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Okolice Piñczowa jako poligon
dla d³ugookresowych badañ krajobrazu.
Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
The Piñczów vicinity as an area for a long-term landscape
studies. Chosen results of projects conducted
by the Institute of Geography and Spatial Organisation
of the Polish Academy of Sciences
Abstract: This paper is a review of chosen research studies conducted in the vicinity of the Pinczów
town during the last 50 years. The main directions of such studies were as follows:
– The analysis and valorization of agriculture and rural space. Within this scope the following topics
are the most interesting: the methodology of detailed map of the land use; typology and
regionalization of rural space, different approaches to rural sustainability.
– The differentiation of abiotic condition. The region of Pinczów was the main area to which the new
methodology on typification of topoclimates has been elaborated.
– Studies on fauna differentiation and ecology. Studies within this topic were focused on
lepidopterofauna and its relation to vegetation differentiation.
– Geobotanical studies. For many years it has been the main field of interest for the team of the
Department of Geoecology. Among others the following problems has been studied in detail:
differentiation of potential as well as actual vegetation, dynamic circles of substitute communities,
catenal differentiation, geobotanical regionalization, floristic richness and dynamic,
synanthropisation of flora and vegetation, vegetation mapping, syntaxonomy of plant
communities, bioindicative role of vegetation as well as bioindicative evaluation of habitats,
vegetation dynamic and succession, historical analysis of vegetation changes, vegetational
micro-landscapes as complex landscape units and basic fields for landscape evaluation,
distribution of rare and protected plant species, vegetation diversity and the input of “small”
communities for the total diversity of the region, landscape modeling.
– The evaluation of visual attractiveness of the landscape. These studies resulted in the elaboration
of the new method of the attractiveness evaluation.
It is worth to underline that research conducted in first periods (mainly in years 1950–1980) was
focused on inventory studies and the development of new methods. Later on partial syntheses as
well as complex landscape approaches started to prevail. Nowadays the main effort is devoted both
to dynamic cause-effect approaches and spatial modeling with the help of multivariable methods.
As a result of the above mentioned studies more than 70 scientific papers have been published.
Geobotanical database of the region is also elaborated. This consists of more than 700
phytosociological records and the complex digital map of vegetation.
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Wprowadzenie
Celem artyku³u jest przedstawienie wyników prac Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, realizowanych
na podstawie materia³ów zebranych w okolicach Piñczowa, a poœwiêconych
bardzo szeroko rozumianym badaniom krajobrazowym, w których krajobraz
traktuje siê jako system powi¹zanych ze sob¹ ró¿nych uk³adów hierarchicznych. Przy takim podejœciu mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne zakresy analizy:
antropocentryczny – w którym elementy krajobrazu s¹ wyró¿niane, grupowane i analizowane jako obiekty maj¹ce znaczenie dla ¿ycia ludzkiego, klasyczny geograficzny – w którym g³ównym przedmiotem zainteresowania s¹ relacje przestrzenne i funkcjonowanie elementów i komponentów wyró¿nionych
na podstawie ich charakterystyki abiotycznej, biologiczny – koncentruj¹cy siê
na analizie przestrzeni i wyró¿nianiu jednostek w specyficznych skalach, dostosowanych do wymagañ okreœlonej grupy organizmów (populacji, gatunków, biocenoz). Te kierunki analizy nie s¹ w pe³ni niezale¿ne, czêsto siê
nak³adaj¹, a krajobraz traktuje siê jako obiekt z³o¿ony z przenikaj¹cych siê
trzech uk³adów hierarchicznych: antropogenicznego, abiotycznego i biotycznego. W zale¿noœci od konkretnego celu opracowania krajobraz mo¿na traktowaæ jako:
– zestaw obiektów fizycznych, ich agregacji, konfiguracji i podsystemów
(abiotycznych, biotycznych, antropogenicznych);
– system powi¹zanych ze sob¹ procesów integruj¹cych ró¿ne obiekty fizyczne;
– zbiór rzeczywistych i potencjalnych us³ug dla ró¿nych grup u¿ytkowników;
– zbiór powi¹zanych przestrzennie obiektów o okreœlonej fizjonomii, maj¹cych swoje wartoœci estetyczne, oddzia³uj¹cych na zmys³y u¿ytkownika
i podlegaj¹cych ocenianiu;
– zbiór wartoœci przyrodniczych, spo³ecznych, ekonomicznych, materialnych,
duchowych, historycznych i innych, które najczêœciej maj¹ znaczenie
wzglêdne, gdy¿ mo¿na je okreœliæ jedynie przy porównaniu z innymi obiektami.
