także powstały parki
m.in. w Bosgue Zaninelli i Parque Tanga. We wszystkich przytoczonych przykładach
podstawowym tworzywem kompozycji przestrzeni są elementy odsłaniające się
w wyniku wydobycia kopalin czyli nagie ostre ściany skalne i woda (Zachariasz, 2003).
W Polsce także istnieją realizacje podobnego rodzaju. Warto wspomnieć kamieniołom w Pogórzu (Kraków), w którym już w latach 1896-1909 zrealizowano założenie parkowe, czy park i amfiteatr w kamieniołomie w Górze św. Anny (realizacja
w latach 1934-36). Niestety po II wonie światowej formy zagospodarowania terenów
pogórniczych w kierunkach wielofunkcyjnych należały do rzadkości. Chlubnym
przykładem jest rezerwat Kadzielnia w Kielcach, gdzie projekt zagospodarowania
terenu wprowadzono w życie w latach 1969-1971. Jednak większość projektów nie
doczekało się w tym czasie realizacji lub zagospodarowywano je w sposób częściowy. Przykłady planów dla kamieniołomów Wietrznia, Józefka, Wiśniówka, Zawada,
Leszcze (Stawicki, 2003). Cieszy zatem fakt wprowadzania w życie wielu różnorodnych projektów zagospodarowania przestrzeni poeksploatacyjnej dla celów rekreacyjnych i sportowych jak Piaskownia Mosty (fot. 33), Centrum Dolomity „Sportowa
Dolina” w Bytomiu (fot. 34) czy projekt J. Bogdanowskiego i Z. Myczkowskiego
„Wzgórz Paciorkowców” dla terenów pogórniczych w Bieruniu (Myczkowski, 2003b).

Fot. 33. Krajobraz poeksploatacyjny – zagospodarowanie turystyczne w kierunku
wodnym „Piaskowni Mosty”.
Photo 33. Postexploitation landscape – towards tourist management.

Fot. 34. Krajobraz poeksploatacyjny – zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
kamieniołomu „Dolomity Sportowa Dolina” w Bytomiu.
Photo 34. Postexploitation landscape – towards tourist management,
„Dolomity Sportowa Dolina” in Bytom.
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Najpowszechniejszą formą adaptacji terenów po eksploatacji piasków są zbiorniki
o funkcjach rekreacyjnych (np. Pogoria I-IV w Dąbrowie Górniczej).
Elementy krajobrazu górniczego (np. kamieniołomy, kopalnie odkrywkowe, wielkoobszarowe piaskownie) przez stosunkowo szybki proces ich powstawania początkowo szpecą krajobraz, tworząc „rany” we wcześniejszej rzeźbie terenu. Jednocześnie przerywają istniejące dotychczas relacje przestrzenne i powiązania ekologicznoprzyrodnicze. Z czasem powstają unikatowe, nowe krajobrazy poeksploatacyjne. Przypominają one, pod względem fizjonomicznym, swe naturalne odpowiedniki: pustynię piaszczystą, tundrę lub wyschnięte jezioro. Współczesna rekultywacja powinna
mieć na celu nie tylko zneutralizowanie negatywne form terenu przez ich zniwelowanie lub obsadzenie, ale przede wszystkim umiejętne wkomponowanie ich lub wyeksponowanie w krajobrazie. Towarzyszyć temu powinno odtworzenie przerwanych ciągów ekologicznych i związków architektoniczno-przestrzennych. Dlatego
w procesie kształtowania krajobrazów poeksploatacyjnych ważna jest współpraca geologów, geografów, architektów krajobrazu i biologów.
Krajobrazy górnicze i poeksploatacyjne były przedmiotem zainteresowania autorki
w zakresie m.in. typologii i regionalizacji na potrzeby nowych kierunków zagospodarowania, w tym przede wszystkim geoturystyki i geoochrony (por. Nita, MygaPiątek, 2005; 2006; 2010; Myga-Piątek, Nita 2008, 2010; 2012, w druku).
W grupie tych krajobrazów należy przywołać także kierunek działań znany w literaturze jako ecovention (ecology + invention). Kierunek ten, wykorzystując najnowocześniejsze metody inżynierskie, technologie i strategie wdrożeń, i ma za zadanie
przywracanie do użytkowania „przestrzeni straconych” – de facto krajobrazów poeksploatacyjnych lub nawet antropicznych. Transformacja tych terenów następuje przez
adaptację ich na rożne formy celu publicznego m.in.: edukacyjne (centra dydaktyczno-eduakcyjne), tereny piknikowe, muzea i skanseny na wolnym powietrzu, ścieżki
rowerowe, tereny sportowe, opery, amfiteatry, parki, ogrody botaniczne, ogrody
skalne (Spaid, 2002; Zachariasz, 2003). W odniesieniu do takich krajobrazów T. Stryjakiewicz (2010) użył określenia „przestrzenie kreatywne”. Podobny termin w literaturze zachodniej stosowany jest także do miast – tzw. „creative city” (Landry, 2008;
Yagahi, 2008).
5.8. KRAJOBRAZY KULTUROWE – TURYSTYCZNE
Krajobrazy turystyczne kształtowane są wskutek zorganizowanej przestrzennie
działalności turystycznej. Pod pojęciem turystyki autorka rozumie zjawisko187 przestrzennej ruchliwości ludzi, oparte na dobrowolności, spowodowane różnicującymi
się potrzebami i motywacjami. Znajomość motywów i intencji poróżowiana jest
„Zjawisko” będzie tu rozumiane w znaczeniu fizycznym jako rodzaj przemiany (ruch), w trakcie
której dochodzi do zmian właściwości zarówno poruszającego się obiektu (turysta) jak i otoczenia
(krajobraz). „Zjawisko turystyki” będzie zatem i procesem i uwarunkowaniami (czynniki) i towarzyszącymi im formami (podobnie jak rozumieją to pojęcie krasolodzy w odniesieniu do zjawisk krasowych).
187
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z punktu widzenia kształtowania krajobrazów bardzo ważna, gdyż wyznaczają one
zakres188 oczekiwań turystów wobec przestrzeni i bezpośrednio wpływają na zagospodarowanie przestrzenne. Krajobraz turystyczny to podtyp krajobrazu kulturowego,
który wykształca się wskutek zjawiska turystyki, i którego dominującą funkcją jest
obsługa ruchu przyjezdnych. A. Richling (2010, s. 343) krajobraz turystyczny określa
(...) jako system przyrodniczy lub przyrodniczo-antropogeniczny, który wzbudza lub może
potencjalnie wzbudzać czasowe przemieszczenia ludności poza miejsce stałego zamieszkania.
(...) krajobraz turystyczny to krajobraz cechujący się potencjałem (nie koniecznie wykorzystanym) do pełnienia funkcji turystycznej lub system, który wśród pełnionych funkcji wyróżnia
dominanta lub przynajmniej znaczący udział funkcji turystycznej.
Autorka przychylając się do tego określenia, jest zwolenniczką dodatkowego
„wzmocnienia” wyróżników krajobrazu turystycznego. O turystycznym typie krajobrazu stanowią, nie tylko potencjalne walory i dominujące funkcje, co przede
wszystkim materialne elementy infrastruktury turystycznej, które wyraźnie organizują przestrzeń i odróżniają ją fizjonomicznie od innych typów funkcjonalnych krajobrazów. W strukturze krajobrazu turystycznego przeważają obiekty służące realizacji tej funkcji (infrastruktura komunikacyjna, hotelowa, schroniska, pola campingowe, przystanie wodne i porty jachtowe, urządzone nadbrzeża, wyciągi i stacje narciarskie, baseny kąpielowe, pola golfowe, tereny sportowe itp.). Chronologicznie krajobraz turystyczny stanowi jeden z „najmłodszych” podtypów krajobrazów kulturowych jednak najbardziej dynamicznie się rozwijający. Krajobrazy te rozszerzają się
kosztem dotychczasowych krajobrazów przyrodniczych (seminaturalnych) i kulturowych wszystkich typów. Za „klasyczne” odmiany krajobrazów turystycznych autorka uznaje te, powstałe na surowym korzeniu niezagospodarowanych wcześniej krajobrazów przyrodniczych. W tym przypadku naturalne walory środowiska przyrodniczego a także walory widokowe stają się głównym czynnikiem ich rozwoju. Krajobrazy turystyczne powstają wskutek intensywnej zabudowy infrastrukturą turystyczną wybrzeży nadmorskich, plaż, obszarów pojezierzy, oaz na pustyniach, stoków górskich, opanowywania wierzchowin i szczytów górskich. Występują we
wszystkich strefach i piętrach krajobrazów przyrodniczych (dawniej seminaturalnych)
i mało przekształconych krajobrazach kulturowych (quasikulturowych).189 W takich
przypadkach rozwój krajobrazu turystycznego zależy w dużej mierze od czynników
i składników przyrodniczych – zestawu warunków środowiskowych (Myga-Piątek,
2006a). Z czasem istotną rolę zaczynają odgrywać czynniki biopsychiczne populacji
(różnicowanie potrzeb, oczekiwań i możliwości) a także czynniki ekonomiczne
(koszty podróżowania, środki finansowe na budowę infrastruktury turystycznej).
Ważną rolę odgrywają współcześnie czynniki polityczne (otwarcie na przyjezdnych
krajów dotychczas autarktycznych, np. Albania czy ograniczenia ruchu turystycznego
z uwagi na zamieszki polityczne, np. Syria, Egipt). Innymi czynnikami są technicznoCoraz częściej raczej bezkres oczekiwań (ograniczenie stawia tu wyłącznie wyobraźnia człowieka).
Krajobrazy quasikulturowe są szczególnie cenne dla etnoturystyki. Jej wpływ na krajobraz kulturowy odbija się przede wszystkim w wymiarze niematerialnym, jednak presja turystyczna z czasem
może doprowadzić także do przemian w warstwie materialnej krajobrazów.
188
189
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cywilizacyjne (postęp w zakresie środków transportu i budownictwa – awangardowa
architektura osiedli wypoczynkowych i towarzyszących, możliwość budowania krajobrazów inżynieryjno-technicznych). Z kolei czynniki historyczno-kulturowe (występowanie obiektów dziedzictwa kulturowego jest magnesem przyciągającym turystów). Podobnie czynniki religijne spowodowały przeobrażenia niewielkich miejsc
kultu w duże ośrodki turystyczno-pielgrzymkowe, np. Licheń, Lurdes.
W analizie tej problematyki bardzo ważna jest znajomość warstwy socjologicznej
współczesnych społeczeństw (Podemski, 2005). Turystyka jest do pewnego stopnia
odzwierciedleniem istoty współczesnego społeczeństwa (Mac Canell, 1976), a turysta
jest metaforą współczesnego człowieka. Odwołując się do tez Mac Canella (1976,
wyd. polskie 2002) podstawową cechą społeczeństwa nowoczesnego jest ekspansja,
która dotyczy m.in. sfery podróży, turystyki, rozrywki, konsumpcji. Krajobraz, który
do początku XX w. był formą długiego trwania, obecnie reaguje bardzo szybko na
ekspansywne zmiany kultury. Jednym z jej przejawów jest zagospodarowywanie
przestrzeni na potrzeby turystyczne znane w literaturze pod nazwą kolonizacji turystycznej (Liszewski, 2006). Kolonizacja turystyczna jest procesem trwałego zajmowania i zagospodarowywania nowych terenów, szczególnie w regionach do tej pory
wolnych od intensywnej infrastruktury turystycznej i zmieniającym ich dotychczasowe użytkowanie. Kolonizacji podlegają szczególnie intensywnie krajobrazy seminaturalne jako najbardziej atrakcyjne (Bianchi, 2004; Ewald, 2001; Meryem, Türker, Mustafa, 2010) oraz krajobrazy leśne, rolnicze i pasterskie (Antrop, 2004; Antrop, Eetvelde,
2000; Myga-Piątek, Andrejczuk, 2008; Myga-Piątek, 2010d). Proces ten staje się już
typowym scenariuszem transformacji krajobrazów przyrodniczych i wcześniejszych
typów kulturowych w całym basenie Morza Śródziemnego, Czarnego, Czerwonego
gdzie rozrastają się nadmorskie kurorty (fot. 35, 36). Kształtowanie nowego turystycznych typu krajobrazów kulturowych jest odpowiedzią na usługowy wymiar
współczesnej cywilizacji i masowego, zorganizowanego charakteru współczesnej
turystyki.
Ze względu na różnicowanie się turystyki (Podemski, 2005) może ona być realizowana w każdym dowolnym typie krajobrazu, wyraźnie go modyfikując. Tym samym turystyka staje się silnym źródłem antropopresji na środowisko naturalne i kulturowe (Myga-Piątek, 2011a; Myga-Piątek, Andrejczuk, 2008; Myga-Piątek, Jankowski, 2009). Jeżeli turystyka realizowana jest w krajobrazach osadniczych-miejskich (np.
turystyka dziedzictwa kulturowego – Kraków, Wrocław, Angkor, Wenecja, Paryż,
Rzym, itd.) właściwszym wydaje się mówienie o „przestrzeni turystycznej” niż
o krajobrazie turystycznym. W literaturze przedmiotu znanych jest wiele modeli rozwoju przestrzeni turystycznej (Butler 1980, 1997; Pears, Butler, eds., 2005; Liszewski,
1995, 2006; Jędrusik, 2001). Kolonizacja turystyczna jest jedną z przyczyn eksurbanizacji (urban sprawl) i prowdzi do „rozlewania” się miast turystycznych na większe
obszary mniej intensywnej urbanizacji.
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Fot. 35. Krajobraz turystyczny – Sharmen Sheik z lotu samolotu, Egipt.
Photo 35. Tourist landscape – area photo, Sharmen Sheik, Egypt.

Fot. 36. Krajobraz turystyczny – Jałta ze szczytu Aj Petrii, Krym, Ukraina.
Photo 36. Tourist landscape – Jałta, view from Aj Petrii peak, Crimea Ukraine.

W analogiczny sposób przestrzeń turystyczna może istnieć w krajobrazach leśnych (np. ekoturystyka), rolniczych i osadniczych-wiejskich (agroturystyka), przemysłowych, górniczych i poeksploatacyjnych (turystyka przemysłowa) itd. W takim przypadku krajobrazy osadnicze-miejskie wypełniają swoją podstawową funkcję miejską, rolnicze – rolniczą, przemysłowe – produkcji przemysłowej a ponadto są w zasięgu zainteresowania turystycznego (penetracji turystycznej). Z czasem zdecydowanie większy
udział turystów (przez większość roku) w stosunku do stałych mieszkańców może
powodować wyraźne zmiany we wcześniejszym typie krajobrazu kulturowego.
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Wskutek nadmiernego przerostu infrastruktury turystycznej w stosunku do elementów struktury krajobrazu „macierzystego” może dojśc do przekształcenia go w typowo turystyczny np. Zakopane, Łeba, Karpacz, ( Myga-Piątek, 2009, 2011c). Jest to
przełożona na zmiany krajobrazu teoria cyklu rozwoju obszaru turystycznego R. Butlera (1980). Pod wpływem turystyki powstają także tzw. krajobrazy sztuczne (inżynieryjno-technicze), które można rozpatrywać w kategoriach przestrzeni kreatywnych
np.: „Ocean Dom”w Miyazaki w Japonii,190 ogród botaniczny „Eden Project” w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Kornwalia, „Palm Islands” w Dubaju (Myga-Piątek, Pytel,
2008); bardzo już liczne parki rozrywki np. „Park Epcop” i „See World” w Orlando
na Florydzie; „Dysney Tokyo Resorst”, „Niagara”, „Disneyland” Paryż, „Legoland”
w okolicach Günzburgu w Niemczech, „Legoland” w okolicach Billund w Danii,
„Europark” na pograniczu niemiecko-francuskim, „Asterix Park” pod Paryżem,
„Movie Park” w okolicach Kirchhellen-Nord w Niemczech. Należą tu także sztuczne
stoki narciarskie tzw. „snow world” w przestrzeniach zamkniętych imitujących górskie krajobrazy strefy alpejskiej np. „Ski Dubai Snow Park” w Dubaju, „Snow Arena”
na Litwie, centrum „Zoetermeer” i „Landgraaf” w Holandii, czy skrajnie różne zamknięte przestrzenie wykreowane na wzór plaż i wysp strefy gorącej – np. „Tropical
Island” koło Berlina. Szczególne relacje jakie istnieją na styku zjawiska turystyki
i krajobrazu, ze względu na bardzo złożony i rozległy charakter oraz aktualność problematyki będą przedmiotem odrębnego, niezależnego opracowania autorki.
5.9. KRAJOBRAZY KULTUROWE – RELIGIJNE I SAKRALNE
Krajobrazy religijne można analizować co najmniej na dwóch płaszczyznach typologizowania. Występowanie obiektów kultu religijnego jest podstawą typologii
funkcjonalnej a wartości niematerialne stanowią podstawę podejścia symbolicznego
i semantycznego. Obiekty sakralne w czasach historycznych były zalążkami układów
osadniczych (np. średniowieczne gotyckie katedry w miastach). Ponadto przez wieki
stanowiły wielkoprzestrzenne elementy organizujące działanie procesów urbanizacyjnych. Reprezentując bardzo wyraziste cechy architektoniczne, będące historycznym wzorcem, stawały sie identyfikatorem epoki zakładania miast. Pojawia się tu
zatem specyficzny rodzaj typologicznego dualizmu.
Krajobraz sakralny, zamiennie przez wielu autorów geografii religii nazywany
także krajobrazem religijnym (Sacred Landscape,191 Religious Landscape, Sakrallandschaft)
cechuje obszary, w których objawia się sacrum i/lub które spełniają funkcję religijną.
Geograf religii A. Jackowski, poświęcił uwagę krajobrazom kształtującym się pod
wpływem sacrum oraz obiektów kultu. Ze względu na występowanie materialnych
przejawów sacrum, które mogą być składnikami krajobrazu naturalnego lub kulturowego A. Jackowski (2003, s. 72) przyjmuje, że (...) krajobraz sakralny tworzą zespoły
Jest to 15 metrowa konstrukcja imitująca sztuczny ocean, 2-5 fale, plastikowe palmy i plaże. Jednocześnie korzysta z niej 10 tys. plażowiczów.
191 Ten termin na język polskim lepiej byłoby tłumaczyć jak „święty” lub „uświęcony” na co zwraca
już uwagę F. Plit, (2011).
190
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obiektów sakralnych zbudowanych w określonym czasie na określonym obszarze. Jest widocznym wytworem kultury, powstałym pod wpływem religii i stanowiącym jeden z typów krajobrazu kulturowego. Dalej autor pisze, że termin ten nawiązuje do francuskiego paysage
symbolique P. Clavala (1995) i że w krajobrazie sakralnym zawiera się przestrzeń
święta. Ponadto wydziela dwa typy krajobrazów sakralnych:
– krajobrazy w zasadzie nieprzekształcone, kształtujące się niejako „na pniu” na obszarach użytkowanych przez człowieka wyłącznie w celach religijnych, zazwyczaj chronionych
przez wyznawców danej religii jako siedziba Boga lub bóstw,
– krajobrazy w jakimś stopniu przekształcone przez człowieka, którego ingerencja przejawia się na wznoszeniu różnego typu obiektów sakralnych.
Te ostatnie A. Jackowski (2003, s. 72) dzieli na krajobraz otwarty (tworzą go obiekty wznoszone w jakimś terenie, których rozwój przestrzenny nie jest w zasadzie limitowany (autor za przykład podaje krajobrazy sakralne Alp i Karpat) oraz zamknięty
związany z jednostkami osadniczymi.
W tym miejscu autorka ośmieli się polemizować z powyższymi typologiami
gdyż wydają się nieco dyskusyjne. Po pierwsze definiują podtypy krajobrazów sakralnych w sposób mało precyzyjny (używając takich określeń jak: w zasadzie, niejako,
zazwyczaj, w jakimś stopniu, jakimś terenie, różnego typu, w określonym czasie,
w określonym miejscu (Jackowski, 2003, s. 72).
Po drugie założenie, że krajobraz sakralny tworzy zespół obiektów sakralnych192
sprawia, że analiza pozostaje nadal na poziomie sumy powiązanych obiektów –
zwykle punktowo rozmieszczonych sanktuariów, kapliczek, krzyży pokutnych itp.
oraz ewentualnie elementów linowych jak drogi krzyżowe, szlaki pielgrzymkowe
z odpowiednią małą architekturą religijną oraz symbolicznie oznakowane. W definiowaniu takim gubi się sens przestrzenny krajobrazu – jego całość.
Ponadto podtyp pierwszy pozostaje w sprzeczności z ogólną definicją krajobrazu, gdyż należy rozumieć, że w wyróżnionym obszarze nie istnieją obiekty budowane ręką człowieka na użytek praktyk i doświadczeń religijnych (a więc nie są sakralne tout court). Idąc tym torem można zaproponować podział na krajobrazy sakralne,
w których sacrum obwija się w sposób autonomiczny i jest odbierane przez człowieka
jako coś niezwykłego i transcendentnego oraz krajobrazy religijne, „zbudowane”
w dziejach historycznych przez człowieka dla realizacji praktyk (krajobrazy sakralne
wg A. Jackowskiego). Podział taki nadal pozostawał by niespójny, gdyż w obrębie
krajobrazów sakralnych (naturalnych) człowiek także uprawia praktyki religijne.
Dokonując koniecznego porządkowania należy zauważyć, że obydwa pojęcia –
krajobraz i sacrum są od dawna mocno zakorzenione w geografii (Maik, 2005). Także
współcześnie badanie ich wzajemnych relacji jest przedmiotem zainteresowań tej dyscypliny. W największym stopniu wzajemny wpływ sacrum i krajobrazu opisywany jest
w ramach geografii kultury (geografii religii) oraz antropogeografii, gdyż typowe dla

Przyjmując nawet, że autor pisząc ‘zespół’ miał na myśli coś więcej niż ‘zbiór’, a więc określoną
liczbę obiektów powiązaną ze sobą np. widokowo, funkcjonalnie, historycznie lub dopełniających się
w realizacji jakieś idei, a więc określoną strukturę przestrzenną).
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nich ujęcie niematerialne i fizjonomiczne, pozwala na interpretację znaczeń obiektów
sakralnych i sposobów komunikacji społeczeństw z sacrum (Deffontaines, 1948; Cosgrove, 1984; Libura, 1990; Park 1994; Tilly 1994; Eliade, 1996; Stump, 2000, 2008; Tyler
Hitchcock, Esposito, 2004; Przybylska, 2005).
Różne odmiany krajobrazów sakralnych i religijnych oraz ich wzajemne relacje
można zilustrować na schemacie (ryc. 20). Krajobraz sakralny to taki podtyp krajobrazu, w którym obiektywna organizacja przestrzenna obiektów materialnych oraz
niematerialne cechy przestrzeni pozwalają na doświadczanie sacrum. Może on reprezentować zarówno krajobraz kulturowy jaki i wybitnie przyrodniczy, np. czczone
jako święte góry, gaje, jaskinie, rzeki, źródła (Jackowski, Sołjan, 2001). Krajobrazy
sakralne (sensu stricte – Ks na ryc. 20) cechują miejsca święte – jedyne w swoim rodzaju
terytoria, obszary uprzywilejowane ze względu na swoją odmienność i niecodzienność.

Ryc. 20. Wzajemne relacje krajobrazu sakralnego (Ks), religijnego (Kr) w systemie krajobrazu
kulturowego i przyrodniczego ujmowanego realnie i symbolicznie. Kdz – krajobraz dźwiękowy, K1, K2 ,... – inne dowolne typy krajobrazów kulturowych.
Fig. 20. Relations between sacred landscape (Ks) and religious landscape (Kr) in the system
of cultural and natural landscapes and their relations to the symbolic, so-called audial landscape (Kdz), and other types of cultural landscapes (K1, K2).

W znaczeniu bardzo szerokim uważa się za nie takżeojczysty pejzaż,193 rodzinną
miejscowość,194 miejsca nasycone pozytywnymi emocjami, miejsca ważne, w których
obecny jest genius loci (Tuan, 1976; Madurowicz, 2002; Królikowski, 2011). To także
miejsca pełne znaków – nośników treści religijnych, które wprowadzają do przestrzeni
element absolutu i uporządkowania. Krajobrazy sakralne cechują przestrzenie nasycone elementami symbolicznymi, które we wszystkich religiach uznawane są za
element odniesienia do axis mundi i stanowiącą więź nieba z ziemią.

Tu w znaczeniu fizjonomicznym jako synonim krajobrazu.
Interesujący pogląd, w tej kwestii wyrażają m.in. Y.F. Tuan (1976) oraz M. Madurowicz (2002),
uznając, iż takim wprowadzeniem sacrum do przestrzeni jest np. fakt osiedlenia się określonej grupy
ludzi na pewnym terytorium, co sprowadza się do jego uświęcenia. Wtedy fragment przestrzeni nabiera cech „miejsca”, do którego ludzie są przywiązani. Miejsce rozumiane w kategoriach sakralnych
to przestrzeń nacechowana pierwiastkiem boskim, wartościami jednoznacznie hierarchizującymi
świat człowieka.
193
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Jednak w takim rozumieniu krajobraz sakralny pojawia się w zupełnie innej płaszczyźnie typologizowania, w obrębie tzw. krajobrazów niematerialnych (symbolicznych, semiotycznych).
Krajobrazy sakralne mogą przekształcić się w typ krajobrazów religijnych. Te
ostatnie mają wtedy postać „zinstytucjonalizowanych” krajobrazów sakralnych,
w których istnieją obiekty (lub chociaż figury) kultu religijnego a ich organizacja
przestrzenna jest podporządkowana funkcji kultu religijnego. Jednocześnie mogą
istnieć krajobrazy religijne, „zbudowane” w miejscach nie zawsze wcześniej uznawanych za sakralne, (na „surowym korzeniu”) lub nadmiernie rozbudowane na bazie wcześniejszej hierofanii (Licheń, Lurdes). Należą tu wielkie zespoły kalwaryjne
(Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska). Najczęściej krajobrazy religijne wykształcają się na podłożu krajobrazów sakralnych. Organizacja elementów przestrzeni
w takim przypadku spełnia warunek doświadczania sacrum i realizacji praktyk religijnych (co obrazowo odpowiada Kr na ryc. 20). Należy ją uznać za typ najbardziej
klasyczny (wyidealizowany). Za obiektywną organizację przestrzeni autorka w tym
przypadku uważa takie występowanie i samorzutne wzajemne oddziaływanie elementów przyrodniczych lub obiektów kulturowych powstałych w ewolucyjnym
procesie historycznym, które służą wyłącznie afirmacji bóstw (Boga). Za jedyną
przyczynę powstania krajobrazów sakralnych uznaje się działanie czynników kulturowych195, które są wyrazem rozwoju potrzeb człowieka wyższego rzędu i dojrzałości emocjonalno-duchowych społeczeństw np. potrzeby afirmacji świata, czczenia
Boga, chęci osiągania absolutu. Tym samym z grupy czynników obiektywnych wykluczyć należy działania innych czynników – jak społeczno-gospodarcze, politycznoprawne, które najczęściej mają kontekst komercyjny i subiektywny, realizują innego
rodzaju potrzeby człowieka (np. uznania dla siebie u innych, względy pomnażania
dóbr materialnych, reprezentują formę przymusu, działanie mody, potrzeby rynku
itp.), które to czynniki mogą cechować współczesne krajobrazy religijne (por. Pol,
2010).
Przyjmując ujęcie ewolucyjne należy zauważyć, że krajobrazy sakralne wykształciły się na wczesnych etapach rozwoju cywilizacyjnego. Są przejawem potrzeb
duchowych człowieka. Hierofania wykształciła wokół tych obiektów niezwykłą, nieprzeciętną przestrzeń. W czasach współczesnych krajobrazy takie dla wyznawców
religii monoteistycznych zwykle są plenerami transcendentnych medytacji i światopoglądowych refleksji. Dla niektórych religii jak hinduizmu, szintoizmu, buddyzmu
Krajobrazy religijne rozprzestrzeniły się w Europie jako skutek chrystianizacji. W warstwie materialnej (realnej) są wyróżniane na podstawie rozbudowywanego w dziejach systemu budowli sakralnych organizujących przestrzeń – od monumentalnych katedr przez kościoły, kaplice, cmentarze,
szlaki pątnicze naznaczone krzyżami, ale także np. przenikanie na obszar Europy Islamu – budowy
meczetów, obecności kobiet w burkach w krajobrazach miejskich itp. Warstwę semantyczną (symboliczną) tworzą m.in. ustanowione święta, utrwalone zwyczaje i obrzędy religijne, mające także swój
materialny wyraz. Warte przypomnienia są tu także wpływy na krajobraz kulturowy oddziaływań
społeczno-własnościowych, wskutek specyficznego zarządzania przestrzenią przez duchowieństwo
(w Polsce stan społeczny od XIII w.) i należnych mu przywilejów i form własności (użytkowanie nieruchomości, ziemi, zabudowań, klasztorów, stawów np. przez Cystersów i Benedyktynów).
195
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materialne składniki krajobrazów przyrodniczych są niezbędnym nośnikiem sacrum
(Myga-Piątek, 2008b, 2011d).
Szerzej rozmieszczenie i znaczenie miejsc sakralnych związanych z świętymi
rzekami, górami, pustyniami omawiają m.in. M. Jakimowicz-Shah, A. Jakimowicz
(1986), M. Eliade (1987-1995, 1993, 1996), S. Hałas (1999), A. Jackowski (2003), W. Andrejczuk (2009). Miejsca te były naturalnymi sanktuariami dla pierwotnych praktyk
religijnych. Ujawnia się w nich genius loci, piękno, tajemniczość, niezrozumiałość,
niecodzienność, a zatem to wszystko co nazywane jest niematerialnymi walorami
krajobrazu (por. Niematerialne, Prace KKK PTG t. 15). Wydaje się, że istotą krajobrazu
sakralnego jest właśnie jego warstwa niematerialna, nieokreślona, niemierzalna, wobec której nie istnieją znane człowiekowi miary obiektywnego opisu i pomiaru196.
Potwierdza to zasadność wyróżniania krajobrazów sakralnych na poziomie percepcyjnym (duchowym) a nie materialistycznym.
Krajobrazy religijne jawią się jako odzwierciedlenie kolejnego ogniwa ewolucyjnego społeczeństw. Wraz z ewolucją cywilizacji sacrum zaczęło przybierać formę kulturową. Dla czczenia bóstw (a z czasem w religiach monoteistycznych – Boga) człowiek zaczął budować sanktuaria, które zwykle miały potężne rozmiary, nawiązując
do potęgi Stwórcy. W większości współczesnych religii sacrum objawia się przez budowane w przeciągu wieków sanktuaria. Materialnym znakiem sacrum są (w zależności od religii) świątynie służące praktykom religijnym: kościoły197, klasztory, buddyjskie stupy198, synagogi, meczety, monastery, cerkwie, chramy itd., a w czasach
starożytnych także megalityczne budowle kultu (Stonehenge), piramidy (głównie
Mezoameryka), zigguraty (Mezopotamia) czy panteony (starożytna Grecja i Rzym).
Często to te obiekty były zalążkami miast – a procesy osadnicze były wtórne. Pomimo całkowitej odmienności architektonicznej obiekty te łączy funkcja – obrządek religijny. Mniejszymi obiektami o funkcjach religijnych są figury świętych, krzyże
przydrożne – pokutne, dziękczynne, kapliczki, kamienne kręgi, kurhany, chaczkary199, kamienne kopczyki w Tybecie la-rce i inne. Zdaniem F. Plita (2008) zasięg występowania obiektów religijnych można uznać za podstawę do wyznaczania granic
krajobrazów kształtowanych przez cywilizację łacińską (zachodnią), wschodnią
(prawosławną) i muzułmańską (islamu) i dlatego obiekty te mogą być uznawane za
swoiste wyznaczniki krajobrazu europejskiego.

W przeciwieństwie do krajobrazu np. leśnego, osadniczego-miejskiego, przemysłowego trudno wskazać
wskaźnik przynależności i reprezentowania przez dany obszar „sakralności” krajobrazu.
197 Różniące się stylem architektonicznym w zależności od epoki historycznej, zasady konstrukcyjnye,
np. bazyliki i katedry.
198 Przyjmujące lokalne nazwy: Sri La dagoba na Sri Lance, czedi – w Tajlandii , candi – w Indonezji,
czorten – w Bhutanie, Nepalu i w Tybecie, a w Mongolii – suburgan.
199 Pionowe kamienne płyty z krzyżem ormiańskim z bogatą ornamentyką i inskrypcjami (Górecki,
2007).
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Istnieje także typ krajobrazów sakralno-religijnych, które zachowując swe walory
naturalne walory służą praktykom religijnym. Najczęściej są to miejsca wcześniejszych objawień, a w których budowane są sanktuaria będące celem pielgrzymek.
Te należy uznać za najwyższy przejaw harmonijnego zorganizowania przestrzeni,
w której dla pełnego doświadczania sacrum zostały wprowadzone do krajobrazu
elementy materialne służące praktykom religijnym.
5.10. POZOSTAŁE TYPY FUNKCJONALNE KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH
W ostatnich czasach w literaturze przedmiotu stosowane są inne (nie omówione
powyżej) typy krajobrazów kulturowych. Do najczęściej wymienianych należą krajobrazy rekreacyjne (Prieobrażenski, 1975; Krzymowska-Kostrowicka, 1991, 1995, 1997,
1999; Pietrzak, 2010); usługowe, komunikacyjne, wojskowe, belligeratywne, (Zhoomar,
2008), inżynieryjno-techniczne (Budziło, 1998; Wielgus, Środoulska-Wielgus, 2003).
Wraz z rozwojem cywilizacji tercjalnej zmieniają się funkcje wielu regionów
świata. Reakcją na te zmiany w przestrzeni jest intensywne różnicowanie i zmiany
typów krajobrazów kulturowych. Dochodzi do nawarstwień wielu typów funkcjonalnych krajobrazów na określonej powierzchni. Najczęściej dotyczy to krajobrazów
osadniczych miejskich (w szczególności wielkich miast), w których przestrzeni występuje mozaika różnych typów krajobrazów kulturowych.
Jednym z ważniejszych wyróżników czasów współczesnych jest zjawisko „czasu
wolnego200”, który jest przeznaczany na różne formy aktywności i wypoczynku. Czas
wolny jako zjawisko społeczne ma wyraźne uwarunkowania społeczno-gospodarcze
i konsekwencje przestrzenne. Powoduje wykształcenie się stosunkowo rozproszonych i niewielkich powierzchniowo krajobrazów przestrzeni usługowych, wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych
Najważniejsze w tej grupie jest zjawisko rekreacji, które jest nieciągłe w czasie
i przestrzeni. Jak oceniła I. Krzymowska-Kostrowicka (1995) 66% podejmowanych
zachowań turystyczno-rekreacyjnych stanowią zachowania sezonowe. Zjawisko to
jest realizowane „wszędzie” lecz z reguły w wybranych (atrakcyjnych, przydatnych,
przystosowanych, zagospodarowanych lub dostępnych) miejscach (Balon, 2010; Pietrzak, 2010; Richling, 2010). Przestrzenie rekreacyjne w miastach rozwijają się zwykle
na bazie obiektów punktowych – stadionów, hal, boisk, basenów oraz linowych –
szlaków rowerowych, ścieżek zdrowia czy coraz bardziej popularnych w miastach
tzw. stref aktywności rodzinnej. Autorka jest zdania, iż pod względem funkcjonalnym miejsca te różnią się od pozostałych składników krajobrazu miejskiego, ale stanowią integralny materialny składnik współczesnych miast (i coraz częściej małych
miasteczek i wsi)201. W niektórych przypadkach wielkoobszarowe przestrzenie pełniące
Na zjawisko czasu wolnego zwracano już uwagę w Problemy cywilizacji wolnego czasu, w: Śląskie
Studia Historyczno-Teologiczne, Katowice 1970, t.3, s. 93.; Obecnie szeroko dyskutowane w literaturze, por. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., 1992; Ostrowski M., 2000.
201 Wymieniając choćby popularne obecnie „orliki” czy wyciągi i trasy narciarskie w górskich miejscowościach.
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ściśle skoncentrowane funkcje sportowe i rekreacyjne mogą być predestynowane do
miana obszarów o odrębnym typie krajobrazów. Tak może być np. w przypadku
tzw. „wiosek olimpijskich”, budowanych specjalnie na przedmieściach wielkich
miast będących gospodarzami igrzysk olimpijskich (np. w Londynie, Barcelonie,
Seulu, Pekinie itp.). W takich przypadkach skoncentrowana funkcja sportowa i towarzysząca jej rekreacyjna przekładają się także na zogniskowany przestrzennie wymiar obiektów. Są to jednak przypadki nieliczne i trudno przypuszczać, aby ten „typ
krajobrazu kulturowego” stanowił kolejne ogniwo ewolucyjne innych typów.
Podobnie rzecz ma się w stosunku do rozległych powierzchniowo przestrzeni
zajmowanych przez tzw. zaplecze logistyczne wielkich hipermarketów i centrów
usługowych, których wyraźnie odmienna architektura wyróżnia je spośród zabudowy miejskiej. Fakt ten nie stanowi jednak dostatecznego powodu do wyróżniania
krajobrazów „handlowych” czy „logistycznych”; podobnie jak niewłaściwe byłoby
używanie określeń „krajobrazów domów i osiedli jednorodzinnych”. Obiekty te stanowią współczesny składnik krajobrazów miejskich i decydują o ich fizjonomicznym
zróżnicowaniu.
Znakiem współczesnych czasów jest także ruchliwość społeczeństwa, transport
osób, towarów, usług. W stosunku do szlaków komunikacyjnych (transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego) oraz napowietrznych linii łącznościowych202
i przesyłowych trudno także mówić o odrębnym typie krajobrazu kulturowego.
Elementy krajobrazu powstały jako nieodłączny składnik krajobrazów osadniczych
(wiejskich i miejskich), ale także górniczych, przemysłowych, turystycznych, itp. Jego najbardziej uzasadnioną „postacią krajobrazową” mogą być wielkoprzestrzenne lotniska i podporządkowane im organizacyjnie linie kolejowe i drogowe łączące strefy
podmiejskie z centrami wielkich miast. Wymienione powyżej obiekty i ich zespoły
mogą w przyszłości stanowić o wyróżnieniu odrębnego typu krajobrazu kulturowego, np. usługowego.
Wśród krajobrazów kulturowych o zdecydowanie mniejszym udziale należą
krajobrazy wojskowe i powojskowe. Ich wyróżnikiem są obszary zajęte przez wielkie
poligony203. Pierwsze krajobrazy wojskowe zaczęły tworzyć się na potrzeby szkolenia armii pruskiej po koniec XVIII w. Ich najważniejszą cechą przestrzenną jest występowanie zamkniętych terenów należących do wojska, które są używane do ćwiczeń i manewrów wojskowych, przeprowadzania testów broni oraz opracowywania
i testowania taktyki wojskowej. Tereny te są wyposażone w specjalną infrastrukturę
(koszary, lotniska, bocznice kolejowe, stacje paliw itp.). Charakterystycznymi cechą
krajobrazów wojskowych są garnizony, których funkcje pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki i osady (Leksykon, 2001). Często wynika to z ewolucyjnego przekształcenia krajobrazów warownych w wojskowe, ale może też mieć wymiar niezależny.
Linie energetyczne, telefoniczne, także współcześnie coraz popularniejszych masztów telefonii
komórkowej, zdecydowanie „psują” krajobraz jednak są często nieodłącznym elementem architektury
krajobrazów najczęściej miejskich, wiejskich, przemysłowych, górniczych.
203 Nazwa wywodzi się od zamkniętego na potrzeby wojska obszaru, najczęściej w kształcie wielokąta
(ang. polygon).
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Większość krajobrazów wojskowych na terenie Polski powstała przed II wojną
światową i była używana przez wojska niemieckie, a po II wojnie światowej przez
armię radziecką i Ludowe Wojsko Polskie. Po 1990 r. obszary te przeszły w zarząd
Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych NATO. Największa
koncentracja krajobrazów wojskowych występuje w Borach Dolnośląskich – okolice
Bolesławca, Przemkowa, Żagania, Żarów, Gubina oraz Pojezierza Drawskiego
i Szczecineckiego – w rejonie Szczecinka, Wałcza i Drawska Pomorskiego. Jednym
z większych poligonów świata jest pustynia Negew w Izraelu. Obecnie nowe znaczenie zyskują obszary dawnych poligonów z infrastrukturą mieszkalno-usługową
I wielkoobszarowym zapleczem poligonowym. Są to najczęściej tereny niezurbanizowane o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego o stosunkowo wysokiej wartości dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Wraz z rozwojem gospodarki
rynkowej następuje powolne przekształcenie terenów powojskowych, które przekwalifikowują się na zaplecza mieszkalne sąsiadujących miast oraz wypoczynkowe
o zasięgu regionalnym, a nawet krajowym (Kałowska, Poczta, Miedzińska, 2006; Kałowska, Poczta, 2007; Poczta, 2009). Jednym z najbardziej znanych przykładów są
krajobrazy w gminie Borne Sulinowo.204
Charakterystyczną cechą różnicowania się współczesnych krajobrazów kulturowych są także zmiany w udziale powierzchni obszarów przyrodniczych i stopień
przeobrażania środowiska naturalnego. Powszechne stosowanie nowoczesnych
technologii prowadzi do powstania tzw. krajobrazów techniczno-inżynieryjnych (Budziło, 1998). Termin ten coraz bardziej upowszechnia się w literaturze przedmiotu
w stosunku do terenów o specyficznych formach i wyrazistych cechach, wynikających z technogenicznego przekształcenia rzeźby i pokrycia terenu dla celów produkcyjnych, wydobywczych, komunikacyjnych, energetycznych itp. (Wielgus, Środoulska-Wielgus, 2003). Termin ten można zastosować także do innych form działalności
człowieka związanej np. z budową nowoczesnych dzielnic lub nowych miast w obrębie do niedawna seminaturalnych krajobrazów np. Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy budowa sztucznych wysp w okolicach Dubaju – Palm Islands205
i World Island. Krajobrazy tego typu zasadniczo spełniając funkcję mieszkaniową należą do krajobrazów osadniczych-miejskich, lecz ewolucyjnie nie reprezentują procesu
„osadniczego” sensu stricte lecz są materialnym dowodem i reprezentacją geniuszu
ludzkiego oraz manifestem bogactwa danego kraju umożliwiającego realizowanie
wizji i pomysłów inżynierskich. W podobnych kategoriach mieszczą się dzielnice
wielkich miast, w których budowane są rekordowe wieżowce. Coraz częściej grupę
tę zasilają powstające „na” (do niedawna) krajobrazach rolniczych wielkie tereny rekreacyjne – parki rozrywki, aquaparki. Jedną z najnowszych, rozpoczętych w lipcu
2012 r., inwestycji tego typu jest budowa „Adventure World Warsaw” w Grodzisku
Obszar gminy Borne Sulinowo był terenem zamkniętym. Miasto wybudowane w latach 1934 – 1936
przez dziesięciolecia służyło wyłącznie militarnemu celowi. Na poligonie o powierzchni 20 tys. ha
szkolono żołnierzy niemieckich do 1945 roku, a od 1945 do 1992 roku radzieckich. W 1993 roku rząd
RP przekazał miasto władzy samorządowej do cywilnego zagospodarowania (Poczta, 2009).
205 Palma Jumeirah (Dżamira), Palma Jebel Ali (Dżabal Ali), Palma Deirah (Dira).
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Mazowieckim – największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej tematycznego parku rozrywki wzorowanego na „Alton Towers”, „Efteling” czy „Europa
Park”. Podobne typy krajobrazów techniczno-inżynieryjnych powstaną w okolicach
Mszczonowa na podłożu krajobrazów rolniczych.
Kierunkiem przeciwstawnym do „technicyzacji” krajobrazu jest rozwój krajobrazów chronionych. Od XIX w. rozrastają się powierzchnie krajobrazów chronionych,
jako szczególny typ krajobrazów zarówno przyrodniczych (seminaturalnych) jak
i wielu typów krajobrazów kulturowych, począwszy od quasikulturowych do krajobrazów poeksploatacyjnych, które ze względu na swe unikatowe walory zostały objęte
prawną ochroną. W Polsce do tej pory nie powstała ustawa, która w sposób jednoznaczny regulowałaby kryteria wyboru i zasady ochrony krajobrazów tout court.
W stosunku do obszarów cennych przyrodniczo ma zastosowanie Ustawa o ochronie
przyrody z 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880; kształt ustawy obowiązującej od stycznia 2012 – Dz.U. z 2009 nr 151 poz. 1220). Ustawa w Art. 2. 1. podaje:
ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin,
zwierząt i grzybów; roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; siedlisk przyrodniczych; siedlisk zagrożonych wyginięciem,
rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; krajobrazu206; zieleni w miastach
i wsiach; zadrzewień. Dokument ten nie definiuje krajobrazu, co dodatkowo utrudnia
jednoznaczną interpretację207 zapisu dotyczące jego ochrony: (...) ochrona krajobrazowa
— zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu – pkt. 8, Art. 5).
Wydzielenie przez autorkę krajobrazu chronionego jako odrębnego funkcjonalnie
typu może wydawać się dyskusyjne poniewż w przewadze krajobrazy chronione
z mocy powyższej ustawy reprezentują typ seminaturalnych lub quasikulturowych.
Przynależność do krajobrazów przyrodniczych o wysokim stopniu naturalności jest
w zasadzie warunkiem wystarczającym do ochrony (prawnej, z mocy Ustawy
o ochronie przyrody). Wśród wyróżnionych typów krajobrazów kulturowych chronionych, należą jednak także i te, które są chronione mocą Ustawy o zabytkach i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.). W Art. 3.14 Ustawa ta określa znaczenie
terminu krajobraz kulturowy: (...) przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. W rozumieniu tej Ustawy podstawą ochrony nie jest ewolucyjne podejście do krajobrazów,
a jedynie substancjalne. Przyroda ożywiona jest tworzywem krajobrazu, podobnie jak
wytwory cywilizacji. Ustawa ta pozwala na wyróżnienie typu krajobrazów chronionych
najczęściej w randze parków kulturowych208. Do 2010 r. w Polsce wyróżniono
Wytłuszczenie autorki.
Fakt ten może wskazywać na to, że twórcy ustawy założyli że każdy użytkownik niniejszego dokumentu rozumie to pojęcie. Potwierdza to postawioną we wstępie pracy tezy o powszechnym i intuicyjnym (potocznym) stosowaniu tego terminu.
208 Park kulturowy jest formą ochrony zabytków. Tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz
zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla
206
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i objęto tą formą ochrony 22 obszary np. „Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej”,
„Park Kulturowy Warmińskiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd – Woryty”. Podkreślając walor unikatowości można do tego typu krajobrazów zliczyć także te, powstałe na obszarach intensywnej działalności górniczej – cechami charakterystycznymi
parków kulturowych są wtedy wyrobiska i zwałowiska, często o założeniach XIII
wiecznych, jak park kulturowy w Bobrownikach Śląskich Hałda Popłuczkowa.209
Ważnym dokumentem, który miał jednoznacznie wskazać na krajobrazy chronione w Polsce jest Czerwona księga krajobrazu Polski (Baranowska-Janota, Morcinek,
Myczkowski, 2007). Wyróżniono w nim 198 krajobrazów210, które reprezentują rzadkie i wyjątkowe wartości przyrodnicze, historyczne, etnograficzne, archeologiczne,
estetyczne, symboliczne. Należą tu krajobrazy typologizowane wg podejścia architektonicznego i konserwatorskiego, m.in.: komponowane, harmonijne itd. Przykładami
są: „unikatowy komponowany krajobraz Zamościa”, „unikatowy krajobraz przyrodniczy Czarnej Hańczy”, „unikatowy krajobraz przyrodniczo-kulturowy Tatr”, czy
„unikatowy krajobraz historyczno-przyrodniczy Puszczy Rominckiej”. Różnorodne
walory krajobrazowe mają tym większą wartość im rzadziej występują. Krajobraz
chroniony jest zatem bardziej cenny gdy cechuje go większa różnorodność i większa
terytorialna odrębność. Krajobrazy chronione obejmują zatem rozległą grupę krajobrazów przynależnych do innych typów krajobrazów wyróżnionych dodatkowo ze
względu na specjalne warunki jakie spełniają. Są one do pewnego stopnia archetypami krajobrazów w swojej grupie, i tak należy je traktować. Są dowodem na pielęgnację elementów charakterystycznych, rodzimych, które są wyrazem odrębności
i indywidualności regionu wobec postępującej globalizacji i unifikacji krajobrazowej
(Pawłowska, 1994; Pawłowska, Swaryczewska, 2002; Raszeja, 2008; Żarska, 2003).
Systematyczny wzrost powierzchni krajobrazów chronionych w Polsce jest jednym
z ważniejszych celów gospodarki przestrzennej – utrzymanie i wzmocnienie wartości krajobrazowych jako wyrazu narodowej, regionalnej i lokalnej tożsamości i trwałości, przy uwzględnieniu współczesnych wymagań wynikających z rozwoju ekonomicznego (Borsa, 2002; Raszeja, 2003).

miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej (wg art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
209 Klupsz L., Lista parków kulturowych - stan na 31 grudnia 2010 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa
dostęp 2012-01-29.
210 Lokalizacja 198 obszarów została przez autorów przedstawiona na podkładzie podziału regionalnego Polski J. Kondrackiego).
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6. PROPONOWANE MODELE BADAŃ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Tworzenie teorii w nauce polega zawsze na dobieraniu odpowiednich założeń
upraszczających (Nasiłowski, 1998). Krajobraz kulturowy, szczególnie rozpatrywany
regionalnie, z racji na to, że stanowi bardzo złożony, często całkiem indywidualny
i niepowtarzalny system, pełen jest szczegółów i dostarcza informacji o bardzo różnym poziomie ogólności (lub uniwersalności). Założona generalizacja (zgodna
z łacińską klauzulą ceretis paribus211) jest wymagana dla stworzenia konceptualnej
podstawy interpretacji różnych typów krajobrazów kulturowych. Pozwala na skupienie uwagi na najważniejszych elementach i cechach, które warunkują przebieg
określonego procesu (tu ewolucji krajobrazu kulturowego).
Pod pojęciem model rozumie się teoretyczne uogólnienie określonej części badanej rzeczywistości (tu krajobrazu kulturowego), które w sposób syntetyczny i do
pewnego stopnia uproszczony, stara się odwzorowywać i tłumaczyć zachodzące
w niej procesy.
6.1. MODEL ANALIZY CZYNNIKOWEJ
Analiza czynnikowa jest przykładem podejścia dedukcyjnego, którego zadaniem
jest wyjaśnienie oddziaływań na krajobraz kulturowy wybranej grupy czynników
i zilustrowanie na konkretnych regionalnych przykładach. Analiza czynnikowa natrafia na duże trudności metodyczne. Jak zauważyła M. Dobrowolska (1976) wszystkie czynniki wpływające na kształtowanie typów krajobrazu kulturowego są z jednej
strony podmiotem badań (biologiczne, psychiczne, kulturowo-regionalne, polityczne) i równocześnie mogą być przedmiotem badań. Nieustannie zachodzi ich przemiana (ewolucja) i za każdym razem w konkretnej sytuacji lokalnej (regionalnej) wykształca się nowy zestaw oddziaływań i ich krajobrazowych skutków. Nie można
zatem zastosować prostego algorytmu badań wg tego modelu. Inne siły działały na
określony obszar w różnych czasach historycznych, dlatego analiza ta powinna być
wspomagana analizą stratygrafii krajobrazu (być dopasowana do określonego okresu historycznego).
Na schemacie (ryc. 21) przykład analizy czynnikowej wyraża układ poziomy.
Wybrany czynnik jest analizowany na różnych regionach (np. R1, R 3, R 6, R8, itd.).

Tłumaczona na język polski jako „przy pozostałych warunkach równych” lub „przy tych samych
okolicznościach”; oznacza świadome odrzucenie, w celu uproszczenia rozumowania, możliwości
zajścia pewnych wydarzeń lub warunków, mogących zaburzyć związek między przesłanką a wnioskiem.
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6.2. Model analizy regionalnej

Ryc. 21. Schemat modelu analizy czynnikowej (analiza pozioma)
i modelu analizy regionalnej (analiza pionowa).
Fig. 21. Diagram of the factor analysis model (horizontal analysis)
and the regional analysis model (vertical analysis).

W niniejszej pracy model analizy czynnikowej, na wysokim poziomie generalizacji,
zastosowano do odtworzenia rozwoju poszczególnych typów ewolucyjnofunkcjonalnych krajobrazu (rolniczych, pasterskich, osadniczych itd.).
6.2. MODEL ANALIZY REGIONALNEJ
Region i krajobraz stanowią podstawowe kategorie badawcze w naukach geograficznych (Whittslesey, 1954; Pulinowa, 1976b, 1997; Chojnicki, 1999; Hagget, 2001).
Na polu wzajemnych relacji krajobrazów i regionów istnieje jednak wiele różnic.212
Współczesne pojęcie regionu jest bardzo elastyczne. W naukach geograficznych, region jest najczęściej postrzegany jako: narzędzie badania, przedmiot poznania oraz
jako narzędzie działania. W geografi region jest rozumiany jako umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar. Próbę usystematyzowania wzajemnych relacji krajobrazu i regionu podjął ostatnio F. Plit (2011a). Region stanowi zawsze względnie
Relacje regionu i krajobrazu zostały przez ekologów krajobrazu określone następująco: „powtarzająca się mieszanka lokalnych ekosystemów lub typów ich użytkowania, tworzy krajobraz, będący
podstawowym elementem regionu, skomponowanego z niepowtarzających się, wysoce kontrastowych grubo-ziarnistych układów krajobrazu” (cyt. za M. Pietrzak, 1998, s. 16).
212
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zwarty terytorialnie wycinek przestrzeni o charakterze unikatowym, jedynym
w swoim rodzaju (Ostaszewska, 2002). Skutkuje to stosowaniem wielkich liter w pisowni nazw regionów (jako nazwy własnej), np.: Śląsk, Pomorze, Prusy, Alpy, Dalmacja. Natomiast typologiczne podejście do krajobrazu przyjmuje założenie o powtarzalności występowania określonego typu krajobrazu. Skutkuje to przymiotnikową formą i pisownią typów krajobrazu z małej litery np.: krajobraz alpejski, pojezierny, krasowy, przemysłowy, górniczy itd.213
Odnosząc się do formalnych wyróżnień (wg F. Plita, 2011a, s. 18), autorka za najbardziej reprezentatywną w badaniach krajobrazu kulturowego uznaje tożsamościową relację krajobrazu i regionu, którą można prosto zilustrować następująco (ryc. 22).

Ryc. 22. Krajobraz i region są tożsame.
Fig. 22. Landscape as a region.

Dany krajobraz kulturowy jest unikatowy i występuje tylko w obrębie danego
regionu. Z formalnego – fizycznogeograficznego punktu widzenia – konstrukcja ta
jest rzadko spotykana (np. Wyżyna Częstochowska, Żuławy Wiślane) natomiast
z punktu widzenia krajobrazu kulturowego większość regionów o wyrazistych
wzorcach tożsamościowych cechuje odrębny i niepowtarzalny krajobraz kulturowy,
będący jednoznacznym identyfikatorem tego właśnie regionu. Wynika to z wielości
możliwych kulturowych modyfikacji (pierwotnie generowanych warunkami przyrodniczymi), często o charakterze indywidualnym i całkowicie unikatowym. Krajobraz kulturowy w takim założeniu powstaje w wyniku „rzutowania” regionu kulturowego na krajobraz przyrodniczy (region fizycznogeograficzny). Metodę analizy
regionalnej ilustruje na ryc. 21 układ pionowy.

Warto jednak zwrócić uwagę na ewolucję tego podejścia. Już A. Ortelius w 1571 r. w niderlandzkim
wydaniu Theatrum orbis terrarum, nazywał mapy regionalne besondere lantschappen (Besse, 2000).
Było to w geografii przypuszczalnie pierwsze posłużenie się słowem krajobraz jako terminem naukowym. Krajobraz odpowiadał w takim ujęciu jednostce indywidualnej i mógłby być zastąpiony słowem
region. Takie znaczenie terminu krajobraz można odnaleźć także w późniejszych pracach geografów.
Np. S. Nowakowski 1934-35, s. 96 pisał, iż w geomorfologii takim rozumieniem krajobrazu posługiwał
się A. Penck: „Takim małym jednostkom, czyli regionom, Peck dał nazwy ‘landschaftów’ – krajobrazów. Pisał on o „Moränenlanschaft” jako o regionach lub krajobrazach morenowych”. Również niektórzy z radzieckich geografów fizycznych (np. Isaczenko, 1965) traktowali krajobraz (łandszaft) zarówno jako jednostkę typologiczną różnych szczebli, jak i regionalną niskiego szczebla.
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6.3. Model analizy wartości

Rozwój krajobrazu na danym obszarze jest analizowany pod kątem kolejnych czynników (C1, C2, C4, C6, itd.). Metoda ta została zobrazowana do odtworzenia ewolucji
krajobrazów kulturowych Żuław Wiślanych i Wyżyny Częstochowskiej w części
empirycznej niniejszej pracy (rozdz. 8).
Model analizy regionalnej zakłada szczegółowe odtworzenie genezy krajobrazu
kulturowego danego regionu. Synteza oddziaływań czynników krajobrazotwórczych
pozwala na odtworzenie historycznej ewolucji przestrzeni. Model ten roboczo nazwany także „biografią krajobrazu” pozwala na zidentyfikowanie indywidualnych
i niepowtarzalnych cech danego regionu. Może prowadzić także do sformułowania
pewnych prawidłowości, wówczas taka analiza ma charakter postępowania indukcyjnego ponieważ na podstawie określonych skutków można odtworzyć przesłanki
zaistniałego procesu. Odkryte w ten sposób prawidłowości mogą być następnie weryfikowane w innych grupach relacji krajobrazów i regionów (np. w ujęciu typologicznym krajobrazu).
6.3. MODEL ANALIZY WARTOŚCI
Kolejnym proponowanym modelem badawczym jest model waloryzacyjny oparty o wartościowanie krajobrazu kulturowego pod kątem specjalnych cech i kompleksowej oceny, przekładającej się na możliwości i potrzeby określonego sposobu użytkowania. Model ten ma zatem najbardziej praktyczny wymiar i odnosi się do m.in.
do planowania przestrzennego i strategicznego, np.: na potrzeby rozwoju funkcji
turystycznych, powoływania obszarów chronionych, rozwoju tzw. miast kreatywnych czy ponownego zagospodarowania krajobrazów poeksploatacyjnych. Na podstawie proponowanych poniżej kryteriów (ryc. 23) możliwa jest kompleksowa ocena
stanu zachowania, kondycji, jakości i potrzeby ochrony. Wskazuje ona na możliwości
i perspektywy rozwoju określonego typu krajobrazu. Warto zauważyć, że model
procedury waloryzacyjnej dotyczy najczęściej krajobrazów kulturowych ujętych regionalnie. Nie ma jednak przeciwwskazań aby objąć takim modelem analizy krajobrazy w ujęciu typologicznym.
Ze względu na to, że kryteria te odnoszą się do pojęcia wartości, a te są zawsze
wynikiem relacji między przedmiotem poznania i oceny a podmiotem oceniającym
(nawet jeśli jest to podmiot zbiorowy)214. Wartościowanie z definicji ma wymiar subiektywny215, wynikający z indywidualnego punktu widzenia, wiedzy216, świadomości
Może nim być grupa turystów wypoczywająca w określonym regionie, grupa ekspertów przygotowująca dokumentację waloryzacyjną, czy grupa polityków planująca strategię rozwoju danego
regionu.
215 Warto w tym miejscu wspomnieć, że w starożytności wartości reprezentowały określone idee np.
ideę piękna. Od czasów Oświecenia wartości mają charakter nieracjonalny, jako skrajnie subiektywne
są nie mierzalne, uwikłane w bardzo różnorodny kontekst kulturowo-historyczny (por. W. Wilczyński, 2011) Niemożliwa jest zatem weryfikacja wartości na gruncie naturalizmu (Lisowski, 2003).
216 Słynne już powiedzenie, że widzimy tyle ile wiemy należy tu przenieść także na obszar wartościowania tego co postrzegamy, które jest zależne od naszej wiedzy (i pokrewnej jej świadomości i doświadczenia).
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i doświadczeń (lub zobowiązań217) odbiorcy. Często procedurze tej zarzuca się wymiar nieracjonalny albo wręcz intencjonalny. Dlatego też coraz częściej wykorzystuje
się metody, które mają zobiektywizować tę ocenę i umożliwić pomiar określonych
cech i parametrów krajobrazu (por. np. Kistowski, 2006; Kuriata, 2008; Myga-Piątek,
Nita, 2005; Nita, Myga-Piątek, 2005a; Oleński, 2008; Ozimek A., Łabędź, 2010; Ozimek P., Trajko, Łabędź, 2010). Opierają się one w przewadze na zastosowaniu technik analizy komputerowej. Jednak najbardziej popularna w tej procedurze pozostaje
nadal metoda bonitacji punktowej.

Ryc. 23. Model analizy i oceny wartości krajobrazu.
Fig. 23. Model of analysis and evaluation of the cultural landscape.

Intencją autorki jest przedstawienie proponowanego układu kryteriów jako systemu, w którym każde ogniowo znajduje swoje przynależne miejsce.218 Ponieważ
niniejszy model ma charakter pragmatyczny, hierarchiczność składowych systemu
została podporządkowana temu założeniu. Jako pierwsza została wymieniona wartość użytkowa krajobrazu, z uwagi na to, że użytkownikami krajobrazu są wszyscy
członkowie danej społeczności, zarówno „stacjonarni” mieszkańcy jak i przyjezdni
(np. turyści). Użytkownicy niekoniecznie muszą (choć powinni) traktować krajobraz
jako źródło informacji, znaczeń (symboli), emocji i wartości estetycznych.

Jak w przypadku polityków, szerzej o tym A. Böhm (2008).
Spotykane w wielu dokumentach planistycznych (np. dostępnych na stronach internetowych wielu
gmin turystycznych w zakładce BIP) oceny krajobrazu miały charakter eklektyczny, co dowodzi braku znajomości teoretycznej podstawy koncepcji waloryzacyjnej, a ta powinna opierać się na naukowych podstawach i mieć charakter spójnego systemu.
217
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Krajobraz jako wartość użytkowa
W ocenie wartości użytkowej krajobrazu proponuje się uwzględniać następujące
kryteria:
− wartość gospodarcza – występowanie składników i cech krajobrazu możliwych
do gospodarczego wykorzystania. Krajobrazy zagospodarowane ewolucyjnie zgodnie z przyrodniczym i historycznym „programem” są użytkowane przez społeczności, które czują się dziedzicami i spadkobiercami tradycji miejsca, zapewniając racjonalne użytkowanie krajobrazu i najskuteczniejszą ochronę autentycznych walorów;
− wartość ekonomiczna – występowanie cech krajobrazu podlegających prawom
użyteczności rynkowej; krajobraz jest (lub może być) źródłem dochodu dla właścicieli; kryterium to zwykle rozumiane jako rynkowa wycena gruntu, i w myśl prawa jest
tak traktowana. Ekonomiczne traktowanie krajobrazu jest źródłem poważnych zagrożeń, które przyczynia się do degradacji krajobrazu ze względu na utratę cech
ocenianych na podstawie kolejnych kryteriów (Myga-Piątek, 2007c).219
Krajobraz jako wartość informacyjna
Wśród proponowanych do oceny w tej grupie cech należy wymienić:
− treść – zespół powiązanych elementów strukturalnych krajobrazu nadających
mu określony sens, wymowę i znaczenie. Treść jest źródłem informacji i symboliki;
krajobraz jest zbiorem złożonych informacji o: specyficznych właściwościach fizycznych obiektów, treści zwianych ze strukturą, fakturą, treścią i funkcją (informacje
obiektywne); informacje te mają zdolność oddziaływania na intelekt odbiorcy wywołując różne skojarzenia (informacje subiektywne); do oceny krajobrazu powinny być
brane pod uwagę tylko te informacje, które jednoznacznie identyfikują dany element
lub cechę;
− dawność – wiek historyczny krajobrazu kulturowego – obecność dających się
wydatować elementów (obiektów) a także trwałość relacji i powiązań między nimi;
dawność określonej i utrwalonej funkcji krajobrazu oraz typowej dla niej organizacji
przestrzennej; kryterium wskazujące najstarsze elementy strukturalne systemu, pozwalające na dalszą bardziej wnikliwą analizę ewolucji krajobrazu;
− historyczność – cecha krajobrazu wskazująca na możliwość traktowania krajobrazu jako dowodu historycznych wydarzeń, istotnych dla danego kręgu kulturowego lub regionu; krajobraz jest w źródłem informacji i wiedzy o przeszłości, zapisem tradycji miejsca i specyficzną formą upamiętnienia przez obecność materialnych
reliktów; często cecha ta współgra z niematerialnymi wartościami krajobrazu;
− autentyczność – rozumiana jako oryginalność, prawdziwość, zgodność struktury i funkcji, np.: stopień zachowania pierwotnych wzorów osadniczych, zgodność
aktualnego osadnictwa i użytkowania terenu z naturalnymi zasobami przestrzeni
(rodzaj determinizmu przyrodniczo-kulturowego); dopasowanie do warunków środowiskowych stylów osadniczych i użytkowania ziemi; źródło informacji i symboli;
Wiele uwagi poświęcili tym zagadnieniom m.in. T. Bajerowski i in. (2000, 2004); A. Böhm, (2008);
A. Górka (2008), B. Żarska (2002).
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reprezentatywność – wysoki stopień zachowania cech charakterystycznych dla
danego typu; cechy reprezentujące typowe dla określonego okresu historii lub kręgu
kulturowego style użytkowania; kontynuacja pierwotnych funkcji obszaru (ciągłość
użytkowania terenu lub jego ewolucyjna transformacja) wynikająca z naturalnych
walorów środowiska geograficznego;
− unikatowość – wyjątkowość, niepowtarzalność, rzadkość występowania danego typu krajobrazu i jego charakterystycznych cech przestrzennych; krajobrazy podobnie jak obiekty są tym cenniejsze, im rzadziej występują. Istotna jest przy tym
skala unikatowości (regionalna, krajowa, kontynentalna, światowa). Całkowicie odmienny wzór użytkowania przestrzeni, często endemiczny lub reliktowy, będzie
miał charakter unikatowy;
− odrębność – unifikacja cech organizacji przestrzeni w obrębie określonego regionu i wyraźnych różnicach w stosunku do sąsiednich terytoriów. Wyraża pewną
typowość i specyficzną organizację, uporządkowanie charakterystyczne dla danego
regionu. Dotyczy to stylu budownictwa, stosowanych materiałów budowlanych, kultywowanie dawnych tradycyjnych wzorów użytkowania terenu.
Krajobraz jako wartość estetyczna
Jest to ocena cech wizualnych podlegająca na przypisywaniu wartości przestrzennej
kompozycji jaką jest krajobraz.220 Do najważniejszych kryteriów oceny w tej grupie
należą:
− wzniosłość – wielkość, z którą nic nie może się równać, znajdująca się poza
możliwością obliczenia, zmierzenia lub naśladowania. Wzniosłość często odnosi się
do bezkresu krajobrazu;
− piękno – podstawowa kategoria estetyczna wyrażająca pozytywną właściwość
estetyczną krajobrazu, wynikająca z zachowania i zgodności proporcji, harmonii
barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności;
− harmonia – określa sposób współwystępowania określonych elementów w krajobrazie, który może być przez obserwatora uznany za najbardziej właściwy, doskonale pasujący do akceptowanych wzorców i ideałów, korzystnie oddziałujący na całokształt oglądanej scenerii; pełnia zgodności treści, formy i funkcji krajobrazu;221
− naturalność – określa stopień zachowania przyrodniczego podłoża obecnego
w strukturze krajobrazu kulturowego; wysoki udział przyrodniczych składników
w strukturze krajobrazu kulturowego, np.: naturalnych form terenu, pokrycia roślinnego o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem, rzek o naturalnym przebiegu
i wysokiej klasy czystości;
− różnorodność – określa stopień zróżnicowania elementów pod względem wielkości, kształtów, proporcji, wykształcenia planów, itp.
Por. A. Bőhm, (2008); M. Pietrzak, (2009); Koncepcje krajobrazu wizualnego (Brossard, Joly, Wiebera 1980; Wojciechowski, 2007) krajobrazu multisensorycznego (Bartkowski, 1985) czy „dizajnu łandszafta” (Nikołajew 2003).
221 Por. prace K. Dąbrowskiej-Budziło, (np. 2008); Gołaszewskiej (1984); A. Polskiej (2011); S. Lisowskiego (np. 2003). K.H. Wojciechowskiego (np. 1986).
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Krajobraz jako wartość emocjonalna
Zwykle uświadomienie wartości wzbudza w odbiorcy określone stany emocjonalne
(reakcje psychofizyczne). Są to cechy pozwalające na wykształcenie u lokalnych społeczności silnych odczuć – związków swojskości i tożsamości (emocje pozytywne)
lub poczucia straty tradycji krajobrazu (emocje negatywne); cechy odnoszone najczęściej do walorów estetycznych (piękno, wzniosłość, malowniczość krajobrazu). Do
najistotniejszych w tej grupie należą następujące kryteria oceny:
− swojskość – niematerialna własność krajobrazu polegająca na wykształceniu się
związków przynależności i przywiązania między człowiekiem a miejscem;222
− tradycja – ta część tradycji zbiorowości zamieszkującej dany region, odnosząca
się do cech zarejestrowanych przestrzennie, pielęgnowanych, podlegających ochronie i przekazywanych z pokolenia na pokolenie jako wartościowy składnik tożsamości przestrzennej; część dziedzictwa kulturowego, dotycząca cech i składników przestrzeni regionu, z którą utożsamia się dana społeczność i traktuje ją jako własność
i wartość;
− tożsamość – przestrzenny zapis trwałej identyfikacji danej społeczności z określonym układem przyrodniczo-kulturowym oraz z danym systemem aksjologicznym
i normatywnym (wytworzonym zespołem składników materialnych krajobrazu oraz
niematerialnych wartości, w tym także idei, przekonań, poglądów, zwyczajów i obyczajów). Tożsamość krajobrazu identyfikuje i odróżnia grupy etniczne od siebie i od
kultury dominującej; jest źródłem umacniania swojskości krajobrazu i tworzenia jego
tradycji.
Krajobraz jako wartość symboliczna (emblematyczna)
W tej grupie oceny wartości najważniejszymi kryteriami są:
− symbolika – cechy, które nie występują bezpośrednio a ilustrują głębszy poziom znaczenia treści krajobrazu; właściwości niejednoznaczne pozostawiające odbiorcy możliwość swobodnej indywidualnej interpretacji; symbolika jest zespołem
cech, które są postrzegane zmysłowo (percepcja) a w procesie interpretacji są im
przypisywane znaczenia (pojęcia);
− sacrum – występowanie hierofanii, która w sposób wyspowy organizuje przestrzeń i nadaje krajobrazowi znaczenie święte;
− genius loci – duch miejsca – siła kształtująca wyjątkowość regionu (tożsamość
miejsca).
Analiza wybranego krajobrazu kulturowego wg założeń tego modelu pozwala
na stwierdzenie stanu zachowania krajobrazu kulturowego a także pozwala określić
rodzaj przemiany jaka zachodziła w czasie objętym analizą. Model ten został przetestowany w dwóch obszarach badawczych krajobrazu rolniczego i wiejskiego Żuław
Wiślanych (rozdz. 8.1) oraz doliny Wisły w granicach Mazowsza (rozdz. 8.2).

222

Temu poświęcone liczne prace K. Pawłowskiej (np. 2001).
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6.4. MODEL STRATYGRAFII KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH
Model ten nawiązuje do typologii genetycznej i ewolucyjno-funkcjonalnej krajobrazów (czasu powstania krajobrazów kulturowych i ich historycznego rozwoju).
Interpretacja genetyczna krajobrazu jest możliwa w oparciu o źródła archeologiczne,
historyczne, kartograficzne i pozwala na opis „biografii krajobrazu” (m.in. metodą
ewolucyjną, empiryczną i genetyczną wg M. Dobrowolskiej (1948), z uwzględnieniem źródeł analizy naukowej. Ze względu na możliwość występowania różnych
wersji przebiegu rozwoju (nawarstwień) krajobrazów autorka proponuje wydzielić
następujące typy:
Typ 1 – Krajobrazy jednorodne i jednolite223, które cechuje brak nawarstwień
kulturowych. Reprezentują krajobrazy homogeniczne i homotoniczne, ukształtowane na
surowym korzeniu, w pełni autochtoniczne, które przechowują do czasów współczesnych model tradycyjnego użytkowania. Nie zostały zmienione w wyniku rewolucji
a jedynie były modelowane ewolucyjnie w obrębie tego samego typu użytkowania –
np. krajobrazy rolnicze, wykształcone przed wiekami na naturalnym podłożu przyrodniczym; osadnicze-wiejskie wykształconego wprost na podłożu przyrodniczym itd.
(ryc. 24). Taki typ krajobrazu jest podstawą wydzielenia regionów (regiony przemysłowe, regiony rolnicze, itd.). Jednocześnie ten typ krajobrazu może być rozumiany
jako ogniwo ewolucyjne (najwcześniejsze) krajobrazów kulturowych.
Ze względu na czas istnienia danego rodzaju krajobrazu kulturowego powstałego na surowym korzeniu przyrodniczym można mówić o różnej miąższości krajobrazu. Pod tym pojęciem autorka rozumie historycznie nawarstwioną trwałość danego typu użytkowania dającą się objąć szczegółowym datowaniem. Przykładowo
miąższość krajobrazów rolniczych jest większa od turystycznych, gdyż w zapisie
organizacji przestrzeni tych pierwszych (w odniesieniu do konkretnego regionu) będą utrwalone przeobrażenia z bardzo odległego czasu, np. wzorce trójpolówki,
uprawy bezugorowej, monokulturowej, itp., dające się interpretować na podstawie
zdjęć lotniczych i analiz kartograficznych.

Należy nadmienić, że pod pojęciem jednorodności rozumie się cechę genetyczną (wywodzenie
krajobrazu z jednego typu użytkowania) a pod pojęciem jednolitości – cechę fizjonomiczną.
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Ryc. 24. Typ 1 – Przykładowe układy nawarstwień w krajobrazach jednorodnych
i jednolitych.
Fig. 24. Examples of layer arrangements in homogeneous and uniform (homotonous)
landscapes.
1 – krajobrazy przyrodnicze – pierwotne; 2 – krajobrazy przyrodnicze – seminarutalne lub guasikulturowe
3 – krajobrazy kulturowe pasterskie; 4 – krajobrazy kulturowe rolnicze; 5 – krajobrazy kulturowe osadnicze-wiejskie; 6 – krajobrazy kulturowe osadnicze-miejskie; 7 – krajobrazy kulturowe gospodarki leśnej
(leśne); 8 – krajobrazy kulturowe gospodarki wodnej (wodogospodarcze); 9 – krajobrazy kulturowe górnicze; 10 – krajobrazy kulturowe przemysłowe; 11 – krajobrazy kulturowe turystyczne; 12 – krajobrazy
kulturowe poeksploatacyjne.

Typ 2 – Krajobrazy niejednorodne ale jednolite – ze względu na charakter
i przebieg historycznych przemian w ich obrębie można wyróżnić trzy odmiany stratygraficzne (ryc. 25):
− pełna (T2/A) – reprezentująca regularne i w miarę kompletne nawarstwienia
krajobrazowe. Oddają one ewolucyjne następstwo związane ze stopniowym narastaniem potrzeb i umiejętności technologicznych człowieka (np. krajobrazy seminaturalne były zastępowane rolniczymi lub/i pasterskimi224, następnie osadniczymi-wiejskimi,
osadniczymi-miejskimi, następnie górniczymi i przemysłowymi itd.). W obrębie określonego terytorium mogą występować krajobrazy dwukrotnie, trzykrotnie a nawet wielokrotnie złożone. Do grupy tej należą krajobrazy endogeniczne (autochtoniczne),
które są złożone z elementów strukturalnych pochodzenia rodzimego, w których
zmiany zachodzą wolno a ewolucyjne nawarstwienie jest spowodowane działaniem
czynników wyłącznie regionalnych – rdzennych. Doszło w nich do pełnego zastąpienia (wymiana) wcześniejszych typów krajobrazów na chronologicznie następne
(ryc. 25, T2/A). Odmiana ta ma charakter wyidealizowany i w czasach współczesnych jest raczej konstrukcją mentalną.

224

Z uwagi podobny okres wykształcenia się tego typu krajobrazów.
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niepełna (T2/B) – zawierającą luki, czyli stwierdzony brak określonego ogniwa
ewolucyjnego, chrono-stratygraficznego (obecnego np. na terenach sąsiednich).
Nieobecność określonego ogniwa może być spowodowana czynnikami przyrodniczymi – np. renaturalizacją siedlisk, zjawiskami ekstremalnymi lub antropogenicznymi – np. zniszczeniami wojennymi, decyzjami politycznymi, prawno administracyjnymi, obcymi wpływami, czy zestandaryzowanymi wzorcami użytkowania krajobrazu,225 itp. Należą do nich krajobrazy rewolucyjnie przekształcone, w rozwoju
których ważną rolę odegrały czynniki zewnętrzne – egzogeniczne (allochtoniczne) –
skutkujące przemianami o charakterze żywiołowym. W takim przypadku nastąpiło
całkowite zniszczenie elementów struktury wcześniejszego typu krajobrazu i wprowadzenie elementów strukturalnych nowego typu – często obcego pochodzenia –
nieuzasadnione tradycją miejsca, lub też doszło do zmiany relacji między elementami; zmiany te obrazują się w organizacji przestrzeni i w konsekwencji w zmianach
fizjonomii (ryc. 25, T2/B).
− odwrócona (T2/C) – na przyrodniczym podłożu krajobrazów seminaturalnych
lub quasikulturowych początkowo rozwinął się typ krajobrazu chronologicznie późniejszy, następnie zastąpiony przez typ chronologicznie wcześniejszy; do typu tego
mogą należeć także współczesne krajobrazy poeksploatacyjne, zrewitalizowane do postaci krajobrazów np.: gospodarki leśnej, wodnej, turystyczno-rekreacyjne, technologicznoinżynieryjne, itp. (ryc. 25, T2/C).
W rezultacie każda z powyższych odmian reprezentuje współcześnie postać krajobrazu kulturowego o charakterze heterogenicznym lecz względnie homotonicznym.
Typ 3 - Krajobrazy niejednorodne (różnorodne) i niejednolite. Do ich wykształcenia dochodzi gdy przeobrażenia (funkcjonalne, strukturalne, fizjonomiczne) nie
były zupełne (nie następowało proste i ciągłe zastępowanie jednych typów przez
drugie, ale zmiany miały charakter równoczesny). Różne czynniki krajobrazotwórcze
zachodziły równolegle w czasie, co skutkowało współwystępowaniem funkcji na
danym obszarze (region polifunkcyjny). W obecnej strukturze takiego typu krajobrazów kulturowych zachowane są elementy z różnych okresów historycznych. W rezultacie współczesny krajobraz kulturowy przechowuje style dawnej organizacji
przestrzennej (obecność elementów struktury z wcześniejszych typów tworzy relikty
krajobrazowe lub w przypadku pojedynczych obiektów „intruzje” krajobrazowe).
W rezultacie powstają krajobrazy heterogeniczne i heterotoniczne, fizjonomicznie tworząc w przestrzeni mozaikowaty układ. Jest to grupa krajobrazów trudna do interpretacji, chociaż współcześnie najbardziej powszechna, szczególnie w strefach wielowiekowego intensywnego zaludnienia i gospodarowania. Może wystąpić tu cały
szereg odmian zależnych od udziału (proporcji) poszczególnych typów krajobrazów
kulturowych z poprzednich etapów historycznych oraz przebiegu (ewolucyjnego lub
rewolucyjnego) tworzenia się nawarstwień; przykłady zilustrowano na ryc. 25.

Należy zauważyć, że zmiany o charakterze rewolucyjnym mogły zachodzić w przeszłości i być
następnie „przykryte” przez warstwy kulturowe pochodzące z późniejszych okresów w których zachodziły już przemiany o charakterze ewolucyjnym.
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Ryc. 25. Przykładowe układy nawarstwień w obrębie krajobrazów kulturowych niejednorodnych a jednolitych (odmiany pełnej T2/A; niepełnej T2/B; odwróconej T2/C).
Fig. 25. Examples of layer arrangements in heterogeneous but uniform (homotonous)
cultural landscapes in the revolutionary variety, as a simple form - type T2/A;
an incomplete form - type T2/B and reverse form - type T2/C).
1 – krajobrazy przyrodnicze – pierwotne; 2 – krajobrazy przyrodnicze – seminarutalne lub guasikulturowe
3 – krajobrazy kulturowe pasterskie; 4 – krajobrazy kulturowe rolnicze; 5 – krajobrazy kulturowe osadnicze-wiejskie; 6 – krajobrazy kulturowe osadnicze-miejskie; 7 – krajobrazy kulturowe gospodarki leśnej
(leśne); 8 – krajobrazy kulturowe gospodarki wodnej (wodogospodarcze); 9 – krajobrazy kulturowe górnicze; 10 – krajobrazy kulturowe przemysłowe; 11 – krajobrazy kulturowe turystyczne; 12 – krajobrazy
kulturowe poeksploatacyjne.
−

odmiana mieszana T3/A – stanowiąca typ pośredni między krajobrazami niejednorodnymi i jednolitymi (T2) a krajobrazami niejedrorodnymi (różnorodnymi) i niejednolitymi odmiany wertykanej (T3/B). Najczęściej są to krajobrazy harmonijnie narastające ewolucyjnie i podlegające systematycznej przebudowie w związku z ewolucją kulturową społeczeństw zamieszkujących dany region. Z czasem kształtowane
żywiołowo (rewolucyjnie), w związku z oddziaływaniem silnego czynnika (bodźca)
pozaprzyrodniczego (np. najczęściej ekonomicznego, politycznego, administracyjnego) (ryc. 26 T3/A). Cechą tej odmiany jest możliwa obecność „intruzji” krajobrazowych świadczących o dawnym sposobie użytkowania, obecnie „przykrytego” zupełnie lub niezupełnie innym typem krajobrazu kulturowego. W rezultacie we
współczesnym krajobrazie „wystają” elementy struktury typowe dla historycznych
modeli działalności ludzkiej i odpowiadających im typów funkcjonalnych (najczęściej już nie wypełnianych przez dany obszar).
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6. Proponowane modele badań krajobrazów kulturowych

Ryc. 26. Przykładowe układy nawarstwień w obrębie krajobrazów kulturowych niejednorodnych (heterogenicznych) a jednolitych (homotonicznych), odmiany mieszanej (T3/A).
Fig. 26. Examples of layer arrangements in heterogeneous but uniform (homotonous)
cultural landscapes in the evolutionary variety, as a simple form.

