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Rozumienie krajobrazu przez geografów - przyrodników 

 

Tekst przygotowany dla potrzeb projektu nr RV-4/2018  
finansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku: 

 
Ochrona krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko   

w świetle współczesnych uwarunkowań prawno-metodologicznych 
 

 
Ewolucja terminu „krajobraz” 

 
Termin „krajobraz” (landscaf) pojawił się w języku staroniemieckim w VIII wieku i oznaczał 

jednostkę przestrzenną i zamieszkującą  ją ludność. Do terminologii naukowej – szczególnie 
geograficznej – został wprowadzony również w Niemczech (Prusy) w XVIII w. jako landschaft i 
już wtedy był rozumiany co najmniej dwuznacznie: 

 jako widok postrzegany z określonego miejsca,  

 jako fragment powierzchni Ziemi o charakterystycznych cechach. 
 

Od tego czasu (ok. 250 lat) krajobraz stanowi jeden z najpopularniejszych terminów nauk 
geograficznych, ale do tej pory jego jednoznaczne rozumienie (definicja) nie zostało 
uzgodnione. Główna granica sposobu jego rozumienia przebiega między antropogeografią 
(geografią człowieka) a geografią fizyczną. 

 
Opracowanie  koncentruje się na pojmowaniu krajobrazu w geografii fizycznej, zajmującej 

się środowiskiem przyrodniczym i jego relacjami z ludźmi, ale musi również nawiązywać do 
geografii człowieka, ze względu na paradygmat jedności geografii. 

 
Popularność pojęcia „krajobrazu” z XVIII i I połowy XIX w. (A. von Humboldt), powróciła w 

II połowie XX wieku, wraz z rozwojem kompleksowego podejścia do badań (fizyczno) 
geograficznych (ryc. 1). 

 



 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego 
GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
FACULTY OF ARCHITECTURE 
Department of Urban Design and Regional Planning 
 

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 

tel./fax: +48 58  347 16 06 
e-mail: urbanistyka-WA@pg.gda.pl 
http://arch.pg.edu.pl/katedra-urbanistyki-i-
planowania-regionalnego/ 

 
Ryc. 1. Rozwój geografii fizycznej w ostatnich dwóch wiekach (Richling, 1983) 

 
Jeszcze na początku XX w. powszechne było definiowanie krajobrazu, jak tego co 

widzimy i co jest objęte horyzontem (Nałkowski, 1901). Zaznaczała się różnica zdań na temat 
udziału ludzi w kreowaniu krajobrazu, np. Smoleński (1912) definiował go jako „zespół zjawisk 
reprezentujących środowisko przyrodnicze” a Nałkowski (1925) jako „syntezę wszystkich 
kulturowych i przyrodniczych zjawisk”. Coraz powszechniejszy był jednak konsensus, że 
krajobraz łączy aspekty naturalne i antropogeniczne, co wyraził np. Nowakowski (1936), 
definiując go jako „obszar, 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 strefy krajobrazowej ziemi”. 

 
Dyskusji nad definicją krajobrazu większej dynamiki nadało sformułowanie przez Trolla 

założeń nowych interdyscyplin nauki ekologii krajobrazu (1950) i geoekologii (1965). Na tym 
gruncie powstały definicje krajobrazu traktujące go również jako przedmiot badań nauk 
biologicznych, np. jako „realnie istniejący, przestrzenny i dynamiczny układ strukturalno-
funkcjonalny na ponadekosystemalnym poziomie organizacji biosfery, składający się z 
ekosystemów” (Matuszkiewicz,1974). 

 
W rezultacie dyskusji nad pojęciem krajobrazu, oprócz tradycyjnego podejścia, 

najpowszechniejszego w społeczeństwie oraz nadal stosowanego głównie w architekturze 
krajobrazu, ukształtowało się całe spektrum podejść stosowanych na gruncie geografii (od 
geografii fizycznej do antropogeografii) oraz podejście ekologiczno-biologiczne. Szereg z nich 
przytacza Myga-Piątek (2001). 
 
