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Wstêp
Prezentowany XVI tom z serii „Problemy Ekologii Krajobrazu” zawiera
wyst¹pienia przedstawione na konferencji „Œrodowisko przyrodnicze jako
przedmiot badañ interdyscyplinarnych”, która odby³a siê w dniach 2-4 czerwca 2005 roku w Busku Zdroju. Jej organizatorami byli: Wydzia³ Geografii
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Geografii
Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach oraz Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. W spotkaniu uczestniczy³o 155 osób, w tym 8 goœci z zagranicy: z Austrii, Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy.
Okolice Buska i Piñczowa od dawna stanowi¹ obiekt badañ prowadzonych
przez geografów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Instytutu
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a tak¿e przez Akademiê
Œwiêtokrzysk¹ w Kielcach. Omówienie prowadzonych badañ stanowi³o
przedmiot wielu wyst¹pieñ konferencyjnych. Uczestnicy konferencji mieli
równie¿ mo¿liwoœæ zapoznania siê ze zró¿nicowaniem krajobrazu tego regionu w czasie wycieczki kierowanej przez bior¹cych udzia³ w prowadzonych tu
badaniach.
Ze wzglêdu na liczbê zakwalifikowanych do druku wyst¹pieñ przedstawiana publikacja sk³ada siê z dwóch czêœci. Pierwsza, podzielona na dwa rozdzia³y, obejmuje referaty dotycz¹ce pojêcia krajobrazu oraz struktury i funkcjonowania systemów przyrodniczych. Druga ma charakter w wiêkszym stopniu utylitarny i poœwiêcona jest zagadnieniu relacji pomiêdzy cz³owiekiem
a œrodowiskiem przyrodniczym.
Publikacja prezentuje ró¿ne pogl¹dy na istotê krajobrazu oraz zawiera
przyk³ady badañ prowadzonych przez specjalistów o ró¿nym wykszta³ceniu.
Konferencja mia³a wyraŸnie interdyscyplinarny charakter i podobnie jak pozosta³e spotkania organizowane czy wspó³organizowane przez Polsk¹ Asocjacjê Ekologii Krajobrazu, stanowi³a dobr¹ okazjê do wymiany doœwiadczeñ
i przedstawienia zró¿nicowanych rozwi¹zañ metodycznych.
Oddajemy niniejszy tom do r¹k Czytelnika z nadziej¹, ¿e przyczyni siê on
do wzrostu zainteresowania interdyscyplinarnym podejœciem w badaniach
nad systemami przyrodniczymi oraz wp³ywem dzia³alnoœci cz³owieka na ich
strukturê i funkcjonowanie.
Komitet Redakcyjny

Introduction
This 16th volume in the series “The Problems of Landscape Ecology”
presents papers delivered at the conference entitled: “The Natural
Environment as an Object of Interdisciplinary Research”, held on 2-4 June
2005 in Busko Zdrój. The conference, organised by the Faculty of Geography
and Regional Studies of Warsaw University, the Institute of Geography of the
Œwiêtokrzyska Academy in Kielce and the Polish Association for Landscape
Ecology, hosted 155 participants, including eight from abroad (Austria,
France, Germany, Russia and Ukraine).
For many years now, the surroundings of Busko and Piñczów have been the
object of research conducted by geographers from Warsaw University, and
scientists from the Institute of Geography and Spatial Organisation of the
Polish Academy Sciences and the Œwiêtokrzyska Academy in Kielce.
The results of these researches were discussed by many conference speakers.
The participants were also able to get a first-hand experience of the region’s
landscape during the trip organised by the researchers.
Owing to the large number of papers accepted for print, the publication
comes in two parts. The first, divided into two chapters, contains papers
discussing the concepts of landscape and the structure and functioning
of natural systems, while the second is more “utilitarian” in character and deals
with the interactions between man and the natural environment.
The publication offers different views on the concept of landscape and
provides examples of research conducted by specialists in different fields.
The conference was distinctly interdisciplinary in character and, just as other
meetings organised or co-organised by the Polish Association for Landscape
Ecology, they offered a perfect opportunity for an exchange of experiences
and presentation of different methodological approaches.
We hope that this volume will increase interest in an interdisciplinary
approach to the studies of natural systems and impact of human activity on
their structure and functioning.
Editorial Board
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