Przy takim uporz¹dkowaniu zakresu badañ, do prac o charakterze – przynajmniej czêœciowo – krajobrazowym mo¿na zaliczyæ opracowania wykonywane przez ró¿nych specjalistów, je¿eli tylko maj¹ one odniesienia przestrzenne, uwzglêdniaj¹ wp³yw œrodowiska na analizowane procesy, a ich wyniki
mo¿na wykorzystaæ przy ca³oœciowej charakterystyce struktury i funkcjonowania krajobrazu.
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Rys historyczny
Od oko³o 50 lat okolice Piñczowa stanowi¹ poligon badawczy dla osób
zwi¹zanych z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. W ci¹gu tego czasu zmienia³a siê intensywnoœæ i zakres
tematyczny prowadzonych badañ, zmienia³ siê tak¿e sk³ad osobowy zespo³ów. W pierwszym okresie, do oko³o 1965 r., pracownicy Instytutu (m.in.
A.S. Kostrowicki, J. Paszyñski, W. Stola) brali udzia³ w badaniach zainicjowanych przez ówczesn¹ Katedrê Geografii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi okres (lata siedemdziesi¹te XX w.) to g³ównie prace A.S. Kostrowickiego i W. Stoli. W trzecim okresie, od roku 1983 do roku 1992 nasili³y
siê prace geobotaniczne, prowadzone w ramach projektu MR I.25 („Przemiany œrodowiska przyrodniczego Polski”) i CPBP 03.13 („Ewolucja œrodowiska
geograficznego Polski”) przez zespó³ pod kierunkiem A.S. Kostrowickiego.
Brali w nich udzia³ przede wszystkim geobotanicy (m.in. E. Roo-Zieliñska, J. Solon, Z. Wójcik) oraz specjaliœci z innych dziedzin (m.in. L. Biegañski, B. Grabiñska, J. Plit). Oddzielne programy badawcze realizowali te¿ i inni pracownicy Instytutu. Warto podkreœliæ, ¿e ten okres charakteryzowa³ siê stosukowo œcis³¹
wspó³prac¹ z pracownikami Wydzia³u Geografii i Studiów Regionalnych UW,
którzy w okolicach Piñczowa organizowali zajêcia terenowe dla studentów.
Lata 90. XX wieku to okres obni¿onego zainteresowania okolicami Piñczowa. Instytut nie prowadzi³ wiêkszych programów badawczych na tym obszarze, choæ pracownicy Instytutu brali udzia³ w pracach innych zespo³ów.
W tym kontekœcie warto wspomnieæ o projekcie badawczym, prowadzonym
przez GRID-Warszawa, w którym uczestniczyli równie¿ J. Solon i E. Roo-Zieliñska. Dotyczy³ on mo¿liwoœci wykorzystania obrazów spektralnych pochodz¹cych z Landsata do interpretacji roœlinnoœci rzeczywistej.
Ponowne o¿ywienie badañ w okolicach Piñczowa nast¹pi³o po 2002 r., kiedy to rozpoczêto realizacjê projektu finansowanego przez KBN pt. „Ocena stanu i przekszta³ceñ œrodowiska przyrodniczego na podstawie wskaŸników geobotanicznych, glebowych i krajobrazowych” (M. Degórski, E. Roo-Zieliñska,
J. Solon).
G³ówne kierunki badañ
Analiza i ocena przestrzeni rolniczej
Okolice Piñczowa by³y jednym z poligonów, na których zespó³ pracowników Instytutu Geografii PAN pod kierunkiem Jerzego Kostrowickiego doskonali³ metodykê wykonywania i legendê szczegó³owego zdjêcia u¿ytkowania
ziemi. Wa¿n¹ zalet¹ tego zdjêcia by³a rozbudowana klasyfikacja u¿ytków,
uwzglêdniaj¹ca zarówno strukturê, jak i funkcje oraz zmiany w czasie.
