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Abstract: Polish Association for Landscape Ecology prepares project of complex, interdisciplinary,
research in selected test fields. Over 50 test fields have been selected representing different types of
natural landscape in all geographical regions of Poland. Area of the simple test field is 16 km2. All
components of environment including man impact in test field will be investigated. Main objectives
include typology of geocomplexes in test fields and synthesis of landscapes in scale of Poland. This
research will be also a base for practical activities in range of nature conservation, environmental
management and optimization of land management activities.
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Wstêp
Badania ekologiczno-krajobrazowe maj¹ z za³o¿enia charakter wielodyscyplinarny. Poznanie z³o¿onoœci krajobrazu w jego warstwie strukturalnej, funkcjonalnej, fizjonomicznej, kulturowej wymaga wspó³dzia³ania wielu osób,
specjalistów poszczególnych dziedzin. Niezbêdne s¹ tak¿e ujêcia syntetyczne,
których za³o¿eniem mog¹ byæ: klasyfikacja struktury, modelowanie powi¹zañ
materialno-energetycznych, waloryzacja krajobrazu i racjonalne wykorzystanie przez cz³owieka.
Kompleksowe badania nad krajobrazem w wielu krajach, zw³aszcza anglosaskich, mia³y i maj¹ wyraŸny akcent praktyczny. Ich cele to lepsze, racjonalniejsze wykorzystanie krajobrazu dla cz³owieka z mo¿liwie ma³¹ ingerencj¹
w przyrodê. W Polsce wiele prac ekologiczno-krajobrazowych mia³o przede
wszystkim walor naukowy badañ podstawowych. S³abe skorelowanie nauki
z praktyk¹ w tym zakresie powoduje, ¿e np. planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu w wielu przypadkach niedostatecznie uwzglêdnia aspekty
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przyrodnicze, przez co nara¿a krajobraz na degradacjê, a cz³owieka na gorsz¹
jakoœæ ¿ycia.
Dotychczasowy dorobek cz³onków Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu
(PAEK) i osób z nimi wspó³pracuj¹cych wyra¿a siê setkami publikacji, w tym
tak¿e opracowaniami o charakterze aplikacyjnym. Ale dotychczas brak by³o
w skali kraju jednolitej inicjatywy naukowo-badawczej z ukierunkowaniem
praktycznym, w której zbieg³oby siê wielostronne i d³ugoletnie doœwiadczenie
polskich ekologów krajobrazu z praktycznym zastosowaniem tej wiedzy dla
optymalnego, zrównowa¿onego wykorzystania krajobrazu.
Na konferencji naukowej PAEK w Starbieninie w 2003 roku prof. dr hab.
Andrzej Richling wyst¹pi³ z inicjatyw¹ podjêcia przez ekologów krajobrazu
skoordynowanych prac na terenie naszego kraju. Po wielu konsultacjach, dyskusjach merytorycznych i organizacyjnych powsta³a w roku 2005 w miarê
spójna koncepcja podjêcia na terenie Polski kompleksowych badañ nad krajobrazem na jego wybranych, reprezentatywnych wycinkach.
Dla uproszczenia w komunikowaniu siê na powy¿szy temat przyjêto has³ow¹ nazwê tej koncepcji: „Krajobrazy Polski”.
Za³o¿enia merytoryczne
Za podstawê tej koncepcji przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
1. Ró¿norodnoœæ krajobrazowa bêdzie analizowana na wybranych wycinkach terenu w ró¿nych czêœciach kraju w nawi¹zaniu do typów krajobrazu naturalnego wed³ug mapy nr 53.1 autorstwa Richlinga i D¹browskiego (Atlas
Rzeczpospolitej Polskiej 1995) oraz regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wed³ug mapy nr 53.3 autorstwa Kondrackiego, Richlinga (Atlas Rzeczpospolitej Polskiej 1995).
2. Za pole podstawowe badañ przyjêto kwadrat o boku 4 km, po³o¿ony w typowym dla danego regionu krajobrazie.
3. Zakres pozyskiwanej informacji z pól badawczych bêdzie obejmowa³ informacje o: strukturze komponentów (wraz z elementami funkcjonowania),
antropopresji, elementach kulturowych i architekturze krajobrazu, a tak¿e
przemianach krajobrazu.
4. Celem tych prac bêdzie synteza krajobrazowa Polski (charakterystyka
ró¿norodnoœci) oraz praktyczne zastosowanie wyników do optymalnego gospodarowania danymi typami krajobrazu.