Ryc. 27. Przykładowe układy nawarstwień w obrębie krajobrazów kulturowych heterogenicznych i heterotonicznych odmiany wertykalnej T3/B.
Fig. 27. Examples of layer arrangements in heterogeneous and heterotonous
cultural landscapes.
1 – krajobrazy przyrodnicze – pierwotne; 2 – krajobrazy przyrodnicze – seminarutalne lub guasikulturowe
3 – krajobrazy kulturowe pasterskie; 4 – krajobrazy kulturowe rolnicze; 5 – krajobrazy kulturowe osadnicze-wiejskie; 6 – krajobrazy kulturowe osadnicze-miejskie; 7 – krajobrazy kulturowe gospodarki leśnej (leśne); 8 – krajobrazy kulturowe gospodarki wodnej (wodogospodarcze); 9 – krajobrazy kulturowe górnicze;
10 – krajobrazy kulturowe przemysłowe; 11 – krajobrazy kulturowe turystyczne; 12 – krajobrazy kulturowe poeksploatacyjne.
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−

odmiana wertykalna T3/B – zasadnicza odmiana krajobrazów heterogenicznych
i heterotonicznych złożona ze współwystępujących typów krajobrazów kulturowych
(ale także przyrodniczych np. seminaturalnych) reprezentujących różne style użytkowania, różne funkcje, różną genezę i chronologię. Fizjonomicznie przedstawia mozaikowaty krajobraz, o wielu funkcjach (np. współczesne obszary miejsko-przemysłowe,
spełniające dodatkowo funkcje turystyczno-rekreacyjne, z dużym odsetkiem obszarów poeksploatacyjnych). W ich kształtowaniu brało i nadal bierze udział wiele
czynników auto- i allochtonicznych. Współcześnie polegają one także na wykształceniu mechanizmów celowego sterowania strukturą i fizjonomią krajobrazów (np.
poprzez system planowania przestrzennego, system prawnej ochrony przyrody, wyznaczania strategicznych obszarów eksploatacyjnych itd. ryc. 27).
Zaproponowany model analizy stratygraficznej krajobrazów kulturowych pozwala na interpretację genezy, wieku i stopnia złożoności krajobrazów kulturowych
w badanych regionach. Jest więc pomocny w analizach krajobrazów w podejściu regionalnym ale nie w typologicznym. Umożliwia on m.in.: odtwarzanie i interpretację
przemian krajobrazów kulturowych, ocenę ciągłości procesów przyrodniczych lub
kulturowych, stwierdzanie ewentualnych zakłóceń w ewolucji krajobrazu a także
pozwala na diagnozę rodzaju i kierunków przemian. Model ten został zweryfikowany w części empirycznej pracy w regionie Wyżyny Częstochowskiej.
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7. MAPA KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH POLSKI
Podjęcie próby sporządzenia mapy krajobrazów kulturowych Polski jest zadaniem
ryzykownym i trudnym (Lewandowski, 1992). Ostatnio o takiej próbie pisał F. Plit
(2011a, s. 13-14). Po wieloletnich studiach nad problematyką krajobrazów kulturowych
autorka doszła do wniosku, że przy tradycyjnych metodach wizualizacji kartograficznej, skartowanie wszystkich (albo przynajmniej zdecydowanej większości) typów krajobrazów kulturowych jest niemożliwe. Jest natomiast możliwe przy powszechnym
zastosowaniu interaktywnych atlasów pozwalających na nakładanie warstw tematycznych i ich trójwymiarowe modelowanie. Przedstawione w pracy podejścia typologiczne ukazują wielowarstwowość znaczeń krajobrazu kulturowego i różne, często
krzyżujące się poziomy typologiczne. Powstanie jednej syntetycznej mapy krajobrazów kulturowych, np. dla obszaru Polski, wydaje się z góry skazane na niepowodzenie.
Mając do dyspozycji metody tradycyjnej kartografii autorka podjęła próbę przedstawienia kliku warstw krajobrazów kulturowych, czyniąc następujące założenia
wstępne (ryc. 28-32):
• skartowane zostały tylko elementy przestrzenne (powierzchniowe), lub takie
miejsca o charakterze punktowym, które mogą tę przestrzeń organizować np. duże
i znaczące w fizjonomii miast obiekty sakralne, lub obiekty kultu, które same stają się
czynnikiem (a nie tylko składnikiem krajobrazu) poprzez wpływ na organizowanie
przestrzeni (centra pielgrzymkowe) lub nagromadzone intensywnie obiekty infrastruktury turystycznej;
• nie zaznaczano na mapie miejsc (obiektów) o charakterze punktowym, które są
związane z materialnymi obiektami dziedzictwa kulturowego (np.: zamki, dwory,
pałace, itp.), gdyż takich map powstało wiele m.in. dla celów dydaktycznych lub turystycznych, a które zdaniem autorki, ilustrują nie krajobraz a materialne walory
kulturowe (wg różnych logicznych podziałów architektury: sakralnej, pałacowej,
przemysłowej, młynarskiej militarnej itd.; a także obiektów z Listy Światowego
Dziedzictwa); nie są więc mapami krajobrazów kulturowych a mapami zabytków
oraz miejsc i obiektów kulturowo cennych;
• skartowano typy ewolucyjno-funckjonalne krajobrazów kulturowych, które
z założenia cechują się swoistą strukturą złożoną z elementów, których powstanie
i wzajemne relacje związane są z realizacją złożonej funkcji; to ważne ograniczenie,
gdyż wg zaproponowanych w pracy modeli badawczych i proponowanych typologii
można przygotować obraz kartograficzny.
• nie podjęto zadania skartowania treści niematerialnych zakładając, iż mapa tradycyjna nie jest w stanie oddać na jednej płaszczyźnie cech materialnych i niematerialnych bez zakłócenia percepcji i jednoznaczności mapy;
• przyjęto bardzo wysoką generalizację mapy;
• na potrzebę sporządzenia mapy syntetycznej przygotowano mapy analityczne,
które nazwano mapami warstw odpowiednio: krajobrazów osadniczych, rolniczych,
pasterskich (pastwiskowych), gospodarki leśnej, górniczych i przemysłowych, religijnych i turystycznych;
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•

nie wszystkie z warstw analitycznych ujęto w mapie syntetycznej (ryc. 33)
w trosce o jakość percepcji mapy; nie uwzględniono m.in. krajobrazów religijnych,
które w tej skali zobrazowane byłby jako punkty;
• mapa wynikowa jest daleko niedoskonałą propozycją kartowania krajobrazów
kulturowych – swoistym przykładem metodyki – tworzenia wielowarstwowych map
krajobrazowych, poprzez nakładanie poszczególnych typów krajobrazów. Różni się
tym samym zasadniczo od mapy krajobrazów naturalnych w ujęciu A. Richlinga
i A. Dąbrowskiego (1995) gdyż jest to mapa będąca wynikiem procedury klasyfikacji
zupełnej.
Poniżej zostały zilustrowane wybrane przykłady warstw kartograficznych
krajobrazów kulturowych Polski (ryc. 28-32).

Ryc. 28. Mapa krajobrazów kulturowych Polski –
krajobrazy gospodarki leśnej (leśne), rolnicze i pasterskie (pastwiskowe).
Źródło: na podstawie Narodowego Atlasu Polski ark. Lasy i Rolnictwo.
Fig. 28. Map of Polish cultural landscapes – the layer of forest, agricultural, pastoral, rural
landscapes. Source: on the basis of National Atlas of Poland, part Forests and Agriculture.
1 – krajobrazy leśne; 2 – krajobrazy pasterskie (pastwiskowe); 3 – krajobrazy rolnicze; 4 – wody
powierzchniowe; 5 – granice państwowe.
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Ryc. 29. Mapa krajobrazów kulturowych Polski – warstwa krajobrazy osadnicze.
Źródło: na podstawie D. Szymańska, 2009; M. Kiełczewska-Zalewska, 1965; generalizacja autorki.
Fig. 29. Map of Polish cultural landscapes – the layer of landscapes of settlement.
Source: on the basis of D. Szymańska, 2009; M. Kiełczewska-Zalewska, 1965;
the author’s generalization
1 – krajobrazy osadnicze miejskie; 2 – krajobrazy osadnicze wiejskie – rozproszone pierwotne, o najniższym stopniu koncentracji; 3 – Krajobrazy osadnicze wiejskie – mieszane skupione (starszego pochodzenia np. owalnice) z domieszką rozproszonego (młodszego pochodzenia XIX/XX i XX w.) w tym,
rzędówek, przysiółków i nowych osiedli rozproszonych); 4 – Krajobrazy osadnicze wiejskie – skupione,
o zabudowie wydłużonej, w układzie dolinno-rzędowym, o genezie feudalnej z przewagą łańcuchówek; 5 – wody powierzchniowe; 6 – granice państwowe.
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Ryc. 30. Krajobrazy kulturowe Polski – warstwa krajobrazy górnicze i przemysłowe.
Źródło: na podstawie Mapy Surowców Polski PIG.
Fig. 30. Polish Cultural landscapes – the layer of mining and industrial landscapes.
Source: on the basis of Maps of Recourse of Poland, PIG.
1 – krajobrazy przemysłowe; 2 – Krajobrazy górnicze o wysokiej koncentracji wydobycia; 3 – krajobrazy
górnicze o rozproszonym charakterze eksploatacji surowców mineralnych; 4 – wody powierzchniowe;
6 – granice państwowe.
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Ryc. 31. Krajobrazy kulturowe Polski – warstwa krajobrazy religijne.
Źródło: na podstawie A. Jackowski, I. Sołjan (2003) i B. Gładyś (2009).
Fig. 31. Polish Cultural landscapes – the layer of areas of religious worship.
Source: on the basis of A. Jackowski, I. Sołjan (2003) and B. Gładyś (2009).
1 – obszary pielgrzymkowe obrządku rzymsko-katolickiego o znaczeniu ponadregionalnym;
2 – obszary (obiekty) pielgrzymkowe obrządku rzymsko-katolickiego o znaczeniu regionalnym;
3 – miasta z dużą liczbą kościołów dominujących w sylwecie miast; 4 – obszary (obiekty) pielgrzymkowe obrządku prawosławnego; 5 – obiekty kultu muzułmańskiego; 6 – obiekty pielgrzymek chasydzkich; 7 – wody powierzchniowe; 6 – granice państwowe.
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Ryc. 32. Krajobrazy kulturowe Polski – krajobrazy turystyczne.
Źródło: na podstawie Geograficzny Atlas Polski. str.47.
Fig. 32. Polish Cultural landscapes – the layer of tourist management.
Source: on the basis of Geographical Atlas of Poland, page 47.
1 – obszary o wysokim potencjale turystycznym (perspektywiczne zainwestowanie); 2 – obszary
o bardzo wysokim zainwestowaniu turystycznym; 3 – obszary o dużym zainwestowaniu turystycznym; 4 – wody powierzchniowe; 5 – granice państwowe.
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1 – Krajobrazy seminaturalne,
2 – Krajobrazy gospodarki leśnej,
3 – Krajobrazy pasterskie (odmiany pastwiskowej),
4 – Krajobrazy rolnicze,
5 – Krajobrazy osadnicze-wiejskie – rozproszone pierwotne
o najniższym stopniu koncentracji, w pradolinach, na
obszarach bagnistych, sandrach oraz rozproszone
wtórnie w wyniku komasacji lub parcelacji,
6 – Krajobrazy osadnicze wiejskie – mieszane, skupione z
domieszką rozproszonego w tym, rzędówek,
przysiółków i nowych osiedli rozproszonych,
7 – Krajobrazy osadnicze- wiejskie – skupione, o zabudowie
wydłużonej, w układzie dolinno-rzędowym o genezie
feudalnej z przewagą łańcuchówek,
8 – Krajobrazy osadnicze-miejskie i przemysłowe,
9 – Krajobrazy górnicze o skoncentrowanej eksploatacji
surowców mineralnych,
10 – Krajobrazy górnicze o rozproszonej eksploatacji
surowców mineralnych,
11 – Krajobrazy turystyczne,
12 – Wody powierzchniowe,
13 – Granice państwowe.

Ryc. 33. Mapa krajobrazów kulturowych Polski – propozycja
syntezy.
Fig. 33. Map of Polish cultural landscapes - suggested synthesis
of selected layers
Źródło: Opracowanie własne na podstawie map analitycznych (ryc. 28-32).
Source: own compilations on the basis analytical maps (fig. 28-32).

8. KRAJOBRAZY

KULTUROWE

–

TRADYCJA I KIERUNKI PRZEMIAN

–

STUDIA

PRZYPADKU
Geografia transcendentuje sferę empiryczną, kiedy stara się dociec, jakie wartości motywują ludzi do
działań leżących u podstaw wszelkich zmian w krajobrazach. Tłumaczenie tych zmian jest zajęciem typowo geograficznym. Ich zrozumienie nie jest jednak możliwe bez wniknięcia w motywy ludzkich decyzji, a więc także
w sferę woli, niedostępną ściśle racjonalnemu poznaniu...
Witold Wilczyński, Ideowe źródła i tożsamość geografii, 2011, s. 27.

8.1. KRAJOBRAZ KULTUROWY ŻUŁAW WIŚLANYCH
Do oceny przemian krajobrazów rolniczych i osadniczych (głównie wiejskich) wybrano trzy obszary Polski reprezentujące różne typy krajobrazów przyrodniczych
(krajobraz nizinny deltowy, nizinny dolinny oraz wyżynny węglanowy) położone
w części północnej, środkowej i południowej kraju. Są to Żuławy Wiślane, Mazowsze
i Wyżyna Częstochowska. Regiony te cechują trzy, skrajnie różne uwarunkowania
przyrodnicze rozwoju osadnictwa i rolnictwa, szczególnie w odniesieniu do podstawowego czynnika lokalizacji jakim jest woda. Osadnictwo na Żuławach Wiślanych
rozwijało się w warunkach nadmiaru wody (poldery, depresje), na Wyżynie Częstochowskiej – skrajnego niedoboru wody (kras), a w dolinie Wisły w granicach Mazowsza w warunkach zmieniającego się okresowo zasilania (częste powodzie). Ponadto wstępne rozpoznanie terenowe stworzyło obraz zróżnicowania dawnych
i współczesnych przyczyn (czynników) prowadzących do przeobrażeń krajobrazów
kulturowych. Dla zawężenia problematyki wybrano do oceny w przypadku Mazowsza i Żuław Wiślanych tylko te wsie, które pozostawały w zasięgu przeobrażeń spowodowanych osadnictwem olęderskim.
Do oceny przeobrażeń krajobrazów rolniczych i osadniczych-wiejskich na Mazowszu i Żuławach Wiślanych (typu olęderskiego)226 wybrano metodę analizy czynnikowej oraz metodę oceny wartości. Zastosowanie takiej samej metody oceny wartości krajobrazów dla regionów pozostających w zasięgu podobnego modelu zarządzania (olędrzy) pozwoliło na próbę zdiagnozowania innych – przyrodniczych i pozaprzyrodniczych czynników przeobrażeń krajobrazów kulturowych.
Dla oceny przeobrażeń krajobrazów rolniczych i osadniczych Wyżyny Częstochowskiej zastosowano metodę analizy regionalnej („biografii krajobrazu”) oraz metodę stratygrafii krajobrazu kulturowego.

Osadnictwo olęderskie wybrano ze względu na szczególnie intensywny jego wpływ wywierany na
krajobraz kulturowy. Jednocześnie siła tego oddziaływania była spotęgowana faktem, wśród mieszkańców wsi żuławskich olędrzy stanowili połowę populacji. Historycy osadnictwa i architekci krajobrazu nie są zgodni czy nowe układy wsi są wyłącznie zasługą olędrów, chociaż współcześni mieszkańcy doceniają ich wkład w zagospodarowywanie bagiennych nieużytków.
226
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8. Krajobrazy kulturowe – tradycja i kierunki przemian – studia przypadku

8.1.1. Położenie i etapy kształtowania krajobrazu naturalnego i kulturowego
Żuław Wiślanych
Krajobraz przyrodniczy (naturalny) Delty Wisły (Żuław Wiślanych)227 należy do
najmłodszych krajobrazów w Polsce. Jego kształtowanie rozpoczęło się dopiero
w okresie litorynowym, po ustąpieniu lądolodu około 9 tys. lat temu i postępowało
wraz z narastaniem delty Wisły oraz z rozwojem paleokoryt ujściowych. Wisła tworząc przełom pod Fordonem zaczęła odprowadzać wody bezpośrednio na północ.
W wyniku zmiany bazy erozyjnej, rzeka przenosiła osady i osadzała je w postglacjalnym, głębokim obniżeniu Zatoki Gdańskiej (Makowski, 1997; Plit J., 2010). Początkowo osady akumulowane były w rozległym stożku, którego wierzchołek znajdował
się pod Białą Górą, a wachlarzowaty jego zasięg sięgał za Tczew. Główna sedymentacja osadów Wisły przesunęła się na północ wzdłuż zachodniego brzegu zatoki
(osady występują aż do wysokości wsi Pszczółki). Następnym etapem rozwoju delty
było utworzenie 10-12 kilometrowej długości półwyspu przez przykorytowe osady
(Lencewicz, 1927). Już wówczas obszar stożka napływowego oddzielony był od morza piaszczystym wałem mierzei. Proces budowy delty początkowo szybki, stopniowo ulegał spowolnieniu wskutek utrwalania przez roślinność (zmniejszenie erozji
w dorzeczu Wisły na skutek zarośnięcia lasami) (Plit J., 2010) – ryc. 34. Procesy te
zostały zinterpretowane na podstawie licznych źródeł kartograficznych i bogatych
materiałów archiwalnych a także badań terenowych przez m.in. S. Lencewicza,
(1927), K. Łomniewskiego (1960); M. Pelczara (1966), A. Majewskiego (1969), J. Szeligi
(1972), J. Cyberskiego i Z. Mikulskiego (1976), J. Mojskiego (1990), J. Makowskiego
(1995, 1997), J. Drwala i in. (2002), K. Cebulaka (2001, 2010). Ostatnio wnikliwą analizę ewolucji krajobrazu kulturowego Żuław opublikowała J. Plit (2010).
Za najwcześniejsze opracowanie dotyczące ogólnego zarysu geograficznohistorycznego omawianego regionu uznać należy pracę A. Hartwicka (1722, za J. Plit,
2010). Obszerniejszą analizę przedstawił sto lat później M. Toeppen (1824).
O zagadnieniach osadnictwa w XIII w. na Wielkich Żuławach Malborskich pisał także A. Semrau (1934)228 a o Żuławach Elbląskich, omawiając ich historię, cytując dokumenty lokacyjne, przywileje, itp. pisali C.E. Rhode, M. G. Fuchs, E.G. Kerstan.229

Zdaniem K. Cebulaka (2009) Żuławy to pojęcie empatyczne i geograficzno-etnograficzne, które
odnosi się do gospodarowania ziemią a delta Wisły to nazwa regionu o specyficznym gospodarowaniu wodą.
228 A. Hartwich, Geographisch-historische Landesbeschreibung derer dreyen In Polnischen Prussen
liegenden Werder al des Danziger- Elbing- u. Marienburischen, Königsberg 1722, s. 37 (pisownia
tytułu oryginalna); M. Toeppen, Beiträge zur Geschichte des Weichseldeltas, Danzig 1824, passim. A.
Semrau, Zur Geschichte der Besiedlung des Grossen Werder im 13 Jahrhundert, [w:] Mitteilungen des
Copernicus-Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn, H. 42, Thorn 1934, passim; (za B. Lipińska,
2010).
229 C. E. Rhode, Der Elbinger Kreis in topographischer, historischer und statistischer hinsicht, Danzig
1871, passim; M.G. Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes in topographischer geschichtlicher und statistischer hinsicht, Elbing 1818; E.G. Kerstan, Die Geschichte des Landkreises
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Z polskojęzycznych opracowań na uwagę zasługują analizy: środowiska przyrodniczego pod redakcją B. Augustowskego (1976); historii gospodarczej, np.:
S. Mielczarskiego i W. Odyńca (1976), P. Szafrana, (1981); historii osadnictwa m.in.:
I. Baranowskiego (1915); B. Zaborskiego (1935a, b), M. Kiełczewskiej-Zalewskiej
(1956), K. Ciesielskiej (1958), A. Mączaka (1962), E. Kizika (1994), R. Klima (1994), P. J.
Klassena (2002), E. Milewicza (2007) a także architektury krajobrazu regionu I. Strzeleckiej (1986), Lipińskiej i in. (1997), A. W. Brzezińskiej (2009), A.W. Brzezińskiej
i J. Poczobut (red., 2010), B. Lipińskiej (2011), B. Rol, (1986) oraz zagospodarowania
przestrzennego, m.in. A. Baranowskiego i in. (2004).
Początek kształtowania krajobrazu Żuław zbiegł się w czasie z początkiem osadnictwa na terenie Polski. Stwierdzone przez archeologów zalążki osadnictwa
w tym regionie przypadały na neolit (Majewski, 1967). Wyjątkowość analizowanego
regionu polega m.in. na tym, że jest to jedyny w Polsce krajobraz kształtowany
w czasach historycznych (od samego początku swego istnienia) równolegle przez
procesy przyrodnicze (akumulacja osadów rzecznych) i antropogeniczne (budowa
wałów, rowów, kanałów odwadniających, osuszanie polderów, dla wprowadzenia
osadnictwa i rolnictwa). Żuławy Wiślane m.in. z tego względu można uznać za
K. Cebulakiem (2010, s. 8) za przyrodniczo-techniczny i funkcjonalno-przestrzenny
fenomen środowiska przyrodniczego.
W wyniku polderyzacji powstawały sztuczne przestrzenie lądowe wyłonione
z przestrzeni wodnych, które umożliwiły ludziom życie poniżej poziomu morza – na
tzw. „waterlandzie”. Obszar Żuław Wiślanych cechuje ustrój polderowy (aż dwie
trzecie ogólnej powierzchni delty Wisły stanowią poldery, a tylko jedna trzecia reprezentuje tereny o swobodnym odpływie wody z powierzchni). Środowisko to
stwarza mało sprzyjające a wręcz trudne warunki dla zamieszkania, użytkowania
i bezpieczeństwa. Wymaga w związku z tym specjalnej filozofii gospodarowania (projektowania, budowania i zarządzania) terenami depresyjnymi. Powyższe powody
pozwalają uznać ten region za modelowe dziedzictwo cywilizacji hydraulicznej wywodzącej się z Niderlandów230 (Cebulak, 2009, 2010). Ponadto krajobraz kulturowy
regionu cechuje wyjątkowe nawarstwienie związane z interkulturowością. Jest ono
związane z przenikaniem różnych sposobów zarządzania przestrzenią m.in. administracji polskiej, pruskiej, niemieckiej a także olęderskiego stylu użytkowania i etnicznej „wymiany” ludności.

Elbing, Elbing 1925, passim; H. Bertram, W. La Baume, O. Kloeppel, Das Weichsel-Nogat-Delta. Beiträge zur Geschichte seiner landschaftlichen Entwickelung, vorgeschichtlichen Besiedlung und bäuerlichen Haus- und Hofanlage, „Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens, Westpreussischen Geschichtsverein“, H. 11, Danzig 1924, passim (za B. Lipińska, 2010).
230 Holendrzy tworzenie polderów (depresji polderowej) nazywają sztuką narodową – „Man made
land” („Dredge Drain Reclaim, the art of a nation” – Van Veena, wydanie trzecie, 1952).
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Ryc. 34. Regiony fizycznogeograficzne Żuław Wiślanych i terenów sąsiadujących
wg J. Kondrackiego (2002) na tle modelu numerycznego terenu (NMT).
Fig. 34. Physio-geographical regions of Żuławy Wiślane by J. Kondracki (2002) and neighboring areas on the digital terrain model (DTM).
A – Żuławy Gdańskie, B – Wielkie Żuławy Malborskie, C – Żuławy Elbląskie
1 – granice makroregionów; 2 – granice mezoregionów; 3 – lokalizacja głównych miast i historycznych
(nieistniejących) ośrodków grodowych231 ; 4 – rzeki i jeziora.

Analiza tych prac a także współczesne informacje dotyczące budownictwa
i osadnictwa zawarte w Katalogu zabytków osadnictwa olęderskiego w Polsce (2006)232,
aktualne analizy stanu krajobrazu przyrodniczego (zob. Czochański, Kistowski, 2006;
Kistowski, Myślak, Twardowska, 1998) oraz porównawcze studia terenowe pozwalają na wydzielenie następujących etapów rozwoju krajobrazu kulturowego Żuław:
Okres prehistoryczny i starożytny do V w n.e. – znaleziska archeologiczne
świadczą o tym, że teren delty Wisły zasiedlany był okresowo, już w okresie neolitu.
Lokalizację Truso na mapie przyjęto za badaniami archeologicznymi M. Jagodzińskiego w ramach
AZP z 1982.
232 Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce – stworzony na podstawie kwerendy terenowej i jej konfrontacji z ewidencją znajdującą się w urzędach konserwatorskich w Elblągu i Gdańsku,
w 2006. Wyniki opracowania dostępne na www.hollender.org.pl, stanowiły dla autorki podstawową
bazę danych.
231
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W okresie wpływów rzymskich i ożywionych kontaktów handlowych z Imperium,
odbywał się handel bursztynem. Od połowy III tysiąclecia p.n.e. na licznych wysepkach rozrzuconych w delcie Wisły istniały sezonowe obozowiska poszukiwaczy
bursztynu zaliczane do kultury rzucewskiej. W ostatnich latach archeolodzy odkryli
kilkadziesiąt tysięcy233 (!) takich osad oraz towarzyszących im pracowni bursztyniarskich (np. w rejonie Starych Babek, Wybicka, Stegny, Niedźwiedziówki) – takie założenia mają m.in. Grabin, Ostaszewo, Lubieszewo.
Okres wczesnośredniowieczny234 od VII w. do 1308 roku – (tzw. okres przedkrzyżacki) – w IX w. po wschodniej stronie granicznego pasa, jaki stanowiła delta
Wisły235 powstała, emporia handlowa Wikingów – odnotowane w źródłach Truso –
(Jagodziński, http://www.pradzieje.pl/Artykuly-pradziejowe/Truso-6.html). Po zachodniej stronie Wisły około 980 r. założony został gród w Gdańsku, m.in. dla
utrzymania kontroli nad ujściem Wisły. Te dwa ośrodki organizowały gospodarkę
i wymianę handlową sąsiednich regionów. W południowej części delty takim ośrodkiem organizującym był gród w Zantyrze236 (ryc. 34). Przyjmuje się, iż podlegał mu
obszar określany później (po 1454 r.) jako Wielkie Żuławy. Zakładane wsie, które
stanowiły posiadłości Gdańska i Elbląga lokowano na prawie lubeckim. W tym okresie osadnictwa, zajmowano tereny, które nie były bezpośrednio zagrożone podwoziami. Pierwsza faza zagospodarowania poległa w tym okresie na tworzeniu łąk
w wyniku osuszania terenu przez budowę rowów i kanałów odwadniających a także
wykorzystywaniu energii wód Raduni i Motławy do napędzania młynów. Na podstawie nadań książęcych i królewskich powstawały nowe wsie np. wieś Giemlice
(koniec XIII w). Już wówczas rozpoczął się proces organizowania osadnictwa na
podmokłych terenach w systemie własności feudalnej. W tym czasie prowadzono
pierwsze prace melioracyjne (np. 20 km ciągnący się od Steblewa po okolice Wiślinki
nasyp chroniący łąki i pola w dolinie Motławy i Raduni, znany w źródłach jako „stara tama” (Bertaram, 1907). Analiza dat lokacji lub pierwszych wzmianek źródłowych
wsi (por. dane w tabeli – załącznik 1) żuławskich wykazała, że XIII-wieczną lokalizację miało 9 wsi: Elbląg, Fiszewo, Giemlice, Lichnowy Wielkie, Lubieszewo, Ostrowite, Różany, Stobna, Suchy Dąb.

Http://www.info.elblag.pl/8,3129,ZULAWY-KRAJ-NA-WODZIE-Ksiega-Elblaska-cz-2.html.
Okres między V a VI w. został pominięty w analizie z uwagi na czas wędrówek ludów i okresowego wyludnienia regionu.
235 Wisłą biegła granica pomiędzy osadnictwem Prusów, zamieszkujących obszar wysoczyzn na
wschód od rzeki a ludnością słowiańską po jej stronie zachodniej.
236 Gród, którego lokalizacji nie udało się ustalić, większość historyków średniowiecza jest zdania iż
osada położona była w okolicach Białej Góry; pierwsza wzmianka o Zantyrze pochodzi z 1240, z dokumentu papieża Grzegorza IX. (zob. Haftka M. Uwagi w sprawie wczesnośredniowiecznego osadnictwa
północnej Pomezanii i kwestia lokalizacji Santyra. Pomorania Antiqua tom IV; Pollakówna M. 1967: „Zantyr” Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4; Powierski J., 1968: „Na marginesie najnowszych badań
nad problemem misji cysterskiej w Prusach i kwestią Santyra” Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr
2; W. Kunicki 2010: Współczesna lokalizacja grodu Zantyr na podstawie relacji J.H. Dewitza z 1752 roku (dostęp: http://www.zantyr.neostrada.pl/R4.htm).
233
234
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Okres od XIV w. – do połowy XV w – tzw. okres krzyżacki – po opanowaniu
przez Krzyżaków Gdańska, Tczewa i zajęciu Pomorza Gdańskiego nastąpiło przeniesienie stolicy Zakonu z Wenecji do Malborka w 1309 roku (Arszyński, 1995; Biskup, Labuda, 1988; Górski, Górski, 2003; Samsonowicz, 1988). W XIV w. Krzyżacy
podjęli intensywną akcję kolonizacyjną, która wprowadziła na obszar delty Wisły
osadników niemieckich. W okresie tym wzrosło zasiedlenie między Nogatem
a Wisłą – powstały osady np. Osice, Wocławy, Wiklina, Bystra, Gnojewo, Janówka,
Jeziernik, Kaczynos, Kończewice, Krasnołęka, Laski, Lichnowy Małe, Mirowo, Stare
Pole – ogółem stwierdzono, iż XIV-wieczne korzenie miało aż 108 wsi (tabela – załącznik 1). Na prawie chełmińskim237 lokowano kilkadziesiąt nowych miejscowości
lub nadano prawa starym. Wsie feudalne obowiązywał system czynszowy. Osady
powstałe w okresie XIV-XV w. reprezentowały typ wsi owalnicowych, ulicowoplacowych, ulicówek jedno i dwustronnych, wielodrożnic, wsi sakowych, przysiółków placowych i ulicowych oraz rozproszonych folwarków. W tym okresie zakładano też wsie o formie ulicówki wodnej, w których zabudowa sytuowała się wzdłuż
rzeki lub kanału a także ulicówki przywałowej (por. dane w tab. – załącznik 1).
W okresie administracji krzyżackiej tereny w delcie Wisły określano za pomocą
niemieckiego terminu – Werder (Długokęcki, 1992, 1997). Organizacja przestrzenna
regionu (o naturalnym trójkątnym kształcie) była podporządkowana trzem silnymi
ośrodkom politycznym i gospodarczym w Gdańsku, Malborku i Elblągu.
Okres od połowy XV w. do połowy XVI w. – okres „olęderski I” – po inkorporacji Prus do Polski, wojnie trzynastoletniej i drugim pokoju toruńskim (1466 r.) sankcjonującym przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Polski, zaczęto używać nazwy Żuławy i ustalono podział administracyjny regionu na: Żuławy Gdańskie, Wielkie Malborskie, Małe Malborskie i Elbląskie238. Do XVI w. wszystkie zakładane wsie miały
charakter zwarty (uwarunkowany charakterem lokacji, rozmierzeniem gruntów, wytyczeniem gospodarstw i rozłogu oraz trójpolowym systemem upraw). Ze względu na
Prawo gwarantowało m.in. własność nadziału poszczególnym chłopom, prawo dziedziczenia, samorząd w zakresie administracji i sądownictwa; powołano urząd przysięgłych wałowych dla budowy
i pilnowania wałów przeciwpowodziowych (www.hollender.org.pl).
238 Żuławy Gdańskie – Danziger Werder (pomiędzy Pojezierzem Kaszubskim, Wisłą i Mierzeją Wiślaną z Gdańskiem). W okresie XIV i XV w. określane jako Żuławy Małe lub Żuławy Steblewskie;
nazwa Żuławy Gdańskie weszła do użytku, po włączeniu części terenu do posiadłości miasta Gdańska. Przyjmuje się, iż granica była określona przez koryta rzek Wisły, Motławy, Wąskiej i Nowej Wody; Żuławy Wielkie Malborskie – Grosse Werder zawierają się w ramionach Wisły i Nogatu, od Białej Góry po Mierzeję Wiślaną i Zalew. W średniowieczu północną granicą Żuław Wielkich stanowiła
rzeka Szkarpawa; nazwa weszła w użycie w połowie XV w. (Długokęcki, 1992). Po roku 1454 północno-wschodnia część Wielkich Żuław obejmującą tereny wsi Jankowo, Bronowo, Stare Babki, Wybicko,
Szkarpawę, Świerznicę, Wiśniówkę, Tujsk, Groszkowo przyłączono do posiadłości miejskich Gdańska
i zwano Szkarpawą; Żuławy Małe Malborskie położone po wschodniej stronie Nogatu, ograniczone
krawędzią Niziny Warmińskiej, od północy terenami należącymi do Elbląga – Elbinger Niederung
oraz położonymi przy zachodnim brzegu jeziora Drużno – Drausenniederung. W końcu. XIV w. zwane były Żuławami Fiszewskimi; Żuławy Elbląskie tereny patrymonium miasta Elbląga, obejmujące
teren na zachód od rzeki Elbląg po Nogat i od południa sięgające po Tropy, za:
http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=zul&id=3.
237
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wysoką dochodowość rolnictwa na żyznych glebach dążono do systematycznego
wzrostu powierzchni upraw i zabezpieczano pola przed powodziami. „Karta Ziemska” obowiązująca na Żuławach Gdańskich, objęła swoją jurysdykcją cały obszar
państwa krzyżackiego jako „Ogólna Karta Ziemska” z 1423 roku. Pierwsze „prawo
wodne” dotyczyło wówczas w zasadzie tak zwanych Żuław Steblewskich. W krajobrazie regionu zwiększała się długość wałów, rowów i kanałów, pojawiały się nowe
urządzenia odwadniające oraz przepompownie (konne i wiatrowe). Zmiany w krajobrazie Żuław przyspieszały czynniki przyrodnicze – katastrofalne w skutkach powodzie (m.in.: 1456, 1462, 1463, 1465, 1466, 1470, 1472, 1476 (Pfeffer, 1849, za J. Plit,
2010). Pociągały one za sobą zniszczenia i konieczną permanentną odbudowę infrastruktury odwadniającej. Było to wyraźną destymulantą rozwoju terenów rolniczych
i czynnikiem zniechęcającym dotychczasową ludność do dalszej „walki” o utrzymanie żyznych terenów rolniczych. Po reformacji na obszar Żuław zaczęli napływać
osadnicy z obszaru Niderlandów – protestanci, głównie odłamu mennonickiego (po
1539 r.). W całym XV stuleciu powstało zaledwie 9 wsi a w pierwszej połowie XVI w.
– 14 (por. dane tab. 1 – załącznik 1). W pierwszym okresie akcji osiedleńczej olędrów
powstawały nowe formy przestrzennej organizacji wsi – gospodarstwa samotnicze. Zagospodarowywanie terenów trudnych w użytkowaniu – bagien i karczowisk – posuwało się stopniowo w górę Wisły, na obszary dotychczasowych nieużytków.
Okres od połowy XVI w. do połowy XVII w. – okres „olęderski II”; po często
powtarzających się powodziach w XV w., destrukcję krajobrazu przyniosły kolejne
wylewy Wisły spowodowane głównie zatorami lodowymi. Zakładane w XVI w.
wsie rozwijały się na bazie nowych pomiarów gruntów; komasowano pola do jednej
parceli, w której centralnie lokowano zabudowania właściciela. Cechą charakterystyczną organizacji przestrzennej z tego okresu były rozproszone, oddalone od siebie
zabudowania, nie tworzące (jak wcześniej) zwartego ciągu domów. We wsiach zakładanych później zabudowania także tworzyły nowe układy – łańcuchówki, rzędówki, szeregówki i liczne kolonijne zabudowania jednodworcze. Ogółem z tego
okresu kolonizacji olęderskiej pochodzi 64 wsi (por. dane z tabeli – załącznik 1).
W późniejszym okresie osadnictwo olęderskie przestało być utożsamiane z konkretną grupą narodową czy etniczną a przyjęło znaczenie specyficznego typu gospodarki, związanego ze środowiskiem geograficznym, kształtowanym w warunkach nadmiaru wody. Specyficzne umiejętności olędrów w gospodarowaniu na obszarach
zalewowych sprawiły, że uzyskali oni prawa, jakich nie mieli mieszkający tu Polacy.
Jako wolni dzierżawcy mogli się swobodnie przemieszczać, zapewniono im wolność
wyznania i zwolniono ze służby wojskowej.
Okres od połowy XVII w. do 1772 roku – okres „olęderski III”. Na Wielkich Żuławach do 1676 r. mennonici zasiedlili tereny od linii Linawy po Tugę i na wschodzie
od Nowego Dworu po Cisy. W 1703 r. terytorium elbląskie zostało zajęte przez króla
pruskiego. Administracja pruska przystąpiła do dalszej intensywnej kolonizacji tego
regionu, założono kilka nowych wsi. Osadnictwo posuwało się od granic starych wsi
chełmińskich w kierunku jeziora Drużno oraz na tereny położone na północ i zachód
od Malborka. Na Żuławach Gdańskich osadnicy zasiedlili tylko wsie wolne, położone
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w ich północnej części. Do 1727 r. osadnictwo objęło na zachodzie grunty po Niedźwiedziówkę i Ostaszewo, na południu od Dziewięciu Włók i Tuji po Rychnowy, na
wschodzie i północy po Szkarpawę. W południowej części osadnictwo to spotykane
było później w mniejszym zakresie. Do połowy XVIII w. elbląscy mennonici weszli
w posiadanie części gruntów wsi chełmińskich: Kmiecina, Myszewka, Myszewa.
Najbardziej znaczącym krajobrazowo i ekonomicznie przedsięwzięciem było osuszenie i zagospodarowanie mokradeł pomiędzy Elblągiem a Nogatem. Wytyczonych
zostało 5 równoległych grobli. Na ogólną liczbę 46 wsi w posiadłościach elbląskich
mennonici posiadali swoje grunty w 40 wsiach. Do 1772 r. południowy zasięg osadnictwa przesunął się w okolice Parszewa i Nowego Stawu. W rejonie Stogów zasięg
rozszerzył się we wszystkich kierunkach aż po Nogat na południu. Ogółem kolonizacja olęderska tego okresu objęła 39 wsi (por. dane w tabeli – załącznik 1). Na podstawie interpretacji dawnych map można zauważyć, że pomimo intensywnego zagospodarowania terenu do końca XVIII w. Żuławy Wiślane porastały fragmenty lasów
(głównie dębowo-jesionowych) m.in. między Trutnowami, Osicami i Stanisławowem.
Okres od 1772 r. do 1945 r. – I rozbiór nie objął terenów Gdańska239. W wyniku II
rozbioru (1793) Gdańsk wraz z posiadłościami znalazł się w obrębie państwa pruskiego240. W czasie wojen napoleońskich nowe władze starały się sprzyjać osadzaniu
się kolonistów na terenach zalewowych. W tym czasie zmieniał się skład religijnoetniczny olędrów. Przeważali wychodźcy z Palatynatu i innych państw Rzeszy
(Marchlewski, http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=maz&id=15). W tym okresie zaznaczył się już wyraźny spadek zainteresowania olędrów osadnictwem na Żuławach Wiślanych. Analiza wykazała powstanie zaledwie 24 wsi z udokumentowanym osadnictwem olęderskim (por. załącznik 1 i tab. 9). Po początkowej fazie zniszczeń spowodowanych rabunkami i kontrybucjami nakładanymi na wsie żuławskie
podczas wojen napoleońskich i po kongresie wiedeńskim (1815), nastąpił ponad stu
letni okres pokoju, w którym region, znajdując się pod administracją241 państwa pruskiego a potem cesarstwa niemieckiego rozkwitał gospodarczo. Cechą charakterystyczną w tym czasie było wprowadzenie propagowanych przez urzędniczy system
cesarstwa zunifikowanych projektów budowlanych, wykorzystujących w dużym
stopniu liczne zapożyczenia architektoniczne z regionów ościennych. Proces ten doprowadziło do ujednolicenia fizjonomicznego wsi żuławskich. Na ten czas przypadał
także rozwój ustawodawstwa wodnego i rozwój systemu hydrotechnicznego.242 Jak
Granica biegła wzdłuż gdańskich posiadłości. Po I rozbiorze Polski dla Żuław utworzony został
duży administracyjny okręg z siedzibą w Malborku
240 Z wyłączeniem epizodu I Wolnego Miasta Gdańska (1807-1813), w którym na tereny Żuław Gdańskich powróciła administracja miasta.
241 W wyniku traktatu wersalskiego Żuławy zostały podzielone na obszar Wolnego Miasta Gdańsk
(poza dawnym gdańskim patrymonium, Wielkie Żuławy Malborskie i część Żuław Elbląskich) oraz
na część należącą do Niemiec – Małe Żuławy Malborskie i Żuławy Elbląskie. Granicę między nimi
stanowił Nogat.
242 W drugiej połowie XIX wieku układ polderowy Linawy był już w pełni ukształtowany. Charakteryzował się licznymi małymi polderami, systemem wałów i grobli międzypolderowych oraz budowlami melioracyjnymi. W 1840 roku dokonał się zasadniczy zwrot w rozwoju układów polderowych,
239
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zauważa W. Marchlewski (http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=maz&id=15) zapoczątkowana przez menonitów w XVI w. działalność gospodarcza doprowadziła
do wytworzenia się na ziemiach Polski243 specyficznego modelu gospodarczego
zwanego osadnictwem olęderskim. Należy go rozumieć jako system społecznogospodarczy, na który składają się powiązane ze sobą elementy, takie jak: status
prawny, organizacja społeczna, terytorialna sieć osadnicza, budownictwo, technologie wykonywania prac melioracyjnych, gospodarka.
I wojna światowa nie dotknęła bezpośrednio tego regionu, a w latach 1920-1939
Żuławy wchodziły w skład terytoriów Wolnego Miasta Gdańska.
Tabela 9. Udział społeczności mennonickiej w mieszkańcach powiatów Żuław Wiślanych
w 1918 r.
Table 9. Share of the Mennonite community among the residents of counties of Żuławy
Wiślane in 1918
Powiat
elbląski
malborski
gdańskim miejskim
gdańskim wiejskim

Liczba

Procent ludności ogółem

Na wsiach

1820
5687
671
516

5,7 %
14,5 %
1,3%
1,5 %

10,3
16,65

1,46

Źródło: dane za E. Kizik, (1994).
Source: data, E. Kizik, (1994).

Do przełomu XIX/XX w. przeprowadzono prace obwałowania ujść Nogatu i Szkarpawy do Zalewu Wiślanego. Po przekopaniu Mierzei Wiślanej między Mikoszewem
i Świbnem i utworzeniem 31 marca 1895 r. Przekopu Wisły oraz przegrodzeniu Wisły
Gdańskiej, Szkarpawy z Wisłą Królewiecką i Nogatu, zakończył się proces rozwoju
delty tzw. wewnętrznej zalewowej (Zalewu Wiślanego) i rozpoczął proces kształtowania delty zewnętrznej w Zatoce Gdańskiej. Otworzyło to nowy jakościowo etap
kształtowania krajobrazu kulturowego.
Okres 1945-1990 – w etapie tym nastąpiło znaczne zubożenie struktury krajobrazu kulturowego. Po zalaniu Żuław Wiślanych (45 000 ha) przez wycofujących się Niemców doszło do zniszczeń systemu polderowego i urządzeń melioracyjnych. Krajobrazowe straty wywołane topielą,244 jak i te powojenne, uniemożliwiają precyzyjne
po tym jak Wisła się przełamała przez Mierzeję Wiślaną we wsi Górki. W latach 1845-1855 wykopano
kanał żeglugowy (w poprzek układu polderowego) łączący Wisłę z Zalewem Wiślanym. Małe poldery zaczęto scalać w większe. Młyny wodne wiatrakowe i inne zastępowano bardziej wydajnymi pompowniami parowymi.
243 Krajobrazowe skutki osadnictwa olęderskiego w Polsce widoczne są poza Żuławami i Mazowszem
także na Nizinie Sartowicko-Nowskiej, Ziemi Łęczyńskiej, Kwidzyńskiej, Walichnowskiej, Sieradzkiej,
Wieluńskiej a także w Małopolsce (http://holland.org.pl/).
244 W marcu 1945 Niemcy przerwali prawy wał wiślany w Czerwonych Budach – zatopiony został
polder Chłodniewo. Zjawisko zatopienia nazwano „topielą”. Decyzję podjęto, aby przedłużyć obronę
Mierzei Wiślanej przed Czerwoną Armią i umożliwić ewakuację wojska i cywilów przez morze na
Zachód. Jego ponowne odwodnienie i osuszenie trwało ponad dwa lata. Odwodnienie i osuszenie
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określenie kształtu i zasięgu zabudowy wsi, przynależności zabudowy kolonijnej,
stosunków własnościowych, itp. (Cebulak, 2009). Powojenne wysiedlenie dotychczasowych mieszkańców i osiedlenie Polaków oraz Ukraińców pochodzących z odmiennych przyrodniczo i kulturowo regionów a także wprowadzenie socjalistycznego systemu zarządzania i nowego podziału administracyjnego całkowicie zmieniły
dotychczasową strukturę krajobrazu. W czasach PRL Żuławy Wiślane, ze względu
na cechy fizycznogeograficzne i społeczno-polityczne, były traktowane jako homogeniczny region (wg „Radzieckiej dyrektywy wodno-gospodarczej” obowiązującej
od 1945 do 1954). Nie wyróżniano w środowisku geograficznym (hydrograficznym)
obszarów położonych w depresji, jako szczególnej przestrzeni o polderowym ustroju
hydraulicznym245. W 1959 r. powstał pierwszy w powojennej Polsce dokument pod
nazwą „Regionalny plan rozwoju Żuław Delty Wisły” (za K. Cybulak, 2010, s. 90), na
podstawie którego opracowano szczegółowy program rozwoju tzw. „Żuławskiego
Centralnego Okręgu Rolniczego”. Plan został zrealizowany do 1975 roku. Nastąpiły
zmiany w krajobrazie, głównie polegające na jego modernizacji (budowa Żuławskiego Regionalnego Wodociągu Wiejsko-Miejskiego, komasacja polderów i pompowni,
zakładanie licznych PGR-ów).
Zaczęto eksploatować rolniczo żyzne gleby nie uwzględniając ich różnicowania
przyrodniczego (depresje). Większość map z tego okresu miało charakter poufny246.
W miejsce sprawnie zarządzanych „zrównoważonych” ekologicznie gospodarstw,
zaczęły powstawać wielkie przestrzenie produkcyjne – wzorowane na radzieckich
sposobach organizacji produkcji Państwowe Gospodarstwa Rolne, które nie przystawały do specyficznych warunków regionu. PGR-y najczęściej „wpisywały” się
w powierzchnię przedwojennej wielkiej własności ziemskiej. Towarzyszyć im zaczął
jednak rozwój obcej fizjonomicznie architektury mieszkaniowej i produkcyjnej. Na
wsiach powstawały wielkogabarytowe, geometryczne bloki mieszkalne, zabudowania parków maszynowych, kółek rolniczych, obory, chlewnie, silosy, kotłownie, kominy itp. Indywidualne, niewielkie gospodarstwa nie wytrzymywały obciążeń
urzędniczo-administracyjnych. Było to przyczyną upadku wysokiej tradycyjnej kultury rolnej i specyficznej lokalnej kultury wiejskiej, poczytywanej jako szczególny
rodzaj dziedzictwa regionu. Odmienność Żuław była wprawdzie wówczas dostrzegana ale krytykowana jako nośnik kultury germańskiej. Interkulturowość regionu
nie miała większych szans na kultywowanie; za decyzją władzy ludowej zacierano
wszelkie wielowiekowe ślady tożsamości krajobrazu.
drugiego polderu Osłonka zakończyło się w 1949 roku. W historii delty Wisły przypadki zatopienia
terenów nizinno-depresyjnych (polderów) miały miejsce w 1657 r. przez Szwedów (potop szwedzki)
oraz w 1734 r. przez gdańszczan a także przez Prusaków i Rosjan w 1813 roku.
245 W ekspertyzie pt. „Stan i perspektywy zagospodarowania Żuław, ze szczególnym uwzględnieniem
rolnictwa i gospodarki wodnej” opracowanej przez Wydział VII Rada Koordynacyjna PAN w Gdańsku (1979 r.) sformułowano zalecenia dla polityki przestrzennej w zakresie rolnictwa, gospodarki
wodnej i szeroko rozumianej infrastruktury, za K. Cebulak (2009, s. 8).
246 Program gospodarczego rozwoju i zasady dalszego zagospodarowania Żuław delty Wisły w latach 1961-1975
opatrzony został klauzulą „Poufne” – Do użytku służbowego Rad Narodowych i służb gospodarczych bez prawa publikacji” za K. Cebulak (2009, s. 8).
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Okres po 1990 r., w którym głównymi przyczynami przeobrażeń krajobrazu kulturowego były i są skutki ahistorycznego podziału administracyjnego Żuław Wiślanych z 1975 r. na dwa województwa (gdańskie i elbląskie) zastąpionego podziałem
z 1999 r., podczas którego część regionu została przyłączona do województwa warmińsko-mazurskiego – różniącego się pod względem przyrodniczym i społecznym
(np. brak osadnictwa olęderskiego). Wynika stąd niemożność wspólnego zarządzania różnorodnym dziedzictwem i trudność w opracowaniu jednorodnego programu
odbudowy zniekształconego krajobrazu kulturowego.
Obecnie przeobrażenia tradycyjnych krajobrazów rolniczych Żuław Wiślanych
mają dwukierunkowy przebieg. Z jednej strony trwa zapoczątkowany w okresie
powojennym proces modernizacji wsi z pominięciem wzorców kulturowych; jest on
wyraźnie napędzany czynnikiem ekonomicznym i prawami wolnego rynku. Z drugiej strony obserwuje się bardzo pozytywne kierunki przemian polegające na rewitalizacji dawnych elementów krajobrazu kulturowego i kultywowania tradycyjnego
modelu użytkowania terenu i odbudowywania tożsamości m.in. za sprawą glokalizacji.
8.1.2. Czynniki kształtujące tożsamość krajobrazu kulturowego
Największym fenomenem krajobrazów kulturowych Żuław są silne związki
z warunkami naturalnymi a czynnikami kulturowymi, które zrodziły się już na
wczesnym etapie historycznym. Były natychmiastową reakcją człowieka na możliwości zasiedlania, które bardzo szybko stwarzała przyroda. To jedyny taki znany
przykład w Polsce, w którym równocześnie trwał proces „tworzenia” naturalnego
krajobrazu i jego zagospodarowanie. Między naturalizacją a kulturyzacją krajobrazu
ustalał się bardzo wrażliwy stan równowagi, który łatwo ulegał destabilizacji, gdyż
czynniki przyrodnicze i antropogeniczne oddziaływały na zasadzie sprzężenia
zwrotnego.
Najistotniejszą rolę w procesie kształtowania krajobrazów analizowanego regionu odegrały czynniki przyrodnicze (głównie żyzne mady, obfitość wody, nizinna
rzeźba, łagodniejszy morski klimat). Należy je uznać za pierwszorzędną grupę uwarunkowań stymulujących działania innych grup czynników. Wynika to ze szczególnej specyfiki delty Wisły, której znaczna cześć położona jest w depresji. Fakt ten
wymuszał od samego początku technologicznie zaawansowany rodzaj gospodarowania w warunkach ciągłego nadmiaru wody. Różnił się on zasadniczo od użytkowania terenów w innych częściach Polski np. w południowej części na żyznych
lessach (np. Kruk i in. 1991), czy także trudnych w uprawie krasowych terenach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (np. Łowmiański, 1972; Pelisiak, 1992; Młodkowska-Przepiórowska, 1995; Poleski, 1995; i inni).
Szczególną rolę należy przypisać czynnikom biopsychicznym społeczeństwa.
Takie cechy ludności mennonickiej jak pracowitość (dążenie do świętości przez pracę), brak różnic majątkowych i społecznych, zakaz sprawowania wyższych urzędów,
wzajemna pomoc i hermetyczność populacji przyczyniły się do nadania użytkowanej
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przestrzeni postaci bardzo zadbanej i wysoce zorganizowanej. Do czynników tych
należy zaliczyć także szczególne umiejętności gospodarowania w terenach podmokłych i bagiennych zdobyte pierwotnie w obszarach Niderlandów a następnie przekazywane z pokolenia na pokolenie przez ludność olęderską. Umiejętności te należy
uznać za specyficzne, niestety już bezpowrotnie utracone, dziedzictwo. Kreatywność
osadników, ich determinacja sprawiała, że kształtowali bardzo wcześnie krajobraz
rolniczy silnie „uzbrojony” w zdobycze inżynierii, szczególnie w obiekty infrastruktury odwadniającej jak śluzy, przepompownie, wiatraki oraz antropogeniczne formy
terenu – rowy, kanały, wały, tamy. Jednocześnie bardzo trudne warunki egzystencji
(życie w stale podmokłych terenach o wysokim poziomie wilgotności) a także wysoki stopień izolacji ortodoksyjnej społeczności mennoniockich prawdopodobnie
wpływały na krótki czas życia ludzi (często nie przekraczający 40 lat)247, co w niektórych przypadkach mogło utrudniać przekaz pokoleniowej wiedzy i tradycji na temat
użytkowania krajobrazu.
Na proces zagospodarowania trudnych w użytkowaniu polderów pośrednio
wpłynął czynnik religijny. Prześladowania anabaptystów w Niderlandach i Niemczech po Reformacji zapoczątkowanej w 1517 r. zbiegły się w czasie z trudnościami
osadnictwa na Żuławach. Czynniki religijne można uznać jako źródło mechanizmu
wychodźstwa społeczności olęderskich. Do osadnictwa na Żuławach skłaniali się
głównie mennonici248 skupieni w gminach flamandzkich i fryzyjskich249. Choć stanowili mniejszość wśród ludności tubylczej zamieszkującej wcześniej Żuławy (około
jednej szóstej mieszkańców; nadal dominowali katolicy i stanowiący do 1945 r. większość – luteranie), ich kilkuwiekowa działalność osadniczo-rolnicza odcisnęła głęboki
ślad w krajobrazie. Siła oddziaływania kultury mennonickiej wynikała z jej dużego
udziału w użytkowaniu gruntów – było to ok. 2100 włók (38 tysięcy hektarów pod
koniec XVIII w.) (Szafran, 1981; Kizik, 1994). Nowi osadnicy gospodarowali za zasadach
długoletniej dzierżawy i czynszu.250 Mennonici odegrali ważną rolę w odbudowie,
Do takie wniosku prowadzą obserwacje nagrobków na cmentarzach mennonickich. To spostrzeżenie autorki (analiza czasu życia zapisanego datami urodzeń i zgonów na zachowanych nagrobkach na
cmentarzach mennonickich) ma charakter hipotezy i wskazuje na potrzebę studiów z zakresu historii
medycyny. Do tej pory nie prowadzono takich badań, poświęconych przyczynom krótkowieczności
społeczności mennonickich na Żuławach, konieczne byłyby także studia porównawcze z obecnie żyjącymi grupami mennonickimi (np. W Kanadzie czy USA).
248 Wyznanie to wyodrębniło się w 1539 r z protestantyzmu. W Holandii określali siebie „Doopsgezinde”, a w Niemczech – „Taufgesinnte”, co znaczy „ukierunkowani na chrzest” (Bender H. S., Mennonites and Their Heritage, Peniel Amish Mennonite Church, USA.
249 Bogatsi i ortodoksyjni Flamandowie reprezentowali bardziej zaawansowaną kulturę i charakteryzowały ich ścisłe więzi rodzinne, (np. nie uznawanie mieszanych małżeństw). Z kolei bardziej liberalni i otwarci przedstawiciele gmin fryzyjskich przyjmowali do siebie społeczności innych wyznań
i narodowości m.in. Niemców i Polaków.
250 Między właścicielem ziemi a osadnikiem (lub grupą osadników) zawierano umowę opartą na prawie emfiteutycznym, dziedzicznym użytkowaniu gruntu (kontrakt odnawiano średnio co 30, 40 lat),
możliwością pozostawania poza systemem miejscowej organizacji samorządowej, utworzonym podczas lokacji krzyżackiej. Brak konkurencji do osiedlania się ze strony miejscowej ludności powodował
szeroką tolerancję wobec odmiennego wyznania Holendrów.
247
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rozbudowie i eksploatacji żuławskiego systemu melioracyjnego tym samym znacząco przyczynili się do kształtowania krajobrazu Żuław (Mężyński, 1960). Ogółem
osadnicy olęderscy na terenie Żuław Wiślanych pozostawili w krajobrazie kulturowym materialne i niematerialne wartości, które dzisiaj świadczą o jego tożsamości.
Należą do nich przede wszystkim składniki przestrzeni sakralnych (kościoły, zbory,
cmentarze). Po II wojnie światowej zamieszkiwanie regionu przez wysoki odsetek
ludności protestanckiej różnych odłamów było przyczyną prześladowań i nietolerancji, co doprowadziło do zamierzonego niszczenia struktury krajobrazu kulturowego i jego warstwy symbolicznej.
Osadnicy olęderscy stworzyli kulturę o niezwykle surowych obyczajach, zasadach i normach społecznych (wyróżniał ich szczególny etos pracy oraz brak różnic
społecznych i majątkowych). Stąd ważną rolę w kształtowaniu krajobrazu kulturowego należy przypisać czynnikom społecznym. Stosunkowa zamożność osadników
olęderskich przekładała się na formę osadniczą – zadbane obejścia, interesująca architekturę, bogatą ornamentykę i stylistykę domów – tzw. zdobienia laubzekinowe251
(Domy Żuławskie, 2009; Lipińska, 2011). Dekorowanie domów często przekraczało
poziom funkcjonalny; cześć domów podcieniowych cechowało nadzwyczajne bogactwo detalu (Ciołek, 1939, 1984). Ze względu na wielokulturowość i wielonarodowość
społeczności zaznaczał się pewien hierarchiczny układ zabudowy – zabudowanie
zamożnych obywateli powstawały bliżej centrum wsi (kościół, plac, główna ulica),
biedniejszych – lokowano na terpach rozrzuconych po polach; były to najczęściej
osady jednodworcze, do których prowadziły groble.
Istotną rolę odegrały ponadto czynniki polityczne i administracyjno-prawne.
Już w 1407 r. Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego – Konrad von Jungingen wydał akt
prawny regulujący powinności Żuławiaków w stosunku do budowy i utrzymania
wałów przeciwpowodziowych. Obowiązywał on wraz z późniejszymi zmianami do
końca II wojny światowej. Ochrona przeciwpowodziowa i przeciwlodowa była na
Żuławach Wiślanych obowiązkiem powszechnym. Od czasów średniowiecza (do
1945 r.) istniały Związki Wałowe, działające na zasadach samorządowych z określonym statutem i Kartą Praw Wodnych.252 Wyraźne zmiany w krajobrazie regionu były
potęgowane także decyzją Zygmunta Augusta o wykonaniu sztucznego przekopu
Wisły (około roku 1554 r), kierującego część wód Wisły do starego koryta Nogatu.
W konsekwencji rozpoczęło to proces dzielenia się Wisły na nowe ramiona (węzeł
w okolicach Cypla Mątowskiego). Proces ten dokumentują mapy J.W. Suchodolca253
(za J. Plit, 2010). W grupie tych czynników należy podkreślić spotęgowanie trudnej
sytuacji ekonomicznej regionu wskutek zniszczeń i rabunków w trakcie trwania tzw.
A także efektownych, drogich nagrobkach na cmentarzach mennonickich.
Po okresie gospodarki socjalistycznej aktualnie następuje przywracanie dawnych struktur społecznego nadzoru nad infrastrukturą przeciwpowodziową (Niezbędnik powodziowy Żuławiaka, 2010,
http://zph.org.pl/userfiles/zphorgpl/file/wydawnictwa%20pdf/04.%20Niezbednik%20powodziowy%2
0zulawiaka.pdf. Inicjatywy takie jak projekt „Związki Wałowe wracają” są wspierane z funduszy
europejskich oraz funduszy dla Organizacji Pozarządowych.
253 Plan regulacji Wisły i odprowadzenia wód z Żuław do Nogatu z 1727.
251
252
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wojen szwedzkich (1563-1721), szczególnie Potopu (1655-1660) a w kolejnym stuleciu
wojny siedmioletniej (1756-1763). Innym przykładem działania tej grupy czynników
była decyzja podjęta po 1789 r. (edykt antymennonicki, Fryderyka Wilhelma II)254,
skutkiem której nastąpiło ograniczenie praw osadników do dzierżawy i posiadania
majątku. Krótkotrwałość (przechodniość, epizodyczność) osadnictwa utrudniała nawiązywanie związków tożsamościowych z krajobrazem.
W krajobrazie kulturowym Żuław Wiślanych zachowaniu uległy elementy, których wzajemne oddziaływanie od czasów średniowiecza nadało specyficzne cechy
organizacji przestrzennej. Obszar ten, choć stanowi geologicznie najmłodszy region
Polski reprezentuje jeden z najbogatszych, wielokulturowo nawarstwionych i silnie
zmienionych antropogenicznie krajobrazów. Z tego względu za istotne należy uznać
także czynniki historyczne i kulturowe, które polegały na przenikaniu wpływów
obcych kultur na obszar Żuław; początkowo celtyckich i rzymskich (szlak bursztynowy – kulminacja wpływów III-IV w. n.e.) a następnie skandynawskich (istnienie
empory Wikingów – odnotowywanej w źródłach osady Truso z VIII-XI w.). Wyraźny
skok w zagospodarowaniu krajobrazu Żuław Wiślanych nastąpił wraz z kolonizacją
olęderską. Dzięki tym czynnikom region nabrał cech interkulturowych.
Współczesny krajobraz kulturowy Żuław Wiślanych reprezentuje w zdecydowanej przewadze typ rolniczy i osadniczy-wiejski. Ze względu na silnie rozwiniętą od
czasów historycznych infrastrukturę melioracyjną – formy terenu, obiekty i urządzenia hydrotechniczne będące wyrazem zaawansowanej myśli inżynieryjnej – region
reprezentuje w warunkach polskich archetyp cywilizacji hydraulicznej. Ważną rolę
spełniały zatem czynniki postępu cywilizacyjnego. Przez cały okres rolniczego
i osadniczego użytkowania krajobraz kulturowy funkcjonował dzięki zaawansowanej technologicznie infrastrukturze (niegdyś wiatraki, zastąpione w XX w. przez
pompy elektryczne, a także specjalnie zaprojektowanej sieci kanałów, jazów, stopni
wodnych i śluz itp.).

254

Edykt ten był skutkiem niechęci mennonitów do służby wojskowej.
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8.1.3. Cechy szczególne krajobrazu jako wskaźnik tradycji i tożsamości
Żuławy Wiślane cechuje występowanie charakterystycznych składników krajobrazu kulturowego oraz specyficznych cech organizacji przestrzeni, które łącznie
decydują o tożsamości regionu, jego unikatowości i wartości. Poniżej wyróżnione
cechy należy uznać za wskaźniki tradycyjnego krajobrazu kulturowego tego regionu.
Ich zidentyfikowanie pozwoli na dalszą ocenę wartości krajobrazów kulturowych
wybranych wsi żuławskich. Do cech tych należą m.in.:
– „geometryczna” struktura krajobrazu – czytelność zapisanych i utrwalonych
w krajobrazie historycznych form zagospodarowania; regularny kratowy – prostokątny układ pól, będący wynikiem funkcjonowania systemu melioracyjnego. Region
Żuław Wiślanych reprezentuje jedyny w Polsce – w takiej skali przestrzennej – typ
krajobrazu rolniczego i osadniczego-wiejskiego użytkowanych w warunkach depresyjnych i w systemie polderowym (ryc. 35). Wprawdzie przebieg rowów i wałów ulegał
wielokrotnie zmianom, wskutek częstych powodzi i zamulania, jednak sam fakt
geometrycznego układu kratowego w organizacji przestrzeni jest najbardziej widomą i charakterystyczną cechą krajobrazu kulturowego Żuław;
– niska lesistość regionu – obecnie Żuławy są prawie bezleśną krainą, co jest
skutkiem wycinki lasów na potrzeby powiększenia areału upraw. Zachowane lasy
mają charakter rzadkich łęgów wierzbowych i topolowych a także łęgów wiązowodębowych, olsów porzeczkowych i torfowcowych oraz brzezin mieszanych, np.: Las
Mątawski, las w delcie Nogatu przy Zalewie Wiślanym, dąbrowa w Kaczynosie, lasy
wokół jeziora Drużno (Buliński, 2009). Spotykane są niezgodne z siedliskiem współczesne nasadzenia sosny. W czasach historycznych lesistość ta była wyższa. Dominowały lasy lęgowe, jesionowo-dębowo-grabowe255 i brzeziny. O dawnym udziale
i roli lasów na Żuławach świadczą nazwy niektórych wsi, np.: Brzózki, Dąbrowa,
Dąbrówka, Dębina, Grabina, Suchy Dąb, Świerki a także dawne niemieckie nazwy:
Gottswalde (Boży Las – polskie Koszwały), Bärwalde (Niedźwiedzi Las – polska
Niedźwiedziówka);
– dominacja roślinności turzycowej, wiechlinowatej tworzącej zbiorowiska łąki
świeżej typu Arrhenatherion; w krajobrazie obrazują się jako bogate florystycznie, kolorowe łąki z dominacją miękkolistnych traw, głównie rajgrasu wyniosłego i udziałem takich gatunków jak dzwonek rozpierzchły, kozibród łąkowy, złocień właściwy.
Łąki te były i nadal są w przewadze tradycyjnie – ekstensywnie użytkowane, jednolub dwukośne. Sporadycznie notuje się występowanie roślinności ruderalnej, porastającej głównie wały. Są to zbiorowiska z udziałem ziołorośli oraz układów segetalnych i wydepczyskowych (Buliński, 2009). W obrębie rowów melioracyjnych spotykana jest roślinność szuwarowa (trzciny) i roślinność wodna. Pozostały teren zajmują
zbiorowiska pól uprawnych (głównie pola pszeniczne i buraczane) – fot. 37-39.

255

Informacja ustna J. Plit (2012).

199

8. Krajobrazy kulturowe – tradycja i kierunki przemian – studia przypadku

Ryc. 35. Porównanie cech organizacji przestrzeni w okolicach Cedrów Wielkich
w latach 30. XX w. i współcześnie. Źródło: na podstawie mapy WIG, 1934, w skali 1: 100 000
oraz Mapy topograficznej (dostęp za, http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/)
1 – tereny zabudowane; 2 – drogi; 3 – kanały.
Fig. 35. Comparison of features of landscape arrangement in the vicinity of Cedry Wielkie
in the 1930s and at present. Source: on the basis of WIG Maps, 1934, 1:100 000
(http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/).
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Fot. 37. Krajobraz rolniczy Żuław Wiślanych.
Photo 37. Agriculture landscape of Żuławy Wiślane.

Fot. 38. Krajobraz rolniczy - rowy melioracyjne
w okolicach Raczek Elbląskich.
Photo 38. Drainage ditches around
Raczki Elbląskie village.

Fot. 39. Krajobraz rolniczy – zarastające rowy
melioracyjne – roślinność turzycowa.
Photo 39. Agricultural landscape - overgrown
drainage ditches.

– charakterystyczne budownictwo (architektura, układ zagród, ornamentyka)
oraz użytkowanie ziemi związane z osadnictwem olęderskim (Lipińska, 2011; Domy
Żuławskie, 2009) (fot. 40-42);
– sztuczne nasadzenia drzew – szpalery nasadzeń wiatrochronnych oraz zadrzewień wzdłuż rowów, cieków, dróg i granic własności; złożone z dorodnych jesionów, dębów, topoli, wiązów i ogławianych wierzb (fot. 40);
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– terpy – najbardziej charakterystyczny element rzeźby terenu – usypane niewielkie wzniesienia, wyraźnie wyróżniające się w płaskim krajobrazie; obecnie te
formy terenu należy uznać za swoisty endemit krajobrazowy, typowy jedynie dla
osadnictwa olęderskiego.256

Fot. 40. Obsada wierzbowa wzdłuż dróg, w oddali zrujnowany dom podcieniowy.
Photo 40. Villows along the access roads, Mennonits timber-framed house in the distance.

Fot. 41. Odbudowany dom podcieniowy
w Lubieszewie.
Photo 41. The rebuilt Mennonits timber-framed
house, Lubieszewo area.

Fot. 42. Odbudowany dom podcieniowy
w Nowej Kościelnicy.
Photo 42. The rebuilt Mennonits timber-framed
house in Nowa Kościelnica area.

Brak szczegółowych badań morfologii i budowy wewnętrznej terpów. Istnieje prawdopodobieństwo, że
w jego budowie wykorzystywano konstrukcje faszynową i wypełnienie z gleby pochodzącej wyrobisk
melioracyjnych rowów i mniejszych kanałów z sąsiedztwa gospodarstwa oraz umocnienia z głazów
(zapotrzebowanie na materiał kamienny była bardzo duża, a ich wartość wysoka, co zostało opisywane w źródłach etnograficznych, np. wręczano je młodym parom na ceremonii ślubnej jako fundament
nowego domu). Na terpach lokowane były także cmentarze (http://holland.org.pl/).
256
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– brak miedz – granice między polami stanowią rowy i kanały melioracyjne (fot.
38, 39);
– ukształtowanie pól w profil „dwuspadowy” z grzbietem wysokości do 1 metra
w części środkowej, będącym wynikiem orki zagonowej (orki „w skład”)257;
– odzwierciedlenie wieloetapowego zasiedlania Żuław w odmiennych układach
przestrzennych wsi i zabudowy;
– różnorodność kształtów przestrzennych wsi. Formę nowo zakładanych wsi
wymuszały konkretne warunki terenowe. B. Lipińska (2011) rozróżnia 32 typy morfologiczne wsi. Prowadzone weryfikacje terenowe oraz analiza współczesnych zdjęć
lotniczych pozwoliła na generalizację i wyróżnienie 10 typów wsi (tab. – załącznik
1). występowanie ulicówek jako najliczniej reprezentowanych układów przestrzennych – ponad 60 % wszystkich wsi oraz typu mieszanego – przebudowywanego
(40%). Najmniej licznie reprezentowane są szeregówki i przysiółki (załącznik 1);
– zachowanie obiektów wysokiej klasy architektonicznej, szczególnie architektury sakralnej – 30 ceglanych kościołów gotyckich. Cechą charakterystyczną jest ich
lokalizacja na terpach lub niewielkich naturalnych wzniesieniach. Unikatowy charakter mają także obiekty architektury hydraulicznej np. wiatraki – typu holender i koźlak oraz występowanie trzech podstawowych układów zagród w układzie wzdłużnym, kątowym i krzyżowym (Dom Żuławski, 2009; Lipińska, 2011) – przeniesione
jako wzór z terenu Fryzji;
– budowa domów podcieniowych – jako najbardziej reprezentacyjnych budynków Żuław Wiślanych (Ciołek, 1939; Lipińska, 2011) – fot. 41, 42. Przekazy ikonograficzne wskazują na to, że w niektórych wioskach domy podcieniowe stanowiły
główną zabudowę, tworząc rytmiczną i efektowną pierzeję wzdłuż ulicy. Na Żuławach występowały w trzech głównych typach – z podcieniem szczytowym (na cały
front lub jego część), z budynkiem w formie litery L, ze skrzydłem bocznym i podcieniem przy szczytowej części oraz z podcieniem przy ścianie kalenicowej (Domino,
1999; 2006; Lipińska, 2011). W okresie XVII i XVIII w. budowano domy typu holenderskiego (podcieniowe) na terenie wsi czynszowych w miejscowościach, gdzie
w tym czasie nie odnotowano obecności mennonitów258 (Lipińska, 2011). Wszystkie
te obiekty świadczą o regionalizmie architektonicznym (Ciołek, 1984);
– obecność obiektów świadczących o wielokulturowości regionu (np. kościoły,
cmentarze różnych wyznań z charakterystycznymi nagrobkami w kształcie stelli
i elementami sakralnej architektury jak cippusy – ścięte drzewa (tzw. drzewa życia)

Profilowanie takie jest zabiegiem wieloletnim i polega na odkładaniu skiby do środka. Zapobiega
ono gromadzeniu się gleby w postaci tzw. „wargi” na obrzeżu pola przy rowie melioracyjnym. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych systemów melioracyjnych (pogłębianie rowów i kanałów) gleba jest
przesuwana ku środkowi pola. Wypiętrzenie gruntu na w środku pola ułatwia spływ powierzchniowy.
258 Istniejące dokumentacje konserwatorskie domów podcieniowych, wiatraków, kościołów gotyckich
i cmentarzy mennonickich nie wykazują wszystkich obiektów, prezentują najbardziej reprezentacyjne
lub znane z przedwojennej literatury przykłady. Konieczne są szczegółowe prace inwentaryzacyjne
i waloryzacyjne zachowanych obiektów.
257
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oraz krzyże. Wszystkie te formy cechuje bogate wzornictwo z różnorodnymi znakami, napisami i obrazami związanymi z symboliką życia i śmierci; tym samym tworzą
one warstwę symboliczną krajobrazu (Domino, 2007). Najczęściej powtarzającym się
motywem są płaskorzeźby czaszki, gołębia, klepsydry, korony, kotwicy, makówki,
oka opatrzności, pochodni, motyla (Poradnik dobrych praktyk, 2009);
– zachowanie w krajobrazie licznych budowli inżynierskich – pozostałości cywilizacji hydraulicznej, które obecnie stanowią zabytki techniki. Wszystkie zachowane
elementy hydrotechniczne krajobrazu kulturowego Żuław wymienia w swej pracy
K. Cebulak (2009). Do najważniejszych należą: system polderowy i grawitacyjny (porównywalny z największymi polderami holenderskimi259. Ponadto autor wymienia
punktowe i liniowe obiekty stanowiące o specyfice krajobrazu kulturowej regionu
m.in. pompownie, kanały, jazy, stopnie wodne, śluzy, stare młynówki, wały, strażnice wałowe (por. Cebulak, 2009);
– w całym regionie Żuław zachowana jest wyraźna toponimia, w tym szczególnie
i hydronimia krajobrazu, widoczna zwłaszcza w nazwach niemieckich wsi oraz
nazw ulic w większych miejscowościach (Górnowicz, 1976, 1980).
8.1.4. Kryteria oceny krajobrazu osadniczego-wiejskiego związanego z kolonizacją
olęderską
Pod pojęciem tradycyjnych krajobrazów kulturowych Żuław Wiślanych rozumiana jest cechująca się oryginalną260 strukturą organizacja przestrzenna regionu,
wykształcona w wielowiekowym procesie użytkowania terenu w kierunku rolniczym i osadniczym z zastosowaniem hydrotechniki. W niniejszej pracy autorka proponuje ocenę wartości krajobrazu, która nie bierze pod uwagę wyłącznie zmian cech
przyrodniczych, a poddaje analizie rodzaj zgodności form użytkowania terenu z warunkami naturalnymi. Silnie przekształcony krajobraz Żuław cechowała harmonia –
zgodność (treści, formy i funkcji), decydując przez kilka wieków o zrównoważonym
modelu funkcjonowania krajobrazu.
Posługując się modelem analizy i oceny wartości krajobrazu kulturowego, zaproponowanym w pierwszej części pracy oraz propozycją kryteriów oceny (tab. 10)
poddano ewaluacji stopień zachowania wartości krajobrazu osadniczego-wiejskiego
Żuław.
M.in. system Wielkiej Żuławy składający się z dwóch megapolderów Chłodniewo i Osłonka o zbliżonych powierzchniach około 21.000 ha każdy; system polderowy trójkanałów na Żuławach Gdańskich, funkcjonujący od XIV w. do końca XIX w.; system polderowy basenu jeziora Drużno składający
się z kilkudziesięciu małych polderów i pompowni oraz obwałowanych cieków wodnych. Wewnątrz
polderów znajduje się gęsta sieć kanałów i rowów pełniących funkcje odwadniające i nawadniające.
Od XVI w. zwiększała się liczba małych polderów zmniejszających obszar jeziora. Od 1945 roku rozpoczął się proces w odwrotny - zmniejsza się powierzchnia polderów a zwiększa się ponownie obszar
jeziora; zespół nadzalewowych polderów o charakterystycznych właściwościach przylądowych (Kobyla Kępa, Rubno) i wysp międzyrzecznych (Grochowo, Marzęcino, Nowotki, Nowakowo).
260 Tzn. wykształconą in situ w procesie dopasowywania się kulturowych form zagospodarowania
terenu do warunków przyrodniczych.
259
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Tabela 10. Kryteria waloryzacyjne krajobrazu kulturowego Żuław Wiślanych wg modelu
analizy i oceny wartości
Table 10. Assessment criteria for cultural landscape of Żuławy Wiślane according to the
model of value assessment
Grupy
Kryterium
Opis waloru
kryteriów
szczegółowe
Wartość
wartość
krajobraz jest użytkowany zgodnie z naturalnymi
użytkowa
gospodarcza
walorami przyrodniczymi, przeważają tradycyjne
sposoby użytkowania przestrzeni, użytkowanie
wartość
krajobrazu jest podstawowym dochodem dla
ekonomiczna
ludność
Wartość
treść
krajobraz stanowi nośnik złożonych informacji,
informacyjna dawność
które jednoznacznie identyfikują dany element
lub cechę
historyczność

Wartość
estetyczna

Wartość
emocjonalna

Wartość
symboliczna

autentyczność
reprezentatywność
unikatowość
odrębność
wzniosłość
piękno
harmonia
naturalność
różnorodność
swojskość
tradycja
tożsamość

symbolika
sacrum
genius loci

krajobraz jest źródłem odczuć estetycznych,
przypisywanych wartościom przestrzennej
kompozycji, najczęściej odnosi się do oceny
wizualnej
krajobraz wykształca u człowieka określone stany
emocjonalne; wskutek percepcji krajobrazu dochodzi do powstania silnych relacji człowieka z miejscem; cechy odnoszone najczęściej do walorów
estetycznych (grupa kryteriów powyżej)
i symbolicznych (grupa kryteriów poniżej)
krajobrazu jest reprezentacją cech ilustrujących
głębsze poziomy znaczenia treści; właściwości
niejednoznaczne pozostawiające odbiorcy
możliwość swobodnej indywidualnej interpretacji

Przeprowadzone badania objęły krajobraz 197 wsi żuławskich (siedliska wraz
z rozłogami pól), na których zachowały się materialne i symboliczne ślady osadnictwa i rolnictwa olęderskiego lub są one udokumentowane np. istnieją zapisy źródłowe o takim typie osadnictwa i stylu użytkowania krajobrazu (Katalog zabytków
osadnictwa olęderskiego w Polsce, www.holand.org.pl). Analizy były prowadzone
w oparciu o źródła kartograficzne (wykaz źródeł kartograficznych w tabeli, załącznik – 1), źródła literaturowe oraz szczegółowe weryfikacje terenowe. Na tej postawie
dokonano oceny zachowanych walorów krajobrazu kulturowego Żuław. Ze względu
na bardzo liczną grupę osad objętych analizą kryteria zgrupowano (zgeneralizowano) do 5 podstawowych grup kategorii walorów (tab. 10). Pozwoliło to przejść do
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procedury oceny wartości krajobrazu kulturowego metodą bonitacji punktowej
w systemie ocen 1-5. Ocena 1 odpowiada spełnianiu przez krajobraz zaledwie jednego kryterium wartości, a maksymalna ocena – 5 cechuje krajobraz kulturowy o najwyższych walorach reprezentowanych przez wszystkie proponowane grupy kryteriów. Sumaryczny wykaz przyznanych ocen waloryzowanych wsi przedstawia tabela – załącznik 1).
Przeprowadzona analiza pozwoliła na pięciostopniową ocenę opisową krajobrazu osadniczego-wiejskiego, której podstawą był stopień zachowania tradycyjnych elementów jego struktury oraz spełnianie przyjętych grup kryteriów. Na tej podstawie
wyróżniono krajobraz osadniczy-wiejski w postaci: 1 – zdewastowanej (w której brak
jakichkolwiek materialnych i duchowych śladów użytkowania olęderskiego);
2 – zniekształconej (w której elementy dawnej struktury krajobrazu uległy zdegradowaniu i są zachowane śladowo lub szczątkowo), 3 – przeciętnej (o stwierdzonym postępującym ubytku wartości), 4 – zachowanej w stopniu dobrym (krajobraz reprezentuje wartości przypisane do czterech grup kryteriów); 5 – zachowanej w stopniu bardzo dobrym (krajobraz reprezentuje wszystkie wartości oceniane na podstawie założonych kryteriów oceny).
8.1.5. Analiza i ocena wartości krajobrazu kulturowego
OCENA 1
Charakterystyka: tradycyjny krajobraz kulturowy osadniczy-wiejski – zdewastowany
Cechy:
– brak materialnych (bezpośrednich) śladów pobytu i działalności kolonistów
olęderskich jak i dowodów pośrednich (np. rodzaj roślinności i rozkład form terenu);
– brak tradycyjnej zabudowy i architektonicznego stylu olęderskiego;
– brak widocznych tradycyjnych cech rozkładu siedlisk na terpach;
– zarośnięte i nie odtwarzane rowy melioracyjne i poldery;
– układ pasów wiatrochronnych sprzeczny z siecią rowów melioracyjnych.
Rewitalizacja krajobrazu: praktycznie niemożliwa. Historia użytkowania przestrzeni i osadnictwa możliwa do odczytania jedynie na podstawie danych archiwalnych
i kartograficznych, zupełnie nieczytelna w terenie (ryc. 36A, 36B).
Funkcje krajobrazu kulturowego w odniesieniu do badanych wartości: krajobraz
najczęściej nadal użytkowany gospodarczo (najczęściej 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).
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A

B

Ryc. 36A, 36B. Przykład wsi z oceną: 1 – krajobraz osadniczy-wiejski o postaci zdewastowanej.
Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Cisy w latach 1937 (A) i 2010261 (B).
Fig. 36A, 36B. Example of village with assessment: 1 – rural settlement landscape – devastated
form. Comparison of land use in Cisy village in 1937 (A) and 2010 (B).
Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi), 2 - łąki, 3 - lasy, 4 - wody,
5 – pola i rowy, 6 - drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 - cieki, 9 - PGR-y.262

OCENA 2
Charakterystyka: tradycyjny krajobraz kulturowy osadniczy-wiejski – zniekształcony
Cechy:
Bardzo szybko postępujące zniekształcenia – destrukcja składników krajobrazu
i cech organizacji przestrzeni (stwierdzone na podstawi prac porównawczych z danymi z lat 80. XX w.);
– zniekształcenia krajobrazu kulturowego wynikające głównie z lokalizacji PGRów i towarzyszącej im zabudowy (wielkogabarytowe obory, mleczarnie, osiedla
mieszkaniowe w typie 2-3 piętrowych bloków, lokalne kotłownie), np. Adamowo,
Bielnik, Chełmek, Kopanów, Stare Babki, Stawiec), budowy cukrowni (Stare Pole)
i linii kolejowych;
– miejscami czytelny rozłóg pól, sieć rowów melioracyjnych;
– pojedyncze opuszczone siedliska (lub zabudowania reliktowe), na terpach
i fragmentarycznie zachowane obsadzenie rowów i dróg wierzbami;
– fragmenty brukowanych dróg;
– dominacja bezstylowej, rozproszonej zabudowy, obudowywanie lub wyburzanie starych domów, budowanie nowych domów poza terpem;
– przyłączanie wsi do większych jednostek przestrzennych – zmiana stylu użytkowania (np. Orłowskie Pole, które było najstarszą (1562 r.) gminą menonicką na
Żuławach);

Mapy współczesne rysowane na podstawie podkładu topograficznego i ortofotomapy
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/)
262 Źródło map podano w tabeli 12.
261
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– zniszczone materialne obiekty świadczące o bytności kolonizatorów, cmentarze
(np. Kościeleczki), kościoły, domy podcieniowe.
Rewitalizacja krajobrazu: praktycznie niemożliwa.
Funkcje krajobrazu kulturowego w odniesieniu do badanych wartości: krajobraz
użytkowany gospodarczo – przedstawia jedynie wartość ekonomiczną; we fragmentach lub pośrednio jest źródłem informacji – najczęściej o historii powojennej (PGR-y)
i procesach zaniedbania i nijaczenia; nie jest źródłem wartości estetycznych, nie tworzy wartości emocjonalnych, ani symbolicznych (zniszczona symbolika, brak sacrum
i genius loci) (ryc. 37A, 37B; 38A,38B).