Olbrzymi zasób informacji zawartych w mapach wymaga³ skomplikowanych
rozwi¹zañ kartograficznych i wi¹za³ siê z pracoch³onnymi badaniami tereno-
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wymi. O pracoch³onnoœci zadania œwiadczy to, ¿e obszar o powierzchni
ok. 38 km2 kartowa³o w latach 1958–1959 a¿ jedenaœcie osób. Skomplikowana legenda i rysunek utrudnia³ – zdaniem niektórych u¿ytkowników – czytelnoœæ i syntetyzowanie informacji. Spowodowa³o to póŸniejsze zarzucenie tego
sposobu przedstawiania u¿ytkowania ziemi. Opublikowano tylko jeden arkusz wzorcowy, obejmuj¹cy okolice Piñczowa (Szczegó³owa mapa... 1964).
Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e choæ by³a to mapa u¿ytkowania ziemi, to ze wzglêdu
na swoj¹ treœæ i zasady konstrukcji by³a to tak¿e mapa stosunkowo wszechstronnie charakteryzuj¹ca krajobraz i jego antropogeniczne przekszta³cenie.
Inne opracowania dotycz¹ce przestrzeni rolniczej okolic Piñczowa wi¹¿¹
siê z osob¹ W. Stoli, dla której obszar Ponidzia jest od prawie 50 lat poligonem
badawczym. Jej pierwsze prace poœwiêcone by³y g³ównie u¿ytkowaniu ziemi
i stosunkom gospodarczym ca³ego powiatu piñczowskiego (Stola 1955, 1965,
1968a, 1969). Choæ ich znaczenie do badañ krajobrazowych jest niewielkie, to
stanowi³y bazê wyjœciow¹ (faktograficzn¹ i metodyczn¹) do dalszych opracowañ. W pracach póŸniejszych zaczê³y przewa¿aæ inne w¹tki, w tym przede
wszystkim zwi¹zane z opracowaniem i testowaniem metod typologii i regionalizacji obszarów wiejskich (Stola 1968b, 1968c, 1970a, 1970b, 1972a,
1972b, 1975, 1989a). Nagromadzenie wieloletnich badañ w³asnych i dobrze
ujêtego materia³u statystycznego zaowocowa³o równie¿: ocenami przekszta³ceñ
struktury przestrzennej obszarów wiejskich Ponidzia (Stola 1988, 1989b),
okreœleniem czynników wp³ywaj¹cych na kierunki przekszta³ceñ (Stola 2001)
oraz prób¹ zdefiniowania warunków samowystarczalnoœci gminy wiejskiej
(Stola 1995). To ostatnie opracowanie, choæ niepublikowane, ma du¿e znaczenie dla formu³owania zasad rozwoju zrównowa¿onego na poziomie gminy.
Badania zró¿nicowania warunków abiotycznych
Analiza zró¿nicowania komponentów abiotycznych œrodowiska by³a wykonywana g³ównie przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Niemniej jednak pracownicy IGiPZ PAN tak¿e wnieœli w nie pewien wk³ad.
Na szczególne podkreœlenie zas³uguj¹ efekty prac J. Paszyñskiego, który od
1959 r. w³aœnie w okolicach Piñczowa prowadzi³ pomiary i opracowa³ metodykê wyró¿niania topoklimatów na podstawie oddzia³ywania czynników
lokalnych na wymianê ciepln¹ i bilans cieplny (Paszyñski 1966).
Inne prace dotycz¹ce warunków abiotycznych s¹ mniej istotne, choæ syntetyczna charakterystyka œrodowiska geograficznego i oddzia³ywañ antropogenicznych, wykonana przez J. Plit (1994a), daje dobry opis ogólnego zró¿nicowania krajobrazowego obszaru.