W zakresie organizacyjnym przyjmuje siê, ¿e:
1. Prace bêd¹ prowadzone na oko³o 50–60 kwadratach rozmieszczonych
mniej wiêcej równomiernie na terenie kraju.
2. W realizacji projektu weŸmie udzia³ co najmniej kilkadziesi¹t osób ró¿nych specjalnoœci skupionych wokó³ szeœciu oœrodków koordynacji regionalnej (Warszawa, Gdañsk, Lublin, Kraków, Wroc³aw, Poznañ) oraz kilku
dalszych oœrodków wspó³pracuj¹cych.
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3. Oprócz koordynacji regionalnej prowadzona bêdzie koordynacja tematyczna, dotycz¹ca poszczególnych komponentów, w celu ujednolicenia metod
badawczych, porównywalnoœci zakresu prac oraz sposobu opracowania i prezentacji wyników.
4. Prace bêd¹ prowadzone synchronicznie we wszystkich kwadratach
w okresie oko³o 3 lat.
5. Projekt realizowany bêdzie pod egid¹ PAEK, ale udzia³ w nim nie jest
ograniczony do cz³onków tej organizacji.
6. Przeprowadzenie tak szeroko zakrojonych badañ bêdzie wymaga³o pozyskania funduszy zewnêtrznych, w postaci grantu (np. zamawianego), gwarantuj¹cych ci¹g³oœæ i spójnoœæ prac.
Cele projektu „Krajobrazy Polski”
Przy podjêciu prac nad tak szeroko zakrojonym projektem nasuwa siê wiele
istotnych pytañ:
– Jaki jest cel, jaki jest sens tego typu prac; jaki istotny problem naukowy
b¹dŸ praktyczny chcemy rozwi¹zaæ?
– Jakie bêd¹ naukowe i praktyczne efekty naszych prac?
– Kto ma byæ odbiorc¹ naszych wyników?
– Czy poszerzenie wiedzy o krajobrazie osi¹gniête w tym projekcie mo¿e
prze³o¿yæ siê na lepsze relacje cz³owiek – œrodowisko?
Ekologia krajobrazu ci¹gle jeszcze mo¿e uchodziæ za naukê m³od¹. Nie do
koñca sprecyzowana jest metodologia badañ, wystêpuj¹ rozbie¿noœci terminologiczne, ma³o stabilne s¹ paradygmaty ekologiczno-krajobrazowe. Pewnym
usprawiedliwieniem mo¿e byæ fakt, ¿e jest to nauka, w której wiedza ma charakter typowo syntetyzuj¹cy. Ekologia krajobrazu korzysta wiêc w du¿ym zakresie z nauk specjalistycznych, charakteryzuj¹cych poszczególne komponenty œrodowiska, ale jej podstawowym atutem jest fakt, ¿e stara siê poznaæ strukturê, funkcjonowanie i przemiany w ujêciu holistycznym (kompleksowym)
czyli w³aœnie zgodnie ze z³o¿onoœci¹ naszego œrodowiska przyrodniczego.
Podstawy trwa³ego i racjonalnego, w efekcie zrównowa¿onego rozwoju
œrodowiska, to zarazem dobra jakoœæ ¿ycia w sprzyjaj¹cym otoczeniu i ochrona wartoœci przyrodniczych (a tak¿e kulturowych, zwi¹zanych z krajobrazem)
z ich zachowaniem dla przysz³ych pokoleñ.
By móc prowadziæ optymaln¹ dzia³alnoœæ w œrodowisku przyrodniczym,
niezbêdna jest gruntowna wiedza w zakresie poznania aktualnej struktury,
warunków w jakich funkcjonuje (zachodz¹ce procesy przep³ywu energii
i obiegu materii), odpornoœci na presjê i tendencji przemian. Ten rozleg³y
zasób wiedzy przyrodniczej jest podstaw¹ do odpowiedzi na podstawowe pytanie, jakie powstaje w relacji cz³owiek – œrodowisko. Mo¿na je sformu³owaæ
tak – czy obecna dzia³alnoœæ cz³owieka (w konkretnym œrodowisku – typie
krajobrazu) jest optymalna?
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Z punktu widzenia problematyki naukowej jest to poszukiwanie konsensusu miêdzy naszymi potrzebami a w³aœciwoœciami œrodowiska, oparte na rzetelnej wiedzy. W sensie praktycznym powinny to byæ przed³o¿enia dla optymalnego zagospodarowania terenu.