A

B

Ryc. 37, 37B. Przykład wsi z oceną: 2 – krajobraz osadniczy-wiejski o postaci zniekształconej.
Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Gozdawa w latach 1937 (A) i 2010 (B).
Fig. 37A, 37B. Example of village with assessment: 2 – rural settlement landscape – deformed
shape. Comparison of land use in Gozdava village in 1937 (A) and 2010 (B).
Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi); 2 – łąki, 3 – lasy,
4 – wody, 5 – pola i rowy, 6 – drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 – cieki, 9 – PGR-y.
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A

B

Ryc. 38A, 38B. Przykład wsi z oceną: 2 – krajobraz osadniczy-wiejski o postaci
zniekształconej. Porównanie użytkowania terenu w miejscowościach Wiśniówka i Szkarpawa
w latach 1936 (A) i 2010 (B).
Fig. 38A, 38B. Example of village with assessment: 2 – rural settlement landscape –
deformed shape. Comparison of land use in Szkarpawa village in 1936 (A) and 2010 (B).
Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi), 2 – łąki, 3 – lasy,
4 – wody, 5 – pola i rowy, 6 – drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 – cieki, 9 – PGR-y.
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OCENA 3
Charakterystyka: tradycyjny krajobraz kulturowy osadniczy-wiejski – zachowany
w postaci przeciętnej.
Krajobraz kulturowy o słabo czytelnym układzie siedlisk i rozłogów, sieci rowów
melioracyjnych oraz terpów z szybko zanikającą, nieliczną już historyczną zabudową.
Cechy:
– łączenie dawnych folwarków w jedną wieś – ujednolicenie krajobrazu, zanik
specyfiki (np. Łaszka);
– nowa zabudowa na starych siedliskach (np. Mątowy Małe);
– wkraczanie zabudowy rezydencjalnej i usługowej;
– rozrastanie przestrzenne osad, łączenie się jednostek osadniczych (np. Ostaszewo i Podwal);
– zachowane lub odbudowane obiekty religijne – dawne kościoły ewangelickie263,
przemianowane na katolickie a także zaniedbane lub zdewastowane cmentarze
ewangelickie np. w Parczewie, mennonickie, np. w Szaleńcu, rzadziej średniowieczne ossarium, np. w Bystrzu czy drewniane dzwonnice np. w Miłoradzu;
– zachowane lub odbudowane (przebudowane) obiekty architektury dworskiej
i wiejskiej, np.: dwory (Kaczynos) spichlerze (Koźliny, Stobna), gospody (Przemysław);
– rzadko zachowane obiekty architektury hydrotechnicznej, np.: śluzy (Marzęcino), budynki przepompowni parowych (np. Różany), zwodzone mosty (Rybina,
Szopy, Sztutowo);
– zachowana tradycyjna zabudowa domów podcieniowych (lub domy murowane z charakterystycznej żółtej cegły – licówki z ryglowymi facjatami i naczółkowymi
dachami), podlegająca wymianie lub daleko posuniętej przebudowie;
– sporadycznie zachowane inne obiekty zabytkowe, np. dworce (Kmiecin);
– fragmentarycznie zachowana zieleń przydomowa, miejscami zachowane nasadzenia wierzb i topoli wzdłuż rowów melioracyjnych;
Rewitalizacja krajobrazu: możliwa i pilna; wskazane natychmiastowe działania rewitalizacyjne dla odtworzenia cech i składników tradycyjnego krajobrazu rolniczego
i osadniczego-wiejskiego. Miejscami podjęte wstępne prace projektowe dla rekonstrukcji wybranych obiektów, skansenów, lapidariów (np. Cyganek).
Funkcje krajobrazu kulturowego w odniesieniu do badanych wartości: krajobraz
użytkowany gospodarczo – przedstawia wartość ekonomiczną, nadawane są nowe
funkcje pozarolnicze (usługi, drugie domy). Krajobraz fragmentarycznie jest źródłem
informacji, także o procesach osadniczych i rolniczych w czasach powojennych i całkiem współczesnych; nie jest źródłem wartości estetycznych, wartości emocjonalne
wzbudzają pojedyncze zachowane zabytkowe obiekty; rola symbolu zredukowana
do punktowych obiektów (ryc. 39A, 39B).

Okresowo pełniące funkcję magazynów np. nawozów sztucznych np. we wsi Jezioro, Stankiewicz,
s. 530, Filipska, s. 36-37, ML, t. IV, s. 313-14, Mamuszka, s. 313-314; Lipińska, t. III, poz. 121; AG, BF,
Warchoł (za http://holland.org.pl/art.php?kat=obiekt&id=339).
263
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A

B

Ryc. 39A, 39B. Przykład wsi z oceną: 3 – krajobraz osadniczy-wiejski – w postaci przeciętnej.
Porównanie użytkowania terenu w miejscowościach Wiśniewo i Dzierzgonka
w latach 1931 (A) i 2010 (B).
Fig. 39A, 39B. Example of village with assessment: 3 – rural settlement landscape –
average form. Comparison of land use in Wiśniewo and Dzierzgonka villages
in 1931 (A) and 2010 (B).
Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi); 2 – łąki, 3 – lasy,
4 – wody, 5 – pola i rowy, 6 – drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 – cieki, 9 – PGR-y.

OCENA 4
Charakterystyka: krajobraz tradycyjny osadniczy-wiejski – zachowany w stopniu dobrym.
Utrzymany model tradycyjnego gospodarowania (np. ekstensywny wypas, uprawa
zbóż), niewielkie zniekształcenia struktury krajobrazu rolniczego (ryc. 40A, 40B).
Cechy:
– zachowana reliktowa zabudowa olęderska, np. domy podcieniowe (Rozgart,
Stara Kościelnica), stare folwarki na terpach, cmentarze mennonickie (Rozgart)
i ewangelickie (Pogorzała Wieś);
– czytelne rozłogi pól obsadzone na miedzach wierzbami;
– liczne stawy gromadzące nadmiar wody i rowy melioracyjne, wyraźne poldery;
– nowe siedliska zakładane na naturalnych wzniesieniach, utrzymanie tradycyjnej lokalizacji w miejscu dawnej zabudowy;
– zachowane obiekty tradycyjnej architektury jak w ocenie 3, jednak w lepszym
stanie technicznym a także obecnie bardzo rzadkie (a niegdyś typowe i powszechne)
obiekty architektury hydrotechnicznej, np. wiatraki (Drewnica, Palczewo), obiekty
architektury rolniczej jak spichlerze (Nowa Kościelna, Nowakowo), utrzymane
w regionalnym stylu budynki szkół i parafii (Pogorzała Wieś) a także dworce wąskotorówek (Lasowice Małe;);
– zachowane przeprawy promowe, funkcje rybackie i utrzymywanie architektury
typu olęderskiego, np. (Kępki);
– zachowane dawne parki (Starynia);
– zachowane tradycyjne nazwy ulic w przypadku wielodrożnic, np. w Marzęcinie ulice: Żabia, Wałowa, Mostowa.
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Rewitalizacja krajobrazu: możliwa i pilna.
Funkcje krajobrazu kulturowego w odniesieniu do badanych wartości: Krajobraz
użytkowany gospodarczo – przedstawia wartość ekonomiczną, podejmuje nowe funkcje pozarolnicze (usługi, drugie domy o architekturze stylizowanej regionalnie, np.
Ostaszewo). Krajobraz w dużym stopniu jest źródłem informacji o tradycji przestrzeni,
o historii osadniczej i rolniczej; w znacznym stopniu jest źródłem wartości estetycznych; wartości emocjonalne wzbudzają stosunkowo dobrze zachowane, pojedyncze
zabytkowe obiekty, często odbudowywane przez prywatnych właścicieli; znacząca rola
symbolu.

A

B

Ryc. 40A, 40B. Przykład wsi z oceną: 4 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany
w stopniu dobrym Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Marynowy
w latach 1937 (A) i 2010 (B).
Fig. 40A, 40B. Example of village with assessment: 4 – rural settlement landscape – observed
in good degree. Comparison of land use in Marynowy village in 1937 (A) and 2010 (B).
Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi), 2 – łąki, 3 – lasy,
4 – wody, 5 – pola i rowy, 6 – drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 – cieki, 9 – PGR-y.
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OCENA 5
Charakterystyka: tradycyjny krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w stopniu bardzo dobrym.
Krajobraz kulturowy zachował zarówno infrastrukturę budowlaną (cechy architektoniczne licznych domów podcieniowych) jak i tradycyjne cechy organizacji przestrzeni (ryc. 41A, 41B i 42A, 42B).
Cechy:
– dobrze czytelny rozłóg pól z polderami wytyczonymi rowami melioracyjnymi;
wyraźny geometryczny układ pól;
– zachowana pierwotna zieleń – rosnące w tradycyjnych miejscach wzdłuż kanałów, dróg wiodących na pola i w granicach dawnych działów szpalery wierzb – tradycyjna obsada wierzbowa (Stobna); zachowane szpalery jesionów, topól, sztuczne
nasadzenia wierzbami i topolami, pozostałości tradycyjnych siedlisk, np. dobrze
utrzymane rowy, poldery, siedliska na terpach,
– zachowane drogi dojazdowe ulokowane na trytwach (nasypach) prowadzące do
siedlisk;
– zachowane tradycyjne zabudowania zagród w układzie kątowym, wzdłużnym
i krzyżowym (Stobna, Tropy),
– często zachowane drewniane spichlerze;
– utrzymana brukowana nawierzchnia ulic;
– nowe budynki budowane w stylu regionalnym, powtarzające układy historyczne;
– dobrze zachowane domy podcieniowe (spełniające funkcje budynków użyteczności publicznej, np. poczta);
– wiele domów rekonstruowanych przez nowych kolonistów, np. z Trójmiasta,
Tczewa, Malborka, jako tzw. drugie domy.
Rewitalizacja: w trakcie realizacji.
Funkcje krajobrazu kulturowego w odniesieniu do badanych wartości: krajobraz reprezentuje wszystkie wartości oceniane na podstawie przyjętych kryteriów. Krajobraz
jest użytkowany gospodarczo – przedstawia wartość ekonomiczną, kontynuowane są
tradycyjne funkcje krajobrazu (rolnicze, osadnicze) lub podejmowane są nowe funkcje
pozarolnicze (usługi, funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne – drugie domy). Krajobraz
w dużym stopniu jest źródłem informacji o tradycji przestrzeni, o historii osadniczej
i rolniczej; w znacznym stopniu jest źródłem wartości estetycznych (co przejawia się np.
dbałością o regionalny styl i detal architektoniczny); podtrzymuje wartości emocjonalne
– jest źródłem związków przynależności i przywiązania oraz tożsamości człowieka
z miejscem; jest powodem podejmowania projektów rewitalizacyjnych; ma wartość
symboliczną – przez obecność sacrum i genius loci. Zalecana kontynuacja harmonijnego
kształtowania krajobrazu i podtrzymywania jego tożsamości.
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A

B

Ryc. 41A, 41B. Przykład wsi z oceną 5: krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Tropy Elbląskie w latach
1931 (A) i 2010 (B).
Fig. 41A, 41B. Example of village with assessment: 5 – rural settlement landscape
– observed in very good degree. Comparison of land use in the village of Tropy Elbląskie
in 1931(A) and 2010 (B).
Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi); 2 – łąki, 3 – lasy,
4 – wody, 5 – pola i rowy, 6 – drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 – cieki, 9 – PGR-y.

A

B

Ryc. 42A, 42B. Przykład wsi z oceną 5 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany
w stopniu bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Stobna w latach
1937 (A) i 2010 (B).
Fig. 42A, 42B. Example of village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed
in very good degree. Comparison of land use in the village of Stobna in 1937 (A) and 2010 (B).
Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi), 2 – łąki, 3 – lasy,
4 – wody, 5 – pola i rowy, 6 – drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 – cieki, 9 – PGR-y.

Analiza wartości krajobrazu kulturowego Żuław pozwoliła na zestawienie wykazu
żuławskich wsi wraz z przybliżonym okresem lokacji (lub pierwszej wzmianki źródłowej), typem przestrzennym wsi oraz punktami waloryzacyjnymi (wartością oceny).
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8.1.6. Wyniki oceny stopnia zachowania wartości tradycyjnego krajobrazu
kulturowego
Pełny wykaz 197 wsi objętych analizą oraz wyniki oceny wartości krajobrazów
kulturowych przedstawia tabela – załącznik 1. Wyniki oceny zestawiono w tabeli 11
i ryc. 43.

Ryc. 43. Rozkład przestrzenny wsi objętych analizą i wyniki oceny wartości krajobrazu
kulturowego osadniczego-wiejskiego i rolniczego Żuław Wiślanych (wsie i przyległe rozłogi
pól) na tle numerycznego modelu terenu NMT. Numeracja wsi jak w tabeli – załącznik 1.
Fig. 43. Spatial distribution of analysed villages and results of assessment of rural and
agricultural cultural settlement landscape of Żuławy (villages and adjacent field runners)
on the digital terrain model (DTM). Numbers of villages – as in the table – attachment 1.
Oceny krajobrazu osadniczego-wiejskiego: 1 – postaci zdewastowanej; 2 – krajobraz postaci zniekształconej; 3 – krajobraz postaci przeciętnej; 4 – krajobraz zachowany w stopniu dobrym; 5 – krajobraz zachowany w stopniu bardzo dobrym; 6 – granica historyczna Mazowsza; 7 – granice współczesnych województw; 8 – główne rzeki i zbiorniki wodne.
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Tabela 11. Wyniki oceny jakości krajobrazu kulturowego Żuław Wiślanych wg przyjętej
skali ocen.
Table 11. Results of quality assessment of the cultural landscape of Żuławy Wiślane
according to the used grading scale.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
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Ocena krajobrazu wg
przyjętej skali punktowej
ocena 1 – krajobraz osadniczy-wiejski – zdewastowany
ocena 2 – krajobraz osadniczy-wiejski – zniekształcony
ocena 3 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany
w postaci przeciętnej
ocena 4 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany
w stopniu dobrym
ocena 5 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany
w stopniu bardzo dobrym
SUMA
Średnia wartość

Liczba wsi

Procent wsi

z oceną

z oceną

9
51
91

4,57
25,89
46,19

43

21,83

3

1,52

197
2,898 ~ 2,9

100
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Tabela 12. Przykłady stanu zachowania siedlisk i rozłogów wybranych wsi reprezentujących różne wyniki oceny
(Wybrane wsie zilustrowano na ryc. 36A, 36B – 42A, 42B)
Table 12. Examples of the preservation condition of habitats and runners of selected villages representing different
assessment results
L.p.

Ocena

Miejscowość/
numer na mapie (ryc. 43)

Nr ryciny

Ryc. 36A, 36B
XVII w.
Arkusz Malbork
(Marienburg) w
skali 1 : 100 000,
WIG, Warszawa, 1937

1.

1

Cisy/17

2.

2

Gozdawa/39

(wycinek mapy
WIG)

Wiek / Rok
powstania wsi

Opis stanu zachowania siedliska Opis stanu zachowania
rozłogów

wieś kolonijna, układ przestrzenny wsi – rzędówka bagienna,
w południowej części wsi osiedle
i PGR; zachowana tylko nieliczna
zabudowa historyczna z pocz. XX
w. – niewielkie ceglane domy
obecnie otynkowane: nr 28 – wozownia; cmentarz mennonicki
całkowicie zniszczony.
Ryc. 37A, 37B
wieś założona w
układ przestrzenny wsi – rzęArkusz Malbork 1703 r., na porębie dówka na terpach; siedlisko znie(Marienburg) w leśnej
kształcone – baza dawnego PGR;
skali 1 : 100 000,
dawna holenderska mleczarnia
WIG, Warszapołożona w południowej części
wa, 1937
wsi silnie przebudowana.

krajobraz kulturowy
wsi całkowicie
przekształcony zachowana szczątkowo zieleń
obwiedniowa.

słabo czytelny rozłóg pól
oraz sieć rowów
melioracyjnych, układ
przestrzenny zaburzony
wskutek budowy PGR
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3.

2

Szkarpawa/166 Ryc. 38A, 38B
lokowana w 1342
Tiegenort w
(osadnictwo olęskali
derskie od 1600 r.)
1 : 25 000, WIG,
Warszawa, 1936

4.

3

Wiśniewo/185

Ryc. 39A, 39B
1676
101 Elbing (Elbląg) w skali
1 : 100 000, WIG,
Warszawa, 1931

układ przestrzenny wsi – łańcuchówka przywałowa, położona
u styku trzech kanałów i Liniawy;
niezachowania historyczna zabudowa; siedlisko
ziszczone przez powstanie PGR
na miejscu majątku Küchwerder
i rozbudowę osiedla Wiśniówka
układ przestrzenny wsi – rzędówka na terpach oraz łańcuchówka przywałowa na terpach;
siedlisko przekształcane, większość budynków gospodarczych
rozebrana;
zachowane domy olęderskie: nr 2,
16, 32.

częściowo zachowana
zieleń przydrożna, rozłóg pól i część rowów
melioracyjnych; nie
zachowany wał
Scharpausches Gebiet

czytelny rozłóg pól,
zachowany gęsty układ
geometryczny rowów
melioracyjnych, widoczne terpy, zieleń przydrożna aleje lipowe
i jesionowe, wierzby
wzdłuż rowów oraz
szczątkowa zieleń przydomowa.

8.1. Krajobraz kulturowy Żuław Wiślanych
5.

3

Dzierzgonka/29 Ryc. 39A, 39B
1676
101 Elbing (Elbląg) w skali 1 :
100 000, WIG,
Warszawa, 1931

6.

4

Marynowy/95

7.

5

Tropy/176

układ przestrzenny wsi – ulicówka przywałowa na zachodnim
brzegu cieku Dzierzgoń; większość budynków usytuowana
poniżej poziomu wody; po północnej stronie szosy zachowanych 11 gospodarstw (w tym 9
zagród holenderskich o założeniach XVIII/XIX w.) oraz 2 budynki przepompowni z lat 30.
Dawny cmentarz mennonicki na
terpie po zachodniej stronie wsi
uległ dewastacji (nieliczne relikty
nagrobków).

dobrze czytelny rozłóg
pól z polderami wytyczonymi rowami melioracyjnymi; pierwotna
zieleń zachowana częściowo – rosnące w tradycyjnych miejscach
wzdłuż kanałów, dróg
i w granicach dawnych
działów szpalery wierzb,
w południowej części
zachowany krótki szpaler jesionów; zachowany
gęsty geometryczny
układ przestrzenny.
Ryc. 40A, 40B
lokowana w 1321 układ przestrzenny wsi – owalni- widoczny układ siedlisk
Arkusz Malbork r. na prawie cheł- ca w osi północ-południe; zacho- i gospodarstw, dobrze
(Marienburg) w mińskim na wcze- wany kościół i cmentarz w środ- zachowana zieleń śródskali 1 : 100 000, śniejszym osadnic- ku wsi; historyczna zabudowa
polna, rowy, kanały odWIG, Warszatwie
drewniana i murowana , np. do- wadniające; w dobrym
wa, 1937
my nr: 1, 9,24,43; 4 ; domy podstanie rozłogi pól obejcieniowe nr: 42, 55, (dwa częmujące tereny wsi Myściowo przebudowane, bez pod- szewko (ocena 4); Mycienia); zachowana częściowo
szewo (ocena 3) i Tuji
brukowa nawierzchnia ulicy.
(ocena 3)
Ryc. 41A, 41B
bardzo stare złoukład przestrzenny wsi – uliców- lipowo-jesionowa aleja,
101 Elbing (Elżenie wsi (osadka wodna; zachowany układ
zachowany kratowy rozbląg) w skali 1 : nictwo rybaków
przestrzenny wsi; cmentarz men- łóg pól, sieć rowów me100 000, WIG,
ok. 1410-1454);
nonicki w zachodniej części, zalioracyjnych, starodrzew
Warszawa, 1931
grody olęderskie (zrujnowane),
przydomowy
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8.

5

Stobna/161

np. nr: 17,20,27; brukowana droga
po grobli w części południowej;
domy podcieniowe
Ryc. 42A, 42B
Wieś słowiańsko
układ przestrzenny wsi – ulicówArkusz Malbork pruska wzmianka wodna po obu stronach strugi
(Marienburg) w kowana w 1293 r. Izbowej Łachy, zachowany zbiorskali 1 : 100 000, (Stupa), lokowana nik na rzece (dawny Stuba Lake);
WIG, Warsza– 1353 r.
czytelny układ siedlisk i gospowa, 1937
darstw; współczesne zabudowania gospodarcze powtarzają
układy historyczne; budynki
mieszkalne drewniane i wtórnie
omurowane i murowane np. nr:
12,16,25, budynek dawnej szkoły
z pocz. XX w.; zachowane drewniane niewielkie spichlerze, jeden
murowany; w dobrym stanie
brukowane nawierzchnie dróg

krajobraz kulturowy wsi
zachowany w stopniu
bardzo dobrym;
tradycyjna obsada
wierzbowa; po północnej
i południowej stronie
wsi zachowany czytelny
kratowy układ rowów
melioracyjnych i rozłóg
pól podkreślony zielenią
obwiedniową.
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Zaproponowana bonitacja punktowa, dane źródłowe oraz weryfikacje terenowe pozwalają ustalić m.in.:
• Stwierdzona na podstawie analizy wartości średnia ocena krajobrazu kulturowego wynosi 2,9 (tab. 11) i wskazuje na dominację typu krajobrazu osadniczegowiejskiego – zachowanego w stopniu przeciętnym (o stwierdzonych zanikających wartościach). Przykład takiego typu krajobrazu – reprezentatywnego dla całego terenu
Żuław ilustrują fragmenty map ze wsi Dzierzgonka i Wiśniewo (ryc. 39A, 39B).
• Do krajobrazów, które uzyskały ocenę 1 i 2 należą osady, których krajobraz
uległ destrukcji w sposób rewolucyjny po II wojnie światowej w systemie socjalistycznym za sprawą działania czynnika politycznego i ekonomicznego. Zmiany
w tym przypadku polegały m.in. na założeniu PRG-ów (najczęściej na terenach wielkiej własności – wielkoobszarowe majątki niemieckie), komasacji gruntów, celowym
rozbieraniu lub paleniu kościołów mennonickich, zamierzonym niszczeniu tradycyjnej zabudowy (przymusowa modernizacja i laicyzacji wsi). Niekorzystne zmiany
w krajobrazie zachodziły także wskutek procesów współczesnych, m.in.: budowy
ekspresowych dróg i mostów lub zmiany funkcji z rolniczej na rekreacyjnowypoczynkową. Zdewastowaną postać krajobrazów (ocena 1) reprezentują mapy wsi
Cisy (ryc. 36A, 36B), a zniekształconą – mapy wsi Gozdawa (ryc. 37A, 37B) i Szkarpawa oraz Wiśniowo (ryc. 38A, 38B).
• Do typu z oceną 3 należą osady, których tradycyjny krajobraz kulturowy zachował się w postaci przeciętnej, a obecnie podlega ewolucyjnej zmianie w kierunku
destrukcji tradycyjnych elementów i założeń przestrzennych spowodowanej wieloma czynnikami, w tym powolnym procesem gospodarczego upadku – czynnik ekonomiczny, społeczny, finansowy, emigracją ludności do pobliskich miast (wspomniane wyżej Dzierzgonka, Wiśniewo – ryc. 39A, 39B).
• Do typu z oceną 4 – zaliczono osady i wsie, które zachowały w stopniu dobrym
tradycyjny krajobraz w obliczu przemian modernizacyjnych okresu socjalistycznego
a także tzw. „demokratyzacji przestrzeni” (po roku 1990); obecnie osady te są w fazie
wtórnego zainteresowania inwestycyjnego, mającego na celu rewitalizację dawnych
założeń osadniczych oraz tradycyjnych cech i wartości krajobrazu (Marynowy – ryc.
40A, 40B).
• Do typu 5 – bardzo nielicznie reprezentowanego na Żuławach (zaledwie 3
wsie) zaliczono wsie, w których krajobraz kulturowy zachowany jest w stopniu bardzo dobrym i rozwija się w sposób harmonijny, zachowując tradycję użytkowania
przestrzeni i ewolucyjnie, dostosowując stare wzorce użytkowania i cechy architektury wernakularnej do nowych potrzeb i funkcji (np.: rewitalizacja domów podcieniowych, lokalizacja domów na terpach, odbudowa zagród w układzie tradycyjnym,
przywracanie funkcji dawnym zabytkowym obiektom, oczyszczanie rowów melioracyjnych, uprawianie pól, utrzymywanie polderów) – ilustracją takiego typu krajobrazu są wsie Tropy i Stobna (ryc. 41A, 41B i 42A, 42B).
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Analiza procesu zakładania wsi i osad na Żuławach Wiślanych wykazała, że udokumentowane działania osadników olęderskich rozpoczęły się w XVI w., jednak
większość wsi ma korzenie średniowieczne (najliczniejsza grupa osad powstała
w XIV w.) – ryc. 44.

Ryc. 44. Przybliżony czas lokacji i relokacji wsi na Żuławach Wiślanych.
Źródło: na podstawie danych z tabeli – załącznik 1.
Fig. 44. Approximate location and relocation of villages with the Haulander
period in Żuławy Wiślane. Source: on the database from table – attachment 1.

.
Pierwsze osady udokumentowane źródłowo pochodzą już z XIII w. Średniowieczna kolonizacja (głównie zarządzana przez państwo krzyżackie) miała kulminację w XIV w. Na ogólną liczbę badanych 197 wsi tylko 73 z nich (37%) nie wykazała
lokacji średniowiecznych. Świadczy to o długotrwałym procesie zagospodarowania
obszaru Żuław Wiślanych. Dwie największe fale osadnictwa olęderskiego przypadały na drugą połowę XVI w. i pierwszą połowę XVII w. oraz na cały wiek XVIII.
Analiza typów przestrzennych wsi wskazuje na zdecydowaną dominację układów przestrzennych ulicówek – ponad 60 wsi (30%) oraz łańcuchówek – 20 osad
(10%) – ryc. 45. Znaczący odsetek (blisko 41%) reprezentuje typ mieszany. Świadczy
to o silnie zaawansowanej przebudowie siedlisk związanych z ich modernizacją. Na
uwagę zasługuje fakt zachowania rzadkich układów przestrzennych wsi jak owalnice i wsie jednodworcze (po 7,6%). Układy ten powinny podlegać ochronie i rewitalizacji.
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Ryc. 45. Rozkład typów przestrzennych wsi na Żuławach Wiślanych.
Fig. 45. Spatial types of surveyed villages in Żuławy Wiślane.

Wyniki oceny stopnia zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego osadniczegowiejskiego objętego kolonizacja olęderską na Żuławach Wiślanych ilustruje ryc. 46.

Ryc. 46. Stopień zachowania krajobrazu dla wsi na Żuławach Wiślanych
wg analizowanych kryteriów.
Fig. 46. Preservation condition of landscape in the surveyed villages in Żuławy Wiślane
according to the analyzed criteria.
Objaśnienia do wykresu:
1 – ocena 1 – krajobraz osadniczy-wiejski – zdewastowany
2 – ocena 2 – krajobraz osadniczy-wiejski – zniekształcony
3 – ocena 3 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w stopniu przeciętnym
4 – ocena 4 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w stopniu dobrym
5 – ocena 5 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w stopniu bardzo dobrym
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Interpretacja wyników waloryzacji krajobrazu kulturowego Żuław na podstawie
przyjętych grup kryteriów pozwala zauważyć, iż (ryc. 46):
- blisko połowa wszystkich wsi (siedlisk i rozłogów) zachowała krajobraz w stopniu
przeciętnym (średnim) o zanikających wartościach;
- około 4,5% wsi przedstawia krajobraz zdewastowany a ponad jedna czwarta reprezentuje krajobraz zniekształcony. Wskazuje na postępującą degradację krajobrazu
osadniczego-wiejskiego i rolniczego;
- tradycyjne cechy krajobraz rolniczego i osadniczego-wiejskiego są w fazie zaniku; krajobrazy te mają głównie wartość użytkową (rolnicze przestrzenie produkcyjne) oraz
informacyjną (głównie o procesach zachodzących w ostatnim pięćdziesięcioleciu);
- ponad jedna piąta wsi reprezentuje krajobraz zachowany w stopniu dobrym a jedynie 1,5% krajobraz w stanie bardzo dobrym niewiele zmienionym w stosunku do tradycyjnego modelu;
- do dwóch ostatnich grup (oceny 4 i 5) należą wsie, w których podjęto prace rewitalizacyjne i wdrażane są projekty rekonstrukcji obiektów tradycyjnej architektury oraz
podtrzymywany jest historyczny model użytkowania terenu.
8.1.7. Przyczyny i kierunki przeobrażeń tradycyjnych krajobrazów kulturowych
Po zgeneralizowaniu wyróżnionych wcześniej okresów można opisać co najmniej
trzy główne etapy przemian krajobrazów kulturowych Żuław Wiślanych polegających przede wszystkim na zmianach organizacji przestrzennej:
• etap „budowania” tradycyjnych form i elementów struktury krajobrazu kulturowego Żuław Wiślanych, obejmujący okres krzyżacki, olęderski (I, II, III) a także
okres niemiecki (1772-1920) i wolnego miasta Gdańska (1920-1939), w których podtrzymywano wzorce tradycyjnego użytkowania (Mielczarski, Odyniec, 1967; Cebulak, 2010);
• etap II wojny światowej i okres socjalistyczny (1945 r. do 1990 r.), w którym zaprzestano tradycyjnego użytkowania krajobrazu kulturowego i doszło do zubożenia
struktury krajobrazu kulturowego wskutek zarządzania wg modelu gospodarki centralnie sterowanej. W etapie tym uległy zagrożeniu a niekiedy zniszczeniu tradycyjne formy osadnicze i wzorce organizacji przestrzennej;
• etap po 1990 r. – okres procesów dwukierunkowych – z jednej strony negatywnego procesu potęgującego „przymusowe unowocześnianie,” prowadzącego do zaprzestania tradycyjnego użytkowania i upadku pozautylitarnych wartości krajobrazu kulturowego oraz procesu pozytywnego – powolnego przywracania tradycyjnych
wartości krajobrazu kulturowego i odbudowywania tożsamości mieszkańców z regionem.
W etapie pierwszym kształtowanie krajobrazu kulturowego polegało m.in. na:
– wycięciu olsów, łęgów i grądów; osuszeniu podmokłości i bagien porośniętych
przez turzowiska i trzcinowiska, skutkiem czego zmniejszeniu uległa powierzchnia
terenów zajętych do XIV w. przez lasy i nieużytki; zmieniono je w łąki, pastwiska
i pola uprawne;
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melioracji Żuław Wiślanych i budowie rowów, kanałów odwadniających, grobli,
budowie systemu polderów i nadaniu organizacji przestrzeni układu kratowego;
– budowie obwałowań przeciwpowodziowych i regulacji rzek; nasadzeniach
wierzb wzdłuż rowów odwadniających;
– rozwoju osadnictwa na terpach, budowie osad o różnych typach przestrzennych, tworzeniu i utrwalaniu typowych form architektonicznych (zagrody krzyżowe, wzdłużne, kątowe oraz domy podcieniowe);
– systematycznej „odbudowie” tradycyjnego krajobrazu kulturowego po powodziach i zniszczeniach powojennych.
W drugim etapie – po II wojnie światowej – do czynników zniekształcających
tradycyjny krajobraz kulturowy działających z różnym natężeniem należały m.in.:
– przekształcenia niektórych wsi lub ich części w Państwowe Gospodarstwa Rolne; kolektywizacji rolnictwa, która wpłynęła na całkowite przeobrażenie organizacji
przestrzennej wsi (np.: Cisy, Cyganek, Adamowo, Bielnik, Chełmek, Kopanów, Stare
Babki, Stawiec Wocławy, Wybicko);
– fragmentacja krajobrazu osadniczego-wiejskiego w wyniku zarządzonego podziału historycznych układów wsi na odrębne części oraz powstawania nowych siedlisk
wokół PGR–ów np. Kopanów, Kopanów I i Kopanów II, co objawia się wielkimi kontrastami fizjonomicznymi w obrębie jednej wsi;
– inwazyjny charakter wpływu decyzji politycznych na krajobraz kulturowy zachodzących wskutek zakładania PGR-ów, prowadzący do dezorganizacji przestrzennej wskutek m.in.: scalania gruntów, zmian w rozłogach pól i tradycyjnej wielkości gospodarstw, niwelowania terpów, tworzenia nowej sieci dróg dojazdowych
i utraty znaczenia dróg dawnych, a także wskutek nowych nasadzeń zieleni);
– przypadkowy, chaotyczny układ przestrzenny powstałych gospodarstw i towarzyszący mu bezwyrazowy styl architektoniczny powstałych gospodarstw i związana z nim „bylejakość” budownictwa, zrywająca całkowicie z tradycyjnymi formami regionalnymi, budowa bezstylowych, wielkogabarytowych bloków mieszkalnych, kotłowni, chlewni, obór, mleczarni, przepompowni i innych wielkoprzestrzennych obiektów o bezstylowej, „siermiężnej” architekturze i „posępnej” kolorystyce –
niedbałość o wzorce zabudowy i niszczenie regionalnej architektury;
– nadawanie „produkcyjnych” lub numerycznych nazw wsiom lub przekształcanie tych nazw np. Łaszka Mleczarnia, Kopanów I, II; Nowakowo II, Oleśno PGR,
Wybudowanie;
– nieuporządkowanie polskiego nazewnictwa wsi (dawniej o nazwach niemieckich).
Wiele wsi, nawet w obrębie jednej gminy nosi taką samą lub podobnie brzmiąca nazwę,
co nie tylko utrudnia katalogowanie obiektów i ich inwentaryzowanie ale wskazuje na
chaos i „nieczytelność” warstwy toponimicznej krajobrazu;
– zniszczenie (celowe wyburzenie) materialnych śladów bytności kolonistów
olęderskich np. kościołów mennonickich i ewangelickich, wiatraków, dewastowanie
mennonickich cmentarzy, będące wyrazem nietolerancji religijnej i skutkujące zatraceniem wartości informacyjnej (treści) oraz symboliki i „pamięci” tradycyjnego krajobrazu;
–
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budowa dróg (w tym obwodnic miejskich, tras szybkiego ruchu, np. drogi E-7
(np. Wocławy, Bystra; Dworek, Helenowo, Mirówko, Przejazdowo) a także mostów
(Kałdowo, Kiezmark) oraz linii kolejowych (Stare Pole);
– włączenie wsi w granice administracyjne dużych miast i praktyczna przebudowa
przestrzenna, ewentualnie zachowane pojedyncze obiekty (najczęściej kościoły lub odcinki brukowych dróg) np. Kałdowo – wieś wchłonięta przez Malbork, Mechnica –
obecnie ul. Okrężna Elbląga lub umiastowienie wsi – Nowy Dwór Gdański;
– budowa inwestycji wielkoprzestrzennych np. cukrowni (Stare Pole) – uprzemysłowienie wsi;
– zmiana funkcji krajobrazu – powstawanie osad o charakterze osiedli letniskowych – np. Jantar, Junoszyno, Mikoszewo Kolonia, Sztutowo;
– „wymiana” ludności w końcu lat 40. XX w. przerywająca tradycję osadniczą
i ciągłość zapisu prawnego dotyczącego majątku objętego przez powojennych osadników.264 Nowi mieszkańcy nie mogli stać się w sukcesyjny sposób dziedzicami krajobrazowej spuścizny. Skutkowało to brakiem emocjonalnego i rodzinnego związku
z regionem, nieznajomością tradycji i historii wśród powojennych mieszkańców,
brakiem sentymentu a także związków przynależności i przywiązania czyli swojskości);265
– istnienie wielu tradycyjnych ale bardzo zrujnowanych i szpecących266 otoczenie
domów, nie stanowiło bodźca do ich odbudowy, ale przyspieszyło dążenie do „uporządkowania” wsi – stare domy były masowo wyburzane, w związku z powojenną
akcją unowocześniania wsi.
W etapie współczesnym po 1990 czynnikami prowadzącymi do przekształceń
krajobrazu były:
– działanie bodźca ekonomicznego (finansowego) oraz chęć sprostania współczesnym trendom budowlanym – modernizacja krajobrazu kulturowego – przede
wszystkim w odniesieniu do starych zagród i domów. Przyniosło to masowe niszczenie domów podcieniowych. W stosunku do dawnych ceglanych domów stosowano nowe technologie zewnętrznych dociepleń, kolorowych tynków, saidingu, betonowych ogrodzeń, nowych nasadzeń ozdobnych np. z żywotnika itp.;
– wprowadzanie nowej miejskiej architektury (utrata jednolitego wizerunku
i charakteru wsi) – powstawanie tzw. bezstylowych „miejscowości”;
–

Obecni właściciele wiedzę na temat historii swoich domów czerpią jedynie z opowieści pierwszych
powojennych osadników, którzy przez pewien czas żyli razem z przedwojennymi właścicielami lub
od przyjeżdżających w odwiedziny potomków dawnych mieszkańców, zachowanej sporadycznie
dokumentacji fotograficznej (informacja z wywiadów z mieszkańcami). Wiele nazwisk pochodzących
z rejestrów mennonickich jest wspólnych zarówno dla Holendrów, Niemców a nawet Polaków chociaż korzenie rodzin pochodzą z Niderlandów.
265 Mieszkańcy Żuław, w większości nie rozumieją celu ewidencjonowania „zwykłych chałup” i zagród często dopatrując się w tym niebezpieczeństwa rewizji ich własności a przynajmniej administracyjnych utrudnień (za Katalog ...., 2006).
266 Ruiny – nie traktowanej jako zabytek i powód do dumy motywującej do odbudowy pięknej formy
architektonicznej, ale dowód ubóstwa, zacofania i niegospodarności.
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procesy globalizacyjne obecne są w postaci dróg ekspresowych przecinających
region, np.: drogi krajowej Nr 7 łączącej Elbląg z Gdańkiem i drogi nr 22 łączącej Elbląg z Malborkiem i Strogard Gdański.
Negatywne kierunki przemian najsilniej dotyczą zmiany struktury, funkcji
i warstwy symbolicznej.
– następuje ubożenie struktury krajobrazu poprzez: niwelację terpów, wycinanie
wierzb, topoli, wikliny, zamulanie rowów odwadniających, wycinanie alei drzew
pod budowę dróg szybkiego ruchu, zmianę przeznaczenia wielu siedlisk, starzenia
się wsi i wyludniania osad, powolną urbanizację wsi, zaniedbywanie regionalnych
form architektonicznych zagród i domów;
– wprowadzanie nowych funkcji: intensywnie rozwija się funkcja rekreacyjnowypoczynkowa (z uwagi na sąsiedztwo Trójmiasta), powstaje zabudowa pensjonatowa i drugie domy, najczęściej nie powtarzające cech regionalnej architektury np. Jantar, Junoszyno, Stegna. Szybko ulega destrukcji warstwa symboliczna krajobrazu kulturowego. Zniszczeniu uległo wiele cmentarzy ewangelickich i mennonickich, rozbierane były kościoły, wyburzane domy podcieniowe i tradycyjne zagrody. Tym samym ucierpiała także warstwa informacyjna krajobrazu, świadcząc jednocześnie
o zaniku warstwy emocjonalnej. Procesy te zagrażają unikatowości regionu i prowadzą do kształtowania krajobrazu typowego dla standaryzowanej strefy podmiejskiej.
Pozytywnym kierunkiem przemian jest m.in.:
– rewitalizacja starych domów i obiektów o regionalnej architekturze; inwestowanie w zabytkowe obiekty, odtwarzanie zagród i układów przestrzennych, odbudowywanie domów w stylu neowernakularnym.267 Otaczanie szczególną dbałością
domów podcieniowych jako najbardziej spektakularnych obiektów dziedzictwa kulturowego np.: Stalewo, Trutnowy, Królewo, Stolnica, Wilków, Markusy, Marynowy,
Oleśno, Klecie, Gnizadowo, Rozgart, Żuławki, Steblewo, Nowa Kościelna, Tuja,
Krzewsk. Dbałość o pozostałe obiekty będące składnikami tradycyjnego krajobrazu:
wiatraki268 (Drewnica), domy rybackie (Mątowy Wielkie), domy o tradycyjnej architekturze (Zwierzyno, Łaszka, Wików, Osice, Marzęcino, Pręgowo, Kepiny Małe, Żuławki, Marynowy, Gozdawa, Markusy, Rachowo, Ostaszewo), gospody (Różany,
Starocin), założenia zamkowe (Grabiny), plebanie (Jezioro), pastorówki (Drewnica),
dwory (Miłoradz, Gralewo, Kaczynos, Jezioro), kamieniczki (Nowy Staw, Nowy
Dwór Gdański, Kraszewo, Pogorzała Wieś), wille (Nowy Dwór), szkoły (Jezioro, Kępiny, Gronowo, Ttopy, Jazowa, Orłowo), strażnice wałowe (Leszkowy, Steblewo,
Kiezmark);
– odbudowa cmentarzy mennonickich jako swoistych miejsc pamięci, np. Stogi,
Pordenowo, Wikrów, Różewo, Stawiec, Szaleniec, Żelichów, Cyganek (w tym szczególny przykład Cmentarza Jedenastu Wsi – lapidarium złożonego z kilkudziesięciu
–

Nakłady inwestycyjne przywrócą dawna formę budynkom spełniając jednocześnie we wnętrzu
wszystkie wymogi i standardy nowocześnie wyposażonych i obiektów
268 Obiekty te do niedawna jeszcze zaświadczały o historii użytkowania krajobrazu; obecnie i one są
spalone. Notuje się także pozytywne działania np. odbudowę koźlaka w Palczewie.
267
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nagrobków pochodzących z różnych zniszczonych cmentarzy żuławskich); rewitalizacja świątyń;269
– budowanie nowej tożsamości – wśród większości młodych i wykształconych
mieszkańców istnieje świadomość unikatowości krajobrazu kulturowego np. domów
podcieniowych, regionalnych wzorców zabudowy (zagród wzdłużnych, kątowych,
krzyżowych); rozbudzana jest duma z odbudowanych domów jako obiektów architektonicznego dziedzictwa regionu;
– podejmowanie licznych społecznych inicjatyw, prowadzenie projektów często
współfinansowanych z funduszy europejskich, np. Domy Żuławskie; W poszukiwaniu
zagubionej tradycji (2009); Związki Wałowe wracają270; projekty służących ochronie bioróżnorodności Żuław – rzek Tugi, Świętej, np. projekt Bioblitz271, czy projekt Lączy nas
Delta272;
– trwające prace inwentaryzacyjne w zakresie określenia zasobu dziedzictwa architektury olęderskiej (Internetowy katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce);
powstawanie monografii wsi żuławskich (np. Jagielski, 2008); sporządzanie szczegółowych instrukcji przeciwpowodziowych (np. Niezbędnik powodziowyŻuławiaka, 2010);
– przebieg akcji uświadamiającej lokalną społeczność w zakresie unikatowości
żuławskiego krajobrazu (np. Poradnik dobrych praktyk ochrony żuławskich zabytków273).
Powstawanie regionalnych stowarzyszeń, np. Stowarzyszenie Żuławy i lokalnych grupy działania, np. grupa Żuławy i Mierzeja; prowadzenie akcji edukacyjnych i promocyjnych, których celem jest wzmocnienie świadomości dziedzictwa regionu m.in. przez
konkursy, szkolenia, wystawy; odbudowywanie lokalnej tożsamości Żuław Wiślanych
(por. Dekański, 2000) o czym świadczy także rosnąca liczba portali internetowych.; powstawanie szlaków turystycznych (np. „Szlak mennonitów”– Rocznik Żuławski, 2010).
Dużą szansą dla poprawy jakości krajobrazu kulturowego jest wdrażanie powyższych
projektów rewitalizacyjnych (Lipińska i in., 1997) oraz zastosowanie wynikających
z nich zaleceń (Tomaszewski i in., 2002; Prognoza, 2008; (http://www.cedrywielkie.pl/2010/03-12/poradnik_zulawskie_zabytki.pdf). Wszystkie te działania należy ocenić jako przejawy glokalizacji.

Np. trójnawowa świątynia w Fiszewie i Kończewicach, dwunawowe (Mątowy Wielkie, Gnojewo,
Boręty), kościoły jednonawowe (Lichnowy Wielkie). Cechą szczególną sakralnej architektury w regionie są drewniane partie wież; wyróżnia je także bogactwo form wschodnich szczytów i portale uskokowe. Szczególnie interesujące architektonicznie obiekty zachowały się w Palczewie i Steblewie.
270 Prowadzony przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski
w partnerstwie z Verein für Europäische Städte-Partnerschaften Hennef e.V. (Niemcy).
271 Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku oraz ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII”.
272 Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
273 Publikacja powstała w ramach projektu „Zabytkom na ratunek” przy wsparciu udzielonym przez
Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych oraz Gminę Cedry Wielkie.
(http://www.cedry-wielkie.pl/2010/03-12/poradnik_zulawskie_zabytki.pdf).
269

228

8.1. Krajobraz kulturowy Żuław Wiślanych

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż przemiany krajobrazu kulturowego na Żuławach Wiślanych miały zróżnicowany przebieg i kierunek. Za zmiany
o charakterze twórczym należy uznać te, które wprowadzały do krajobrazu nowe
składniki kulturowe, wyrosłe w naturalnej zgodności z warunkami środowiska geograficznego, wspierane przez wielokulturowe tradycje i zwyczaje zamieszkujących tu
społeczności. Destrukcyjny charakter miały zmiany polegające na zniszczeniach, zaburzeniach lub zniekształceniach wytworzonych przez wielolecia specyficznych cech
organizacji przestrzeni. Z przeprowadzonej analizy wynika, że po okresie wielowiekowego twórczego kształtowania krajobrazu kulturowego nastąpił etap jego degradacji. W czasie czterdziestu pięciu lat gospodarki socjalistycznej doszło do poważnego systemowego zniszczenia tkanki krajobrazu kulturowego. Po 1990 r. obok niekorzystnych procesów, obserwowane są także przemiany bardzo pozytywne. Stwierdzone działania służą odbudowie tradycji i interkulturowej tożsamości krajobrazu.
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8.2. KRAJOBRAZ KULTUROWY DOLINY WISŁY W GRANICACH MAZOWSZA
8.2.1. Położenie obszaru i etapy kształtowania krajobrazu naturalnego
i kulturowego Mazowsza
Szczegółową analizą przemian krajobrazu kulturowego objęto te obszary historycznego Mazowsza, na których została udokumentowana kolonizacja olęderska.
Osadnictwo to koncentrowało się przede wszystkim w dolinie Wisły274 (74% wszystkich badanych w tym regionie wsi) i de facto ten obszar jest brany pod uwagę w badaniach, jako swoista reprezentacja. Ponadto osadnictwo olęderskie zostało stwierdzone na Wysoczyźnie Ciechanowskiej oraz Równinie Kutnowskiej i punktowo na
Równinie Łowicko-Błońskiej (26% badanych wsi o obrębie Mazowsza) (ryc. 47).
Pod względem morfogenetycznym Mazowsze jest wyraźnie dwudzielne co jest
konsekwencją przebiegu granicy zasięgu stadiału Wkry. Na południu Mazowsze
obejmuje fragment nizin staroglacjalnych podprowincji Nizin Środkowopolskich
oraz wschodnioeuropejskiej podprowincji Wysoczyzn Podlasko-Białoruskich. Północną granicę wyznacza zasięg zlodowacenia Wisły i krajobrazy młodoglacjalne –
prowincja Pojezierza Wschodniobałtyckie. Od południa ogranicza Mazowsze prowincja Wyżyn Polskich, od wschodu Polesie, od zachodu Niziny Środkowopolskie
w dorzeczu Odry (Kondracki, 2002, s. 179). Osią hydrograficzną regionu jest Wisła
wraz z koncentrycznym układem dopływów (z północy Narew z Wkrą, ze wschodu
łączący się z Narwią Bug, z zachodu Bzura, z południowego-zachodu Pilica, z południowego-wschodu Wieprz. Lokalne zróżnicowanie hipsometryczne, różnice w genezie rzeźby i stosunkach wodnych były podstawą podziału na kilkanaście mezoregionów wschodzących całościowo lub fragmentarycznie w skład terytorium historycznego Mazowsza (ryc. 47) (Różycki, 1969; Kondracki, 2002). Lasy o wysokim
stopniu naturalności stanowią znaczący procent terenu (puszcza Kozienicka, Kurpiowska, Kampinoska). Szata roślinna regionu była przedmiotem badań m.in. R. Zaręby (1963, 1974); J.M. Matuszkiewicza (1981); J. Plit (1996, 2003, 2004, 2011); R. Zielonego (red., 1997); A. Richlinga (red., 2003).
Dzieje historyczne regionu opisali m.in. Z. Gloger (1900); K. Kulwieć (1919);
I. Gieysztorowa, A. Zahorski, J. Łukasiewicz (1968); J. Tyszkiewicz, (1974, 2003);
A. Gieysztor i H. Samsonowicz, (1994); H. Samsonowicz red. (2006). Zasięg Mazowsza trwał w granicach niewiele zmieniony od czasów pierwszych Piastów aż do
upadku Rzeczpospolitej. W czasach zaborów, zgodnie z polityką wynarodowienia,
wprowadzono nowe podziały administracyjne. Mazowsze pozostawało w obrębie
jednej struktury politycznej (zabór rosyjski). Jak stwierdziła J. Plit (1996) fakt ten
sprawił, że dla całego regionu istnieją spójne i porównywalne materiały kartograficzne obejmujące XIX w. Po 1809 r. całe Mazowsze weszło w skład Księstwa

274

Model „olęderskiego” użytkowania krajobrazu w granicach Mazowsza była cechą typową dla terenów zalewowych Wisły, Bugu, Narwi i Wkry, szczególnie między Kozienicami i Płockiem
(www.holland.org.pl).
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Warszawskiego a po 1815 r. do Królestwa Kongresowego. Po 1917 r znalazło się
w obrębie II Rzeczpospolitej. W czasie II wojny światowej Mazowsze było rozcięte
granicą III Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa na okupowanych ziemiach polskich (Berezowski, 1980; Piskozub, 1987, 1991).

Ryc. 47. Podział regionalny Mazowsza na tle Numerycznego Modelu Terenu (NMT).
Fig. 47. Regional division of Mazovia on the Digital Terrain Model (DTM).
1 – granica prowincji; 2 – granica podprowincji; 3 – granica makroregionów; 4 – granica mezoregionów. Numeracja mezoregionów wg J. Kondrackiego (2002, s. 182).
318.61 – Wysoczyzna Płońska; 318.62 – Równina Raciąska; 318.63 – Wzniesienia Mławskie; 318.64 –
Wysoczyna Ciechanowska; 318.65 – Równina Kurpiowska; 318.66 – Dolina Dolnej Narwi; 318.67 –
Międzyrzecze Łomżyńskie; 318.71 – Równina Kutnowska; 318.73 – Kotlina Warszawska; 318.75 – Dolina Środkowej Wisły; 318.76 – Równina Warszawska; 318.78 – Równina Wołomińska; 318.79 – Równina Garwolińska; 318.82 – Wzniesienia Łódzkie; 318.83 – Wysoczyzna Rawska; 318.92 – Wysoczyzna
Kałuszyńska; 318.93 – Obniżenie Węgrowskie; 843.31 – Wysoczyzna Kolneńska; 843.35 – Wysoczyzna
Wysokomazowiecka; 843.32 – Kotlina Biebrzańska.
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Wskutek podziałów administracyjnych z 1975 r. i 1999r. centrum badanego obszaru
zajmuje obecne województwo mazowieckie. Badany obszar historycznego Mazowsza
jest aktualnie w zasięgu także sąsiednich województw: południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, zachodniej – podlaskiego, wschodniej – kujawskopomorskiego, północno-zachodniej – lubelskiego i północno-wschodniej – łódzkiego.
Aktualnie istnieje bogaty dorobek naukowy dotyczący analiz krajobrazów naturalnych
(w tym roślinnych) i kutlurowych regionu, który jest rozciągnięty w czasie – od prac
z początków XX w. m.in. Z. Glogera (1900), lat 60 i 70. XX w (np. Zaręba, 1963, 1974)
po najbardziej aktualne badania krajobrazu kulturowego Mazowsza J. Plit (2003, 2004,
2011) – co pozwala na studia porównawcze. Analizę przeobrażeń krajobrazu naturalnego i antropogenicznego regionu w następstwie działań gospodarczych człowieka
przeprowadzili m.in. J. Tyszkiewicz (1975, 2003); J. Plit (1996, 2011), a uwagę procesom
osadniczym ze szczególnym uwzględnieniem urbanizacji poświęcili w badaniach
m.in.: K. Bielecka (1966), R. Kołodziejczyk (1966), J. Rokicki (1971).
W kształtowaniu krajobrazu kulturowego Mazowsza można wyróżnić następujące etapy:
Etap starożytny i wczesnośredniowieczny – do X w. Jak podaje J. Tyszkiewicz
(2003) Niziny Środkowopolskie były gospodarczo eksploatowane już w późnym paleolicie i mezolicie (od V tys. p.n.e.) co spowodowało pierwsze zmiany w naturalnym
(pierwotnym) krajobrazie. Gospodarka wypaleniskowa i selektywne wyniszczenia wielu gatunków roślin i zwierząt zakłóciło naturalną równowagę w środowisku świata organicznego.275 W neolicie eksploatowano z moren podlodowcowych budulec kamienny,276 powodując pierwsze zmiany w rzeźbie terenu. Epoki brązu i żelaza wymagają
szczegółowych badań archeologicznych. Dotychczas potwierdzono badaniami archeologicznymi punktowe przeobrażenia krajobrazu Mazowsza w czasach starożytnych,
głównie za sprawą wpływów rzymskich, głównie w obrębie zlewni Bzury (Prygała,
1976). W wczesnym średniowieczu ekstensywny wypas bydła (na naturalnych łąkach
ale także w lasach) doprowadził do znacznych deformacji naturalnych zbiorowisk roślinnych na Mazowszu (Plit, 2003, 2011; Tyszkiewicz, 2003). Na przełomie IX i X w. odnotowano rozwój sieci grodów tj.: Mokrzk, Raciąż, Słupno, Sypniewo, Święck,
a w X wieku m.in.: Wola Szydłowska, Warszawa-Stare Bródno, Szreńsk, Stara Łomża,
osady nad Orzem. Historycy (m.in. Buczek, 1961; Gieysztorowa, 1963; Łowmiański,
1967) zwracają uwagę, że do X w. gęstość zaludnienia na Mazowszu była zbliżona do
średniej krajowej i wynosiła ok. 4,5 os./ km2, co mogłoby wskazywać na pierwsze wyraźne przekroczenie progowej wartości oddziaływania na krajobraz. Dominująca gospodarka żarowa spowodowała pierwsze zmiany w strukturze pokrycia roślinnego
regionu. Szczególnie intensywnie rolniczo wykorzystywany był region sochaczewski, gdzie wyspa czarnych ziem umożliwiała uprawę pszenicy (Tyszkiewicz, 2003).
Eksploatowano także rudę darniową. We wczesnym średniowieczu najgęściej
zasiedlonym obszarem Mazowsza były ziemie nad Bzurą, między Wkrą i Orzycem
275
276

Bogatą literaturę na ten temat podaje T. Malinowska (1967).
M.in. do konstruowania mogił megalitycznych (Tyszkiewicz, 2003).
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(tzw. Stare Mazowsze) z centralnym grodem w Płocku277 (Buczek, 1961). Osadnictwo
koncentrowało się pasmowo i wzdłuż rzek oraz płatowo na wysoczyznach (okolice Łęczycy, Czerska, Wizny i nad dopływami Narwi).
Etap XI-XVI w. tzw. przedolęderski – od średniowiecza w obrębie Puszczy Kampinoskiej wzdłuż całej pradoliny Wisły a przed wszystkim w strefie przykrawędziowej
terasy nadzalewowej trzebiono lasy. Wyręby objęły dolinę Równinę Płońską, dolinę
Bzury, okolice wsi Truskaw, Lubieniec, Kazuń gdzie powstały duże obszary pól
uprawnych (Tyszkiewicz, 2003). Wzmógł się proces kolonizacyjny – zakładano wsie
na prawie chełmińskim (np. Białołęka, Bródno) oraz niemieckim – Czerniaków (Encyklopedia Warszawy, 1996). Na Błoniu w pierwszych dekadach XIII w. powstała rezydencja książęca, rozwijały się dalej grody między innymi obsługujące przeprawy przez
Wisłę. W tym czasie trwał intensywny rozwój regionu, wynikający zdaniem historyków (Tyszkiewicz, 1974; Gieysztor, Samsonowicz, 1994;) z upowszechnienia gospodarki folwarcznej. Od połowy XVI w. czynnikiem wzmagającym rozwój regionu było
oddziaływania ośrodka stołecznego w Warszawie i fakt względnej stabilizacji politycznej (zaprzestanie wojen z Prusami i Litwą oraz załamania potęgi Krzyżaków).
Rozwój osadniczy278 i gospodarczy spowodował wyraźne zniekształcenia krajobrazu,
przede wszystkim znaczne wylesienia (Plit J., 1996, 2003, 2011). Rozwój gospodarki
folwarcznej i możliwość eksportu drewna279 od XVI w. wzmogły kolonizację puszczańską (Tyszkiewicz, 2003). Etap ożywionego rozwoju gospodarczego zakończyły
wojny szwedzkie.
Etap wczesnego osadnictwa olęderskiego – XVII i pierwsza połowa XVIII w. Według przeprowadzonej analizy 191 wsi mazowieckich, w których odnotowano pobyt
kolonistów olęderskich,280 za najwcześniejszy potwierdzony epizod osadniczy uznaje się
ten na Kaczej Kępie (Saskiej Kępie) z 1628, potwierdzony zapisem z 1650 r. Jana Kazimierza. Następnym odnotowanym w źródłach kontraktem z tego okresu była umowa,
która stanowiła zgodę na osiedlenie się Holendrów pośród lasów lub na ich obrzeżach,
na 60 lat we wsiach: Baranów (Holendry Baranowskie), Jaktorów, Kaski (uznana przez
króla Władysława IV w 1645 r.) a drugiej połowie XVII w. – we wsi Szczawinek i Bolesławów. Jak wynika z analizy tabeli (por. dane – załącznik 2) do drugiej połowy XVII w.
na Mazowszu istniało już 9 wsi z osadnictwem olęderskim a w pierwszej połowie
XVIII w. założono kolejnych 6. Jak stwierdził J. Tyszkiewicz (2003) kolonizacja ta

Pierwszym ośrodkiem władzy Piastów był wg historyków Włocławek – nowy gród z początków X
w. i jeden z najważniejszych ośrodków pramiejskich w państwie, który jako najważniejszy gród Kujaw wszedł razem z Mazowszem w skład dzielnicy Bolesława Kędzierzawego.
278Na zróżnicowane zaludnienie Mazowsza wskazują dane Atlasu Historycznego Polski – Mazowsze
w drugiej połowie XVI w. (1973), przy całkowitej liczbie ok. 750 tys. mieszkańców.
279 Wówczas wycięto najokazalsze drzewa z puszczy: cisy (które dziś występują na Mazowszu tylko
w rezerwatach) i dęby. Spowodowało to spadek żywotności lasów i zagroziło naturalnemu procesowi odradzania się zbiorowisk (Rutkowski, 1953).
280 Źródła wskazują na najstarszy (lecz niepotwierdzony) epizod osadniczy, sprzed XVII w. – Białołęka, Bródno i Czermno).
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przekształciła stosunki ekologiczne i krajobraz obu brzegów pradoliny Wisły281 oraz
równoleżnikowego pasa bagnisk odwadnianych przez rzekę Łasicę. Płaty krajobrazu
naturalnego (seminaturalnego) zachowały się jedynie na terenach chronionych jako własność królewska.
Etap intensywnego osadnictwa olęderskiego, obejmujący okres od drugiej połowy
XVIII wieku, do połowy XIX w. z kulminacją w latach 1800-1806, kiedy to przybywali
koloniści z Flandrii, Fryzji a następnie z przeludnionych terenów Niemiec. W ciągu stu
lat zajęli 172 wsie na Mazowszu lub założyli nowe (por. dane – załącznik 2). W tym czasie ukształtowały się zasadnicze rysy krajobrazu kulturowego osadniczego-wiejskiego
i rolniczego. Osadnictwo holenderskie w mazowieckim odcinku doliny Wisły było utożsamiane (podobnie jak na Żuławach) nie tylko ze specyficznym prawem osiedleńczym,
lecz również oryginalnością form osiedleńczych i niepowtarzalnością wyglądu zabudowań (http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=konf_2001&id=22). Specyfika tego
etapu polegała na przejściowym charakterze tej kolonizacji. Osadnicy pozostawali we
wsiach zwykle nie dłużej niż trwał jeden kontrakt i traktowali osady jako czasowe miejsce życia w drodze do stacjonarnego osiedlenia na terenach Ukrainy, Powołża i Wołynia, na których to dzięki dekretom cesarza Józefa II i carycy Katarzyny II stworzono korzystniejsze warunki do kolonizacji (Baranowski, 1915). W początkowych latach tego
okresu Olędrzy zakładali lub zamieszkiwali we wsiach w okolicach Płocka (m.in. Troszyn, Borki, Wiączemin, Świniary) i Warszawy (Kazuń). Ze względu na odmienne wyznanie religijne, koloniści dążyli do skupiania się w jednej wsi lub we wsiach sąsiadujących, aby tworzyć wspólnoty i zakładać zbory mennonickie. Pierwszą wsią całkowicie
zasiedloną przez mennonitów był powstały w 1764 r. Kazuń Niemiecki koło Nowego
Dworu Mazowieckiego a następną Wymyśle. W 1778 roku król Stanisław August Poniatowski potwierdził umowę starosty kampinoskiego z Olędrami na dzierżawę Wilkowa.
W 1781 roku powstały osady na Kępie Nowodworskiej, Kępie Śladowskiej i w Secyminie (Katalog zabytków, 2009).
We wszystkich tych etapach wskutek rozwoju osadnictwa i wzmagającej się deforestacji doszło do intensywnych zmian w krajobrazach, głównie w stosunku do powierzchni zajmowanej przez lasy i ich składu gatunkowego (Zaręba 1963, 1974). Zróżnicowane formy działalności człowieka i cele eksploatacji lasów na Mazowszu opisała
szeroko J. Plit (2004, 2011).
Etap – od połowy XIX wieku do II wojny światowej – był okresem przemieszania
się ludności Mazowsza z wyraźnym wskazaniem na liczebną przewagę niemieckiej
grupy etnicznej wyznania luterańskiego. W tym czasie zakładano nowe wsie tylko
sporadycznie. W drugiej połowie XIX w. powstały zaledwie 4 nowe jednostki osadnictwa olęderskiego (Kozia Góra, Rumunki, Stara Korzeniówka i Stare Budy). Kresem
osadnictwa olęderskiego było na Mazowszu uwłaszczenie chłopów w czasie powstania styczniowego – potwierdzone przez cara Aleksandra II w 1864 r.

M.in. rozpoczął się proces rozwiewania wydm (na lewym brzegu Wisły na wysokości Wyszogrodu,
Zakroczymia, w okolicach Kampinosu i Truskawia) jak i wtórnego zabagnienia terenu (okolice Wierszy, Dąbrówki, Brzozówki) – J. Tyszkiewicz (2003), s. 52, za R. Galon (red.), 1958.
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Etap od II wojny światowej – do końca II wojny przetrwała wspólnota mennonicka w Kazuniu. We wrześniu 1939 roku polskie władze wojskowe internowały część
ewangelickich osadników. Latem 1944 roku hitlerowskie władze okupacyjne wydały
nakaz ewakuacji wszystkich Niemców oraz osadników olęderskich. Druga faza ewakuacji (ucieczki) miała miejsce zimą 1945 roku. Pozostali osadnicy byli przepędzeni
w latach 1945-1946. Lata powojenne przyniosły niemal całkowite unicestwienie kultury
olęderskiej na Mazowszu282. Zdewastowano cmentarze, rozebrano poniemieckie szkoły.
Z biegiem lat zdegradowaniu uległ charakterystyczny krajobraz kształtowany przez
osadników; zaniechano tradycyjnych wzorów użytkowania terenów zalewowych.
Etap współczesny po 1990 r. – charakteryzuje się zmianą w systemach własnościowych. Krajobraz kulturowy podlega dynamicznym i radykalnym zmianom. Przyczynami przemian krajobrazu są przede wszystkim czynniki ekonomiczne i społeczne.
Struktura krajobrazu jest niszczona przez procesy kolonizacji podmiejskiej. Na teren
badanych wsi wkracza nowa zabudowa o różnostylowej i bezstylowej architekturze,
i krzykliwej kolorystyce; coraz powszechniejsze jest rozpraszanie nowych domów283
w stosunku do linii zabudowy, co potęguje chaos ruralistyczny i degradację tradycyjnych układów przestrzennych wsi. Dawne tradycyjne gospodarstwa są rozbierane lub
przebudowywane i tracą pierwotny wygląd i funkcjonalność. Zmiany najsilniej dotyczą nadrzecznego krajobrazu „olęderskiego”. Zburzeniu lub zarastaniu uległy elementy małej architektury wodnej takie jak groble, rowy, mostki. Niwelowane są sztucznie
wzniesienia a stawy retencyjne ulegają zamuleniu i zarastaniu. Wycinany jest stary
topolowy drzewostan i wikliny oraz najbardziej specyficzny (w dużym stopniu symboliczny) element mazowieckiego krajobrazu kulturowego jakim są wierzby.284
8. 2.2. Czynniki kształtujące tożsamość krajobrazu kulturowego
Osadnictwo olęderskie specjalizowało się w zasiedlaniu i zagospodarowywaniu
terenów znajdujących się w warunkach nadmiaru wody – w terenach stale podmokłych lub okresowo zalewanych wskutek powodzi oraz bagien i mokradeł a także
karczowisk (Kobendzina, 1954). Dlatego pierwszoplanową rolę w kształtowaniu krajobrazu kulturowego analizowanego obszaru odegrały czynniki przyrodnicze. Specyficzny rodzaj umiejętności gospodarowania sprawiał, że Olędrzy wybierali do zasiedlenia takie właśnie obszary a ich rozprzestrzenienie na terenie Mazowsza wiązało się głównie z obszarami dolin rzecznych – Wisły, Bugu, Narwi, Wkry. Uwarunkowania przyrodnicze były zasadniczo podobne jak w przypadku Żuław Wiślanych.
Propaganda komunistyczna podsycała nienawiść do niemieckich osadników; w obawie przed dążeniami rewizjonistycznymi prowadzono działania zmierzające do zatarcia pamięci o osadnictwie
niemieckim i olęderskim.
283 Nierzadko, co wydaje się kuriozalne, także na terasę zalewową!
284 Wierzba dzięki łatwości odradzania się uznawana jest czasem za symbol Chrystusa – zmartwychwstania i odradzania duszy. Z drugiej strony wierzbowe palmy zachowały wcześniejsze (pogańskie)
zastosowania zabobonne. Służyły do obrządków magicznych, mających na celu zapewnienie zdrowia,
dostatku, płodności (szerzej o tej problematyce w: J. Dobrowolski, 2011).
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W przeciwieństwie jednak do pierwszego analizowanego regionu na Mazowszu panowały warunki zmiennego zasilania, przy kilkakrotnych w ciągu roku stanach powodziowych. Fakt lokalizacji osadnictwa na terasach Wisły różnił ten epizod osadniczy od „żuławskiego”, gdzie ludność gospodarowała na przeważającym obszarze na
terenach depresyjnych.
Z racji na swe umiejętności Olędrzy byli osadnikami poszukiwanymi i pożądanymi, gdyż ich działalność przynosiła wymierne korzyści właścicielom dotychczas
nieużytkowanych gruntów. Dlatego w rozwoju krajobrazu kulturowego istotny także okazał się czynnik ekonomiczny. Kolonizacja olęderska na Mazowszu objęła
łącznie aż 191 wsi. Świadczy to o skali tego żywiołu osadniczego. Od początku cechowała go specjalizacja w zakresie hodowli bydła i sadownictwa oraz wyższy poziom organizacji produkcji – prawo czynszowe i dzierżawa. Kolonistów wyróżniała
duża niezależność i samorządność oraz zamożność, co w bezpośredni sposób przekładało się na kształtowanie krajobrazu kulturowego. W wsiach charakterystyczne
były duże budynki ozdobione bogatą stolarką okienną i drzwiową oraz zadbane
obejścia. Ze względu na to, że koloniści reprezentowali wysoki poziom kultury
osadniczej i sztuki inżynieryjnej w zakresie osuszania terenów podmokłych i obrony
przed podwoziami, za bardzo istotne w kształtowaniu krajobrazu kulturowego należy uznać także czynniki technologiczne. Budowano charakterystyczny typ obwałowań, wokół zabudowań utrzymywano poldery a niewysokie wały wzmacniano dodatkowo plecionymi wiklinowymi płotami. Podobnie jak na Żuławach, w krajobrazie pozostała sieć regulacji melioracyjnych (rowów, grobli, kanałów). W przeciwieństwie jednak do Żuław Wiślanych tereny rozłogów wsi położonych w dolinie Wisły
nie przybrały charakterystycznych kratowych układów. Nie bez znaczenia był czynnik polityczny – na skutek wysiedleń w 1945 r. doszło do przerwania ciągłości kulturowej i historycznej terenów objętych kolonizacją olęderską i zaprzestania użytkowania terenów zgodnie z tradycyjnymi wzorcami. Pozostałością po dawnym użytkowaniu są m.in. zachowane wyplatane trzcinowe płoty.
Podobnie jak na Żuławach Wiślanych w kształtowaniu krajobrazu kulturowego
ważną rolę odegrały także czynniki biopsychiczne populacji. Oddziaływały one
w czasach aktywnego użytkowania olęderskiego (cechy tej społeczności omówiono
w rozdziale poświęconym Żuławom). Obecnie czynnik ten nabiera zupełnie innego
wymiaru i polega na krajobrazowych skutkach braku świadomości i wiedzy współczesnych użytkowników o gospodarowaniu w obszarach okresowo zalewanych
przez wody powodziowe. Lekceważenie ekologicznych konsekwencji zaprzestania
użytkowania terenów zalewowych, przede wszystkim jako pastwiska przynosi wiele
niekorzystnych skutków. W wyniku wyludniania się oraz starzenia mieszkańców
zmienia się również funkcja wielu siedlisk. Szerząca się moda na drugie domy i bezpośrednie sąsiedztwo aglomeracji Warszawy sprawia, iż wiele terenów zaczyna
obecnie pełnić funkcje rekreacyjne – powstają nowe zabudowania pozbawione cech
tradycyjnej architektury wiejskiej a teren ulega powolnej suburbanizacji.
W analizie czynników kształtowania krajobrazów kulturowych w tym obszarze
nie można pominąć także czynników społeczno-własnościowych i religijnych.
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W drugiej połowie XIX w., po uwłaszczeniu chłopów, wskutek zmiany kontraktów
osadniczych (najczęściej 40-letniej dzierżawy) na prawo wykupu ziemi na własność,
dochodziło do systematycznego bogacenia się społeczności. Wzrost zamożności społeczności olęderskiej pozostawał w sprzeczności z zasadą ubóstwa jako nadrzędną
normą społeczną i religijną.285 Powodowało to rozluźnienie obyczajów a w efekcie
kryzys moralny i kryzys wiary a w rezultacie także upadek edukacji i etosu pracy286
(Marchlewski, 1986). Opisany przykład jest dowodem pośredniego oddziaływania
decyzji o charakterze społeczno-własnościowym na obyczajowość i umiejętności funkcjonowania w konkretnych warunkach przyrodniczych, co miało pośrednie przełożenie
na kształtowania krajobrazu.
8.2.3. Cechy szczególne krajobrazu jako wskaźnik tradycji i tożsamości
Do najbardziej charakterystycznych cech krajobrazu kulturowego osadniczego
i rolniczego (związanego z kolonizacją olęderską i po-olęderską) w dolinie Wisły
w granicach Mazowsza należą:
– wysoki udział krajobrazów rolniczych (fot. 43) i osadniczych-wiejskich (fot. 44), co
jest wynikiem przeszłości gospodarczej regionu;
– terasy zalewowe i poldery wykorzystane jako pastwiska (fot. 45);
– zadrzewione i zalesione287 obszary międzywala i występowanie charakterystyczna obsady wierzbowej i topolowej wzdłuż dróg i rowów (fot. 46, 47, 48);
– do czasu przybycia osadników wykorzystywano rolniczo tereny położne na
wysoczyźnie i na tarasach nadzalewowych. Olędrów osiedlano na równinie zalewowej i na kępach w korycie Wisły a także na niższych i średnich terasach nadzalewowych. Stąd wynika zachowany do dzisiaj naturalny charakter brzegów Wisły (fot.
49) oraz rozkład osad z epizodem olęderskim w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły
oraz wysoki udział wsi o nazwie Kępa (ogółem aż w 30 wsiach występuje człon
o takiej nazwie, np. Kępa Karolińska, Kępa Kiełplińska, ale także Saska Kępa);
– wyższe tarasy nadzalewowe porośnięte były przez naturalne łęgi wiązowojesionowe z dębem szypułkowym oraz grądy. Równinę zalewową, pierwotnie porośniętą przez lasy łęgowe wierzbowo-topolowe, olsy oraz zarośla wierzbowe wykorzystywano jako łąki i pastwiska; na terasie niższej i średniej nadzalewowej lokowano siedliska i pola uprawne oraz sady;
E. Kupsch (1933, za Katalog zabytków, 2009) opisał zachodzące wśród mennonitów zamieszkujących
ziemie Królestwa Polskiego przemiany w życiu obyczajowo-religijnym polegające na rozbieżnościach
między ideami i zasadami religii a realnymi warunkami zachowania i życia grupy.
286 Odnowa religijna wśród członków społeczności mennonickiej rozpoczęła się w roku 1860 m.in.
Opracowano nową doktrynę kościoła braterskiego mennonitów, zakładającą większą liberalizację
życia w gminie oraz zmianę stosunku wiernych do innych grup religijnych (Dick, 1972).
287 Lasy te nie są ujęte w ujęte w statystykach. Trawa spór między ekologami i hydrotechnikami
w kwestach utrzymania i wzmocnienia funkcji przeciwpowodziowej lasu. Obecnie wdrażany jest
program wzrostu lesistości Mazowsza (w granicach obecnego województwa mazowieckiego) do 2020
r. do poziomu 25% (Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020,
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11).
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charakterystyczną cechą krajobrazu były sezonowe wezbrania i wylewy Wisły –
wezbranie roztopowe od marca do kwietnia i ponowne wezbranie letnie w czerwcu
i lipcu. Wody powodziowe z roztopów wiosennych zwykle zalewały łąki i pastwisk
a powodzie letnie także nierzadko wsie i pola na terasie średniej;
– epizod osadnictwa olęderskiego znaczą dobrze zachowane układy przestrzenne
wsi ulicówek bagiennych, które stanowią absolutną większość wśród badanych wsi
Mazowsza, w których odnotowano osadnictwo olęderskie;288
– zachowana została duża liczba budynków gospodarczych i publicznych będących dziełem osadników olęderskich. Większość zabudowań pochodzi z początku
XX w. i końca XIX w. Najstarszym obiektem jest dawny zbór mieszczący się w Sadach (gm. Słubice) zbudowany w 1806 r. Liczbę ocalałych budynków (zarówno
mieszkalnych jak i gospodarczych) szacuje się na około 250 w 40 wsiach
(http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=konf_2001&id=22); najwięcej zachowało
się budynków mieszkalno-gospodarczych typu „langhof;”289
– stwierdzono istotny związek nazw wsi z warunkami przyrodniczymi, np.
Kępa, Białobrzegi oraz wysoki udział nazw toponimicznych związanych z osadnictwem olęderskim. Nazwę „Holendry” noszą lub nosiły aż 47 (25 %) badanych wsi,
np. obecne nazwy Holendry Magnuszewskie, Holendry Sierakowickie a w nazwy
dawniej używane np. obecny Jaktorów – dawniej Holendry Jaktorowskie (por. tabela
– załącznik 2).
–

Za najstarszy i najpowszechniejszy na Mazowszu typ wsi olęderskich należy zaliczyć rzędówki
zakładane nad rzekami i zbiornikami wód. Siedliska budowano w pobliżu rzeki na końcu wytyczonych prostopadle do cieku wodnego wąskich pasów gruntu. Kolejne gospodarstwa łączone były drogą biegnącą w poprzek działek, wzdłuż rzeki (np. wałem przeciwpowodziowym).
289 Mieszczących pod wspólnym dachem część mieszkalną i gospodarczą złożoną z obory i stodoły –
wg O. Koepel i W. Łęga za http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=konf_2001&id=22.
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Fot. 43. Krajobraz rolniczy Mazowsza –
okolice Januszewa.
Photo 43. Agriculture landscape
Januszewo surroundings.

Fot. 44. Krajobraz rolniczy i osadniczy-wiejski
okolic Latkowa.
Photo 44. Agriuculture landscape and landscape
of rural settlement, Latków surroundings.

Fot. 45. System polderów wykorzystywany
jako pastwiska, okolice Kłody.
Photo 45. The polders used as pasture, near
Kłoda village.

Fot. 46. Zadrzewiony obszar międzywala
jako charakterystyczny element
krajobrazu rolniczego Mazowsza.
Photo 46. Inter-embankment zone wooded
area as characteristic element of the agricultural
landscape of Mazovia.

Fot. 47. Wierzby jako typowy składnik
krajobrazu rolniczego i wiejskiego Mazowsza,
okolice Kępy Nadbrzeskiej.
Photo 47. Willow as a typical component of the
agricultural and rural landscape of Mazovia,
Kepa Nadbrzeska area.

Fot. 48. Wał przeciwpowodziowy – charakter
styczny składnik krajobrazu kulturowego
doliny Wisły, tu chroniący wieś Latków.
Photo 48. Flood levee – characteristic component
of the cultural landscape of the valley of the Vistula
River, here as protection of the Latków village.
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Fot. 49. Łachy i kępy w korycie Wisły Wisła w okolicach wsi Kłody.
Photo 49. Point bars and clusters in the bed of the Vistula in the Kłody village area.

8.2.4. Kryteria oceny krajobrazu osadniczego-wiejskiego związanego z kolonizacją
olęderską
Do oceny wartości krajobrazu kulturowego Mazowsza wykorzystano analogiczny zestaw kryteriów jak w przypadku Żuław Wiślanych. Analizą objęto krajobraz
wsi zlokalizowanych w mazowieckim odcinku doliny Wisły oraz na Wysoczyźnie
Ciechanowskiej oraz Równinie Kutnowskiej (siedliska wraz z rozłogami pól) o udokumentowanym osadnictwie olęderskim (Katalog zabytków osadnictwa w Polsce, 2009).
Badane wsie zachowały materialne i niematerialne (w tym symboliczne) składniki
krajobrazu kulturowego będące pochodną dziedzictwa olęderskiego. Analizy były
prowadzone w oparciu o źródła kartograficzne, źródła literaturowe oraz szczegółowe weryfikacje terenowe. Na tej postawie dokonano oceny zachowanych walorów
krajobrazu kulturowego Mazowsza wg wzorcowych kryteriów (por. tab. 10, rozdział
8.1.4. Żuławy – kryteria ocen).
Zastosowano podobną opisową skalę oceny krajobrazu kulturowego postaci:
1 – zdewastowanej (krajobraz całkowicie przekształcony, brak jakichkolwiek materialnych i duchowych śladów użytkowania olęderskiego); 2 – zniekształconej (w której
elementy dawnej struktury krajobrazu zachowane są śladowo lub szczątkowo lub
mają postać silnie zdegradowaną), 3 – przeciętnej (o stwierdzonym postępującym
ubytku wartości), 4 – zachowanej w stopniu dobrym (krajobraz reprezentuje wartości
przypisane do czterech grup kryteriów); 5 – zachowanej w stopniu bardzo dobrym
(krajobraz reprezentuje wszystkie wartości oceniane na podstawie założonych kryteriów oceny).
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8.2.5. Analiza i ocena wartości krajobrazu kulturowego Mazowsza w zasięgu
osadnictwa olęderskiego
OCENA 1
Charakterystyka: tradycyjny krajobraz kulturowy osadniczy-wiejski – zdewastowany.
Cechy: w krajobrazie brak bezpośrednich (materialnych elementów krajobrazu) dowodów pobytu i działalności kolonistów jak i pośrednich (np. rodzaju roślinności
i rozkładu form terenu). Historia osad możliwa jest do odczytania jedynie na podstawie danych archiwalnych. Przyczyny przeobrażeń osadnictwa i krajobrazów rolniczych powodowane są m.in.:
– postępującą urbanizacją – wchłonięciem dawnych terenów rolniczych w granice intensywnej zabudowy miejskiej np. Warszawy (Choszczówa, Płudy, Saska Kępa,
Słodowiec, Targówek);
– zmianą koryta Wisły i zalaniem dawnych terenów rolniczych (wiele wsi o nazwie Kępa, położonych na kępach w korycie Wisły), np. Kępa Zieleniecka;
– zalanie dawnych wsi wskutek budowy zbiornika Zegrzyńskiego;
– zmianą charakteru użytkowania, np. ulokowanie na terenach tradycyjnie rolniczych jednostki wojskowej np. Markowszczyzna;
– włączeniem do innych wsi i zmianą stylu użytkowania np. Wulkowa (część wsi
Nowy Troszyn);
– zmianą funkcji krajobrazu – osady letniskowe – np. Błędowo, Kępa Kiełpińska,
Łomianki;
– zanikiem osady (przesiedlenie ludności), np. Mokro Niemieckie.
Rewitalizacja krajobrazu: praktycznie niemożliwa. Historia użytkowania przestrzeni i osadnictwa możliwa do odczytania jedynie na podstawie danych archiwalnych
i kartograficznych, zupełnie nieczytelna w terenie.
Funkcje krajobrazu kulturowego w odniesieniu do badanych wartości: krajobraz
najczęściej jest nadal użytkowany gospodarczo (najczęściej rolniczo) – przedstawia
jedynie wartość ekonomiczną. Krajobraz nie jest źródłem informacji (brak materialnych elementów krajobrazu wskazujących na tradycję miejsca/ regionu); nie jest źródłem wartości estetycznych, brak wartości emocjonalnych i symbolicznych (zniszczona symbolika, sacrum i genius loci); np. Kiełpieniec, Kozia Góra, Lwówek, Łomianki, Marcelin, Targówek – ryc. 48A, 48B.
OCENA 2
Charakterystyka: tradycyjny krajobraz kulturowy osadniczy-wiejski – zniekształcony
Cechy:
– krajobraz tradycyjny nieczytelny, prawie całkowicie przekształcony;
– zniszczeniu uległ najczęściej typowy układ pól m.in. wskutek kolektywizacji
rolnictwa (np. PGR w Woli Błędowskiej);
– fragmentarycznie zachowane pozostałości użytkowania tradycyjnego krajobrazu
(stawy i kanały odwadniające, sztuczne nasadzenia), widoczne z dużej perspektywy
w kierunku Wisły (ku północy) tereny łąk i pastwisk zachowane w obniżeniach terenu;
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zachowane pojedyncze – zdewastowane domy lub zarośnięte cmentarze a także
pojedyncze wierzby i topole wzdłuż rowów, np. Nowiny.
Rewitalizacja krajobrazu: praktycznie niemożliwa.
Funkcje krajobrazu kulturowego w odniesieniu do badanych wartości: krajobraz
użytkowany gospodarczo – przedstawia głównie wartość ekonomiczną; pośrednio
jest źródłem informacji; nie dostarcza wartości estetycznych ani wartości emocjonalnych; krajobraz nie jest nośnikiem tradycyjnych symboli (np. charakterystycznych
mazowieckich wierzb; nieobecne sacrum i genius loci). Przyczyny degradacji tradycyjnego krajobrazu osadniczo-rolniczego podobne jak w ocenie 1; np. Sadowy, Rzepki,
Rejmontów, Nowiny, Nowe Grochale, Miszory (ryc. 49A, 49B).
–

B

A

Ryc. 48A, 48B. Przykład wsi z oceną: 1 – krajobraz osadniczy-wiejski o postaci zdewastowanej
Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Targówek w latach 1934 (A) i 2010 (B).
Fig. 48A, 48B. Example village with assessment: 1 – rural settlement landscape – devastated
form. Comparison of land use in Targówek village in 1934 (A) and 2010 (B).

A

B

Ryc. 49A, 49B. Przykład wsi z oceną 2 – krajobraz osadniczy-wiejski o postaci zniekształconej
Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Miszory w latach 1932 (A) i 2010 (B).
Fig. 49A, 49B. Example village with assessment: 2 – rural settlement landscape – deformed
shape. Comparison of land use in Miszory village in 1933 (A) and 2010 (B).
Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi); 2 – łąki, 3 – lasy,
4 – wody, 5 – pola i rowy, 6 – drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 – cieki, 9 – cmentarze.
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OCENA 3
Charakterystyka: tradycyjny krajobraz kulturowy osadniczy-wiejski – zachowany
w stopniu przeciętnym.
Cechy:
– krajobraz kulturowy o stwierdzonym procesie zanikania wartości; miejscami
zachowane fragmenty struktury dawnego krajobrazu, związanego z użytkowaniem
olęderskim. Obok tradycyjnych elementów krajobrazu kulturowego jak stawy i kanały odwadniające, sztuczne nasadzenia, systemy niskich wałów tworzących polderowych system użytków, powstają nowe elementy jak wały przeciwpowodziowe
zmieniające funkcjonowanie krajobrazu kulturowego, budowane są także nowe budynki mieszkalne, nowe drogi i infrastruktura towarzysząca osadnictwu;
– budowa nowych – wysokich wałów przeciwpowodziowych zmieniających
funkcjonowanie krajobrazu;
– zachowany model (funkcja) gospodarowania np. wsie na wyspach (kępach)
utrzymują tradycyjny model wypasu na łąkach i pastwiskach nadrzecznych.
Rewitalizacja krajobrazu: możliwa i pilna; wymagane natychmiastowe działania
rewitalizacyjne zmierzające do odtworzenia cech i składników tradycyjnego krajobrazu rolniczego i osadniczego-wiejskiego; poza walorem estetycznym i ekonomicznym
krajobrazu kulturowego działania te mają na celu zabezpieczenie (odtworzenie)
funkcji przeciwpowodziowej.
Funkcje krajobrazu kulturowego w odniesieniu do badanych wartości: krajobraz
użytkowany gospodarczo – przedstawia wartość ekonomiczną, podejmowane są
nowe funkcje pozarolnicze (usługi, drugie domy). Krajobraz fragmentarycznie jest
źródłem informacji, także o procesach osadniczych i rolniczych w czasach powojennych i współczesnych; nie jest źródłem wartości estetycznych, wartości emocjonalne
wzbudzają pojedyncze zachowane zabytkowe obiekty; rola symbolu jest zredukowana do punktowych (lub linijnych) obiektów (najczęściej stawy, rozlewiska, ciągi
wierzb), np. Holendry, Gorzewnica, Franki, Czosnów, Pomiechów, Kłoda (ryc. 50A,
50B).
OCENA 4
Charakterystyka: krajobraz tradycyjny zachowany osadniczy-wiejski – zachowany
w stopniu dobrym.
Cechy:
– utrzymany został model tradycyjnego gospodarowania (np. ekstensywny
wypas bydła);
– odnotowano niewielkie zniekształcenia struktury krajobrazu rolniczego lub
brak historycznej zabudowy olęderskiej;
– czytelne rozłogi pól obsadzone na miedzach wierzbami, liczne stawy gromadzące nadmiar wody i rowy melioracyjne;
– nowe siedliska położone na naturalnych wzniesieniach w miejscu dawnej
zabudowy.
Rewitalizacja krajobrazu: możliwa i pilna.
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Funkcje krajobrazu kulturowego w odniesieniu do badanych wartości: krajobraz
użytkowany gospodarczo – przedstawia wartość ekonomiczną, podejmuje nowe
funkcje pozarolnicze (usługi, drugie domy o architekturze stylizowanej regionalnie,
np. styl dworu mazowieckiego). Krajobraz jest w dużym stopniu źródłem informacji
o tradycji przestrzeni, o historii osadniczej i rolniczej; w znacznym stopniu jest źródłem wartości estetycznych; wartości emocjonalne wzbudzają stosunkowo dobrze
zachowane pojedyncze zabytkowe obiekty, często odbudowywane przez prywatnych właścicieli; rola symbolu pozostaje nadal znacząca, np. Drwały, Dobrzyków,
Arciechówek; Holendry Sierakowickie, Januszew, Nowa Wieś Śladów (ryc. 51A, 51B).

