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Specy��ka krajobraz� wiz�al�nego i jego kl�asy��kacja

Visual landscape – its special character and classification
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  ________________________________________________________________________________ 

Abstract. Landscape is defined in different ways. In geographical and biological sciences it functions as a natural notion, 
co�prising the �aterial (natural and cultural) layers of space. In architecture and urban and spatial planning it is defined as 
a set of external features of the environ�ent (visual landscape – the physiogno�ic layer of landscape).
Generally, visual landscape can be defined as a view (set of views) to an area, perceived �ainly through the sense of sight 
(visual sti�uli take up about 85% of the whole sensory perception of landscape).
Visual perception of landscape depends not only on the physical conditions (perception �eans and spatial range, the 
intensity of the view sti�uli), but also on the “visual-perceptive skill” of the observer (the quality of the physical-biological 
and socio-cultural filters, the observer’s e�otional state, sensitivity, his or her role and perception experience). �ue to the 
individual character of perception, the evaluation concerns the i�age of space which is created in hu�an consciousness 
(sub��ective i�age of sensory perception), while the process itself follows according to an established, syste�ic and 
individual interpretation (acknowledge�ent, categorization, syste�ization), which leads to an evaluation of the observed 
landscape. �he relations and ob��ects of �ind exist potentially (long-ter� �e�ory), while actualization in working �e�ory 
leads to conscious experience. E�otional experience (positive, negative, neutral) and intellectual reactions triggered by 
the perceived sti�uli (perception of sensory signals) affect the evaluation of landscape aesthetics (division into a pleasant, 
har�onious landscape and an unattractive, dishar�onious and �ediocre one).
Visual landscape is an ob��ect of study and creation in landscape architecture, in which the range of landscape for�s 
classified by other sciences as regards quality has been developed. �he classification has been enriched with ter�s which 
describe and evaluate landscape physiogno�y (including its aesthetic value). Landscapes which took their na�es fro� 
the characteristic features of their �aterial natural layer (e.g. valley landscape, lowland landscape) and �aterial cultural 
layer (e.g. urban landscape, rural landscape), have been given na�es which additionally characterize and evaluate a given 
for� of landscape as regards its external features (e.g. se�i-open har�onious valley landscape; open dishar�onious rural 
landscape).

słowa kluczowe: kra��obraz wizualny, doświadczenie percepcy��ne, “sprawność wizualno-odbiorcza” obserwatora, 
subiektywny obraz percepc��i z�ysłowe��, klasyfikac��a kra��obrazu
key words: visual landscape, perception experience, the “visual-perceptive skill” of the observer, sub��ective i�age of 
sensory perception, classification of landscape