Współczesne podejścia do terminu „krajobraz” 

 
Niektórzy badacze nadal uważają krajobraz za pojęcie ogólne i pierwotne, oznaczające 

przedmiot badań, który może być porównywalny z pierwiastkiem w chemii lub rośliną w 
botanice. Nie wydaje się jednak, aby było to uzasadnieniem dla jego niedefiniowania . 

Najpowszechniejsze  –  fizjonomiczne rozumienie krajobrazu, polega na traktowaniu go jako 
wyglądu fragmentu powierzchni Ziemi dostrzeganego z określonego  miejsca. 
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Ryc. 2. Ekotopy jako przedmiot badań ekologiczno-krajobrazowych (Leser, 1983) 

Na gruncie nauk biologicznych, krajobraz bywa również definiowany, jako „wycinek 
przestrzeni geograficznej, na którym panuje mozaika różnych ekosystemów i powierzchn i 
zajętych przez urządzania techniczne, między którymi zachodzą liczne zależności określające 
sposób ich funkcjonowania i przestrzeni krajobrazu jako całości” (Andrzejewski, 1992) (ryc. 2) 
albo też „układ ekologiczny szczebla ponad-ekosystemowego (ryc. 3), złożony z różnych 
ekosystemów, występujących na większym obszarze i tworzących swoistą  całość przyrodniczą, 
poprzez wzajemne powiązania” (Wolski, 2002).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 3. Miejsce krajobrazu wśród poziomów organizacji przyrody (scholaris.pl) 

 
Na gruncie fizycznogeograficznym prezentowane są trzy podstawowe podejścia do 

rozumienia krajobrazu: 

 ogólne, 

 traktujące go jako indywiduum geograficzne (unikatowy obszar), 

 typologiczne (utożsamiane z powtarzalnymi typami krajobrazu). 
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W ujęciu ogólnym, krajobraz może być definiowany, jako: „przestrzenny i materialny 
wymiar rzeczywistości ziemskiej, oznaczający kompleksowy system, składający się z form 
rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery” (Zonneveld, 1990) lub też jako: „naoczny 

wyraz istnienia i współdziałania w danym miejscu całego zespołu zjawisk, od elementów 
środowiska naturalnego, po efekty działania człowieka, z uwzględnieniem elementu czasu, a 
więc rozwoju historycznego” (Ruszczycka-Mizera,1993). 

 

Jako indywiduum geograficzne, krajobraz uznawany jest za region określonej rangi 
(Isačenko, 1976) albo terytorialny lub akwatorialny kompleks przyrodniczy (A.D. Armand, 1980) 
(ryc. 4 i 5). W ujęciu typologicznym, krajobraz definiowany jest jako „typ terenu o swoistej 
strukturze, złożonej z wzajemnie powiązanych: rzeźby terenu i jej składu litologicznego, 
stosunków wodnych, klimatycznych, biocenotycznych,  glebowych, a także tych efektów 
gospodarki ludzkiej, których wyrazem jest modyfikacja warunków przyrodniczych” (Kondracki, 
Richling, 1983) lub „dowolnie duży wycinek przestrzenny powierzchni Ziemi (geosfery), 
określany przez jednolitą strukturę i podobne powiązania jego komponentów” (Haase, 1986) 
(ryc. 6 i 7). 

 
Ryc. 4. Regiony fizycznogeograficzne Polski (Kondracki, Richling,1994) 
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Ryc. 5. Mikroregiony fizycznogeograficzne Pojezierza Kaszubskiego (Kistowski,2018) 

 
Ryc. 6. Typy krajobrazu naturalnego Polski (Richling, Dąbrowski, 1994) 
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Ryc. 7. Krajobrazy aktualne Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i otoczenia 

(Kistowski, 2017) 
 