A

B

Ryc. 50A, 50B. Przykład wsi z oceną 3 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu przeciętnym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Kłoda w latach 1937 (A) i 2010 (B).
Fig. 50A, 50B. Comparison of land use in Kłoda village in 1937 (A) and 2010 (B).
Example village with assessment: 3 – rural settlement landscape – average form.

A

B

Ryc. 51A, 51B. Przykład wsi z oceną 4 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Nowa Wieś Śladów
w latach 1934 (A) i 2010 (B).
Fig. 51A, 51B. Comparison of land use in Nowa Wieś Śladów village in 1934 (A) and 2010
(B). Example village with assessment: 4 – rural settlement landscape – observed in good degree.
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Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi); 2 – łąki, 3 – lasy,
4 – wody, 5 – pola i rowy, 6 – drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 – cieki, 9 – cmentarze.

OCENA 5
Charakterystyka: tradycyjny krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w stopniu bardzo dobrym.
Cechy:
– w bardzo dobrym stanie zachowane zabudowania wsi jak i cechy organizacji
przestrzeni – widoczne rozłogi pól, sztuczne nasadzenia wierzbami i topolami, pozostałości tradycyjnych siedlisk; drewniana lub ceglana zabudowa – duża liczba starych, autentycznych chałup; zachowane elementy małej architektury np. studnie
i plecione wiklinowe płoty;
– zachowany tradycyjny rozłóg pól i olęderski model użytkowania – widoczne
sztuczne nasadzenia, zagrody posadowione na sztucznie usypanych wzniesieniach
oraz kanały odwadniające a także stawy gromadzące nadmiar przesiąkającej pod
wałem wody;
– wiele z zachowanych stawów stanowi pozostałość po zalaniu obszaru będącego
skutkiem przerwania wału przeciwpowodziowego w 1982 r.;
– do siedlisk prowadzą drogi dojazdowe ulokowane na trytwach.
Rewitalizacja krajobrazu: w trakcie realizacji.
Funkcje krajobrazu kulturowego w odniesieniu do badanych wartości: krajobraz reprezentuje wszystkie kategorie kryteriów oceny; jest użytkowany gospodarczo – przedstawia wartość ekonomiczną, kontynuowane są tradycyjne funkcje krajobrazu (rolnicze, osadnicze) lub podejmowane są nowe funkcje pozarolnicze (usługi, funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne – drugie domy). Krajobraz w dużym stopniu jest źródłem informacji o tradycji przestrzeni, o historii osadniczej i rolniczej; w znacznym stopniu
jest źródłem wartości estetycznych (co przejawia się np. dbałością o regionalny styl
i detal architektoniczny), krajobraz podtrzymuje wartości emocjonalne – jest źródłem
swojskości i podstawą tożsamości mieszkańców; jest powodem podejmowania projektów rewitalizacyjnych; ma wartość symboliczną przez przejawianie sacrum i genius
loci. Zalecana jest kontynuacja harmonijnego kształtowania krajobrazu i podtrzymywania jego tożsamości, np. Świniary (ryc. 52A, 52B), Nowe Wymyśle (ryc. 53A, 53B),
Kępa Karolińska (ryc. 54A, 54B), Białobrzegi (ryc. 55A, 55B).
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A

B

Ryc. 52A, 52B. Przykład wsi z oceną 5 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Świniary
w latach 1944 (A) i 2010 (B).
Fig. 52A, 52B. Example village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed
in very good degree. Comparison of land use in Świniary village in 1944 (A) and 2010 (B).

A

B

Ryc. 53A, 53B. Przykład wsi z oceną 5 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Nowe Wymyśle
w latach 1940 (A) i 2010 (B).
Fig. 53A, 53B. Example village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed in
very good degree. Comparison of land use in Nowe Wymyśle village in 1940 (A) and 2010 (B).
Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi); 2 – łąki, 3 – lasy,
4 – wody, 5 – pola i rowy, 6 – drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 – cieki, 9 – cmentarze.
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A

B

Ryc. 54A, 54B. Przykład wsi z oceną 5 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Kępa Karolińska
w latach 1940 (A) i 2010 (B).
Fig. 54A, 54B. Example village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed in
very good degree. Comparison of land use in Kępa Karolińska village in 1940 (A) and 2010 (B).

A

B

Ryc. 55A, 55B. Przykład wsi z oceną 5 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Białobrzegi w latach 1944
(A) i 2010 (B).
Fig. 55A, 55B. Example village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed in
very good degree. Comparison of land use in the village of Białobrzegi in 1944 (A) and 2010 (B).
Oznaczenia do map współczesnych: 1 – tereny zabudowane (siedlisko wsi); 2 – łąki, 3 – lasy,
4 – wody, 5 – pola i rowy, 6 – drogi, 7 – ciągi zadrzewień, 8 – cieki, 9 – cmentarze.

Analiza wartości krajobrazu kulturowego Mazowsza pozwoliła na zestawienie
wykazu wsi wraz z przybliżonym okresem lokacji lub pierwszej wzmianki źródłowej, typem przestrzennym wsi oraz punktami waloryzacyjnymi. Pełny wykaz 191
wsi objętych analizą oraz wyniki oceny wartości krajobrazów kulturowych przedstawia tabela – załącznik 2. Wyniki oceny zestawiono na ryc. 56 oraz w tabeli 13.
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8.2.6. Wyniki oceny stopnia zachowania wartości tradycyjnego krajobrazu
kulturowego
Wyniki przeprowadzonej analizy i oceny wartości krajobrazu kulturowego 191
wsi mazowieckich z odnotowanym epizodem osadnictwa olęderskiego przedstawia
poniższa mapa (ryc. 56).

Ryc. 56. Wyniki oceny wartości krajobrazu kulturowego osadniczego-wiejskiego i rolniczego
Mazowsza w granicach historycznych regionu (wsie i przyległe rozłogi pól) na tle numeryczne modelu terenu DTM. Numeracja wsi jak w tabeli – załącznik 2.
Fig. 56. Results of assessment of rural and agricultural settlement cultural landscape of
Mazoviain the region’s historical boundaries (villages and adjacent field runners) on the
digital terrain model (DTM). Numbers of villages – as in the table – attachment 2.
Oceny krajobrazu osadniczego-wiejskiego: 1 – postaci zdewastowanej; 2 – krajobraz postaci zniekształconej; 3 – krajobraz postaci przeciętnej; 4 – krajobraz zachowany w stopniu dobrym; 5 – krajobraz zachowany w stopniu bardzo dobrym; 6 – granica historyczna Mazowsza; 7 – granice współczesnych województw; 8 – główne rzeki i zbiorniki wodne.
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Tabela 13. Wyniki oceny krajobrazu osadniczego-wiejskiego Mazowsza w obrębie wsi objętych osadnictwem olęderskim
Table 13. Results of assessment of rural settlement landscapes of Mazovia in villages with
Haulander settlement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Ocena krajobrazu wg
przyjętej skali punktowej
ocena 1 – krajobraz osadniczy-wiejski – zdewastowany
ocena 2 – krajobraz osadniczy-wiejski – zniekształcony
ocena 3 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w
postaci przeciętnej
ocena 4 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w
stopniu dobrym
ocena 5 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w
stopniu bardzo dobrym
SUMA
ŚREDNIA

Liczba wsi
z oceną

Procent wsi z
oceną

57
32
42

29,8
16,8
22,0

40

20,9

20

10,5

191
2,65

100

Do szczegółowej analizy wybrano 8 wsi Mazowsza o zróżnicowanych wynikach
oceny wartości krajobrazu kulturowego oraz takich, które reprezentują różny styl
użytkowania i zachowani tradycyjnego modelu gospodarowania: Targówek (ocena
1) – obecnie dzielnica Warszawy, Miszory (ocena 2), Kłoda (ocena 3), Nowa Wieś
Śladów (ocena 4) a z najwyższą oceną 5: Świniary, Nowe Wymyśle, Kępa Karolińska,
Białobrzegi.
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Tabela 14. Przykłady stanu zachowania siedlisk i rozłogów wybranych wsi reprezentujących różne wyniki oceny
(por. ryc. 48A, 48B – 55A, 55B).
Table 14. Examples of the preservation condition of habitats and runners of selected villages representing different
assessment results (compare fig. 48A, 48B – 55A, 55B).
L.p.

Ocena Miejscowo Nr rysunku
ść/ numer (wycinek
na mapie
mapy WIG)
(ryc. 56)

1

1

Targówek/
170

2

2

3

3
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Rok powstania wsi Opis stanu zachowania siedliska

Opis stanu zachowania rozłogów

Ryc. 48A, 48B
WarszawaPraga w skali
1 : 25 000, WIG,
Warszawa 1934

początkowo wieś
dawna wieś położona jest w północnoszlachecka, wzmian- wschodniej części Warszawy, na połukowana w XV w.
dnie od Trasy Toruńskiej, pomiędzy ul.
Jagiellońską i Radzymińską.

brak zachowanych materialnych
elementów krajobrazu po osadnikach olęderskich

Miszory/
106

Ryc. 49A, 49B
3930 Wyszograd
i 3931 D
Wichodz*

wieś zasiedlona
przez osadników
holenderskich w
końcu XVIII w.

siedlisko na południowo-zachodnim
brzegu Puszczy Kampinoskiej. Zachowany układ przestrzenny zabudowy,
brak materialnych dowodów pobytu
osadników olęderskich. Zdewastowany
cmentarz założony w 1871 r.

rozłogi pól zniekształcone wskutek
rozrastania się obszaru Puszczy
Kampinoskiej

Kłoda/ 85

Ryc. 50A, 50B
WIG, Warszawa, 1937; skala
1: 100 000

wieś wzmiankowana
na początku XV w.;
część położona bezpośrednio w pobliżu
Wisły zasiedlona
przez osadników
olęderskich na początku XIX w.

wieś rzędowa położona na lewym brzegu Radomki przy jej ujściu do Wisły; na
terenie zalewowym; zachowany układ
przestrzenny siedliska; kilka drewnianych domów, drewnianych płotów; nowe domy o bezstylowej architekturze;
pobliżu duże osiedle domów rekreacyjnych; brak materialnych elementów pobytu kolonistów.

zachowany łanowy układ pól przylegających do siedliska;
nasadzenia wierzbowe na miedzach
i rowach melioracyjnych i stawy
gromadzące nadmiar wody;
z miejscowości roztacza się widok
na elektrownię Kozienice.
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4

4

Nowa Wieś Ryc. 51A, 51B
Śladów/
3930
1114
Wyszograd*

5

5

Świniary/169

Ryc. 52A, 52B
wieś wzmiankowana
Miszewo Muw XIV w.; pierwsze
rowane 3930A** zagrody holenderskie założone
w 1788 r.

6

5

Nowe
Wymyśle/1
18

Ryc. 53A, 53B
3929C
Dobrzykow i
Miszewo
Murowane
3930A*

zasiedlona przez
Olędrów pierwszej
połowie XIX w.

zachowany układ przestrzenny osady;
zabudowa współczesna nawiązuje do
historycznego układu na sztucznie usypanych pagórach, brak tradycyjnej architektury związanej z osadnictwem olęderskim; W zachodniej części wsi zachowany cmentarz na usypanym wzniesieniu

krajobraz osadniczy-wiejski związany
z osadnictwem olęderskim zachowany w dobrym stanie; liczne
sztuczne nasadzenia drzew i krzewów wokół zagród i na miedzach
pól, utrzymane tradycyjne rozłogi
pól, kanały odwadniające do Kanału
Kromnowskiego z obsadą wierzbową i topolową.

wieś rzędowa położona na południowym brzegu Wisły; przedzielona starorzeczem Wisły; liczne przykłady tradycyjnej zabudowy związanej z osadnictwem olęderskim; zagrody położone
między drogą a wałem przeciwpowodziowym, na sztucznie usypanych
wzniesieniach (Nr 9, 20, 24, 26,29, 33, 36,
37, 42, 43, 45); zachowane fragmenty
starego (XIX w.) wału przeciwpowodziowego. Gospodarstwa na planie zbliżonym do kwadratu lub prostokąta otoczone sztachetowymi i wierzbowymi
plecionymi płotami; zniszczony cmentarz

krajobraz kulturowy wsi zachowany w bardzo dobrym stanie, utrzymany tradycyjny rozkład pól, obsada wierzbowa wzdłuż rowów
i miedz; krajobraz harmonijnie
skomponowany o wysokich
walorach estetycznych

wieś z 1781 r.; gmina wieś rzędowa; w XIX w. jeden z trzech
mennonicka założo- najważniejszych ośrodków mennonicna w 1813 r.
kich na Mazowszu; zachowany układ
przestrzenny osady, liczne autentyczne
drewniane zagrody i domy posadowione na usypanych wzniesieniach np. Nr

rozłogi wsi praktycznie nie przekształcone, zachowane wszystkie
elementy właściwe dla osadnictwa
olęderskiego: układ pól, liczne szpalery wierzb, wzdłuż miedz i rowów
odwadniających, liczne stawy

251

8. Krajobrazy kulturowe – tradycja i kierunki przemian – studia przypadku

7

5

Kępa Karolońska/61

Ryc.54A, 54B
3930D Slubice*

8

5

Białobrzegi/ Ryc. 55A, 55B
4
Miszewo
Murowane
3930A**

3,5,13, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 33, 34, 37, 40,
41, 44; wiklinowe płoty, murowany
dwór i zabytkowa drewniana szkoła.
Cmentarz we wschodniej części wsi
1789 r.
wieś rzędowa z na lewym brzegu Wisły;
pierwotnie położona za niskim wałem
przeciwpowodziowym usypanym przez
osadników; obecnie siedlisko zlokalizowane między Wisłą a systemem podłużnych stawów powstałych wskutek przerwania wału w 1982 r.; zachowanych
kilka domów olęderskich; zagrody posadowione na sztucznie usypanych
wzniesieniach z drogami dojazdowymi
na sztucznych nasypach (trytwach); tradycyjną architekturę zachowują domy
np.: Nr 3, 5, 9, 12, 15
pierwsza wzmianka wieś rzędowa usytuowana po prawej
- 1319 r.; zasiedlona stronie koryta Wisły; siedliska zachowaprzez osadników
ne w dobrym stanie, zlokalizowane na
olęderskich w końcu sztucznych wzniesieniach; zachowanych
XVIII w.
pięć tradycyjnych siedlisk z domami: Nr
24,26,34,35,37.

i kanały odwadniające; krajobraz
o wysokich walorach estetycznych

tradycyjny krajobraz osadniczywiejski zachowany w bardzo dobrym stanie, widoczne sztuczne
nasadzenia kanały odwadniające,
stawy gromadzące nadmiar przesiąkającej pod wałem wody

rozłogi zachowane w dobrym stanie, z licznymi nasadzeniami, rowami melioracyjnymi i układem
pól, sztucznie usypanymi wzniesieniami, charakterystyczny układ
stawów paciorkowców, wzdłuż
których zachowana obsada wierzbowa; krajobraz rozłogów o wysokich walorach estetycznych.

*Topographische Karte 1:25 000, Berichtig: Warschau, 1934, Herausgegeben vom Reichsamt fur Landesaufnahme, 1940.
** Topographische Karte 1 : 25 000, Herausgegeben vom OKH/GenStdH, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesens, 1944.

252

8.2. Krajobraz kulturowy doliny Wisły w granicach Mazowsza

Zastosowana metoda bonitacji punktowej, dane źródłowe oraz weryfikacje terenowe
pozwoliły ustalić m.in.:
– stwierdzona na podstawie analizy wartości średnia ocena zachowania wartości
krajobrazu kulturowego osadniczego-wiejskiego wynosi 2,65;
– zdecydowaną przewagę (blisko 30%) stanowią wsie z oceną 1 – o postaci zdewastowanej oraz wsie z oceną 3 – o postaci zachowanej w stopniu przeciętnym (blisko
21%); tak wysoki udział wsi o przekształconym krajobrazie (łącznie niskie oceny 1, 2,
3, uzyskało 68,6 % wsi) przekłada się na niską wartość średniej oceny zachowania
wartości krajobrazu kulturowego terenów objętych osadnictwem olęderskim na Mazowszu (ryc. 57);
– krajobraz kulturowy uległ destrukcji w sposób rewolucyjny po II wojnie światowej za sprawą działania czynnika politycznego i ekonomicznego np. zakładania
PGR-wó (Błędowo) lub zarzucenia osadnictwa (Kępa Suchodolska, Kępa Trachomińska);
– do typu z oceną 3 (krajobraz zachowany w postaci przeciętnej) należą osady
podlegające ewolucyjnej zmianie w kierunku dewastacji tradycyjnych założeń ruralistycznych spowodowanej wieloma czynnikami, w tym powolnym procesem gospodarczego upadku – czynnik ekonomiczny, społeczny, finansowy – np. emigracją
ludności do pobliskich miast (Bolesławów, Nowy Secymin);
– do wsi z oceną 4 (krajobraz zachowany w stopniu dobrym) zaliczono wsie, które
zachowały tradycyjny krajobraz w obliczu przemian modernizacyjnych okresu socjalistycznego, a także w tzw. okresie demokratyzacji przestrzeni po roku 1990,
w warunkach stale liberalizowanych przepisów o gospodarce przestrzennej;290 obecnie osady te są w fazie wtórnego zainwestowania mającego na celu rewitalizację
dawnych założeń osadniczych oraz tradycyjnych cech i wartości krajobrazu (Obory,
Stara Korzeniówka); dużą rolę należy przypisać świadomości mieszkańców (proces
podobny jak na Żuławach Wiślanych);
– do wsi z oceną 5 – (krajobraz zachowany w stopniu bardzo dobrym) – stosunkowo licznie reprezentowany na Mazowszu (20 wsi, stanowiących 10,5%) zaliczono te
osady, w których krajobraz kulturowy nadal rozwija się w sposób harmonijny zachowując tradycję użytkowania przestrzeni i ewolucyjnie dostosowując stare wzorce
użytkowania i cechy budownictwa wernakularnego do nowych standardów oraz
rozwijając nowe funkcje, np. Świniary, Nowe Wymyśle, Kępa Karolińska, Białobrzegi.

Np. z dniem 6 maja 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Sejm na wniosek Senatu uchwalił zmianę
art. 49b ust. 2, która zezwala na budowę obiektu budowanego bez zgłoszenia. Daje to de facto możliwość pełnej swobody budowlanej i zagraża regionalnym wzorcom przestrzennym i architektonicznym. Zgodnie z prawem własności prywatnej w Polsce dopuszcza się także budowę domów w miejscach przyrodniczo zagrożonych (np. na terasie zalewowej, na obszarach osuwiskowych, itd.).
290
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Ryc. 57. Stopień zachowania krajobrazu dla wsi na Mazowszu wg analizowanych kryteriów.
Fig. 57. Preservation condition of landscape in the surveyed villages in Mazovia according
to the analyzed criteria.

Najbardziej przekształcony krajobraz osadniczy-wiejski (szczególnie układy przestrzenne siedlisk) występuje w południowej części badanego odcinka doliny Wisły –
między Kępą Pieczyską a Warszawą. W najlepszym stanie krajobraz osadniczy-wiejski
zachował się w równoleżnikowym odcinku doliny Wisły, pomiędzy Nową Wsią Śladów (pod Wyszogrodem) a Kępą Ośnicką pod Płockiem (por. ryc. 56).
Ogólnie najlepszy stan wykazują cechy organizacji przestrzeni – zachowane są
układy wiejskie (siedliska i rozłogi pól). Typowy dla badanego odcinka doliny Wisły
typ morfologiczny wsi – rzędówek bagiennych usytuowanych w pobliżu rzeki, nie
uległ większemu przekształceniu. W przewadze utrzymane są w dobrym lub przeciętnym stanie charakterystyczne elementy struktury krajobrazu kulturowego jak:
system drożny, lokalizacja siedlisk na sztucznych wzniesieniach, nasadzenia drzew
(wierzby, topole), systemy melioracyjne. Najsilniejszym przekształceniom podlegają
osady położone w pobliżu dużych ośrodków miejskich lub nawet w ich granicach
administracyjnych. Niektóre z wsi całkowicie zatraciły swój pierwotny charakter
(Targówek, Saska Kępa). Procesy te są nieuniknione a często bardzo korzystne i wynikają z obiektywnych przyczyn przestrzennego rozrastania się i unowocześnia systemu metropolitalnego Warszawy.
Analiza czasu lokacji osad objętych badaniami pozwoliła ustalić, że kulminacja
osadnictwa olęderskiego przypadła na drugą połowę XVIII i pierwszą połowę XIX
w. (powstało wówczas 90% wsi w badanym terenie – ryc. 58).
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Ryc. 58. Przybliżony czas lokacji i relokacji wsi na Mazowszu.
Fig. 58. Approximate times of location and relocation of villages in the Mazovia region
with the Haulander settlement.

Pierwsza faza osadnicza skierowana była na tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły (terasa zalewowa i kępy). Badania potwierdziły, iż wielkie i bardzo
częste powodzie w połowie XIX w. były przyczyną relokacji wsi na wyższe, nadzalewowe terasy i dalsze tereny, w tym wysoczyzny. W drugiej połowie XVIII w.
osadnictwo olęderskie skolonizowało wysoczyzny położone na lewym brzegu Wisły
(na południe od Płocka) w obrębie Równiny Kłodawskiej (318.15) – na granicy z Nizinami Południowowielkopolskimi oraz Równiny Kutnowskiej (318.71). Powstały
wówczas wsie: Marianów, Mokro Niemieckie, Stare Budy, Modrzew, Gołas, Tuliska,
Holendry Sierakowskie Kiełpieniec. W pierwszej połowie XIX w. osadnictwo olęderskie zajęło terytoria na północ od linii Wisły – głównie Wysoczyznę Ciechanowską
(318.64). Powstały wówczas wsie: Lipowiec, Trzpioły, Grabowiec, Rzeszotko, Kicin,
Halinin (por. ryc. 56 i dane w tabeli – załącznik 2).
Prowadzone analizy i oceny wartości krajobrazów kulturowych Żuław Wiślanych i Mazowsza objętego kolonizacją olęderską wykazały, że stopień zachowania
wartości w obu regionach jest inny. Krajobrazu kulturowy rolniczy i osadniczy-wiejski
badanego fragmentu Mazowsza jest bardzo zróżnicowany w zakresie stopnia zachowania wartości, co potwierdza stosunkowo wysoki udział ocen skrajnych.
W przypadku Żuław Wiślanych nie stwierdzono takiego wyraźnego zróżnicowania,
a średnia ocena 2,9 wynika z dużego udziału (blisko 50% wsi) wsi z oceną 3 – krajobraz zachowany w stopniu przeciętnym. Stwierdzone prawidłowości ilustruje ryc. 59.
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Ryc. 59. Porównanie wyników oceny wartości badanych krajobrazów
osadniczych- wiejskich Żuław Wiślanych i Mazowsza.
Fig. 59. Comparison of results of evaluation the values of the rural settlement landscapes
in Żuławy Wiślane and Mazovia.

Porównanie to pozwala stwierdzić, że krajobraz kulturowy osadniczy-wiejski i rolniczy na Żuławach Wiślanych zachowuje w większym stopniu wyznaczniki tradycyjnych wartości przestrzennych. Zarówno cechy materialne jak i niematerialne wartości krajobrazu kulturowego zostały w regionie tym ocenione wyżej niż na Mazowszu.
8.2.7. Przyczyny i kierunki przeobrażeń tradycyjnych krajobrazów kulturowych
Stwierdzone przekształcenia krajobrazów kulturowych są spowodowane zaprzestaniem tradycyjnego użytkowania krajobrazu, przede wszystkim korzystania z doświadczeń Olędrów. Skutkami tego zaniechania są m.in. coroczne powodzie i podtopienia wsi leżących na terasie zalewowej Wisły.
Stwierdzone przekształcenia krajobrazów kulturowych dotyczą: zubożenia
struktury krajobrazów, zmiany funkcji wsi, umiastowienia wsi, nijaczenia fizjonomii
siedlisk i spadku poziomu ich estetyki oraz zerwania z tradycyjnym (w dużym stopniu determinowanym przyrodniczo) wzorcem budowlanym. Procesy te skutkują
osłabieniem informacyjnej wartości krajobrazu, jego roli emocjonalnej i symbolicznej.
Do głównych przyczyn wywołujących zmiany w strukturze krajobrazu należy
zaliczyć przede wszystkim:
– powojenne wysiedlenie ludności pochodzenia olęderskiego i gwałtowny zanik
przekazu doświadczeń użytkowania krajobrazu w warunkach okresowego zalewu
wód powodziowych;
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– czynniki prawne (powojenne ustawodawstwo) umożliwiające trwałą zabudowę
równiny zalewowej;
– budowanie wysokich wałów przeciwpowodziowych w zamian za system polderowy;
– powstawanie licznych osad letniskowych – zastępowanie funkcji rolniczej
funkcją wypoczynkową i rekreacyjną, np.: Błędowo, Obory, Wykowo;
– przyłączenie starych osad do terenów wojskowych, np.: Markowszczyzna;
– włączenie osad do innych wsi lub miast (administracyjne scalenie), np.: Nowy
Troszyn, Kępa Nowodworska, Przemysłów, Michowice;
– włączenie w granice administracyjne Warszawy – obecne dzielnice stolicy: Targówek, Saska Kępa, Kępa Zawadowska, Marcelin, Brzeziny, Choszczówka, Kępa
Nadwiślańska, Kępa Trachomińska, Słodowiec, Henryków oraz urbanizacja wsi, np.:
Dziekanów Leśny, Kępa Kiełpińska;
– upadek tradycyjnych zajęć tj. uprawa, hodowla, sadownictwo, wikliniarstwo,
wyrób serów, młynarstwo.
Niekorzystne zmiany w krajobrazie osadniczym-wiejskim są powodowane chaosem
w zabudowie wiejskiej i dewastacją elementów tradycyjnego krajobrazu kulturowego, m.in.: dewastacją cmentarzy – np. Borki; rozmyślną likwidacją domów po kolonistach, np.: Kępa Śladowska; przecięciem wsi wałem przeciwpowodziowym, np. Sosnowska Kępa; niwelacją wzgórz na których lokowano siedliska; rozbieraniem faszynowych płotów.
Pozytywne zmiany w krajobrazie są spowodowane wartościami ekonomicznymi
– badany obszar jest wykorzystywany rolniczo, powstają nowe sady i plantacje oraz
przyczynami emocjonalnymi, np. budowa nowych domów w starych siedliskach i na
sztucznych wzniesieniach, np.: Nowy Kamion, Kępa Kiełpińska. Stwierdzone zmiany w krajobrazach kulturowych zachodziły także wskutek czynników przyrodniczych wspieranych prawnie. Polegały na naturalizacji krajobrazu, wskutek włączenia
w granice Kampinoskiego Parku Narodowego wsi Famułki Łazowskie a także wskutek naturalizacji kęp w korycie Wiśle, np. nieistniejące wsie: Kępa Czosnowska, Kępa
Antoninowska, Kępa Grocholska.
Potencjalne zagrożenia dla jakości tradycyjnych krajobrazów osadniczych-wiejskich
i rolniczych stanowi ekspansja terytorialna Warszawy – obecnie wiele osiedli budowanych w systemie developerskim znajduje swą lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, w terenach dawniej użytkowanej wyłącznie rolniczo (łąki i pastwiska), w tym na równinie zalewowej. Następuje także niekorzystny proces rozpraszania osadnictwa letniskowego.
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8.3. KRAJOBRAZ KULTUROWY WYŻYNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
Dla weryfikacji modelu analizy regionalnej oraz modelu analizy stratygrafii krajobrazu kulturowego wybrano obszar Wyżyny Częstochowskiej. Postępowanie to
pozwoliło na odtworzenie ewolucji krajobrazu kulturowego tego regionu.
8.3.1. Cechy szczególne krajobrazu kulturowego Wyżyny Częstochowskiej jako
wskaźniki jego tradycji i tożsamości
W klasyfikacji dziesiętnej J. Kondrackiego (1998), wybrany obszar należy do makroregionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (341.3) i mezoregionu Wyżyny Częstochowskiej (341.31) oraz niewielkiego fragmentu Wyżyny Olkuskiej (341.32) (ryc. 60).

Ryc. 60. Położenie i granice badanego regionu na tle Numerycznego Modelu Terenu (NTM).
Fig. 60. Regional division of the research area on the digital terrain model (DTM).
1 – granice Wyżyny Częstochowskiej; 2 – fragment granicy mezoregionów; 3 – linia profilu hipsometrycznego (ryc. 61); 4 – główne rzeki.
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Wyżyna Częstochowska (ryc. 60) zajmuje obszar 1 063 km2 i rozciąga się między
przełomową doliną Warty pod Częstochową na północy a obniżeniem Białej Przemszy – Szreniawy na południu (Bukowy, 1974; Czeppe, 1972b; Gilewska, 1972; Kondracki, 1976, 1977, 1998). Zachodnią granicę badanego obszaru stanowi wyraźny
próg strukturalny o schodkowym profilu, założony na wychodniach wapieni malmu, które zapadają pod kątem 6–8o ku NW. Na wschodzie Wyżyna Częstochowska
opada stromym progiem denudacyjnym ku Wyżynie Miechowskiej (Czeppe, 1972b;
Gilewska, 1972; Bukowy, 1974; Kondracki, 1998). W budowie geologicznej wyróżnia
się trzy główne piętra strukturalne (Kleczkowski, 1972b; Mossoczy, 1961): sfałdowane utwory podłoża paleozoicznego – tzw. tworzy trzon hercyński (sylur/dewon);
monoklinalnie ułożone utwory płyty mezozoicznej, gdzie podstawowymi typami
skał są występujące mozaikowo wapienie płytowe, skaliste, margliste, kredowe oraz
margle (m.in. Kozłowski, 1961, 1972) oraz pokrywowe osady kenozoiczne, w tym
trzeciorzędowe utwory w postaci glin, iłów i piasków zwietrzelinowych oraz utworów „formierskich”, na które składają się piaski, gliny i iły z rumoszem oraz czwartorzędowe utwory piaszczyste, rzadziej gliniaste, ilaste i lessowe o zróżnicowanej genezie i pozycji stratygraficznej (m.in. Klimaszewski, 1958; Znosko, 1960; Klimek,
1961; Kotlicki i in., 1967; Błaszak, 1970, 1976; Premik, 1971; Krysowska-Iwaszkiewicz,
1974; Biernat i in., 1978; Bardziński, i in., 1986; Bednarek i in., 1987; Heliasz i in., 1987,
1994).
Na Wyżynie Częstochowskiej wody podziemne występują w obrębie piętra
czwartorzędowego oraz zasadniczego piętra jurajskiego, w tym poziomu piaskowców międzyrudnych (dogger) i poziomu wapieni górnojurajskich (m.in. Kleczkowski, 1972 a). Źródła mają charakter szczelinowo-krasowy (fot. 50) – spływowy, związane wyłącznie z wapieniami skalistymi rauraku. Gęstość sieci rzecznej na całym
obszarze nie przekracza 1 km/km2 i należy do najniższych w Polsce (Dynowska,
1972).
Rzeźba Wyżyny a wraz z nią zasadnicze rysy krajobrazu przyrodniczego tworzą
się w wyniku procesów krasowych począwszy od okresu malmu (górna jura) kiedy
doszło do wyłonienia płyty wapiennej z morza (Różycki, 1960; Czeppe, 1972).
W kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego regionu ważną rolę pełnią także procesy fluwialne, fluwioglacjalne i eoliczne. Zaawansowane procesy krasowe doprowadziły do powstania unikatowych na terenie Polski form terenu. Rzeźbę terenu urozmaicają liczne polja, uwala, lejki (częściowo wtórnie wypełnione w paleogenie przez
utwory piaszczyste) i doliny krasowe a przede wszystkim – najbardziej charakterystyczny element krajobrazu przyrodniczego – tzw. wierzchowinowe formy skalne
(Szaflarski, 1955) (fot. 51, 52, 53).
Jak ilustruje szkic hipsometryczny (ryc. 61) wybrany obszar jest nachylony w kierunku NE, zgodnie z monoklinalnym zapadaniem podłoża skalnego.
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Ryc. 61. Profil hipsometryczny przez północny fragment Wyżyny Częstochowskiej,
czerwona linia łamana przebiegu profilu zaznaczona na ryc. 60 (A-B-C-D-E-F-G).
Źródło: na podstawie mapy topograficznej w skali 1:25 000 ark. Janów.
Fig. 61. Hypsometric profile through the northern part of the Czestochowa Upland.
Source: based on the 1:25,000 topographic map, sheet Janów.

Fot. 50. Źródła Zygmunta, rzeka Wiercica,
rezerwat Parkowe.
Photo 50. Zygmunt Springs, Wiercica River,
Parkowe Reserve.

Fot. 51. Typowy element krajobrazu przyrodniczego Wyżyny Częstochowskiej - ostańcowa
forma skalna – Biakło, gm. Olsztyn.
Photo 51. A typical element of the natural landscape of Czestochowa Upland – monadnok rock
form – Biakło, Olsztyn commune

Fot. 52. Ostaniec skalny zwany Bramą
Twardowskiego, gm. Janów w otoczeniu
lasów bukowych.
Photo 52. Monadnok rock form called
as Brama Twardowskiego, Janów commune,
surrounded by the beech forest.

Fot. 53. Góry Sokole, zróżnicowanie szaty
roślinnej Wyżyny Częstochowskiej.
Photo 53. Sokole Mountains, vegetation
diversity of Czestochowa Upland.
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W ukształtowaniu powierzchni można wyróżnić kilka wyraźnie zarysowanych
poziomów hipsometrycznych, do których nawiązuje analiza kształtowania się krajobrazów osadniczych-wiejskich i rolniczych.
Najwyższym piętrem Wyżyny jest zachowana fragmentarycznie paleogeńska
powierzchnia zrównania krasowego, występująca w postaci izolowanych płatów
wierzchowinowych na wysokości powyżej 400 m n.p.m. (Klimaszewski, 1958). Kulminację tworzą m.in.: Góra Zamkowa (Janowskiego) w Podzamczu (504 m n.p.m.),
Góra Smoleń (496 m n.p.m.), Straszakowe Skały (494 m n.p.m.), Góra Grodzisko
i Świniuszka (487 m n.p.m.) oraz Wielki Grochowiec (486 m n. p. m). Wzniesienia te
należą do Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego i można je uznać za odpowiedniki
opisywanej przez J. Policht (1962) powierzchni „ryczowskiej”.
Drugim wyraźnie zaznaczonym piętrem hipsometrycznych jest powierzchnia położona na wysokości 375–350 m n.p.m., będąca niższym piętrem paleogeńskiej powierzchni zrównania krasowego. Fragmenty tej powierzchni zachowały się na
spłaszczonych garbach międzydolinnych. Ogranicza ją próg tektoniczny, który wyznaczają stoki Gór Sokolich (fot. 53, 55) oraz wzniesienia Złotego Potoku i Gorzkowa
(Różycki, 1960a). Poziom ten można uznać za odpowiednik „strzegowskiej” powierzchni zrównania krasowego (wg J. Policht, 1962). Z poziomami tymi kontrastują
obniżenia dolinne, które są drugą istotną formacją hipsometryczną tego regionu. Doliny, prowadzą źródłowe odcinki cieków, cześć z nich ma postać dolin wodących.
Pomiędzy tymi zasadniczymi formacjami hipsometrycznymi występują pośrednie
piętra stokowe (400–375 i 350–325 m n.p.m.).
Wyżyna Częstochowska należy do Częstochowsko-Kieleckiej dzielnicy rolniczoklimatycznej, ale cechuje się swoistym kontrastowym klimatem (m.in. skróceniem
pośrednich pór roku). Pokrywę glebową na tym terenie tworzą częściowo rędziny,
występujące niewielkimi płatami w obrębie wychodni wapiennych a częściowo
piaszczyste gleby bielicowe i brunatne. Badany obszar charakteryzuje duża różnorodność zbiorowisk roślinnych. Jest ona rezultatem mozaikowatego układu litologiczno-morfologicznego, glebowego a także zróżnicowanych warunków wodnych
i lokalnych cech mikroklimatu (Szafer, 1959; Celiński, Wika, 1978; Adamczyk, Kobylecka, 1980; Wika, 1983, 1986).
Obszar objęty badaniami współcześnie cechuje obecnie lesistość na poziomie
29,2% (mapa cyfrowa – V mapa, 2005; Nita, Myga-Piątek, 2012a). Dominują zespoły
buczyn związanych z podłożem wychodni wapiennych: buczyny sudeckiej – występujące na wapiennych, stromych zboczach dolin potoków i wąwozów o ekspozycji
północnej; buczyny termofilnej – wykształcone na zboczach o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej; buczyny kwaśnej –występujące na stokach w północnej części oraz występujący u podnóża wzgórz jurajskich (fot. 54). Drugim wyraźnie
zaznaczonym w krajobrazie zbiorowiskiem są bory: mieszane – rozwinięte głównie
w pobliżu źródlisk i będące pośrednim ogniwem między zespołami buczyny sudeckiej a borami sosnowymi; świeże bory sosnowe porastające suche, piaszczyste podłoże (fot. 55). Trzecią grupą zbiorowisk są zespoły grądowe – porastające odsłonięte,
silnie nasłonecznione zbocza, w sąsiedztwie drzewostanów bukowych. Niewielki
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odsetek powierzchni leśnych zajmuje łęg olszowy – spotykany w krótkich dolinach
rzecznych (np. dolina Wiercicy).
Oprócz zbiorowisk leśnych bardzo charakterystyczne są występujące na piaskach
murawy psamofilne i kserotermiczne, złożone ogółem z 1600 gatunków roślin naczyniowych (Babczyńska, 1978). Zbiorowiska nieleśne tworzą świeże łąki rajgrasowe;
zespoły pastwiskowe, występujące na obszarach odlesionych i na glebach piaszczystych; ubogie murawy z dominacją gatunków porostowych (m.in. Babczyńska 1978;
Hereźniak 1996; Hereźniak i in., 1988).
Współczesny krajobraz kulturowy Wyżyny Częstochowskiej jest wynikiem ewolucji przyrodniczej, na którą nakładał się równolegle działający wielowiekowy proces kształtowania krajobrazu kulturowego wskutek działalności człowieka. Od czasów średniowiecza zaczęły bowiem intensywnie oddziaływać krajobrazotwórczo
także procesy antropogeniczne (Szczypek 1984, 1986).
Wyżyna Częstochowska stanowi wśród otaczających terenów swoistą krajobrazową wyspę, którą cechują wyraźne cechy regionalnej odrębności. Efekt „wyspy”
(ryc. 62) w pierwszym rzędzie wynika z geologii i morfologii terenu (wyraźnie zaznaczone krawędzie, erozyjno-krasowy charakter rzeźby); potęguje go specyfika hydrograficzna (obszar źródłowy rzek, niska gęstość sieci rzecznej) i hydrogeologiczny
(zasobne zbiorniki wód podziemnych); specyficzny „ostrzejszy” klimat oraz wysoka
różnorodność biologiczna.
Cechy przyrodnicze regionu mają swe konsekwencje w procesach osadniczych, historycznych, gospodarczych (obszar warowny zamków szlaku Orlich Gniazd) (fot. 54).
Krajobraz krasowy charakteryzuje się specyficznym rozkładem osadnictwa, które
zwykle „podąża za wodą” (Myga-Piątek, 1999). Współczesny rozkład sieci osadniczej ilustruje ryc. 62.
Jak wynika z wcześniejszych badań autorki (Myga-Piątek, 1999, 2001b), pierwotnie osady powstawały w dolinach, następnie wraz z zagospodarowywaniem rolniczym wysoczyzn wsie zakładane były na terenach stokowych i w peryferyjnych strefach wysoczyzn (dostęp do źródeł). Kolejny etap osadniczy związany z intensywnym rzemiosłem wodnym „sprowadził” osadnictwo ponownie w doliny. Obszar
Wyżyny Częstochowskiej stanowi dla autorki od wielu lat modelowy poligon badawczy291, na którym obserwowane są zmiany użytkowania terenu, zarówno w wymiarze przyrodniczym jak i kulturowym (m.in. Myga-Piątek, 1997; 1999; 2001b;
2003b; 2004 a, b; 2005c; 2006b, c; 2008d; Myga-Piątek, Nita 2000; 2005; Nita, MygaPiątek, 2005a).

291

Wyżyna Częstochowska była m.in. terenem empirycznych prac terenowych dla dysertacji doktorskiej (Myga-Piątek, 1999).
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Fot. 54. Krajobrazy Wyżyny Częstochowskiej – panorama widziana ze szczytu ostańca Biakło
w kierunku sektora północnego i wschodniego. W tle ruiny zamku w Olsztynie (Szlak Orlich
Gniazd) (NW, N, NE, E).
Photo 54. Częstochowa Upland landscapes – skyline seen from the top of monadnock
towards the northern and eastern sectors. In the background the ruins of a castle in Olsztyn
(Trail of the Eagle`s Nests) (NW, N, NE, E).
SE

S

SW

W

Fot. 55. Krajobrazy Wyżyny Częstochowskiej – panorama ze szczytu ostańca Biakło
w kierunku sektora południowego i zachodniego (SE, S, SW, W).
Photo 55. Czestochowa Upland landscapes – skyline seen from the top of monadnock
towards the south and western sectors (SE, S, SW, W).
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Ryc. 62. Rozkład współczesnej sieci osadniczej Wyżyny Częstochowskiej na tle
Numerycznego Modelu Terenu (NMT) – numeracja miejscowości wg tabeli 15.
Fig. 62. Distribution of the present-day settlement network in the Czestochowa
Upland on the Digital Terrain Model – numbers of villages as in the table 15.
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Tabela 15. Wykaz osad na Wyżynie Częstochowskiej – numeracja jak na ryc. 62
Table 15. List of villages in the Częstochowa Upland – numbers as in the fig. 62

L.p.
nowa

Nazwa

L.p.
nowa

Nazwa

L.p.
nowa

Nazwa

L.p.
nowa

Nazwa

L.p.
nowa

Nazwa

1.

Biskupice

32.

Jaroszów

63.

Lutowiec

94.

125.

Szyce

2.
3.
4.

Bliżyce
Bobolice
Brzozówka

33.
34.
35.

Jaworznik
Jeżówka
Jęderki

64.
65.
66.

Łobzów
Złożeniec
Małusy Małe

95.
96.
97.

126.
127.
128.

Szypowice
Trzebniów
Turów

5.

Bukowno

36.

Joachimów

67.

129.

Turów Dolny

6.
7.

Bydlin
Chlina Dolna

37.
38.

68.
69.

Przyłubsko
130.
Przymiłowice 131.

Turów Górny
Udórz

8.
9.
10.
11.

Chlina Górna
Choroń
Chrząstowice
Cieślin

39.
40.
41.
42.

Kaliś
Kąpiele
Wielkie
Kąpiołki
Kidów
Kiełkowice
Kleszczowa

Małusy Wiel- 98.
kie
Markowizna 99.
Miechówka
100.

Poręba Dzierżna
Postaszowice
Pradła
Przewodziszowice
Przybynów

70.
71.
72.
73.

Mirów
Moczydło
Mokrus
Mokrzesz

101.
102.
103.
104.

Siedlec
Rodaki
Rudniki
Ryczów

132.
133.
134.
135.

12.
13.

Cisowa
Czepurka

43.
44.

Klucze
Kobyłczyce

74.
75.

Morsko
Mstów

105.
106.

Ryczówek
Rzędkowice

136.
137.

14.

Częstochowa

45.

Kolbark

76.

Mzurów

107.

Siadcza

138.

15.

Dębowiec

46.

Kolonia Zawada

77.

Niegowa

108.

Siamoszyce

139.

Wacławów
Wierbka
Wierzbica
Wierzchowisko
Włodowice
Zalesie Gołczowickie
Wola Libertowska
Wolbrom
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16.

Dłużec

47.

Kostkowice

78.

Niegówka

109.

17.

48.

Kotowice

79.

Odrzykoń

110.

49.

80.

Ogorzelnik

111.

Skarżyce

142.

50.

81.

Ogrodzieniec 112.

Sierbowice

143.

Zaborze

20.
21.
22.

Dzwonowice
Fugasówka
Giebło

51.
52.
53.

Krasawa
Druga
Krasawa
Pierwsza
Kroczyce
Krzywopłoty
Krzyże

Wysoka Lelowska
Zabagnie

19.

Dobra Kolonia
Dobrogoszczyce
Dzibice

Siedlec Ja140.
nowski
Siedliszowice 141.

82.
83.
84.

Okrąglik
Okupniki
Olsztyn

113.
114.
115.

144.
145.
146.

Zagórze
Zarzecze
Zawada

23.
24.
25.
26.

54.
55.
56.
57.

85.
86.
87.
88.

Pabianice
Parkoszowice
Pazurek
Piaseczno

116.
117.
118.
119.

147.
148.
149.
150.

Zawada
Zawiercie
Złoty Potok
Zrębice

28.

Golczowice
Gołaczewy
Gorzków
Góra Włodowska
Góry Gorzkowskie
Gulzów

Skowronów
Skrajnica
Skrobaczowizna
Sławniów
Smoleń
Solca
Sosnówka

29.
30.
31.

18.

27.
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Wodząca

89.

Piasek

120.

Srocko

151.

Żarki

59.

Kusięta
Kuśmierki
Kwaśniów
Lgota Murowana
Lgota Wolbromska
Lgotka

90.

Podlesice

121.

152.

Żelazko

Hucisko

60.

Lipniki

91.

122.

153.

Żuraw

Huta Szklana
Janów

61.
62.

Ludwinów
Lusławice

92.
93.

Podlesice
Drugie
Podzamcze
Ponik

Stary Gorzków
Strzegowa

123.
124.

Sulisławice
Suliszowice

58.
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8.3.2. Analiza regionalna krajobrazu kulturowego w ujęciu chronologicznym
Znajomość przyrodniczych uwarunkowań rozwoju krajobrazu oraz historycznego kontekstu zagospodarowania terenu, skłania do postawienia tezy, iż przemiany
krajobrazu na badanym obszarze zachodziły w sposób skokowy. Kolejne kultury
ludzkie prowadziły typowe dla siebie sposoby gospodarowania przestrzenią i początkowały przemiany w środowisku, wywołując zmiany w jego fizjonomii. W pradziejach, po okresach intensywnego eksploatowania środowiska następował czas
kilkusetletniej rekonstrukcji pierwotnego krajobrazu, w związku z porzucaniem terytoriów osadniczych za sprawą pogarszających się warunków bytowania – wskutek
wahań klimatycznych lub jałowienia siedlisk.
Na potrzeby opracowania modelu stratygrafii krajobrazu kulturowego przeprowadzono analizę regionalną kształtowania krajobrazu kulturowego Wyżyny
Częstochowskiej. Zakłada ona prześledzenie wpływu różnych czynników w następstwie czasowym (w ujęciu chronologicznym) na krajobraz kulturowy wybranego
regionu. Poniższa analiza pozwoli w kolejnej fazie pracy na:
– wyróżnienie etapów kształtowania krajobrazu kulturowego;
– skorelowanie etapów rozwoju krajobrazu kulturowego z okresami bytowania
kultur oraz holoceńskimi okresami klimatycznymi;
– opracowanie profilu stratygrafii krajobrazu kulturowego Wyżyny Częstochowskiej;
– ukazanie roli zmieniających się (różnicujących się w czasie historycznym)
czynników krajobrazotwórczych w odniesieniu do konkretnego obszaru (metoda nazwana przez autorkę „biografią” krajobrazu kulturowego).
Pradzieje
Początek osadnictwa na Wyżynie Częstochowskiej sięga końca paleolitu (Kostrzewski, Chmielewski, Jażdżewski, 1965; Madeyska, 1992). Istnieją także dowody
na bytowanie tu ludności prasłowiańskich: kultury łużyckiej z epoki brązu i przeworskiej z epoki żelaza (Błaszczyk, 1965b; Głowacki, Kopacz, 1974).292 Zajmowanie
terenów i ich gospodarcze wykorzystywanie oraz funkcjonalne i fizjonomiczne przeobrażanie było wynikiem wyboru warunków odpowiednich z punktu widzenia potrzeb i możliwości pierwotnych społeczności. Przyczynkiem do poznania epoki kamienia i wczesnej epoki brązu Wyżyny Częstochowskiej były wyniki badań m.in.:
E. Rooka (1980); J. Kopacza, A. Pelisiaka (1986, 1987); A. Pelisiaka (1988, 1992); E. Foltyna, J. M. Wagi (1991, 1992).

Na podstawie badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 60. XX w. oraz wyników akcji
Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) można wyszczególnić na badanym terenie kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych, których chronologia mieści się między paleolitem a okresem nowożytnym
(Krauss, 1964).
292

267

8. Krajobrazy kulturowe – tradycja i kierunki przemian – studia przypadku

Paleolit (120-8 tys. BC)
Badania archeologiczne wykazały, iż obszar całej Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej jest obok Śląska kolebką najstarszego osadnictwa pradziejowego
w Polsce. Fakt ten wynika głównie z czynników przyrodniczych, które były wyjątkowo sprzyjające dla wczesnego osadnictwa. Spośród wielu należy wymienić: korzystne usytuowanie w wolnej od lodu strefie peryglacjalnej, duże zróżnicowanie
fizjograficzne, liczne schroniska i jaskinie, obfitość surowca krzemiennego (Chmielewski, 1983; Chochorowska, Dagan-Ginter, 1995).
Najstarsze ślady osadnictwa jaskiniowego w na Wyżynie Częstochowskiej
stwierdzono w Piasecznie – jaskinia Okiennik (kultura mikocko-prądnicka), jaskinia
Jama (Biała) w Strzegowej (kultura oryniacka), Zaciszna, Schronisko pod Oknem,
(Pelisiak, 1992); znaleziska z jaskiń w dolinie Wiercicy (np. jaskini II i III Złoty Potok
– oznaczenia S. Kowalskiego,1951). Bytujące grupy ludności cechowała duża ruchliwość w związku z panującym subarktycznym klimatem i ubogimi siedliskami tundry (Gąssowski, 1985). Prowadzona ekstensywna gospodarka przyswajająca (zbieracko-łowiecka) nie wprowadzała do krajobrazu przyrodniczego wielkich zmian
i przez wiele wieków pozostawał on na etapie krajobrazu seminaturalnego. Okresowa
penetracja obszaru Wyżyny w celach myśliwsko-zbierackich trwała przez cały okres
wczesnoglacjalny zlodowacenia Vistulian, aż do minimum klimatycznego (Tyczyńska, 1975; Kozłowski J. K., Kozłowski S. K., 1977; Chochorowska, Dagan-Ginter,
1995).
Znaleziska archeologiczne dostarczają informacji o sposobach bytowania dawnych społeczności w warunkach klimatu subarktycznego (Chmielewski, 1983). Postępujące ochłodzenie uniemożliwiło dalszą kolonizację Wyżyny i wymusiło emigrację pierwotnych społeczności na Niż Wschodnioeuropejski (Foltyn, Waga, 1991).
Następną uchwytną w źródłach fazą osadnictwa na Wyżynie Częstochowskiej
były społeczności paleolitu schyłkowego (13-9 tys. BC). Względne ocieplenie pozwoliło na zastąpienie dotychczas panującej roślinności stepotundrowej – leśnotundrową
i stopniową rekonstrukcję krajobrazów leśnych (Obidowicz, 1976; Ralska Jasiewiczowa, 1991). W tym czasie nastąpiło zasiedlenie wysoczyznowych obszarów Wyżyny
Częstochowskiej. Równolegle okresowo użytkowano nadal schroniska jaskiniowe
w dolinach, które zapewniały dostęp do wody i były dogodnymi drogami migracji
zwierzyny (Foltyn, Waga, 1991). Takie warunki spełnia dość liczna grupa jaskiń
(Kowalski, 1951; Szelerewicz, Górny, 1986). Obok myślistwa i zbieractwa rozwijało
się także rybołówstwo. Już wówczas panowała wybiórczość w stosunku do miejsc
bytowania pierwotnych społeczności, co objawiało się kilkakrotnym nawet zasiedlaniem tych samych jaskiń przez kolejne grupy ludzkie.
Analiza rozlokowania stanowisk kultury świderskiej pozwala zauważyć, że tworzą one zwarte ciągi w sąsiedztwie dolin rzecznych a także dolin bocznych. Oprócz
jaskiń, ślady osadnictwa rozpoznawane są na piaszczystych aluwiach i wydmach,
między ostańcami i pod nawisami skalnymi oraz w sąsiedztwie niewielkich źródeł
wody w obszarach podstokowych. Z okresu kultury świderskiej znane są stanowiska
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w m.in. w Przewodziszowicach, Lutowcu i Czatachowej, Zawadzie i Żarkach (Foltyn, Waga, 1991).
Paleolityczna ingerencja w środowisko pierwotnych kultur dotyczyła prawie wyłącznie świata zwierzęcego. Na potrzeby produkcji narzędzi stopniowo rozwinęło się
w górnym paleolicie górnictwo krzemienia. Wykorzystywane były płytkie złoża
(Lech, 1983; Godłowski, Kozłowski, 1985). Krzemień wydobywano także z celowo
pogłębianych jam i rozgrzebisk, które dały początek pierwszym szybom górniczym.
Pomiędzy 9000-8000 BC nastąpiła stopniowa emigracja ludności świderskiej. Pozostała część dawnych społeczności przyjęła mezolityczny wzór gospodarki (Foltyn,
Waga, 1991).
Powyższa analiza wskazuje na dominację czynnika przyrodniczego w pierwotnym etapie kształtowania krajobrazu przyrodniczego (seminaturalnego).
Mezolit (8000-4500 BC)
Okres ten stanowi etap przejściowy na drodze od gospodarki przyswajającej
(zbieracko-łowieckiej) do gospodarki przetwórczej, opartej na rolnictwie i hodowli.
Przypadająca na ten czas ekspansja lasów, spowodowała zanik zwierzyny stadnej
i rozwój gatunków zwierząt leśnych. Osadnictwo tego okresu było mało ruchliwe.
Stacjonarność ta wymuszała oszczędność surowca krzemiennego. Stanowiska mezolityczne na Wyżynie Częstochowskiej są nieliczne. Należy odnotować tu znaleziska
z Myszkowa, okolic Zawady i Przewodziszowic (Ginter, 1966 a, b; Krauss, 1964; Foltyn, Waga, 1992).
Wraz z mezolitem zakończyła się na obszarze Wyżyny trwająca przez tysiąclecia
era gospodarki ekstensywnej, której efekty nieznacznie odzwierciedlały się w krajobrazie. W etapie tym za wiodący dla kształtowania krajobrazu kulturowego należy
nadal uznać zespół czynników przyrodniczych.
Neolit (4500 -1800 BC)
W tym czasie miała miejsce pierwsza wyraźna faza progresji demograficznej i zaznaczył się przełom w relacji człowiek – krajobraz. Z tej epoki pochodzą uchwytne
w źródłach ślady lokalnego niszczenia naturalnej szaty roślinnej oraz początki intensywnej działalności górniczej. Za przełomową datę w historii gospodarowania przestrzenią przyrodniczą J. Kruk (1991) uznał umownie rok 3200 BC, od kiedy rozwijał
się nowy system rolny polegający na stosowaniu ognia jako podstawowego środka
agrotechnicznego. Neolit charakteryzowało nadal „wyspowe” rozmieszczenia form
osadniczych, w których panowało względnie wysokie zaludnienie. Przy bardzo niskiej gęstości zaludnienia ziem polskich wynoszących wówczas 0,5 osób/km,2 na
Wyżynie istniało kilkanaście skupień osadniczych (Gieysztorowa, 1963; Kurnatowski, 1995). Neolityczne osadnictwo na terenie Wyżyny Częstochowskiej zostało najlepiej opracowane na podstawie stanowisk w Bonowicach, w okolicach Pradeł, Huty
Szklanej i Przyłubska nad Krztynią (Kopacz, Pelisiak, 1987; Pelisiak, 1988, 1992a).
Badania te pozwoliły powiązać ten epizod osadniczy z kulturą pucharów lejkowatych.
Pracownie krzemieniarskie i osady były zasiedlone przez mieszkańców lessowych obszarów Małopolski, którzy przebywali czasowo w rejonie dorzecza Krztyni,
Ordonówki, Żebrówki i innych niewielkich dolin, w celu pozyskania i przerobu
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krzemienia. Tym samym należy uznać, że obszar Wyżyny Częstochowskiej stanowił
w neolicie surowcowe zaplecze dla intensywnie rozwijającego się osadnictwa na
lessach Małopolski (Kruk, 1973, 1995; Kruk i in., 1996).
W okresie rozległej w czasie prahistorii można wyróżnić kilka zbieżnych cech,
dotyczących przestrzennego rozkładu form gospodarowania. Skoncentrowane i występujące wyspowo osadnictwo nawiązywało głównie do dolin rzecznych. Między
nimi rozciągały się okresowo penetrowane tereny pustek osadniczych. Ogólną prawidłowością było to, że doliny rzeczne łączyły a działy wodne dzieliły terytoria
osadnicze. Obraz ten zaczął stawać się mniej wyraźny dopiero w końcowej fazie neolitu w kulturze pucharów lejkowatych (KPL) i w czasach wczesnego średniowiecza,
kiedy osadnictwo przemieszczało się na wysoczyzny a pod uprawę zaczęto wówczas wykorzystywać przestrzeń międzydolinną (Kurnatowski, 1995).
Rozwój osadnictwa prehistorycznego na osnowie sieci wodnej wynikał z kilku
przyczyn. Najistotniejszą z nich było dostosowywanie się działalności człowieka do
naturalnych stref produktywności środowiska, która z kolei była w dużej mierze pochodną lokalnego obiegu wody. Prawie całkowite pokrycie obszaru gęstym i trudnym do przebycia lasem sprawiało, że jedynymi dostępnymi drogami były rzeki i ich
bezpośrednie sąsiedztwo. Wskazuje to na istotną rolę postępu technicznego w procesie krajobrazotwórczym (tzw. rewolucja neolityczna).
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza – okres halsztacki (1800-500 BC).
Po zaniku kultur neolitycznych, Wyżyna Częstochowska, była w zasadzie pozbawiona trwałego osadnictwa (Rydzewski, 1995). Przyczyną były trudne do uprawy gleby i konkurencyjność obszarów lessowych wschodniej Małopolski (Kruk i in.,
1996). Stan taki istniał do chwili pojawienia się nowej fali ludnościowej określonej
mianem kultury łużyckiej. Jej przenikanie na teren Wyżyny około 1300-1200 BC odbywało się wzdłuż linii Wisły z Wyżyny Głubczyckiej. Badany obszar, z uwagi na
przewagę słabych gleb i skalistość podłoża, nie stanowił atrakcyjnego miejsca dla
stacjonarnego osadnictwa. Nieliczne osady z tego okresu (faza grupy górnośląskomałopolskiej kultury łużyckiej) pochodzą z okolic Złotego Potoku, Przewodziszowic,
Żarek (Dokumentacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 1981). Można zatem przypuszczać, iż teren ten został wtórnie zasiedlony z południa ze strony silnego ośrodka
kultury łużyckiej na płatach lessowych w okolicach Krakowa (Bolek, 1975; Ginter,
1966a, b). Kultura łużycka należała do najważniejszych na terenie Polski. Ponad tysiącletnie jej gospodarowanie cechowała stabilizacja osadnictwa i ogólny rozwój
w dziedzinie gospodarki, techniki i organizacji społecznej. Kultura ta przetrwała zetknięcie z dojrzalszymi socjalnie Scytami (Chmielewska, 1956). Sądzić należy więc, że
pozostawała ona na zbliżonym do nich poziomie (Foltyn, Waga, 1991). Czynnikiem
stymulującym postęp gospodarczy w owym czasie było upowszechnienie brązu,
a w młodszej fazie tej kultury także żelaza (Rydzewski, 1995). Gospodarkę tę cechowała równoczesność stosowania różnych technik eksploatacyjnych, tak produkcyjnych
jak i przyswajalnych oraz wynikające z tego wykorzystywanie różnych stref produktywnych Wyżyny.
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Reasumują najważniejszym czynnikiem krajobrazotwórczym były w tym okresie
czynniki gospodarcze i postęp techniczny.
Epoka żelaza – okres lateński i rzymski (500 BC-400 AD)
Badanie palynologiczne dowodzą, że w początkowo w tym okresie tereny Wyżyny były zajęte przez zwarte i mało penetrowane przez człowieka lasy. Kolejny cykl
osadniczy związany był dopiero z kulturą przeworską, która rozwinęła się w połowie II w. BC i trwała do V w. AD. Na obszar Wyżyny Częstochowskiej osadnictwo
przeworskie dotarło stosunkowo późno – około drugiej połowy II w. n.e. (Gąssowski, 1985; Pelisiak, 1992b). Osadnictwo to koncentrowało się nadal nad rzekami i rozdzielone było strefami niezasiedlonych wododziałów. Najlepiej rozpoznaną osadą
z tego okresu jest Danków pod Częstochową. Na podstawie tego stanowiska można
stwierdzić, że ludność w tym okresie budowała osady otwarte z domami typu półziemiankowego i naziemnego o konstrukcji słupowej lub wieńcowej. Na terenie niektórych osad znaleziono cembrowane studnie o drewnianej konstrukcji zrębowej
(Młodkowska-Przepiórowska, 1995). Większość osad w tym okresie była lokalizowana na terasach nadzalewowych oraz na stokach. Przyczyną takiego położenia
osady było uzależnienie od źródeł wody pitnej (Foltyn, Waga, 1991). Ludność tej kultury stosowała przemienno-odłogowy system uprawy pól. Nastąpiły pierwsze
wpływy udoskonaleń i technologii celtyckich (Wielowiejski, 1960; Gąssowski, 1985).
W tych czasach wykształciły się zatem podstawy społeczno-prawnego sankcjonowania form własności oraz postępujące rozwarstwienie ekonomiczne, wynikające ze
społecznego podziału pracy i akumulacji dóbr. Zdecydowaną przewagę w strukturze zawodowej odgrywało nadal rolnictwo (Łowmiański, 1972). Na przełomie er doszło do pierwszej specjalizacji zawodowej w dziedzinie hutnictwa żelaza, kowalstwa,
tkactwa, bednarstwa i innych. Intensywnie rozwijał się handel. Za najważniejsze
czynniki krajobrazotwórcze w tym okresie należy uznać: organizacyjno-prawne,
ekonomiczne (rozwój gospodarki i handel), postęp techniczny i czynniki społeczne
(własnościowe).
Z początkiem V w. nastąpiło załamanie kultury przeworskiej i depopulacja Wyżyny Częstochowskiej prawdopodobnie w związku z ruchami etnicznymi po najeździe Hunów (Głowacki, Kopacz, 1974). Druga połowa V w. była okresem maksymalnej depresji kulturowej w całej Małopolsce (Żaki, 1967; 1974). Wielkie wędrówki
ludów tego okresu uznaje się za schyłek pradziejów. Ponowne zaludnienie Wyżyny
Częstochowskiej miało miejsce dopiero w końcowej fazie wczesnego średniowiecza.
W okresie V-IX w. stwierdza się przerwę osadniczą w regionie.
Średniowiecze
Od XIII w. dla badanego obszaru istnieją już źródła pisane, których analiza wzbogaca dotychczasowe wyniki opracowań historycznych i archeologicznych. W świetle
zgromadzonych danych, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że obszar
Wyżyny Częstochowskiej nie był zasiedlany w okresie wczesnosłowiańskim (Poleski, 1995). Nowożytne osadnictwo na Wyżynie rozwinęło się stosunkowo późno, bo
w schyłkowym okresie wczesnego średniowiecza i miało charakter rozproszony.
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Wczesnośredniowieczne grody były wyrazem organizacji społecznej państw plemiennych i wczesnofeudalnej władzy (Arnold, 1968; Bogdanowski, 1993a). Ich budowa wynikała z postępującego rozwarstwienia społecznego i koncentracji bogactw
w rękach grup rodowych (Gąssowski, 1985). Z racji na pełnione funkcje (siedziba
administracji, wspólnot rodowych, miejsce kultu religijnego i ważnych ceremonii)
osady te miały w przewadze obronny charakter, były gęsto zabudowane, otoczone
murami i fosami. W całej Małopolsce było ich około trzydziestu (Żaki, 1967).
Pod koniec X i w XI w. na badanym obszarze miała miejsce druga fala osadnicza
– zaczęły powstawać zalążki miast tworzonych przy małych grodach i ośrodkach
religii chrześcijańskiej. W oparciu o analizę przestrzennego rozkładu i wieku zakładanych osad M. Antoniewicz (1982) stwierdził, iż średniowieczne kolonizowanie
Wyżyny Częstochowskiej postępowało ze wschodu (poczynając od przedlokacyjnego osadnictwa nad Pilicą i w rejonie Lelowa) na zachód w kierunku linii Warty. Powstawała wówczas bardzo precyzyjnie określona sieć miast, pomiędzy którymi odległość nie mogła przekraczać jednego dnia drogi, czyli 17-20 km (Lelów, Żarki,
Przyrów, Mstów, Koniecpol). Tak wykrystalizowana sieć miasteczek średniowiecznych podyktowana była zarówno potrzebami handlu tranzytowego dalekosiężnego,
jak i potrzebami miejscowymi. Odległość ta wyznaczała rynek lokalny miasteczka
(Lipiec, 1967).
Czasy Kazimierzowskie na badanym obszarze dokumentują zamki w m.in.
Ostrężniku, Przewodziszowicach i Suliszowicach, Olsztynie, Ogrodzieńcu, Mirowie,
Bobolicach (Błaszczyk, 1965a). Powstanie szeregu obiektów obronnych stało się impulsem przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego okolicy. Rosnące poczucie bezpieczeństwa zdecydowało o zintensyfikowaniu procesów osadniczych (Antoniewicz, 1982). Wieki XIII i XIV były okresem krystalizowania się podstawowego
zrębu sieci osadniczej. W XIV w. prawa miejskie uzyskały osady w Ogrodzieńcu
i Wolbromiu, Kromołowie (Monografia Zawiercia, 2003) a w XV w. także w Olsztynie.
Czynnik polityczny i administracyjno-prawny (wspólne zarządzanie przygranicznymi terenami Małopolski i Księstwem Opolskim po 1370 roku) było impulsem
dla dynamicznego rozwoju tych ziem. Ówczesne miasta regionu mając status miast
królewskich, szybko ugruntowały swą pozycję prawną (Historia Śląska, 1961). Pomimo, że osadnictwo okresu średniowiecza cechowało duże rozproszenie, to już wówczas doszło do wykształcenia się podstawowego zrębu sieci osadniczej. Później następowały niewielkie zmiany, polegające głównie na zakładaniu dość licznych przysiółków oraz czasowej dominacji niektórych osad (Sobalski, 1976).
Znaczącym czynnikiem aktywizacji gospodarczej regionu był przebieg bardzo
ważnego traktu wiodącego z Krakowa przez Żarki, Olsztyn, Częstochowę, Kłobuck
do Wrocławia. Droga ta łączyła się w Kłobucku z równie starym traktem Kraków –
Wielkopolska (w północnej Małopolsce prowadził przez Lelów i Mstów, Kłobuck
i Krzepice i dalej przez Kalisz do Poznania). Droga ta znana jest w źródłach historycznych jako „stara magna” (Wyrozumska, 1977).
Średniowieczny wzrost politycznej roli feudałów świeckich i duchownych przyspieszył społeczne i ekonomiczne rozwarstwienie ludności. Jego podstawą była ilość
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posiadanej ziemi, dlatego status społeczny ludności wiejskiej był zróżnicowany. Powstały nowe formy własności i nowocześniejsze układy osadnicze. Struktura społeczno-własnościowa odzwierciedlała się w systemie zawłaszczania ziemi, w technice i rodzaju gospodarki rolnej, w rozmieszczeniu i kształtach osiedli (Zaborski, 1927;
Dobrowolska, 1948). W XII w. wykształciła się pierwsza forma dzierżawy. Czynnik
społeczno-własnościowy i administracyjno-prawny sprawił, że równolegle rozwijało
się osadnictwo czynszowe na prawie niemieckim, które przyniosło przeobrażenia
krajobrazu osadniczego-wiejskiego (Kuraś, 1971). Tworzono nowe jednostki osadnicze,
łącząc kilka starych osad w jedną wieś. Przeprowadzono też reformę gruntową, polegającą na wymierzaniu jednostek roli – łanów o powierzchni około 30 mórg, które
stanowiły podstawę pojedynczego gospodarstwa (Sobalski, 1974). Charakterystyczna
dla tej reformy szachownica gruntów gwarantowała pierwotnie wszystkim osadnikom przydział roli takiej samej klasy. Z czasem jednak doszło do wyodrębnienia kilku grup społecznych, które różnicował stan majątkowy, a tym samym stosunek do
panującej formacji pańszczyzny (Ochmański, 1959). Rolnictwo średniowieczne, funkcjonujące w systemie uprawy przemienno-ugorowej (dwupolówka i trójpolówka),
wykorzystywało do obróbki pól sprzężaj i charakteryzowało się dużą ekstensywnością ale i stosunkowo dużą produktywnością dzięki zwiększaniu powierzchni upraw
(Łowmiański, 1972). Najwyższą formą własności był wielkoobszarowy folwark nastawiony na masową produkcję przeznaczoną na zbyt. Czynnik religijny zdecydował
o powiększaniu się własności kościelnej. Ziemie plebańskie obejmowały znaczne
powierzchnie, szczególnie w północnej i wschodniej części Wyżyny. Następowało
ukierunkowanie eksploatacji w gospodarce żywnościowej na uprawę zbóż. To z kolei zapoczątkowało nową falę wylesiania (Laderski, 1966; Kurnatowski, 1995; Nita,
Myga-Piątek, 2012 a). Intensywnie rozwijały się osady w dolinach rzecznych, gdzie
energia wody była podstawą rozwoju rzemiosła.
Począwszy od średniowiecza, osadnictwo na badanym obszarze przybierało charakter stacjonarny (tab. 16). Tempo zmian w środowisku było funkcją panującego
ówcześnie klimatu i odpowiadających mu stosunków wodnych; stopniowo dochodziły oddziaływania społeczne, gospodarcze i postęp techniczny.
Reasumując, za główne czynniki krajobrazotwórcze w okresie średniowiecza należy uznać: polityczne, organizacyjno-prawne, ekonomiczne (rozwój gospodarki
i handel), techniczne i społeczne.
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Nazwa
miejscowości

Pierwsza
wzmianka

Tabela 16. Zestawienie pierwszych wzmianek źródłowych wybranych osad na terenie
objętym szczegółowymi badaniami terenowymi (ujęcie chronologiczne).
Table 16. List of the first sources mentioning the selected settlements in the area covered
by detailed field research (chronological approach).
Źródło

Typ nazwy

Specyfika
osady

Miasto
królewskie,
siedziba
powiatu
i dekanatu

Lelów293

1193

K. Maleczyński: Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór
dokumentów i listów dotyczących Śląska, Tom I Wrocław, 1956–59, s 71

Moczydło

1257

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, T. I, 44

etniczna

Niegowa

1308

Monumenta Poloniae Vaticana Tom III, s. 60

dzierżawcza

wieś
parafialna

topograficzna

–

dzierżawcza

wieś
parafialna

patronimiczna

–

Potok Złoty
Leśniów
Zrębice

1325 Monumenta Poloniae Vatica(1135) na, T. I, s. 138
Monumenta Poloniae Vatica1326
na, T. I, s. 139
Monumenta Poloniae Vatica1334
na Tom I, s. 353

dzierżawcza

miasto królewskie, zamek i siedziba starostwa
osada
i strażnica
warowna

Olsztyn

1349

Kodeks dyplomatyczny
Małopolski Tom I, III, 69

pochodzenia
niemieckiego

Przewodziszowice

1382

J. Fijałek, Zbiór dokumentów
zakonu O.O. Paulinów Zbiór
I, 13

patronimiczna

1393

A. Kłodziński: Najstarsza
Księga sądu najwyższego
topograficzna
prawa niemieckiego na zamlub kulturowa
ku krakowskim, Archiwum
Komisji, Prawniczej, T. X, 3043

–

Lutowiec

1399

Starodawne Prawa Polskiego
Pomniki, T. III, 9016

dzierżawcza

osada
i strażnica
warowna

Zaborze

1400

Starodawne Prawa Polskiego
Pomniki Tom III, 10323

topograficzna

_

Suliszowice

1412

A. Kłodziński, Najstarsza

topograficzna

–

Zawada

Lelów leży poza Wyżyna Częstochowską za Progiem Lelowskim; uwzględniono jego pochodzenie,
dla wykazania wcześniejszej lokacji miast na żyznych i zasobnych obszarach lessowych.
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Jaroszów

1428

Trzebniów

1436

Żarki

1439
(1370
Sar)

Pabianice

1450

Piasek

1470

Czatachowa

1529

Gorzków

1531

Janów

1765

Księga sądu najwyższego
lub kulturowa
prawa niemieckiego na zamku krakowskim, Archiwum
Komisji Prawniczej, T. X, 3043
A. Z. Helcel, Prawo polskie
w praktyce sądowej, XIV i XV dzierżawcza
w., T. II, 2182
Starodawne Prawa Polskiego
dzierżawcza
Pomniki, T. II, 2669

Starodawne Prawa Polskiego
Pomniki T. II, 2355, s. 355
T. Wierzbowski: Metricularum Regini Poloniae sumaria,
T. I, 491
J. Fijałek, Zbiór dokumentów
zakonu O.O. Paulinów w Polsce zbiór I Kraków, 1938, nr 29
Księga dochodów beneficjentów die-cezji Krakowskiej
z 1529 r., s 97
A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana,
Małopolska, T. III–IV, Źródła
Dziejowe, T. XIV–XV, 1886,
s. 68

A. Czuczyński: Spis Żydów
woj. Krakowskiego z roku
1765, A.K.H., T. VIII, Kraków
1898, s. 417

–

–

dzierżawcza

miasto
handlowe

patronimiczna

–

topograficzna

–

dzierżawcza

dzierżawcza

–

dzierżawcza

miasto prywatne Koniecpolskich
od XVII
wieku
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Okres nowożytny (XVI-XIX w.)
W czasach nowożytnych czynniki ekonomiczne (rozwój handlu) przyczyniły się
do zintensyfikowania i zagęszczania sieci osadniczej. Dobrze ilustrują to dawne
opracowania kartograficzne, m.in. Reymann’s Special Karte (1870) – ryc. 63, Mapa Królestwa Polskiego „Kwatermistrzowska” (1839) – ryc. 64. Mapy te obrazują stan ówczesnej
sieci miast i wsi powiązanych wzajemnie układem szlaków komunikacyjnych. Na
fragmentach map zilustrowane promieniste połączenia drogowe Janowa, Złotego
Potoku, Żarek. Analiza map pozwala zauważyć, iż intensywnym procesom kolonizowania obszaru w tym okresie towarzyszyła malejąca lesistość. Podczas osiemnastowiecznej fali osadniczej, z którą związany był silny rozwój rzemiosła (głównie
opartego na energii wody) doszło do znacznego wylesienia badanego obszaru.
Szczegółowo kwestię tę omówiono w odrębnym opracowaniu (Nita, Myga-Piątek,
2012 a, b).

Ryc. 63. Fragment środkowej części Wyżyny Częstochowskiej na mapie Karte von
Central Europa Reymanna (Reymann’s Special Karte), 1870; Glogau, Atlas Ark.
154 (70) Częstochowa i ark. 173 (77), Siewierz, skala oryginału 1: 200 000.
Fig. 63. Part of the central section of the Czestochowa Upland on Reymann's
Special-Karte, 1870; Glogau, Atlas Ark. 154 (70) Częstochowa i sheet 173 (77),
Siewierz, original scale 1: 200 000.
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Ryc. 64. Fragment Wyżyny Częstochowskiej na mapie Królestwa Polskiego
(„Kwatermistrzowskiej”), 1839, Warszawa, Atlas, Ark. 47, skala oryginału 1: 126 000.
Fig. 64. Part of the Czestochowa Upland on the map of the Kingdom of Poland
("Quartermaster’s Map"), 1839, Warszawa, Atlas, sheet 47, original scale 1: 126 000.

Kolejna fala kolonizowania obszaru badań przypadła na lata połowę XIX w. Powstawały wtedy głównie przysiółki i kolonie na prawie czynszowym (Baranowski,
1969). Proces ten na pewien okres rozwiązywał problem przeludnienia wsi. Obejmowano uprawą dawne ugory, nieużytki i poręby trójpolówki. Kolonizacja ta objęła
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przede wszystkim dobra rządowe. Postępował rozwój dotychczasowych wsi, których układy przestrzenne można określić jako ulicówki i rzędówki oraz wsie typu
przyczółkowego. Czynnik prawno-administracyjny – uwłaszczenie chłopów, spowodował, że większość wsi została przebudowana, najczęściej niezgodnie z pierwotnym planem osadniczym (Łoś, 1978). Dawne układy przestrzenne są praktycznie
nieczytelne. Na podstawie interpretacji szczegółowych map wojskowych z lat międzywojennych (WIG, 1934, 1936) oraz w oparciu o relacje najstarszych mieszkańców
można jeszcze odtworzyć miejsca usytuowania dworów i folwarków (np. Jaroszowie, Potoku, Żarkach, Przewodziszowicach, Pabianicach, Żurawiu, Bystrzanowicach,
i wielu innych) a nawet całych osad, które dzisiaj już nie istnieją. Przemiany stosunków społeczno-gospodarczych spotęgowało wybudowanie, biegnącej skrajem zachodnim Wyżyny Częstochowskiej (przez Myszków, Zawiercie i Częstochowę) kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej (1847). Było to było znaczącym bodźcem dla rozwoju miejscowości leżących wzdłuż trasy kolejowej (Monografia Zawiercia, 2003; Myga-Piątek,
2003). Reforma uwłaszczeniowa po powstaniu styczniowym (ponownie czynnik
prawny) wyznaczyła graniczna datę ustroju feudalnego i przyspieszyła proces rozwarstwienia i proletaryzacji wsi (Sobalski, 1974). Okres ten zbiegł się z upadkiem
rzemiosła, co wywołało falę przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, które w sposób
wymierny odzwierciedlały się w krajobrazie przez m.in. agraryzację miasteczek. Rezultatem było rozdrobnienie ziemi oraz wytworzenie się grupy ludności bezrolnej
i małorolnej, i przesunięcie zatrudnienia do pracy w folwarkach i w rozwijającym się
przemyśle (Groniowski, 1966). Przychylny klimat do rozwoju przemysłu stworzył
także inny czynnik polityczny – zniesienie granicy celnej z Rosją w 1851r. i otwarcie
rynku wschodniego (Monografia, 2003). Jednocześnie trwały procesy rewolucji technologicznej w zakresie produkcji z użyciem maszyn parowych i następnie elektrycznych. Wczesnokapitalistyczne zakłady294, wykorzystywały do napędu maszyn także
turbiny wodne. Jedną z ważniejszych gałęzi przemysłu było w okolicach Częstochowy, Zawiercia, Myszkowa, włókiennictwo, przemysł szklarski, hutniczy, odlewniczy, drzewno-papierniczy. Na skraju Wyżyny prowadzono eksploatację węgla brunatnego (okolice Zawiercia i Myszkowa), rud żelaza (okolice Zawiercia i Częstochowy). Nastąpiły wyraźne zmiany w krajobrazie kulturowym. W okolicach wymienionych miast zaczął powstawać typ krajobrazu górniczego i przemysłowego.
Reasumując do najważniejszych czynników krajobrazotwórczych w czasach nowożytnych należały czynniki polityczne, prawno-administracyjne, ekonomiczne,
społeczne, historyczno-kulturowe oraz postęp techniczny.
Czasy współczesne – XX i przełom XX/XXI w.
W XX w. na obszarze Wyżyny Częstochowskiej osadnictwo było już ustabilizowane.

W latach 1832-1835 powstała w Żarkach jedna z większych w kraju fabryk maszyn i narzędzi (Antoniewicz, 1982). Powstanie zakładów było pochodną ogólnopolskiej działalności St. Staszica i K. Lubeckiego, która stwarzała możliwości rozbudowy polskiego hutnictwa i górnictwa w czasach istnienia
Banku Polskiego (Gąsiorowska, 1922; Zimny, 1967) .
294
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Ustawy o reformie rolnej (1920 i 1925) usankcjonowały wielką własność prywatną opartą na dowolnej parcelacji. Majątki obszarnicze do tej pory stanowią widoczne
i wyróżniające się w krajobrazie zespoły wielkich pól uprawnych.295 Dochodziło do
niewielkich zmian w stylu i zasięgu zabudowy (ryc. 65, 66). Czasy gospodarki dworskiej przerwała II wojna światowa.

Ryc. 65. Fragment Wyżyny Częstochowskiej na mapie Karte des westlichen Russland,
1916; skala oryginału 1:100 000, Ark, E-39 Żarki.
Fig. 65. Part of the central section of the Częstochowa Upland on Karte des westlichen
Russland, 1916, original scale 1:100 000, sheet E-39 Żarki.

295

Czytelne na mapach nazwy: „pańskie”, „na pańskim”, „dworskie”.
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Ryc. 66. Fragment Wyżyny Częstochowskiej na Mapie Taktycznej Polski WIG
z roku 1934; skala oryginału 1:100 000, Ark. 571, Żarki.
Fig. 66. Part of the Czestochowa Upland on the Tactical Map of Poland by WIG,
1934, original scale 1:100 000, sheet 571, Żarki.