Specy��ka krajobraz� wiz�al�nego. Proces postrzegania i oceny krajobraz�

Po��ęcie kra��obrazu definiowane ��est w ró�ny sposób. W naukach geograficznych i biologicznych kra��obraz 
przedstawiany ��est na��częście�� ��ako po��ęcie przyrodnicze obe���u��ące warstwę �aterialną przestrzeni 
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(przyrodniczą i kulturową), nato�iast architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne określa��ą kra��obraz 
��ako zespół cech zewnętrznych – tzw. kra��obraz wizualny (warstwa fiz��ono�iczna kra��obrazu). 
�ra��obraz wizualny w ogólny� u��ęciu �o�na określić ��ako widok (zbiór widoków) terenu (obraz otoczenia) 
percepowany w podstawowy� zakresie przez sygnały optyczne płynące z otoczenia. 
�a�dy człowiek posiada genetycznie uwarunkowane �o�liwości percepcy��ne, które są rozbudowywane 
(edukac��a, nabywanie wiedzy) i �odyfikowane (doświadczenie percepcy��ne) w ciągu całego �ycia. Człowiek 
dysponu��e pięcio�a narząda�i z�ysłów, dzięki który� pozna��e otoczenie i zdobywa o ni� wiedzę. Percepc��a 
kra��obrazu ze względu na wielobodźcowość środowiska �a charakter �ultisensoryczny (oddziału��e na wszystkie 
z�ysły), przy czy� bodźce wzrokowe za���u��ą około 85% całości postrzegania z�ysłowego kra��obrazu, podczas 
gdy pozostałe spełnia��ą ��edynie rolę dopełnia��ącą (�o�uchowski 2005, 44). 
Percepc��a kra��obrazu wizualnego bazu��e na niezwykle plastyczne�� i po��e�ne�� przestrzeni u�ysłu obserwatora, 
obe���u��ące�� bogaty zbiór odziedziczonych, zapa�iętanych i wyobra�onych ele�entów przestrzeni �aterialne��. 
Płynące z otoczenia infor�ac��e (to, co widzi�y) – poszczególne ele�enty widoku, porównywne są z wzorca�i 
przed�iotów zare��estrowanych w pa�ięci obserwatora (to, co wie�y) i w ten sposób są identyfikowane. 
�ktualizac��a istnie��ących potenc��alnie relac��i i obiektów u�ysłu (wiedza skupiona w pa�ięci długotrwałe��) w 
pa�ięci robocze�� prowadzi do ich świado�ego prze�ywania (synteza i przetwarzanie infor�ac��i z ró�nych 
źródeł i pode���owanie decyz��i). �ak więc w procesie percepc��i oceniany ��est obraz przestrzeni powsta��ący w 
ludzkie�� świado�ości – subiektywny obraz percepc��i z�ysłowe��. �en wykreowany w drodze z�ysłowe�� percepc��i 
bodźców wizerunek kra��obrazu nazywany ��est kra��obraze� �ultisensoryczny� (�o�uchowski 2005, 45).
Sa� proces percepc��i postępu��e zawsze według określonego, spó��nego sche�atu: od odbioru infor�ac��i z 
otoczenia (pobudzenie i urucho�ienie z�ysłów percepc��i) – poprzez selektywną analizę danych (porównanie 
infor�ac��i z otoczenia z zakodowany�i w przestrzeni u�ysłu),  kategoryzac��ę (określenie kra��obrazu z danego 
punktu widzenia) i syste�atyzac��ę (uporządkowanie subiektywnego obrazu kra��obrazu) – po  kodyfikac��ę 
(nazwanie kra��obrazu) (�ąbrowska-Budziło 2002, 70–74). �odać nale�y, �e obraz otoczenia  ��est konstruowany 
z bardzo frag�entaryczne�� infor�ac��i (bodźce płynące z otoczenia), uzupełniane�� dany�i z doświadczenia, 
wnioska�i, uogólnienia�i i wyobraźnią. Obserwu��ąc otoczenie, nie ��esteś�y świado�i, ��ak bardzo zło�ony 
i sko�plikowany ��est  proces przetwarzania infor�ac��i o percypowany� kra��obrazie, ��ak znacząca ich ilość 
pozosta��e w tzw.  ukryte�� warstwie percepc��i (�o�iniczak 1998). 
Na wizualny odbiór kra��obrazu �a wpływ sytuac��a percepcy��na (sposób percepc��i: percepc��a stac��onarna lub 
�obilna; oraz warunki percepc��i: czas trwania obserwac��i, kontekst sytuacy��ny: pora dnia i roku, stan pogody, 
obecność osób postronnych), „konstrukc��a” przed�iotu percepc��i (przestrzenny zasięg percepc��i kra��obrazu, t��. 