WyraŸn¹ specyfik¹ charakteryzuje siê opracowanie L. Biegañskiego (1994),
w którym przedstawiono antropogeniczne przekszta³cenie rzeŸby w okolicach
Piñczowa. Nie jest to praca geomorfologiczna, gdy¿ analizowane zagadnienie
potraktowano raczej jako problem historyczno-krajobrazowy.
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Badania faunistyczne
Badania faunistyczne dotyczy³y wy³¹cznie lepidopterofauny i by³y prowadzone przez A.S. Kostrowickiego. Jego zainteresowanie motylami rozpoczê³o
siê bardzo wczeœnie, jeszcze przed rozpoczêciem studiów. Dokona³ on szczegó³owej inwentaryzacji motyli zwi¹zanych z murawami kserotermicznymi.
Uwzglêdni³ przy tym ich wymagania ekologiczne i siedliskowe oraz rozpatrywa³ wystêpowanie gatunków w kontekœcie krajobrazowym. Prace te zaowocowa³y trzema publikacjami (Kostrowicki 1953a, 1953b, 1954). Dalsze badania
nie tylko uzupe³ni³y wykaz gatunków wystêpuj¹cych na Ponidziu, ale równie¿
umo¿liwi³y szczegó³owe powi¹zanie zespo³ów motyli z wyró¿nionymi zbiorowiskami roœlinnymi oraz przeprowadzenie charakterystyki porównawczej fauny Ponidzia w stosunku do fauny ogólnopolskiej (Kostrowicki 1966).
Ciekawym uzupe³nieniem badañ szczegó³owych jest ogólny opis œwiata
zwierzêcego okolic Piñczowa, w którym m.in. zasygnalizowano g³ówne kierunki przemian fauny (Kostrowicki 1994).
Badania geobotaniczne
Pierwsze prace geobotaniczne, obejmuj¹ce ca³y ówczesny powiat piñczowski, przeprowadzi³ A.S. Kostrowicki w latach 1959–1962. Ich wynikiem
by³o opracowanie, w którym w sposób wyczerpuj¹cy i bardzo na owe czasy
nowatorski przedstawiono ca³y szereg zagadnieñ, w tym m.in. dokonano identyfikacji wystêpuj¹cych zbiorowisk roœlinnych, scharakteryzowano ich sk³ady
gatunkowe oraz w sposób kartograficzny przedstawiono ich rozmieszczenie
z uzupe³niaj¹cym opisem wymagañ ekologiczno-siedliskowych. Przeanalizowano równie¿ zwi¹zki sukcesyjno-dynamiczne miêdzy zbiorowiskami, uwzglêdniaj¹c przy tym strefowoœæ wystêpowania fitocenoz. Dodatkowo przedstawiono roœlinnoœæ potencjaln¹ regionu i dokonano wstêpnej regionalizacji
geobotanicznej. W pracy znalaz³a siê równie¿ charakterystyka porównawcza
flory (Kostrowicki 1966). W ten sposób w jednej pracy zosta³y zarysowane
jednoczeœnie wszystkie podstawowe kierunki badañ geobotanicznych regionu, kontynuowane w okresie póŸniejszym zarówno przez A.S. Kostrowickiego jak i przez jego uczniów i wspó³pracowników.
Na prze³omie lat 60. i 70. XX wieku A.S. Kostrowicki prowadzi³ kartowanie roœlinnoœci potencjalnej Niecki Nidziañskiej w skali 1:100 000 w ramach
programu kartowania roœlinnoœci potencjalnej Polski. Opracowane przez niego arkusze wesz³y w sk³ad opublikowanej mapy obejmuj¹cej ca³¹ Polskê
(Matuszkiewicz i in. 1995).