W okresie międzywojennym na badanych obszarze doszło do rozwoju krajobrazów kulturowych – górniczych. Do lat 70. XX w. zachodni skraj Wyżyny Częstochowskiej był terenem eksploatacji rud żelaza (okolice Blachowni, Huty Starej, Poczesny,
Przybynowa, Masłońskie, Rudnik pod Zawierciem, Blanowic). Intensywnie pozyskiwano także surowce skalne. Działania te pozostawiły w terenie liczne formy antropogeniczne: hałdy, szyby, wyrobiska w tym setki niewielkich łomików, dziesiątki
kamieniołomów i piaskowni oraz żwirowni. Największe zmiany zachodziły w związku z wydobyciem piasków wydmowych (użytkowanych m.in. na cele podsadzkowe).
Do największych przekształceń wcześniejszych krajobrazów rolniczych w krajobrazy
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górnicze doszło w okolicy Olsztyna, Zaborza-Siedlca, Łutowca, Niegowej i Ogrodzieńca. W krajobrazie pozostały odsłonięte powierzchnie piasków, które z czasem
zakończenia wydobycia rekultywowano (np. piaskownia w Siedlcu) przez nasadzenia czarnej sosny lub pozostawiano w stanie wtórnie zmienionym do naturalnej sukcesji lasu. Mniejsze obszarowo były wyrobiska piasków formierskich – eksploatowano wypełnione wtórnie leje krasowych. Wyrobiska te w dużej liczbie powstały
w pasie od Olsztyna po Żarki i Niegowę (m.in. Zawada, Trzebniów, Czatachowa,
Suliszowice). Dziś tworzą w krajobrazie ciągi „kraterów” – okrągłych lub owalnych
zagłębień terenu o średnicy od kilkudziesięciu do ponad stu metrów. Najczęściej
podlegają one naturalnej sukcesji lasu. Najpowszechniejsze i najliczniejsze było wydobycie wapieni górnojurajskich (głównie płytowych wapieni oksfordu). Wydobyciem objęto cały obszar Wyżyny, przy czym górnictwo skalne dominowało w części
północnej i zachodniej regionu. Kamieniołomy wapieni powstały w pasie od Częstochowy (Prędziszów, Aniołów, Złota Góra) przez Przybynów, Siedlec, Choroń, Jaworznik, Włodowice, Rzędkowice, Ogrodzieniec, Łazy Niegowa aż po Klucze na
południowej granicy Wyżyny Częstochowskiej). Obecnie pozostały czynne tylko nieliczne, w okolicy Włodowic, Choronia, Ogrodzieńca. Wzdłuż zachodniej granicy kuesty, na wychodniach doggeru wydobywano iły środkowojurajskie na potrzeby produkcji cegieł (m.in. w Korwinowie, Żarkach, Blanowicach). W pobliżu południowozachodniej granicy Wyżyny eksploatowano (do czasów II wojny światowej) w płytkich wyrobiskach oraz metodą sztolni i chodników i jurajski węgiel brunatny (okolice Siewierza, Poręby, Niegówki i Mrzygłodu oraz Blanowic). Do dzisiaj w okolicznych lasach można spotkać zalane szyby i szybiki z tamtego okresu. Pofalowany relief terenu jest skutkiem pozostałości po niewielkich hałdach i zwałowiskach skały
płonej, obecnie porośniętych lasem (seria Objaśnień do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski).
Na bazie wcześniej już rozwiniętej infrastruktury powstały duże zakłady przemysłowe w Częstochowie i Zawierciu (hutnictwa), Myszkowie i Żarkach (przemysł
maszynowy, metalowy, drzewny). Po drugiej wojnie światowej zaznaczały się także
typowe dla okresu gospodarki socjalistycznej procesy uwłaszczeniowe. Zmieniły się
formy własności – czynnik polityczny zdecydował o powstaniu Państwowych Gospodarstw Rolnych na miejscu wielkiej własności folwarcznej i Państwowych Gospodarstw Rybackich w miejscu prywatnych stawów. Upaństwowiono i zelektryfikowano duże młyny wodne (np. Kołaczew) i fabryki. Parcelacją objęto wielkie niegdyś majątki (Raczyńskich, Bunikowskich, Ordęgów). Upaństwowiono lasy. Zniszczeniu lub rozbiórce uległy urządzenia wodne (młyny, tartaki, folusze), niewielkie
zakłady przemysłowe (kuźnice, fryszerki) a także przez wieki zapewniające dostęp
do wody studnie – pańskie, gminne i gromadne, co doprowadziło do zubożenia fizjonomii krajobrazu (Myga-Piątek, 1997, 2002). Zaniedbano użytkowania stawów
hodowlanych i pstrągarni (Myga-Piątek, 1998). O roli tych obiektów dla krajobrazu
pisał szeroko Z. Podgórski (2004) w odniesieniu do Pojezierza Chełmińskiego. Szczegółowe badania prowadzone między Żarkami a Złotym Potokiem wykazały spadek
różnorodności krajobrazu kulturowego (zob. Myga-Piątek, 2004, 2006).
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Powojenne procesy osadnicze w regionie odzwierciedlały ogólną tendencją w tym
względzie. Po odzyskaniu praw miejskich Żarki, Janów, Pilica, Mstów, Ogrodzieniec
zaczynały ugruntowywać swą pozycję w tradycyjnej dla nich roli lub otrzymywały
nowe funkcje, np. związane z obsługą narastającego ruchu turystycznego. W osadach
wiejskich po wojnie trwał proces ich unifikacji, objawiający się przemianami w fizjonomii osad. Fakt ten był równoznaczny z utratą regionalnej tożsamości, co najszybciej objawiało się w przemianach architektonicznych (Czajkowski, 1977; BorowskaAntoniewicz, 1988; Bogdanowski, 1992, 1993, 1997).
Od końca lat osiemdziesiątych region, pomimo iż jest w większości objęty planem ochrony (Hereźniak, 1996), wynikającym z istnienia parku krajobrazowego i licznych rezerwatów przyrody, jest miejscem intensyfikujących się procesów osadnictwa
letniskowego i presji turystycznej.
Najważniejszymi pozaprzyrodniczymi czynnikami krajobrazotwórczymi w XX
w. były uwarunkowania polityczne, administracyjno-prawne, techniczne, ekonomiczne oraz demograficzne i biopsychiczne.
8.3.3. Etapy kształtowania krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej
Powyższa chronologiczna pozwoliła na wskazanie dominujących czynników
w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Wyżyn Częstochowskiej. Kolejnym krokiem było wyróżnienie etapów korelujących rozwój środowiska przyrodniczego
i kulturowych przekształceń krajobrazu, co pozwoliło na skonstruowanie profilu
stratygrafii krajobrazu kulturowego Wyżyny Częstochowskiej.
Wyróżnione etapy nawiązują do sposobów użytkowania krajobrazu – ustroju gospodarczego i typów własności i osiągnięć technicznych; uwzględniają cechy klimatyczno-roślinne i stosunki wodne panujące w danym okresie historycznym.296
Etap I – krajobraz przyrodniczy-naturalny (pierwotny) związany z okresowym
przebywaniem na Wyżynie Częstochowskiej społeczności schyłkowego paleolitu
(12000-8000 BC). Ze względu na ciepły i suchy klimat osadnictwem objęto jaskinie
położone bezpośrednio na zboczach doliny. Obszary wysoczyznowe pozostawały
wolne od osadnictwa i stanowiły rodzaj zaplecza surowcowego oraz żywnościowego. W etapie tym pozyskiwano naturalne zasoby wodne – wody źródeł, rzeki, wody
systemów jaskiniowych (Chmielewski, 1983) oraz sporadycznie, ze względu na suchość klimatu, wody opadowe. Stopień ingerencji w krajobraz był bardzo nieznaczny
i pozwalał na zachowanie pierwotnej jego struktury.
Etap II – krajobraz przyrodniczy (seminaturalny) – mezolitu (8000-4500 BC). Przebywające na terenie Wyżyny lokalne społeczności prowadziły gospodarkę przyswajającą, zbieractwo, myślistwo, rybołówstwo.

Pominięto wpływ klimatycznych zdarzeń ekstremalnych, które mogły zaburzyć ten układ, takich
jak: bardzo silne wezbrania lub niżówki, silne mrozy czy susze itp., które wpływając na zmianę sytuacji socjalnej społeczeństwa hamowały przemiany kulturowe w krajobrazie.
296
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Zmiany wywoływane na tym etapie miały charakter minimalny i podlegały naturalnym procesom ekologicznej samoregulacji. Gospodarka przyswajająca przystosowywała się do rozmiarów naturalnej produktywności krajobrazu przyrodniczego
i nie przekraczała bezpiecznego dla nich poziomu wykorzystania (Gąssowski, 1985).
Należy przypuszczać, że w końcowej fazie mezolitu, która zbiegła się z początkiem
okresu atlantyckiego, rzeki stanowiły ważne korytarze osadnicze. Zdobycze technologiczne mezolitycznych społeczności i towarzyszące im sposoby gospodarowania
pozwalały już na wykorzystanie siły transportowej rzek i ich wód jako źródła pożywienia. Obieg wody w zlewniach nie był naruszony a stany były ustabilizowane ze
względu na wysoką lesistość. Centra osadnicze istniały wzdłuż dolin rzecznych. Pod
koniec tego etapu w utrwalonych terytoriach zasiedlenia krajobraz mógł przybrać
postać quasikulturową.
Etap III – krajobraz przyrodniczy seminaturalny, quasikulturowy i kulturowy –
rolniczy neolitu (4500-1800 BC). Na obszarach objętych neolityczną eksploatacją środowiska krajobraz przybierał formę kulturową. Pozostałe obszary, wolne od ludzkiej
ingerencji zachowały krajobraz pierwotny a w strefach lokalnych penetracji seminaturalny. W związku ze stosowaniem ognia jako podstawowego środka agrotechnicznego gospodarka stawała się coraz bardziej intensywna (Godłowska i in., 1995). Pojawiły się realne zniszczenia w środowisku przyrodniczym polegające w pierwszym rzędzie na znacznych odlesieniach. Proces gospodarczy odzwierciedlił się bardzo wyraźnie w krajobrazie (karczowiska, wypaleniska).
W początkowym okresie neolitu, który przypada na schyłek optimum atlantyckiego należy przyjąć, iż zdecydowane zwilgotnienie klimatu spowodowało wypełnienie wodą masywu wapiennego, co objawiało się podwyższoną wydajnością źródeł i wzrostem przepływów rzek. W warunkach krasowych było to korzystne dla
osadnictwa. Rzeki oraz tereny stokowe stanowiły wówczas małe terytoria osadnicze.
Niewielki obszar „własności” terytorialnej grup osadniczych wynikał z zależności od
wody. Rzeki łączyły a działy wodne dzieliły terytoria osadnicze. Druga faza neolitu
(związana z gospodarowaniem człowieka kultury pucharów lejowatych, której ślady
zostały rozpoznane na badanym terenie) przypadła na okres pogorszenia warunków
klimatycznych w subboreale. Po okresowym osuszeniu, które zamyka okres atlantycki, zaznaczyło się ochłodzenie i zwilgotnienie początkowego stadium subboreału.
Jednocześnie trwała ekspansja osadnicza na tereny wysoczyznowe, bardziej suche,
które sprzyjały stosowanej wypaleniskowej technice agrarnej. Miejsca, w których
w naturalny sposób gromadziła się woda, były postrzegane jako najbardziej korzystne do zakładania osad.
Ochłodzenie i stopniowe osuszanie klimatu w subboreale spowodowało zmiany
w lokalnym obiegu wody. Zaburzenia mogły pojawiać się także w związku z sumowaniem się wpływów z postępującego odlesienia. W przekształcaniu krajobrazu
w tym okresie wyraźnie kumulowały się wpływy oddziaływań naturalnych, związanych ze zmianą klimatu i efekty gospodarczej działalności człowieka. Rozwijając system wypaleniskowy człowiek potęgował naturalny proces osuszania i przebudowy
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siedlisk w kierunku lasostepu i zbiorowisk trawiasto-łąkowych. W takich warunkach
rekonstrukcja lasu była znacznie utrudniona.
Po tym etapie nastąpiła ponad 500-letnia przerwa osadnicza. Czas ten pozwolił
na okresową regenerację krajobrazu przyrodniczego (seminaturalnego) a nawet odbudowę krajobrazów pierwotnych.
Etap IV – związany był z epoką brązu i wczesną epoką żelaza (okres halsztacki)
oraz odpowiadającą jej na tym terenie kulturą łużycką (1300-500 BC) (Błaszczyk, 1965
b). Krajobraz rozwijał się w warunkach klimatu ciepłego i suchego schyłkowego
subboreału. Dopiero w końcowym okresie nastąpiło ochłodzenie związane z pierwszą fazą subatlantyku. Przemiany środowiska dotyczyły głównie tradycyjnych obszarów zasiedlenia, do których wracały kolejne grupy osadników. Etap ten cechowało stacjonarne osadnictwo i długotrwałe użytkowanie terytoriów gospodarczych,
związane z osiadłym trybem życia. Nie prowadzono gospodarki surowcowej, gdyż
cała produkcja metalurgiczna brązu oparta była na imporcie (Foltyn, Waga, 1991).
Gospodarkę tego okresu cechowała równoczesność stosowania różnych technik eksploatacyjnych, zarówno przyswajalnych jak i produkcyjnych. Wynikała z tego potrzeba użytkowania wszystkich „pięter” krajobrazu – dolin, zboczy, stoków i wysoczyzn. Jednak gospodarka tego okresu wywierała punktową i minimalną presję na
krajobraz przyrodniczy; stopień jego przekształcenia w stosunku do struktur przyrodniczych naturalnych był niewielki. W dużym stopniu woda decydowała o tworzeniu się skupisk osadniczych. Na wyżynie Częstochowskiej panował krajobraz seminaruralny, quasikulturowy oraz kulturowy – rolniczy i pasterski.
Etap V – kulturowy rolniczy i osadniczy-wiejski z niewielkimi ośrodkami rzemieślniczymi w dolinach. Przypadający na drugą fazę epoki żelaza okres lateński i rzymski odpowiada ludność kultury przeworskiej (II-V w. n.e.). Etap ten odznaczał się
wprowadzaniem innowacji technicznych, związanych z upowszechnianiem narzędzi
żelaznych, co miało swoje reperkusje w sposobach użytkowania ziemi (Wielowiejski,
1960; Bolek, 1977). Rolnictwem zostały objęte wszystkie pietra krajobrazowe, różne
typy siedlisk, nawet kamieniste i trudne do uprawy grunty wysoczyzn. Osady już
wówczas korzystały ze studni o zrębowej konstrukcji drewnianej (MłodkowskaPrzepórowska, 1995, Myga-Piątek, 1997). Osadnictwo nadal koncentrowało się
w dolinach i w niższych partii stoków.
W etapie na szerszą skalę prowadzono gospodarkę wodną i rozwijano rzemiosło.
Analiza materiałów źródłowych wskazuje na to, Żarki były ośrodkiem wytopu żelaza, rozwijającym się w oparciu o lokalne surowce rud darniowych i syderytów. Potwierdzeniem tego faktu są także diagramy pyłkowe, które rejestrują spadek lesistości. Lokalnie rozwijały się krajobrazy górnicze.
Po 500 r. osadnictwo w rejonie Wyżyny Częstochowskiej zostało zarzucone.
Okresowe wyludnienie umożliwiło ponowny proces regeneracji krajobrazu w kierunku struktur naturalnych predysponowanych panującym wówczas klimatem. Następowała powolna regeneracja lasu, który opanowywał tereny odlesione w minionych wiekach, następowała regeneracja krajobrazów przyrodniczych seminaturalnych.
Etap VI – krajobraz kulturowy średniowiecza (IX-XV w.). Po 400-letnim okresie
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naturalnej rekonstrukcji krajobrazu nastąpiły przemiany związane z kolejną fazą
osadniczą. Początkowo, w warunkach klimatu ciepłego i suchego, osadnictwo koncentrowało się w starych terytoriach zasiedlania, w niższych partiach zlewni, gdzie
w miejsce wycinanych lasów grądowych i łęgowych powstawały większe kompleksy
krajobrazów rolniczych (Kurnatowski, 1995). Suchy klimat ograniczał osadnictwo
i gospodarowanie do dolin rzecznych i ich najniższych partii stokowych. W takich
warunkach rozwijały się na stokach grodziska – np. Osiedle Wały z IX w. w dolinie
Wiercicy (Błaszczyk, 1967, 1969).
Rzeki spełniały we wczesnym średniowieczu ważną rolę, podobnie jak we wcześniejszych etapach historii. Były podstawowym źródłem wody dla celów konsumpcyjnych i sanitarnych, uzupełniały pożywienie w ryby. Jednocześnie począwszy od
IX w. rzeki po raz pierwszy wykorzystano do rozwoju funkcji gospodarczych – stawały się czynnikiem lokalizacji szklarskiego rzemiosła (Gołąb, 1977) oraz pierwszych
kuźnic (Zientara, 1954). Tym samym utrwalany był system osadniczy w dolinach
rzecznych.
Studia porównawcze z obszarami o zbliżonej morfologii (Wyżyna Krakowska –
dolina Prądnika, Sąspowska, Dłubni), dla których istnieją bogatsze materiały źródłowe pozwalają przypuszczać, że od XIII w. na rzekach Wyżyny Częstochowskiej
zaczęły funkcjonować młyny zbożowe i słodowe (Myga-Piątek, 2003b).
Jednocześnie zwilgotnienie klimatu spowodowało częściowe uniezależnienie się
osadnictwa od doliny rzecznej. Wraz z wypełnianiem wodą masywu krasowego następowało rozproszenie osadnictwa na wysoczyzny; tam wykorzystywano wody
podziemne w formie kopanych studni. Osady z XIII i XIV w. są tego przykładem:
Moczydło297, Przewodziszowice, Zawada, Olsztyn, Niegowa, Zrębice, Jaroszowiec,
Suliszowice, Trzebniów i wiele innych. W tym etapie krajobraz kulturowy Wyżyny
został wzbogacony o budowle obronne (szlak warowni Orlich Gniazd, por. Bogdanowski, 1964, 1967, 1993; Błaszczyk, 1966).
Etap VII – krajobraz kulturowy osadniczy-wiejski i rolniczy oraz gospodarki leśnej
(leśny) okresu nowożytnego (XVI-XIX w.). Wraz z postępującym ochładzaniem klimatu (mała epoka lodowa) oraz przemianami ustroju gospodarczego następowało
dalsze rozpraszanie osadnictwa na nowe terytoria zasiedlenia. W etapie tym decydującą rolę przy wyborze miejsca gospodarowania zaczęły wyraźnie pełnić gleby. Było
to o tyle istotne, że podstawową formą własności ziemskiej był wielkoobszarowy
folwark. Stopniowo wypełniała się struktura osadnicza. Powstały nowe wsie np.
Czatachowa, Gorzków, Siedlec, Dąbrowa. Stosunki wodne ulegały w tym okresie
wpływom zjawisk ekstremalnych, których częstotliwość wyraźnie wzrosła w początkach wyróżnionego etapu. Gospodarowanie wodą w tym etapie przebiegało
odmiennie w zależności od usytuowania obszaru względem osi doliny. Na wysoczyznach utrwalały się krajobrazy osadnicze-wiejskie i rolnicze. Ludność zaopatrywała się
w wodę z lokalnych studni. Studnie „pańskie”, głębokie o wyrównanej zasobności
zarezerwowane były na potrzeby dworu, dlatego taż odrabiająca pańszczyznę ludność
297

Nazwa wsi jednoznacznie wskazuje na istnienie zasobnej studni lub źródła wody.
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budowała298 studnie „gminne” i „gromadzkie” lub korzystała z płytkich niewielkich
studni poziomu czwartorzędowego (Myga-Piątek, 1997, 2001, 2004a).
Stare osadnictwo w dolinach pełniło w tym etapie funkcję usługową w stosunku
do rolniczego zaplecza. Funkcjonowały zakłady rzemieślnicze wykorzystujące siłę
energetyczną rzeki. Koła wodne napędzały młyny, tartaki, folusze, tkalnie, a także
kuźnie i fryszerki. Na potrzeby energetyczne woda spiętrzana była w niewielkich
stawach. Intensywnie rozwijał się krajobraz wodogospodarczy, determinowany potrzebą racjonalnego korzystania z ubogich zasobów wód powierzchniowych. Nadal
rozwijały się krajobrazy osadnicze-miejskie Janowa, Olsztyna, Złotego Potoku, Żarek,
Kromołowa, Ogrodzieńca,299 itd.
Etap VIII – krajobraz kulturowy rolniczy i osadniczy-wiejski oraz gospodarki leśnej
(leśny) gospodarki wodnej i (wodogospodarczy) – modelowany w warunkach gospodarki pofeudalnej – dworskiej (1863-1945). Etap ten wyznacza nowy stosunek do
własności ziemskiej oparty na prawie czynszowym. Okres ten zbiega się także z powolnym ocieplaniem i stabilizacją klimatu. Oprócz typowych dla poprzedniego etapu form gospodarowania wodą zaczęły pojawiać się nowe. Stopniowo zagęszczała
się „kulturowa” sieć elementów osadniczych i towarzyszących jej elementów „wodnych”. Intensywnie rozwijało się młynarstwo, kuźnice, wykorzystywano energię
rzeki w pierwszych turbinach prądu elektrycznego. W osadach, w których istniały
dwory i folwarki (Siedlec-Piekło, Jaroszów, Moczydło, Trzebniów, Ludwinów itd.),
nadal podstawę zaopatrzenia w wodę stanowiły studnie. Rozrastała się sieć „pańskich” studni, wzrastała także ilość studni „gromadzkich” i „gminnych” (MygaPiątek, 1997, 2001). Poprawiało to, w porównaniu do poprzedniego etapu, sytuację
zaopatrzeniową wsi w wodę, jednak nadal uzupełnieniem była woda dowożona ze
źródeł. W okresie tym zakładano także stawy hodowlane z najsłynniejszą Pstrągarnią w Złotym300, Potoku (Myga-Piątek, 2003b), Jaworzniku, w Juliance, Krasinowie.
Powstałe w latach 80. XIX w. 44 stawy na Wiecicy zasadniczo wzbogaciły strukturę
„suchego” krajobrazu okolicy i przez zwiększoną retencję wpłynęły na warunki
obiegu wody w zlewni. W okresie międzywojennym czynniki technologiczne pozwalały także na wykorzystywanie wód rzek na potrzeby produkcji energii elektrycznej. Turbiny wodne pracowały m.in. w posiadłości Raczyńskich (Złoty Potok)
oraz w osadzie młyńskiej Ponik. W tym czasie Wiercica była postrzegana jako centrum postępu technologicznego. Podobną funkcje spełniały Białka, Krztynia, Czarna
Badania autorki (Myga-Piątek, 1997, 1999, 2004a) wykazały, że najgłębszą budowaną studnią była
studnia gminna w Jaroszowie (74 m). Do czasów obecnych przetrwała, po okresie „zapomnienia”
został po obecne zrekonstruowana i zabezpieczona.
299 Miasta funkcjonowały w oparciu o zasobne studnie miejskie ulokowane centralnie na rynku (do
dzisiaj w Janowie, Złotym Potoku, Żarkach, Zagórzu). Wraz ze wzrostem populacji mieszkańców
miast zasoby wodne studni okazywały się niewystarczające. Przyczyniło się to do podjęcia rozbudowy przestrzennej miast. Osadnictwo stopniowo „schodziło” coraz bliżej rzek. Większość domów
z początków XIX w. była budowana wprost nad rzekami (np. Złoty Potok, Kroczyce, Żarki). Wyjątkiem był Olsztyn, pozbawiony cieków wodnych i źródeł.
300 „Gospodarstwo Rybne Wyrozumowane” wg projektu M. Girdwoynia (1881 r.), na zlecenie hr. Raczyńskich.
298
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Struga i wiele mniejszych rzek regionu. Intensywnie rozwijała się krajobraz wodogospodarczy. Podobny scenariusz miał rozwój rzemiosła wodnego także w innych regionach Polski (Podgórski, 2006, 2007). W ostatnich dekadach XIX w. krajobrazy
osadnicze-miejskie podlegały powolnej destrukcji wskutek utraty praw miejskich (najczęściej jako wynik represji za udział w powstaniu styczniowym, m.in. Janów, Pilica,
Żarki, lub ze względu na niewielkie rozmiary i brak perspektyw rozwoju – Olsztyn).
Miasteczka ulegały przymusowej agraryzacji. O ich miejskiej niegdyś funkcji świadczył zachowany rynek i fakt organizacji jarmarków.
Z tego czasu pochodzą także pierwsze formy ochrony krajobrazu. Krajobraz kulturowy – chroniony powstał wokół źródlisk Zygmunta i Elżbiety oraz wzdłuż doliny
Wiercicy. Miał w swym założeni charakter parkowy. Obecna nazwa rezerwatu krajobrazowego „Parkowe” znajduje uzasadnienie w tym właśnie fakcie. Wyjątkowa
atrakcyjność i różnorodność krajobrazu stała się przyczyną nowego zjawiska społecznego jakim był ruch turystyczny. Za przełomową datę zainteresowaniem krajobrazem przyrodniczym i kulturowym całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
należy uznać słynną podróż naturalistów warszawskich do Ojcowa (w połowie XIX
w.).301 Sprawozdanie z tej podróży „otworzyło” analizowany region na zainteresowanie poznawcze (krajoznawcze) a z czasem turystyczne. Od początków XX w. Wyżyna Częstochowska przyjęła nową funkcję turystyczno-rekreacyjną. Nie powstawały jednak w tym czasie obiekty, które jednoznacznie organizowały by przestrzeń
w celu realizacji tej właśnie funkcji. W tym etapie nie tworzyły się nowe osady
a zmiany dotyczyły jedynie układów przestrzennych wsi i miasteczek oraz powstawania przysiółków i kolonii (Sobalski, 1974, 1978). W wyniku wzrastającego zaludnienia w miastach następowała ich przestrzenna rozbudowa. Rozkład dominujących
typów krajobrazów kulturowych na koniec tego etapu przedstawia mapa (ryc. 67).
Etap IX – krajobraz kulturowy kształtowany w warunkach gospodarki socjalistycznej (1946-1990). Przemiany w gospodarowaniu przestrzenią miały w tym okresie trzy ważne źródła. Pierwszym z nich był społeczny system własności, wynikający
z socjalistycznego modelu ustrojowego. Drugim była docierająca na wieś idea postępu technicznego. Kolejnym był nasilający się brak poszanowania człowieka wobec
środowiska naturalnego. Przyczyny te miały pośredni skutek w zagospodarowaniu
przestrzennym gdyż skutkowały zanikiem wrażliwości i troski o stan naturalnych
i kulturowych składników krajobrazu (dominacja własności państwowej lub spółdzielczej).

Z okazji obchodzonej rocznicy 150-lecia tej wyprawy K. Stronczyńskiego, W. Taczanowskiego i A.
Wagi odbyła się konferencje w Ojcowie i wydano publikacje naukowe – zob. E. Kaczmarzyk (2004); J.
Partyka (red., 2004); K. Stronczyński, W. Taczanowski, A. Waga (1855).
301

287

8. Krajobrazy kulturowe – tradycja i kierunki przemian – studia przypadku

Ryc. 67. Główne typy użytkowania terenu na Wyżynie Częstochowskiej w roku 1936.
Źródło: na podstawie mapy topograficznej WIG w skali 1:100 000.
Fig. 67. Main types of land use in the Czestochowa Upland in 1936.
Source: based on the 1:100,000 topographic map by WIG.
1 – Krajobrazy osadnicze; 2 – krajobrazy leśne; 3 – krajobrazy rolnicze i pasterskie; 4 – granica obszaru
badań; 5 – główne drogi; 6 – główne rzeki (krajobrazy wodogospodrcze – pasmowo).
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Od 1948 r. na Wyżynie Częstochowskiej rozpoczęto na szeroką skalę wiercenia
poszukiwawcze rud żelaza.302 Rozpoczął się intensywny rozwój krajobrazów górniczych i przemysłowych. Ze względu na osiągnięcia technologiczne wpływ uwarunkowań środowiskowych na proces gospodarowania przestrzenią został zminimalizowany. Oddziaływania polityczne, przemiany społeczne i postęp techniczny objęły
także rzemiosło. Duże młyny i tartaki objęto ustawą nacjonalizacyjną. Upadły drobne
zakłady rzemieślnicze pracujące w oparciu o napęd koła wodnego.303 Stopniowo likwidowano wszystkie elementy infrastruktury wodnej: młyńskie koła, młynówki,
spiętrzenia wody, groble, studnie, które bezpowrotnie ginęły z krajobrazu. Stawy
zmieniały system własnościowy304. Krajobraz wodogospodarczy ulegał bardzo szybkiej
destrukcji. We wsiach zakładano linie energetyczne i wodociągowe, co znacząco ułatwiło życie i pracę mieszkańców. Zmieniały funkcje dawne dwory i pałace stając się
siedzibą najczęściej dyrekcji PRG-ów lub, w najlepszym przypadku, szkół i przedszkoli.
Rozwój starych i powstanie nowych form aktywności gospodarczej (górnictwo,
przemysł, komunikacja, turystyka) otworzył nowe możliwości zatrudnienia dla rolników, którzy często podejmowali pracę w sąsiednim intensywnie rozwijającym się
Górnośląskim Okręgu Przemysłowym lub w zakładach przemysłowych Częstochowy.

Fakt ten znacząco przyspieszył budowę ujęć wód głębinowych. W latach 1950-1970 wybudowano
większość istniejących na badanym obszarze studni głębinowych. Spowodowało to stosunkowo
wczesne przyłączenie wsi analizowanego terenu do sieci wodociągowej. Proces doprowadzenia wodociągów, oprócz pozytywnych następstw, miał także skutki niekorzystne. W wyniku nagromadzenia
na niewielkim obszarze licznych studni głębinowych, których poziom eksploatacji często przekraczał
sto metrów, dochodziło do zdrenowania wody z płytszych studni i w efekcie do wzrostu leja depresji.
Spowodowało to zanik wody w studniach gospodarczych. Ponadto łatwa dostępność wody wodociągowej wywołała zmiany w sferze społecznej (zanik zawody woziwody, zanik zwyczajów i obrzędów
związanych z wodą) a także zmiany w świadomości mieszkańców, co objawiało się utratą szacunku
wobec dawnych źródeł pozyskiwania wody. Dotyczyło to przede wszystkim przydomowych studni,
które nie wykorzystywane zaczynały popadać w ruinę. Często były one zamieniane na wysypiska
odpadów. Wiele z nich z braku kanalizacji zamieniono wówczas na szamba. Studnie „gromadzkie”,
zlokalizowane przy drogach, jako „niczyje” ulegały stopniowej dewastacji wskutek aktów wandalizmu. W stosunku do studni bardzo głębokich – „pańskich”, budowanych jeszcze w czasach gospodarki dworskiej, przeprowadzany był demontaż zewnętrznej obudowy. Przykrywano je betonowymi
deklami tak, że stawały się niewidoczne w krajobrazie. Zabiegi te były organizowane i finansowane
przez gminy. Stopniowo ubożała struktura krajobrazu kulturowego pozbawiana elementów infrastruktury wodnej. Niekorzystne zmiany dotyczyły także oddziaływania na chemizm wód. Łatwa
dostępność wody wpłynęła na zwiększone jej zużycie, co przy braku kanalizacji i oczyszczalni ścieków spowodowało znaczne zanieczyszczenie wodonośca, poprzez niekontrolowany system wylewisk
ścieków.
303 Przyczyną było wprowadzenie niekorzystnego dla młynarstwa systemu ekonomicznego, preferującego wielkie jednostki gospodarcze i relatywnie niskie ceny energii elektrycznej czerpanej z sieci
(Myczkowski, Oremus, 1985). Niewielkie młyny wykazywały niezdolność podatkową wobec wygórowanych roszczeń ekonomicznych.
304 Najstarszy system stawy hodowlanych z 1881 r. w Złotym Potoku przejęło Państwowe Gospodarstwo Rybackie, a po 1990 r. zostało przejęte przez Agencję Rolną Skarbu Państwa.
302
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Uprawianie roli było najczęściej zajęciem dodatkowym (zjawisko chłoporobotników). W efekcie unowocześniania wsi i statusu materialnego ludności zmieniał się całościowy wizerunek krajobrazów osadniczych-wiejskich. Fakt modernizacji
wsi w bardzo wielu przypadkach ułatwił codzienne życie lokalnym społecznościom,
a chemizacja i mechanizacja rolnictwa zintensyfikowała produkcję rolną na mało żyznych glebach, co skutkowało wyższymi dochodami ludności. Stopniowo ograniczano powierzchnię terenów objętych użytkowaniem rolniczym kosztem powiększających swój zasięg lasów. W architekturze wiejskiej zaczęły pojawiać się elementy
„miejskie” – budowano coraz większe domy z materiałów standardowych (pustaki,
eternit, betonowe ogrodzenia). Miejskie i przemysłowe wzory i zunifikowany styl
architektoniczny doprowadziły do wielu wypaczeń stylistycznych w wiejskiej zabudowie. Podobny proces objął miasta. Część z nich odzyskiwała prawa miejskie, np.
Żarki (1949), Ogrodzieniec (1973), inne jak Janów, Olsztyn, Pilica pozostawały nadal
gminami wiejskimi. Proces modernizacji objął także te miejscowości – średniowieczne rynki zamieniono na parkingi, a centralne miejsce „nowoczesnej” przestrzeni publicznej wyznaczał blaszany pawilon GS i stacja paliw CPN.305 Spowodowało to zatracanie typowych elementów regionalnego budownictwa i prowadziło do nijaczenie krajobrazów osadniczych-wiejskich i -miejskich. Było to powodem wyraźnych niekorzystnych przemian w fizjonomii regionu. Krajobraz kulturowy ulegał zubożeniu,
tracił elementy swojskie i ulegał standaryzacji (Bogdanowski, 1997). Stan krajobrazu
w tym etapie ilustruje mapa (ryc. 68).
Etap X – po 1990 r. – etap obecny. Przemiany społeczno-ustrojowe, zachodzące
po 1989 r. powodują wyraźne przekształcenia krajobrazów. Czynnik ekonomiczny
i społeczno-własnościowy jest kluczowy dla obserwowanych zmian. Gospodarka
rynkowa spowodowała, że dynamicznie zmieniają się proporcje w powierzchni krajobrazów rolniczych i leśnych (gospodarki leśnej). W związku z intensywnym rozwojem
nowych form gospodarowania (szczególnie turystyki i usług) miejscowa ludność
zarzuca uprawę roli. Grunty rolne są masowo wyprzedawane. Po prawnej procedurze zmiany użytkowania (przekwalifikowania gruntów na działki budowlane) tereny te podlegają zabudowie pod tzw. drugie domy lub budownictwo letniskowe. Ponadto dochodzi do naturalnej sukcesji lasu na tereny nie użytkowane rolniczo (fot.
56). Odzyskiwanie praw miejskich np. Pilica (1994) prowadzi do urbanizacji krajobrazu. Łatwa dostępność materiałów budowlanych przyczynia się do dalszej standaryzacji krajobrazu i de facto czyni miejscowości bezstylowymi (fot. 57). Stan dominujących wybranych typów krajobrazów na rok 2005 ilustruje ryc. 69.

305

GS – Gminna Spółdzielnia, CPN – Centrala Produktów Naftowych.
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Ryc. 68. Główne typy użytkowania terenu Wyżyny Częstochowskiej w 1984 r.
Źródło: na podstawie Map Topograficznych w skali 1 : 10 000, 1:50 000.
Fig. 68. Main types of land use in the Czestochowa Upland in 1984.
Source: based on the 1:100,000; 1:50,000 topographic map by WIG.
1 – Krajobrazy osadnicze; 2 – krajobrazy leśne; 3 – krajobrazy rolnicze i pasterskie; 4 – granica obszaru
badań; 5 – główne drogi; 6 – główne rzeki.
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Ryc. 69. Główne typy krajobrazów kulturowych Wyżyny Częstochowskiej w 2005r.
Źródło: na podstawie Mapy cyfrowej, V Map Level 2, w skali 1:50 000.
Fig. 69. Main types of land use in the Czestochowa Upland in 2005.
Source: based on the 1:50,000 digital map, V Map Level 2.
1 – Krajobrazy osadnicze; 2 – krajobrazy leśne; 3 – krajobrazy rolnicze i pasterskie; 4 – granica obszaru
badań; 5 – główne drogi; 6 – główne rzeki (krajobrazy wodogospodarcze).
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Fot. 56. Stopniowe wkraczanie zbiorowisk leśnych
na krajobrazy rolnicze (gm. Olsztyn).
Photo 56. The gradual encroachment of forest
to agricultural landscapes, Olsztyn community.

Fot. 57. Bezstylowa zabudowa wsi.
Wieś Siedlec w otoczeniu nieużytków.
Photo 57. Rural buildings without style.
Siedlec village surrounded by wasteland.

Na podstawie materiałów źródłowych zestawiono schemat korelujący okresy klimatyczne z odpowiadającymi im okresami historycznymi i kulturowymi oraz etapami
ewolucji krajobrazu kulturowego (ryc. 70).
8.3.4. Stratygrafia krajobrazu kulturowego Wyżyny Częstochowskiej
W „biografii krajobrazu” Wyżyn Częstochowskiej wydzielono 10 etapów kształtowania krajobrazu kulturowego. Skorelowano je z okresową zmianą warunków przyrodniczych (zmiany głównie cech klimatyczno-roślinno–glebowych) oraz z okresami
historyczno-kulturowymi i właściwymi im grupami kulturowymi, które stanowiły
zasadnicze źródło modyfikacji krajobrazu w kierunku jego stopniowej kulturyzacji.
Korelacja ta pozwoliła na graficzne zobrazowanie stwierdzonych prawidłowości
(ryc. 70).
W dziejach historycznych krajobraz przyrodniczy Wyżyny ulegał trzykrotnej odbudowie w procesie naturalizacji po ustąpieniu oddziaływania czynników antropogenicznych. Kilkusetletnie przerwy (1800-1300 BC; 500 BC-200 AD; 500-900 AD) były
czasem wystarczającym na regenerację ekosystemów zgodnie z podłożem i ówczesnymi warunkami klimatycznymi (mozaika lasu, lasostepu i zbiorowisk łąk kserotermicznych). Badania prowadzone tą metodą pozwoliły ustalić związek osadnictwa
z formami zaopatrzenia w wodę oraz piętrami hipsometrycznymi obszaru. Formy
stacjonarnego osadnictwa „wędrowały” na różne piętra krajobrazowe (doliny rzeczne, stoki, wierzchowiny) w miarę doskonalenia technik użytkowania środowiska
przyrodniczego.
Sporządzony profil stratygraficzny krajobrazu kulturowego Wyżyny Częstochowskiej (ryc. 71) ilustruje chronologiczną „zastępowalność” typów funkcjonalnych
krajobrazu. Na tej postawie stwierdzono, iż współczesny krajobraz kulturowy Wyżyny Częstochowskiej ma postać heterogeniczną i heterotoniczną. Nastąpiło zatem „odwrócenie” typu krajobrazu, który pierwotnie miał postać homogeniczną i homotoniczną.

293

294
8. Krajobrazy kulturowe – tradycja i kierunki przemian – studia przypadku

Ryc. 70. Schemat korelacji okresów klimatycznych holocenu z okresami historycznymi i panującymi kulturami.
Etapy I-X opisane w teście. Źródło: Myga-Piątek U., 2001b (uzupełnione).
Fig. 70. Correlation diagram of Holocene climatic periods with historical periods and and prevailing cultures.
Source: Myga-Piątek U., 2001 b (completed).
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Ryc. 71. Profil stratygraficzny krajobrazu kulturowego Wyżyny Częstochowskiej
dla wyróżnionych etapów.
Fig. 71. Stratigraphic profile of the cultural landscape of the Czestochowa Upland for the
period of land use.
1 – krajobrazy przyrodnicze – pierwotne; 2 – krajobrazy przyrodnicze – seminarutalne lub guasikulturowe
3 – krajobrazy kulturowe pasterskie; 4 – krajobrazy kulturowe rolnicze; 5 – krajobrazy kulturowe osadnicze-wiejskie; 6 – krajobrazy kulturowe osadnicze-miejskie; 7 – krajobrazy kulturowe gospodarki leśnej (leśne); 8 – krajobrazy kulturowe gospodarki wodnej (wodogospodarcze); 9 – krajobrazy kulturowe górnicze;
10 – krajobrazy kulturowe przemysłowe; 11 – krajobrazy kulturowe turystyczne; 12 – krajobrazy kulturowe poeksploatacyjne.
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8.3.5. Mapa krajobrazów kulturowych Wyżyny Częstochowskiej
Mapę współczesnych krajobrazów kulturowych Wyżyny Częstochowskiej wykreślono w oparciu o dane z cyfrowej mapy Polski – V Map Level 2, w skali 1:50 000
(Nita, Myga-Piątek, 2012a,b) otrzymano mapę najważniejszych typów krajobrazów
kulturowych regionu (ryc. 72). Na podstawie map górniczych i sozologicznych,306 na
mapę tę naniesiono zasięgi krajobrazów górniczych i przemysłowych. Z kolei w oparciu
o zasięg współczesnych form ochrony przyrody (rezerwaty) wykreślono zasięg krajobrazów seminaturalnych (chronionych). Niewielkie rozmiary przestrzenne rezerwatów powodują, iż na przyjętej skali obrazowania krajobrazy seminaturalne zaznaczone są punktowo (około 120-200 ha). Nie włączono do krajobrazów seminaturalnych
obszarów parków krajobrazowych ze względu na zmiany środowiska przyrodniczego spowodowane osadnictwem, rolnictwem i turystyką. Tylko na niewielkiej powierzchni tereny parków krajobrazowych mają charakter quasikulturowy. Na mapie
celowo pominięto typ krajobrazu turystycznego. Wprawdzie praktycznie cała Wyżyna jest w zasięgu podwyższonej eksploracji turystycznej – z racji na unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe (krajobrazowe), jednak nie powstała tu jeszcze zintensyfikowana infrastruktura turystyczna (nie ma wielkogabarytowych hoteli, ciągów
parkingów, itp.). Infrastruktura ta występuje w rozproszeniu i nie ma na razie skoncentrowanej formy – jej zalążek tworzy się w okolicach Ogrodzieńca, Podlesic, Góry
Zborów, Olsztyna, Złotego Potoku, źródeł Zygmunta i w tych ostatnich przypadkach
może istotnie kłócić się z planami Jurajskiego Parku Narodowego (Hereźniak, 1996).
Podobnie rzecz się ma z krajobrazami religijnymi. Na badanym obszarze istnieje
ważny – ponadregionalny środek pielgrzymkowy w Leśniowie, ale jego oddziaływanie na krajobraz jest niewielkie i nie uprawnia do wydzielenia odrębnego typu
krajobrazu kulturowego (szczególnie w przyjętej skali opracowania).
Otrzymaną mapę można uznać za mapę współczesnych krajobrazów kulturowych (ujmowanych realnie) Wyżyny Częstochowskiej – ryc. 72.

Mapa Sozologiczna Polski, skala 1 : 50 000 w formie analogowej i numerycznej. Główny Urząd
Geodezji i Kartografii. Warszawa, 2005.
306
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Ryc. 72. Mapa głównych współczesnych typów krajobrazów kulturowych
Wyżyny Częstochowskiej.
Fig. 72. Map of the present day’s main types of cultural landscapes
in the Czestochowa Upland.
1 – krajobrazy chronione (seminaturalne); 2 – krajobrazy leśne; 3 – krajobrazy rolnicze; 4 – krajobrazy
osadnicze-wiejskie; 5 – krajobrazy osadnicze-miejskie; 6 – krajobrazy górnicze; 7 – krajobrazy przemysłowe;
8 – wody powierzchniowe (pasmowo występujące krajobrazy wodogospodarcze); 9 – główne drogi;
10 – granica obszaru badań.
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8.3.6. Przyczyny i kierunki współczesnych przemian krajobrazów Wyżyny
Częstochowskiej
Na podstawie kartograficznej analizy powierzchni zajętych przez krajobrazy
leśne, rolnicze i pasterskie (pastwiskowe) oraz osadnicze ustalono następujące zmiany
jakie zaszły w ostatnim stuleciu (tab. 17).
Tabela 17. Zmiany wybranych form użytkowania terenu na Wyżynie Częstochowskiej
w latach 1934-2005.
Table 17. Changes in selected forms of land use in the Częstochowa Upland in the years
1934-2005.
Typ krajobrazu

Krajobrazy osadnicze
Krajobrazy leśne
Krajobrazy rolnicze
Suma

km2

%

1936
44,43
4,18
256,10
24,09
762,60
71,74
1063
100

km2

%
1984

40,30
319,30
703,60
1063

km2

%
2005

3,79
30,04
66,19
100

33,16
317,30
712,80
1063

3,12
29,85
67,06
100

W badanym okresie 80 lat nastąpił spadek powierzchni krajobrazów osadniczych
(wiejskich i miejskich). W okresie półwiecza (1936-1984) nastąpił wyraźny wzrost krajobrazów leśnych i jednoczesny spadek powierzchni krajobrazów rolniczych. Lata 70
i 80. XX w. były okresem intensywnej migracji ludności z obszarów wiejskich do
uprzemysławianej Częstochowy i do miast konurbacji górnośląskiej, co spowodowało zaprzestanie rolniczego użytkowania terenu. Naturalną konsekwencją tego procesu była sukcesja, głównie sosny czarnej i pospolitej na tereny otwartego krajobrazu
rolniczego i pasterskiego (pastwiskowego). Dodatkowo proces ten został wzmożony
w latach 80-90. XX w. gdy rozpoczęła się intensywna akcja ochrony przyrody i krajobrazu (rozumiany de facto jako ochrona lasu). Obszary występowania krajobrazów
leśnych nie należące do parków krajobrazowych na obszarze Wyżyny Częstochowskiej stanowią zaledwie około 50 km2 (12,1%). Krajobrazy leśne (gospodarki leśnej
i chronione – seminaturalne i quasikulturowe) obliczone na podstawie mapy topograficznej w skali 1:50 000 oraz 1:10 000 mieszczą się w przedziale 28,7-29,2% powierzchni całego regionu (Nita, Myga-Piątek, 2012a). Interpretacja danych zawartych
na mapie sozologicznej w skali 1:50 000 przedstawiająca stan analizowanych składowych krajobrazu na lata 90. XX w. ukazuje proces intensywnego wkraczania roślinności na wzgórza i krajobrazy rolnicze, na których zarzucono działalność rolniczą
– 28,8% (1995 r.). Współcześnie, według danych zawartych w bazie Mapy cyfrowej
V Map Level 2 w skali 1:50 000 lesistość regionu osiągnęła 29,8% (2005 r.).
a uwzględniając dodatkowo obszary zakrzaczeń i zakrzewień należy podnieść tę
wielkość o 0,5%, co daje wartość przekraczającą 30% powierzchni Wyżyny zajętej
przez krajobrazy leśne. Na podstawie analizy ortofotomapy w skali 1:13 000 i zdjęć
satelitarnych – obraz satelitarny Landsat 7 ETM (piksel 14.25 cm) wartość tę można
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powiększyć o 8 do 10%, czyli do blisko 40% (2009-2010 r.). Jest to wielkość, którą należy uznać za aktualną (Nita, Myga-Piątek, 2012a).
Do innych zmian krajobrazów kulturowych odnotowanych na obszarze Wyżyny
Częstochowskiej, w ostatnim etapie (po1990 r.), a które podobnie jak w przypadku
Żuław Wiślanych i mazowieckiego odcinka pradoliny Wisły mają przebieg dwukierunkowy, należą:
Zmiany pozytywne:
– wzmożona ochrona prawna środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego w ramach systemu parków krajobrazowych; od lat 80. XX w. istnieje projekt
utworzenia w dolinie Wiercicy i wokół wzgórza Zamkowego w Olsztynie – Jurajskiego Parku Narodowego;307
– władze lokalne czynią starania na rzecz przywrócenia wyróżników tożsamości
krajobrazowej regionu; odtwarzane są dawne tradycji wodne,308 remontowane zabytkowe studnie, rewitalizowane zaniedbane stawy hodowlane (fot. 58); powstają
tematyczne szlaki turystyczne („Szlak za wodą”, „Szlak architektury drewnianej”
i in.);
– następuje intensywny rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych, m.in. wokół
zbiorników zaporowych w Przyłubsku, Siamoszycach i Dzibicach. W 2011/212 r.
zrewitalizowane zostało kąpielisko na stawie Amerykan w Złotym Potoku309 (fot. 59);

Fot. 58. Stawy hodowlane w dolinie Wiercicy
(założenie 1881 r. ).
Photo 58. Breeding ponds in the Wiercica Valley
(foundation year 1881).

Fot. 59. Zrewitalizowany staw Amerykan
w Złotym Potoku.
Photo 59. Revitalized Amerykan pond
in Złoty Potok.

– rewitalizacją objęte są krajobrazy osadnicze-miejskie:310 Żarki, Janów, Olsztyn,
Zespół R. Olaczka: http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/idn:1948.html;
Herźniak, 1996. Niestety projekt ten nie doczekał się dotychczas wdrożenia.
308 M.in. restauracji starych, zabytkowych studni, zawieszaniu kapliczek przy źródłach, odnawianiu
stawów, próbie restaurowania starych młynów. Nośnikiem nowych idei są także nowi „kolonizatorzy”, którzy w postaci osadnictwa letniskowego zaznaczają swój ślad w krajobrazie regionu.
309 Niestety przeprowadzona aranżacja turystycznej przestrzeni pozbawiła krajobraz naturalnego charakteru doprowadziła do formalnego zestandaryzowania.
310 Do krajobrazów miejskich autorka wlicza te, których cechy organizacji przestrzennej wskazują na
miejski charakter, pomimo, że formalnie mogły utracić praca miejskie.
307
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Złoty Potok, Kroczyce, Pilica – miejscowości korzystnie zmieniają swój wizerunek
i są zagospodarowywane pod kątem nasilającego się ruchu turystycznego.
Kierunek negatywny zmian polega na bardzo komercyjnym użytkowaniu krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a który jest wynikiem jego wysokiej atrakcyjności:
– upowszechnienie i promocja gmin Wyżyny Częstochowskiej jako miejscowości
turystycznych zapoczątkowało gwałtowny wzrost zainteresowania ze strony sezonowego osadnictwa.311 Po przekwalifikowaniu gruntów, podzielone pola są wyprzedawane na działki letniskowe. Prowadzi to do fragmentacji dawnych krajobrazów
rolniczych i początkuje ich przekształcanie w krajobrazy osadnicze o nieuregulowanym wzorcu przestrzennym (bardzo rozproszony charakter osadnictwa, w którym
trudno jest wydzielić siedlisko); potęguje to chaos przestrzenny postrzegany w całościowym wizerunku regionu. Nowe posesje nierzadko lokowane są w pobliżu ostańców skalnych; działki są grodzone trwałymi, często betonowymi płotami, co wpływa
na pogorszenie estetyki krajobrazu i jego hermetyzację (Pietras, Myga-Piątek, 2005;
Myga-Piątek, 2008d; Myga-Piątek, 2010 a). Procesowi temu towarzyszą niewielkie
wylesienia;
– z uwagi na niską opłacalność produkcji rolnej na słabych glebach, część pól nie
jest użytkowana – dawne rozłogi stanowią obecnie nieużytki i podlegają naturalnej
sukcesji lasu (fot. 56);
– po okresie intensywnych nasadzeń i naturalnej sukcesji obserwowana jest niewielka tendencja do selektywnych odlesień (obserwacje terenowe, dyskusje z pracownikami parków krajobrazowych). Zabiegi odlesienia mają na celu ratowanie zagrożonych gatunków flory i fauny oraz ochronę odrębności i unikatowości krajobrazowej Wyżyny Częstochowskiej przez m.in. wycinkę młodych osobników drzew
wkraczających na podnóże ostańcowych form skalnych, wycinanie sosny, koszenie
pokrzyw. Akcję takiej wycinki prowadziły służby parków krajobrazowych województwa śląskiego na terenie Rzędkowic, Podlesic, Trzebniowa, Olsztyna (w tym
odsłonięcie ostańca Biakło, zwanego jurajskim Giewontem). Selektywne cięcia miały
przede wszystkim na celu odsłanianie wzgórz, ostańców, warowni i tworzenie osi
widokowych, czyli wzmocnienie walorów fizjonomicznych Wyżyny. W niektórych
gminach np. Podlesice i Olsztyn wprowadzono także kulturowy wypas (Czylok, Ślusarczyk, Tyc, Waga 2010). Zabiegi te mają charakter lokalny i nie wpływają znacząco
na zmniejszenie powierzchni leśnych Wyżyny Częstochowskiej;
– w najbliższych latach całkowita lesistość Wyżyny Częstochowskiej przy obecnym trendzie może osiągnąć poziom nawet 50-60%.

Uwaga nowych nabywców nieruchomości kierowana jest także na nielicznie już zachowane stare
wiejskie kamienne domy; notowane są przypadki ich remontu zgodnie z założeniami stylu regionalnego. Szczególnym zainteresowaniem wśród nowych nabywców cieszyły się porzucane kolonie i
przysiółki rozproszone wśród lasów. Niestety nie dotyczy to wszystkich obiektów (Myga-Piątek,
1999).
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9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Poniżej przedstawiono wnioski, które można odnieść do trzech poziomów opracowania: wymiaru teoretycznego, aplikacyjnego i empirycznego.
Przeprowadzone studia konceptualne pozwoliły na:
– usystematyzowanie i dookreślenie podstawowych terminów dotyczących krajobrazu kulturowego oraz wprowadzenie kilku autorskich pojęć używanych w dalszych częściach pracy (m.in. stratygrafia krajobrazu, luka krajobrazowa, intruzja krajobrazowa);
– przegląd głównych nurtów i szkół badawczych krajobrazów kulturowych oraz
syntetyczną ocenę stanu badań i weryfikację przydatności poszczególnych kierunków badawczych w sferze aplikacyjnej;
– sporządzenie modeli struktur przestrzennych głównych typów krajobrazów
kulturowych jako ewolucyjnych ogniw wywodzących się z krajobrazu przyrodniczego (naturalnego) pierwotnego;
– identyfikację czynników krajobrazotwórczych, ich typologię oraz analizę powiązań;
– opracowanie kilku możliwych wzorów (podejść) typologizowania krajobrazów
kulturowych, w tym autorskiej typologii fizjonomiczno-percepcyjnej i ewolucyjnofunkcjonalnej;
– analizę procesu ewolucji podstawowych typów krajobrazów kulturowych ze
szczególnym uwzględnieniem krajobrazów rolniczych i osadniczych wiejskich;
– opracowanie czterech modeli badawczych krajobrazu: analizy czynnikowej, regionalnej („biografii krajobrazu”), analizy wartości oraz stratygrafii krajobrazu, które
zweryfikowano w empirycznej części pracy;
– skartowanie wybranych warstw krajobrazu kulturowego i zaprezentowanie
propozycji kartograficznego wzoru syntetyzowania funkcjonalnych typów krajobrazów kulturowych; przedstawienie to zawiera zaledwie kilka wybranych typów krajobrazów i pokazuje, że kolejne „nakładanie” warstw uczyni mapę nieczytelną; fakt
ten uzasadnia propozycję tworzenia map krajobrazów kulturowych jako wielowarstwowych map wirtualnych (multimedialnych a nawet multisensorycznych); przy
zastosowaniu tradycyjnych metod kartograficznych nie jest możliwe stworzenie jednej „uniwersalnej” mapy krajobrazów kulturowych312;
– stwierdzenie, iż w zakresie kartowania krajobrazów istnieje wiele sposobów
obrazowania, w zależności od przyjętego podejścia badawczego; jedną z nowych
możliwości byłaby mapa prezentująca stopień homo- lub heterogeniczności oraz
homo- lub heterotoniczności krajobrazów kulturowych; zadanie to wydaje się bardzo
trudne, lecz z naukowego punktu widzenia niezwykle interesujące; dałoby możliwość

Należy spodziewać się, że wraz z rozwojem technik kartografii komputerowej i upowszechnianiem
atlasów 3D, będzie można kreować dowolnie takie mapy wg zadanych przez badacza kryteriów
i walorów – także ilustrując np. niematerialną postać krajobrazów; obecnie mapy takie można sporządzać dla niewielkich regionów, stosując odpowiednią skalę obrazowania.
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przełożenia postaci wertykalnej zróżnicowania krajobrazów kulturowych (zaproponowana metoda stratygrafii krajobrazów i profili krajobrazowych) na postać horyzontalną (mapa);313
– tym samym wskazano na wielość podejść badawczych do krajobrazu kulturowego; kwestią czasu jest wzrost wiedzy (a nie tylko informacji) o krajobrazie kulturowym, co umożliwi tworzenie nowych modeli badawczych.
Ponadto przeprowadzone studia konceptualne pozwoliły na zweryfikowanie
postawionych tez (założeń wstępnych):
– krajobraz kulturowy jest tworem ewolucyjnym;
– w zakresie funkcji jaką spełnia, przyrodniczej genezy i stopnia przekształcenia
a nawet pod względem percepcyjnym jest pojęciem typologicznym;
– w zakresie genezy kulturowej („biografia krajobrazu”, stratygrafia krajobrazu)
krajobraz jest tożsamy z wizerunkiem regionu. W takim podejściu krajobraz kulturowy powstaje wskutek „rzutowania” regionu kulturowego na region fizycznogeograficzny.
Autorka jest zdania, iż toczone na łamach literatury naukowej próby jednoznacznego określenia typologicznego czy regionalnego charakteru krajobrazu kulturowego są skazane na niepowodzenie. Można raczej mówić o swoistym dualizmie ujęć
krajobrazów kulturowych.
Prowadzone badania pozwoliły na następujące wnioski o charakterze praktycznym:
Z przeglądu bogatej literatury wyłaniają się wyraźnie dwa dominujące kierunki
badań krajobrazu kulturowego. Pierwszym jest kierunek ekologii krajobrazu, reprezentujący podejście klasyczne i fizycznogeograficzne (tu jedynie wzmiankowane),
przed którym otwierają się liczne zadania aplikacyjne w związku z potrzebą ochrony
krajobrazów przyrodniczych i oceną antropopresji na krajobraz. Drugim, skrajnie
różnym – kierunek badań krajobrazów kulturowych w nurcie semantycznym. Nurt
ten, silnie reprezentowany przez przedstawicieli tzw. nowej geografii kultury skupionych przede wszystkim w szkole z Berkeley, przenika obecnie na grunt europejski, w tym polski. Badania związane z postrzeganiem, interpretowaniem krajobrazu
jako ikony, tekstu, analizowanie jego znaczeń i form mają współcześnie bardzo duże
znaczenie praktyczne w związku z dynamicznymi przemianami politycznymi i kulturowymi. Wspólnie z nurtem estetycznym są istotne także w badaniach geograficznych nad warunkami poprawy jakości życia. Przyczyniają się do analizowania treści
krajobrazów kulturowych (szczególnie miejskich i poeksploatacyjnych).
Analiza literatury przedmiotu wykazała wzrost zainteresowania polskich geografów przedmiotem badań jakim jest krajobraz kulturowy. Jednym z powodów tego zainteresowania jest zapewne większe otwarcie geografii na treści humanistyczne
(antropogeografia, geografia kultury), co nastąpiło w okresie po transformacji ustrojowej. Fakt zarzucenia w okresie powojennym tej tematyki pozwolił nie tylko na
Ta ostatnia uwaga wskazuje na wielkie, jeszcze nie zagospodarowane terytoria badawcze dla geografii krajobrazu i przeczy nadużywanej ostatnio opinii o kryzysie geografii.
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czasowy dystans i refleksję w stosunku do przedmiotu badań, ale przede wszystkim
stworzył potrzebę „nadrobienia zaległości” w tej dziedzinie. Obecne zainteresowanie
krajobrazem kulturowym wynika także z potrzeby krytycznego spojrzenia na polską
przestrzeń kulturową, kształtowaną w okresie powojennym oraz w dekadach postsocjalistycznych przemian ustrojowych i gospodarczych.
Stwierdzone tematyczne zbliżenie geograficznych badań nad krajobrazem kulturowym i badań z zakresu architektury krajobrazu sprawia, że krajobraz kulturowy
staje się terminem „konkurencyjnym” w dobrym tego słowa znaczeniu. Skłania geografów do silniejszego zaakcentowania naukowej obecności na tym polu badawczym
i aplikacyjnym. Przyczynia się także do szukania wspólnych inicjatyw, uczestniczenia w programach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych. Korelacja między
dyscyplinami daje dobre rezultaty, ponieważ umożliwia wielokierunkowe spojrzenie
na wartości przestrzeni oraz na kwestię ochrony i kształtowania krajobrazu. Interdyscyplinarna współpraca dotyczy przede wszystkim obszarów cennych przyrodniczo
i kulturowo. Diagnozę jakości krajobrazów kulturowych poszczególnych regionów
mogą realnie wspomagać zaproponowane w pracy metody analizy i wzorce oceny
wartości krajobrazów.
Współcześnie interpretacje krajobrazu kulturowego są możliwe z wykorzystaniem narzędzi i technik komputerowych, w tym GIS (m.in. Myga-Piątek, Nita, 2003;
Nita, Myga-Piątek, 2005). Połączenie tradycyjnych metod z nowoczesnym aparatem
wizualizacyjnym pozwala interpretować krajobraz kulturowy pod kątem jego tradycji i tożsamości a także prognozować kierunki przemian. Prace takie są jednym ze
sposobów otwarcia geografii na cele i przedsięwzięcia praktyczne. Pokazują m.in.
możliwości zastosowania wyników badań krajobrazowych w kompleksowych opracowaniach geograficznych, dotyczących niewielkich obszarów jak gminy, powiaty
a także w studiach zagospodarowania przestrzennego, wskazaniach do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, ocenach oddziaływania na środowisko
czy planach ochrony terenów prawnie chronionych.
W pracy stwierdzono, iż wiele współczesnych procesów ekonomicznych, społeczno-gospodarczych, cywilizacyjno-technologicznych oraz prawnych stanowi poważne zagrożenie dla stabilności i różnorodności krajobrazów kulturowych. Istnieje
zatem potrzeba ich ochrony oraz świadomego, odpowiedzialnego kształtowania.
Potrzeba ta dotyczy w pierwszym rzędzie obszarów, w których stopień i tempo antropogenizacji jest bardzo wysokie a także obszarów, w których doszło do żywiołowych zmian i w konsekwencji upadku zrównoważonego gospodarowania.
W części empirycznej pracy stwierdzono prawidłowości dotyczące ewolucji krajobrazów kulturowych wybranych regionów. Specyficzne cechy krajobrazów kulturowych Żuław Wiślanych i Mazowsza były pierwotnie (na wczesnym etapie osadnictwa) wynikiem deterministycznego związku człowieka z przyrodą. Związek ten znalazł wyraz w krajobrazie kulturowym przez charakterystyczne (stwierdzone w pracy) cechy organizacji przestrzennej oraz wyróżniki wernakularnej architektury. Racjonalność użytkowania krajobrazu kulturowego w warunkach stałego nadmiaru
wody (Żuławy Wiślane) oraz okresowych powodzi (dolina Wisły w granicach
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Mazowsza) spowodowała, że wypracowany przez Olędrów „wzorzec krajobrazowy” był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Z czasem był respektowany
i upowszechniany także w obszarach nie objętych żywiołem olęderskim. W ten sposób wykształciła się tradycja przestrzenna oparta z jednej strony na rozumieniu i poszanowaniu praw przyrody a z drugiej na wielowiekowych doświadczeniach Olędrów. Te szczególne umiejętności techniczno-inżynieryjne w połączeniu z cechami
biopsychicznymi i kulturowymi społeczności olęderskiej utrwaliły w krajobrazie
swoisty rodzaj determinizmu przyrodniczo-gospodarczego. Wyłom w pielęgnacji
tego wzorca przyniosły czasy II wojny światowej i lata powojenne. Bezpośrednie
zniszczenia systemu melioracyjnego (zalanie Żuław Wiślanych w wyniku zniszczenia wałów) oraz przerwanie ciągłości kulturowej wskutek wysiedleń ludności olęderskiej (utożsamianej z osadnictwem niemieckim) były pierwszymi przyczynami
upadku tradycji krajobrazu kulturowego. Proces zniszczenia tradycji krajobrazu kulturowego badanych obszarów został spotęgowany przez wprowadzone po II wojnie
światowej zasady gospodarki centralnie sterowanej i rolnictwa kolektywnego a także
w pewnym stopniu przez przymus „unowocześniania” krajobrazu. Po 1990 r., na
krajobrazu kulturowy badanych regionów odnotowano wpływ kolejnych czynników, w tym: społecznych (zmiana systemu własności, oddziaływanie kultury masowej), ekonomicznych (np. nowe źródła finansowania, dopłaty unijne do rolnictwa)
i prawno-administracyjnych.
W przypadku obu regionów najszybciej uległa zniszczeniu warstwa symboliczna
i emocjonalna krajobrazu kulturowego. Utrata genius loci i głębokiej lecz ulotnej warstwy semantycznej może rodzić obawy co do możliwości rewitalizacji badanych krajobrazów (szczególnie siedlisk). Stwierdzono, że w przypadku Żuław Wiślanych istnieją bardziej zaawansowane projekty, których celem jest odbudowa tożsamości
i tradycji krajobrazu kulturowego. Należy spodziewać się, że w najbliższych latach
dojdzie do zdecydowanej poprawy jakości krajobrazu kulturowego tego regionu
przez wzmocnienie wartości w obrębie wszystkich pięciu badanych grup kryteriów.
Zrównoważonemu rozwojowi krajobrazu Żuław Wiślanych i podniesieniu jego prestiżu sprzyja także turystka. Wizerunek regionu jest pielęgnowany ze względu na to
nowe źródło użytkowania ekonomicznego. Dochody z turystyki mogą być reinwestowane w poszczególnych gminach na realizację lokalnych projektów, m.in. na restaurację obiektów tradycyjnej architektury – głównie domów podcieniowych i mennonickich cmentarzy, odtwarzanie parków, udrażnianie rowów melioracyjnych, itp.
Odbudowywana tolerancja kulturowa sprzyja wzmacnianiu warstwy symbolicznej
i emocjonalnej.
Obecnie o „nowoczesności” wsi nie świadczy jedynie jej elektryfikacja i wielokondygnacyjne budownictwo. Zarządzanie krajobrazem wiejskim oparte jest przed
wszystkim na rozbudzaniu głębokiej świadomości mieszkańców, którzy partycypują
w działaniach na rzecz krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego,
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przeciwdziałają licznym konfliktom (Pawłowska, 2010), użytkują krajobraz zgodnie
z jego tradycją, korzystając przy tym z najnowszych zdobyczy techniki.314
W przypadku Żuław Wiślanych stwierdzono już udane próby odbudowy regionalnej tożsamości. Rewitalizowane są wsie o zabudowie neowernakularnej a lokalizacja nowych siedlisk odbywa się na terpach z respektowaniem założeń stylistycznych regionalnej architektury. Krajobraz kulturowy ponownie staje się symbolem
regionu, jego rozpoznawalnym wizerunkiem i dowodzi odradzającej się swojskości.
W przypadku Mazowsza takie próby są mniej liczne, choć i tam należy spodziewać
się „odbudowy” tradycyjnych wzorców użytkowania krajobrazu kulturowego doliny Wisły w najbardziej zrównoważonej postaci użytkowania środowiska przyrodniczego. Działania takie będą miały sens i szansę na powodzenie wtedy, kiedy zostaną
wykorzystane osiągnięcia współczesnej techniki i technologii dla przywrócenia naturalnego rytmu użytkowania krajobrazu w dolinie Wisły. Wymaga to przede wszystkim funkcjonowania konkretnych przepisów dotyczących prawa budowlanego, wypracowania ekonomicznych mechanizmów opłacalności utrzymywania polderów,
przywrócenia na większą skalę ekstensywnej hodowli bydła i wzrostu świadomości
mieszkańców. Dopiero takie działania pozwolą na realizację założeń rozwoju zrównoważonego.
W przypadku Wyżyny Częstochowskiej stwierdzono 10 etapów ewolucji krajobrazów kulturowych, które skorelowano z okresami rozwoju kultur oraz okresami
klimatycznymi. Skonstruowany profil stratygraficzny wskazał na istnienie trzech luk
w ewolucji krajobrazu kulturowego tego regionu, w których następowała regeneracja
krajobrazów seminaturalnych a nawet pierwotnych. Analiza układu nawarstwień na
profilu wskazuje, że krajobraz kulturowy Wyżyny Częstochowskiej do okresu mezolitu rozwijał się w sposób ewolucyjny. Stratygrafia krajobrazu kulturowego Wyżyny
przedstawiała już w roku 1300 BC postać heterogeniczną niepełną (T2/B) – zawierającą luki. W porównaniu do obszarów sąsiednich (np. lessowych obszarów Małopolski) stwierdzono w tym czasie brak ogniwa ewolucyjnego krajobrazów osadniczych
wiejskich i miejskich. Z kolei obecność surowca krzemiennego spowodowała bardzo
wczesny rozwój krajobrazów górniczych (ewolucyjnie późniejszych). Sprawiło to, że
stratygrafia krajobrazu kulturowego przyjęła postać odwróconą (T2/C). W okresie
1300-500 BC krajobrazy kulturowe Wyżyny reprezentowały już postać heterogeniczną i heterotoniczną odmiany mieszanej (T3/A). Ponadto przerwy w użytkowaniu
krajobrazu i w osadnictwie stacjonarnym, szczególnie w okresie 500 BC-200 AD
i 500-900 AD, spowodowały ponowne ujednolicenie krajobrazu wskutek naturalizacji. Począwszy od wczesnego średniowiecza (od ok. 900 r.) krajobrazy kulturowe
rozwijały się w postaci heterogenicznej i heterotoniczej odmiany wertykalnej (T3/B).
Intencją autorki jest wyraźne podkreślenie, iż szacunek wobec tradycji przestrzeni nie oznacza powrotu do XIX-wieczego systemu użytkowania krajobrazu i niskiego standardu życia w „skansenach”.
Aktualnie istnieje możliwość korzystanie z maszyn i urządzeń rolniczych ułatwiających pracę i podnoszących wydajność, stosowanie systemów dociepleń domów, wyposażanie mieszkań w urządzenia
poprawiające komfort życia i wypoczynku itd. Taki model łączenia tradycji z nowoczesnością wybrało i podtrzymuje wiele regionów zachodniej Europy np. Prowansja, Alzacja, Bretania czy Toskania.
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Reprezentują tym samym bardzo złożony styl użytkowania krajobrazu, który realizuje różne funkcje.
Analiza krajobrazu kulturowego Wyżyny Częstochowskiej wg tego modelu badawczego wskazuje na spadek udziału krajobrazów rolniczych i pasterskich (odmiany
pastwiskowej) oraz osadniczych wiejskich i różnicowanie się typów krajobrazów.
Z punktu widzenia funkcji ekologicznych interesujący jest wysoki udział krajobrazów gospodarki leśnej (leśnych) i nawet seminaturalnych. Potwierdzają to także opracowane mapy wybranych warstw krajobrazu kulturowego Wyżyny. Jednak jak wykazano (także w wielu wcześniejszych pracach autorki) wzrost powierzchni leśnych
jest poważnym zagrożeniem dla zachowania unikatowych wyróżników krajobrazu
przyrodniczego i kulturowego regionu (Nita, Myga-Piątek, 2012 a). Dochodzi tu do
wyraźnego konfliktu pomiędzy ochroną środowiska i ochroną krajobrazu.
Stwierdzone w badaniach Wyżyny Częstochowskiej nawarstwienia krajobrazów
kulturowych świadczą o wysokiej wartości krajobrazu. Reprezentuje on różne typy
użytkowania przez człowieka lecz ponadto, w obrębie wyróżnionych typów przedstawia postać długiego trwania. Większość stwierdzonych typów funkcjonuje na terenie Wyżyny Częstochowskiej co najmniej od początków średniowiecza (seminaturalny, gospodarki leśnej, rolniczy, osadniczy-wiejski). Wielowiekowe tradycje mają też
krajobrazy osadnicze miejskie (małych miasteczek i osad, które utraciły prawa miejskie lecz pod względem przestrzennym reprezentują ten typ krajobrazów) oraz krajobrazy gospodarki wodnej. Aktualnie zachodzi wstępny proces kształtowania się krajobrazów turystycznych, choć funkcja turystyczna jest realizowana w regionie już co
najmniej od 150 lat.
Tym samym istnieje wyraźna korelacja metody stratygraficznej z metodą analizy
wartości. Wykazana dawność i autentyczność krajobrazów kulturowych należą do
jednych z ważniejszych kryteriów oceny ich wartości.
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10 . ZAKOŃCZENIE
Aktualne zainteresowanie problematyką krajobrazową przekroczyło poziom regionalny i krajowy. Krajobraz kulturowy zajął istotną pozycję w zbiorze wspólnej
polityki europejskiej. Tworząc swego rodzaju zewnętrzny, przestrzenny zapis występujących na określonym obszarze zjawisk naturalnych i ludzkich działań oraz ich
wzajemnych relacji, krajobraz kulturowy uznany został za istotny element identyfikacji europejskiej. Dowodzi tego, przyjęta w Strasburgu 19 lipca 2000 r. przez państwa członkowskie Rady Europy, Europejska Konwencja Krajobrazu, której Art. 5
zobowiązuje każdą ze stron do podejmowania działania na rzecz (...) zintegrowanego
krajobrazu z własnymi (krajowymi) politykami w zakresie planowania regionalnego
i urbanistycznego, własnymi politykami kulturowymi, środowiskowymi, rolnymi, społecznymi i gospodarczymi (...), wpływającymi bezpośrednio na krajobraz. (...). Państwa strony (...)
zobowiązane są do podporządkowania krajowych polityk społecznych, gospodarczych w tym
rolnych, przemysłowych ochronie krajobrazu. Tym samym polityka ochrony krajobrazu
ma w Polsce wymiar europejski (Degórski, 2004). Wskazują na to dokumenty międzynarodowe np. Europejska Koncepcja Rozwoju Przestrzennego (EUREK). Dokumenty te powstają jako odpowiedź na zachodzącą systematycznie destrukcję krajobrazów kulturowych w skali kontynentu. Kraje Europy wschodniej i środkowej,
w których proces żywiołowej urbanizacji i industrializacji wywarł największe piętno, mają w tym zakresie najwięcej do naprawienia. Szczególną pozycję zajmują krajobrazy poeksploatacyjne, które powinny być kształtowane wielowarstwowo jako
dziedzictwo natury, gospodarki rolnej, leśnej, górnictwa i przemysłu (Gasidło, 2002).
Aktualnie w Polsce trwa zaawansowany proces rewitalizacji krajobrazów miejskich, przemysłowych, górniczych. Jest on wspierany licznymi lokalnymi projektami
dotyczącymi polepszenia jakości przestrzeni i standardów życia, szczególnie w miastach. Przemiany tam zachodzące powinny być przedmiotem odrębnego omówienia,
ponieważ współczesne czynniki krajobrazotwórcze mają często inny charakter i natężenie w odniesieniu do kreowania krajobrazów miejskich i wiejskich. Jak dowodzi
przykład Żuław Wiślanych, Mazowsza i Wyżyny Częstochowskiej – współcześnie
krajobraz rolniczy i osadniczy-wiejski wymaga rewitalizacji, wszechstronnej pielęgnacji
i ochrony. Ze względu na fakt narastających zagrożeń, jakie dla wizerunku przestrzeni niesie zunifikowana „kultura masowa”, dotychczasowe formy zabezpieczeń
formalnoprawnych okazują się niewystarczające. Praktyka administracyjna nie nadąża za dynamicznymi przemianami społecznymi, kulturowymi i ekonomicznymi.
Coraz częściej dochodzi do konfliktu interesów wynikającego z różnych punktów
widzenia na zasoby przyrodnicze i kulturowe. Nadal chęć posiadania i swobody
użytkowania, przewyższa troskę o utrzymanie właściwego poziomu zrównoważenia
krajobrazu kulturowego. Wyraźnym problemem jest także niedoinwestowanie i brak
wizji na całościową poprawę wizerunku wsi (od strony fizjonomicznej, ekologicznej,
ekonomicznej, społecznej, itd.).
Współcześnie, krajobraz kulturowy podlega globalizacji, ogniskując w sobie procesy przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne i techniczne. Zjawisku temu sprzyja
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także kosmopolityzm architektoniczny. Wiedza o tradycji i tożsamości krajobrazu
jest niezwykle ważna ponieważ właściwie wykorzystana w gospodarce przestrzennej może zabezpieczyć określony region przed szkodliwą „macdonaldyzacją” i „disneyzacją”. Te opisane już w literaturze procesy nasilają się szczególnie w związku
z żywiołowo narastającą funkcją turystyczną.
Wartości krajobrazowe są dobrem publicznym i należą do wszystkich obywateli.
Rozwój zrównoważony powinien dotyczyć także polityki przestrzennej. W odniesieniu do krajobrazu nie da się jednak tego postulatu urzeczywistnić bez radykalnych
zmian administracyjno-prawnych i stylu myślenia ekonomicznego. Wymagana jest
zmiana optyki widzenia otoczenia, przewartościowanie hierarchii potrzeb i oczekiwań w skali globalnej. Krajobraz kulturowy skupia w sobie bowiem kondycję środowiska przyrodniczego oraz kondycję społeczeństw.
Krajobraz kulturowy podobnie jak środowisko przyrodnicze należy traktować
jako zasoby strategiczne i racjonalnie nim gospodarować. Bardzo wiele zadań stoi
przed edukacją; konieczne jest wprowadzanie do programów szkolnych treści dotyczących estetyki i pielęgnacji piękna w otoczeniu człowieka1 i przygotowujących do
działań na rzecz prestiżu krajobrazu. Respektowanie zasad korzystania z „wolnych
przestrzeni” pozostaje w Polsce na poziomie dalekim od doskonałości. Pomocne
w tym względzie jest także upowszechnienie partycypacji społecznej na rzecz krajobrazu oraz rozwój umiejętności przeciwdziałania konfliktom (zob. Pawłowska, 2010).
Jednym z największych wyzwań polityki zrównoważonego rozwoju w XXI w.
jest utrzymanie i wzmocnienie różnorodności krajobrazowej jako wyrazu narodowej,
regionalnej, lokalnej tożsamości i trwałości, przy uwzględnianiu praw przyrody
a także współczesnych wymagań rozwoju społeczno-ekonomicznego i postępu technicznego. Każdy etap tego działania powinien opierać się na świadomości wartości
zapisanych w przestrzeni przyrodniczo-kulturowej oraz na rzetelnej wiedzy – badaniach krajobrazu kulturowego (np. Solon, 2004; Myga-Piątek, 2010a). Analizy te należy prowadzić wieloaspektowo, zgodnie z wszystkimi aktualnymi nurtami i podejściami badawczymi. Jak dowodzą wnioski z niniejszej pracy, badania te powinny
mieć wymiar interdyscyplinarny. W postępowaniu tym szczególna rola przypada
geografom, dla których europejska polityka pro-krajobrazowa otwiera bardzo duże
możliwości aplikacyjne.

W maju 2005 r. na zlecenie Stowarzyszenia Architektów Polskich, CBOS przeprowadziło sondaż na
próbie dorosłej ludności (Polska przestrzeń…, 2007). W ankietach 83% badanych osób deklarowało zainteresowanie jakością swojego otoczenia, w tym 37 % określiło to zainteresowanie jako bardzo duże.
69 % badanych uważało, że zmiany zmierzają w dobrym kierunku a 6 % że w złym. Reszta badanych
nie potrafiła ich ocenić (Böhm, 2008a).
1

308

BIBLIOGRAFIA
Adamczyk B., Kobylecka S., 1982: Wstępna charakterystyka gleb rezerwatu leśnego
Parkowe w Złotym Potoku koło Częstochowy. Ochrona przyrody, nr 44: 341-13.
Aitchison C, Macleod N. E., Shaw S. J., 2001: Leisure and Tourism Landscapes. Routledge,
London, New York.
Alexandrowicz Z., Urban J. 2003: Zagospodarowanie kamieniołomów dla ochrony
dziedzictwa geologicznego – projekty i ich realizacja. W: Kształtowania krajobrazu terenów
poeksploatacyjnych w górnictwie. Materiały Międzynarodowej Konferencji, AGH,
Politechnika Krakowska, Kraków: 193-195.
Andreychouk V., 2008: Evolution of the geographical environment and contemporary
geography. Dissertations Commission of Cultural Landscape, no 8: 5-29.
Andrejczuk W., 2009: Jaskinie jako obiekt turystyki religijnej. W: A. Jackowski, F. Mróz, I.
Hodorowicz (red.): Turystyka religijna na obszarach górskich. Podhalańska Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ: 19-33.
Andrejczuk W., 2010: Krajobraz a turystyka: aspekt konceptualny. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, nr 14: 5-16.
Andrianowa B.O., 1957: Iz istorii ziemiel driewniego oroszenija Chorezma. Izwiestia
Wsiesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa, nr 6: 521.
Andrusz G.D., Harloe M., Szelényi I., 1996: Cities after socialism: urban and regional change
and conflict in post-socialist societies, Wiley-Blackwell, Oxford.
Andrzejewski R., 1992: Znaczenie i potrzeby badań nad krajobrazem. W: L. Ryszkowski,
S. Bałazy (red.): Wybrane problemy ekologii krajobrazu. Materiały konferencyjne, Poznań:
5-14.
Angiel J., 2011: Percepcja niematerialnych wartości polskich rzek przez studentów
Uniwersytetu Warszawskiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 15: 141-147.
Antoniewicz M., 1982: Przeszłość Żarek. Powstanie i rozwój miasta na przestrzeni sześciu
wieków. Częstochowa.
Antoniewicz W., Wartołowski I., (red.), 1964: Mapa grodzisk w Polsce. Instytut Historii
Kultury Materialnej PAN, Kraków.
Antrop M., 2000: Changing patterns in the urbanized countryside of Western Europe.
Landscape Ecology, vol. 15: 257-270.
Antrop M., 2004: Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and
Urban Planning, vol. 67: 9-26.
Antrop M., Van Eetvelde V., 2000: Holistic aspects of suburban landscapes: visual image
interpretation and landscape metrics. Landscape and Urban Planning, vol. 50: 43-58.
Arnheim R., 1978: Sztuka i percepcja wzrokowa. Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa
Armand A.D., 1980: Nauka o krajobrazie. PWN, Warszawa.
Arnold S., 1951: Geografia historyczna Polski. PWN, Warszawa.
Arnold S., 1968: Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski piastowskiej (XII–
–XIII w). [W:] Z dziejów średniowiecza, PWN, Warszawa.
Arszyński M., 1995: Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach (1230-1454),
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Ashworth G. J., 1997: Planowanie dziedzictwa. W: Broński K. i in. (red.): Miasto historyczne.
Potencjał dziedzictwa, MCK, Kraków 1997: 37.

309

Atlas Historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI w., 1973. Instytut Historii PAN,
PWN. Warszawa.
Augustowski B., (red.) 1976: Żuławy Wiślane. Gdańsk.
Babczyńska B., 1978: Zbiorowiska murawowe okolic Olsztyna koło Częstochowy. Acta
Biologica, nr 5: 169-215.
Bagby P., 1975: Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji. PIW,
Warszawa.
Bajerowski T., (red.), 2000: Rynkowe aspekty oceny i waloryzacji krajobrazu. Wyd. Educaterra.
Olsztyn.
Balon J., 2009: Porządki przestrzenne: syntetyczna wizja krajobrazu. Problemy Ekologii
Krajobrazu, t. 23: 61-70.
Balon J., 2010: Atrakcyjność krajobrazu górskiego – stała czy przygodna? Problemy Ekologii
Krajobrazu, t. 27: 23-28.
Banse E., 1932: Geographische Lanschaftskunde Versuch einer Ausdrucks und Stilwissenschaft der
Erdhülle. J. Perthes, Gotha.
Bański J., 2011: Dzieło sztuki jako źródło wiedzy geograficznej. Przegląd Geograficzny, nr 83,
z. 2: 233-250.
Bański J., 2010: Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu. Przegląd Geograficzny, nr
82, z. 3: 319-333.
Baranowski B., 1969: Życie codzienne wsi miedzy Wartą a Pilicą w XIX wieku. PIW, Warszawa.
Baranowski I., 1915: Wsie holenderskie na ziemiach Polskich. Przegląd Historyczny, t. 19, z.
1, Toruń.
Baranowski A., Kowalik P., Lipińska B., Bocheński J., 2004: Zagospodarowanie
przestrzenne doliny i delty Wisły wraz z otoczeniem. W: F. Pankau (red.): Studia
obszarów problemowych województwa pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa
pomorskiego, Gdańsk: 11-17.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., 1998: Historia ustroju i prawa polskiego.
Wydaw. Prawnicze PWN, Warszawa.
Bardziński W., Lewandowski J., Więckowski R., Zieliński T., 1986: Objaśnienia do
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, ark. Częstochowa. Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa.
Bartkowski T., 1983: O pojęciu krajobrazu. Materiały do dyskusji na konferencji nad pojęciem
ekologii krajobrazu.
Bartkowski T., 1885: Nowy etap dyskusji nad pojęciem krajobrazu. Czasopismo
Geograficzne, nr 56: 73-79.
Bartnicka M., 1989: Percepcja środowiska w badaniach geograficznych. Przegląd
Zagranicznej Literatury Geograficznej IGiPZ PAN, z. 2: 5-27.
Bogdanowski J. (red.), 1994: O percepcji środowiska. Komitet Nauk przy Prezydium PAN
„Człowiek i środowisko”, Zesz. Nauk. 9, Instytut Ekologii PAN, Oficyna Wydawnicza.
Basista A., 2000: Architektura. Dlaczego jest jaka jest? Wyd. Znak, Kraków.
Borcz Z., Niedźwiecka-Filipiak I., 2004. Wiejska architektura drewniana, tradycja
i współczesność W: W. Czarnecki, M. Proniewski (red): Budownictwo drewniane
w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
Bastian O., 2008a: Landscape classification – between fact and fiction. Problemy Ekologii
Krajobrazu, t. 23: 13-20.