skala perspektywy, rodza�� ekspozyc��i, stopień bodźcowości widoku) oraz „indywidualna sprawność wizualno-
odbiorcza” obserwatora (��akość filtra fizyczno-biologicznego: indywidualne cechy oraz stan narządu wzroku 
i osobniczo-społeczno-kulturowego: cechy wrodzone, t��. wra�liwość, spostrzegawczość, zainteresowania; 
rodza�� wykształcenia;  stan psychiczny; wyznawany syste� wartości; doświadczenie percepcy��ne). Poniewa� 
nasze spostrze�enia dopasowu��e�y do posiadane�� wiedzy, zate� ulega��ą one indywidualne�u u ka�dego 
obserwatora, specyficzne�u, „odautorskie�u”  zniekształcaniu (Sperling 1995, 60–65). 
Na wra�enia dostarczane przez z�ysły (całokształt subiektywnego obrazu percepc��i z�ysłowe��) zasadniczy 
wpływ �a��ą oczekiwania i potrzeby obserwatora. �ra��obraz ��est postrzegany przede wszystki� zgodnie z 
naszy�i bie�ący�i potrzeba�i (wypoczynek czynny lub bierny, budowa do�u).
Wizualna aktywac��a �ózgu przy percepc��i tego sa�ego kra��obrazu �o�e pobudzić całkowicie ró�ne stany 
e�oc��onalne. Zarówno świat prze�yć odległych, ��ak i bie�ące prze�ycia, a nawet po��edynczy, nieuświado�iony 
do końca bodziec płynący z otoczenia (np. dźwięk, zapach) �ogą w znaczący sposób wpływać na odbiór 
(uczucie destabilizac��i,  niepoko��u), a w konsekwenc��i na ocenę widoku (bezwładność procesu percepc��i). 
Na��częście�� oceniany�i cecha�i kra��obrazu są: ��ego piękno (ocena odpowiada wyznawane�u przez 
obserwatora kodowi kulturowe�u), ró�norodność łączona z bodźcowością, naturalność (niski stopień 
antropogenizac��i otoczenia), u�yteczność (�o�liwość realizac��i swoich potrzeb), a tak�e rodzi�ość łączona z 
orientac��ą (poczucie bezpieczeństwa wynika��ące ze zna��o�ości obserwowanego terenu) oraz �entalne oceny 
(subiektywne preferenc��e obserwatora) (�o�uchowski 2005, 39–41). Re��estrac��a wzrokowa cech otoczenia �a 
przede wszystki� charakter utylitarny.
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�oznania e�oc��onalne (pozytywne, negatywne, pośrednie) i intelektualne reakc��e powsta��ące za sprawą 
odbieranych bodźców (obok wzrokowych) wpływa��ą na ocenę estetyki kra��obrazu: podział na kra��obraz ładny  
–  har�oni��ny, brzydki – dyshar�oni��ny, i pośredni. 
�i�o indywidualnie często znaczących ró�nic w ocenie konkretnego kra��obrazu �o�na wyró�nić podstawowe 
cechy organizac��i przestrzeni, których obecność decydu��e o  ty�, �e dany kra��obraz ��est przez większość ��ego 
u�ytkowników/obserwatorów zawsze oceniany ��ako zdecydowanie atrakcy��ny (ocena pozytywna). 
W procesie percepc��i kra��obrazu podświado�ie dą�y�y do upraszczania i porządkowania obserwowane�� 
przestrzeni (organizac��a percepcy��na), czy� zawiadu��ą rozpoznane prawa percepc��i: prawo podobieństwa, 
prawo kontynuac��i, prawo za�ykania i prawo bliskości (www.wortal.�albork.pl/prace/269.doc ). 
Zró�nicowane kra��obrazy z reguły są odbierane ��ako bardzie�� atrakcy��ne od tych, które z powodu deficytu 
ele�entów akcentu��ących odczytywane są ��ako �onotonne i ty� sa�y� trudne do zapa�iętania. 
 �ktywność przestrzeni u�ysłu w procesie percepc��i zale�y od stopnia zaanga�owania obserwatora (�otywac��a) 
i roli, w ��akie�� występu��e (�ieszkaniec, turysta, potenc��alny inwestor). Przy �ierny� zaanga�owaniu obserwator 
poprzesta��e na powierzchowny� oglądzie. W przypadku zaanga�owania czynnego dochodzi do koncentrac��i, 
prze�ywania i wnikania w struktury obserwowane�� przestrzeni. Z kolei u�otywowany i nastawiony twórczo 
obserwator nie poprzesta��e na syste�owy� porządkowaniu kra��obrazu, ale idzie dale�� – pode���u��e się kreac��i 
widoku, która pozwoli zwiększyć ��ego wartość estetyczną lub/i u�ytkową (budowanie ładu przestrzennego, 
funkc��onalno-przestrzennego). 