Du¿y udzia³ œrodowisk naukowych, zarówno regionalnie, jak i w zakresie
dyscyplin, pozwala przypuszczaæ, ¿e efekty tych prac bêd¹ uwzglêdniaæ szerok¹
problematykê krajobrazow¹, wystêpuj¹c¹ zarówno na terenach o s³abej ingerencji cz³owieka, jak i pod jego du¿¹ presj¹. Ró¿norodnoœæ typologiczna krajobrazów przeznaczonych do badañ w omawianym projekcie to tak¿e gwarancja, ¿e
przy jego zastosowaniu np. w planowaniu przestrzennym mo¿e byæ uwzglêdniony szeroki zakres problematyki, wystêpuj¹cy w ró¿nych sytuacjach, w ró¿nych czêœciach kraju, pozwalaj¹c w sposób trwa³y, ale i racjonalny u¿ytkowaæ
nasze krajobrazy. St¹d beneficjentami wyników powinny byæ osoby profesjonalnie zajmuj¹ce siê krajobrazem od strony naukowej, a przede wszystkim osoby podejmuj¹ce decyzje skutkuj¹ce oddzia³ywaniem na krajobraz. Te przes³anki sk³aniaj¹ do twierdzenia, ¿e realizacja projektu „Krajobrazy Polski” mo¿e
w istotny sposób pog³êbiæ nasz¹ wiedzê na temat relacji cz³owieka ze œrodowiskiem przyrodniczym w ró¿nych sytuacjach krajobrazowych, a w konsekwencji
przyczyniæ siê zarówno do polepszenia jakoœci ¿ycia cz³owieka, jak i zachowania walorów przyrodniczych. W kontekœcie badañ przyrodniczych, nie tylko
ekologiczno-krajobrazowych, problem zastosowania wiedzy naukowej w praktyce pojawia siê od lat i jest nasz¹ s³ab¹ stron¹. Nawet najbardziej rzetelne
i przekonywaj¹ce wyniki badañ nie dadz¹ efektu, jeœli nie zostan¹ zastosowane
w dzia³aniach cz³owieka w jego œrodowisku przyrodniczym. Poniewa¿ ze œrodowiskiem ekologii krajobrazu w Polsce jest zwi¹zane tak¿e grono osób wspó³uczestnicz¹cych w podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu kraju na ró¿nych szczeblach, mo¿na wyraziæ nadziejê, ¿e wyniki naszych prac bêd¹ szybciej
wykorzystywane przez praktyków.
Poza celami czysto naukowymi i praktycznymi koncepcja „Krajobrazów
Polski” zak³ada tak¿e pewne cele ogólne. Do nich zaliczyæ nale¿y:
– wyeksponowanie idei ekologii krajobrazu w œrodowisku naukowym i odbiorców (praktyków),
– integracja œrodowiska ekologów krajobrazu w oparciu o wspólny, jednolity
w skali kraju projekt badawczy,
– uruchomienie potencja³u badawczego ró¿nych oœrodków akademickich
w szerokim zakresie spektrum krajobrazowego,
– wzmocnienie roli Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK) jako organizacji integruj¹cej badania krajobrazowe.
Za³o¿enia realizacji projektu
Koncepcja projektu „Krajobrazy Polski” zak³ada, ¿e na wybranych polach
testowych (kwadratach o boku 4 km) zebrana bêdzie informacja o warunkach
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przyrodniczych, o wp³ywie cz³owieka, o przemianie krajobrazu, o jego walorach kulturowych. Da to podstawê do wydzielenia jednostek przestrzennych
(typologicznych), a nastêpnie ich skojarzenia z optymalnym sposobem u¿ytkowania. Stosownie do wielkoœci obszarów badawczych (4x4 km) zak³ada siê
wykonywanie prac terenowych na podk³adach topograficznych i fotolotniczych w skali 1:10 000. Natomiast wyniki (czystorysy) bêd¹ prezentowane
w skali 1:25 000.
Rozpoznanie komponentów krajobrazu bêdzie obejmowa³o ich zró¿nicowanie przestrzenne (strukturalne) z wybranymi elementami funkcjonowania.
Stopieñ zbadania komponentowego nie bêdzie jednolity; zak³ada siê szersze
uwzglêdnienie tych zagadnieñ, które odgrywaj¹ wiêksz¹ rolê, np. w typologii
geokompleksów, w zachowaniu walorów siedliskowych, w odpornoœci na
degradacjê œrodowiska.