Zakres badania krajobrazu w kompleksowej geografii fizycznej 

Próba syntezy różnych podejść do zakresu krajobrazu, doprowadziła do jego 
zdefiniowania, jako „dowolnej wielkości systemu powiązanych funkcjonaln ie komponentów 
abiotycznych i biotycznych oraz tworzonych przez nie, realnie istniejących jednostek 
przestrzennych różnej rangi taksonomicznej, hierarchicznie sobie podporządkowanych i 
powiązanych funkcjonalnie wraz z efektami wpływu na niego działalności człowieka” 
(Przewoźniak, 1987). Wynikają z niej najważniejsze cechy krajobrazu, rozumianego w ujęciu 
kompleksowej geografii fizycznej, do których należą: 
1. Budowa komponentowa krajobrazu. 
2. Zachodzące w nim powiązania funkcjonalne (przepływ energii, obieg materii); 
3. Wzajemne oddziaływanie komponentów, w wyniku którego powstają jednostki  przestrzenne 

krajobrazu, powiązane ze sobą horyzontalnie. 
4. Wpływ człowieka na krajobraz (ryc. 8). 

 

 
 

Ryc. 8. Model struktury krajobrazu (Przewoźniak, 1984): 1 –komponenty krajobrazu, 2 – 
morfologiczne części krajobrazu (geokompleksy), 3 – regiony fizycznogeograficzne, 4 – typy 

krajobrazu, 5 – „pionowe” związki funkcjonalne, 6 – „poziome” związki funkcjonalne 
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Głównym przedmiotem badań w kompleksowej geografii fizycznej jest struktura krajobrazu, 
która stanowi układ elementów krajobrazu i ich wzajemne powiązania (ryc. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ryc. 9. Rodzaje struktury krajobrazu badane na gruncie kompleksowej geografii fizycznej i 
podstawowe pojęcia stosowane w trakcie ich badania (Przewoźniak, 1987) 

 
Współczesne fizycznogeograficzne badania krajobrazu zdominowało podejście 

systemowe i ujęcie modelowe, co z jednej strony pozwoliło na pewną standaryzację metod, ale 
z drugiej na zagubienie części pierwotnych znaczeń krajobrazu. Polega ono na stosowaniu 
modeli kartograficznych (ryc. 10), grafowych (ryc. 11), czy matematycznych. 

 

 
Ryc. 10. Geokompleksy Podkarpacia przedstawione w formie modelu kartograficznego 

(German, 1992) 
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Ryc. 11. Przykład modelu systemu krajobrazowego w ujęciu grafów (Mosimann, 1978) 
 
Problem stosowania terminu „krajobraz” w geografii fizycznej w kontakcie z innymi 

dyscyplinami, polega na powszechnym jego traktowaniu jako synonimu innych terminów, tzn. w 
przybliżeniu: 
Krajobraz = środowisko przyrodnicze = środowisko geograficzne = epigeosfera. 
Przez niektórych autorów (Bartkowski, 1986), krajobraz bywa również utożsamiany z pojęciami 
„geokompleks” lub „geosystem” (ryc. 12), zwykle oznaczającymi rodzaje jednostek 
przestrzennych krajobrazu.    
         

 
Ryc. 12. Schematyczny model budowy i procesów zachodzących w geosystemie 
 

Inaczej jest w innych  dyscyplinach (architekturze krajobrazu, biologii), gdzie: 
Krajobraz ≠ środowisko przyrodnicze = środowisko geograficzne. 
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Niemniej, istnieją argumenty przemawiające za takim stosowaniem terminu „krajobraz” w 
geografii fizycznej, wśród których można wymienić następujące: 
1. Geografia należy do głównych nauk zajmujących się badaniami krajobrazu. 
2. W Polsce istnieje długa tradycja stosowania terminu „krajobraz”. 
3. Termin jest powszechnie stosowany w geografii światowej. 
4. Częste jest stosowanie terminu „krajobraz” w odniesieniu do zagadnień związanych z 

kształtowaniem i ochroną środowiska (relacjami człowiek – środowisko), stanowiącymi 
główny przedmiot badań geografii (Przewoźniak, 1987). 