Kl�asy��kacja krajobraz� wiz�al�nego

�ra��obraz wizualny stanowi przed�iot badań i kreac��i w architekturze kra��obrazu, która rozbudowała „��akościowo” 
bazę klasyfikac��i kra��obrazów powołanych przez inne dziedziny nauki (typologia z podziałe� na typy, rodza��e, 
for�y, style i od�iany kra��obrazu) o określenia, które charakteryzu��ą lub/i ocenia��ą fiz��ono�ię kra��obrazów, w 
ty� ich strukturę, for�ę, treść i wartość estetyczną. 

klasyczny podział oparty na stopniu ingerencji człowieka w naturalną strukturę krajobrazu  
rozbudowany o typowe formy ukształtowania i pokrycia terenu

�ówiąc o klasyfikac��i kra��obrazów, nale�y zacząć od powszechnie funkc��onu��ącego klasycznego podział 
opartego na stopniu ingerenc��i człowieka w naturalną strukturę kra��obrazu Wyodrębnia on  trzy typy kra��obrazu: 
kra��obraz pierwotny, kra��obraz naturalny i kra��obraz kulturowy.  
�ra��obraz pierwotny to kra��obraz, który powstał w wyniku działania czynników przyrodniczych bez ingerenc��i 
człowieka; w zasadzie nie występu��ę na terenie Europy (Łuczycka-Bruzda 2001, 35).
�rugi z wyró�nionych – kra��obraz naturalny – to kra��obraz podlega��ący ograniczone��, wywa�one�� środowiskowo 
antropogenizac��i (ingerenc��a człowieka nie zakłóca równowagi środowiska przyrodniczego), w który� naturalne 
właściwości kra��obrazu do�inu��ą nad kulturowy�i, wprowadzony�i przez człowieka. W Polsce frag�enty 
kra��obrazu naturalnego zachowały się przede wszystki� na terenach górskich i nad�orskich.
I ostatni z wy�ienionych w ra�ach klasycznego podziału, do�inu��ący – kra��obraz kulturowy zwany równie� 
antropogeniczny� (Richling, Solon 1996, 129), związany ��est z kulturową działalnością człowieka.
Przewaga w występowaniu określonych naturalnych lub/i kulturowych ele�entów kra��obrazu decydu��e o 
przyporządkowaniu  �u  reprezentatywne�� for�y ukształtowania i pokrycia. �ra��obraz, biorąc pod uwagę 
ukształtowanie powierzchni, �o�e być płaski, sfalowany, pagórkowaty, górzysty itd. Wyró�nioną  for�ę 
ukształtowania �o�na rozbudowywać dale��,  na przykład ze względu na ��e�� nawodnienie wybiera��ąc �iędzy 
kra��obraze�: pustynny�, bagienny�, rzeczny�, po��ezierny� i nad�orski�. 
Wśród for� pokrycia terenu for�y naturalne utrzy�u��ą wyłączność ��edynie dla kra��obrazu pierwotnego, dla  
pozostałych typów kra��obrazów (kra��obraz naturalny, kra��obraz kulturowy) ich udział wyraźnie �ale��e na rzecz 
for� sztucznego pokrycia.  
Określenie for� pokrycia terenu pozwala na wyró�nienie  kra��obrazów kulturowych z większy� lub �nie��szy� 
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udziałe� naturalnego pokrycia i antropogenicznego.
Ze względu na du�ą ró�norodność pokrycia antropogenicznego kra��obraz kulturowy dzielony ��est na pięć grup. 
Pierwszą, na��bardzie�� zbli�oną do kra��obrazów naturalnych  tworzą kra��obrazy uprawowe, drugą –  kra��obrazy 
kulturowe rolno-osadnicze,  trzecią – kra��obrazy �ie��skie, czwartą – zurbanizowane, i piątą –  kra��obraz 
prze�ysłowy (Bogdanowski 1979, 127–128).  

klasyfikacja dzieląca krajobrazy z punktu widzenia ich usytuowania w szerszym kontekście 
przestrzennym