310

Bastian O., 2008b: Adopting the precautionary principle in designing and managing
NATURA 2000 areas (exemplified by the conservation of the butterfly Maculinea
nausithous in a rural landscape north of Dresden (Saxony). Journal of Landscape Ecology,
1: 14-22.
Baudrillard J., 2006: Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Wydawnictwo Sic!,
Warszawa: 58-112.
Bauman Z, 2000: Globalizacja. PIW, Warszawa.
Bauman Z., 2006a: Society in a state of siege. Sic! Publisher, Warsaw.
Bauman Z., 2006b: Nowoczesna płynność. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Bednarek J., Kaziuk H., Zapaśnik T., 1987: Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50 000, arkusz Ogrodzieniec. Wydawnictwa Instytutu Geologicznego,
Warszawa.
Belt J., 2011: Jurtowisko Ułan Bator. National Geographic, 10 (145): 100-115.
Benevolo L.,1995: Miasto w dziejach Europy. Wyd. Krąg, Oficyna Wydawnicza Volumen,
Warszawa.
Berezowski S., 1980: Warszawa stolica regionu Mazowieckiego. W: Warszawa – stolica
Polski, PWN, Warszawa.
Berg L., 1962: Geograficzeskije zony Sowietskogo Sojuza. Moskawa.
Berglund B. E., 1986: The cultural landscape in a long-time perspective. Methods and
theories behind the research on land-use and landscape dynamics, Striae, no 24: 78.
Bernat S., (red.): 2008: Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych.
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 11.
Bernat S., 2009a: Perspektywy ekologii dźwiękowej w Polsce. Problemy Ekologii Krajobrazu,
t. 25: 175-182.
Bernat S., 2009b: Zarządzanie jakością dźwiękową w przestrzeni publicznej. W: E. Klima
(red.): Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym.
Space - Society - Economy, no 9: 101-112.
Bernat S., 2010: Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych
w zrównoważonym rozwoju. Problemy Ekorozwoju, t. 5: 139-144.
Bernat S., 2011: Krajobraz dźwiękowy jutra. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 15:
193-205.
Bertram H., 1907: Die Entwickelung des Deichs- und Entwässerungswesens in Gebiet des
heutigen Denziger Deichverbandes seil dem 14-ten Jahrhunden, Danzing.
Bertram H., La Baume W., Kloepel O.,1924: Das Weischse-Nogat-Delta. Beiträge zur
Geschichte seiner landschaftlichen Entwicklung, vorgeschichtlichen Besiedlung und bäuerlichen
Haus und Hoflannlage. Danzing.
Besse J-M., 2000: Voir la terre. Six essais sur le paysage et la geographie. Actes Sud. ENSP,
Centre du Paysage, Arles, Versailles.
Best S., Kellner D., 1991: Postmodern Theory. Critical Interrogations. The Gulford Press, Nowy
Jork.
Bieroński J., 2002: O kontrowersjach wokół pojęcia krajobrazu antropogenicznego.
W: E. Orłowska (red.): Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne
i regionalne. Oddział Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 35-46.
Bielecka K., 1966: Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Królestwie Polskim w latach
1863-1913 w świetle materiałów statystycznych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej nr
14, z. 3: 491-517.

311

Biernat S., Haisig J., Lewandowski J., Wilanowski S., 1978: Mapa Geologiczna Polski
w skali 1 : 200 000, wydanie A – mapa utworów powierzchniowych, ark. Częstochowa,
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Biskup M., Labuda G., 1988: Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach: gospodarka, społeczeństwo,
państwo, ideologia. Wydaw. Morskie, Gdańsk.
Black I.S., 2003: (Re)reading architectural landscapes. W: I., Robertson, P., Richards (eds.):
Studying cultural landscape. Arnold, London: 19-46.
Blij H. J., de Muller P. O., 1988: Geography, regions and concepts. John Wiley & Sons, New
York.
Błaszak M., 1976: Katalog złóż piasków szlifierskich i formierskich w Polsce. Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa.
Błaszak M., 1970; Charakterystyka
naturalnych surowców dla formierskich mas
w utworach krasowych okolic Częstochowy, Biuletyn Instytutu Geologicznego, nr 240.
Błaszczyk W., 1965a: Zamki Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Częstochowa.
Błaszczyk W., 1965b: Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie. Rocznik
Muzeum Częstochowskiego, t. I: 25–224.
Błaszczyk W., 1966: Inwentaryzacja średniowiecznych zamków i strażnic warownych na
Wyżynie Jurajskiej. Rocznik Muzeum w Częstochowie. T. II, Częstochowa: 9-34.
Błaszczyk W., 1967: Złoty Potok – największe grodzisko w północno-zachodniej
Małopolsce. Nad Wartą, nr 2: 6.
Błaszczyk W., 1969: Wyniki badań wykopaliskowych grodziska w Złotym Potoku, pow.
Częstochowa. W: R. Jamka (red.): Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w 1966,
Katowice.
Bogdanowski J., 1964: Dawna linia obronna Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy
konserwacji i adaptacji dla turystki, Ochrona zabytków, nr 4.
Bogdanowski J., 1967: Krajobraz i ruiny zamków. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury,
PAN, T. 1, Kraków.
Bogdanowski J., 1972: Konserwacja i kształtowanie w architekturze krajobrazu, Kraków.
Bogdanowski J., 1976: Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, WrocławWarszawa – Kraków – Gdańsk: 12.
Bogdanowski J., 1979: Optymalizacja i kształtowanie krajobrazu o różnych formach
przyrodniczych i różnej antropopresji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych,
z. 217.
Bogdanowski J. 1981: Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa.
Bogdanowski J., 1983: Wprowadzenie do regionalizmu architektoniczno-krajobrazowego,
Wiadomości ekologiczne, t. 29 z. 3: 185.
Bogdanowski J., 1992: Przekształcenia krajobrazu Jurajskiego w ciągu wieków i problemy
ochrony. W: Pierwsze Sympozjum Jurajskie, Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny
Krakowsko-Wieluńskiej, Zarząd ZJPK, Dąbrowa Górnicza: 39-56.
Bogdanowski J., 1993: Sztuka obronna. W: Natura i kultura w krajobrazie Jury. Kraków: 5-15.
Bogdanowski J., 1997: Procesy osadnicze i przemiany architektoniczno-krajobrazowe
(1939–1970). W: Osadnictwo i krajobraz, Natura i kultura w krajobrazie Jury, Kraków: 69-86.
Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Nowak Z., 1979: Architektura krajobrazu. PWN,
Warszawa.
Bolek Z., 1977: Dzieje kowalstwa w okresie przedhistorycznym w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem województwa częstochowskiego. Rocznik Muzeum Okręgowego
w Częstochowie, nr 5, z. 2, Częstochowa.

312

Borcz Z., 2009: Architektura krajobrazu jako nowy kierunek studiów, Publicystyka, nr 82, 08.
Borcz Z., 2008: Rozwój przestrzenny wsi o tradycjach miejskich. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, 10: 171-177.
Borkowski R. (red.): 2001: Konflikty współczesnego świata. Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne, AGH, Kraków.
Borkowski Z., 2001: Sens historii. Modele czasu historycznego. Wydawnictwa AGH, Kraków,
ss. 155.
Borowska-Antoniewicz J., 1988: Dawna architektura Częstochowy i regionu w ikonografii
XVII–XX wieku, Częstochowa.
Borsa M., 2002: Kształtowanie krajobrazu jak efekt polityki przestrzennej i regionalnej. W: J.
Rybarkiewicz (red.) Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej. Zagrożenia, ochrona
i kształtowanie. Materiały IV Forum architektury krajobrazu, Katowice: 5-9.
Bourassa S.C. 1992: Public welfare and the economic landscape aesthetic. Landscape and
urban planning, vol. 22: 31-40.
Böhm A., 1981: O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych, Wydawnictwa Politechniki
Krakowskiej, Kraków.
Böhm A., 1994: Architektura krajobrazu - jej początki i rozwój, Politechnika Krakowska,
Kraków.
Böhm A., 2000: Kształcenie architekta krajobrazu w Polsce – osiągnięcia i niedostatki.
Krajobrazy dziedzictwa narodowego, nr 1: 37-40.
Böhm A., 2008a: Between the theory and practice of landscape formation. Dissertations
Commission of Cultural Landscape, no 8: 63-74
Böhm A., 2008b: Między mandatem a partycypacją społeczną. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturoweg PTG, nr 10: 515-524.
Böhm A., 2010: Planowanie w obszarach o wysokich walorach krajobrazowych. Prace
Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 25-35.
Böhm A., 2011: Protection of Cultural Landscape in Poland Today. W: Protecting and
Saveuarding Cultural Heritage – Systems of Managaement of Cultural Heritage in the Visegrad
Countries, Kraków.
Bradshaw R., Mitchell F. J. 1999: The palaeoecological approach to reconstructing former
grazing-vegetation interactions. Forest Ecology and Management, z. 120: 3-12.
Braudel F., 1976-1977: Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. T. I-II,
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Breuste J., 2008a: Challenges and problems of implementing landscape ecological
knowledge in practice –the case of urban development. Problemy Ekologii Krajobrazu,
t. 28: 23-32.
Breuste J.H., 2008b: Urban ecosystem classification - land use based information for
modelling, comparision and management. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 20: 57-66.
Bronk A. SVD, 2000: Nauki o religii. W: H. Zimoń, (red): Religia w świecie współczesnym,
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lubin: 23-53.
Brossard Th., Joly D., Wieber J. C., 1980: Des objests aux images (analyse des ﬂux du systeme
„paysage visible”). Seminares et Notes de Recherches des Cahiers de Geografhie de
Besacon, no. 22.
Brown M., 2005: Landscape restoration following phosphate mining: 30 years of co-evolution
of science, industry and regulation. Ecological Engineering, vol. 24, no 4-5: 309-329.
Brunhes J., 1910: La geographie humaine, Felix Alcan, Paris.
Bruzda J., 1969: Architektura krajobrazu w świetle malarstwa pejzażowego, Teka Komisji

313

Urbanistyki i Architektury PAN, t. II: 55.
Brzezińska A.W, 2009: Żuławy. W poszukiwaniu tożsamości. Pruszcz Gdański, Gdańsk.
Brzezińska A.W., Poczobut J. (red.): 2010: Zachować podcień. Zachowane w krajobrazie
i pamięci. Gdańsk – Pruszcz Gdański
Buchwald K., Engelhard W. (red.), 1975: Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody. PWN,
Warszawa.
Buczek K., 1960: Ziemie polskie przed tysiącem lat (Zarys geograficzno-historyczny). Prace
Komisji Nauk Historycznych PAN, 5.
Budnikowski A., 2006: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Państwowe Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa.
Budził o J., 1998: Piękno obiektów inżynierskich w krajobrazie. Czasopismo Techniczne seria
1A: 102-107.
Bujak F., 1920: Historia osadnictwa ziemi polskich w krótkim zarysie. Główny Urząd Ziemski,
Warszawa.
Bukowy S., 1974: Monoklina Śląsko-Krakowska. W: Budowa geologiczna Polski. t. 4,
Tektonika cz. 1. Niż Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Buliński M., 2009: Specyfika szaty roślinnej Żuław Wiślanych. Rocznik Żuławski: 38-40.
Burchard I, 1998: Antropogenic impact on the climate since man began to hunt,
Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology vol. 139, no 1-2: 3-12.
Burggraaf P., 1996: Der Begriff „Kulturlandschaft“ und die Aufgaben der
„Kulturlandschaftspflege“ aus der Sicht der Angewandten Historischen Geographie,
Natur – und Landschaftskunde vol. 32: 10-12.
Burggraaf
P.,
Kl eefeld
K-D.,
1998:
Historische
Kulturlandschaft
und
Kulturlandschaftselemente. Angewandte Landschaftsökologie vol. 20.
Burtynsky E., 2011: Rolniczy przemysł. W: E. Kolbert, Nowa epoka antropocen. Czas
człowieka. National Geographic, 12: 79-94.
Butler R., 1980: The concept of a tourist area cycle of evolution: Implication for the
management of recources. The Canadian geographer, no 24: 5-12.
Butler R.W., 1997: Modeling development: evaluation, growth, and decline. W: S. Wahab.,
J. Pigram (eds.): Tourist development and growth the challenge of sustainability. Routledge,
London.
Butti mer A., 1971: Society and milieu in the French geographic tradition. Rand McNall,
Chicago.
Butti mer A., 1983: The practice of geography. Longmans, London.
Butti mer A., 1993: Geography and the human spirit. Md.The Johns Hopkins University Press,
Baltimore.
Butti mer A., 2001: Sustainable landscapes and lifeways. Scale and appropriateness. Cork
University Press, Cork.
Carles J.L., Barrio I.L., de Lucio J.V., 1999: Sound influence on landscape values.
Landscape and urban planning no 43: 191-200.
Carravetta P., 1998: The Reasons of the Code. W: Cultural Semiosis. Tracing the Signifier,
(ed.) H. Silverman, Routledge, Nowy Jork: 23-47.
Carrol Ch., 2009: Serbowie naród podzielony. National Geographic, nr 8 (119): 36-40.
Castells M.,1982: Kwestia miejska. PWN, Warszawa.
Cebulak K., 2001: Delta Wisły. System ochrony przed żywiłem wodnym i melioracja Żuław
wielkich (o naturze i obliczach ziemi nowodworskiej). W: Żuławy i Mierzeja – moje
miejsce na ziemi. „Kolokwia Żuławskie”, t. I, Gdańsk 2001

314

Cebulak K., 2009: Ochrona przed żywiołem wodnym w delcie Wisły. Życie w delcie Wisły
w kręgu cywilizacji hydraulicznej. Rocznik Żuławski: 7-9.
Cebulak K., 2010: Delta Wisły – powyżej i poniżej poziomu morza. Stowarzyszenie Żuławy
i lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, Nowy Dwór Gdański.
Celiński F., Wika W., 1978: Próba nowego spojrzenia na stosunki fitosocjologiczne
rezerwatu parkowe w Złotym Potoku koło Częstochowy, Fragmenta Floristica
et Geobotanica, Warszawa.
Chmielewska M., 1956: Łużyckie i scytyjskie zabytki w schronisku skalnym
w miejscowości Rzędkowice, powiat Zawiercie. Wiadomości Archeologiczne, t. 32: 81-91.
Chmielewski T., 2012: Systemy krajobrazowe. Struktura – funkcjonowanie – planowanie. PWN,
Warszawa.
Chmielewski W., 1983: Sposoby adaptacji we wczesnym i środkowym plejstocenie. W: K.
Kozłowski, S. K. Kozł owski (red.) Człowiek i środowisko w pradziejach, Warszawa.
Chochorowska E., Dagan-Ginter A., 1995: Najstarsze ślady pobytu człowieka na Jurze
Krakowskiej (starsza i środkowa epoka kamienia). W: Pradzieje i średniowiecze. Natura
i kultura w krajobrazie Jury, Kraków: 15-49.
Chojnicki Z., 1991: Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii. Wyd.
UAM, Poznań.
Chojnicki Z., 1999: Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wyd. Naukowe,
Poznań.
Chojnicki Z., 2005: Problematyka metodologiczna przedmiotu geografii. W: W. Maik, K.
Rembowska, A. Suliborski (red.): Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Geografia jako
nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Zakład Geografii Społecznej i Turystyki,
UMK.
Chojnicki 2007: Geografia wobec problemów współczesnego świata. W: Podstawowe idee
i koncepcje w geografii Geografia a przemiany współczesnego świata. T. 3., Bydgoszcz: 15-25.
Chybiorz R, Nita J. 1999: Model przestrzenny wybranych elementów środowiska
przyrodniczego na podstawie map numerycznych i interpretacji zdjęć lotniczych.
Przegląd Geologiczny 47: 231-232.
Chylińska, Kosmala, 2010: Krajobrazy bezimienne? Zmiany nazw terenowych na Śląsku
(na wybranych przykładach). W: D. Chylińska, J. Łach (red. red.), Studia krajobrazowe
a ginące krajobrazy. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu
wrocławskiego, Wrocław: 235-253.
Cichocki R., 1998: Społeczne ramy reformy. W: J. Włodarek: Między przeszłością a przyszłością,
Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K ., 1992: Czas wolny – czasem konsumpcji?,
Warszawa 1992: 22-23.
Ciesielska K., 1958: Osadnictwo, „olęderskie” w Prusach Królewskich i na Kujawach w
świetle kontaktów osadniczych. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. 19.
z. 2, Poznań.
Cieślak E., 1984: Gospodarka Prus Książęcych w okresie reform absolutystycznych. W: G.
Labuda (ed.), Historia Pomorza, vol. II (2), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań: 383-426.
Ciołek G., 1939: Chałupy podcieniowe na Pomorzu, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, t.7, nr 2.
Ciołek, 1964: Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu. Arkady, Warszawa.
Ciołek G., 1984: Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce, PWN, Kraków.
Clark J.G.D., 1957: Europa przedhistoryczna. Podstawy gospodarcze. Warszawa.

315

Claval P., 1995: L'analyse des paysages, Géographie et Cultures - Spécial Paysages, Paris,
L'Harmattan, vol. 13: 55-75.
Cosgrove D., 1984: Social formation and symbolic landscape. Croom Helm, London.
Cosgrove D. (ed.), 1988: The iconography of landscape. Cambridge Univeristy Press.,
Cambridge.
Cosgrove D., 1998: Social formation and symbolic landscape. University of Wisconsin Press.
Madison.
Cosgrove D., Jackson P., 1987: New directions in cultural geography, Area, 19: 95-101.
Cosgrove D., Daniels S., (ed.), 2004: The iconography of landscape. Essays on the symbolic
representation, designed use of past environment, Cambridge University Press, Cambridge.
Chwastek J., Janusz W., Maciaszek J., Repelowski A, Szewczyk J. 1990: Deformacje
powierzchni terenu spowodowane działalnością górniczą. Zeszyty Naukowe AGH, nr
1363, Sozologia i Sozotechnika 30, Kraków.
Crang M., 2004: Cultural Geography. Routledge, Londyn – Nowy Jork.
Creutzburg N., 1930 a: Kultur im Spiegel der Landschaft. Das Bild der Erde in seiner Gestaltung
durch den Menschen. Ein Bilderatlas, Leipzig.
Creutzburg, 1930 b: Wirtschaft und Landschaft. Gotha: Petermans Geogr. Mitt. Erg.-Heft 209.
Crouch D.P., Johnson J.G., 2001: Traditions in Architecture. Africa, America, Asia and
Oceania. Oxford University Press, New York-Oxford.
Crouchley A.E.1938: Economic development of modern Egypt. Longmans Green Co, London.
Csorba P., 1993: The role of landforms in ecological landscape structure. Zeitschrift für
Geomorphologie, Supplement B, 87: 19-25.
Csorba P., 2008a: Potential applications of landscape ecological patchgradient maps in
nature conservational landscape planning. AGD Landscape and Environment 2 (2): 160169.
Csorba P., 2008b: Indicators of landscape functioning, which mark the material and energy
budgets in landscapes. Dissertations Commission of Cultural Landscape No. 9: 128-140.
Cyberski J., Mikulski Z., 1976: Stosunki hydrologiczne Żuław. W: Żuławy Wiślane,
Gdańsk.
Czaja S., 2010: Zmiany krajobrazów doliny Małej Wisły w obrębie Kotliny Oświęcimskiej
przez wezbrania powodziowe w XVIII-XX w. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG,
nr 13: 29-40.
Czajkowski J., 1977: Budownictwo wiejskie w okolicy Częstochowy w poł. XVIII. W: Polska
Sztuka Ludowa, nr 2, Częstochowa.
Czapiewska G., 2003: Historyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa uspołecznionego na
Pomorzu Środkowym, Słupskie Prace Geograficzne, nr 1: 51-67.
Czaplicka J., Gelazis N. M, Ruble B. A., 2009: Cities after the fall of communism: reshaping
cultural landscapes and European identity, Woodrow Wilson Center Press, p. 368.
Czapliński P., Śliwiński P. (red.), 1999: Nuda w kulturze. Wyd. Rebis, Poznań.
Czarnecki W., 1965: Planowanie miast i osiedli. T.1. Wiadomości ogólne. PWN, Warszawa.
Czepczyński M., 2005: Post-socialist Landscape Management and Reinterpretation. In:
Proceedings of Cabernet 2005: The International Conference on Managing Urban Land.
Complied by Oliver L., Millar K., Grimski D., Ferber U., Nathanail C. P. Land Quality
Pres, Nottingham: 64-67.
Czepczyński M., 2006: Transformations of Central European cultural landscapes.
Between circulations and iconography. Bulletin of Geography socio-economic series, no 6.
Toruń: 5-15.

316

Czepczyński M., 2006: Krajobraz kulturowy miast po socjalizmie. Tendencje przemian
form i znaczeń. W: M. Czepczyński (red.): Przestrzenie miast post-socjalistycznych. Studia
społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej. Katedra Geografii Ekonomicznej
Uniwersytetu Gdańskiego – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań: 45- 62.
Czepczyński M. (red.), 2006: Przestrzenie miast post-socjalistycznych. Studia społecznych
przemian przestrzeni zurbanizowanej. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu
Gdańskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk – Poznań.
Czepczyński M., 2007: Podejścia badawcze w nowej geografii kultury. W: W. Maik, K.
Rembowska, A. Suliborski (red.) Geografia a przemiany współczesnego świata,
Wydawnictwo Uczelniana WSG, Bydgoszcz: 203-211.
Czepczyński M., 2008: Cultural Landscape of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and
Needs, Ashgate, Adlershot.
Czeppe Z., 1972. Regiony fizyczno-geograficzne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej
i zagadnienia jej ochrony. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. T. I.: 20-31.
Czochański J., Kistowski M., 2006: Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa
pomorskiego. Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski województwa
pomorskiego, Gdańsk.
Czylok A., 2004: Przemiany roślinności w związku z eksploatacją zasobów przyrodniczych
Beskidu Żywieckiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 3: 43-49.
Czylok A. 2004: Wyrobiska po eksploatacji piasku na Wyżynie Śląskiej i ich roślinność.
W: J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej. Tom I Przyroda, Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców:
205-212.
Czylok A., Korczyński T., Murawski M., Sikora J., Smętek J., Stefaniak K., Ślusarczyk M., Tyc
A., Waga J.M, 2010: Owce w krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Zawierciańskiej, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Zawiercie.
Czylok A., Rohmon ov O., 1996: Unikatowe układy fitocenotyczne w wyrobiskach
wschodniej części województwa katowickiego. W: Kształtowanie środowiska geograficznego
i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Wyd. WBiOŚ, WNoZ
UŚ, Katowice-Sosnowiec, 23: 27-31.
Czyżewska A., Kostarczyk A., 1989: Problematyka ochrony i kształtowania
środowiska kulturowego Polski w planie przestrzennego zagospodarowania kraju. W:
T. Parteka (red.): Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym (materiały
dyskusyjne), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 142,
Warszawa: 57-75.
Daniels S., Cosgrove D., 2004: Introduction. W: Cosgrove D., Daniels S. (red.), The
iconography of landscape. Essays on the symbolic representation, design and use of past
environments. Cambridge University Press, Cambridge: 1-10.
Dąbrowska-Budził o K., 2002: Treści krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie.
Politechnika Krakowska, Kraków.
Dąbrowska-Budził o K., 2008: Badanie opinii publicznej w studiach krajobrazowych.
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10: 543-551.
Dąbrowski K., Nagrodzka–Majchrzak T., Tryjarski E., 1975: Hunowie europejscy,
Protobułgarzy, Chazarowie, Pieczyngowie, Wrocław.
Deffontaines P., 1948: Geographie et religions. Geographie Humaine, 21, Gallimard, Paris.
Degórski M., 2004: Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii
Europejskiej, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 13: 19-29.

317

Degórski M., 2005: Krajobraz jako obiektywna wizualizacja zjawisk i procesów
zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego, Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, nr 4: 13-25.
Degórski M., 2009: Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów
zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. Problemy Ekologii Krajobrazu,
t. 23: 53-60.
Dekański D.A., 2000: Żuławy i Mierzeja - moje miejsce na ziemi. Z cyklu Kolokwia Żuławskie.
Officina Ferberiana, Gdańsk.
Diemont W.H., Jansen J., 2005: Open mountainous versus lowland landscapes. The case
of West-european landscapes. In: Landscape Ecology and Management of Atlantic
Mountains. Proceedings of the joint APEP and IALE (UK) conference, held at Paço da
Cultura, Guarda, Portugal—In: R.G.H. Bunce, D.C. Howard & T. Pinto Correia (eds.),
IALE Publication Series Number 2: 11-15.
Dilthey W., 1931: Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur Philosophie. Gasammelte
Schrifen, 8, Leipzig.
Długokęcki W., 1992: Osadnictwo na Żuławach w XIII i początkach XIV w. Malbork.
Długokęcki W. 1997: Zaginione dwory krzyżackie w okolicach Malborka. Uwagi do badań
nad osadnictwem na Żuławach Wielkich w średniowieczu. W: B. Śliwiński (red.):
Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci, Gdańsk – Koszalin.
Dobrowolska M., 1948: Dynamika krajobrazu kulturalnego. Przegląd Geograficzny, T. XXI,
z. 3–4: 151–205.
Dobrowolska, M., 1971: Urbanizacja wsi a przemiany układów osadniczych. Folia
Geographica. Serie Geographia-Oeconomia, t. 4: 5-47.
Dobrowolska M., 1961: Przemiany środowiska geograficznego Polski do XV w. PWN,
Warszawa.
Dobrowolska 1976: Podstawy geograficzne, ekonomiczne i demograficzne życia
społecznego i kultury. W: Synteza etnografii polskiej T. I.
Dobrowolski K., 1952: Badania historyczno-terenowe. Zagadnienie rekonstrukcji procesów
historycznych na podstawie materiałów terenowych. Sprawozdania z posiedzeń i czynności
Polskiej Akademii Umiejętności nr 6, Kraków: 424-429.
Dobrowolski J., 2011: Symbolika wierzby jako drzewa życia i śmierci w Polsce
w kontekście kultur Europy, Azji i Śródziemnomorza. Konteksty, nr 2-3.
Domagała T., 1970: Wiatraki w województwie gdańskim Dokumentacja historyczno –
konserwatorska PP PKZ, Gdańsk 1970-71.
Domino J., 1999: Domy podcieniowe w powiecie elbląskim. W: Warmińsko– mazurski
Biuletyn Konserwatorski, t. I.
Domino J., 2006: Domy podcieniowe na Żuławach Elbląskich i Wysoczyźnie Elbląskiej.
W: Rocznik Elbląski, t. 20.
Domino J., 2007: Budownictwo i cmentarze mennonickie na Żuławach Wiślanych. W:
Mennonici na Żuławach, Ocalone dziedzictwo. Gdańsk.
Domy Żuławskie. w poszukiwaniu zagubionej tradycji budownictwa, 2009: Lokalna Grupa
Działania Żuławy i Mierzeja, Nowy Dwór Gdański.
Dora della V, 2009:: Travelling landscape-objects. Progress in Human Geography 33: 334-354.
Dramowicz K., 1979: Niektóre aspekty filozoficzne metodologii geografii, IGiPZ PAN.
Dramowicz K., Goździk J., Grzybowski J., 1984: Poglądy na istotę krajobrazu
w geografii fizycznej i społecznej. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, nr 3-4:
45-65.

318

Drwal J. (red.) 2002: Wody delty Wisły. Część wschodnia. Gdańskie Towarzystwo
Naukowe. Gdańsk, s. 192.
Dulias R., 2003: Rola niecek osiadania w krajobrazie obszarów górniczych na przykładzie
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.): Geograficzne
aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Oddział PTG w Opolu, Uniwersytet Opolski,
Opole.
Dulias R., 2010: Landscape planning in areas of sand extraction in the Silesian Upland,
Poland. Landscape and Urban Planning, vol. 95, 3: 91-104.
Dulnicz M., 2000: Mazowsze w wieku. W: Ziemie Polskie w X wieku i ich znaczenie
w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków 2000: 200-213
Duncan J., 1995: Landscape geography, 1993-94. Progress in Human Geography, vol. 19, 3:
414-422.
Duncan J. M., 2004: City As Text, The Politics of Landscape Interpretation in the Kandyan
Kingdom. Cambridge University Press, Cambridge 12.
Durkheim E., 1947: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa.
Duś E., 2003: Woda w krajobrazie rolniczym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 2:
65-77.
Dybcia K A., Heliasz Z., Ostaficzuk S., 2000: Ciepło z hałd kopalnianych. Arch.
I,G.S.M.iE. PAN Kraków.
Dyck C.J., 1972: An introduction to Mennonite History, Scottdale 1972, s. 128
Dynowska I., 1983: Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Studia Ośrodka
Dokumentacji Fizjograficznej T. 10, 11. Ossolineum, Wrocław.
Dziedzictwo kulturowe Mazowsza, praca zbiorowa, t. 1, LSW, Warszawa 2001 oraz t. 2, LSW,
Warszawa 2002.
Dziegieć E., 1995: Urbanizacja terenów wiejskich w Polsce. Turyzm, 5,1: 5-56.
Eco U., 1999: Semiologia życia codziennego. Czytelnik, Warszawa.
Elden S., 2010: Land, terrain territory. Progress in Human Geography, vol. 34: 799-817
Eliade M.,1993: Sacrum, mit, historia. PIW, Warszawa.
Eliade M., 1996: Sacrum i profanum. O istocie religijności. Wyd. KR Warszawa.
Eliade M., 1987-1995: Historia wierzeń i idei religijnych. T. 1-3, PAX, Warszawa.
Eliade M., 1997: W poszukiwaniu historii i znaczenia religii. Wyd. KR, Warszawa.
Eliot C., 1959: Landscape Architecture. The Encyclopaedia Americana. Americana Corp. No 4,
Chicago–Washington.
Europejska K onwencja Krajobrazowa. Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98
Falkowski J., Kostrowicki J., 2001: Geografia rolnictwa świata. PWN, Warszawa.
Fijałkowski P., 1992: Śladami mennonitów, Cz. 1, 2. Wyd. Słowo i myśl, Przegląd
Ewangelicki, T. 1, 2.
Fijałkowski J., 2001: Mennonici na Mazowszu (od połowy XVIII w. do 1945 r.). Rocznik
Mazowiecki, t. 13.
Fijałkowski P., 2001: Menonickie wspólnoty religijne na Mazowszu (do 1945 r.). Materialne
ślady ich funkcjonowania,
http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=konf_2001&id=23.
Flis J., 1999: Terminy geograficzne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.
Foltyn E., Waga J. M., 1991: Okolice Kroczyc. Przewodnik z zakresu geologii, geomorfologii,
paleogeografii i archeologii, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Foltyn E., Waga J.M., 1992: Przyczynek do badań epoki kamienia i epoki brązu okolicy Kroczyc.
I Sympozjum Jurajskie, ZJPK, Dąbrowa Górnicza: 99-109.

319

Frysztacki K., 1995: Społeczne korelaty warunków środowiskowo-ekologicznych.
W: K. Frysztacki, T., Sołdra-Giżdż (red.): Środowisko-ekologia-świadomośc społeczna, Opole.
Gasidło K., 2002:
Krajobraz postindustrialny w rozwoju aglomeracji katowickiej.
W: J. Rybarkiewicz (red.): Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej. Zagrożenia,
ochrona i kształtowanie. Materiały IV Forum architektury krajobrazu. Katowice: 73-79.
Gawryszewski A., 2007: Bibliografia publikacji Stanisława Leszczyckiego. Przegląd
Geograficzny, 79 (3-4): 651-697.
Gądecki J., 2005: Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury. Wyd. Rolewski.
Złotoryja.
Gąsiorowska N., 1922: Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa.
Gąsiorowski A., 1972: Mały słownik kultury dawnych Słowian. W: L. Leciejewicz (red.):
Wiedza Powszechna. Warszawa.
Gąssowski J., 1985: Kultura pradziejowa na ziemiach Polski, zarys. PWN, Warszawa.
Gdaniec C., 2010: Cultural Diversity in Russian Cities: The Urban Landscape in the Post-Soviet
Era, Berghahn Books, p. 185.

Geograficzny Atlas Polski. Wyd. PPWK, Warszawa 1995.
Gerlée A., 2008: Krajobraz i jego walory w polskim prawie oraz percepcji społecznej.
W: A. Zaręba, D. Chylinska (red.): Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego
gospodarowania przestrzenią. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 301-309.
Gibson J., 1966, The environment as a source of stimulation. W: The sences considere as
perceptual systems, Boston.
Gieysztorowa I., 1963: Badania nad historią zaludnienia Polski. Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej, R. IX, nr 3-4. s. 521-562.
Gieysztor A., Samsonowicz H. (red.), 1994: Dzieje Mazowsza do 1526 roku. PWN,
Warszawa.
Gieysztorowa I., Zahorski A., Łukasiewicz J., 1968: Cztery wieki Mazowsza. Szkice
z dziejów 1526-1914. Nasza Księgarnia, Warszawa 1968.
Gil J., 2001: Charakterystyka lasów w Polsce. Rys historyczny. W: Gorzelak A. (red.):
Gospodarowanie w lasach drobnej własności. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.
Gilewska S., 1972: Wyżyny Śląsko-Małopolskie. W: Geomorfologia Polski, T. 1, PWN.
Warszawa.
Ginter B., 1966a: Osadnictwo mezolityczne w rejonie górnej Warty. Światowid, T. 30: 189202.
Ginter B., 1966b: Powierzchniowe badania archeologiczne przeprowadzone w północnej
części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W: R. Jamka (red.): Badania archeologiczne na
Górnym Śląsku w 1966 roku. Zeszyty naukowe Śląskiego Instytutu Naukowego, nr 13,
Katowice.
Girdwoyń M., 1881: Projekt gospodarstwa rybnego wyrozumowanego (sztucznego), stawowego
i węgorzarni, w dobrach Złotego Potoku. Warszawa (dokument skanowany z ZPKWŚ).
Girguś R., Strupczewski W., 1965: Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych
zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach od X do XVI. Wyd.
Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Gloger Z., 1990: Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Sp. Wyd. Polska, Kraków
Gładyś B., 2009: Pielgrzymki chasydów do grobów cadyków w Karpatach Polskich.
W: A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.): Turystyka religijna na obszarach górskich.
Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ: 129-143.
Głowacki M., K opacz J., 1974: Z pradziejów regionu częstochowskiego. Ziemia

320

Częstochowska, T. 10: 47-56.
Godłowska M. i in., 1995: Młodsza epoka kamienia. W: Pradzieje i średniowiecze, Natura
i kultura w krajobrazie Jury. Kraków: 49-85.
Godłowski K., Kozłowski J. K., 1985: Historia starożytna ziem polskich. PWN, Warszawa.
Godron A.D., 1987. A review of hierarchical classification. Journal of the Royal Statistical
Society, ser. A: 119-137.
Golledge R.G., 2002: The nature of geographic knowledge. Annales of the Association of
American Geographers, 92(1): 1-14.
Gołaszewska M., 1984: Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie. PWN, Warszawa.
Gołąb B., 1977: Badania archeologiczne w Złotym Potoku. Nad Wartą, nr 10: 6.
Gourou F., 1980: The Tropical World: Its Social and Economic Conditions and Its Future Status
(Geographies for Advanced Study). Published by Longman Group United Kingdom.
Gozdowski D., Samborski S., Sioma S. 2007. Rolnictwo precyzyjne. SGGW, Warszawa.
Górecki J., 2007: Krajobraz sakralny Górskiego Karabachu. Peregrinus Cracoviensis, 18: 175185.
Górka A., 2008: Zarządzanie krajobrazem w czasach konsumpcji. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, 10: 560-566.
Górnowicz H., 1976: Nazewnictwo żuławskie. W: Żuławy Wiślane, Gdańsk.
Górnowicz H., 1980: Toponimia Powiśla Gdańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Gdańsk.
Górski K., Górski W., 2003: Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego. Malbork,
Muzeum Zamkowe Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Excalibur.
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.,1989: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu
zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN. Warszawa.
Gradmann R., 1901: Das mitteleuropäische Landschaftsbild nach seiner geschichtlichen
Entwicklung. Geography, 7.
Grahn P., 1991: Landscapes in our minds: people’s choice of recreative places in towns,
Landscape Research, 16, 1: 11-20.
Groniowski K., 1966: Kwestia agrarna w Królestwie Polskim (1871–1914). Warszawa.
Groniowski K., 1976: Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza, realizacja, skutki. PWN,
Warszawa.
Granö O., Paasi A. (red.), 1997: Pure geography. Johanes Gabriel Granö. John Hopkins
University Press. Baltimore – London.
Guljamow J.G. 1967: Istorija oroszenija Chorezma s driewniejszych wriemion do naszych dniej.
Taszkient, s. 313.
Gutkowski B., 2009: Wprowadzenie. W: Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i
współczesnym. Wyd. A. Grzegoryczyk, Warszawa: 7-8.
Hagget P., 2001: Geography. A Global Synthesis. Prentice Hall, Paris.
Hall P., 1966: The world cities. Weidenfeld &Nicholson, London.
Hall P., 1997a: Cities in Civilization. HarperCollins, London.
Hall P., 1997b: Megacities, World Cities and Global Cities, The First Megacities Lecture.
http://www.megacities.nl/lecture_1/lecture.html
Hall S., 2002: The Work of Representation. W: Hall S. (red.): Representation. Cultural
Representation and Signifying Practices. Sage Publications, Londyn: 13-74.
Hałas S., 1999: Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia biblijnej
teologii pustyni. Wyd. Księży Sarcanów, Kraków.
Hamdan G., 1952: The Nile: a general account of the river and the utilization of its water. London.

321

Hamdan G., 1961: The evolution of irrygation agriculture in Egypt. W: L.D. Stamp (ed.):
A history of land use in arid regions. Unesco, Paris: 119-142.
Hamm B., 1998: Wprowadzenie do socjologii osadnictwa. Książka i Wiedza, Warszawa.
Hard G., 1969: Das Wort „Landschaft“ und seine semantischer Hof. Zu Methode und
Ergebnis eines linguistischen Tests. Wirkendes Wort, 19.
Hard G., 1969 b: Die Diffusion der „Idee der Landschaft“. Erdkunde, 23.
Hard G., 1970: Noch einmal: Landschaft als objektvier Geist: zur Herkunft und zur
forschungslogischen Analyse eines Gedankens. Die Erde, 2.
Harrison S., 2005: What kind of science is physical geography? W: N. Castree, A. Rogers. D.
Sherman (eds): Questioning geography. Fundamental debates. Blackwell Publishing Ltd
Malden-Oxford: 80-95.
Hartshorne R., 1959: Perspective on the Nature of Geography. Rand Mc Nally, Chicago.
Hedfors P., Berg P. G., 2003: The sounds of two landscape settings: auditory concepts for
physical planning and design. Landscape research, vol. 28, no 3: 245-263.
Hejnosz W., 1960: Zagadnienie gospodarki żarowej w Polsce średniowiecznej. Etnografia
Polska, Nr 3: 218-228.
Helbeak H., 1960: Ecological effect of irrigation in ancient Mesopotamia. Iraq, 22: 186-196.
Heliasz Z. i in., 1987: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000.
Arkusz Janów, Wyd. Geologiczne.
Heliasz Z., Lewandowski J., Liszkowski J., Wielgomas L., 1994: Objaśnienia do
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Żarki. PIG, Warszawa.
Hensel W. (red.), 1979: Prahistoria Ziem Polskich. tom IV, V Wydawnictwo PAN, Ossolineum,
Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
Hereźniak J., 1996: Tworzymy Jurajski Park Narodowy. Częstochowa.
Hereźniak J. i in., 1988: Inwentaryzacja przyrodnicza JPK. ark. Złoty Potok 522.112.
Hereźniak J. 2002: Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej – studium przyrodniczohistoryczne. Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie. Częstochowa
Hernik J., 2008: Potrzeba uwzględniania walorów krajobrazu kulturowego w zarządzaniu
gminą wiejską. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10: 61-68.
Hess M., 1967: Próba rekonstrukcji klimatu w holocenie na terenie Polski południowej. Folia
Quaternaria, nr 29: 21-39.
Hettner A., 1927: Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau.
Hibszer A., Partyka J., (red.): 2005: Miedzy ochroną przyrody a gospodarką – bliżej ochrony.
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec-Ojców.
Hibszer A., 2008a: Od konfliktów do współpracy – wybrane aspekty przezwyciężania
konfliktów społecznych w polskich parkach narodowych. Dokumentacja Geograficzna nr
37, Wyd. IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
Hibszer A., 2008b: Konflikty „człowiek – przyroda” w polskich parkach narodowych (zarys
problemu). Geografia. Studia et Disertationes, t. 30. Uniwersytet Śląski, Katowice: 29-46.
Hibszer A., Markowski M., 2010: Czy możliwe jest ograniczenie presji urbanizacyjnej –
głównego zagrożenia antropogenicznego Kampinoskiego Parku Narodowego?
W: Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, t. 20, Granice ingerencji
człowieka na obszarach chronionych. Zasady i modele gospodarowania, Ojcowski Park
Narodowy: 211-224.
Hibszer A., 2005: Konflikty człowiek – przyroda w obszarach prawnie chronionych
w Polsce. W: Hibszer A., Partyka J. (red): 2005: Między ochroną przyrody a gospodarką,
bliżej ochrony. Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy: 214-224.

322

Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz R., Lutyńska M., (red.)., 2009: Zapis działalności
człowieka w środowisku przyrodniczym. Środowisko i kultura z. 6, ss. 180.
Holt-Jensen A., 1984: Geography: its History and concepts. Harper & Row, London.
Hornby W.F., Jones M., 1991: An Introduction to Settlement Geography. Cambridge University
Press, p. 146.
Hryniwicz J.T., 2003: Polityczne i gospodarcze następstwa zaboru pruskiego. Studia
regionalne i lokalne 3 (13): 61-67.
Hryniwicz J.T., 2007: Historyczne przesłanki różnic regionalnych. Regiony ekonomiczne i
ideologiczne. W: G. Gorzelak (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREGu, Scholar, Warszawa: 97-113.
Huba M., 2000: The challenge of historical landscapes in Slovakia. W: B. Pedroli B. (ed)
Landscape Our Home - Essays on the culture of the European landscape as a task. Zeist,
Stuttgart: 109-118.
Huntington S. P., 1993: The Clash of Civilizations? Foregin Affairs, T. 72, nr 3: 49.
Huntington S., 1997: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Wyd. Muza, seria
Spectrum. Warszawa.
Huntington S., 2007: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Wyd. 9, WWL
Muza, Warszawa.
Huntington S., Harrison, L.E, 2000: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój
społeczeństw. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, ss. 464, seria Antropos.
Inglot S., 1929: Problem kolonizacji flamandzko-holenderskiej w Niemczech i w Polsce.
Kwartalnik Historyczny, R. XLIII, T. I, Lwów.
Issaczenko I., 1976: Prikładnoje Landszatowiedienije. Wyd. Uniw Leningrad.
Issaczenko A., G., 1980: Organizacjija prirodnoj sredy. Wyd. Mysl. Moskwa.
Isaczenko A., 1965, Osnowy landszaftowiedienija i fiziko-geograficzeskowo rajonirowanija.
Moskwa.
Jackowski A., 2003: Święta przestrzeń Świata. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Jackowski A., 2007: Rozważania o krajobrazie sakralnym. W: K. Ostaszewska,
I. Szumacher S. Kulczyk, E. Malinowska (red.): Znaczenie badań krajobrazowych dla
zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wrszawa: 133-143.
Jackowski A., Sołjan I., 2001: Środowisko przyrodnicze a sacrum. Peregrinus Cracoviensis,
z. 12, IGiGP UJ, Kraków: 29-50.
Jackowski A., 2005: Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic. Niedziela, Warszawa.
Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I.,(red.): 2008: Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań
i organizacja. Instytut Geografii i Gospoadrki Przestrzennej UJ., Podhalańska Wyższa
Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Bractwo św. Jakuba, oddział Mapłopolski,
w Więcławicach Strych, Kraków.
Jackowski A., Sołjan I., 2008: Pielgrzymki do Santiago de Compostela w czasie i przestrzeni
W: Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja. Instytut Geografii i Gospoadrki
Przestrzennej UJ., Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Bractwo św.
Jakuba, oddział Mapłopolski, w Więcławicach Strych, Kraków: 15-27.
Jackson J.B., 1984: Discovering the vernacular landscape. Yale University Press, New Haven, p.
165.
Jacobson H.K., Price, 1990: A framework for research on the human dimension of global
environmental change. International Social Science Council.
Jafari J., 1987: System turystyki, Społeczno-kulturowe modele do zastosowaniem
teoretycznych. Problemy turystyki 3.

323

Jagielski T., 2008: Steblewo. Historia wsi żuławskiej. Wydawnictwo AGNI. Pruszcz Gdański.
Jagodziński M, http://www.pradzieje.pl/Artykuly-pradziejowe/Truso-6.html).
Jakimowicz-Shah M., Jakimowicz A., 1986: Mitologia indyjska. Wydawnictwo
Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Jałowiecki B., 1988: Percepcja, waloryzacja i przyswajanie przestrzeni (szkic z socjologii
przestrzeni). W: B. Jałowiecki (red.): Percepcja, scenariusze i przedsiębiorczość. Wyd. Uniw.
Warszaw, Warszawa.
Jałowiecki B., 2009: Magia miejsc. W: A. Grzegoryczyk (red.): Tożsamość miejsca w kontekście
historycznym i współczesnym, Warszawa: 9-13.
Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej.
Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
Jankowski A.T., 1994: Geneza współczesnej sieci dolinno-rzecznej na obszarze Polski.
W: J. Kułtuniak (red.): Rzeki. Kultura- cywilizacja-historia, Wyd. Śląsk, Katowice: 135-156.
Jankowski A.T., 2003: Rola wody w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG,
nr 2: 15-24, Sosnowiec.
Jankowski G., 2007: Pozostałości po cysterskim wydobyciu rud darniowych i hutnictwie
w okolicach Rud Wielkich jako element krajobrazu kulturowego. Prace Komisji
Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 6: 62-70.
Jansen J., 2008: The infield-outfield farming system as a major solution for sustainable
management of the semi-natural and cultural heritage in Parque Natural da Serra da
Estrela. Lazaroa 29: 19-26.
Jarosz S., 1954: Krajobrazy Polski. Arkady, Warszawa.
Jefremow J.K., 1959: Łandszaftnaja sfiera Ziemji. Izw. BGO, T. 91, nr 6.
Jerczyński M., Grzeszczak J., Muzioł A., Nowosielska E., Rozłucki W.,
Węcławowicz G., 1991: Główne orientacje badawcze w geografii spełczenj
i gospodarczej. W: Z. Chojnicki (red.): Podstawowe problemy metodologiczne rozowju polskiej
geografii. Ser. Geogr. 48, UAM.
Jezierski A., Leszczyńska C.,1997: Historia gospodarcza Polski. Wyd. KeyText Warszawa.
Jeż J., 1995: Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa. Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań
Jędrusik M., 2001: Izolacja jako zjawisko geograficzne. Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych, UW, Warszawa.
Jędrzejczyk D., 2001: Wprowadzenie do geografii humanistycznej. Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
Jędrzejczyk D., 2002: Krajobraz kulturowy jako metafora bytu. W: E. Orłowska (red.):
Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Oddział
Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław: 19-25.
Jędrzejczyk D., 2003a: Humanistyczno-geograficzny aspekt przestrzeni. Kultura i Edukacja,
nr 3-4: 71-83.
Jędrzejczyk D., 2003b: Humanistyczna interpretacja krajobrazu kulturowego.
W: E. Orłowska, J. Klementowski (red.): Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia
teoretyczne i regonalne. Oddział Wtrocławski PTG, Wrocław: 65-79.
Jędrzejczyk D., 2004: Geografia humanistyczna miasta. Wydawnictwo Akademickie Dialog,
Warszawa.
Jędrzejczyk D., 2007: Geografia jako nauka humanistyczna. W: W. Maik, K. Rembowska,
A. Suliborski A. (red.): Geografia a przemiany współczesnego świata, Instytut Geografii

324

i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Zakład Geografii Społecznej i Studiów
Regionalnych, Bydgoszcz, t. 3: 171-188.
Jędrzejczyk D., 2008: Struktura i funkcje krajobrazu kulturowego miasta. W: E. Orłowska
(red.): Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia regionalne i teoretyczne T. IV, Oddział
Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski , Wrocław: 73-90.
Kaczmarek J., 2004: Od koncepcji miejsca do geografii wykluczenia. W: E. Orłowska (red.):
Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia regionalne i teoretyczne T. IV, Oddział
Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski , Wrocław: 3-15.
Kaczmarek R., Kuch arski M., Cybula A. 2001: Alzacja/Lotaryngia a Górny Śląsk. Dwa
regiony pogranicza 1648-2001. Katowice.
Kałamucka W., Rodzoś J., 2011: Miejsca znaczące Lublina. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego, nr 15: 161-176.
Kałowska J., Poczta J., Miedzińska I., 2006: Atrakcyjność turystyczna obszarów
popoligonowych na przykładzie Bornego Sulinowa. W: B. Raszka, S. Bosiacki (red.):
Gospodarka turystyczna w XXI wieku – globalne wyzwania i zagrożenia, Poznań AWF: 385394.
Kałowska J., 2007: Rewitalizacja Bornego Sulinowa w procesie tworzenia markowego
produktu turystycznego i jej wpływ na zagospodarowanie turystyczne miasta. W: B
Meyer, A. Panasiuk (red.): Zagospodarowanie Turystyczne cz. I, Polityka regionalna
zagospodarowania turystycznego. Zeszyty Naukowe nr 465, Ekonomiczne problemy
turystyki nr 8. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 91-97.
Kant I., 1986: Krytyka czystego rozumu. t.1,2. w przekł. R. Ingardena, Wyd. PWN, Warszawa.
Katalog zabytków osadnictwa olęderskiego w Polsce, www.holand.org.pl).
Kavetskyy I., 2006: Krajobraz wyborczy Szczecina na tle zróżnicowania społecznego
miasta. W: J. Słodczyk, R. Klimek (red.): Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich.
Uniwersytet Opolski, Opole: 99-113.
Kelly G., 1955: Psychology of personal constructs. New York.
Kemery B., 2006: Yurts Living in the Round. Gibbs Smith Publisher, Layton.
Kiełczewska-Zaleska M., 1956: O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza
Gdańskiego. Warszawa.
Kiełczewska-Zalewska M., 1965: O typach osiedli wiejskich w Polsce i planie ich
przebudowy. Przegląd Geograficzny , t. 37, z. 3: 457-480.
Kiełczewska-Zalewska, M., 1972: Geografia osadnictwa. Zarys problematyki. Państwowe
Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
Kiełczewska-Zalewska M., Kwiatkowska E., Szewczyk J., Szulc H., Werwicki A.,
1974: Studia nad strukturą lokalnej sieci osadniczej wybranych obszarów w Polsce.
Dokumentacja Geograficzna z. 2, IGiPZ PAN, Warszawa.
Kijowska J., Kijowski A., Rączkowski W., 2010: Politics and landscape change in
Poland: c. 1940-2000. W: D. C. Cowley, R. A. Standring and M. J. Abicht (ed.), Landscapes
through the Lens. Aerial Photographs and Historic Environment, Oxford, Oxbow Books: 155166.
Kijowska J., Kijowski A, Rączkowski W., 2011: Krajobraz i polityka – wybrane aspekty
wpływu decyzji politycznych na zmiany krajobrazu w Polsce. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego, nr 15: 103-115.
Kistowski M., (red.): 2004: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju
zrównoważonego przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z unią europejską,
Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 13.

325

Kistowski M., 2006: Propozycja metody identyfikacji, waloryzacji i formułowania zaleceń
ochronnych zasobów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Problemy Ekologii
Krajobrazu, t. 18: 75-86.
Kistowski M., 2010: Eksterminacja krajobrazu Polski jako skutek wadliwej transformacji
społeczno-gospodarczej państwa. W: D. Chylińska, J. Łach (red.): Studia krajobrazowe
a ginące krajobrazy. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław: 9-21
Kistowski M., Iwańska M., 1997: Systemy Informacji geograficznej. Podstawy techniczne
i metodyczne. Przegląd pakietów i zastosowań w badaniach środowiska przyrodniczego,
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Kistowski M., Myślak D., Twardowska K., 1998: Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
jako obszary mało przekształconego krajobrazu naturalnego i harminijnego krajobrazu
kulturowego (na przykładzie województwa gdańskiego), Acta Geographica Lodziensia,
74: 97-101.
Kizik E., 1994: Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII
i w XVIII wieku: studium z dziejów małej społeczności wyznaniowej. Seria Monografie.
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Nr
95., Gdańsk.
Klassen P.J, 2002: Ojczyzna dla przybyszów. Wprowadzenie do historii mennonitów w Polsce
i Prusach. Warszawa.
Kleczkowski A. S., 1972a: Wody powierzchniowe i podziemne Wyżyny KrakowskoWieluńskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, PAN: 31-68.
Kleczkowski A. S., 1972b: Zarys budowy geologicznej Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.
Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, T. I: 11-20.
Klim R., 1994: Śladami Mennonitów na Żuławach Wiślanych, Gdańsk.
Klimaszewski M., 1958: Nowe poglądy na rozwój rzeźby krasowej. Przegląd Geograficzny,
T. 30, z. 3: 421-438.
Klimek K., 1961: Morfologia przełomu Warty przez próg górnojurajski koło Częstochowy.
Przegląd Geograficzny, T. 33, z. 3: 421-442.
Klupsz L., 2010: Ginące krajobrazy warowne – zmiany w zagospodarowaniu obszarów
militarnych. [W:] D. Chylińska, J. Łach (red.): Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy.
Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 37-43.
Kłodnicki Z. (red.), 1995: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego T.2, Budownictwo.
PTL, Wrocław.
Kłoskowska A., 1983: Socjologia kultury. PWN, Warszawa.
Kobendzina J., 1954: Powodzie na Wiśle w okolicach Warszawy. Gospodarka Wodna, 5: 156158.
Koch W., 2000: Style w architekturze. Świat Książki, Warszawa.
Kolberg W., 1861: Wisła. Jej bieg, własności i spławność. Warszawa.
Kolbuszewski J., 1985: Krajobraz i kultura. Śląsk, Katowice.
Kołodziejczyk R., 1961: Procesy urbanizacyjne w Królestwie Polskim po 1864 r.,
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 9, 2: 237-250.
Kolejka J., Lipsky Z., 2008: Landscape mapping and typology in the Czech Republic.
Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 20: 67-78.
Kmieciński J. (red.), 1989: Pradzieje ziem polskich, tom I cz. 2 Epoka brązu i początki epoki
żelaza. Wyd. PWN, Warszawa-Łodź.

326

Kondracki J., 1960: Typy krajobrazu naturalnego (środowiska geograficznego) w Polsce. Przegląd
Geograficzny, t. 32, 1-2.
Kondracki J,. 1965: Nowsze poglądy niemieckie na problematykę badania krajobrazu.
Przegląd Geograficzny, t. 37, 4: 669-684
Kondracki J., 1974: Teoretyczne zagadnienia kompleksowych badań krajobrazowych.
Przegląd Geograficzny, t. 46, 4: 745-754.
Kondracki J., 1976a: Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej. PWN, Warszawa.
Kondracki J., 1976: Próba powrotu do antropogeografii. Przegląd Geograficzny, t.58, 1:
103-106.
Kondracki J., 1998: Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej. PWN, Warszawa.
Kondracki J., 2002: Geografia regionalna Polski (wyd. czwarte). Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
Koneczny F., 1935: O wielości cywilizacji. Kraków.
Kopacz J., Pelisiak A., 1986: Rejon pracowniano-osadniczy nad Krztynią, woj.
Częstochowa. Sprawozdania Archeologiczne, t. 37.
Kopacz J., Pelisiak A., 1987: Z badań rejonów pracowniano-osadniczych nad Krztynią,
Pradła, stan. 3, woj. Częstochowa. Sprawozdania Archeologiczne, t. 38.
Kopczyński K., Skoczylas J., 2008: Krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Próba ujęcia
interdyscyplinarnego. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
Korcelli P., System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian.
https://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/Pobierz_3.pdf
Kostarczyk A., Parteka T., 1989: Przesłanki niepodzielności przekształceń środowiska
przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym. W: T. Parteka
(red.): Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym (materiały dyskusyjne), Biuletyn
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 142, Warszawa.
Kostrowicka I., 1961: Produkcja roślinna w Królestwie Polskim 1815-1864. Studia z dziejów
gospodarstwa wiejskiego, 4, 2, PWN, Warszawa.
Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., 1978: Historia gospodarcza Polski. w XIX i XX
w. Książka i Wiedza, Wyd. 3.
Kostrowicki J., 1973: Zarys geografii rolnictwa. PWN, Warszawa.
Kostrzewski J., Chmielewski W., Jażdzewski, 1965: Pradzieje Polski. PWN, Warszawa.
Kotański W., 1983: Japońskie opowieści o bogach. Iskry, Warszawa.
Kotański W., 1986: Kojiki czyli Księga dawnych wydarzeń. T. 1-2, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa.
Kotlicki S. 1967: Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz
Zawiercie. Wydawnictwa Instytutu Geologicznego, Warszawa
Kowalczyk Al., 1992: Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego-podstawą
kształtowania obszarów rekreacyjnych. WSP, Bydgoszcz.
Kowalczyk An., 1992: Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu punktu
widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, Gea, nr 2, Metody oceny środowiska
przyrodniczego: 25-33.
Kowalczyk An., 1994: Geograficzno-społeczne problemy zjawiska drugich domów, Wyd.
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Kowalczyk An., 2000: Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kowalczyk An., 2007: Atrakcyjność turystyczna krajobrazu kulturowego. W: Znaczenie badań
krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę
urodzin i 45-lecie pracy naukowej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 121-132.

327

Kowalczyk An., 2008: Współczesna turystyka kulturowa. W: A. Kowalczyk (red.):
Turystyka kulturowa spojrzenie geograficzne. Wydział Geografii i Studiów regionalnych
UW, Warszawa: 5-59.
Kowalczykowa A., 1982: Pejzaż romantyczny. Biblioteka romantyczna, Kraków.
Kowalski K., 1951: Jaskinie Polski. T. 1, Warszawa.
Kovalyov O., 2005: Geographicheski landshaft: naucni, estheticeski i phenomenologicheski
aspects Ecograph, Kharkiv.
Kovalyov A., 2008: The geoworld and its reflection in the daytime surface structure.
Methodology of landscape research. Dissertations Commission of Cultural Landscape, No. 9 : 38-62.
Kovalyov A., 2009: Łandszaft – sam po siebie i dla cziełowieka. Monografija. Wyd. Burun
Kniga. Charkow.
Kozioł W., Kawal ec P., 2003: Zastosowanie specjalistycznych programów
komputerowych do planowania zagospodarowania terenów pogórniczych. W:
Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Materiały
Międzynarodowej Konferencji, AGH, Politechnika Krakowska, Kraków: 254-265.
Kozłowski S., 1961: Surowce skalne regionu częstochowskiego. Przegląd Geologiczny, nr 1:
10-20.
Kozłowski S., 1972: Surowce mineralne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Studia Ośrodka
Dokumentacji Fizjograficznej PAN, T. I: 79-173.
Kozłowski J. K., Kozłowski S. K., 1977: Epoka kamienia na ziemiach polskich. Warszawa.
Kraina Wiatraków Powraca. Materiały konferencyjne. Stowarzyszenie Miłośników Nowego
Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, 2007, Nowy Dwór Gdański.
Krajewski M., 2000: Historia gospodarcza Polski do 1989 r. Zarys problematyki. Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek.
Krassowski W., 1961: Architektura drewniana w Polsce. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
Krauss A., 1964: Badania archeologiczne na terenie powiatu częstochowskiego
i kłobuckiego w roku 1962. W: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku. Śląski Instytut
Naukowy, Biuletyn nr 40 Katowice.
Krawczuk A., 2002: Polska za Nerona. Iskry, Warszawa.
Krenz J., 1997: Architektura znaczeń. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Krier L., 2001: Architektura. Wybór czy przeznaczenie. Arkady, Warszawa.
Kroeber A.L., 1973: Istota kultury. PWN, Warszawa.
Królikowski J., 1988: Poetyka miasta socjalistycznego. SGGW, Warszawa.
Królikowski J., 2006: Interpretacje krajobrazów. Wyd. SGGW, Warszawa.
Królikowski J., 2011: Chrześcijańska interpretacja ducha miejsca. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego, nr 15: 29-37.
Krönert R., Steinhardt U., Volk M. (eds.), 2001: Landscape Balance and Landscape
Assessment. Springer, Berlin Heidelberg, New York.
Kruk J., 1973: Studia osadnicze nad neolitem Wyżyn lessowych. Ossolineum, Wrocław.
Kruk J., 1991: Rolnictwo pierwotne jako czynnik kształtowania krajobrazu. Sprawozdania
Archeologiczne, t. 43: 301-307.
Kruk J., Przywara L., 1983: Roślinność potencjalna jako metoda rekonstrukcji naturalnych
warunków rozwoju społeczności pradziejowych. W: Archeologia Polski, T. 28, PWN,
Warszawa: 19-50.
Kruk J. i in., 1996: Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego Wyżyn lessowych. Studium
archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy. Inst. Archeol. i Etnologii
PAN, Kraków.

328

Kryciński S., 1984: Kolonizacja józefińska w Galicji. Połoniny. Wyd. SKPB, Warszawa.
Krysowska-Iwaszkiewicz I., 1974: Studium mineralogiczno-petrograficzne kenozoicznych
osadów lądowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Prace Mineralogiczne, 35: 1-69.
Krzymowska-Kostrowicka A., 1991, 1995. Zarys geoekologii rekreacji, t. I i II. WGiSR,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Krzymowska-Kostrowicka A. 1997: Geoekologia turystyki i wypoczynku. PWN. Warszawa.
Krzymowska-Kostrowicka A., 1999: Kulturowe uwarunkowania oceny i waloryzacji
krajobrazów turystyczno-rekreacyjnych. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 5, Poznań.
Kulczyk S., 2010: Ginące krajobrazy a turystyka – wzajemne korzyści czy konflikt? W: D.
Chylińska, J. Łach (red.): Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Zakład Geografii
Regionalnej i Turystyki. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 43-51.
Kulesza M., Marszał T., 1998: Małe miasta obszaru Polski środkowej w okresie
transformacji ustrojowej. W: T. Matkowski, T. Marszał, (red.): Gospodarka przestrzenna
miast polskich w okresie transformacji. Biuletyn KPZK PAN, z. 182: 197-215.
Kulwieć K., 1919: Polska w granicach naturalnych i historycznych. Wyd. M. Arcta, Warszawa.
Łowmiański H., 1967: Początki Polski, t. 3, PWN, Warszawa.
Kupiec-Hyła D., 2004: Tożsamość budownictwa z gliny. W: Zbigniew Bać (red.): Psychologia
organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego. Habitaty 2003. Prace Naukowe
Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Kupsch E., 1933: Geschichte der Baptisten in Polen 1852-1932, Łódź.
Łukasiewicz J., 1968: W granicach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 18061914. [W:] S. Herbst (red.), Cztery wieki Mazowsza, Warszawa: 223-303.
Kuraś S., 1971: Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV–XV wieku.
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Kurek W., 1990: Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich
polskich Karpat. Rozprawy Hab. UJ., 194, Kraków.
Kuriata M., 2008: The method of evaluation landscape for design of cycling paths.
Dissertations Commission of Cultural Landscape No 8: 150-163.
Kurnatowski S., 1968: Osadnictwo i jego rola w kształtowaniu krajobrazu. Folia
Quaternaria, 29: 183-197.
Kurnatowski S., 1995: Interdyscyplinarność w badaniach przestrzeni dorzecza. Cz. 1. W: J.
Kułtuniak (red.): Rzeki. Kultura cywilizacja historia, t 4: 32-53.
Kussmaul F., 1952-1953: Frühes Nomadenkultur in Innerasien. Jahrbuch des LindenMuseums, Stuttgart: 305-360.
Laderski H., 1966: Wpływ gospodarki leśnej na stosunki wodne w zlewni górnej Warty,
Gospodarka Wodna, nr 11: 415-418.
Lamb H., 1977: Climate, present, past and future: climate history and the future. Vol. 2, Methuen
and company, Ltd. London.
Lamb H., 1982: Climate, History and the Modern World. Methuen London, New York.
Lamparska-Wieland M. 1999: Zmiany wybranych elementów krajobrazów terenówgórniczych
i pogórniczych Płaskowyżu Tarnowickiego od przełomu XVIII/XIX w. do końca XX w.,
maszynopis pracy doktorskiej, WNoZ UŚ Sosnowiec.
Lamparska-Wieland M., 2001: Zabytkowe krajobrazy dawnych zagłębi górnictwa
srebra, galeny i galmanu: ośrodki górnictwa sztolniowego okolic Tarnowskich Gór,
Trzebini, Olkusza i Bolesławia. W: U. Myga-Piątek (red.): Krajobraz kulturowy. Idee,
problemy, wyzwania, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec: 44-50.
Lamparska-Wieland M. 2004: Zmiany wybranych elementów krajobrazu Płaskowyżu

329

Tarnowickiego pod wpływem górnictwa rud metali i skalnego w czasie ostatnich 200
lat. Geographia Studia et Dissertationes, 27, Uniwersytet Śląski, Katowice: 61-108.
Lamparska-Wieland M., Waga J., 2003: Znaczenie hałd poeksploatacyjnych w krajobrazie
Górnego Śląska, Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 29, 2, Instytut Ochrony Środowiska,
PAN, Zabrze: 107-114.
Landry Ch., 2008: Creative city. A toolkit for urban innovators. Charles Landry 2-nd edition.
Lang D.M. 1983: Bułgarzy, Warszawa 1983.
Lancaster J., 2010: Współcześni nomadowie. National Geographic 8 (131): 62-77.
Lasansky M.D, McLaren B., 2004: Architecture and tourism. Perception, performance and place.
Berg Publishers, Oxford, New York.
Lebeau R., 1969: Les grands types de structures agraires dans le monde. Paris, s. 120.
Lechnio J., Richling A., 2005: Model funkcjonowania krajobrazu – ocena dynamiki
z zastosowaniem analizy potencjału W: A. Richling, J. Lechnio, (red.): Z problematyki
funkcjonowania krajobrazów nizinnych, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych, Warszawa: 257-271.
Leibenath M., Gailing L., 2010: Semantische Annäherung an die Worte “Landschaft” und
“Kulturlandschaft”. W: W. Schenk, M. Kühn M. Leibenath, S. Tzschaschel S (eds.):
Suburbane Räume als Kulturlandschaften. Hannover: ARL (in press).
Lencewicz S., 1927: Dyluwium i morfologia środkowego Powiśla. Prace Państwowego
Instytutu Geologicznego, t. 2, z. 2, Warszawa: 66-194.
Lencewicz S., Pietkiewicz S., 1935: Rubież antropogeniczna w Polsce. Sprawozdania
z Polskiego Towarzystwa Naukowego, Warszawa, Wydz. II, t. 28, Warszawa.
Linkola H., 2006: Broken landscape – J.G. Granö’s landscape science from the standpoint of
past and present landscape research. A presentation for the permanent European conference
for
the
study
of
the
rural
landscape,
Berlin
4.9.2006
http://www.ltj.slu.se/NLRN/Linkola%20paper%20PECSRL.pdf
Leszczycki S., 1965: Krajobraz (hasło w:) Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, T. 6, PWN,
Warszawa: 137-138.
Leszczycki S., 1971: Zagadnienia ochrony środowiska człowieka w badaniach geograficznych.
Przegląd Geograficzny, t. 43 (3) : 227-261.
Lewandowski W., 1992: Mapy krajobrazowe, ich klasyfikacja i zastosowanie w analizie
użytkowania ziemi (mapy wykorzystania krajobrazu). Prace i Studia Geograficzne, nr 14.
Lewandowski W., 2010: Ginące krajobrazy Polski – próba identyfikacji. W: D. Chylińska,
J. Łach (red.): Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Zakład Geografii Regionalnej
i Turystyki. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 29-37.
Libura H., 1990: Percepcja przestrzeni miejskiej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa.
Lineau C., 1970: Schemat terminologiczny dla geograficznego ujęcia osiedli wiejskich.
Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej IGiPZ PAN, z. 2: 40-81.
Lipiec J., 1967: Ekonomiczno-społeczna i prawna degradacja miast regionu
częstochowskiego w XIX wieku. Ziemia Częstochowska, t. VI/VII: 83-125.
Lipiński A. 2000: Elementy prawa ochrony środowiska. Kantor Wydawniczy, Zakamycze.
Lipińska B., 2004. Drewniane budownictwo na Żuławach Wiślanych – ginący symbol
tożsamości unikatowego krajobrazu wsi. W: W. Czarnecki, M. Proniewski (red.):
Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa. Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
Lipińska B., 2011: Żuławy Wiślane. Ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu.

330

Stowarzyszenie Żuławy Nowy Dwór Gdański, Gdańsk.
Lipińska B., Pernak R., Łaguna Pawelec A., 1997: Ochrona zabytkowego krajobrazu
kulturowego województwa gdańskiego, V Program rządowy „Ochrona i konserwacja
zabytkowego krajobraz kulturowego: Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Lisowski A., 2003: Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Wydział geografii i Studiów
Regionalnych UW, Warszawa.
Lisowski A., 2005: Geografia jako nauka chorologiczna. W: W. Maik, Rembowska K.,
Suliborski A., (red.): Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie.
Podstawowe idee i koncepcje w geografii T. 1., Łódź: 25-50.
Lisowski A., 2007: Przedmiot badań, funkcje i tożsamość geografii na początku XXI w. W:
Geografia a przemiany współczesnego świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii T. 3.,
Bydgoszcz: 17-30.
Liszewski S., 1991: Osadnictwo turystyczne. Problemy turystyki, t. 1-2: 65-75
Liszewski S., 1995: Przestrzeń turystyczna. Turyzm, t. 5, 2: 7-19.
Liszewski S., 2003: region turystyczny. Turyzm, t. 13, 1: 43-55.
Liszewski S., 2004: Stan dyskusji polskich geografów na temat jedności i zakresu
pojęciowego współczesnej geografii (na początku XXI w.). W: A. Jackowski (red.):
Geografia u progu XXI w. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 1126.
Light, D., Young, C. and Czepczyński, M.; 2009: Heritage Tourism in Central and
Eastern Europe. W: T. Dallen, G. Nyaupane, (red.): Heritage Tourism in the Developing
World, London, Routledge.
Lynch K., 1960: The image of the city. MIT Press, Cambridge.
Lynch K., 1971: Site planning. Second ed. MIT Press, Cambridge.
Łajczak A., 2004: Etapy kształtowania się krajobrazu kulturowego gór w układzie
wysokościowym, na przykładzie masywu Pilska w Beskidzie Wysokim. Prace Komisji
Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 3: 11-33.
Łaś J., 2000: Drewniana architektura sakralnego Podhala – sto lat rozwoju techniki
budowania i zdobienia. W: A. Wójcik (red.): Budownictwo ludowe w górach. Centralny
Ośrodek Turystyki Górskiej. Kraków: 87-102.
Łoboda J., 1983: Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej innowacji. Acta Universitatis
Wratislaviensis, 585. Studia Geograficzne 37.
Łomniewski K., 1960: Ujście Wisły. Roczniki Polskiego Towarzystwa Geologicznego, t.29, z. 4:
391-416.
Łoś H., 1978: Etnograficzno-historyczne przesłanki tworzenia się regionu i województwa
częstochowskiego. Ziemia Częstochowska, t. 12, Częstochowa.
Łowmiański H., 1972: Rolnictwo u Słowian. W: Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 4,
Wrocław.
Łuczaj Ł., 2007: Śródpolne żywopłoty Wysp Brytyjskich. Rocznik Dendrologiczny, vol. 55: 8796
Łukawski Z., 1981: Historia Syberii. Ossolineum, Wrocław.
Madurowicz M., 2002: O sferach sacrum i profanum w przestrzeni kulturowej miasta.
W: E. Orłowska (red.): Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Uniwersytet
Wrocławski, PTG Oddział Wrocławski, Wrocław: 111-125.
Madurowicz M., 2009: Hermeneutyka miejsca w świetle fenomenologii przestrzeni. W: A.
Grzegoryczyk (red.): Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym,
Warszawa.

331

Magilligan F.J., Stamp M.L., 1997: Historical land-cover changes and hydrogeomorphic
adjustment in a small Georgia watershed, Annals Association of American Geographers, no,
87: 614-35.
Maik W., 2004: Główne problemy i pojęcia w geografii. W: A. Jackowski (red.): Geografia
u progu XXI w. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 27-46.
Maik W., 2005: Człowiek – przestrzeń – sacrum. Refleksje na temat turystyki i migracji
pielgrzymkowych we współczesnym świecie. W: B. Domański i S. Skiba (red.): Geografia
i Sacrum, IGiGP UJ, Kraków: 307-313.
Maik W., 2007: Geografia a współczesność w świetle tradycji myśli geograficznej.
W: Podstawowe idee i koncepcje w geografii T.3. Geografia a przemiany współczesnego świata,
Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 25-39.
Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2005: Podstawowe koncepcje w geografii T.1.
Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Łódzkie Towarzystwo
Naukowe, Łódź, ss. 226.
Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2006: Podstawowe koncepcje w geografii T.2
Człowiek w badaniach geograficznych. Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
Bydgoszcz.
Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2007: Podstawowe koncepcje w geografii T.3.
Geografia a przemiany współczesnego świata. Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
Bydgoszcz.
Majchrowska A., 2008: Systematyzacja krajobrazów w wybranych krajach europejskich,
Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 20: 127-134.
Majewski A., 1969: Rozwój hydrograficzny delty Wisły w okresie historycznym. Przegląd
Geofizyczny, nr.14, z.1: 3-42.
Makowska A., Skompski S. 1967: Objaśnienie do szczegółowej mapy geologicznej Polski.
Arkusz Słubice. Warszawa.
Makowski J., 1995: Setna rocznica wykonania przekopu Wisły 1895-1995, Gdańsk.
Makowski J., 1997: Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły, historyczne kształtowanie, obecny
stan i zachowanie w czasie znacznych wezbrań, Gdańsk.
Malinowska T., 1967: Rola lasu i drewna w najdawniejszych społecznościach pierwotnych
i w społeczeństwie wczesnego feudalizmu na ziemiach polskich. Sylwan, t. 109, nr 6-7:
71-80.
Malpas J., 1999: Place and Experience: A Philosophical Topography. Cambridge University
Press, Cambridge.
Małachowicz E., 1994: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Mandziuk A., Janeczko K., 2009: Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie
marketingowym. W: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, r. 11., z. 4
(23).
Marchlewski W., [b.d.]: Olędrzy podczas II wojny światowej i ich powojenna sytuacja zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze. Mennonici na Mazowszu 1939-1948.
http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=maz&id=14.
Marchlewski W., [b.d.]: Inni sąsiedzi. Życie codzienne kolonistów olęderskich na Powiślu w XIX
wieku. www.holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=maz&id=15.
Marchlewski W., 1986: Mennonici w Polsce (o powstaniu społeczności mennonitów
Wymyśla Nowego), Etnografia Polska, z.2.
Marschall I., Werk K., 2007: Die Europäische Landschaftskonvention. Ziele, Inhalt sowie

332

ihre derzeitige landschaftspolitische Bedeutung in Deutschland. Natur und Recht, na 29:
719-722.
Marszałek T., 1997: O dziedzictwie leśnym Polski i świata. Wyd. SGGW, Warszawa.
Martsinkevich G., 2008: Classification of landscape diversity as a source of the qualitative
and quantitative information. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 20: 35-43.
Maruszczak H., 1997: Naturalne tendencje zmian krajobrazu wyżyn południowopolskich
w czasach historycznych. W: Przemiany Krajobrazu naturalnego Polski środkowej.
Przewodnik konferencji naukowej Katedry Geografii Fizycznej Kompleksowej i Polskiej
Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Łódź: 15–16.
Maslow A., 1964: Teoria hierarchii potrzeb, W: J. Reykowski: Problemy osobowości i motywacji
w psychologii amerykańskiej, PWN, Warszawa.
Maslow A., 1971: The Farther Reaches of Human Nature, New York, Viking.
Maslow A., 1990: Motywacja i osobowość. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Matuszkiewicz J. M., 1981: Potencjalne zbiorowiska roślinne i potencjalne fitokompleksy
krajobrazowe północnego Mazowsza, Monografie Botaniczne, 62, Kraków.
Mavar Z., 2008: Problemy rewaloryzacji, zagospodarowania i zarządzania powojskowym
krajobrazem kulturowym w Chorwacji. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10:
455-470.
Mazoyer M., Roudar t L., 1997: Histoire des agricultures du monde. Du néolithique à la crise
contemporaine. Paris Editions du Seuil.
Mączak A., 1962: Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich w pocz. XVII wieku,
Warszawa.
Medowski T., 1989: Przesłanki ochrony i kształtowania środowiska kulturowego wsi. W:
T. Parteka (red.): Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym (materiały
dyskusyjne), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 142,
Warszawa: 130-139.
Meitzen A., 1895: Siedlungen und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelter,
Römer, Finnen und Slaven, Berlin.
Mężyński K., 1960: O menonitach w Polsce. W: Rocznik Gdański, t. 19-20, Gdańsk
Michalczyk J., 2000: Krajobraz systemem informacyjnym środowiska geograficznego
(reflekcja dydaktyka). Krajobrazy dziedzictwa narodowego, nr 3 (11): 19-24.
Michałowski A. 2001: Krajobraz kulturowy i naturalny – zagrożenia i nowe wyzwania.
[W:] K. Sałaciński (red.): Bezpieczeństwo dóbr kultury. Nowe idee i technologie. Materiały
konferencyjne. Warszawa – Radziejowice: 36-42.
Mielczarek Z., 1994: Budownictwo drewniane. Arkady, Warszawa.
Mielczarski S., Odyniec W., 1976: Zarys dziejów regionu. W: B. Augustowski (red.):
Żuławy Wiślane, Gdańsk: 71-112.
Mildred L., Shaw G., Gaines B.R, 1992: Geometry of "Psychological Space" and its
Significance for Cognitive Modeling. Calgary.
Milewicz E., (red.) 2007: Mennonici na Żuławach. Gdańsk.
Mitchell D., 2000: Cultural Geography. A Critical Introduction. Balckwells, Oxford.
Młodkowska-Przepiórowska I., 1995: Kultura przeworska na ziemi częstochowskiej.
Muzeum Częstochowskie, Częstochowa.
Mojski J.E., 1990: The Vistula river delta. W: L. Starkel: Evolution of the Vistula river valley
during the last 15 000 years. Part III, red., Geographical Studies, Special Issue 5, IGiPZ
PAN: 126-141.
Money D.C., 1973: Human Geography. London University Tutoral Press.

333

Monografia Zawiercia, 2003, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Zawiercie.
Morgan K., 1999: Eliot Charles Landscape Architect. Massachusetts Press.
Mossoczy Z., 1961: Mapy geologiczne i strukturalne regionu częstochowskiego. Kwartalnik
Geologiczny, t. 5, z. 4: 972-973.
Moszyński K., 1929-1932: Kultura ludowa Słowian. Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Mścibrodzki W., [b.d.]: Państwo narodowe: znaczenie terminu, jego implikacje
teoretyczne i praktyczne? www.wojmos.com/texts/politics/Panstwo%20narodowe.pl.pdf
Musil J., 1984: Urbanizacja w krajach socjalistycznych. Książka i Wiedza. Warszawa.
Mumford L., 1961: The City in History. Harbiner book. New York: 33-71.
Myczkowski Z., 1997: Współczesny krajobraz osadniczy i architektura po roku 1970. W: Z.
Noga (red.): Osadnictwo i krajobraz, Natura i kultura w krajobrazie Jury, Kraków: 77-87.
Myczkowski Z., 2003a: Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach prawnie
chronionych w Polsce. Monografie 285, Seria Architektura. Politechnika Krakowska.
Kraków.
Myczkowski Z. 2003b: Studia i aranżacje krajobrazowe wybranych obiektów
poeksploatacyjnych. W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie.
Materiały Międzynarodowej Konferencji, AGH, Politechnika Krakowska, Kraków: 87100.
Myczkowski Z., 2008: Przesłanki do zarządzania krajobrazem kulturowym w obszarach
prawnie chronionych – myśli różne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10:
326-336.
Myga-Piątek U., 1997: Studnie jako zanikający element krajobrazu kulturowego Wyżyny
Częstochowskiej. Czasopismo Geograficzne, nr 48, z. 3/4: 327-340.
Myga-Piątek U., 1998: Rola stawów w przemianach krajobrazu kulturowego doliny
Wiercicy. Prądnik, Prace Muzeum Prof. W. Szafera, nr 11: 13-24.
Myga-Piątek U., 1999: Rola gospodarki wodnej w przemianach krajobrazu zlewni górnej
Wiercicy. Maszynopis pracy doktorskiej. WNoZ UŚ.
Myga-Piątek U., 2001a: Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych.
Przegląd Geograficzny, nr 73, z. 1-2: 163-176.
Myga-Piątek U., 2001b: Ewolucja krajobrazu środkowej części Wyżyny Częstochowskiej –
aspekty kulturowe. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 10: 357-365.
Myga-Piątek U., 2003a: Woda jako składnik i czynnik rozwoju krajobrazu centralnej
Sławonii na przykładzie parku przyrody Lonjsko Polje. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, nr 2: 134-147
Myga-Piątek U., 2003b: Zabytkowe obiekty architektoniczne w krajobrazie planowanego
Jurajskiego Parku Narodowego. W: J. Partyka: Ochrona dóbr kultury w parkach
narodowych. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Kraków: 573-585.
Myga-Piątek U., (red.), 2003: Wartości przyrodnicze i kulturowe Myszkowa. Wydawnictwo
Urzędu Miejskiego w Myszkowie, Myszków.
Myga-Piątek U., 2004a: Urządzenia wodne w dolinach rzecznych Wyżyny
Częstochowskiej w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych. W: J. Partyka
(red.): Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej. Tom 2 Kultura. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 395-402.
Myga-Piątek U., 2004b: Kompleksowe badania krajobrazowe na przykładzie Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej. W: Ecological geography: history, theory, methods,
practice. Tarnopol Ukraina: 59-69.

334

Myga-Piątek U., 2005a: Krajobraz kulturowy w badaniach geograficznych. Prace Komisji
Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 4: 40-53.
Myga-Piątek U., 2005b: Historia, metody i źródła badań krajobrazu kulturowego. Problemy
Ekologii Krajobrazu, t. 17: 71-77.
Myga-Piątek U., 2005c: Threats to karstic landscape diversity in relation to land usage
changes in the Częstochowa Upland. W: Protected karst territories: condition, problems and
perspectives. BAN, Shumen.
Myga-Piątek U., 2006a: Krajobraz kulturowy jako walor i produkt turystyczny – problemy
oceny i ochrony. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 18: 201-212.
Myga-Piątek U., 2006b: Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania procesów osadniczych
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy Ekologii krajobrazu, t. 16: 61-73.
Myga-Piątek U., 2006c: Krajobraz kulturowy jako „genius loci” Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej. W: J. Partyka (red.): W cieniu zamczyska Bonerów. W setną rocznicę
utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006). Ojców: 87-99.
Myga-Piątek U., 2007a: Wpływ zagospodarowania dolin alzackich na przemiany
krajobrazu kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 7: 360-375.
Myga-Piątek U., 2007b: Krajobraz kulturowy Beskidu Żywieckiego. Zarys problematyki
geograficznej. Architektura krajobrazu, nr 2 (15): 14-24.
Myga-Piątek U., 2007c: Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie
planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych. Problemy
Ekologii Krajobrazu, t. 19: 101-111.
Myga-Piątek U., 2008a: Between tradition and modernity of the cultural landscape
research. Discussion on methodology. Dissertations Commission of Cultural Landscape, no.
9: 75-92.
Myga-Piątek U., 2008b: Krajobraz sakralny a turystyka - studium przypadku Masywu
Synaj. Peregrinus Cracoviensis, nr 19: 35-45.
Myga-Piątek U., 2008c: Krajobrazy dźwiękowe regionu górnośląskiego. Prace Komisji
Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 11: 86-100.
Myga-Piątek U., 2008d: Krajobrazy kulturowe Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Rozważania o przyrodzie, historii, wartościach i zagrożeniach. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, nr 10: 337-358.
Myga-Piątek U., 2008e: Współczesne badania nad krajobrazem a praktyka szkolna. W: A.
Hibszer (red.): Polska dydaktyka geografii. Idee - tradycje-wyzwania. Prace Wydziału
Wydział Nauk o Ziemi UŚ nr 47, Sosnowiec: 233-246.
Myga-Piątek U., 2008f: Krajobrazy obszaru GZM W: R. Dulias, A. Hibszer (red.):
Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, Sosnowiec: 131-139.
Myga-Piątek U., 2008: Socio-economic aspect of tourist traffic in Krakow and Warsaw. The
Quarterly Journal of Economic Studies. The Economic Society of Osaka City University,
Osaka, vol. 31, no 3: 29-45: 29-45.
Myga-Piątek U., 2009: Architektura wernakularna Podhala jako czynnik kształtowania
krajobrazu i atrakcyjności turystycznej. Acta Geographica Silesiana, nr 5: 29-37.
Myga-Piątek U., 2010a: Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei
zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable
Development Vol. 5, no 1: 95-108.
Myga-Piątek U., 2010b: Directions and prospects of transformation in cultural landscapes
of Poland – considerations and attempts of evaluation. Acta Geographica Debrecina.
Landscape & Environment Series, vol.4, issue 2: 45-58.