W zakresie budowy geologicznej bêdzie to g³ównie rozpoznanie litologii
utworów powierzchniowych; w rzeŸbie terenu – morfometria, zasiêgi form,
czêœciowo ich geneza, a tak¿e rola procesów morfogenetycznych zw³aszcza
stymulowanych przez cz³owieka.
Zakres prac gleboznawczych bêdzie obejmowa³ zró¿nicowanie typologiczne, a tak¿e odpornoœæ gleb na antropopresjê.
Przy stosunkach wodnych planowane jest kartowanie zjawisk powierzchniowych z charakterystyk¹ wp³ywów cz³owieka i wybranymi elementami
obiegu wody.
Zró¿nicowanie klimatyczne bêdzie rozpatrywane g³ównie w skali lokalnej
(topoklimatycznej) w nawi¹zaniu do rzeŸby terenu.
Przewiduje siê kartowanie roœlinnoœci rzeczywistej (zbiorowiska roœlinne).
Czêœciowo na podstawie informacji terenowej, czêœciowo na podstawie zebranych informacji o innych komponentach powstanie dla wybranych terenów testowych (kwadratów) mapa naturalnej roœlinnoœci potencjalnej.
W zakresie fauny prace bêd¹ zmierza³y do oceny siedlisk dla wystêpowania
wybranych grup zwierz¹t.
W du¿ym stopniu prace nad komponentami bêd¹ opiera³y siê na dotychczasowych doœwiadczeniach metodycznych w zakresie geografii fizycznej (Richling 1993) z uwzglêdnieniem dorobku poszczególnych dyscyplin (np.
Cio³kosz i in. 1999, Gutry-Korycka, Werner-Wiêckowska 1989).
Nie jest planowane prowadzenie prac terenowych w pe³nym zakresie dla
komponentów œrodowiskowych. Tam, gdzie jest to uzasadnione (np. w zakresie warunków litologicznych, glebowych lub klimatycznych), bêd¹ wykorzystane ju¿ istniej¹ce materia³y charakteryzuj¹ce krajobraz, ewentualnie bêdzie
prowadzona ich weryfikacja kameralna i terenowa.
Druga grupa informacji krajobrazowej bêdzie obejmowa³a natê¿enie antropopresji na poszczególne komponenty i stopieñ przekszta³cenia ca³ego krajobrazu. Nie jest planowane osobne kartowanie zmian komponentowych pod
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wp³ywem oddzia³ywania cz³owieka; bêdzie to realizowane w ramach prac nad
danym komponentem.
Kolejnym elementem charakterystyki krajobrazu bêd¹ jego przemiany
w ostatnich 40–50 latach. Ten horyzont czasowy (stosunkowo mo¿e krótki)
zosta³ wybrany dlatego, ¿e z tego okresu s¹ w miarê dok³adne informacje dla
prawie wszystkich regionów Polski. Dane te to przede wszystkim zdjêcia lotnicze od lat 50. XX wieku i kolejne „naloty”, a¿ po wspó³czesne zdjêcia
PHARE i inne, np. wykonywane w ramach projektu IACS.
W ramach projektu tworzone bêd¹ te¿ modele powi¹zañ komponentowych
w obrêbie danych typów krajobrazu i przeprowadzona bêdzie waloryzacja na
poziomie komponentów i typów krajobrazów.
Poza charakterystyk¹ przyrodnicz¹ projekt „Krajobrazy Polski” zak³ada tak¿e rozpoznanie w wyznaczonych kwadratach wartoœci krajobrazu kulturowego, jak równie¿ elementów architektury krajobrazu.
W projekcie zak³adamy wykorzystanie zarówno wspó³czesnych map topograficznych (w uk³adzie 1992, jeœli s¹ dla danego obszaru), jak i zdjêæ lotniczych lub nawet obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczoœci (np.
IKONOS lub QuickBird).
Wiêkszoœæ danych przestrzennych (tam, gdzie bêdzie to rzeczywiœcie potrzebne do dalszych analiz) bêdzie zapisywana w formatach GIS i przetwarzana cyfrowo.
Projekt koncepcji zak³ada synchroniczne prowadzenie badañ w obrêbie
wszystkich kwadratów. Charakterystyka krajobrazów w kwadratach obejmie
szerokie spektrum struktury, funkcjonowania, przemian i aspekty kulturowe;
bêdzie to materia³ wstêpny dla dalszych analiz i syntez.