�ole��na klasyfikac��a dzieli kra��obrazy z punktu widzenia ich usytuowania w szerszy� kontekście przestrzenny� 
na trzy grupy: kra��obraz zurbanizowany, kra��obraz otwarty i kra��obraz zielony (�itkowska 2001, 63–64). �ra��obraz 
zurbanizowany definiowany ��est ��ako widok (zespół widoków), którego widnokrąg zasłania��ą (przysłania��ą) ściany 
pochodzenia kulturowego i który wyró�nia się du�y� (decydu��ący) udziałe� ele�entów kulturowych (przewa�a 
tworzywo sztuczne). Cechą kra��obrazu otwartego ��est  nato�iast zachowany naturalny widnokrąg i udział for� 
kulturowych z przewagą naturalnego tworzywa (zieleń to podstawowy, ale nie ��edyny ko�ponent kra��obrazu 
otwartego). �ra��obraz zielony, z do�inu��ący� udziałe� zieleni  naturalne��, z przewagą struktur zieleni wysokie��, 
obe���u��e obszary leśne, ko�ponowane parki, obszary łęgowe, łąkowe nizinnych i górskich hal, for�y zbli�one 
do kra��obrazu naturalnego bądź kształtowane przez człowieka z do�inac��ą drzew (Bogdanowski 1976, 257).
Podział for�alny kra��obrazu zielonego uwzględnia kra��obrazy: pierwotny, naturalny, naturalno-kulturowy (lasy 
gospodarcze), kulturowy (ogrody ozdobne, parki). W ra�ach kra��obrazu historycznego kulturowego stosowane 
są podziały, np. według rodza��u upraw (rolny, leśny, parkowy), według for� stylowych (ogród renesansowy, park 
ro�antyczny) i siedlisk (bór, grąd).
W klasyfikac��i kra��obrazu wizualnego architektura kra��obrazu u�ywa często określeń, które odwołu��ą się 
bezpośrednio do ��ego cech ko�pozycy��nych. Określenie „kra��obraz statyczny” odnosi do widoków z do�inac��ą 
naturalnych ryt�ów, z przewagą struktur horyzontalnych, gdzie ele�enty wolnosto��ące są stonowane, ale 
obe���u��e równie� ko�pozyc��e „klasyczne”: zwarte, do�inu��ące na tle, akcentowane. Nato�iast określenie 
„kra��obraz dyna�iczny” odnoszone ��est do widoków z tzw. przewagą ko�pozycy��ną, o przeciwstawnych 
zestawieniach ele�entów wnętrza z tłe�, do ko�pozyc��i z udziałe� agresywnych cięć wertykalnych, ko�pozyc��i 
przekontrastowanych (przeciwstawność skali lub/i barwy obiektów prowadzące do chaosu), a tak�e ko�pozyc��i 
rozproszonych – „ako�pozyc��i”, w których gubi się do�inac��a i akcentowanie. 

klasyfikacja krajobrazu wizualnego w aspekcie funkcjonalno-treściowym

�ole��na klasyfikac��a dzieli kra��obraz wizualny w aspekcie funkc��onalno-treściowy� na kra��obrazy sakralne i 
świeckie. W ra�ach kra��obrazów kulturowych zurbanizowanych sakralnych wyró�nia się kra��obrazy  świątyń i 
klasztorów z towarzyszący�i i� ogroda�i, c�entarzy, parków pielgrzy�kowych i �ie��sc pa�ięci narodowe��.  
Odpowiednio w ra�ach kra��obrazów kulturowych zurbanizowanych świeckich wyró�nia się: kra��obraz �iasta, 
wsi, rezydenc��i �ieszkalne�� w otoczeniu ogrodowy� (pałace i dwory), a tak�e kra��obrazowe obiekty in�ynierskie 
(arterie ko�unikacy��ne, zapory wodne – Wielgus 2001, 297). 
Wchodząc głębie�� w struktury określonych funkcy��nie kra��obrazów, �o�na dokonywać ich dalszego podziału. 
Przykładowo, w ra�ach kra��obrazu �ie��skiego �o�na wyró�nić: kra��obraz wnętrza ulicy, kra��obraz wnętrza 
placu, kra��obraz obrze�y �iasta. 