Nieco póŸniej murawy kserotermiczne okolic Piñczowa sta³y siê obiektem
badañ Anny Koz³owskiej. Dokumentacja tych muraw, oraz ich charakterystyka ekologiczna i pozycja syntaksonomiczna zosta³y umieszczone w szerszym ogólnoeuropejskim kontekœcie (van Gils, Koz³owska 1977).
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Lata 1983–1989 to okres intensywnych prac geobotaniczo-krajobrazowych.
W tym czasie przeprowadzono m.in. bardzo szczegó³owe badania roœlinnoœci
rzeczywistej. Na podstawie ponad 500 zdjêæ fitosocjologicznych wykonanych
przez A.S. Kostrowickiego, B. Moszyñsk¹, E. Roo-Zieliñsk¹, J. Solona
i Z. Wójcik wyró¿niono 87 fitocenonów lokalnych (w tym 52 dobrze scharakteryzowane zespo³y) (Solon 1994a). Na podstawie kartowania terenowego
w skali 1:10 000 wykonano równie¿ mapê roœlinnoœci rzeczywistej obejmuj¹c¹
obszar 92 km2, opublikowan¹ w skali 1:25 000 (Kostrowicki, Solon red. 1994).
To opracowanie, dziêki swojej szczegó³owoœci typologicznej i odniesieniom
przestrzennym, stanowi do tej pory wartoœciowy materia³ porównawczy dla
innych autorów badaj¹cych ten obszar. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ równie¿ dane dotycz¹ce zró¿nicowania sk³adu gatunkowego zbiorowisk chwastów upraw roœlin zbo¿owych, zebrane przez Z. Wójcik. Zosta³y one wykorzystane przez autorkê przy syntezach regionalnych i ogólnokrajowych.
Badaniom roœlinnoœci rzeczywistej towarzyszy³o szczegó³owe kartowanie
roœlinnoœci potencjalnej na powierzchni ponad 500 km2 Niecki Nidziañskiej.
Uzyskane wyniki umo¿liwi³y – poza rejestracj¹ stanu – tak¿e dyskusjê na temat krótko- i d³ugoterminowych zmian warunków siedliskowych oraz by³y
podstaw¹ do bardzo szczegó³owej regionalizacji geobotanicznej wraz z sugestiami co do przebiegu granic jednostek wy¿szego rzêdu, wyró¿nianych przez
innych autorów (Plit, Solon 1994a, 1994b).
Uzupe³nieniem badañ fitosocjologicznych by³a charakterystyka stanu flory
z lat 1986–1989 (Grabiñska, Kostrowicki, Roo-Zieliñska 1994), która obejmowa³a zagadnienia taksonomiczne, fitogeograficzne i historyczno-ekologiczne.
Porównanie danych z lat wczeœniejszych (Kostrowicki 1966) i z lat 80. XX
wieku umo¿liwi³o analizê dynamiki flory i interpretacjê zmian warunków siedliskowych. W pracach tych zastosowano wiele interesuj¹cych sposobów prezentacji zale¿noœci, w tym m.in. mapy izoliniowe oraz oceny bioindykacyjne
(Kostrowicki, Roo-Zieliñska, Solon 1990, 1991, Roo-Zieliñska 1993).
Szczegó³owe rozpoznanie roœlinnoœci rzeczywistej i potencjalnej umo¿liwi³o delimitacjê jednostek krajobrazowych (mikrokrajobrazów roœlinnych –
Solon 1994b). Choæ metoda zosta³a wypracowana wczeœniej, to w³aœnie na
materiale z okolic Piñczowa zosta³a ona zweryfikowana i uszczegó³owiona,
zw³aszcza w zakresie mo¿liwoœci wykorzystania tzw. podejœcia synfitosocjologicznego. Dalsze opracowania wykaza³y, ¿e tak wyró¿nione jednostki
stanowi¹ doskona³e pola odniesienia do charakterystyki ró¿norodnoœci ekosystemowej na poziomie krajobrazu, a w dalszej perspektywie – tak¿e do okresowego monitoringu zmian u¿ytkowania ziemi oraz procesów synantropizacji
szaty roœlinnej i krajobrazu w ca³oœci (Solon 2001, 2002, 2003).