335

Myga-Piątek U., 2010c: Transformacje krajobrazów Polski - ocena kierunków i perspektyw
rozwoju. W: D. Chylińska, J. Łach (red.): Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Wyd.
Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 21-29.
Myga-Piątek U., 2010d: Różnorodność krajobrazowa Chorwacji podstawą atrakcyjności
turystycznej. Aspekty przyrodnicze. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 14:
101-119.
Myga-Piątek U., 2011a: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce. Problemy
Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, vol. 6, no 1: 145-154.
Myga-Piątek U., 2011b: Cultural landscape of 21 century. Geographical consideration
between theory and practice. Hrvatski Geografski Glasnik – Cultural Geographical Bulletin,
vol. 73 (2): 129-141.
Myga-Piątek U., 2011c: Genius loci Podhala i Tatr. Rola w kształtowaniu atrakcyjności
turystycznej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 15: 259-277.
Myga-Piątek U., 2011d: Sacrum w krajobrazie Japonii. Peregrinus Crasoviensis, nr. 22: 267287.
Myga-Piątek U., Andrejczuk W., 2008: Wpływ turystyki na środowisko pustynne:
wybrane aspekty krajobrazowe. W: Geograficzne aspekty antropopresji. Oddział Katowicki
PTG, Sosnowiec: 69-84.
Myga-Piątek U., Jankowski G., 2009: Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze
i krajobraz kulturowy – analiza wybranych przykładów obszarów górskich. Problemy
Ekologii Krajobraz, t. 25: 27-39.
Myga-Piątek U., Nita J., 2000: The use of numerical models in valorization and
reconstruction of landscape elements on the basic of “Parkowe” reservation. W: GIS
Croatia 2000: 77-87.
Myga-Piątek U., Nita J., 2005: Computer analysis of landscape changes in the
Częstochowa Upland. W: Geographical Information Systems in Research and Practice.
Hrvatski Informaticeskij Zbor, Zagreb: 349-355.
Myga-Piątek U., Nita J., 2007: Nowe kierunki w zarządzaniu krajobrazami
poeksploatacyjnymi. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 6: 126-135.
Myga-Piątek U, Nita J., 2008: The scenic value of abandoned mining areas in Poland.
In: Landscape & Environment. Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment
Series, vol.2., issue 2: 132-142.
Myga-Piątek U, Pytel S., 2008: Przeobrażenia krajobrazu kulturowego Zjednoczonych
Emiratów Arabskich w wyniku kolonizacji turystycznej. XXI Konwersatorium wiedzy
o mieście. W: I. Jażdżewska (red.): Funkcja turystyczna miast. Uniwersytet Łódzki, Łódź:
113-125.
Myga-Piątek U., Pawłowska K. (red.): 2008: Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Prace
Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10.
Nasiłowski M., 1998: System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Wyd. KeyText,
Warszawa.
Nassauer J.I., 1995: Culture and changing landscape structure. Landscape Ecology, vol. 10, no
4: 229-237.
Nassauer, J.I. 1988: Landscape care: Perceptions of Local People in Landscape Ecology
and Sustainable Development. Landscape and Land Use Planning, no 8: 27-41.
Naveh Z., 1995: Interactions of landscapes and cultures. Landscape and Urban Planning,
no 32: 43-54.

336

Neveh Z., Liberman A.S., 1984: Landscape ecology. Theory and aplication. Springer-Verlag, New
York-Berlin-Heidelberg.
Neef E. 1967: Die theoretischen Grundlagen der Landschaftslehre. Gotha. Leipzig.
Nikołajew W.A., 2003: Łandszaftwiedienije: Estetika i dizajn. Uczeb. posobie, Aspektpress,
Moskwa.
Nita J., 1994: Problemy ochrony skałek jurajskich na obszarze wyżyny Krakowsko
Wieluńskiej. W: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach
uprzemysłowionych i zurbanizowanych, nr 13, UŚ WBiOŚ WNoZ, Katowice – Sosnowiec:
21-32.
Nita J., 2001: Ewolucja Krajobrazu Środkowej Części Wyżyny Częstochowskiej – Aspekt
Przyrodniczy. Problemy ekologii krajobrazu, t. 10: 350-357.
Nita J., 2004: Walory krajobrazowe form skalnych na Wyżynie Częstochowskiej. W: J.
Partyka (red.): Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo – kulturowego Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej, Tom 1 Przyroda, Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 55-60.
Nita J., Mał olepszy Z. 2004: Metody usprawnienia wizualizacji i interpretacji
powierzchniowej budowy geologicznej. Technika Poszukiwań Geologicznych Gesynoptyka i
Geotermia, t. 3 (227): 39-44.
Nita J., Mucha Z.; 2000: Stan i perspektywy rozwoju Jurajskich Parków Krajobrazowych na
obszarze Wyżyny Częstochowskiej. W: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona
przyrody na obszarach zurbanizowanych z. 30, UŚ WBiOŚ WNoZ, Katowice – Sosnowiec:
12-20.
Nita J., Myga-Piątek U., 2005a: Przykład zastosowania technik komputerowych do
waloryzacji i ochrony krajobrazów Wyżyny Częstochowskiej. Przegląd Geograficzny, t. 77:
325-341.
Nita J., Myga-Piątek U., 2005b: Poszukiwanie możliwości zagospodarowania obszarów
poeksploatacyjnych w celu zachowania ich walorów geologicznych i krajobrazowych.
Technika poszukiwań geologicznych, geosynoptyka i geotermia, XLVIII, nr 3: 53-72.
Nita J., Myga-Piątek U., 2006a: Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów
pogórniczych. Przegląd Geologiczny, vol. 54, 3: 256-262
Nita J., Myga-Piątek U., 2006b: O potrzebie ochrony wyrobisk górniczych dla
podniesienia walorów krajobrazowych i celów dydaktycznych obszarów eksploatacji
surowców skalnych na przykładzie regionu Kielecko-Chęcińskiego. Techniki poszukiwań
geologicznych. Geotermia, zrównoważony rozwój, XLV, z.1 (237): 47-57.
Nita J., Myga-Piątek U., 2012a: Krajobrazowy wymiar wzrostu lesistości na Wyżynie
Częstochowskiej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 16: 205-222.
Nita J., Myga-Piątek U., 2012b: Rola GIS w ocenie historycznych opracowań
kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego, nr 16: 121-141.
Nita J., Perski Z., Chybiorz R. 2004: Wstępne założenia metodyczne mapy
geosynoptycznej dla potrzeb systemu informacji przestrzennej na poziomie gminy.
Przegląd Geologiczny, vol. 52, 7: 569-574.
Norberg-Schulz, Ch., 1980: Genius loci. Toward phenomenology of architecture. Rizzoli,
Londyn.
Norberg-Schulz Ch., 1990: Architektura jako obraz świata. Arche, vol. 2.
Norberg–Schulz Ch., 2000: Bycie, przestrzeń i architektura. Wyd. Murator, Warszawa
Nowakowski S., 1938: Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych. Nakładem Trzaski,
Everta i Michalskiego, Warszawa.

337

Obidowicz A., 1976: Geneza i rozwój torfowiska w Wolbromiu. Acta Paleobotanica, t. 17,
z. 1: 45-54.
Ochmański W., 1959: Gospodarowanie na roli na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym.
Warszawa.
Oleński W., 2008: Kształtowanie krajobrazu kulturowego Warszawy - analiza
urbanistyczna lokalizacji budynków wysokościowych i ochrona widokowa zespołu
starego miasta. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10: 104- 114.
Oliver P., 2003: Dwellings. The Vernacular House World Wide. Phaidon Press Limited,
London.
Oliver P., 2006: Built to meet Leeds. Cultural issues in Vernacular Architecture. Elsevier,
Architectural Press. Oxford.
Orczewska A., Czylok A, Kimsa T. 1993: Charakterystyka florystyczno faunistyczna
projektowanego rezerwatu przyrody na wyrobisku kopalni dolomitu „Blachówka”
w Bytomiu. W: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrony przyrody na obszarach
uprzemysłowionych i zurbanizowanych, nr 9. WBiOŚ, WNoZ, UŚ, Katowic-Sosnowiec.
Orłowicz M., 2008: Wpływ warunków klimatycznych na kształtowanie się tradycyjnych stylów
zabudowy w wybranych regionach Azji. Maszynopis pracy magisterskiej. Wydział Nauk o
Ziemi UŚ. Sosnowiec.
Ostaficzuk S., 2000: Ekologiczne możliwości utylizacji zamykanej kopalni węgla –
restrukturyzacja z perspektywą. W: A.T. Jankowski, U. Myga-Piątek, S. Ostaficzuk
(red.): Środowisko przyrodnicze regionu górnośląskiego, stan poznania, zagrożenia i ochrona.
WNoZ UŚ, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec: 155-166.
Ostaszewska K., 2002: Geografia krajobrazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Ostaszewska K., 2005: Krajobraz - środowisko geograficzne - środowisko przyrodnicze.
W: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.): Podstawowe idee i koncepcje w geografii,
t.1. Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Wyd. UMK, UŁ, ŁTN, Łódź:
162-171.
Ostaszewska K., 2007: Antycypacja zasady zrównoważonego rozwoju w dorobku
geografii fizycznej XX wieku. W: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.):
Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3. Geografia a przemiany współczesnego świata,
WSG, UŁ, Bydgoszcz: 223-230.
Ostrowski J., 1995: Zasady sporządzania oceny wpływu działalności górniczej na środowisko.
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2. Katowice.
Ostrowski J., (red.) 2001: Ochrona środowiska na terenach górniczych. Wyd. Inst. Gosp. Sur.
Min. i Ener. PAN, Kraków.
Ostrowski M., 2000: Pojęcie, rodzaje, rozwój historyczny czasu wolnego. W: J. Kędzior, M.
Mawrzak-Chodaczek (red.): Czas wolny w różnych jego aspektach, Wrocław.
Ot'ahel' J., Feranec J., Betak J., Husar K., Kopecks M., 2008: Landscape changes:
analysis and classification. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 20: 45-56.
Otremba E., 1961: Die Deutsche Agrarlandschaft, Geographisches Zeitschrift. Erdkundliches
Wiessen. Beihefte. Heft, 3, Wiesbaden.
Ozimek A., Łabędź P., 2010: Rejestracja panoram widokowych w zakresach
pozaspektralnych jako narzędzie oceny atrakcyjności krajobrazu Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, nr 14: 331-341
Ozimek P., Tarko J., Łabędź P., 2010: Cyfrowe modele analizy krajobrazu bazujące na
cyfrowych modelach terenu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 14: 342-351.

338

Paasi A., 1984: Connections between J.G.Granö’s geographical thinking and behavioral and
humanistic geography. Fennia, vol. 162, 1: 21-31.
Pardela Ł., 2008: Na styku Azji i Europy – krajobraz historycznego parku narodowego
półwyspu Gallipoli w Turcji. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10: 480-487.
Park C.C., 1994: Sacred Worlds. An Introduction to geography and religion. Routledge, London
a. New York.
Partoune Ch., 2004: La dynamique du concept de paysage. in Revue Éducation Formation
– n° 275, http://www.lmg.ulg.ac.be/articles/paysage/paysage_concept.html.
Parteka T. (red.), 1989: Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym (materiały
dyskusyjne), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 142,
Warszawa.
Partyka J. (red.), 2002: Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny –
zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia
Nauk, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
Pawłowska K. 1994 : O percepcji własnego miejsca i jej skutkach czyli o swojskości
architektury. W: J. Bogdanowski (red.): O percepcji środowiska. Instytut Ekologii PAN,
Zeszyty naukowe 9: 77-109.
Pawłowska K., 2001: Idea swojskości miasta. Politechnika Krakowska, Kraków.
Pawłowska K., 2010: Zanim wybuchnie konflikt. Idea i Metody Partycypacji Społecznej
w Ochronie Krajobrazu i Kształtowaniu Przestrzeni. Kraków.
Pawłowska K., Swaryczewska M., 2002: Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie
i partycypacja społeczna. Wyd. UJ, Kraków.
Pawłowski An., 2011: Trzy krzyże nad Parchatką – symbol w krajobrazie kulturowym
małopolskiego przełomu Wisły. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr, 15: 54-64.
Pawłowski Ar., 2006: Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego. Problemy ekorozwoju,
vol. 1, nr 1: 23-32.
Pawłowski Ar., 2008: Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka. Monografie Komitetu
Inżynierii Środowiska, PAN, vol. 51, ss. 492.
Pawłowski A., 2009: Rewolucja rozwoju zrównoważonego. Problemy ekorozwoju, vol. 4,
nr 1: 65-79.
Pawłowski S., 1935: Krajobraz geograficzny. Czasopismo Geograficzne,t. 13, z. 2-4.
Pawłowski S., 1938: Geografia jako nauka i przedmiot nauczania. Książnica – Atlas, Lwów.
Pazyra S., 1929: Studia z dziejów miasta na Mazowszu od XVIII w. do początku XX w., Leopolis,
Lwów.
Pazyra S., 1959: Geneza i rozwój miast mazowieckich. PWN, Warszawa.
Pears D., Butler R.W. (eds.), 2005: Problems and issues of integrating tourism development.
Taylor & Francis e- Library, Routledge.
Pelczar M., 1966: Dzieje zmian koryta Wisły i Nogatu pod Białą górą w kresie od XV do
XIX wieku. Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku, nr 8: 225-235.
Pelisiak A., 1992: Neolit i początki epoki brązu w centralnej części Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej, szkic problematyki. Materiały z Pierwszego Sympozjum Jurajskie:
Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ZJPK woj.
katowickiego, Dąbrowa Górnicza.
Perelman A. 1971: Geochemia krajobrazu, PWN, Warszawa.
Perelman A., Kasimov.S., 1999. Geochimia landszafta. Astreja-2000. Moskva.

339

Pietras M., Myga-Piątek U., 2005: Własność prywatna, własność publiczna: o znaczeniu
posiadania dla kształtowania krajobrazu oraz relacji człowieka z miejscem
i przestrzenią. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 4: 78-89.
Pietrzak M., 1993: Nowe poglądy na strukturę krajobrazu i możliwości ich zastosowania w
planowaniu przestrzennym. W: J. Banaszak (red.): Krajobraz ekologiczny, WSP,
Bydgoszcz: 231-242.
Pietrzak M., 1998: Syntezy krajobrazowe. Założenia, problemy, zastosowania. Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Pietrzak M., 2001: Przemiany krajobrazu – główne procesy przestrzenne. Problemy Ekologii
Krajobrazu, t. 10: 273-286.
Pietrzak M., 2004: Niemiecka i światowa ekologia krajobrazu – dorobek, aktualne tredny,
problemy badawcze i dylematy metodologiczne. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 13: 4347.
Pietrzak M., 2005: Ewolucja poglądów geograficznych na krajobraz. W: W. Maik, K.
Rembowska, A. Suliborski (red.): Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie.
T.1. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódź: 151- 162.
Pietrzak M., 2006: Krajobraz – między naturą i kulturą (czy istnieją krajobrazy kulturowe?).
Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 18: 115-118.
Pietrzak M., 2009: Aktualne i nieaktualne problemy ekologii krajobrazu. Problemy Ekologii
Krajobrazu, t. 23: 11-18.
Pietrzak M., 2010: Krajobraz rekreacyjny – istota, treść i zakres pojęcia. Problemy Ekologii
Krajobrazu, t. 27: 321-326.
Pietrzyk-Sokulska E., 2001: Waloryzacja występowania i eksploatacji złóż zwięzłych surowców
skalnych na przykładzie Beskidów Zachodnich. Studia i Rozprawy Monografie 98.
Wydawnictwa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PAN
Kraków.
Pietrzyk-Sokulska E., 2003: Kamieniołomy surowców skalnych w polski krajobrazie.
W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Materiały
Międzynarodowej Konferencji, 10-12 XII. 2003. Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza,
Politechnika Krakowska, Kraków: 43-54.
Pietrzyk-Sokulska E., 2004: Kamieniołomy kopalin skalnych w krajobrazie Karpat –
atrakcyjność złóż i ich otoczenia. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 3: 63-76.
Pietrzyk-Sokulska E. (red.), 2008: Tereny pogórnicze szansą rozwoju obszarów ich
występowania – studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyd. Instytutu
GSMiE PAN, Kraków: 49-52.
Piskozub A., 1987: Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur
przestrzennych ziem polskich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Piskozub A., 1991: Geograficzno-historyczne podstawy nowej koncepcji podziału
regionalnego Polski. Czasopismo Geograficzne, nr 51, 4: 671-685.
Piskozub A., 1992: Elementy nauki o cywilizacji. Wyd. UG, Gdańsk.
Piskozub A., 1997: Miasta opuszczone przez rzeki – rzeki opuszczone przez miasta.
W: J. Kułtuniak (red.): Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia, t. 6: 15-43.
Pitte J-R., 2003: Histoire du paysage français: De la préhistoire à nos jours. Taillandier, Paris.
Plit F., 2001: Kilka uwag o terminie krajobraz (krajobraz kulturowy) w geografii francuskiej.
Człowiek i przestrzeń. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 205209.

340

Plit F., 2005a: Paul Vidal de la Blache – krajobraz-obraz i geograficzna metoda jego
interpretacji. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 4: 26-31.
Plit F., 2005 b: Krajobrazy i regiony (w tym kulturowe). Geografia w szkole, nr 2:82-87,
Plit F., 2008: The determinants of the landscape of European civilization. Dissertations
Commission of Cultural Landscape, no. 8: 92-104.
Plit F., 2010a: Krajobrazy kulturowe w geografii fizycznej i w geografii człowieka.
W: Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym, 2, 58 Zjazd PTG,
Oddział Łódzki PTG - Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź: 99-106.
Plit F., 2010b: Pięć nurtów badań krajobrazowych w Polsce – czy jest w nich miejsce dla
krajobrazów rekreacyjnych. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 26: 327-332.
Plit F., 2011a: Krajobraz kulturowy – czym jest? Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych, Warszawa.
Plit F., 2011b: O niektórych nieporozumieniach związanych z badaniem krajobrazów.
W: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.): Koncepcje i problemu badawcze
geografów. Profesorowi W. Maikowi w 70-lecie urodzin, Wyższa Szkoła Gospodarki,
Bydgoszcz, 579-587.
Plit J., 1996: Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od
schyłku XVIII w . do 1990 r.). Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa.
Plit J., 2002: Zmiana biegu Wisły na odcinku od Stężycy do Magnuszewa oraz ich skutki.
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 1: 143-150.
Plit J., 2003: Changes in the settlement system and land use in the Valley of Vistula river in
historical times (on the segment between Wargocin and Magnuszewo) W: H.
Dobrzeńska, E. Jerem, T. Kalicki (ed:) The Geoarcheology of Rivers Velleys, Budapest: 143159.
Plit J., 2004a: Przeobrażenia krajobrazów kulturowych Karpat Polskich dawniej i dziś. Prace
Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 3: 33-43.
Plit J., 2004b: Changes in the middle cause of the river Vistula in historical time. Geographica
Polonica, vol. 77, (2): 47-61.
Plit J., 2005: Wciąż aktualne spostrzeżenia Marii Dobrowolskiej na temat krajobrazu
kulturowego i jego przemian. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 4: 32-39.
Plit J., 2008: Zarządzanie krajobrazem dolin rzecznych, Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, nr 10: 230-240.
Plit J., 2009: Tradycyjny krajobraz wiejski wschodniego Podlasia na przykładzie „krainy
otwartych okiennic”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 12: 47-57.
Plit J., 2010a: Naturalne i antropogeniczne przemiany krajobrazów delty Wisły. Prace
Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 13: 13-28.
Plit J., 2010b: Zmiany koryta Niemna w ciągu 200 lat (na odcinku od Hożej do Mielnika)
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 13: 78-87.
Plit J., 2011a: Piętno władzy i właścicieli odciśnięte w krajobrazie kulturowym. Prace Komisji
Krajobrazu Kulturowego, nr 15: 125-138.
Plit J., 2011b: Evolution of the South –Mazovain cultural landscape. Geographia Polonica, vol.
84: 95-111.
Poczta J., 2009: Krajobraz kulturowy powojskowy Bornego Sulinowa i jego wpływ na
kształtowanie polityki władz miejscowych. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 25: 117-123.
Podgórski Z., 2004: Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę i wody
powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części dolin Wisły i Drwęcy. Wyd.
UMK, Toruń.

341

Podgórski Z., 2006: Wpływ morfogenetycznej działalności człowieka na kształtowanie się
granic krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 5: 85-94.
Podgórski Z., 2007: Wykorzystanie energii wody w dorzeczu Drwęcy od początku XIX
wieku do lat 30. XX wieku na tle Pomorza Nadwiślańskiego. W: W. Marszelewski, L.
Kozłowski (red): Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy. UMK Toruń, 1: 285-298.
Podgórski Z., 2008: The inventarisation metod and its application to cultural landscape
studies. W: Andreichuk V. et. all ed.: Modhodology of landscape research. Commission of
Cultural Landscape of Polish Geographical Society, University of Silesia. SosnowiecKrynica: 42-43.
Podgórski Z., Chechłowska K., 2011: Kierunki zmian krajobrazu warownego Torunia –
ujęcie retrospektywne, diagnostyczne i prognostyczne. W: K. Marciniak, K. Sikora,
D. Sokołowski (red.): Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wyd. Uczelniane WSG
Bydgoszcz: 601-615.
Podwińska Z, 1962: Technika uprawy roli w Polsce średniowiecznej. Ossolineum, Wrocław, ss.
388.
Pol W., 1869: Historyczny obszar Polski. Kraków.
Pol Z., 2010: Licheń, religijny supermarket. National Geographic, nr 2 (125): 102-111.
Poleski J., 1995: Wczesne średniowiecze. W: Pradzieje i średniowiecze, Natura i kultura
w krajobrazie Jury, Kraków: 137-151.
Polichtówna J., 1962: Ostańce Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ich geneza i znaczenie
w krajobrazie. [w:] Ochrona Przyrody, nr 28.
Polska A., 2011: Oceny estetyczne krajobrazu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 15: 185192.
Połynow B.B., 1956: Izbrannye trudy. Izd. Akad. Nauk SSSR. Moskva.
Poradnik dobrych praktyk, ochrony żuławskich zabytków, 2009:, Stowarzyszenie Miłośników
Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, Cedry Wielkie.
Porterous J.D., Mastin J.F., 1985: Soundscape. Journal of Arch. and Planning Research, no 2
(3): 169-186.
Powell T.G.L., 1999: Celtowie. Wyd. RTW, Warszawa.
Premik J., 1971: Budowa i dzieje geologiczne okolic Częstochowy. Ziemia Częstochowska, nr
10.
Preobrażenski W., (red.): 1982: Ochrona łandszafow. Tołkowyj sławar. Wyd. Progress.
Moskwa.
Preobrażenski W., 1975: Teoreticzeskije osnowy riekreacjonnoj gieografii. Izd. Nauka,
Moskwa.
Prognoza wpływu na środowisko projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej – 2008. EkoKonsult.
Prygała J., 1976: Ziemie Mazowsza Płockiego u schyłku starożytności. Próba rekonstrukcji
archeologicznej. W: Ziemia i ludzie dawnej Polski. Studia z geografii historycznej. Wrocławskie
Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
Przeniosło S., (red.), 2004: Bilanse zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Ministerstwo
Środowiska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Przewoźniak M., 1987: Podstawy geografii fizycznej kompleksowej. Skrypty uczelniane
Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
Przewoźniak M., 1999: O badaniach struktury przestrzennej środowiska przyrodniczego
w polskiej geografii fizycznej. W: Domański B., Widacki W. (red): Geografia polska
u progu trzeciego tysiąclecia, UJ, Kraków.

342

Przybylska L., 2005: Pojęcie przestrzeni sakralnej. W: B. Domański i S. Skiba (red.):
Geografia i Sacrum. IGiGP UJ, Kraków: 381-387.
Pulinowa M. Z., 1997a: Krajobraz z kroplą wody w tle. Wiadomości uniwersyteckie, UMCS,
Lublin, grudzień: 10-16.
Pulinowa M. Z., 1997b: Region – podstawowe pojęcie przy opisywaniu zjawisk
przestrzennych na Ziemi. W: Materiały Konferencyjne nt.: Śląsk jako region pogranicza
językowo-kulturowego, Katowice-Cieszyn.
Pyrgała J., 1976: Ziemie Mazowsza Płockiego u schyłku starożytności. Próba rekonstrukcji
archeologicznej. W: Ziemie i ludzie dawnej Polski. Prace Wrocławskiego Tow. Nauk., seria
A, 179: 37-60.
Prygała J.,(red.), 1987: Osadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego (V w. p.n.e.
– XII w. n.e.). Ossolineum, Wrocław.
PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Rackham O., 1986: The History of the Countryside. Dent, London.
Radwan-Dębski R., 1990: Planowanie przestrzenne budownictwa wiejskiego. Skrypt dla szkół
wyższych; Polit Łódzka, Łódź.
Raimbault M., Duboi s D., 2005: Urban Soundscape: Experience and knowledge. Cities, vol. 22,
no. 5: 339-350.
Ralska-Jasiewiczowa M., 1968: Ślady osadnictwa prehistorycznego w diagramach
pyłkowych z obszaru Polski. Folia Quaternaria, t. 29.
Ralska-Jasiewiczowa M., 1991: Ewolucja szaty roślinnej. W: Geografia Polski, środowisko
przyrodnicze, PWN, Warszawa.
Raport Najwyższej Izby Kontroli o stanie planowania przestrzennego w Polsce. Urbanista, 10/2007.
Ramon R., 2008: Historia architektury. Wyd. Bauchmann sp. z o.o. Warszawa.
Raszeja E., 2003: Przegląd europejskich metod i instrumentów ochrony krajobrazu. Biuletyn
Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 9 (10). Poznań: 9-29.
Raszeja E., 2008: Bariery w zarządzaniu krajobrazem kulturowym na obszarach
chronionych Wielkopolski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10: 358-367.
Ratzel F., 1891: Anthropogeographie, 2. Die geographische Verbreitung des Menschen, Stuttgart.
Engelhorn.
Redclift M. R. 2009: Sustainable Development (1987-2005) – an Oxymoron Comes of Age.
Problemy Ekorozowju – Problems of sustainable development, vol. 4, no 1: 33-50.
Rembowska K., 2002: Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Rembowska 2005: Środowisko człowieka-nowe perspektywy badawcze. W: W. Maik,
Rembowska K., Suliborski A., (red.): Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku
i krajobrazie. T. 1. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Wyd. UŁ., Łódź: 103- 116.
Rembowska K., 2007: Kulturowy zwrot w geografii. W: W. Maik. K. Rembowska,
A. Suliborski, (red.): Geografia a przemiany współczesnego świata. T. 3. Podstawowe idee
i koncepcje w geografii. Bydgoszcz: 189-203.
Reykowski J., 1979: Teoria motywacji a zarządzanie. PWE, Warszawa.
Ricci G. R., 2007: Cultural landscapes, Transaction Publishers.
Richling A., 1992a: Kompleksowa geografia fizyczna. PWN, Warszawa.
Richling A., 1992b: Krajobraz w ujęciu nauk geograficznych. W: L. Ryszkowski S. Bałazy
(red.) Wybrane problemy ekologii krajobrazu, Poznań: 27-39.
Richling A. (red.), 1992c: Podstawy metodyczne oceny wizualnej atrakcyjności krajobrazu.
Gea 2, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

343

Richling A., 1996: Ekologia krajobrazu jako dyscyplina jednocząca przyrodników. Przegląd
Geograficzny, t.68, z. 1: 231-239.
Richling A., 2001: Krajobraz jako przedmiot badań ekologii krajobrazu. W: U. Myga-Piątek
(red.) Krajobraz kulturowy – idee. Problemy wyzwania. WNoZ UŚ, Oddz. Katowicki PTG,
Sosnowiec: 138-141.
Richling A., (red.), 2003: Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia. Akademia
Humanistyczna. A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk.
Richling A., 2005: Założenia typologii krajobrazu naturalnego Polski. W: A. Richling, K.
Ostaszewska (red.): Geografia fizyczna Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa: 296-299.
Richling A., 2006: Czy istnieją krajobrazy naturalne i kulturowe. Problemy Ekologii
Krajobrazu, t. 18: 119-122.
Richling A., 2008: Z problematyki podziału krajobrazowych terenów zurbanizowanych,
Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 22: 165-177.
Richling A., 2010: O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne? Problemy
Ekologii Krajobrazu, t. 27: 341-344.
Richling A., Kondracki J., 1983: Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii
fizycznej kompleksowej. Przegląd Geograficzny, nr 55, z. 1: 203-219.
Richling A., Ostaszewska K., 1993: Czy istnieje uniwersalna jednostka przestrzenna?
Przegląd Geograficzny, t. 64, z. 1-2: 5-73.
Richling A., Ostaszewska K. 1998: Geografia rosyjska w dobie transformacji. X
Konferencja Krajobrazowa, Moskwa, 16-19 IX 1997 r.. Przegląd Geograficzny, nr 70, z. 3-4:
327-332.
Richling A., Solon J., 1996: Ekologia krajobrazu. Wyd. 1, PWN, Warszawa.
Richling A., Solon J., 2004: Ekologia krajobrazu. Wyd. 2, PWN, Warszawa.
Richling A., Solon J., 2011: Ekologia krajobrazu. Wyd. 5, PWN, Warszawa.
Rocznik Żuławski, 2010: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub
Nowodworski
Rogall H., 2010: Ekonomia rozwoju zrównoważonego. Teoria i praktyka. Wyd. Zysk i S-ka.
Poznań.
Rokicki J., 1971: Wpływ człowieka na zmianę krajobrazu naturalnego Kotliny Warszawskiej.
Środowisko naturalne wobec urbanizacji. Mat. Stud. Inst. Plan. Polit. PWN, Warszawa: 5-55.
Rol B., Strzelecka I., 1986: Katalog zabytków sztuki w Polsce. Pruszcz Gdański i okolice.
Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, Warszawa.
Romer E., 1901: Rola rzek w historii i geografii narodów. Lwów.
Romer E., 1911: O krajobrazie. W: Księga pamiątkowa XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników
Polskich, Kraków.
Romer E., 1935: Istota i życie krajobrazu polskiego. Czasopismo Geograficzne, t. 13: 175-187.
Ron, Zvi Y D, 1982. Climatological Aspects of Stone Huts in Traditional Agriculture in
a Mediterranean Region. Israel Journal of Earth Science, vol. 31.
Rook E., 1980: Osadnictwo neolityczne w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Materiały Archeologiczne, t.8: 5-130.
Rostański K., 2003: Sukcesja naturalna jako sposób na zagospodarowanie terenów
poprzemysłowych. W: Kształtowania krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie.
Materiały Międzynarodowej Konferencji, AGH, Politechnika Krakowska, Kraków: 145155.
Rostański M., 2008: Krajobrazy odzyskiwane Górnego Śląska. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, nr 10: 395-407.

344

Różański S. 1979: Osadnictwo a środowisko Polski. PWN. Warszawa.
Różycki S., 1960: Jura górna i kreda oraz zjawiska krasowe w północnej części Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej. Przewodnik XXXIII Zjazdu PTG.
Różycki S., 1969: Zarys geologii i geomorfologii Mazowsza w nawiązaniu do działalności
człowieka. Czasopismo Geograficzne, nr 40, z. 3: 189-224.
Rusiński W., 1939-1945: Osady tzw. olendrów w dawnym województwie poznańskim. PoznańKraków.
Rutkowska K., 1985: Galeria uczuć. Duchowy wymiar miasta. Architektura, nr 6: 62
Rutkowski J., 1953: Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.). Warszawa.
Rybarkiewicz J.(red.), 2004: Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej. Zagrożenia,
ochrona i kształtowanie. Materiały IV Forum architektury krajobrazu. Katowice: 73-79.
Rydzewski J., 1995: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza. W: Pradzieje i średniowiecze,
Natura i kultura w krajobrazie Jury, Kraków: 93-13.
Rykiel Z. 1990: Region przygraniczny jako przedmiot badań geograficznych. Przegląd
Geograficzny, nr 63, z. 3-4: 263-273.
Rykowski K., 2005: O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych. Instytut Badawczy
Leśnictwa, Warszawa.
Ryńska E. D., 2004: Architekt w procesie tworzenia harmonijnego środowiska. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
Sagan I., Czepczyński M., 2004: Featuring the quality of urban life in contemporary cities of
Eastern and Western Europe. University of Gdańsk, Department of Economic Geography.
Salter Ch. L., 1978: Signates and settings on approach to landscape in literature. W: K.W.
Butzer (ed.): Dimensions of human geography: essays on some familiar and neglected themes,
Res. Pap., Dept. Geogr., Univ. of Chicago, 186: 69-83.
Samson owicz H., 1968: Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Warszawa.
Samson owicz H. 1988: Krzyżacy. Warszawa: Agencja Omnipress, 1988.
Samson owicz H. (red.), 2006: Dzieje Mazowsza, t. 1 do 1526 r., Wyższa Szkoła
Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk.
Sassen S., 1991: The global City. Princeton University Press, New York.
Sauer C. O. 1925: Morfology of Landscape. Univ. of Calif., Public in Geography, 2/2.
University of California, Berkeley: 19-54.
Sauer C. O., 1960: Rolnictwo jego początki i rozprzestrzenianie się. Warszawa.
Sawczuk H., 1991: Historia budowy miast. Politechnika Białostocka, Białystok.
Sawicki L., 1932: Zarys ogólnej geografii ziem polskich. Wykłady wygłoszone na kursie
nauczycieli w Cieszynie 1919, Kraków.
Schenk W., 2002: Landschaft und Kulturlandschaft - getönte Leitbegriffe für aktuelle
Konzepte geographischer Forschung und räumlicher Planung. Petermanns Geographische
Mitteilungen nr 146: 6-13
Schlüter O., 1906: Die Ziele der Geographie des Menschen. München - Berlin.
Schmithüsen J., 1954: Der geistige Gehalt in der Kulturlandschaft. Landeskunde, 12.
Schmithüsen J., 1961: Natur und Geist in der Landschaft. Natur und Landschaft, 36.
Schmithüsen J., 1964: Was ist eine Landschaft? Erdkundliches Wissen Schriftenreihe für
Forschung und Praxis, Heft 9, Wiesbaden.
Schmithüsen J., 1978: Pojęcie i określenie treści krajobrazu jako obiektu badań geografii
i biologii. Przegl. Zagr. Lit. Geogr., z. 1: 9-21.
Semkowicz W., 1925: O potrzebie i metodzie badań nad krajobrazem pierwotnym. Pamiętniki IV
Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu w 1925 r., 1-8, Lwów.

345

Serafin S., 2004: Sound design to enhance in photorealistic virtual reality. Processing of the
International Conference on Auditory Display, Sidney, Australia.
Skowronek E. (red.), 2005: Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan
współczesny dziedzictwa kulturowego. Wydawnictwa UMCS, Lublin, s. 181.
Smith B.J., Warke P.A., Whalley W.B., 2002: Landscape development, collective amnesia
and the need for integration in geomorphological research, Area vol. 33: 409-418.
Smoleński J., 1912: Krajobraz Polski. Wyd. J. Mortkowicz, Warszawa.
Sobalski F., 1974: Zarys historii gospodarczej powiatu częstochowskiego do 1939 r. Ziemia
Częstochowska, t.10: 143-176.
Sobalski F., 1976: Miasta i gminy powiatu częstochowskiego w świetle kwestionariuszy
z 1931 r. Ziemia Częstochowska, t. 11: 5-35.
Sobalski F. 1978: Szkice z historii gospodarczej województwa częstochowskiego.
W: M. Stańczyk (red.): Województwo Częstochowskie. Szkice monograficzne o rozwoju
społeczno-gospodarczym, Częstochowa: 97-125.
Sobalski F., 1967: Z badań nad dziejami rzemiosła w Częstochowie. Ziemia Częstochowska,
t. 6/7: 27-82.
Sobczyński M., 1993: Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski.
Zeszyty IGiPZ PAN, 14, Warszawa.
Soczawa W. B., 1979: Teoria geosystemów. Przegl. Zagr. Lit. Geogr., z. 2: 16-26.
Solon J., 2002: Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury
przestrzennej roślinności, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, z. 185, 232 s.
Solon J., 2003a: Szata roślinna Mazowsza. W: A. Richling (red.): Przyroda Mazowsza i jej
antropogeniczne przekształcenia. Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk: 159-196.
Solon J., 2003b: Waloryzacja szaty roślinnej. W: R. Andrzejewski (red.): Kampinoski Park
Narodowy. T. 1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin: 465-471.
Solon J., 2004: Ocena zrównoważonego krajobrazu – w poszukiwaniu nowych
wskaźników. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 13: 49-59.
Solon J., 2007: Wpływ środowiska na zróżnicowanie kierunków rozwoju obszarów
wiejskich, Biuletyn KPZK, nr 234: 103-117.
Solon J., 2008 a: Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu. Problemy Ekologii
Krajobrazu t. 20: 25-33.
Solon 2008 b: Typy krajobrazu kulturowego Polski. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 20: 109115.
Solncew M., 1949: O morfołogii prirodnogo geograficzeskogo łandszafta. W: Woprosy
geografii 16. Moskwa.
Solcew M., 1961: Niekotoryje dopełnienija i utocznienija w woprosie morfołogii ładnszafta. Westn.
Mosk. In-ta. Ser. V. Gieogr, nr 3. Moskwa.
Solncew M. 1981: Sistiemnaja organizacija łandszaftow. Probliemy mmetodołogii i teorii. Wyd.
Mysl. Moskwa.
Sołdaczuk J ., 1995: Historia handlu międzynarodowego. Zarys. Wyższa Szkoła Handlowa
w Warszawie, Warszawa.
Spaid S., 2002: Econvention: current art to transform ecologist. Cincinnati.
Staniewska A., 2008: Zarządzanie zabytkowym krajobrazem warownym – studium
przypadku. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10: 488-495.
Stanilov K., 2007: The post-socialist city: urban form and space transformations in Central and
Eastern Europe after socialism. Springer.
Stankiewicz B., 2008: Percepcja w studiach krajobrazowych. W: A. Zaręba, D. Chylińska

346

(red.): Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią,
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 67-76.
Starkel L. 1983: Paleografia i klimat późnego plejstocenu i holocenu. W: J.K. Kozłowski,
S.K. Kozłowski (red.): Człowiek i środowisko w pradziejach. PWN, Warszawa: 14-31.
Starkel L., 1985: Rekonstrukcje paleogeograficzne górnego czwartorzędu. Biul. Inst. Geol., nr 353:
125-148.
Starkel L., 2001: Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś. IG i PZ PAN,
Warszawa.
Starkel L., Kundzewicz Z.W., 2008: Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania
przestrzennego kraju, Nauka, nr 1: 85-101.
Stasiak J., 1965: Badania nad starożytnym krajobrazem Pojezierza Suwalskiego w rejonie Szwajcarii,
Białystok.
Stawicki H. 2003: Kształtowanie krajobrazu wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie
skalnym. W: Kształtowanie krajobrazu wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie. Materiały
Międzynarodowej Konferencji AGH, Politechnika Krakowska, Kraków: 25-43.
Stepaniuk M., Gaweł A., 2006: Granice miedzy krajobrazami kulturowymi w regionie
Puszczy Białowieskiej. Prace. Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 5: 158-171.
Stone R., 2009: Odkrywanie Angkoru, National Geographic, no 8 (119): 2-21.
Stronczyński K., Taczanowski W., Waga A., 1855: Sprawozdanie z podróży naturalistów
odbytej w 1854 roku do Ojcowa. Bib. Warszawska: 147–172: 355-378.
Stryjakiewicz T., 2008: Regiony kreatywnej wiedzy – zarys międzynarodowego projektu
badawczego ACRE. W: T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.): O nowy kształt badań regionalnych
w geografii i gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 237: 129-145.
Stryjakiewicz T., 2010: Krajobraz antropogeniczny, przestrzenie kreatywne a turystyka.
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 14: 52-62.
Stump R.W., 2000: Boundaries of faith: geographical perspectives on religious fundamentalism,
Rowman & Littlefield Publishers.
Stump R.W., 2008: The geography of religion: faith, place, and space. Rowman &
LittlefieldPublishers: 423.
Szacki J., 2002: Cywilizacja. W: Wielka encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, t. 6: 278-280.
Szacki J., 2003: Kultura. W: Wielka encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, t. 15: 181-183.
Szafer W., 1953: Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej. Rocznik
Polskiego Towarzystwa Geologicznego, t. 22, z. 1: 1-77.
Szafran P., 1981: Żuławy Gdańskie w XVII wieku. Studium z dziejów społecznych i gospodarczych.
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Szajnowska-Wysocka A., 1995: Podstawy zorganizowania miast konurbacji górnośląskiej.
Prace Naukowe UŚ, nr 1470, Katowice.
Szałygin J ., 2002: Kolonizacja „olęderska" w Polsce- niedoceniany fenomen. Wyd. Opcja na
prawo, nr 7-8.
Szałygin J., 2001: Kolonizacja „olenderska” na Mazowszu. Układy ruralistyczne i typy architektury.
Materiały konferencyjne. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie.
Szałygin J., 2001: Olendrzy w Warszawie, Mazowsze, nr 14.
Szczepański M.S., 1993: System światowy: Między globalizmem a lokalizmem. Transformacje,
nr 1/2: 50-54.
Szczur S. 2002: Historia Polski. Średniowiecze. Kraków 2002, s. 34.

347

Szczygieł R., 2008a: Lokacja miasta na prawie niemieckim i jego rozwój do końca XVI w.
W: Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje miasta, Tom I. Od VI do końca
XVIII wieku, Towarzystwo Miłośników Lublina, Wydawnictwo Tylda: 23-90.
Szczypek T., 1984: Piaski eoliczne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na tle utworów
podłoża W: Zlodowacenie środkowopolskie na wyżynach południowopolskich i terenach
przyległych, Przewodnik Konferencji UŚ, Katowice: 39-41.
Szczypek T., 1986: Procesy wydmotwórcze w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na
tle obszarów przyległych. Prace Naukowe UŚ, nr 823, Katowice.
Szczypek T., Wach J., 1999: Human impact and development of a modern scarp dune.
GeoArchaeoRhein Munster, 3: 177-186.
Szelerewicz M., Górny A., 1986: Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Wyd. PTTK
Kraj, Warszawa–Kraków.
Szeliga J., 1972: Zagadnienia zamian linii brzegowej Zalewu Wiślanego w świetle wybranych map
XVI-XIX wieku. Rocznik Elbląski, t. 5, Elbląg.
Szewczyk J., 2006: Regionalizm w teorii i praktyce architektonicznej. Teka Kom. Arch.
Urb. Stud. Krajobrazowe – OL PAN, 96-109.
Szkurłat E., 2002: Miejsca symboliczne w mieście jak obraz świadomości zbiorowej. W: E.
Orłowska (red.): Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne,
t. 1: 105-115.
Szkurłat E., 2003: Cywilizacyjne uwarunkowania zmian modelu więzi z miejscem.
W: Orłowska E., J. Klementowski (red.): Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia
teoretyczne i regionalne, tom 3, Wyd. Oddz. Wrocławski PTG, IG i RR Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław.
Szkurłat E., 2007: Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska.
W: M. Madurowicz (red.): Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, UW, Warszawa.
Szpak E., 2005: Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów. Warszawa.
Sztumski W., 2006a: Turboświat i zasada odspieszania. Problemy Ekorozwoju, vol. 1, No 1:
49-57.
Sztumski W., 2006b: Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistniania,
Problemy Ekorozwoju, vol. 1, no 2: 73-76.
Sztumski W., 2011: Ekologia przestrzeni. Problemy Ekorozwoju, vol. 6, no 1: 117-138.
Szulc H., 1995: Morfogenzea osiedli wiejskich w Polsce. Prace Geograficzne, nr 163, IGiPZ
PAN, Warszawa.
Szulc H., 2002: Atlas historyczny wsi w Polsce. Komentarz, 6 map i 154 tablic (w jęz. polskim,
angielskim i niemieckim). IGiPZ PAn, Warszawa.
Szymańska D., 2007: Urbanizacja na świecie. Wyd. PWN, Warszawa.
Szymańska D., 2009: Geografia osadnictwa. Wyd. PWN, Warszawa.
Szymański W., Dąbrowska E., 1979: Awarzy, Węgrzy, Wrocław.
Śleszyński P. 1997: Z badań nad fizjonomią środowiska przyrodniczego. Prace i Studia
Geograficzne, t. 21.
Śleszyński P., 1999: Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. Problemy
Ekologii Krajobrazu, t. 5:37-55.
Śleszyński P., 2007: Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski. W: Znaczenie
badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70.
rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych, Warszawa: 697-714.
Tanzybajew T., 1958: Ziemljedielje Chakasi w proszłom. Sielskoje Chozjajstwo Sibirii, 6.

348

Tarka G., 2003: Antropogeniczne zalewiska jako szczególny przykład krajobrazu
akwatycznego terenów osiadań pogórniczych w Sosnowcu-Kazimierzu Górniczym.
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 2: 228-236.
Thrift N., 2000: Introduction: Dead or alive? [W:] I. Cook, D. Crouch, S. Naylor, J.R. Ryan
(red.): Cultural Turns/Geographical Turns: Perspectives on Cultural Geography. Prentice Hall,
Harlow: 1-6.
Tiuti unnik G., 1991: Identifikacya, struktura and klassifikacya landshaftov
urbanizowannykh territorii. Geografia i prirodnye resursy, nr 3: 22- 28.
Tkocz J., 1998: Organizacja przestrzenna wsi w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach 1734, Katowice.
Tokarczuk T. 2008: Granice w przestrzeni kulturowej. W: Zięba S. (red.): Nasz Bug. Tworzenie
warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez
waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego. KUL, LSB, Lublin: 227-240.
Tokarska-Guzik B., 2001: Przyrodnicze zagospodarowanie terenów górniczych
W: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym. PAN, Warsztaty, Kraków: 209-222.
Tokarska-Guzik B., 2003: Rekultywacja czy renaturalizacja? Zagospodarowanie terenów
poprzemysłowych. W: Kształtowania krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie.
Materiały Międzynarodowej Konferencji, AGH, Politechnika Krakowska, Kraków: 155-171.
Tołstow S.P., 1948: Driewnij Chorezm. Opyt istoriko-archeołogiczeskogo issledowanija. Moskwa.
Tołwiński T.,1963: Urbanistyka T. III Zieleń w urbanistyce, Warszawa.
Tomaszewski A., Bogdanowski J., Michałowski A., Łuczyńska-Bruzda M.,
Malinowska H., 2002: V Program: Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu
kulturowego. Zarys koncepcji krajowego systemu ochrony zabytkowych krajobrazów
kulturowych w Polsce. Wstępny wniosek dla Centralnego Urzędu Planowania do
Strategii rozwoju i koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Ośrodek
Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Warszawa, Krajobrazy dziedzictwa narodowego, z. 16
(28): 27-37.
Toynbee A., 1962: Ze wschodu na zachód. Podróż dookoła świata, Wyd. PAX, Warszawa.
Troll C., 1965: Krajobraz geograficzny i jego badanie. Przegląd Zagranicznej Literatury
Geograficznej, z. 4: 6-21.
Trzebiński W., Borki ewicz A., 1956: Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie
1815–1918. Warszawa.
Tuan Y-F., 1974: Topophilia: a study of environmental perception, attitudes and values.
Prentice-Hall, Engelwood Cliff.
Tuan Y-E., 1976: Humanistic geography: implications for geographical research: prospects and
problems. Maaroufa Press, Chicago: 194-206.
Tuan Y-E., 1978: Literature and geography: implications for geographical research. W: D.
Ley, M. S. Samuels (eds): The interpretation of Ordinary Landscapes, Oxford, University
Press, New York & Oxford: 89-102.
Tuan Y. F. 1979b: Geografia, fenomenologia i studium natury człowieka. Przegląd
Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 3: 90.
Tuan Y.-F., 2005: Space and Place. The Perspective of Experience. University of Minnesota Press,
Minneapolis – Londyn.
Turner L., Ash J., 1975: The Golden Hordes. International Tourism and Pleasure periphery. St.
Martin’s Press, New York.

349

Tuszyński M., 2008: Przekształcenia historycznej struktury przestrzenno -funkcjonalnej
w centrach małych miast Pomorza Zachodniego w II połowie XX w. Prace Komisji
Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10: 131-138.
Tyczyńska M., 1957: Klimat Polski w okresie trzeciorzędowym i czwartorzędowym.
Czasopismo Geograficzne, nr 18.
Tyszkiewicz J. 1974: Mazowsze północno-wschodnie we wczesnym średniowieczu. Historia
pogranicza nad górną Narwią do połowy XIII w., Warszawa.
Tyszkiewicz J., 1975: Uwagi nad krajobrazem środkowego Mazowsza i Warszawy w wiekach
średnich, Rocznik Warszawski, t. 14, 4: 49-82.
Tyszkiewicz J., 2003: Geografia historyczna Polski w średniowieczu. Zbiór studiów.
Wydawnictwo DIG Warszawa.
Uhlig H., 1961: Old Hamlets infield and outfield system in western and Central Europe.
Geografiska Annaler, vol. 43, No. 1/2, 1961.
Uimonen H., Kytö M., 2008: Soundscape and emplaced pasts – analyzing one hundred
finnish soundscapes. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 11: 15-21.
Vanslembrouck I., Van Huylenbroeck G., 2005: Landscape Amenities. Economic Assessment of
Agricultural Landscapes Series: Landscape Series, vol. 2 , 15: 202
Veyret P., 1951: Géographie de l'élevage. N.R.F. Gallimard, Paris.
Vidal de la Blache, 1922: Principies de Geographie Humaine. Paris.
Vincenz S., 1980: Krajobraz jako tło dziejów. W: Z perspektywy podróży, Znak, Kraków: 378-380.
Walery Goetel (1889-1972), 1973: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Tom 43, z.
4, Kraków.
Wagner L. 1966: Culture and geography. Economic Geography, nr 42.
Wagner L., Mikesell M., 1962: Readings in Cultural Geography. University of Chicago Press,
Chicago.
Wallach B., 2005: Understanding the cultural landscape, Guilford Press, New York.
Weber H., 1995: Globalisierung der Zivilisation und überlieferte Kulturen. Berlin.
Węcławowicz G., 2003: Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne.
Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
Whittslesey D. S., 1954: The Regional Concept and Regional Method. W: P. E. James, C. F.
Jones (eds.): American Geography: inventory and Prospects. Syracuse University Press,
Syracuse, New York: 19-70.
Wieber J.-C., 2007: Les diverses approaches du concept du paysage: dispersion ou complémentarité?,
[W:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi
Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Uniwersytet Warszawski,
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 145-155,
Wielgus K., Środoulska-Wielgus J. 2003: Zarys zasad rejestracji zintegrowanej: postaci,
wartości i przemian krajobrazów inżynieryjnych, dotyczących wyrobisk
poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym. [W:] Kształtowania krajobrazu terenów
poeksploatacyjnych w górnictwie. Materiały Międzynarodowej Konferencji, AGH,
Politechnika Krakowska, Kraków: 112-139.
Wielka Historia Świata - Cywilizacje Azji - Dolina Indusu - Indie - Kambodża, 2005: t.5, Polskie
Media Amer. Com: 20-22.
Wielocha A., 1999: Kolonizacja józefińska w galicyjskich Karpatach. Płaj nr 19, Wyd.
Towarzystwo Karpackie, Warszawa.
Wielowiejski J., 1960: Przemiany gospodarczo-społeczne u ludności południowej Polski
w okresie późnolateńskim i rzymskim. Materiały Starożytne, T. VI, Warszawa.

350

Wiernacki W.I., 1977: Biosphere. Myśl Publisher, Moscow.
Wika S., 1983: Zbiorowiska borowe środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Prace
Naukowe UŚ Ktowice, nr 581, Acta Biologica, vol. 12: 49-64.
Wika S., 1986: Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Prace
Naukowe UŚ, Katowice nr 815: 5-156.
Wilczyński W., 1996: Epistemologia Immanuela Kanta a jedność przedmiotu geografii.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 3, 4: 97-107.
Wilczyński W., 2002: Aksjologiczne aspekty nauki o krajobrazie. W: E. Orłowska (red.):
Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Oddział
Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 47-55.
Wilczyński W., 2003: Autonomia i jedność geografii. Studium metodologiczne, Łódzkie
Towarzystwo Naukowe.
Wilczyński W., 2005: Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko. W: W. Maik,
K. Rembowska, A. Suliborski (red.): Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku
i krajobrazie. Zakład Geografii społecznej i Turystyki, UMK, Zakład Badań Społecznych
i Regionalnych UŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź: 73-103.
Wilczyński W., 2007: Uwagi na temat przemian współczesnego świata w świetle koncepcji
geograficznego biegu dziejów i jedności geografii. W: Geografia a przemiany współczesnego
świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii T. 3., Bydgoszcz: 39-55.
Wilczyński W., 2011: Ideowe źródła i tożsamość geografii. Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego, Kraków.
Wiles J., 2010: Landscape of care. Progress in Human Geography, vol. 34: 736-754.
Wimmer J., 1879: Die historische Landschaft. Műnchen.
Wimmer J., 1885: Historische Landschaftskunde. Innsbruck.
Wyrzykowski J., 1991: Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki.
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii. Wrocław.
Wiśniewska W., 2002: Krajobrazy codzienne. Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe.
Politechnika Łódzka z. 308: 9-182.
Wittfogel K. 1956: The hydraulic civilization, Chicago.
Wodziczko A., 1945: O uprawie krajobrazu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 2/3: 1-27.
Wojciechowski K. H., 1986: Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu. Rozprawy
Wydz. Biologii i WNoZ, UMCS, Lublin.
Wojciechowski K.H., 1994: O przydatności badań percepcji krajobrazu. W: O percepcji
środowiska. Instytut Ekologii, Oficyna Wydawnicza Zeszyt Naukowy nr 9: 109-125.
Wojciechowski K. H., 1996a: Przestrzeń i geografia. W: Rzeki, (red.) J. Kułtuniak, T. II,
Wyd. Śląsk , Katowice: 161-181.
Wojciechowski K.H., 1996b: Krajobrazy – elementy dziedzictwa kulturowego i ich ewolucja.
Annales UMCS, sec. B. 51: 217-218.
Wojciechowski K.H., 1998: Refleksje o istocie geografii. W: B. Domański, W. Widacki
(red.): Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Instytut Geografii UJ. Kraków: 41-44.
Wojciechowski K. H., 2007: Układy wymiarów jakości wizualnej krajobrazu. Czasopismo
Techniczne. Seria Architektura. R. 104, z. 5-A: 181-183.
Wojciechowski K. H., 2010: Wartości i walory krajobrazów przemijających i efemerycznych.
W: D. Chylińska, J. Łach (red.): Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Zakład Geografii
Regionalnej i Turystyki. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 37-43.
Wojtanowicz J. 2002. Geneza i wiek krajobrazów kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, nr 1: 13-20.

351

Wojna R, 1983: Wielki świat Nomadów. Między Chinami i Europą. Wiedza Powszechna.
Warszawa.
Wolff A., 1955: Nazwy miejscowe na Mazowszu. Onomastica, t.1-2: 60-116.
Wolski P., 2002: Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Słownik pojęć, Wyd. SGGW,
Warszawa.
Woźniak Z., 1960: Uwagi o problematyce badawczej starożytnego osadnictwa. Sprawozdania
Archeologiczne, tom IX.
Wöbse H-H., 1994: Die Erhaltung historischer Kulturlandschaften und ihrer Elemente.
W: Deutscher Heimatbund (ed): Umwelt und Kulturlandschaft, Bonn: 37-44.
Wöbse H-H. 1999: „Kulturlandschaft“ und „historische Kulturlandschaft“. Informationen zur
Raumentwicklung, nr 5, 6: 269-278.
Wycichowska B., 2008: Zawłaszczanie chronionego krajobrazu kulturowego przez
samorządy gminne. Bilans strat na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10: 368-376.
Wycichowska B., 2010: Zanikający krajobraz Łodzi przemysłowej w XXI w. [W:] D.
Chylińska, J. Łach (red.): Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Zakład Geografii
Regionalnej i Turystyki. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 127-137.
Wyrozumska B., 1977: Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI wieku. Wrocław –
Warszawa – Kraków – Gdańsk: 60-65.
Yahagi H., 2008: The historical city Kanazawa (in Japan)’s cityscape policy focusing on the
preservation and reuse of class-b historical buildings. Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego PTG, nr 10: 139-149.
Younghsband F, 1920: Natural beauty and geographic science. Geographical Journal 66: 1-13.
Zaborski B., 1926: O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu. Polska Akademia
Umiejętności, Kraków.
Zaborski B., 1935a: O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Toruń.
Zaborski B., 1935b: Osiedle wiejskie Pomorza, Toruń.
Zaborski B., Wrzosek A., (ok. 1938). Wielka Geografia Powszechna. Antropogeografia.
Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa.
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce – woj. częstochowskie. 1985: Ośrodek Dokumentacji
Zabytków 1985.
Zachariasz A. 2003: Park w kamieniołomie. [W:] Kształtowania krajobrazu terenów
poeksploatacyjnych w górnictwie. Materiały Międzynarodowej Konferencji, AGH,
Politechnika Krakowska, Kraków: 102-111.
Zachariasz A., 2006: Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym
uwzględnieniem roli parków publicznych, Kraków.
Zachariasz A., 2007: Zabytkowe parki i ogrody publiczne we współczesnym krajobrazie –
problemy rewaloryzacji. [W:] J. Rylke (red.): Przyroda i Miasto, t. 10, cz. I, Warszawa: 328-354.
Zachariasz A., 2008: Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji utrzymania i zarządzania
w świetle zaleceń Karty Florenckiej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 10: 150-161.
Zając S., Goł os P., 2009: Opracowanie metody delimitacji funkcji lasu oraz zasad wielofunkcyjnej
i zrównoważonej gospodarki leśnej na przykładzie LKP Lasy Warszawskie
Zaręba R.,1963: Puszcza Kozienicka w XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej,
t. 11, z. 2: 258-269.
Zaręba R. 1974: Zmiany w drzewostanie i obszarze Puszczy Kozienickiej i Stromeckiej
wywołane procesami gospodarczymi. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa
Naukowego t. 11, z. 3-4: 157-167.

352

Zarycki T., 2008: Wymiar długiego trwania w analizie polskiej przestrzeni. Wstępne
pytania teoretyczne i empiryczne. W: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.):
Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa: 230-235.
Zhoomar P., 2008: Classification of technogenic landscapes. Problemy Ekologii Krajobrazu,
t. 20: 89-98.
Zieleniewski J., 1969: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa.
Zientara B., 1954: Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV–XVII w. Warszawa: 270-271.
Zimmerer K., 1994: Human geography and the new ecology: the prospect and promise of
integration. Annales of the Association of American Geographers, vol. 84: 108-125.
Zimny J., 1966: Rodzaje dymarskiej techniki wytopu żelaza w zamkach częstochowskiego
zagłębia rudonośnego. Rocznik Muzeum w Częstochowie, t. II, Częstochowa: 35-36.
Zimny L., 2007: Definicje i podziały systemów rolniczych. Artykuł problemowy. Acta
Agrophysica, t. 10 (2): 507-518.
Ziolony R. (red.), 1997: Lasy Puszczy Kozienickiej. Monografia przyrodniczo-leśna.
Wydawnictwa SGGW, Warszawa.
Znaniecki F., 1990: Rzeczywistość kulturowa. Warszawa.
Znosko J., 1960: Tektonika obszaru Częstochowy. Przegląd Geologiczny, nr 8: 418-422.
Zonneveld J. I., 1990: Introduction to „Cultural aspects of landscape”. W: H. Svobodova (ed):
First. Inf. Conf. of the IALE, Working group „Cultural Landscape”, Wageningen.
Zsilincsar W., 2009: Who makes landscape? Forces of landscape Transformation in Austria.
Hrvatski Geografski Glasnik – Cultural Geographical Bulletin, vol. 71, no 1: 5-17.
Zube E., 1987: Perceived land use and landscape values. Landscape Ecology, vol. 1: 37-45.
Zuzańska-Żyśko E., 2006: Małe miasta w okresie transformacji ustrojowej. Wyd. Śląsk, Katowice.
Żabko-Potopowicz A., (red.), 1965: Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. PWRiL,
Warszawa.
Żaki A., 1967: Najstarsze miasta Małopolski. PAN, Kraków.
Żaki A., 1974: Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Zakład Narodowy Ossolińskich,
Wrocław.
Żarska B., 2003: Ochrona krajobrazu. Wydawnictwa SGGW, Warszawa.
Żuławy Wiślane, Mierzeja Wiślana, Wysoczyzna Elbląska. Wydawnictwo Via Mercatorum. Gdańsk
2006. Skala 1:100 000.
Strony internetowe wykorzystane w pracy:
http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_hydro/wmservice.aspx
http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_sozo/wmservice.aspx
http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_topo/wmservice.aspx
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i7/i7/r377/BaranowskaJanotaM_CzerwonaKsiega.pdf
http://holland.org.pl
http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=konf_2001&id=22
http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=maz&id=15.
http://www.cadses.ar.krakow.pl/
http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland
http://www.up.wroc.pl/glos_uczelni/4559/nr_82_publicystyka.html.
http://www.amazon.com/Yurts-Living-Round-Becky
Kemery/dp/1586858912#reader_1586858912, a
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090112/POWIAT01/563509356.

353

http://www.tygodnik.com.pl/numer/274709/purchla.html).
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090112/POWIAT01/563509356.
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11
http://www.pomorskie.eu/res/turystyka/projekty/petla_zulaw/prognoza_p_tla__u_awska.pdf
http://www.cedry-wielkie.pl/2010/03-12/poradnik_zulawskie_zabytki.pdf
http://www.zulawy.info/zabytki_hydrotechnika.htm

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/Pobierz_3.pdf
http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland_Solutions_Downloads/ChannelConnect.s
flb.ashx
http://geohistoria.pl.
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_12/21fa01c2c4295607a0da825ccec59fd9.pdf
http://www.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=1ypaeqwaX4C&oi=fnd&pg=PR5&dq=creative+ci
ty&ots=0WtCqTfGP&sig=NrtgyKBO8Qe1qzdKD15D4_pIWCs&redir_esc=y#v=onepage
&q=creative%20city&f=false
http://www.wojmos.com/texts/politics/Panstwo%20narodowe.pl.pdf
http://www.ltj.slu.se/NLRN/Linkola%20paper%20PECSRL.pdf
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/475.
Ustawy
Europejska Konwencja Krajobrazowa (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2006 r., nr 14, poz.98).
Ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004, (Dz.U. Nr 92, poz. 880).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. nr 162, poz. 1568
z późn. zm.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.359.
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz.U. nr 106,
poz. 675.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.359
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. nr 80, poz.
717 z późn. zm.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2012 poz. 647 - Tekst obowiązuje
od 12 czerwca 2012.
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 223
poz. 1655).
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz.U. nr 106,
poz. 675.
Ustawa z dnia10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, Dz. U. nr 193 z 2008 r., poz. 1194, tekst jednolity z późn. zm.
Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.627) z dnia 20
czerwca 2001 r.).
Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2008 nr 25 poz. 150- Tekst obowiązuje od 28 maja 2012.
Prawo geologiczne i górnicze, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.94.27.96) z dnia 1 marca 1994 r.).
Prawo geologiczne i górnicze Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U. z 2011 nr 163 poz. 981.

354

ABSTRACT
Landscape is one of major research categories in geography. However, it is not
a very hermetic notion, specific and restricted only for geographic studies. Because of
its wide semantic scope, the notion landscape is also a subject for research for other
scientific fields (mainly landscape architecture, sociology, archaeology, economic history) and many artistic fields. Moreover, as a notion within basic geographic education, it is commonly understood and used intuitively, thus being absorbed by the
common language.
Cultural landscape is landscape transformed by man as a result of civilizational
progress. It is an evolutionary consequence of natural landscapes – differing in terms
of zones and altitudes, which have existed on Earth since the Neolithic Age. In the
process of landscape transformation, an important part is played by a combination of
natural, socio-economic, political and civilizational factors, whose position, rank (hierarchy) and strength of influence differ in time.
Cultural landscape – perceived as an elementary subset of the anthropogenic
landscape (often treated as a synonym, although ambiguously, by other authors),
developed in the historic process of management of natural lands by man. It comprises a number of subtypes (quasi-cultural, agricultural, pastureland, urban settlement,
rural settlement, forest management, water management, mining, industrial, tourist, postmining landscape, etc) which differ in their origin, structure, functions and dominating
shaping factors, which has its physiognomic reflection in a different spatial layout,
typical of a given subtype. It can be assumed that the cultural landscape is a historically
shaped section of the geographical space, created as a result of combined environmental and
cultural influences, making up a specific structure, with regional individuality perceived as
peculiar physiognomy. According to this definition, landscape is an image of a region,
and by analyzing its components and interpreting the evolutionary factors, it is possible to read its history and predict (forecast) its future development.
Recent decades have seen increased interest of geographers in landscape, including particularly cultural landscape. That fact is reflected both in theoretical papers
and in the application area. This proves the up-to-date status and importance of the
subject matter and its high academic attractiveness. This is so because cultural landscape is an attractive research subject and opens practically unlimited interpretation
possibilities for geographers. This mainly results from the permanent feature of landscapes, both natural and cultural, namely variability.
Growing popularity of cultural landscape as a research subject has encouraged
the author to discuss the origin of the notion, and its position and role in geography.
The considerations made it possible to take up detailed studies of the scope of the
notions, origins and evolution of cultural landscapes, which set the foundations for
working out detailed terminology and new research methods for cultural landscape.
That, in turn, resulted in a suggestion for several typologies of cultural landscapes, as
well as a model of assessment of their value. Thus, this paper first of all emphasizes
the evolutionary, typological, and axiological aspects of cultural landscape.
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What was an additional reason for taking up the research was to point to possible
diffusion directions of research methods between landscape geography, anthropogeography, cultural geography, landscape architecture and sociology, in search of the
most efficient solution models.
In her paper, the author attempts to discuss the mentioned matters in more detail, put typologies in conceptual order, and point to possibilities of wider participation of geographers in application research, with reference to sustainable development (in the environmental, economic and social aspects). The paper deals with landscape in tangible (material, morphological, substantial) terms. It mainly concerns the
physiognomic layer of cultural landscape and is supplemented with studies regarding its structure and functions. The author considers landscape as an evolutionary
formation of the geosphere on one hand, and as a result of economic and historic
events of communities living in a given territory on the other hand. Thus, an attempt
is made to bridge the research by physical geographers and socioeconomic geographers, taking into account achievements of other areas of science and practical actions. It should be emphasized that the tangible approach presented in the paper is
one of the many research approaches to cultural landscape and suggests other interpretations which are applied (classical, physio-geographic, semiotic or aesthetic approaches).
The following preconditions-theses were set in the paper:
1. Cultural landscape is an evolutionary formation – it developed from natural
landscape, and its structure, functions and physiognomy are subject to transformation along with the development of the anthroposphere.
2. Transformation of cultural landscapes is becoming quicker and quicker, which
results from the impact of an increasing number of anthropogenic factors (increasing
rate of matter and energy circulation in landscapes), which, in turn, are the result of
growing needs and possibilities of the man.
3. Cultural landscape is a peculiar heritage of each region, as it is a register of actions of communities of many historic periods in the geographical space; it is therefore the witness of tradition and identity of local communities with the region.
4. In the functional and genetic approach, cultural landscape is a typological unit
(e.g. forest, agricultural, settlement, mining landscapes, etc.), but clear borders within
particular types may be helpful in distinguishing regions.
5. In specific cases, cultural landscape may be identified with the image (physiognomy) of a region.
The main research task was: to work out the typology of cultural landscapes
and the model of assessment of their value (in relation to the tradition and direction of changes).
The following specific objectives were set, aiming at carrying out the research
task consisting in working out the typology of cultural landscapes:
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theoretical-methodological objective: to put order in terminology, review and
assess the current state and direction of studies; to define and specify notions used in
the paper; to work out author’s methods of landscape analysis;
• to work out the typology of landscape-forming factors;
• to define relations between landscape-forming factors and the spatial structure
and functions of cultural landscapes;
• to discuss environmental, social, economic, technical, legal, political and aesthetic relations occurring in the past and at present in cultural landscapes in selected
cases of cultural landscapes;
• to work out a map of functional types of cultural landscapes of Poland.
•

The following specific objectives were the steps that led to assessment of the
value of cultural landscapes:
• to work out research models of cultural landscapes for assessment of their value;
• to work out assessment criteria of cultural landscapes;
• to assess selected cultural landscapes using the point-grading method;
• to analyze the stages of formation of cultural landscapes in selected regions;
• to analyze factors which shape the identity of cultural landscape, including its
characteristic features;
• to analyze the degree of preservation of characteristic features of cultural landscape as an indicator of preservation or vanishing of the tradition and identity and
preservation of the quality of cultural landscape.
The analysis models and the models of assessment of the value of cultural landscape which were developed were verified using three case studies: Żuławy Wiślane,
the Vistula valley in Mazovia and the Częstochowa Upland. The regions were selected using the following criteria:
• the selected regions represent (in most of their area) the same functional type
of cultural landscape – rural and agricultural;
• the features of spatial layout of the selected regions have preserved the record
of evolutionary changes through the history of use (cultural overlaying);
• both natural and cultural landscapes of those regions were mostly developed in
conditions of extremely different hydrological regimes, which determined the use of
landscapes: Żuławy – excess, and the Częstochowa Upland – shortage of surface water, Mazovia – intermittent type with variable conditions (frequent floods in the Vistula valley and the Warsaw Valley); the common feature of the regions is
hydrotechnical use of landscapes;
• Żuławy Wiślane and the Vistula valley in Masovia are additionally related
through the episode of Haulander settlement, which was the main landscapeforming factor in these regions. A point-grading method was applied in evaluation of
the value of these landscapes;
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author’s own methods of regional analysis (“landscape biography”) and the
method of landscape stratigraphy were used in evaluation of the landscape of the
Częstochowa Upland.
•