klasyfikacja, która dzieli krajobrazy ze względu na odmiany kompozycyjno-formalne

I wreszcie klasyfikac��a dzieląca kra��obrazy ze względu na od�iany ko�pozycy��no-for�alne, wynika��ące 
z tendenc��i stylowych w architekturze, urbanistyce i szczególnie w sztuce ogrodowe��, które pozosta��ą 
reprezentatywne dla konkretnych epok historycznych (np. barok, klasycyz�, ro�antyz�, seces��a, �oderniz� 
i inne) (�itkowska 2001, 63–64). W wypadku kra��obrazów historycznych �ówi�y o ich for�ach stylowych i 
zabytkowości.
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klasyfikacja przeznaczona dla krajobrazów (fragmentów krajobrazów) dziedzictwa 
kulturowego o wyjątkowych cechach
W architekturze kra��obrazu dodatkowo funkc��onu��e klasyfikac��a przeznaczona dla kra��obrazów (frag�entów 
kra��obrazów) dziedzictwa kulturowego o wy��ątkowych cechach, dla których szczególnie istotny ��est aspekt 
percepc��i treści kra��obrazu: kra��obraz sy�boliczny, kra��obraz historyczny czy unikatowy; dla for� kra��obrazu, 
które są wynikie� funkc��onowania konkretnego rodza��u gospodarki: średniowieczna, nowo�ytna; a tak�e 
dla określenia wcześnie�� wspo�nianych for� stylistycznych kra��obrazu, reprezentatywnych dla konkretnych 
zało�eń estetycznych: renesansowy, barokowy, klasycystyczny itd. (�ąbrowska-Budziło 2001, 75–83).
Niektórzy autorzy w odniesieniu do kra��obrazów dziedzictwa kulturowego o zasięgu lokalny� doda��ą  podział na 
kra��obrazy „swo��skie „ i „e�ble�atyczne” (Wo��ciechowski 1996, 19). 

klasyfikacja, która wskazuje na walor/degradację walorów estetycznych krajobrazu 
poddanego antropogenizacji

�lasyfikac��a kra��obrazu kulturowego ��est bardzie�� zło�ona. Jedni autorzy przy���u��ą podział kra��obrazu 
kulturowego na dwa główne podtypy: kra��obraz kulturowy har�oni��ny i kra��obraz kulturowy zdegradowany 
(Bogdanowski 1976, 73), inni dla określonych typów kra��obrazu kulturowego wyró�nia��ą ��edną z trzech cech 
kra��obrazu: har�oni��ny, dewastacy��ny lub dyshar�oni��ny, która �a odzwierciedlać stopień ingerenc��i człowieka 
(Łuczycka-Bruzda 2001, 36). 
Przedstawione podtypy i cechy kra��obrazów �ogą się wiązać z ��ego charakterystyczny�i for�a�i: kra��obraze� 
uprawowy�, �ie��ski�, zurbanizowany�, i prze�ysłowy�, oraz współczesny� i zabytkowy� (Bogdanowski 
1976, 23). 
Z kra��obraze� kulturowy� dewastacy��ny� i dyshar�oni��ny� �a�y do czynienia, gdy gospodarka człowieka 
była/��est prowadzona w sposób środowiskowo nieodpowiedzialny – �ywiołowy; z kra��obraze� har�oni��ny� 
– gdy przeobra�anie środowiska �a charakter działań funkc��onalnych świado�ych, a więc prowadzonych 
z zachowanie� i w nawiązaniu do charakteru środowiska, którego dotyczą  (głównie kultury rolnicze, ale i 
wczesny okres prze�ysłowy oraz etap obecny) lub/i działań estetycznych, nastawionych na budowanie 
(kreac��ę) i uzupełnianie (kontynuac��ę) walorów kra��obrazowych zgodnie z określony�i dla danego okresu 
nor�a�i estetyczny�i. Jako kra��obraz har�oni��ny określa się kra��obraz naturalny i zrównowa�ony kulturowy. 
Har�oni��ne widoki wykazu��ą  spó��ność struktur i ele�entów kra��obrazowych (występowanie for� spoistych),  
uporządkowanie ele�entów widoku według określonych zasad i  kryteriów estetycznych, obecność  co na���nie�� 
��ednego ele�entu akcentu��ącego (do�inanta, subdo�inanta, akcent), zhar�onizowane obiekty, struktury 
kra��obrazu wza��e�nie się dopełnia��ą.
Szczególnie cenne są kra��obrazy har�oni��ne, które zachowu��ą ró�norodność kra��obrazową i  dobrze eksponu��ą 
lokalne walory przyrodnicze (charakterystyczna roślinność i for�y naturalne�� roślinności, typowe for�y 
naturalnego ukształtowania terenu, naturalne układy wodne) i kulturowe (regionalna architektura, sacru� w 
kra��obrazie, układ rozłogów, lokalizac��a wsi, sylwety parków podworskich, sady).