Kolejnym zagadnieniem badawczym by³a analiza i ocena dynamiki krajobrazu, a w szczególnoœci d³ugo- i krótkookresowych przemian komponentów
œrodowiska, wywo³anych czynnikami antropogenicznymi. W tym dziale ba-
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dañ na szczególn¹ uwagê zas³uguje opracowanie dotycz¹ce transformacji œrodowiska w œwietle analizy historyczno-kartograficznej przy zastosowaniu
zmodyfikowanej metody zasiêgów (Plit 1994b). W opracowaniu tym w sposób szczegó³owy przedstawiono zmiany u¿ytkowania ziemi i pokrycia terenu,
jakie zasz³y na analizowanym obszarze w ci¹gu ostatnich 200 lat.
Innym podejœciem do analizy dynamiki krajobrazu jest interpretacja procesów na podstawie szczegó³owego rozpoznania stanu wspó³czesnego. Takie
podejœcie zastosowano w szeregu prac, z których najciekawsze dotycz¹ zmian
sukcesyjnych m³odych nasadzeñ modrzewiowych i dêbowych (Roo-Zieliñska, Solon 1990a), przekszta³ceñ zbiorowisk roœlinnych w okolicach Polany
Polichno (Solon 1993), procesów sukcesyjnych wystêpuj¹cych na porzuconych polach na stokach Garbu Piñczowskiego i na rekultywowanym obszarze
po wyrobisku gipsowym w Gackach (Roo-Zieliñska, Solon 1994), oraz ogó³u
powi¹zañ miêdzy dzia³alnoœci¹ ludzk¹ a jej bezpoœrednimi i poœrednimi skutkami krajobrazowymi (Kostrowicki 1989, Roo-Zieliñska, Solon 1990b,
1991). W tym nurcie mieœci siê równie¿ praca poœwiêcona procesom synantropizacji zbiorowisk roœlinnych, w której zagadnienie jakoœciowych, iloœciowych i przestrzennych zmian sk³adu gatunkowego i wkraczania antropofitów
do zbiorowisk leœnych przedstawiono nie tylko za pomoc¹ ujêæ opisowych, ale
tak¿e w bardzo pogl¹dowy sposób kartograficzny (Kostrowicki 1973).
Jednym z wa¿niejszych kierunków badañ wykorzystuj¹cych materia³y z okolic
Piñczowa by³o zastosowanie metod fitoindykacyjnych do oceny wymagañ ekologicznych roœlinnoœci, stopnia przekszta³cenia antropogenicznego i powi¹zañ dynamicznych. Pierwsze prace dotyczy³y zbiorowisk ³¹kowych doliny Nidy (Roo-Zieliñska, Solon 1988). Kolejne uwzglêdnia³y ró¿ne typy zbiorowisk leœnych,
zaroœlowych, ³¹kowych i murawowych (Roo-Zieliñska 1994). Szczególn¹ uwagê
poœwiêcono roli gatunków ³¹kowych (Roo-Zieliñska 2001). Du¿y walor metodyczny maj¹ prace dotycz¹ce kartograficznego ujêcia zale¿noœci i charakterystyk
fitoindykacyjnych (Plit, Roo-Zieliñska, 1990, Roo-Zieliñska 1994) oraz regionalizacji siedliskowej na podstawie zró¿nicowania przestrzennego wartoœci wskaŸników (Roo-Zieliñska 2000). Praktyczne znaczenie maj¹ prace, w których rozwa¿ano wiarygodnoœæ wyników i mo¿liwoœci wykorzystania fitoindykacji w kompleksowej ocenie stanu i zmian œrodowiska (Roo-Zieliñska 1988, 1996). Ciekawym zastosowaniem podejœcia fitoindykacyjnego by³o okreœlenie zwi¹zków miêdzy ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹ a warunkami siedliskowymi. Wykorzystano przy
tym ca³¹ gamê ujêæ statystycznych (Solon, Roo-Zieliñska 2001).