The subject of the paper was limited with scopes resulting from the objectives.
The material scope – includes cultural landscape sensu largo considered in terms
of geography of culture, humanist geography, anthropogeography and regional geography; the background for the considerations is the landscape layer (studied using
methods of landscape geography) and cultural heritage (studied using methods of
landscape architecture and history of arts).
The spatial scope – was determined in two scales: for the first task of the paper, that
is working out the typology of landscapes, which, according to the author’s intentions, should be universal – the spatial scope includes the area of Poland and selected
areas (countries, cities) of Europe, northern Africa and Asia. The regions were selected so that they could precisely represent the distinguished types of cultural landscape models, and also present the impact of landscape-forming factors; moreover,
the author knows them from her own direct observations. For the task consisting in
assessment of the condition of cultural landscape, the spatial scope was precisely limited to selected regions of Poland: Żuławy Wiślane, Mazovia and the Częstochowa
Upland (the regions were selected according to the key described above).
Time scope – for the first objective of the paper, it is the time of development of cultural landscape (millennia). In actual terms, it is a period which can be subjected to
scientific analysis by studying source materials and field research. For assessment of
the value of cultural landscape and the state of its preservation, the time scope of the
research is determined by the period of reliable cartographic materials, that is de facto
the last two centuries (late 19th – early 21st centuries). The background for the time
scope is the historic times (since the Middle Age), or even prehistory, reconstructed
basing on the known results of studies in other scientific fields (mainly history and
archaeology). For the aesthetic assessment, the time scope was delimited by the
lifespan of the living generations.
Due to the adopted interdisciplinary scope of problem, it is necessary to apply
the so-called methodological pluralism. It is impossible to carry out interpretation of
the social and cultural layers set in the natural environment using a uniform method.
The theoretical part applied the following methods: the genetic method consisting in determining the chronology of cultural elements existing in cultural landscape.
Using this method made it possible to separate contemporary elements of cultural
landscape from historic ones, and distinguish preserved forms and landscape relics
not related to current use of the region. The empiric method made it possible to
work out a study of landscape transformations in selected regions and to study spatial transformations in the historical process. The evolutionary method consisted in
chronological research of the historic process of man’s adaptation to the natural conditions. It was based on the assumption that contemporary cultural elements are
transitional and are a certain stage in landscape transformation. New processes and
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phenomena were also analyzed in the same environmental background in a given
time period. The method made it possible to reconstruct each stage of human activities on the surface of Earth and determine which landscape changes were characteristic of each stage. The mentioned methods included several principles which were
applied in interpretation of changes in cultural landscape. An assumption was made,
that there might have been intervals between development stages of landscapes of
various regions, resulting from gaps in development of particular cultures. Not all
regions showed simple (evolutionary) sequence of forms and stages of land management. Lack of regular cultural overlaying was often reported. Thus, varying
numbers of “cultural layers” (evolution stages) were found in the analyzed regions.
Additionally, lengths of cultural stages were also different, which required determining the chronology of cultural layers. This led to creation of the author’s method of
so-called landscape stratigraphy. The notion of landscape stratigraphy means the
system of cultural layers resulting from particular communities functioning in a given area, which are possible to be put in chronological order. The author’s other
methods of cultural landscape research were also used in the paper: the factor analysis method, and the value analysis method, which are described in more detail in the
chapter on research models of landscape (Ch. 6) and were verified in selected regions
(empiric studies). Also, the author used the method which is well known in regional
geography – the method of analysis of cultural landscape as a region, referred to as
“landscape biography” in this paper.
The empiric part of the paper applied methods of field mapping, technical cartographic analyses, and also methods of value analysis, including point grading method. The paper is based on many years’ observations and concept studies, as well as
comparative studies in several regions in Poland and Europe, northern Africa and
Asia. The cameral studies included studying rich reference books regarding the subject matter (both theory of landscape and empiric studies) and regions included in
the research. Also, analyses of archive materials and historical resources, historic
maps, modern thematic maps and digital terrain models were used.
This paper consists of two clearly marked parts. Part one includes theoretical
studies of landscape and is conceptual in its character (chapters 1-7). Among other
topics, it presents the historic outline of landscape studies according to various research directions and schools, basing largely on ideological sources of geography; it
also defines basic notions used in the paper (chapter 2). The author discussed the
origins of the notion and the scope of the meaning, analyzed main landscape research trends in geography, discussed relations between anthropogenic landscape
and cultural landscape. Types and models of cultural landscape structures were analyzed and the typology of landscape-forming factors was presented (Chapter 3). The
following chapter (4) discusses various procedures of ordering and typological approaches in cultural landscape research (genetic, chronological, evolutionaryfunctional, historic-preservation, physiognomic-perceptional typology, and typology
according to the degree of transformation). Chapter 5 presents functional diversity
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and development of cultural landscapes, and chapter 6 presents suggested models of
cultural landscape research: the factor analysis model, the value analysis model, and
the cultural landscape stratigraphy model. This background was used to present diversity and development of main functional types of cultural landscapes. The theoretical part concludes with the suggestion for cartographic visualization of functional
types of cultural landscapes of Poland – the map of cultural landscapes of Poland
(chapter 7). The conceptual part emphasizes the material (tangible) form of landscape, and intentionally omits its immaterial, spirituals elements. The analyzed issues are complemented with examples from Poland and other European countries, as
well as from regions of northern Africa and selected Asian countries.
The other part of the paper – empiric studies (chapter 8) – verifies the suggested
models of analyses and assessment methods for the value of cultural landscapes, applied in three regions of Poland – considered as case studies (Żuławy Wiślane, the
Vistula Valley in Mazovia and the Częstochowa Upland). They represent the rural
and agricultural settlement type of cultural landscapes. In this part of the paper, the
subject of assessment of the value of cultural landscape, besides the material form of
cultural landscape, is also its immaterial, spiritual aspect, including the aesthetic,
emotional and symbolic values (reference to the semiotic and aesthetic approach).
The author is aware that the presented case studies do not represent the whole
range of the procedure of value assessment of cultural landscapes in Poland (e.g. urban settlement, mining, industrial, tourist landscapes, etc.), but they are an attempt of
verification of the method of assessment in the assumed preconditions.
The paper leads to conclusions which can refer to three aspects: the theoretic, application and empiric dimensions.
The conceptual studies that were carried out made it possible to:
– systemize and specify basic notions regarding cultural landscape and introduce several author’s notions used in further chapters of the paper (such as landscape stratigraphy, landscape gap, landscape intrusion);
– review main research trends and schools of cultural landscapes, which allowed for synthetic assessment of the status of research and verification of applicability of different research trends at the application level;
– develop models of spatial structures of main types of cultural landscapes as
evolutionary links originating from primary natural landscape;
– identify landscape-forming factors, their typology and analysis of their relations;
– develop several possible patterns (approaches) of typologies of cultural landscapes, including the author’s physiognomic-perceptional and evolutionaryfunctional typologies;
– analyze the process of evolution of main types of cultural landscapes with particular emphasis on agricultural and rural settlement landscapes;
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– develop four landscape research models: factor analysis, regional analysis
(“landscape biography”), value analysis and landscape stratigraphy, which were verified in the empiric part of the paper;
– map selected layers of cultural landscape and suggest a cartographic pattern
of synthesizing functional types of cultural landscapes; the suggestion only includes
a few selected types of landscapes and points to the fact that further “overlapping” of
layers will make the map illegible; that fact justifies the suggestion for creating maps
of cultural landscapes as multi-layer virtual (multimedia, or even multi-sensory)
maps, because with traditional cartographic methods, it is not possible to work out
one “universal” map of cultural landscapes;
– conclude that depending on the adopted research approach, there are several
possible ways of visualization; one of the new ways would be a map presenting the
degree of homo- or heterogeneity of cultural landscapes; the task may seem very difficult, but from the scientific point of view it is highly fascinating; it would make it
possible to transform the vertical form of cultural landscape diversity (the suggested
method of landscape stratigraphy and landscape profiles) onto the horizontal form
(map)
– point to the multiplicity of research approaches to cultural landscape; the
knowledge (and not only information) about cultural landscape will increase with
time, which will allow for making new interesting research models.
Moreover, the conceptual studies that were carried out allowed for verification of
the preliminary assumptions:
– cultural landscape is an evolutionary formation;
– it is a typological notion in terms of the function it serves, natural genesis and
the degree of transformation, and even in terms of perception;
– in terms of cultural genesis (“landscape biography”, landscape stratigraphy),
landscape is identified with the image of the region. In this approach, cultural landscape is formed as a result of “mapping” the cultural region into a physiogeographical region.
The author believes that the attempts to describe the typological or regional character of cultural landscape in an unambiguous way, made in scientific reference
books, are bound to fail. Peculiar duality of approaches to cultural landscapes should
rather be emphasized.
The research that was carried out led to the following practical conclusions:
The review of foreign reference books shows two clear major directions of landscape research. These directions are: landscape ecology – a classical physiogeographical approach (only briefly mentioned in this paper), where a number of
applicational tasks open up related to the need for protection of natural landscapes
and assessment of anthropopressure on the landscape, and an extremely opposite
direction – cultural landscape research in the semantic approach. Currently, this approach reaches Europe, including Poland. Along with the aesthetic approach, it is
important also in geographic studies of conditions for improved quality of life.
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Analyses of the reference books also show increased interest of Polish geographers in the subject matter of cultural landscape. One of the reasons for that increased interest might be greater opening of geography to humanist contents (anthropogeography, geography of culture), which occurred in the period after the politic system transformation. After leaving the subject matter alone for about 50 years, it
is possible to look at the subject of research from the distance and with an afterthought, but it is also necessary to “catch up” with the delay in the field. The interest
also results from the critical look at the Polish space shaped in the post-war period
and the decades of post-socialist system and economic changes.
Thematic correlation of geographic research on cultural landscape and landscape
architecture research causes that cultural landscape becomes a “competitive” notion,
in its positive meaning. That encourages geographers to mark their scientific appearance in that field even stronger. It also contributes to looking for common initiatives,
participation in research, development and applicational programs. This correlation
(cooperation) gives good effects, resulting from multidirectional outlook on the values of space and matters of protection and development of landscape. That mainly
concerns areas of high environmental or cultural value. The methods of analysis and
assessment patterns, which are suggested in this paper can help in diagnosing the
value of particular regions.
Currently, cultural landscape interpretations are possible using computer tools
and technologies, including GIS. Combination of traditional methods and modern
visualization devices makes it possible to interpret cultural landscape in terms of its
tradition and identity, and forecast the directions of changes. Such papers are one of
the ways to open geography to practical objectives and actions. They show possible
ways of application of the results of landscape research in complex geographic works
concerning small areas like municipalities or counties, and in spatial planning studies, recommendations for local space management plans, assessments of impact on
the environment or plans of legally protected areas.
In the paper, the author concludes that many contemporary economic, socioeconomic, civilizational-technological and legal processes are a serious threat for stability and diversity of cultural landscapes. Thus, a need arises to protect them and
shape them in a conscious and responsible way. That need concerns first of all the
areas where the degree and the rate of anthropogenization are very high, as well as
regions where rapid changes took place and consequently, the tradition of sustainable management collapsed.
The empiric part showed regularities concerning the evolution of cultural landscapes of selected regions. Specific features of the cultural landscape of Żuławy
Wiślane and Mazovia were primarily (at an early stage of settlement) the result of the
deterministic relation of man and the environment. This relation had its reflection in
the cultural landscape through characteristic (reported in the paper) features of spatial organization and indicators of vernacular architecture. Rationality of use of cultural landscape in conditions of permanent excess of water (Żuławy Wiślane) and
periodic floodings (the Vistula valley within Mazovia) caused that the “landscape
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pattern” developed by the Haulanders was passed on from one generation to another
and with time it was respected and popularized in areas of the studied regions which
were not affected by the Haulander settlement. That was how a spatial tradition developed, based mainly on acknowledgment and understanding of the laws of the
nature and, on the other hand, on the Haulanders’ experience. These particular technical-engineering skills, combined with biopsychic and cultural features of that population, marked a peculiar type of natural-economic determinism in the landscape.
That pattern was fostered until the times of World War 2 and the post-war years. Direct damage to the land improvement system (flooding of Żuławy Wiślane as a result
of destruction of the embankments) and broken cultural continuity resulting from
displacement of the Haulander people (identified with German settlement) were the
first causes of the fall of the cultural landscape tradition. The rules of centrallycontrolled economy and collective farming, introduced after World War 2, and later
somewhat forced “modernization” of the rural landscape, magnified that process. It
was further deepened by social, economic and legal-administrative factors of the last
two decades.
In case of both regions, the first to be damaged are the symbolic and emotional
layers of the landscape. Losing the genius loci and the deep but unstable semantic
layer may raise fears as to possible reclamation of the studied landscapes. It was
found that in case of Żuławy Wiślane there are some more advanced projects aimed
at restoring the identity and tradition of the cultural landscape. It can be expected
that next years will see definite improvement of the quality of cultural landscape of
this region by strengthening the values within all five studied groups of criteria. Sustainable development of the landscape of Żuławy Wiślane and its increased prestige
is also supported by tourism, as the image of the region is cherished because of this
new source of economic use. Revenue from tourism can be reinvested in each municipality in local projects of restoration of elements of traditional architecture –
mainly arcaded houses and Mennonite cemeteries, reconstruction of parks, drainage
ditches, etc. Restored cultural tolerance helps to strengthen the symbolic and emotional layers.
Successful attempts of reconstruction of regional identity have already been reported in case of Żuławy Wiślane. Villages with neo-vernacular architecture are reclaimed and new settlements are located on artificial dwelling hills, complying with
the stylistic regulations of the regional architecture. Cultural landscape is becoming
the symbol of the region and its recognizable image again, and proves its reviving
home-likeness. In case of Mazovia, such attempts are still very small in number, but
it can be expected that traditional patterns of use of cultural landscape of the Vistula
valley will be “reconstructed” in the most sustainable form of use of the natural environment. Such actions will only be reasonable if the natural rhythm of landscape use
in the Vistula river is restored using the technological advances. That firstly requires
specific regulations regarding building laws, economic mechanisms of profitability of
keeping polders, restoring extensive cattle farming and increased awareness of the
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residents. These actions will make it possible to meet the objectives of sustainable
development.
Ten stages of evolution of cultural landscapes were identified in case of the
Częstochowa Upland, which were correlated with the periods of development of cultures and climatic periods. The stratigraphic profile showed three gaps in the evolution of cultural landscape, during which regeneration of semi-natural landscapes,
and even primary landscapes, occurred. The system of layers of the profile shows
that the cultural landscape of the Częstochowa Upland developed in an evolutionary
manner until the Mesolithic age. Cultural landscape stratigraphy of the Upland
showed the incomplete heterogeneous form (T2/B), with gaps, as early as in 1300 BC
– an evolutionary link was missing between rural and urban settlement landscapes,
in relation to adjacent areas (e.g. loess regions of the Lesser Poland). Occurrence of
flint material led to very early development of mining landscapes (which are later in
evolutionary terms). That caused the cultural landscape stratigraphy to have an inverted form (T2/C). In the period 1300-500 BC, cultural landscapes of the Upland already showed the heterogeneous and heterotonous form of mixed type (T3/A).
Moreover, intervals in landscape use and in stationary settlement, especially in the
periods 500 BC-200 AD and 500-900 AD, caused the landscape to become uniform
again as a result of naturalization. Starting from the early Middle Ages (from about
900 AD), cultural landscapes developed in the heterogeneous and heterotonous form
of vertical type (T3/B). Thus, they reflected a very complex style of landscape use,
which served multiple functions. The analysis according to that model shows decreasing share of agricultural and pastureland landscapes, as well as rural settlement
landscapes in favour of other types of landscapes which are subject to diversification.
What is interesting from the point of view of ecological functions is high share of forest management landscapes and even semi-natural landscapes. It was indicated,
however, also in the author’s previous papers, that this increase is a serious threat to
preservation of unique traits of the natural and cultural landscape of the region.
Clear conflict can be observed between environmental protection and landscape protection.
Layering of cultural landscapes indicated in the research of the Częstochowa Upland prove the high quality of landscape, because it represents various types of use
and represents a long-lasting form within the distinguished types. Most of the distinguished types have functioned in the area of the Częstochowa Upland at least
since the beginning of the Middle Ages (semi-natural, forest management, agricultural, and rural settlement landscapes). Also, urban settlement landscapes and water
management landscapes have centuries-long traditions. Currently, a preliminary
process of development of tourist landscapes is taking place, although the tourist
function has been served in the region for at least 150 years.
Hence, there is a clear correlation between the stratigraphic method and the value
analysis method, because the indicated old age and authenticity of cultural landscapes are among the most important criteria for assessment of their value.
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kulturowego i przyrodniczego ujmowanego realnie i symbolicznie.
Fig. 20. Relations between sacred landscape (Ks) and religious landscape (Kr) in the system
of cultural and natural landscapes and their relations to the symbolic.
Ryc. 21. Schemat modelu analizy czynnikowej (analiza pozioma) i modelu analizy regionalnej (analiza pionowa).
Fig. 21. Diagram of the factor analysis model (horizontal analysis) and the regional analysis
model (vertical analysis).
Ryc. 22. Krajobraz i region są tożsame.
Fig. 22. Landscape as a region.
Ryc. 23. Model analizy i oceny wartości krajobrazu.
Fig. 23. Model of analysis and evaluation of the cultural landscape.
Ryc. 24. Typ 1 – Przykładowe układy nawarstwień w krajobrazach jednorodnych i jednolitych.
Fig. 24. Examples of layer arrangements in homogeneous and uniform (homotonous) landscapes.
Ryc. 25. Przykładowe układy nawarstwień w obrębie krajobrazów kulturowych niejednorodnych a jednolitych (odmiany pełnej T2/A; niepełnej T2/B; odwróconej T2/C).
Fig. 25. Examples of layer arrangements in heterogeneous but uniform (homotonous) cultural landscapes in the revolutionary variety, as a simple form – type T2/A; an incomplete
form - type T2/B and reverse form – type T2/C).
Ryc. 26. Przykładowe układy nawarstwień w obrębie krajobrazów kulturowych niejednorodnych (heterogenicznych) a jednolitych (homotonicznych), odmiany mieszanej (T3/A).
Fig. 26. Examples of layer arrangements in heterogeneous but uniform (homotonous) cultural landscapes in the evolutionary variety, as a simple form.
Ryc. 27. Przykładowe układy nawarstwień w obrębie krajobrazów kulturowych heterogenicznych i heterotonicznych odmiany wertykalnej T3/B.
Fig. 27. Examples of layer arrangements in heterogeneous and heterotonous cultural landscapes.
Ryc. 28. Mapa krajobrazów kulturowych Polski – krajobrazy gospodarki leśnej (leśne), rolnicze
i pasterskie (pastwiskowe).
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Fig. 28. Map of Polish cultural landscapes – the layer of forest, agricultural, pastoral, rural
landscapes.
Ryc. 29. Mapa krajobrazów kulturowych Polski – warstwa krajobrazy osadnicze.
Fig. 29. Map of Polish cultural landscapes – the layer of landscapes of settlement.
Ryc. 30. Krajobrazy kulturowe Polski – warstwa krajobrazy górnicze i przemysłowe.
Fig. 30. Polish Cultural landscapes – the layer of mining and industrial landscapes.
Ryc. 31. Krajobrazy kulturowe Polski – warstwa krajobrazy religijne.
Fig. 31. Polish Cultural landscapes – the layer of areas of religious worship.
Ryc. 32. Krajobrazy kulturowe Polski – krajobrazy turystyczne.
Fig. 32. Polish Cultural landscapes – the layer of tourist management.
Ryc. 33. Mapa krajobrazów kulturowych Polski – propozycja syntezy.
Fig. 33. Map of Polish cultural landscapes – suggested synthesis of selected layers
Ryc. 34. Regiony fizycznogeograficzne Żuław Wiślanych i terenów sąsiadujących wg J. Kondrackiego (2002) na tle modelu numerycznego terenu (NMT).
Fig. 34. Physio-geographical regions of Żuławy Wiślane by J. Kondracki (2002) and neighboring areas on the digital terrain model (DTM).
Ryc. 35. Porównanie cech organizacji przestrzeni w okolicach Cedrów Wielkich w latach 30.
XX w. i współcześnie.
Fig. 35. Comparison of features of landscape arrangement in the vicinity of Cedry Wielkie
in the 1930s and at present.
Ryc. 36A, 36B. Przykład wsi z oceną: 1 – krajobraz osadniczy-wiejski o postaci zdewastowanej.
Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Cisy w latach 1937 (A) i 2010 (B).
Fig. 36A, 36B. Example of village with assessment: 1 – rural settlement landscape – devastated
form. Comparison of land use in Cisy village in 1937 (A) and 2010 (B).
Ryc. 37, 37B. Przykład wsi z oceną: 2 – krajobraz osadniczy-wiejski o postaci zniekształconej.
Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Gozdawa w latach 1937 (A) i 2010 (B).
Fig. 37A, 37B. Example of village with assessment: 2 – rural settlement landscape – deformed
shape. Comparison of land use in Gozdava village in 1937 (A) and 2010 (B).
Ryc. 38A, 38B . Przykład wsi z oceną: 2 – krajobraz osadniczy wiejski o postaci
zniekształconej. Porównanie użytkowania terenu w miejscowościach Wiśniówka i Szkarpawa
w latach 1936 (A) i 2010 (B).
Fig. 38A, 38B. Example of village with assessment: 2 – rural settlement landscape –
deformed shape. Comparison of land use in Szkarpawa village in 1936 (A) and 2010 (B).
Ryc. 39A, 39B. Przykład wsi z oceną: 3 – krajobraz osadniczy-wiejski – w postaci przeciętnej.
Porównanie użytkowania terenu w miejscowościach Wiśniewo i Dzierzgonka w latach
1931 (A) i 2010 (B).
Fig. 39A, 39B. Example of village with assessment: 3 – rural settlement landscape – average
form. Comparison of land use in Wiśniewo and Dzierzgonka villages in 1931 (A) and
2010 (B).
Ryc. 40A, 40B. Przykład wsi z oceną: 4 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
dobrym Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Marynowy w latach 1937 (A) i
2010 (B).
Fig. 40A, 40B. Example of village with assessment: 4 – rural settlement landscape – observed
in good degree. Comparison of land use in Marynowy village in 1937 (A) and 2010 (B).
Ryc. 41A, 41B. Przykład wsi z oceną 5: krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Tropy Elbląskie w latach 1931 (A) i 2010 (B).
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Fig. 41A, 41B. Example of village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed
in very good degree. Comparison of land use in the village of Tropy Elbląskie in 1931(A)
and 2010 (B).
Ryc. 42A, 42B – Przykład wsi z oceną 5 – krajobraz osadniczy-wiejski – zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Stobna w latach 1937
(A) i 2010 (B).
Fig. 42A, 42B. Example of village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed
in very good degree. Comparison of land use in the village of Stobna in 1937 (A) and 2010
(B).
Ryc. 43. Rozkład przestrzenny wsi objętych analizą i wyniki oceny wartości krajobrazu kulturowego osadniczego-wiejskiego i rolniczego Żuław Wiślanych (wsie i przyległe rozłogi
pól) na tle numerycznego modelu terenu NMT. Numeracja wsi jak w tabeli – załącznik
1.
Fig. 43. Spatial distribution of analysed villages and results of assessment of rural and agricultural cultural settlement landscape of Żuławy (villages and adjacent field runners) on the
digital terrain model (DTM). Numbers of villages – as in the table – attachment 1.
Ryc. 44. Przybliżony czas lokacji i relokacji wsi na Żuławach Wiślanych.
Fig. 44. Approximate location and relocation of villages with the Haulander period in
Żuławy Wiślane.
Ryc. 45. Rozkład typów przestrzennych wsi na Żuławach Wiślanych.
Fig. 45. Spatial types of surveyed villages in Żuławy Wiślane.
Ryc. 46. Stopień zachowania krajobrazu dla wsi na Żuławach Wiślanych wg analizowanych
kryteriów.
Fig. 46. Preservation condition of landscape in the surveyed villages in Żuławy Wiślane according to the analyzed criteria.
Ryc. 47. Podział regionalny Mazowsza na tle Numerycznego Modelu Terenu (NMT)
Fig. 47. Regional division of Mazovia on the Digital Terrain Model (DTM).
Ryc. 48A, 48B. Przykład wsi z oceną: 1 – krajobraz osadniczy-wiejski o postaci zdewastowanej
Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Targówek w latach 1934 (A) i 2010 (B).
Fig. 48A, 48B. Example village with assessment: 1 – rural settlement landscape – devastated
form. Comparison of land use in Targówek village in 1934 (A) and 2010 (B).
Ryc. 49A, 49B. Przykład wsi z oceną 2 – krajobraz osadniczy-wiejski o postaci zniekształconej
Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Miszory w latach 1932 (A) i 2010 (B).
Fig. 49A, 49B. Example village with assessment: 2 – rural settlement landscape – deformed
shape. Comparison of land use in Miszory village in 1933 (A) and 2010 (B).
Ryc. 50A, 50B. Przykład wsi z oceną 3 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu przeciętnym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Kłoda w latach 1937 (A) i 2010
(B).
Fig. 50A, 50B. Comparison of land use in Kłoda village in 1937 (A) and 2010 (B).Example
village with assessment: 3– rural settlement landscape – average form.
Ryc. 51A, 51B. Przykład wsi z oceną 4 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Nowa Wieś Śladów w latach
1934 (A) i 2010 (B).
Fig. 51A, 51B. Comparison of land use in Nowa Wieś Śladów village in 1934 (A) and 2010
(B). Example village with assessment: 4 – rural settlement landscape – observed in good
degree.
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Ryc. 52A, 52B. Przykład wsi z oceną 5 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Świniary w latach 1944
(A) i 2010 (B).
Fig. 52A, 52B. Example village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed
in very good degree. Comparison of land use in Świniary village in 1944 (A) and 2010 (B).
Ryc. 53A, 53B. Przykład wsi z oceną 5 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Nowe Wymyśle w latach 1940 (A) i 2010 (B).
Fig. 53A, 53B. Example village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed in
very good degree Comparison of land use in Nowe Wymyśle village in 1940 (A) and 2010
(B).
Ryc. 54A, 54B. Przykład wsi z oceną 5 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Kępa Karolińska, lata:
1940 (A) i 2010 (B).
Fig. 54A, 54B. Example village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed in
very good degree. Comparison of land use in Kępa Karolińska village in 1940 (A) and
2010 (B).
Ryc. 55A, 55B. Przykład wsi z oceną 5 – krajobraz osadniczy-wiejski zachowany w stopniu
bardzo dobrym. Porównanie użytkowania terenu w miejscowości Białobrzegi w latach
1944 (A) i 2010 (B).
Fig. 55A, 55B. Example village with assessment: 5 – rural settlement landscape – observed in
very good degree. Comparison of land use in the village of Białobrzegi in 1944 (A) and
2010 (B).
Ryc. 56. Wyniki oceny wartości krajobrazu kulturowego osadniczego-wiejskiego i rolniczego
Mazowsza w granicach historycznych regionu) (wsie i przyległe rozłogi pól) na tle numeryczne modelu terenu DTM. Numeracja wsi jak w tabeli – załącznik 2.
Fig. 56. Results of assessment of rural and agricultural settlement cultural landscape of
Mazoviain the region’s historical boundaries (villages and adjacent field runners) on the
digitalterrain model (DTM). Numbers of villages – as in the table – attachment 2.
Ryc. 57. Stopień zachowania krajobrazu dla wsi na Mazowszu wg analizowanych kryteriów.
Fig. 57. Preservation condition of landscape in the surveyed villages in Mazovia according to
the analyzed criteria.
Ryc. 58. Przybliżony czas lokacji i relokacji wsi na Mazowszu.
Fig. 58. Approximate times of location and relocation of villages in the Mazovia region with
the Haulander settlement.
Ryc. 59. Porównanie wyników oceny wartości badanych krajobrazów osadniczych-wiejskich
Żuław Wiślanych i Mazowsza.
Fig. 59. Comparison of results of evaluation the values of the rural settlement landscapes in
Żuławy Wiślane and Mazovia.
Ryc. 60. Położenie i granice badanego regionu na tle Numerycznego Modelu Terenu (NTM).
Fig. 60. Regional division of the research area on the digital terrain model (DTM).
Ryc. 61. Profil hipsometryczny przez północny fragment Wyżyny Częstochowskiej, czerwona linia łamana przebiegu profilu zaznaczona na ryc. 60 (A-B-C-D-E-F-G).
Fig. 61. Hypsometric profile through the northern part of the Czestochowa Upland.
Ryc. 62. Rozkład współczesnej sieci osadniczej Wyżyny Częstochowskiej na tle Numerycznego Modelu Terenu (NMT) – numeracja miejscowości wg tabeli 15.
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Fig. 62. Distribution of the present-day settlement network in the Czestochowa Upland on
the Digital Terrain Model – numbers of villages as in the table 15.
Ryc. 63. Fragment środkowej części Wyżyny Częstochowskiej na mapie Karte von Central
Europa Reymanna (Reymann’s Special Karte), 1870; Glogau, Atlas Ark. 154 (70) Częstochowa i ark. 173 (77), Siewierz, skala oryginału 1: 200 000.
Fig. 63. Part of the central section of the Czestochowa Upland on Reymann's Special-Karte,
1870; Glogau, Atlas Ark. 154 (70) Częstochowa i sheet 173 (77), Siewierz, original scale 1:
200 000.
Ryc. 64. Fragment Wyżyny Częstochowskiej na mapie Królestwa Polskiego („Kwatermistrzowskiej”), 1839, Warszawa, Atlas, Ark. 47, skala oryginału 1: 126 000.
Fig. 64. Part of the Czestochowa Upland on the map of the Kingdom of Poland ("Quartermaster’s Map"), 1839, Warszawa, Atlas, sheet 47, original scale 1: 126 000.
Ryc. 65. Fragment Wyżyny Częstochowskiej na mapie Karte des westlichen Russland, 1916;
skala oryginału 1:100 000, Ark, E-39 Żarki.
Fig. 65. Part of the central section of the Częstochowa Upland on Karte des westlichen
Russland, 1916, original scale 1:100 000, sheet E-39 Żarki.
Ryc. 66. Fragment Wyżyny Częstochowskiej na Mapie Taktycznej Polski WIG z roku 1934;
skala oryginału 1:100 000, Ark. 571, Żarki.
Fig. 66. Part of the Czestochowa Upland on the Tactical Map of Poland by WIG, 1934, original scale 1:100 000, sheet 571, Żarki.
Ryc. 67. Główne typy użytkowania terenu na Wyżynie Częstochowskiej w roku 1936.
Fig. 67. Main types of land use in the Czestochowa Upland in 1936.
Ryc. 68. Główne typy użytkowania terenu Wyżyny Częstochowskiej w 1984 r.
Fig. 68. Main types of land use in the Czestochowa Upland in 1984. Based on the
1:100,000; 1:50,000 topographic map by WIG.
Ryc. 69. Główne typy krajobrazów kulturowych Wyżyny Częstochowskiej w 2005r.
Fig. 69. Main types of land use in the Czestochowa Upland in 2005.
Ryc. 70. Schemat korelacji okresów klimatycznych holocenu z okresami historycznymi i
panującymi kulturami. Etapy I-X opisane w teście.
Fig. 70. Correlation diagram of Holocene climatic periods with historical periods and prevailing cultures.
Ryc. 71. Profil stratygraficzny krajobrazu kulturowego Wyżyny Częstochowskiej dla wyróżnionych etapów.
Fig. 71. Stratigraphic profile of the cultural landscape of the Czestochowa Upland for the
period of land use.
Ryc. 72. Mapa głównych współczesnych typów krajobrazów kulturowych Wyżyny Częstochowskiej.
Fig. 72. Map of the present day’s main types of cultural landscapes in the Czestochowa Upland.
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TABELE
TABLES
Tabela 1. Wybór orientacji metodologicznych zastosowanych w pracy na tle systemu metodologicznego geografii.
Table 1. Methodological orientations used in the dissertation compared to the methodological system in geography.
Tabela 2. Krajobraz jako przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych.
Table 2. Landscape as a point of interest for multiple scientific disciplines.
Tabela 3. Typy czynników kształtowania krajobrazu kulturowego i ich krótka charakterystyka.
Table 3. Characteristics of types of factors which shape cultural landscape and short characteristic.
Tabela 4. Przyrodnicze krajobrazy strefowe i astrefowe.
Table 4. Natural zonal and azonal landscapes.
Tabela 5. Typologia ewolucyjno-funkcjonalna krajobrazów kulturowych użytkowanych tradycyjnie (ekstensywnie) w nawiązaniu do hierarchii potrzeb człowieka.
Table 5. Evolutional – functional types of traditional (extensive) cultural landscapes.
Tabela 6. Typologia ewolucyjno-funkcjonalna krajobrazów kulturowych współczesnych
użytkowanych w sposób intensywny.
Table 6. Evolutional – functional types of contemporary (intensive) cultural landscapes.
Tabela 7. Typologia fizjonomiczno-percepcyjna krajobrazów kulturowych.
Table 7. Typology of cultural landscape in terms of physiognomic and perception.
Tabela 8. Formy terenu powstałe w wyniku eksploatacji i przetwarzania surowców na terenie Polski o powierzchni przekształceń antropogenicznych terenu przekraczającej 0,5 km2 .
Table 8. Landforms created as a result of the exploitation and processing of raw materials in
Poland, with area of anthropogenic transformation of the land exceeding 0.5 km2.
Tabela 9. Udział społeczności mennonickiej w mieszkańcach powiatów Żuław Wiślanych
w 1918 r.
Table 9. Share of the Mennonite community among the residents of counties of Żuławy
Wiślane in 1918.
Tabela 10. Kryteria waloryzacyjne krajobrazu kulturowego Żuław Wiślanych wg modelu
analizy i oceny wartości.
Table 10. Assessment criteria for cultural landscape of Żuławy Wiślane according to the
model of value assessment.
Tabela 11. Wyniki oceny jakości krajobrazu kulturowego Żuław Wiślanych wg przyjętej skali ocen.
Table 11. Results of quality assessment of the cultural landscape of Żuławy Wiślane according to the used grading scale.
Tabela 12. Przykłady stanu zachowania siedlisk i rozłogów wybranych wsi reprezentujących
różne wyniki oceny (wybrane wsie zilustrowano na ryc. 36A, 36B-42A, 42B).
Table 12. Examples of the preservation condition of habitats and runners of selected villages
representing different assessment results.
Tabela 13. Wyniki oceny krajobrazu osadniczego wiejskiego Mazowsza w obrębie wsi objętych osadnictwem olęderskim.
Table 13. Results of assessment of rural settlement landscapes of Mazovia in villages with
Haulander settlement.
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Tabela 14. Przykłady stanu zachowania siedlisk i rozłogów wybranych wsi reprezentujących
różne wyniki oceny (por. ryc. 48A, 48B – 55AB).
Table 14. Examples of the preservation condition of habitats and runners of selected villages
representing different assessment results (compare fig. 48A, 48B – 55AB).
Tabela 15. Wykaz osad na Wyżynie Częstochowskiej – numeracja jak na ryc. 62.
Table 15. List of villages in the Częstochowa Upland – numbers as in the fig. 62.
Tabela 16. Zestawienie pierwszych wzmianek źródłowych wybranych osad na terenie
objętym szczegółowymi badaniami terenowymi (ujęcie chronologiczne).
Table 16. List of the first sources mentioning the selected settlements in the area covered by
detailed field research (chronological approach).
Tabela 17. Zmiany wybranych form użytkowania terenu na Wyżynie Częstochowskiej w
latach 1934-2005.
Table 17. Changes in selected forms of land use in the Częstochowa Upland in the years
1934-2005.
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FOTOGRAFIE
PHOTOS
Fot. 1. Krajobraz seminaturalny – Dolina Dniestru w okolicy Gruszwicy, Ukraina.
Photo 1. Seminatural landscape – Dniestr Valley in the surroundings of Gruszwica village,
Ukraine.
Fot. 2. Krajobraz quasikulturowy –Karkonoski Park Narodowy.
Photo. 2. Quasicultural landscape – Karkonosze National Park.
Fot. 3. Krajobraz rolniczy – Beskid Żywiecki, okolice Koconia.
Photo. 3. Agricultural landscape – Beskid Żywiecki Mountain, Kocoń village surroundings.
Fot. 4. Krajobraz rolniczy – meander rzeki Seret koło wsi Blicze Złote, Podole, Ukraina.
Photo. 4. Agricultural landscape – Seret rivers meander near Blicze Złote village, Podole,
Ukraine.
Fot. 5. Krajobraz rolniczy – pola grodzoneBatz sur mer, Le Croisic, Bretania, Francja.
Photo 5. Agricultural landscape - enclosures fields Batz sur mer, Le Croisic, Bretania, France.
Fot. 6. Krajobraz rolniczy – pozostałości po polach grodzonych, suche murki w okolicach Šybenika, Dalmacja, Chorwacja.
Photo 6. Agricultural landscape – remains of enclosures fields, Šybenik surroundings,
Dalmatia, Croatia.
Fot. 7. Krajobraz rolniczy – tradycyjna uprawa oliwek, okolice Montalcino, Toskania, Włochy.
Photo 7. Agricultural landscape – traditional cultivation of olive trees, Montalcino
surroundings, Toscany, Italy.
Fot. 8. Krajobraz rolniczy – nowe plantacje oliwek i winnej latorośli, Andaluzja, Hiszpania.
Photo 8. Agricultural landscape – new vineyard and olive groves, Andalusia, Espania.
Fot. 9. Krajobraz rolniczy - sady brzoskwiniowe, dolina rzeki Kacza, Krym, Ukraina.
Photo 9. Agricultural landscape – peach orchards, Kacza river valley, Crimea, Ukraine.
Fot. 10. Krajobraz rolniczy - pola pszeniczne, okolice masywu górskiego Dżebel Zaghouan,
Tunezja.
Photo 10. Agricultural landscape – wheat field, Dżebel Zaghouan Mountain surroundings,
Tunsia.
Fot. 11. Krajobraz pasterski – step na Półwyspie Kerczeńskim, Krym, Ukraina.
Photo 11. Pastoral landscape, step, Kerczeński Peninsula, Krym, Ukraina.
Fot. 12. Krajobraz pasterski – Hala Kalatówki, Tatry.
Photo 12. Pastoral landscape – Kalatówki Hall, Tatry Mountain.
Fot. 13. Krajobraz rolniczy i pasterski Wyżyna Abisyńska, Etiopia.
Photo. 13. Agricultural and pastoral landscapes,Abyssinia Upland, Ethiopia.
Fot. 14. Krajobraz rolniczy, terasowane poletka ryżowe, Wyspa Luzon, Filipiny.
Photo. 14. Agricultural landscapes, terraces rice fields, Luzon Island, Philippines.
Fot. 15. Krajobraz rolniczy – uprawy winorośli, okolice St. Hippolite, Alzacja, Francja.
Photo 15. Agricultural landscape – vineyards, St. Hippolite surrounding, Alsace, France.
Fot. 16. Krajobraz rolniczy – uprawa lawendy, Prowansja – okolice Verdon.
Photo. 16. Agricultural landscape – cultivation lavender – Verdon surrounding Provence,
France.
Fot. 17. Krajobraz osadniczy wiejski – wieś wielodrożna Glisne, ze stoków Lubonia Wielkiego.
Photo 17. Landscape of rural settlement – multipath village, view from Luboń the Grate.
Fot. 18. Krajobraz osadniczy wiejski – wieś Krapje – park przyrody Lonsko Polje, Chorwacja.
Photo. 18. Landscape of rural settlement – Krapje village, Lonsko Polje, Nature Park, Croatia.
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Fot. 19. Krajobraz osadniczy miejski – Mikulov (Czechy) – widok ze szczytu Kozi Kopecek.
Photo 19. Landscape urban settlement – Mikulov (Czech) – view from Kozi Kopecek peak.
Fot. 20. Krajobraz osadniczy miejski – Canillas de Albaida w masywie Sierra Tejeda, przykład
Pueblos Blancos, Andaluzja, Hiszpania.
Photo 20. Landscape urban settlement – Canillas de Albaida in massife Sierra Tejeda (example
of Pueblos Blancos, Andaluzja, Espania.
Fot. 21. Krajobraz osadniczy miejski – Miasteczko Zaleszczyki, Ukraina.
Photo 21. Landscape urban settlement – Zaleszczyki, Ukraine.
Fot. 22. Krajobraz osadniczy miejski – miasteczko Lindos, Wyspa Rodos.
Photo 22. Landscape urban settlement – Lindos, Rodos Island.
Fot. 23. Krajobraz osadniczy miejski – Paryż.
Photo 23. Landscape urban settlement – Paris.
Fot. 24. Krajobraz osadniczy miejski – Dubaj (widziane od strony Palm Island).
Photo 24. Landscape urban settlement – Dubaj.
Fot. 25. Krajobrazy górnicze – eksploatacja odkrywkowa – piaskownia, Nida, Kielce.
Photo 25. Mining landscape – open exploitation – sand pits, Nida, Kielce.
Fot. 26. Krajobraz górniczy – kamieniołom Wapienno, Pałuki.
Photo 26. Mining landscape – Wapienno quarry, Pałuki.
Fot. 27. Krajobraz górniczy – niecka osiadania i hałda w okolicach kopalni węgla kamiennego
Szczygłowice, okolice Knurowa.
Photo 27. Mining landscape – basin subsidence and mine dump coal mine Szczygłowice,
near Krurów.
Fot. 28. Krajobraz przemysłowy – Hundeora, Rumunia.
Photo 28. Industry landscape – Hundeora, Romania.
Fot. 29. Krajobraz przemysłowy – nadbrzeże i Stocznia Constanca, Rumunia.
Photo 29. Industry landscape – shipyard Constanca, Romania.
Fot. 30. Krajobrazy przemysłowe – na pierwszym planie elektrociepłownia, Będzin.
Photo 30. Industry landscape – power station Będzin.
Fot. 31. Kontrast fizjonomiczny – krajobrazy rolnicze i przemysłowe, elektrownia Łagisza, Będzin).
Photo 31. Physiognomical contrast – industry landscape and agriculture landscape, power
station Łagisza, Będzin.
Fot. 32. Krajobraz rolniczy z dominującymi elementami infrastruktury energetycznej, okolice
Mikulowa, Morawy, Czechy.
Photo 32. Agriculture landscape with dominant of energy wind turbines, Mikulov surrounding, Morawy, Czech.
Fot. 33. Krajobraz poeksploatacyjny – zagospodarowanie turystyczne w kierunku wodnym
„Piaskowni Mosty”.
Photo 33. Postexploitation landscape – towards tourist management.
Fot. 34. Krajobraz poeksploatacyjny – zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kamieniołomu „Dolomity Sportowa Dolina” w Bytomiu.
Photo 34. Postexploitation landscape – towards tourist management, „Dolomity Sportowa
Dolina” in Bytom.
Fot. 35. Krajobraz turystyczny – Sharmen Sheik z lotu samolotu, Egipt.
Photo 35. Tourist landscape – area photo, Sharmen Sheik, Egypt.
Fot. 36. Krajobraz turystyczny – Jałta ze szczytu Aj Petrii, Krym, Ukraina.
Photo 36. Tourist landscape – Jałta, view from Aj Petrii peak, Crimea Ukraine.
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Fot. 37. Krajobraz rolniczy Żuław Wiślanych.
Photo 37. Agriculture landscape of Żuławy Wiślane.
Fot. 38. Krajobraz rolniczy - rowy melioracyjne w okolicach Raczek Elbląskich.
Photo 38. Drainage ditches around Raczki Elbląskie village.
Fot. 39. Krajobraz rolniczy – zarastające rowy melioracyjne – roślinność turzycowa.
Photo 39. Agricultural landscape - overgrown drainage ditches.
Fot. 40. Obsada wierzbowa wzdłuż dróg, w oddali zrujnowany dom podcieniowy.
Photo 40. Villows along the access roads, Mennonits timber-framed house in the distance.
Fot. 41. Odbudowany dom podcieniowyw Lubieszewie.
Photo 41. The rebuilt Mennonits timber-framed house, Lubieszewo area.
Fot. 42. Odbudowany dom podcieniowyw Nowej Kościelnicy.
Photo 42. The rebuilt Mennonits timber-framed house in Nowa Kościelnica area.
Fot. 43. Krajobraz rolniczy Mazowsza – okolice Januszewa.
Photo 43. Agriculture landscape Januszewo surroundings.
Fot. 44. Krajobraz wiejski okolic Latkowa.
Photo. 44. landscape of rural settlement, Latków surroundings.
Fot. 45. System polderów wykorzystywany jako pastwiska, okolice Kłody.
Photo 45. The polders used as pasture, near Kłoda village.
Fot. 46. Zadrzewiony obszar międzywala – jako charakterystyczny element krajobrazu rolniczego Mazowsza.
Photo 46. Inter-embankment zone wooded area – as characteristic of the agricultural landscape of Mazovia.
Fot. 47. Wierzby jako typowy składnik krajobrazu rolniczego i wiejskiego Mazowsza, okolice
Kępy Nadbrzeskiej.
Photo 47. Willow as a typical component of the agricultural and rural landscape of Mazovia,
Kepa Nadbrzeska area.
Fot. 48. Wał przeciwpowodziowy – charakter styczny składnik krajobrazu kulturowego doliny Wisły, tu chroniący wieś Latków.
Photo 48. Flood levee – characteristic component of the cultural landscape of the valley of the
Vistula River, here as protection of the Latków village.
Fot. 49. Łachy i kępy w korycie Wisły Wisła w okolicach wsi Kłody.
Photo 49. Point bars and clusters in the bed of the Vistula in the Kłody village area.
Fot. 50. Źródła Zygmunta, rzeka Wiercica, rezerwat Parkowe.
Photo 50. Zygmunt Springs, Wiercica River, Parkowe Reserve.
Fot. 51. Typowy element krajobrazu przyrodniczego Wyżyny Częstochowskiej – ostańcowa
forma skalna – Biakło, gm. Olsztyn.
Photo 51. A typical element of the natural landscape of Czestochowa Upland – monadnok
rock form – Biakło, Olsztyn commune.
Fot. 52. Ostaniec skalny zwany Bramą Twardowskiego, gm. Janów w otoczeniu lasów bukowych.
Photo 52. Monadnok rock form called as Brama Twardowskiego, Janów commune, surrounded by the beech forest.
Fot. 53. Góry Sokole, zróżnicowanie szaty roślinnej Wyżyny Częstochowskiej.
Photo 53. Sokole Mountains, vegetation diversity of Czestochowa Upland.
Fot. 54. Krajobrazy Wyżyny Częstochowskiej – panorama widziana ze szczytu ostańca Biakło w kierunku sektora północnego i wschodniego. W tle ruiny zamku w Olsztynie
(Szlak Orlich Gniazd) (NW, N, NE, E).
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Photo 54. Częstochowa Upland landscapes – skyline seen from the top of monadnock towards the northern and eastern sectors. In the background the ruins of a castle in Olsztyn (Trail of the Eagle`s Nests) (NW, N, NE, E).
Fot. 55. Krajobrazy Wyżyny Częstochowskiej – panorama ze szczytu ostańca Biakło w kierunku sektora południowego i zachodniego (SE, S, SW, W).
Photo 55. Czestochowa Upland landscapes – skyline seen from the top of monadnock towards the south and western sectors (SE, S, SW, W).
Fot. 56. Stopniowe wkraczanie zbiorowisk leśnych na krajobrazy rolnicze (gm. Olsztyn).
Photo 56. The gradual encroachment of forest to agricultural landscapes, Olsztyn community
Fot. 57. Bezstylowa zabudowa wsi. Wieś Siedlec w otoczeniu nieużytków.
Photo 57. Rural buildings without style. Siedlec village surrounded by wasteland.
Fot. 58. Stawy hodowlane w dolinie Wiercicy (założenie 1881 r. ).
Photo 58. Breeding ponds in the Wiercica Valley (foundation year 1881).
Fot. 59. Zrewitalizowany staw Amerykan w Złotym Potoku.
Photo 59. Revitalized Amerykan pond in Złoty Potok.

Autorzy fotografii
Authors of photos
Fot. 5 – E. Łukomska-Cegielska
Fot. 8, 20 – D. Absalon
Fot. 9, 10, 11, 13, 14 – W. Andrejczuk
Fot. 23 – N. Piątek
Fot. 24 – A. Anweiler
Fot. 25, 33 – J. Nita
Fot. 28 – E. Siemińska
Fot. 29, 35 – S. Pytel
Pozostałe fotografie U. Myga-Piątek.
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75

KĘPA SUCHODOLSKA

(Kępa Sempławska - Taryfa - 1790, Mapa GillyCrona - 1796, Sęmpławska kępa - Mapa
Chrzanowskiego - 1848)
(Hol. Skurzeckie - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)
(Suchodoł hol. - Mapa Chrzanowskiego - 1848)

76

KĘPA ŚLADOWSKA

(Kępa Szladowska - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)
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0
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1

0
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1
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0

0

0
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0

0

1
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0
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4

1

0
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1

0
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1

1

0

1

1

0

0

2

(Kępa Secymińska - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)
(Kępa Nadbrzeska - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)
(K. Nadwiślańska - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)

(Kępa Popielarka - Taryfa - 1790, Popielarka Mapa Gilly-Crona - 1796, Popielarka Kempe Mapa Gilly - 1803, Kępa Popielarska - Tabella 1827, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830,
Popielarka - Mapa Chrzanowskiego - 1848)

1

1

(Kępa Glineyska - Mapa Kwatermistrzostwa -

(Kępa Pieczyska - Mapa Gilly-Crona - 1796,
Pieczyska Szlach. - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)
(Kępa Piiarska - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

(Kępa Tarchomińska - Tabella - 1827, Kol. Kępa
Tarchominek - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

77

KĘPA TARCHOMIŃSKA
- CZ. M. WARSZAWA

78

KĘPA TOKARSKA

79

KĘPA WYSZOGRODZKA

80

KĘPA ZAKROCZYMSKA

81

KĘPA ZAWADOWSKA
- CZ. M. WARSZAWA

82

KĘPA ZIELENIECKA

83

KICIN

84

KIEŁPIENIEC

85

KŁODA

86

KOSZELEW

(Koszelew-Mapa Perthéesa - 1792, Tabella 1827, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

87

KOZIA GÓRA

(Koziagóra - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa
Gilly - 1803, Koziagóra Hol. - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Kozia Góra - Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

88

KOZIKÓW - CZ. WSI NOWY (Kozikowo - Tabella - 1827, Kalinowo Kozików SGKP - 1890)
WIĄCZEMIN

89

KROMNÓW (HOLENDRY)

90
91
92
93

KRUBICZEW
LATKÓW
LEONÓW
LEŚNIAKI

94

LIPOWIEC

95

LISZYNO

96

LUDWIKÓW

97

LWÓWEK

98

ŁAZISKA

1

(Tokary - Tabella - 1827, Kępa Tokarska - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830)
(Tokary - Tabella - 1827, Kępa Tokarska - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830)
(Kępa Zakroczymska - Mapa Chrzanowskiego 1848)
(K. Zawadska - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

1
1
1
1

(Kępa świderska - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)
(Kicin - SGKP - 1883)
(Kiełpiniec Holenderski - Mapa Gilly - 1803,
Kiełpiniec - Mapa Kwatermistrzostwa -1830,
Mapa Chrzanowskiego 1848)
(Kłoda - Tabella - 1827, Holendry kłodzkie Mapa Chrzanowskiego - 1848)

1

MARCELIN - CZ. M.
WARSZAWA
103 MARIANÓW
104 MARKOWSZCZYZNA
105

MICHOWICE - CZ. WSI
ŚWINIARY
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1

(Marcelin - Mapa Chrzanowskiego - 1848, SGKP 1885)
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0

(Nadbrzeż - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

1

0

0

109 NADBRZEŻ

1

0

0

(Mokre-Taryfa-1790, Mokra - Mapa Gilly-Crona 1796, Mokre Niemieckie-Mapa Gilly - 1803,
Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

1
1

0

0

108 MOKRO NIEMIECKIE

1

0

1

1

1

1

0

107 MODRZEW

1

1

1

(Modrze Holl. - Mapa Gilly-Crona - 1796,
Modrzew Holl. - Mapa Gilly - 1803, Modrzewie
kolonia - Tabella - 1827, Modrzewie - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Modrzewie kol. Mapa Chrzanowskiego - 1848)

1

1

1

106 MISZORY

1
1

1

1

(Miszory Budy-Taryfa-1790, Maszory - Mapa
Gilly-Crona - 1796, Myszory Budy-Mapa Gilly 1803, Myszory - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)

(Hollander - Mapa Gilly - Crona - 1796,
Niedrzakówek Hol. - Mapa Gilly - 1803,
NIEDRZAKÓWEK - CZ. WSI Niedrzakowskie Hol. - Mapa Kwatermistrzostwa 110
NIEDRZAKÓW
1830, Niedrzakówek-Mapa Chrzanowskiego 1848)

1

0

1

(Mnichowice - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa
Gilly - 1803, Miechowice - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830)

1

0

1

(Maryanów - SGKP - 1885)
(Kol.Markowszczyzna - Mapa Kwatermistrzostwa
- 1830, Mapa Chrzanowskiego - 1848)

0

1

0

ŁOMIANKI

102

3

0

(Łomianki - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830,
Mapa Chrzanowskiego - 1848)
(Łomna - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, SGKP
100 ŁOMNA
- 1884)
(Mała wieś - Mapa Gilly-Crona - 1796, Malawieś 101 MAŁA WIEŚ PRZY DRODZE
Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

99

1

0

0

1
1
1

(Łaziska - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa Gilly 1803, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

0

1

1

(Latków - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

(Grabie Niemieckie - Mapa Chrzanowskiego 1848, Ludwików - SGKP - 1881)
(Lwowek - Tabella - 1827, Lwówek Kol. - Mapa
Kwatermistrzostwa -1830, Leonberg - Mapa
Chrzanowskiego - 1848, Lwówek - Atlas RP 1902)

0

1

0

(Krubiczew - Informator - 1948)

(Lipowiec - Mapa Kwatermistrzostwa - 1848,
SGKP - 1884)
(Lisin - Mapa Gilly - 1796, Lisino hollendry Tabella - 1827, Hol. Liszyńskie - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830)

0

1

1

1

(Leonów - SGKP - 1884)
(Leśniaki - SGKP - 1884)

0

0

1

1
1

(Holendry Kromnów - Taryfa - 1790, Kromnower
Hol. - Mapa Gilly-Crona - 1796, Kromnow Hol. Mapa Gilly - 1803, Kromnow Niemiecki - Tabella
- 1827, Kromnów Nowy - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830)

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

111 NOWA MAŁA WIEŚ

(Mała wieś - Mapa Gilly-Crona - 1796, Malawieś Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Maławieś za
drogą - SGKP - 1885)

1

1

0

0

0

0

1

112 NOWA WIEŚ

(Nowa Wieś Holl. - Taryfa - 1790, Nowawieś Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

1

1

1

1

1

1

5

113 NOWA WIEŚ

(Nowa Wieś kolonia - Tabella - 1827, Hol.
NowaWieś - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

1

1

1

1

0

0

4

1

114 NOWA WIEŚ ŚLADÓW

(Szladów - Mapa Kwatermistrzostwa -1830,
Szladow, Szladow Niemiecki, Szladow Hol. Mapa Chrzanowskiego - 1848)
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5

115 NOWE GRABIE
116 NOWE GROCHALE

117 NOWE ŁADY

118 NOWE WYMYŚLE
119 NOWINY
120 NOWOSIADŁO
121 NOWY KAMION

1

(Deutsch Grabie - Mapa Gilly-Crona - 1796,
Grabie Niemieckie - Tabella - 1827, Hol.
Grabskie - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)
(K. Grochale - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830,
Gróchale, Grochale - Mapa Chrzanowskiego 1848)

1
1

(Lady-Taryfa-1790, Mapa Gilly-Crona - 1796,
Łady - Mapa Kwatermistrzostwa -1830, Łady
Nowe - SGKP - 1884, Łady - Skorowidz - 1925)
(Deutsch Wymysle - Mapa Gilly-Crona - 1796,
Mapa Gilly - 1803, Wymyśle Niemieckie - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

1

1

(Nowiny - SGKP - 1886)
(Kol. Nowosiodły - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)
(Kamion - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa Gilly 1803, Tabella - 1827, Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Mapa Chrzanowskiego - 1848)

1
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1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

0

4

1

122 NOWY KAZUŃ

(Kazuń Niemiecki - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Mapa Chrzanowskiego - 1848)

1

1

1

1

0

1

4

1

123 NOWY SECYMIN

(Secymin Niemiecki - Mapa Perthéesa - 1791,
Secymińskie Hol. - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Secyminek Holenderski - Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

1

1

1

1

0

0

3

124 NOWY TROSZYN

(Troszyn Deutsch - Mapa Gilly - 1796, Troszyn Tabella - 1827, Troszyn Niemiecki - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

1

1

1

1

1

1

5

1

125 NOWY WIĄCZEMIN

(Wiączymin Niemiecki - Taryfa - 1790, Holendry
Wiączeminek - Mapa Perthéesa - 1792, Deutsch
Wiączymin - Mapa Gilly-Crona - 1796, Deutsch
Wioncemin - Mapa Gilly - 1803, Kol. Wiączemin
Niemiecki - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830,
Wiączymin Niemiecki - Mapa Chrzanowskiego 1848)

1
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1

126 NOWY ŻYCK
127 OBORY
128 OLSZYNKI

129 OSOWIA

130 OŻARÓW MAZOWIECKI
PELCOWIZNA - CZ. M.
WARSZAWA gm.
132 PIASKI
131

(Życk - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Zyck
Niemiecki - SGKP - 1895)
(Obory - Taryfa - 1790, Mapa Gilly-Crona - 1796,
Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

1

1

(Na Olszynach - Taryfa - 1790, Mlod: Holl: Mapa Gilly-Crona - 1796, Olszyny budy - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830)
(Osowa Holl. - Mapa Gilly-Crona - 1796, Osowie
Hol. - Mapa Gilly - 1803, Ossowe holendry Tabella - 1827, Ossowa - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Osowe Holendry Mapa Chrzanowskiego - 1848)
(Ożarów - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830,
Mapa Chrzanowskiego - 1848)

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

(Fol. Pielcowizna - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)

1

0

0

0

0

0

1

1

(Napiaskach Kr. - Mapa Gilly - 1803)

1

1

1

1

1

1

5

133 PIASKI DUCHOWNE

(Piaski Duchowne - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Mapa Chrzanowskiego - 1848)

1

1

0

0

0

0

1

134 PIECZYSKA IŁOWSKIE

(Pieczyska Szlacheckie - Mapa Gilly-Crona 1796, Pieczysk - Mapa Gilly - 1803, Pieczyska
Iławskie - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830,
Piecyska - Mapa Chrzanowskiego - 1848)

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

0

3

135 PIECZYSKA ŁOWICKIE

1

(Piecyska Xięże - Mapa Perthéesa - 1791,
Pieczysk primasowskie - Mapa Gilly-Crona 1796, Pieczyska Król. - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Pieczyska - Mapa Chrzanowskiego - 1848,
Pieczyska Łowickie - SGKP - 1887)

1
1

1

1

136 PIOTRKÓWEK

137

PŁUDY - CZ. M.
WARSZAWA

(Piotrkowo - Mapa Perthéesa - 1791, Piotrkówek Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

1

(Płuda - Mapa Chrzanowskiego - 1848)
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1

1

1

1

1

5
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0
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1

0

0
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0

1

1

1

138 PODGÓRZE

(Heinleben - Mapa Gilly - 1803, Tabella - 1827,
Kol. Heineleben - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Heindeben - Mapa Chrzanowskiego - 1848,
Atlas RP - 1902, Podgórze - Skorowidz
Miejscowości RP - 1925)

139 POMIECHÓWEK

(Kol. Pomocna - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830,
Pomocnia - SGKP - 1880)

1

1

1

1

0

0

3

1

140 POTRZEBNA

(Potrzebne - Mapa Gilly - 1796, Potrzebno Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Potrzebna
kolonia - Mapa Chrzanowskiego - 1848)

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

(Folwark Wesz - Taryfa - 1790, Folwark
Wymyśle - Mapa Gilly-Crona - 1796, Przemyśl Mapa Gilly - 1803, Przemysłów - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830)

1

1

1

1

0

0

3

142 RAKOWO

(Rakowo - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa Gilly 1803, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

1

1

1

1

1

1

5

143 REJMONTÓW

(Woltersdorf Hol. - Mapa Gilly - 1803,
Woltersdorff - Tabella - 1827, Hol. Voltersdorf Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Woltersdorf Mapa Chrzanowskiego - 1848, Rejmontów - WIG
- 1938)

1
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0

0

3

141

PRZEMYSŁÓW - CZ. WSI
PIECZYSKA IŁOWSKIE

RĘKAWKI - CZ. WSI ŻYCK
POLSKI
145 ROKOCINA
144

146 RUMUNKI
147

1

(Rękawki - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)
(Rokocina - SGKP - 1888)
(Rumunek kol. - Mapa Gilly - 1803, Holendry Mapa Chrzanowskiego - 1848)

149 RYDZYNO
150 RZEPKI
151 RZESZOTKO
152 SADOWA

1
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1

153 SADY

1

1

1

0

1

0
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1

1

1

1

1

5

1

0

0

0

0

1

1
1

(Rybaki - Taryfa - 1790, Tabella - 1827, Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

(Rzeszotko - Informator - 1948)

154 SADY

(Sady - Mapa Gilly-Crona - 1796, Kol. Sady Mapa Kwatermistrzostwa -1830, Sady - Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

155 SASKA KĘPA

(W XVI w. zwana była Kawczą, w XVII w. Kosku i Kawcza, Holendry, Olędry, Kępa
Miejska, Solecka, w XVIII w. Holandia, Ostrów,
Saska Kępa - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

SŁODOWIEC - CZ. M.
156
WARSZAWA
157 STARA KORZENIÓWKA

158 STARE BUDY

159 STARE BUDY
160 STARE ŁADY (SZORY)
161

STEFANÓW

162

STOKÓW - CZ. WSI
JULISZEW

163 STRZEMESZNO

1

(Sadowo - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)
(Kol. Markowszczyzna - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Sady - SGKP - 1891)

1

(Słodowiec - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830,
SGKP - 1889)
(Korzeniewka - Tabella - 1827, Korzeniowka Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

4
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1

1

0

0

0
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1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

4

1

(Budy Młodzieszyńskie - Taryfa - 1790,
Młodziszyński Budy - Mapa Gilly-Crona - 1796,
Mlodzieszyner Holl. - Mapa Gilly - 1803,
Młodzieszynskie budy - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Holendry - Mapa Chrzanowskiego -1848,
Stare Budy-SGKP - 1890)
(Stare Budy - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)
(Lady-Taryfa-1790, Mapa Gilly-Crona - 1796,
Łady - Mapa Kwatermistrzostwa -1830, Łady
Stare - SGKP - 1884, Łady - Szory - Skorowidz 1925)
(Luisenthal - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)
(Stokowa - Mapa Gilly-Crona - 1796, Stokowo Mapa Gilly - 1803, Stoków - Tabella - 1827,
Stokowo - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)
(Strzemeszna - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

1
1

1

1

(Rezino - Mapa Gilly-Crona - 1796, Rydzyno Tabella - 1827, Rydzino - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830)
(Rzepki - Mapa Gilly - 1803, Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Rzepki Hol. - Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

1

1

RUMUNKI - CZ. WSI NOWA (Holendry - Mapa Chrzanowskiego - 1848,
Rumunki Nowej Wsi - SGKP - 1889)
WIEŚ

148 RYBAKI

1

1
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1
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0

0

0

0
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0
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0

0

0

0
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1
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1

1

1
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1

1

164 SUCHODÓŁ

(Holendry na Łęgu - Taryfa - 1790, Łęg Suchodół Mapa Gilly - Crona - 1796, Suchodół - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, SGKP - 1890)

165 SYNDYKOWSZCZYZNA

(Kol. Markowszczyzna - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Sędykowszczyzna SGKP - 1889)

166 SZAMOCIN

(Kol. Szamocin - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Szamocin - SGKP - 1890)

167 SZCZAWINEK

połowa XVII w.

168 NOWA WIEŚ ŚLADÓW

(Szladów - Mapa Kwatermistrzostwa -1830,
Szladow, Szladow Niemiecki, Szladow Hol. Mapa Chrzanowskiego - 1848)

169 ŚWINIARY

170

TARGÓWEK - CZ. M.
WARSZAWA

171

TROSZYNEK - CZ. WSI
NOWY TROSZYN

172 TRZPIOŁY
173 TULISKA

174 UDERZ

175

WĄSOCZ

176 WIĄCZEMIN POLSKI

177

WIERZBIE

178 WILCZE ŚLADOWSKIE
179 WILKÓW NAD WISŁĄ
180 WŁADYSŁAWÓW

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

0

0

3

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

5

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

4

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

0

3

1

0

1

1

0

0

2

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

4

1

1
1

(Swiniary, Świniary Holenderskie - Mapa
Kwatermistrzostwa -1830, Świniary-Mapa
Chrzanowskiego - 1848)
(Targówek - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa
Gilly - 1803, Torgówek - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Torgówek - Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

1

1

(Troszynek - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa
Gilly - 1803, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830,
Mapa Chrzanowskiego - 1848)

1
1

(Trzpioły - Mapa Chrzanowskiego - 1848)
(Tuliska Hol. - Mapa Gilly - 1803, Tuliska Tabella - 1827, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

1

(Uderz - Mapa Gilly - Crona - 1796, Mapa Gilly 1803, Fol. Oderz - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Uderz - Mapa Chrzanowskiego - 1848,
Uderz Duży i Mały - SGKP - 1892, Uderz Skorowidz - 1925)

1

(Osada Wąsosz - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)
(Polnisch Wiączymin - Mapa Gilly-Crona - 1796,
Polnisch Wioncemin - Mapa Gilly - 1803,
Wiączemin Polski - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Wiączymin pol. - Mapa Chrzanowskiego 1848)
(Wyerzbye - Łaski - 1523, Wierzbie - Mapa GillyCrona - 1796, Wierzbie Holl. - Mapa Gilly 1803, Hol. Wierzbie - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Wierzbie - Mapa Chrzanowskiego - 1848)
(Szladow Wilcze - Mapa Perthéesa - 1791,
Wilcze Hol. - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)
(Wilków Niemiecki, Hol. Wilków - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)
(Władysławów - SGKP - 1893)

181 WOLA BŁĘDOWSKA

(Wola Błędowska - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Mapa Chrzanowskiego - 1848)

182 WOLA ŁADOWSKA

(Wola Ładowska - Taryfa - 1790, Wola - Mapa
Gilly-Crona - 1796, Wulka - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Ładowska - Wola SGKP - 1884, Wola Ładowska - WIG - 1938)

183 WOLA WODZYŃSKA

(Wola wodzyńska - Mapa Chrzanowskiego 1848)

1

1

1

1

1

0

4

(Wulkowa - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

1

1

0

0

0

0

1

184 WULKOWA - CZ. WSI
NOWY TROSZYN

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

185 WYKOWO

(Wykowo - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa Gilly
1803, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa
Chrzanowskiego - 1848)

1

1

0

1

0

0

2

186 WYMYŚLE POLSKIE

(Wymyśle - Lustracja - 1789, Polnisch Wymysle Mapa Gilly-Crona - 1796, Wymysle - Mapa Gilly 1803, Wymyśle Polskie - Tabella - 1827, Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830)

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

4

171

122

119

63

27

507

ŚREDNIA

2,65

187 ZALESIE

188 ZWOLEŃ

189 ŻURAWINIEC

190 ŻURAWINIEC
191 ŻYCK POLSKI

(Zalesie - Taryfa - 1790, Mapa Gilly-Crona 1796, Mapa Gilly - 1803, Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830)
(Donnersruh - Mapa Gilly - 1803, Tabella - 1827,
Kol. Donnersruh - Mapa Kwatermistrzostwa 1830, Mapa Chrzanowskiego - 1848, Zwoleń Skorowidz miejscowości RP - 1925)

1

(Holendry Żorawieniec-Taryfa-1790, Żurawiniec Mapa Gilly-Crona - 1796, Żurawienice - Mapa
Gilly - 1803, Hol. Żurawiniec - Mapa
Kwatermistrzostwa - 1830, Żurawienice - Mapa
Chrzanowskiego - 1848
(Hol. Żurawiniec - Mapa Kwatermistrzostwa 1830)
(Życk - Mapa Kwatermistrzostawa - 1830, Życk
Polski - SGKP - 1895)

1
1
3

4

2

6

97

75

4

1

1

1
57

32

42

40

20

Załacznik 1. Wykaz wsi, typu przestrzennego i czasu ich lokacji Żuław Wiślanych objętych kolonizacją olęderską - wyniki oceny wartości krajobrazu kulturowego

1

ADAMOWO

Do 1945 roku Ellerwald Zweite
Trift TK (Endersch, Schrőtter),
Buttermilchstrift.

1

1

2

BALEWO

Do 1945 roku Gross Bredsende
TK, Schrötter

1

1

3

BIELNIK

Do 1945 roku Zeyer, Bollwerk,
Craffohlsdorf, Kraffohlsdorf, po
1945 Nowakowo I PGR

4

BŁOTNICA

Do 1945 roku Schlammsack,
(Endersch, Schrötter) Schlawtlaw
(Gotha)

1

5

BŁOTNIK

Do 1945 roku, Schmerblock TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)

1

6

BOGATKA

Do 1945 roku, Reichenberg TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)

1

7

BORĘTY

Do 1945 roku Barendt TK
(Schrötter), Barent (Gotha),
Barend (Endersch)

1

8

BRONOWO

Do 1945 roku Gross Brunau,
Klein Brunau, Brunau (Endersch, Schrötter)

1

9

BRZÓZKI

Do 1945 roku Bröske TK
(Broeske - Schrötter) Brösche
(Gotha) Brosken (Endersch)

1

10

BYSTRA

Do 1945 roku, Scharfenberg TK
(Schrötter), Scharffenberg
(Endersch)

1

11

BRUDZĘDY
WIELKIE
BYSTRZE

Do 1945 roku Gross Bredsende
TK (, Schrötter)

12

Do 1945 roku
Biesterfelde(Schrötter), Bisterfeld
(Endersch), Beistfeld (Gotha)

XIII

XIV

XV

bez
średniowiecznej
lokacji

1/XVI 2/XVI

1/XVII 2/XVII 1/XVIII 2/XVIII 1/XIX 2/XIX 1/XX

1

Kryteria oceny wartości
krajobrazu

Typ przestrzenny wsi

Nazwa historyczna
wg źródła

1

2

1

2

3

4

5

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

3

1
1

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

3

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

2

1

1

0

1

0

3

13

CEDRY MAŁE

Do 1945 roku, Klein Zünder
(Schrötter), Kl. Zinder
(Endersch)

1

14

CEDRY WIELKIE

Do 1945 roku, Gross Zünder
(Schrötter) Gr. Zinder
(Endersch), Gros Sinder (Gotha)

1

1

15

CHEŁMEK

Do 1945 roku Holm TK
(Schrötter)

1

1

16

CHLEBÓWKA

Do 1945 roku Brodsack TK
(Gotha, Endersch, Schrőtter)

1

17

CISY

Do 1945 roku Stadtfelde,
Stadtfeld (Schrötter)

1

18

CHORĄŻÓWKA

Do 1945 roku Junkertroyl TK
(Schrötter)

1

19

CYGANEK ( TUJCE
CYGANEK, TUJEC,
ŻELICHOWO CYGANEK)

Do 1945 roku Tiegenhagen TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)

1

1
1
1
1

1

Liczebność poszczególnych
ocen

Ocena
sumaryczna

Przybliżony okres lokacji i relokacji

Nazwa
współczesna wsi

L.p.

1
1
1

1

1

2

3

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

4

5

Nazwa historyczna
wg źródła

CYGANEK, (PGR
CYGANEK)

Do 1945 roku Tigerweide
Reimerswalde TK (Schrötter)
Tieger werde (Gotha) Tygerwejde
(Endersch)

1

21

CZARNA GROBLA

Do 1945 roku Schwarzdamm, TK
(Schrötter) Schwartz
Tamer(Endersch)

1

22

CZATKOWY

Do 1945 roku, Czattkau TK
(Schrötter)

23

DĄBROWA

Do 1945 roku Damerau TK
(Gotha, Endersch, Schrőtter)

24

DĘBINA

Do 1945 roku Eichwalde (Gotha,
Schrötter), Eichwald (Endersch)

25

DŁUGIE POLE

Do 1945 roku, Langfelde
(Schrötter) Gr. Zinder
(Endersch), Gros Sinder (Gotha)

26

DREWNICA

Do 1945 roku Schönbaum, Alte
Binnerung TK (Gotha, Endersch,
Schrötter

27

DRYLING

Do 1945 roku Dryllinge TK ,
Schrötter

1

1

28

DWOREK

Do 1945 roku Baarenhof
(Schrötter) - na planach Gotha i
Enderscha nie oznaczony

1

1

29

DZIERZGONKA

Do 1945 roku Sorgenort TK
(Gotha, Endersch, Schrőtter)

1

30

DZIEWIĘĆ WŁÓK

Do 1945 roku, NeunhubenTK
(Schrötter)
Nassehuben(Endersch).

31

DZIEWIĘĆ WŁÓK

Do 1945 roku Neunhuben
(Schrötter), Neuehuben
(Endersch)

32

ELBLĄG

Do 1945 roku Elbing TK Poppau
(Gtha, Endersch, Schrötter)

1

33

FISZEWO

Do 1945 roku Fischau, TK
(Gotha, Endersch Schrötter)

1

34

GAJEWIEC

Do 1945 roku Krebsthorst TK
(Endersch, Schrötter)

35

GIEMLICE

Do 1945 roku, Giemlitz (Gotha),
Gemlitz (Endersch, Schrötter)

36

GŁOBICA

Do 1945 roku Glabitsch
(Endersch, Schrötter)

37

GNIAZDOWO

Do 1945 roku Schönhorst Gotha,
Endersch, Schrőtter
SGKP, t. X, s. 389; Schmid,
s.282-283; Penner, s 81; ML t.
III, s. 38-384; Lipińska, t. III,
poz. 205; AG IV

20

38

GNOJEWO,

Do 1945 roku Gnojau (Endersch,
Schrötter), Gnoyau (Gotha), u
Schmida; Gnoyow, Gnojow

39

GOZDAWA

Do 1945 roku Neustädterwald
(Endersch), Schrötter)

40

GRABINY
DUCHOWNE,
GRABOWO

Do 1945 roku, Münchengrebin,
München Grebin TK (Endersch,
Schrötter), Monik Grebis (Gotha)

XIII

XIV

XV

bez
średniowiecznej
lokacji

1/XVI 2/XVI

1/XVII 2/XVII 1/XVIII 2/XVIII 1/XIX 2/XIX 1/XX

2

3

4

5

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

0

2

1

1

0

1

0

0

1

2

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

4

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

0

0

3

2

3

5

6

7

8

9

10

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

Liczebność poszczególnych
ocen

1

1

1

1

Kryteria oceny wartości
krajobrazu

Typ przestrzenny wsi

Ocena
sumaryczna

Przybliżony okres lokacji i relokacji

Nazwa
współczesna wsi

L.p.

1

2

3

4

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

1

0

0

0

2

1

5

41

GROBELNO

Do 1945 roku Dammfelde TK
(Schrötter)

42

Do 1945 roku Grunau TK
(Gotha, Endersch, Schrőtter)

43

GRONOWO
ELBLĄSKIE
HELENOWO

44

IZBISKA

Do 1945 roku Freienhuben
Freuenhuben (Endersch),
Schrötter)

45

JANOWO

Do 1945 roku Ellerwald Vierte
Trift TK (Endersch, Schrőtter),
Knűppeltrift

46

JANÓWKA

Do 1945 roku Jonasdorf TK
(Schrőtter), Ionasdorf (Gotha),
Ionasdorff (Endersch).

1

47

JANTAR

Do 1945 roku Pasewark TK
(Schrötter), Passenwerke Huben
(Endersch), Posen (Gotha)

1

48

JASIONNA

Do 1945 roku Eschenhorst TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)

1

49

JAZOWA

Do 1945 roku EinlageTK
(Endersch, Schrötter)

1

50

JEGŁOWNIK

Do 1945 roku Fichthorst TP,
Neukirchenniederung (Neukirch Endersch), Fichthorst,
Fridrichsberg, (Schrötter)
Piątkowski, s.61, .Mamuszka, 11114; Lipińska, t. III, poz. 81;
AGIV

51

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

0

1

0

0

2

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

2

1

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

1

0

4

1

0

0

3

1

1
1

Do 1945 roku Stutthof TK
(Endersch, Schrőtter), Szczutowo

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

JEZIERNIK

Do 1945 roku Schönsee TK
(Endersch, Schrötter) Schönschis
(Gotha)

52

JEZIORO

Do 1945 roku Thiensdorf TK
(Gotha, Endersch, Schrőtter)

1

1

1

1

1

1

53

JÓZEFOWO

Do 1945 roku Ellerwald Fűnfte
Trift TK (Endersch, Schrőtter),
Kosakentrift

1

1

1

1

0

1

54

JUNOSZYNO

Do 1945 roku Junkeracker
(Schrötter), Neuehuben
(Endersch)

1

0

1

1

0

3

1

55

JURANDOWO

Do 1945 roku Rosenort TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)

1

1

1

0

0

3

1

56

KACZYNOS

Do 1945 roku Katzenase (Gotha,
Endersch), Katznase (Schrőtter)

1

1

0

0

0

2

1

57

KMIECIN

Do 1945 roku Fürstenau TK
(Endersch, Schrötter), Dorff
Forstenaw (Gotha)

1

1

1

0

0

0

2

1

58

KAŁDOWO,
OBECNIE CZĘŚĆ
M. MALBORKA

Do 1945 roku, Kalthof TK
(Schrőtter), Kaltenhoff
(Endersch), Kaldowe Vogelsang

1

0

1

0

0

0

1

59

KAMIENICA

Do 1945 roku Blumenstein
(Gotha), Blumstein (Endersch,
Schrötter)

1

1

1

1

1

0

4

KARCZOWISKA
GÓRNE
KAZIMIERZOWO

Do 1945 roku Ober Kerbswalde
(Gotha, Endersch Schrötter)

1

1

1

1

1

1

0

0

3

1

Do 1945 roku Ellerwald Dritte
Trift TK (Endersch, Schrőtter),
Pflinzentrift

1

1

1

1

1

0

0

3

1

60
61

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

4

5

1

1

1

1

0

4

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

4

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

4

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

62

KĄCIK

Do 1945 roku Neuteicher
Hinterfeld -TK (Schrötter)

1

63

KĘPA RYBACKA

Do 1945 roku Fischerkampe TK
(, Schrőtter), Fischer Wohnungen
(Endersch)

1

64

KĘPINY MAŁE

Do 1945 roku
Zeyervorderkampen TK
(Schrötter)

1

1

65

KĘPINY WIELKIE

Do 1945 roku
Zeyernirderkampen TK
(Schrőtter)

1

1

66

KĘPKI

Do 1945 roku ZeyerTK (Gotha,
Endersch, Schrötter)

1

67

KĘPNIEWO

Do 1945 roku Campenau TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)

1

68

KIEZMARK

Do 1945 roku, Käsemark TK
(Endersch, Schrötter)
Kaesemarck (Gotha)

1

69

KLECIE

Do 1945 roku Klettendorf
(Endersch, Schrötter),
Klettendorp (Gotha)

1

70

KŁAWKI

Do 1945 roku Klakendorf (Gotha,
Endersch), Katznase,Schrőtter

71

KOŃCZEWICE

Do 1945 roku Kuntzendorff
(Endersch, Kuntzendorf (Gotha,
Schrötter)

72

KOPANOWO I
(KOPANÓW,
KOPANKA)

Do 1945 roku Hoppenau TK
(Endersch, Schrötter)

1

1

73

KOPANÓW

Do 1945 roku Nogathau TK
(Endersch, Schrötter)

1

74

KOPANÓW II
(NOGAT)

Do 1945 roku Nogathau
(Endersch, Schrötter)

1

75

KOŚCIELECZKI

76

KOŹLINY

Do 1945 roku, Kezelitzke TK
(Schrötter), Koselitzky(Gotha)
Koseliczky, (Endersch),
Koszelitzke.
Warnau
Do 1945 roku,
Güttland TK

XIV

XV

bez
średniowiecznej
lokacji

1/XVI 2/XVI

1/XVII 2/XVII 1/XVIII 2/XVIII 1/XIX 2/XIX 1/XX

1

1

2

3

4

5

6

1

1

8

9

10

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

(Schrötter) Lütlandt (Endersch),
Liesslant (Gotha)

7

1

1

1

Liczebność poszczególnych
ocen

1

Nazwa historyczna
wg źródła

XIII

Kryteria oceny wartości
krajobrazu

Typ przestrzenny wsi

Ocena
sumaryczna

Przybliżony okres lokacji i relokacji

Nazwa
współczesna wsi

L.p.

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

1
1

1
1

1
1
1
1

77

KRASNOŁĘKA

Do 1945 roku Schőnwiese
(Schrötter, Endersch),
Schőnewise(Gotha)

1

78

KRAŚNIEWO

Do 1945 roku TK Schonau
(Schoenau) (Endersch,
Schrötter), Schonaw (Gotha)

1

1

1

1

1

1

0

4

1

79

KRĘPIEC

Do 1945 roku, Krampitz
(Schrötter)

1

1

1

1

1

1

0

4

1

80

KRÓLEWO

Do 1945 roku Königsdorf TK
(Gotha, Endersch, Schrőtter)

1

1

1

1

1

0

1

4

1

81

KRZEWSK

Do 1945 roku Hohenwalde TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)

1

1

1

0

0

0

2

1

82

KRZYWE KOŁO

1

1

0

0

0

2

1

83

LASKI

1

1

1

0

0

3

84

LASOWICE MAŁE

Do 1945 roku, Kriefkohl
(Schrötter), Kribekohl (Gotha)
Kriffkohl (Endersch)
Do 1945 roku Leske, Lesken TK
(Endersch, Schrőtter)
Do 1945 roku Lesewitz Klein
(Gotha, Endersch, Schrőtter)

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

5

85

LASOWICE
WIELKIE

Do 1945 roku Gross Lesewitz TK
(Gotha, Endersch, Schrőtter)
(Lesewicz)

1

86

LESZKOWY

Do 1945 roku, Letzkau TK
(Endersch, Schrötter) Lebkow
(Gotha)

1

87

LĘDOWO,

Do 1945 roku, Landau TK
(Schrötter)

1

88

LICHNOWY MAŁE

Do 1945 roku Lichtenau Klein
TK (Gotha, Endersch, Schrőtter)

1

89

LICHNOWY
WIELKIE

Do 1945 roku Gross Lichtenau
(Gotha, Endersch, Schrőtter)

90

LIPINKA
GDAŃSKA

91

LUBIESZEWO

Do 1945 roku Lindenau
(Endersch, Schrötter) Lingenau
(Gotha)
Do 1945 roku Lodekop (Gotha),
Ladkop (Endersch), Ladekopp
(Schrötter)

92

LUBSTOWO

Do 1945 roku Lupushorts
(Endersch, Schrőtter), Horst
(Gotha)

ŁASZKA

Do 1945 roku Lichtkampe,
Kleiner und Groser Weidenhaken
(Schrötter); Laschke

93

1

1

0

0

1

3

1

1

1

0

1

4

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

0

3

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

4

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

4

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

94

MARKUSY

Do 1945 roku Markushoff TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)

1

95

MARYNOWY

Do 1945 roku TK Marienau
(Margenau - Schrötter)

1

96

MARZĘCINO

Do 1945 roku Jungfer TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)
Keitlan, Keitelau - Swaryszewo

1

1

1

1

1

1

1

0

4

97

MIKOSZEWO –
KOLONIA

Do 1945 roku Nickelswalde TK
(Gotha, Endersch,Schrötter)

1

1

1

1

1

1

0

0

3

98

MIŁORADZ

Do 1945 roku Mielenz TK
(Schrötter), Mühlenz (Endersch),
Mihlenz (Gotha)

1

1

1

1

1

0

4

99

MĄTOWY MAŁE,
CYGANEK,
KŁOSOWO

Do 1945 roku Montau
Klein(Endersch, Schrötter,
Gotha), Ziegeleinen, Kloszowa

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

4

1

1

0

1

0

0

2

1

1

1

1

0

0

3

1

1

0

0

0

2

100

MĄTOWY WIELKIE Do 1945 roku Montau Gross TK

101

MECHNICA, ob. UL.
OKRĘŻNA
WŁOŚNICA
JEGŁOWNIKU,
(terytorium elbląskie)

Do 1945 roku , Mosbruch
(Endersch), Moosbruch
(Schrőtter)

102

MIROWO

Do 1945 roku Mierau TK
(Schrötter) Myrau (Endersch)

1

103

MIRÓWKO

Do 1945 roku Mierauer Walde
(Schrötter)

1

104

MOJKOWO

Do 1945 roku Moskenberg TK
(Schrötter)

105

MOKRY DWÓR

Do 1945 roku, Nassen - huben
TK (Endersch, Schrötter)
Nasenhoff (Gotha).

(Gotha, Endersch, Schrötter)

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

Nazwa historyczna
wg źródła

106

MYSZEWKO

Do 1945 roku Klein Mausdorf
TK (Gotha, Endersch, Schrötter)

107

MYSZEWO

108

NIDOWO

Do 1945 roku Gross
Mausdorf,TK (Gotha, Endersch,
Schrőtter)
Do 1945 roku Niedau (Gotha,
Endersch, Schrötter)

109

110

NIEDŹWIEDZICA
(ŻUŁAWKI NIEDŹWIEDZICA)
NOWA CERKIEW

111

NOWA KOŚCIELNA, Do 1945 roku N.Monsterberg

112

Przybliżony okres lokacji i relokacji
XIII

XIV

XV

bez
średniowiecznej
lokacji

1/XVI 2/XVI

1/XVII 2/XVII 1/XVIII 2/XVIII 1/XIX 2/XIX 1/XX

Kryteria oceny wartości
krajobrazu

Typ przestrzenny wsi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

1

2

3

4

5

Ocena
sumaryczna

Nazwa
współczesna wsi

L.p.

1

1

1

1

1

0

4

Liczebność poszczególnych
ocen
1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

1

1

0

4

1

(Gotha) Neu Münsterberg
(Endersch, Schrötter)

1

1

1

1

1

1

0

4

1

NOWAKOWO

Do 1945 roku N.Monsterberg
(Gotha) Neu Münsterberg
(Endersch, Schrötter)

1

1

1

1

1

1

0

4

1

113

NOWAKOWO II
(BIELNIK)

Do 1945 roku , Craffohlsdorf, TK
(Schrőtter), po 1945 Nowakowo
II PGR

1

1

1

0

0

0

0

1

114

NOWE DOLNO

Do 1945 roku , Neu Dollstädt TK
(Schrötter)

1

1

1

1

0

0

3

115

NOWINKI

Do 1945 roku Neudorf,
(Schrötter)

1

1

1

0

0

0

2

1

116

NOWOTNA

Do 1945 roku kolonia należąca
do Tujska
(- Tiegenort (Endersch,
Schrötter) Tiger werde (Gotha)

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

3

Do 1945 roku Bärwalde TK
(Schrötter) - na planach Gotha i
Enderscha nie oznaczony
Do 1945 roku Neukirch (Gotha),
Neukirche (Endersch, Schrőtter)

1

Do 1945 roku Tiegenhoff
(Endersch, Schrötter), Tiegenhof
(Gotha)

118

NOWY DWÓR

Do 1945 roku Neuhof, TK
(Gotha, Endersch, Schrötter) ob.
część wsi Jegłownik

1

1

OLEŚNO (PGR
OLEŚNO)

Do 1945 roku Preussische
Kőnigsdorf, TK, Drei Hőfe
(Schrötter) Pr. Konigsdorff
(Endersch) Preusch Koningsdorf
(Gotha)

1

1

120

ORLINIEC

Do 1945 roku Neulanghorst
(Schrötter)

121

ORŁOWO

Do 1945 roku Orloff TK
(Endersch, Schrötter)

122

ORŁOWSKIE POLE

Do 1945 roku Orloffelde TK
Orloffeld - Schrötter)

123

OSTASZEWO

Do 1945 roku Schöneberg TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)

124

OSTROWITE

Do 1945 roku, Osterwick
(Endersch, Schrötter), Osterwyk
(Gotha)

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

NOWY DWÓR
GDAŃSKI

1

1
1

1

117

119

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

4

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

0

0

3

1

1

0

0

0

2

1

1

1

125

PALCZEWO

Do 1945 roku Palschau
(Endersch, Schrötter), Palschaus
(Gotha),

1

126

PARCZEWO

Do 1945 roku Parschau TK
(Endersch, Schrötter)

1

127

PIASKOWIEC

Do 1945 roku Sand TK

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

5

128

129

PIOTROWO
równoczesnie ze wsią
Gozdawa

Do 1945 roku Pletzendorf,
Peterhagenfeld (Endersch,
Schrötter)

PODWALE

Do 1945 roku Schönberger
Fahre, TK (Schrötter), Fahr
(Gotha), Schönbergsche Fehr
(Endersch)
Do 1945 roku Wernersdorf TK
(Schrötter), Wernersdorff
(Endersch), Wernersd (Gotha)

130

POGORZAŁA WIEŚ

131

Do 1945 roku Poppau (Endersch,
POPOWO (OB.
CZĘŚĆ WSI RYBINA) Schrötter)

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

4

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

4

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

1

132

PORDENOWO

Do 1945 roku Pordenau TK
(Gotha, Endersch, Schrötter)

133

POWALINA

Do 1945 roku Walldorf
(Endersch, Schrötter)

134

PRĘGOWO

Do 1945 roku Prangenau TK
(Schrötter), Prangau - (Gotha,
Endersch)

1

135

PRZEJAZDOWO

Do 1945 roku, Quadendorf
(Schrötter, Endersch),
Quadendorp (Gotha)

1

136

PRZEMYSŁAW,

Do 1945 roku Prenslaff (Gotha),
Prinzlaff (Endersch, Schrötter)

1

137

RACHOWO

Do 1945 roku Cronsnest TK
Kransnest (Gotha) Kronsnest
(Endersch) Crohnest (Schrötter)

1

1

1

1

1

1
1

RACZKI ELBLĄSKIE Do 1945 roku Unterkerbswalde

139

RAKOWISKA

Do 1945 roku Krebsfelde TK
(Lackendorf Endersch, Schrötter)

1

140

ROZGART
(ROZGARD)

Preussische Rosengarth TK
(Schrőtter) Rosengart (Gotha),
Preussische Rosengart (Endersch)

1

141

REKOWO

Do 1945 roku Adl. Renkau
(Schrőtter)

142

RÓŻANY

Do 1945 roku Alt - Rosengart,
TK (Endersch, Schrötter), Alt
Rosengard (Gotha)

TK (Schrőtter), Kerbswald
(Gotha, Endersch).

1

1
1
1

138

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

143

RÓŻEWO

Do 1945 roku Rosenort TK
(Endersch, Schrötter) Rosenau
(Gotha)

1

1

144

RYBINA

Do 1945 roku Fischerbabke
(Endersch, Schrötter)

1

1

145

RYCHNOWO
(ŻUŁAWSKIE)

Do 1945 roku Rückenau TK
(Schrötter) Rickenau, (Gotha),
Rűkenau (Endersch)

146

SIEDEM WŁÓK
(TUJSKIE POLE)

Do 1945 roku Siebenhuben
(Schrötter)

1

147

SOLNICA

Do 1945 roku Lakendorf
Lackendorf (Endersch, Schrötter)

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1

Nazwa historyczna
wg źródła

148

STALEWO

Do 1945 roku Stalle TK
(Schrötter) Stall (Gotha,
Endersch)

149

STANKOWO

Do 1945 roku Stammswalde, TK,
Stűhmswalde ( Schrötter)

150

STARA
KOŚCIELNICA

Do 1945 roku Alt Münsterberg
(Endersch, Schrötter),
Minsterberg (Gotha)

1

151

STARA WISŁA

Do 1945 roku Alt Weichsel TK
(Schrötter), Alt Weychsel
(Endersch), Alte Wiesel (Gotha).

1

152

STARE BABKI

Do 1945 roku Alte Babke TK
(Schrötter)

153

STAE POLE

Do 1945 roku Altfelde(Schrötter),
Altfedt (Endersch), Altenfeld
(Gotha)

154

STAROCIN

Do 1945 roku Walldorf ,
Neustädterwald, Pletzendorf,
Peterhagenfeld TK (Endersch,
Schrötter)

155

STARYNIA

Do 1945 roku Altenau TK
(Endersch, Schrötter)

156

STAWIEC

Ladekopp TK Do 1945 roku płd.
część Lubieszewa

157

STABLEWO

Do 1945 roku, Stüblau
(Schrötter), Stieblau (Endersch),
Stobbelaw (Gotha)

158

159

STEGIENKA

Do 1945 roku Steegen (Schrötter)
Stege (Endersch), Stegen (Gotha)

160

STOBIEC

161

STOBNA

Do 1945 roku Stobbendorf
(Endersch, Schrötter)
Do 1945 roku Stuba (Endersch,
Schrötter) Stobe (Gotha)

162

STOGI

Do 1945 roku Heubuden
(Endersch, Schrötter) ( u Gotha
nie oznaczone), Hejbudy

163

SUCHY DĄB

Do 1945 roku, Zugdam TK
(Schrötter), Tzugdam (Gotha),
Zuchdam (Endersch), Suchedam
Osterwick

SZALENIEC

XIV

XV

bez
średniowiecznej
lokacji

1

1/XVI 2/XVI

1/XVII 2/XVII 1/XVIII 2/XVIII 1/XIX 2/XIX 1/XX

3

4

5

7

8

9

1

1

1

1

SZKARPAWA

Do 1945 roku Scharpau TK
(Endersch, Schrötter), Scharwan
(Gotha)

1

1

167

SZOPY

Do 1945 roku Aschbuden TK
(Endersch Schrötter)

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

4

1
1

0

0

2

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

0

0

1

0

2

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

4

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

166

1

0

1

Schadwalde TK Schrötter,
Schadwald (Endersch),
Schadewald (Gotha)

1

1

1
1
1

5

1

1

1

SZAWAŁD

3

1

1

165

0

1

1

1

0

4

1

1

1

1

3

3

x

1

1

2

0

1

1

1

1

0

1

1

5

1

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

Liczebność poszczególnych
ocen

1

1

1

1

10

1

1

1

6

1
1

1

1

2

1

1

Do 1945 roku Tchőrichthof,
(TK); Torichthof (Gotha),
Tőringsdorf
(Endersch),Thőringshőfschen
(Schrőtter), Szaleniecz

1

1
1

Do 1945 roku Steegenwerder
(Schrötter) na mapie Enderscha
wieś nie oznaczona lecz obszar
pomiędzy Szkarpawą a Mierzeją
nosi nazwę Gross Stegner Werder

STEGNA

164

XIII

Kryteria oceny wartości
krajobrazu

Typ przestrzenny wsi

Ocena
sumaryczna

Przybliżony okres lokacji i relokacji

Nazwa
współczesna wsi

L.p.

1

1

1

1

1
1
1

1

168

SZTUTOWO

Do 1945 roku Stutthoff
(Endersch, Schrötter

169

SZYMANKOWO

Do 1945 roku Simonsdorf,
Simonsdorff TK (Gotha,
Endersch, Schrötter)

1

ŚWIERKI

Do 1945 roku Tansee (Schrőtter),
Tanse (Endersch), Tausche
(Gotha), do XVI w. Czans, w
XVII w. Thamsa, Tamza, od
1657 Tanse

1

170

1

Do 1945 roku Kalteherberge TK
(Endersch, Schrötter) Tiger
werde (Gotha)

172

TCZEWSKIE ŁĄKI

173

TRALETREPNOWO

Do 1945 roku, Dirschausche
Wiesen (Endersch, Schrötter)
Do 1945 roku Tra(a)lau TK
(Gotha, Endersch, Schrőtter)

1

174

TREPNOWY

Do 1945 roku Trampenau TK
(Gotha, Endersch, Schrőtter)

1

175

TROPISZEWO

Do 1945 roku Trappenfelde TK
(Schrötter)

176

TROPY (TROPSY)

Streckffus (Gotha), Streckfuss
(Endersch Schrötter)

177

TRZCINISKO

178

TUJA

Do 1945 roku, Schönrohr und
Kampe TK (Schrötter) Schönort
(Endersch)
Do 1945 roku Tiege TK (Gotha,
Endersch, Schrötter)

179

TUJSK

Do 1945 roku Tiegenort
(Endersch, Schrötter) Tiger
werde (Gotha)

WĘGLE – ŻUKOWO

Do 1945 roku Wengeln,
Reichhorst TK (Endersch,
Schrőtter)

1

1

WIERCINY

Do 1945 roku Hakendorf Robach,
Wolfsdorf (Schrötter)

1

1

183

WIKROWO
(WIKROWO MAŁE,
WIKROWO
WIELKIE, PGR
WIKROWO)
WIŚLINA

Do 1945 roku Wickerau Klein,
Wickerau Gross

Do 1945 roku, Hochzeit TK
(Schrötter) Wyslina

1

184

WIŚLINKA,

Do 1945 roku,Wesslinken TK
(Schrötter) Wesslinsky
(Endersch), Weslinck (Gotha)

1

185

WIŚNIEWO

Do 1945 roku Augustwalde TK
(Endersch, Schrőtter).

1

186

WŁADYSŁAWOWO

Do 1945 roku Ellerwald Erste
Trift TK (Endersch, Schrőtter),
Herretrift

1

187

WOCŁAWY

Do 1945 roku, Wotzlaf TK
(Schrötter) Wotzlaw
(Endersch),Wutzlaff (Gotha)

1

WRÓBLEWO

Do 1945 roku, Sperlingsdorff
(Endersch), Sperlingsdorf
(Schrötter), Spirlingsdorp
(Gotha)

1

182

188

0

1

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

1

0

3

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

4

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

4

3

3

3

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

1

ŚWIERZNICA

181

1

1

1

171

180

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

Nazwa historyczna
wg źródła

189

WYBICKO

Do 1945 roku Beiershorst
(Schrötter)

190

ZĄBROWO

Do 1945 roku Sommerau TK
(Endersch, Schrőtter), Someraner
(Gotha)

191

ZŁOTNICA

Do 1945 roku Gűldenfeld TK
(Endersch, Schrötter)

192

ZŁOTOWO

Do 1945 roku Reichfelde,
Reichfeld TK (Endersch,
Schrőtter), Reichsfelt (Gotha).

1

193

ZWIERZNO

Do 1945 roku Thiergart TK,
Thiergarten (Gotha, Endersch,
Schrőtter)

1

194

ŻELICHOWO

Do 1945 roku Petershagen
(Gotha, Endersch, Schrötter)

1

195

ŻÓŁWIENIEC
(ŻÓŁWINIEC)

Do 1945 roku Wengelnwalde TK
(Endersch, Schrőtter).

196

ŻUŁAWKI

197

ŻURAWIEC

Do 1945 roku Fürstenwerder
(Gotha, Endersch, Schrötter)
Do 1945 roku Hohenwalde TK
(Endersch, Schrötter)
Schwansdorf (Gotha)

XIII

XIV

XV

bez
średniowiecznej
lokacji

1/XVI 2/XVI

1

1/XVII 2/XVII 1/XVIII 2/XVIII 1/XIX 2/XIX 1/XX

1

2

3

4

2

3

4

5

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

0

3

1

1

1

1

1

0

0

3

1

201

195

156

69

33

571

8

9

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
9

7

1

1

108

1

6

1
1

73

1
14

36

28

8

31

24

4

5

1

20

3

62

10

Liczebność poszczególnych
ocen

10

5

1

1

9

Kryteria oceny wartości
krajobrazu

Typ przestrzenny wsi

Ocena
sumaryczna

Przybliżony okres lokacji i relokacji

Nazwa
współczesna wsi

L.p.

22

15

3

6

15

41

SREDNIA

2,9

1

2

3

4

5

1

14

61

106

63

28