Destrukcja polskiego krajobrazu wizualnego 

Wielki� proble�e� w skali kra��u są kra��obrazy zdegradowane i podlega��ące degradac��i  – te, które z ró�nych 
przyczyn, na��częście�� na skutek działalności człowieka, utraciły swo��ą wartość estetyczną (obni�enie ��akości 
przestrzeni). 
�ra��obrazy dewastacy��ne (zdewastowane) obe���u��ą przede wszystki� obszary silnie zainwestowane 
(kra��obrazy �ie��skie), kra��obrazy podlega��ące �ywiołowe�� urbanizac��i (�uszyńska 2004, 59–62) oraz kra��obrazy 
stref zewnętrznych �iasta, coraz częście�� pod�ie��skie a nawet wie��skie (pres��a �ie��ska na obszary wie��skie 
- Pilichowski 2005, 101–105) i poprze�ysłowe. �o degradac��i wizualnego kra��obrazu zurbanizowanego 
przyczynia się przede wszystki� nad�ierna intensyfikac��a nowe�� zabudowy (powierzchnia, zagęszczenie), 
ró�norodność for� i przypadkowość lokalizacy��na nowe�� zabudowy oraz �ały udział zieleni w organizac��i 
przestrzeni (degradac��a, likwidac��a istnie��ących zasobów, niedobór nowych terenów zieleni). 
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Równie� kra��obrazy polskich dróg (kra��obraz z udziałe� dróg) coraz częście�� są określane ��ako dewastacy��ne 
i dyshar�oni��ne. Zaś�iecanie całych kilo�etrów przydro�nego kra��obrazu (drogi wy�szych klas) chaotycznie 
rozrzucony�i obiekta�i ko�ercy��ny�i, logistyczny�i, produkcy��ny�i i �asowe wycinanie wartościowego 
kra��obrazowo, do��rzałego drzewostanu rosnącego przy drogach ni�szych klas (hekato�ba drzew przydro�nych 
– wiekowych ale��owych nasadzeń, szczególnie nasilona na War�ii i �azurach) skutecznie niszczy kra��obraz 
(Chyliński 2005). Ocena ��akości kra��obrazu wzdłu� ciągów ko�unikacy��nych – obok panora� widocznych z 
wyró�nionych punktów widokowych – ��est powszechnie przy��ętą praktyką.
�olizy��ność �ra��owego Syste�u Infrastruktury �echniczne�� (transportowe��) z �ra��owy� i Europe��ski� Syste�e� 
Obszarów Chronionych pociąga za sobą degradac��ę kra��obrazu chronionego w ró�nych regionach Polski (�. in. 
budowa autostrady przecina��ące�� Park �ra��obrazowy Wzniesień Łódzkich; budowa obwodnicy dla �ugustowa 
przez dolinę Rospudy). 
�odatkowo do degradac��i kra��obrazu przestrzeni publicznych, w ty� szczególnie polskich dróg i ulic, przyczynia 
się agres��a wizualna wszechobecne��, ró�nogabarytowe�� rekla�y. Przestrzeń publiczna nie ��est chroniona przed 
agres��ą ko�erc��i. 
�ewastac��i coraz częście�� podlega��ą kra��obrazy otwarte, o niewątpliwych walorach przyrodniczo-kra��obrazowych, 
u�ytkowane turystycznie i rekreacy��nie (kra��obrazy turystyczne i rekreacy��ne). W ich przypadku na��większy� 
zagro�enie� ��est  rozproszona, często agresywna w for�ie zabudowa (ró�nokubaturowość z tendenc��ą do 
wielopozio�owości, pretens��onalna  kolorystyka, przypadkowa �ateriałowość), która skutecznie wypiera 
har�onizu��ącą z naturalny� otoczenie�, starą, drewnianą, regionalną (zanikanie lokalnych i regionalnych 
wartości kulturowych, Wiśniewska 1997, 107–116). Efekt powszechne�� i wszechobecne�� niezrównowa�one�� 
środowiskowo antropogenizac��i przestrzeni zagra�a bezpośrednio (zaś�iecanie kra��obrazów otwartych, 
zasłanianie i przysłanianie kra��obrazu wa�nego kulturowo i przyrodniczo) i pośrednio (obni�anie ��akości 
pokrycia naturalnego przez pogorszenie warunków środowiska, t��. obni�enie ��akości i pozio�u wód gruntowych, 
e�is��e ko�unikacy��ne i grzewcze) tereno� i obiekto� chroniony� i wskazany� do ochrony kra��obrazowe��. 
Jak widać, polski kra��obraz kulturowy  ��est daleki od estetyzac��i przestrzeni oparte�� na klasycznych zasadach 
hierarchicznego i har�oni��nego uporządkowania przestrzeni. 