Materia³y piñczowskie pos³u¿y³y tak¿e, wraz z danymi z innych regionów
Polski, do kompleksowej analizy porównawczej przyjêtych w Europie skal
ekologicznych liczb wskaŸnikowych Ellenberga, Landolta i Zarzyckiego, do
powi¹zania jednostek wyró¿nionych wed³ug kryteriów florystyczno-fitosocjologicznych (syntaksonów) z charakterystykami ekologicznymi, wyra¿onymi udzia³em gatunków o okreœlonych wartoœciach liczb wskaŸnikowych
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oraz do syntetycznego okreœlenia wartoœci uk³adów roœlinnych jako wskaŸników wybranych w³aœciwoœci gleb i cech klimatu (Roo-Zieliñska 2004).
Zgromadzony w latach 1986–1989 materia³ florystyczno-fitosocjologiczny
wykorzystano do wielu opracowañ mog¹cych mieæ zastosowanie praktyczne. Tu
nale¿y wspomnieæ przede wszystkim o inwentaryzacji gatunków rzadkich i chronionych (Solon 1994c), o roli siedlisk drobnopowierzchniowych w zachowaniu
ró¿norodnoœci biologicznej na poziomie gatunkowym, ekosystemowym i krajobrazowym (Solon 2000) i o mo¿liwoœciach oceny stabilnoœci krajobrazu na podstawie analizy przestrzennej mozaiki zbiorowisk roœlinnych (Solon 1994d, 2002).
Metody terenowych badañ szaty roœlinnej oraz podejœcia do analizy zgromadzonych informacji, zastosowane i rozwijane w trakcie projektów realizowanych w okolicach Piñczowa, sta³y siê standardem przy badaniu innych terenów. Zaproponowano je nawet jako bardzo wygodne i efektywne narzêdzia
oceny stanu przyrody w systemie Zintegrowanego Monitoringu Œrodowiska
(Roo-Zieliñska, Kostrowicki 1995).
Ostatnie lata charakteryzuj¹ siê z jednej strony powrotem do badañ terenowych w okolicach Piñczowa, a z drugiej – wykorzystaniem zgromadzonych
danych do opracowañ o charakterze problemowym. Przyk³adem takiego opracowania jest np. porównanie zmiennoœci wartoœci wybranych metryk krajobrazowych przy rastrowym i wektorowym przedstawieniu zró¿nicowania terenu oraz w zale¿noœci od skali mapy (Solon 2004). W cytowanej pracy przeanalizowano m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia: poziomy szczegó³owoœci opracowania (rozdzielczoœci mapy), przy których nastêpuj¹ wyraŸne zmiany wartoœci wskaŸników, zakres iloœciowej i jakoœciowej zmiany informacji o krajobrazie w przypadku porównywania mapy wektorowej i rastrowej przy zmieniaj¹cej siê skali opracowania, wybór metryk dobrze charakteryzuj¹cych kompozycjê i konfiguracjê krajobrazu w ró¿nych skalach.
Kolejn¹ prac¹ z tego nurtu jest próba zastosowania cokrigingu w modelowaniu zmiennoœci przestrzennej wilgotnoœci gleby (Solon, Roo-Zieliñska, Degórski 2006). Jest to niewielki fragment znacznie szerszego projektu badawczego,
którego ogólnym celem jest okreœlenie zwi¹zków miêdzy cechami strukturalnymi roœlinnoœci a fizycznymi i chemicznymi w³aœciwoœciami gleb w zale¿noœci
od u¿ytkowania ziemi (Degórski, Roo-Zieliñska, Solon 2003). W szczególnoœci
prowadzone analizy dotycz¹ nastêpuj¹cych zagadnieñ: okreœlenia tempa zmian
w³aœciwoœci zbiorowiska roœlinnego i gleb wzd³u¿ gradientów topograficznych;
podobieñstwa typu zmiennoœci w³aœciwoœci gleb i roœlinnoœci oraz okreœlenie
wzajemnych powi¹zañ miêdzy nimi; hierarchicznego uporz¹dkowania cech
glebowych w zale¿noœci od ich wp³ywu na strukturê roœlinnoœci, sk³ad gatunkowy i wartoœci wskaŸników bioindykacyjnych; podobieñstwa cech gleb zlokalizowanych w analogicznych po³o¿eniach na transektach w zale¿noœci od sposobu u¿ytkowania ziemi oraz okreœlenie modyfikuj¹cego wp³ywu u¿ytkowania
ziemi na relacje „po³o¿enie w rzeŸbie – cechy glebowe”.