Istotnym celem omawianej koncepcji jest próba syntezy krajobrazowej opartej na elementach przyrodniczych, antropogenicznych i kulturowych. Synteza
ta ma byæ realizowana w warstwie typologicznej, w miarê mo¿liwoœci jednolicie dla ca³ego kraju lub w skali regionalnej, ale z podzia³em na nie wiêcej ni¿
3–4 obszary (np. niziny, wy¿yny, góry). Synteza ta to tak¿e próba stworzenia
jednolitej (powtarzalnej) delimitacji jednostek przestrzennych (geokompleksów, mo¿e tak¿e z uwzglêdnieniem podejœcia t³a-p³atów-korytarzy), choæ
w tej chwili bez rozstrzygniêæ co do rangi hierarchicznej. Istotnym problemem
na tym tle bêdzie sposób delimitacji jednostek przestrzennych, czyli wybór
tych kryteriów, które spe³niaæ bêd¹ role przewodni¹ i tych o roli drugorzêdnej
(podporz¹dkowanej). W przypadku jednego obszaru jest to stosunkowo proste; w obszarach zró¿nicowanych (obszar ca³ego kraju) i w³aœnie przy zak³adanej uniwersalnoœci (powtarzalnoœci) wydzieleñ postêpowanie jest zdecydowanie trudniejsze.
Prawid³owe wydzielenie typologicznych jednostek przestrzennych jest dla
poznania krajobrazowego wa¿nym, ale bynajmniej nie ostatnim etapem postêpowania badawczego. Zgodnie z za³o¿eniami koncepcji „Krajobrazy Polski”,
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ale tak¿e w zgodzie z podstawowym celem ekologii krajobrazu, bêdzie to
wstêp do praktycznych wskazañ w zakresie racjonalnego gospodarowania
przestrzeni¹ w ró¿nych typach krajobrazu. Inaczej rzecz ujmuj¹c, bêdzie to
skojarzenie jednostek typologicznych z optymalnym sposobem ich u¿ytkowania przez cz³owieka.
Prace planowane w ramach omawianego projektu bêd¹ nawi¹zywa³y b¹dŸ
wprost poszerza³y wiele noœnych idei i projektów w obszarze przyrody. Mam
tu na myœli konstytucyjn¹ zasadê rozwoju zrównowa¿onego (ekorozwój): zagadnienia ró¿norodnoœci biologicznej i ró¿norodnoœci krajobrazowej, program Natura 2000, utrzymanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego, ochrona
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, renaturalizacja krajobrazów zniszczonych, monitorowanie stanu krajobrazów Polski, przed³o¿enia dla realizacji polityki ekologicznej pañstwa w zakresie krajobrazu, wskaŸnikowa
ocena walorów przyrodniczych, czy realizacja zaleceñ i dyrektyw UE w zakresie przyrody.
Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e realizacja projektu o takiej skali tematycznej
i przestrzennej to tak¿e znakomita okazja do doœwiadczeñ w zakresie pracy
zespo³owej i inspiracja do dalszych badañ ekologiczno-krajobrazowych,
równie¿ poprzez realizacjê prac magisterskich, doktorskich czy habilitacyjnych.
Podsumowanie
Szeroki zakres prac i udzia³ specjalistów daje gwarancjê pozyskania
wszechstronnej i rzetelnej wiedzy o naszym œrodowisku, a tak¿e wyboru optymalnych w obecnych warunkach form gospodarowania przestrzeni¹ w poszczególnych typach krajobrazu. To finalne zadanie musi byæ oparte na kompromisie, gdy¿ ca³y kontekst relacji cz³owiek – œrodowisko jest w du¿ym
stopniu konfliktogenny. Potrzeba zachowania walorów przyrodniczych jest
oczywista, ale to nie oznacza, ¿e cz³owiek ma siê pozbawiæ osi¹gniêæ cywilizacyjnych. Ortodoksja ani w zakresie „zielonym” ani technokratycznym
nie prowadzi do racjonalnoœci naszego stosunku do œrodowiska. Rola nauki
jest w tym zakresie jasna: zbadaæ, wyci¹gn¹æ wnioski, wskazaæ drogi postêpowania i jeszcze dopominaæ siê ich realizacji.
Mo¿na wyraziæ przekonanie, ¿e tylko pog³êbiona znajomoœæ naszego
krajobrazu i naszej roli w jego funkcjonowaniu pozwala na sformu³owanie
przes³anek do zrównowa¿onej koegzystencji cz³owieka z jego przyrodniczym otoczeniem. To przekonanie, choæby cz¹stkowo, ma byæ spe³nione poprzez realizacjê programu badañ ekologiczno-krajobrazowych „Krajobrazy
Polski”.
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