Podsumowanie

�ra��obraz wizualny ��est niewątpliwie na��bardzie�� powszechny� środkie� przekazu kulturowego (�ediu� 
per�anentne) i szkoda tylko, �e ��akość prezentowanych „w ni�” obrazów �a niewiele wspólnego z 
prawdziwą, wysoką kulturą. Podstawowy� proble�a�i współczesnego kra��obrazu kulturowego pozosta��e brak 
��ednoznaczności, czytelności, u��ednolicenie for� (unifikac��a), zaniechana hierarchizac��a for� (brak zasad), 
przysłanianie i zasłanianie zabytkowych panora� i obiektów znaczących, brak świado�e�� ko�pozyc��i, a 
konsekwenc��i, z ��edne�� strony budząca niepokó�� krzycząca agres��a, z drugie�� – zbytnia �onotonia.
Przedstawiona ró�norodność klasyfikac��i kra��obrazu wizualnego wynika ze zło�oności wątków for�alnych i 
treściowych kra��obrazów, które�� rozpoznanie sty�ulu��e do wprowadzania kole��nych podziałów w oparciu o nowe 
kryteria. 
Na percepc��ę, a w konsekwenc��i klasyfikac��ę kra��obrazu wpływa��ą z ��edne�� strony  „wybór” ele�entów 
analizy i dobór kryteriów oceny, z drugie�� – udział  (aktywność i liczba) wyró�nionych i opisanych czynników 
�odyfiku��ących (zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania procesu percepc��i). 
Wieloczłonowa nazwa nadawana kra��obrazo�, która zawiera poszczególne określania (nazwy kra��obrazu) 
nadane i� w ra�ach przeprowadzanych klasyfikac��i (ró�ne kryteria oceny)  ��est źródłe� usyste�atyzowane�� 
infor�ac��i o ��ego treści, for�ie, funkc��i, ko�pozyc��i, walorach estetycznych, np. kra��obraz kulturowy: 
zurbanizowany, �ie��ski, za�knięty, wnętrza ulicy, dyshar�oni��ny. 
Nale�y dodać, �e czyste postacie typologiczne kra��obrazu występu��ą bardzo rzadko. Praktyka percepcy��na 
kra��obrazu wizualnego podpowiada, �e na��częście�� �a�y do czynienia z kra��obraza�i zło�ony�i, które łączą 
w sobie równocześnie ró�ne opisane wcześnie�� typy: for�alne, treściowe i funkc��onalne (�itkowska 2001, 64). 
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