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Ocena atrakcyjnoœci widokowej
Z innych tematów realizowanych na obszarze Piñczowa na uwagê zas³uguje
nowa metoda oceny atrakcyjnoœci wizualnej krajobrazu (Œleszyñski 1998b,
1998c, 1998d, 1999) i opracowana t¹ metod¹ mapa zasiêgu widoku okolic Piñczowa (Œleszyñski 1998a). Te prace, wraz z ogólnymi ocenami atrakcyjnoœci
(Œleszyñski 2000, 2001) s¹ pochodn¹ pracy magisterskiej wykonanej na
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW (Œleszyñski 1996).
Podsumowanie
Analiza publikacji wykorzystuj¹cych dane zebrane w okolicach Piñczowa
wskazuje, ¿e pierwsze prace realizowane na tym obszarze mia³y przede wszystkim charakter dokumentacyjno-poznawczy. Z up³ywem lat to siê jednak
zmienia³o. Wzrasta³a rola syntez cz¹stkowych i ujêæ krajobrazowych, a nastêpnie zaczê³y przewa¿aæ opracowania problemowe i modele o znacznie szerszym charakterze. Nale¿y tak¿e stwierdziæ, ¿e wyniki prac prowadzonych na
Ponidziu wielokrotnie stanowi³y inspiracjê do badañ w innych miejscach.
Co wiêcej, wiele metod i sposobów analizy danych albo opracowano, albo
wszechstronnie przetestowano w okolicach Piñczowa, co umo¿liwi³o ich stosowanie w innych regionach.
Prace badawcze prowadzone w okolicach Piñczowa zaowocowa³y licznymi
publikacjami naukowymi i popularnymi. Do tej pory ukaza³o siê ponad 70 rozpraw, artyku³ów i notatek oraz kilka szczegó³owych map tematycznych tego
obszaru. Przedstawiony wy¿ej schemat g³ównych kierunków badañ ma oczywiœcie charakter umowny, gdy¿ wiele prac reprezentuje jednoczeœnie kilka
ró¿nych w¹tków tematycznych.
Warto podkreœliæ, ¿e wiele prac, szczególnie najwczeœniejszych by³o wykonywanych we wspó³pracy z Wydzia³em Geografii i Studiów Regionalnych
UW, niektóre nawet by³y na Wydziale rozpoczête.
W wyniku realizacji rozmaitych programów badawczych powsta³a baza danych o roœlinnoœci okolic Piñczowa. Obejmuje ona cyfrow¹ mapê roœlinnoœci
rzeczywistej i potencjalnej wraz z podzia³em na jednostki krajobrazowe.
Drug¹ czêœæ bazy stanowi ponad 700 zdjêæ fitosocjologicznych (przypisanych
do punktów na mapie cyfrowej), wykonanych w latach 1960–2003.
Prace badawcze pracowników IGiPZ PAN realizowane w okolicach Piñczowa dotycz¹ przede wszystkim przestrzeni rolniczej i krajobrazu w ujêciu
geobotanicznym. W ten sposób dobrze dope³niaj¹ siê wzajemnie z badaniami
œrodowiska abiotycznego, realizowanymi przez pracowników Wydzia³u Geografii i Studiów Regionalnych UW. Nale¿y wiêc mieæ nadziejê, ¿e mo¿liwe
bêdzie w niedalekiej przysz³oœci wykonanie wspólnego, kompleksowego
opracowania, przedstawiaj¹cego w sposób wieloaspektowy zmiany krajobrazu okolic Piñczowa w okresie ostatnich 50 lat.
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