 
Podejście naukowe do terminu „krajobraz” a prawne definicje krajobrazu  jako przykład 
chaosu pojęciowego 

 
W Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz jest definiowany jako „Obszar 

postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników 
przyrodniczych i/lub ludzkich”. Opierając się na niej, sformułowana została również w „polska” 
definicja krajobrazu, określająca go w Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, jako „Postrzegana przez ludzi przestrzeń, 
zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowana w wyniku działania 
czynników naturalnych lub działalności człowieka” i wprowadzająca ją do Ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, a także definicja krajobrazu kulturowego, określanego 

jako „Postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory 
cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności 
człowieka”, zawarta w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Zastosowane w obu definicjach odmiennych spójników – „lub” w przypadku 
krajobrazu oraz „i” dla krajobrazu kulturowego – wydaje się być niekonsekwentne i 
wprowadzać dodatkowe zamieszanie terminologiczne. W pierwszym przypadku zastosowano 
podwójną alternatywę rozłączną, z której wynika że krajobraz istnieje jedynie wówczas, gdy 
zawiera tylko elementy przyrodnicze lub tylko antropogeniczne, ale nie jest nim w przypadku 
zawierania elementów z obu tych grup równocześnie, jak również krajobraz istnieje, gdy został 
ukształtowany tylko przez czynniki naturalne, albo tylko w wyniku działalności człowieka, ale nie 
jest nim gdy powstał w wyniku działania obu tych grup czynników. Takie podejście zdaje się 
zaprzeczać dotychczasowym poglądom naukowym, jak również regułom logicznego 
rozumowania. Natomiast w przypadku drugiej definicji można wnioskować, że krajobraz 
kulturowy istnieje tylko wówczas, gdy zawiera równocześnie obie grupy elementów oraz tylko 
gdy został ukształtowany poprzez działanie obu grup czynników. W związku z tym jest on 
„odwrotnością” poprzednio zdefiniowanego krajobrazu, z czego można wnioskować, że w ujęciu 
prawnym krajobraz kulturowy nie jest częścią krajobrazu (nie zawiera się w nim), co ponownie 
podważa  dotychczasowe poglądy naukowe na istotę krajobrazu. Ponadto, można mieć 
wątpliwości, czy konieczne jest w przypadku drugiej definicji zastosowanie terminu 
„historyczny”, pominiętego przy pierwszej, ponieważ każdy krajobraz – a nie tylko kulturowy – 
został ukształtowany w wyniku procesów i ewolucji zachodzących w przeszłości, czyli 
historycznych. 

Celem powyższego wywodu jest pokazanie, jak bardzo nieprecyzyjne definicje prawne 
mogą być niezgodne z definicjami naukowymi, ale również ostrzeżenie dotyczące 
wieloznaczności interpretacji, które może powodować negatywne skutki dla krajobrazu, 
wynikające z zastosowania przepisów. 

Wykorzystanie w powyższych definicjach podejście jest niezgodne, a przynajmniej silnie 
zawężone, w stosunku do interpretacji krajobrazu stosowanych w geografii fizycznej, 
szczególnie kompleksowej. Tych, jak również wcześniejszych wątpliwości dotyczących 
interpretacji pojęcia „krajobrazu” w polskich aktach prawnych, nie rozstrzygają odniesienia do 
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niego zawarte w innych przepisach, szczególnie w Ustawie o ochronie przyrody. Z definicji 
walorów krajobrazowych, stwierdzającej, że są nimi „wartości ekologiczne, estetyczne lub 

kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy 
cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka” wynika, że są nimi 
wszystkie wartości materialne i niematerialne ukształtowane naturalnie i przez ludzi, a więc 
trudno na tej podstawie wskazać te walory krajobrazowe, których wartość predysponuje je do 
szczególnego traktowania (np. ochrony). Z kolei ochrona krajobrazowa, określana jest jako 
„zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu”, ale dopóki nie istnieje prawnie 
usankcjonowany katalog tych cech dla różnych krajobrazów Polski, definicja ta nie jest możliwa 
do zastosowania w ochronie krajobrazu i dla innych celów. Pomimo istnienia tego przepisu od 
wielu lat, jego zastosowanie nie zostało zoperacjonalizowane, a dająca na to szanse ustawa 
„krajobrazowa” nie została w tym celu wykorzystana, ze względu na nie wywiązanie się 
organów państwa (Prezesa Rady Ministrów) z obowiązku przyjęcia rozporządzenia w sprawie 
zasad sporządzania audytu krajobrazowego. Można więc stwierdzić, że funkcjonowanie 
powyższych pojęć wprowadza dodatkowe zamieszanie w zakresie prawnej interpretacji 
krajobrazu. 

Biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia, że w geografii fizycznej pojęcie „krajobrazu” 
utożsamiane jest zwykle z pojęciem „środowiska przyrodniczego”, ukoronowaniem chaosu w 
relacjach prawnych i naukowych definicji tych pojęć, są  definicje: środowiska z Ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska i środowiska przyrodniczego z Ustawy o ochronie przyrody. Pierwsza 

definiuje środowisko jako „ogół elementów przyrodniczych, w tym  także przekształconych w 
wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, 
powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także 
wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami”, druga jako „krajobraz wraz z tworami 
przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z 
występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami”. W obu przypadkach krajobraz jest  
traktowany jako element (część zakresu pojęciowego) środowiska, z czego można by – kierując 
się zasadami kompleksowej geografii fizycznej – wywnioskować, że krajobraz jest częścią 
krajobrazu, czyli samego siebie. Nawet gdy zinterpretujemy to w sposób łagodniejszy, uznając 
że krajobraz (jako pojęcie ogólne w geografii) zawiera sam siebie  jako element w ujęciu 
prawnym oraz zawiera jeszcze inne elementy, trudno uznać definicje prawne krajobrazu i 
środowiska przyrodniczego za logiczne z naukowego punktu widzenia kompleksowej geografii 
fizycznej, a co za tym idzie, albo należy jednoznacznie definiować je w każdym przypadku ich 
zastosowania, albo starać się dążyć do ujednolicenia obu kierunków interpretacji krajobrazu. 
 
Podsumowanie 

 
Z przedstawionego w opracowaniu podejścia do krajobrazu części geografów, 

reprezentujących nauki fizycznogeograficzne, szczególnie kompleksową geografię fizyczną, na 
tle podejść reprezentowanych przez inne dyscypliny wiedzy oraz system prawny, wynika że: 
• Krajobraz jest jednym z terminów stosowanych najdłużej i najczęściej na gruncie nauk 

geograficznych: geografii fizycznej i antropogeografii. 
• W obu tych dyscyplinach geografii i licznych jej subdyscyplinach,  krajobraz definiowany jest 

w sposób bardzo zróżnicowany i podlegający ewolucyjnym zmianom, co wynika z dużej 
różnorodności podejść i nurtów badawczych stosowanych na gruncie geografii. 

• W geografii fizycznej upowszechniło się systemowe podejście do rozumienia i badania 
krajobrazu, chociaż nadal nie istnieje w jej obrębie pełny konsensus terminologiczny. Dość 
powszechne, szczególnie w geografii fizycznej kompleksowej, jest traktowanie krajobrazu 
jako synonimu środowiska. 
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• Różne podejścia do krajobrazu: fizycznogeograficzne, ekologiczne, architektoniczno-
krajobrazowe, kulturowe (właściwe naukom społecznym), częściowo się nakładają, ale 
głównie się uzupełniają, co powinno stanowić bodziec dla współpracy i badań 
interdyscyplinarnych. 

• Niezgodność pomiędzy prawnymi a fizycznogeograficznymi definicjami krajobrazu  i 
środowiska przyrodniczego jest bardzo istotna i może stanowić problem w ich 
interpretowaniu i stosowaniu w przypadku potrzeby pogodzenia oby tych podejść. 
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