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Wprowadzenie

Racjona|ne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego jest niezbędnym
wymogiem dziatań mających na ce|u zapewnienie podstaw dńlszego istnienia na Ziemi
zróźnicowanych form Źycia. Wśród róźnych form organizmów żywych cztowiek jest

zarówno tworem środowiska, jak również jego twórcą (Deklaracja konferenc'ji saokhor-
mskiej 1972).

Reakcją na tak postrzegany stan rzeczy byto sformułowanie na konferencji oNZ
w 1972 r. w Sztokholmie koncepcji ekorozwoju. Wymaga ona między innymi ,,równo-
rzędności poIityki ekoIogicznej, gospodarczej' społecznej i przestrzennej: w bardziej
radyka|nym i perspektywicznym wydaniu zasada ta mówi o nadrzędności po|ityki eko-
Iogicznej,' (Borys '| 999). Kryteria przyrodnicze, brane głównie pod uwagę w koncepcji
ekorozwoju, nie mogą być jedynym wskaŹnikiem stuszności i skuteczności podejmowa.
nych dziatań' Nie mniej ważny jest kontekt gospodarczy i spoteczny rea|izacji celów.

Ujęciem szerzym wzg|ędem ekorozwoju jest koncepcja rozwoju zrównowaźonego
(sustainable development), zgodnie z którą rozwÓj ten rozumiany jest integra|nie w sen-
sie ekologicznym, kulturowym iekonomicznym. Sformutowanie to (koncepcja rozwoju
zrównoważonego) jest używane powszechnie w dokumentach prawnych (Kozłowski
2005). Koncepcja rozwoju zrównoważonego Wymaga ńwnorzędnego traktowania
jego trzech dziedzin. to jest: rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i rozwoju
społecznego' ocena skutków dotychczasowych dziatań właśnie w tych dziedzinach
może być podstawą do p|anowania przyszłych przedsięwzięć. Analiza efektów pracy
w zakresie poszczegó|nych dziedzin winna byĆ przeprowadzana równieź w aspekcie
fiIozoficznym (szczegó|nie etycznym) oraz rozpatryWana przy uwzględnieniu roz.
ciąglości przestrzennej środowiska geograficznego. W jego przestrzeni zachodzą różno-
rodne procesy, tworzą się inastępnie przekaatcaj4 przedmioty krajobrazu i ich stru.
ktury' których poszczególne składowe pełnią w tymże środowisku róŹne, mniej |ub

bardziej ważne funkcje.
Człowiek ingeruje w struktury kĄobrazu natura|nego' przekztatca je, a także two.

rzy nie istniejące wcześniej przedmioty oraz ich nowe konfiguracje' przyczyniając się
w ten sposób do przeobrażania krajobrazu natura|nego w kulturowy. Podejmowane
obecnie w krajobrazie kulturowym dziatania moŹna podzie|ić na ochronne, regu|ujące,
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doskonalące, pobudzające ikreujące. Ich celem powinno być doprowadzenie do coraz
|epszego zaspokojenia potrzeb ludzi przy uwzg|ędnieniu uwarunkowań środowisko-
wych oraz zasad zrównowaźonego rozwoju i wynikającej z nich hierarchii wartości.

Poziomy rozwoju form istnienia .:;i -.ęl!:rM
Prawidtowe kztałtowanie ładu przestrzennego jest prob|emem, którego rozwiąza-

nie wymaga uwzg|ędnienia bardzo wie|u uwarunkowań. W pierwszym rzędzie wynl.
kajq one f występowania na kuIi ziemskiej przedmiotów nieożywionych iożywionych.
Niezwykle waŹną rolę pełnią w przypadku przedmiotów nieożywionych czynniki fizy.
czno.materia|ne decydujące o specyficznym ukztattowaniu i funkcjonowaniu świata
nieożywionego (abiotycznego)' Na świat abiotyczny nakładają się komponenty
ożywione środowiska przyrodniczego. Ze wzg|ędu na specyficzny sposób istnienia
(fu n kcjonowan ia) na|eży wyróŻnić wśród nich nie poruszające się oraz świadomie
zmieniające miejsce pobytu. Przedmioty nie poruszajqce się (roś|iny, grzyby) istnieją
w postaci życia organicznego. |stoty zmieniajqce miejsce pobytu, kierowane różnymi
popędami i celami' mogą czynić to maj4c na względzie zdobycie pokarmu Iub dążenia
poznawcze oraz twórcze (z zamiarem, intencją oddziatywania na otoczenie), co możli-
we jest dzięki rozwiniętym procesom myś|owym. Zdobycie pokarmu i posiadanie po.
tomstwa są źądzami, potrzebami kierującymi poczynaniami zwierząt. Zamiar poznaw.
czy i twórczy związany jest z istnieniem istot myślących, to znaczy ludzi. Przedstawiony
podział uwzględnia następujące przedmioty uszeregowane w hierarchicznie uporzqd-
kowane poziomy rozwoju:
. poziom nieorganiczny - przedmioty fizyczno-materialne;
. poziom organiczny 

- '''''':1il;.łH,:,H1:1[''f. J;:lr;
przedmioty poruszające się, myś|ące -

Przestrzenie analizy krajobrazowej

Kształtowanie ładu przestrzennego jest problemem wielowymiarowym, więc
w celu jego dokładnego i komplekowego prześledzenia pogrupowano przestrzenie
ana|izy ana|ogicznie do poziomów rozwoju form istnienia, a podział ten przedstawia
się następująco:
. przestrzeń fizyczno-materia|na,
. przestrzeń życia organicznego'
. przestrzeń życia psychicznego'
. przestrzeń życia duchowego (ludzkiego)'

PoszczegÓlne przestrzenie generują zagadnienia i prob|emy wynikające z przyna|e-
żnych im form istnienia.

Przestrzeń fizyczno.materialna utożsamiana jest z abiotycznymi komponentami
środowiska przyrodniczego. Stanowią je, wyrÓżniane ze względu na dominujący stan
skupienia materii, następujące sfery budujące Ziemię: wnętrze Ziemi (ądro i płaszcz) .

grzyby:
_ zwierzęta;

ludzie.
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Iitosfera, atmosfera, hydrosfera i pedosfera oraz rozdzielająca je, tak zwana powierzch.
nia Ziemi.

Następną jest przestrzeń życia organicznego' którą reprezentują roś|iny. Są one
uktadami bio|ogicznymi ztoŹonymi z części mogqcych spełniać odrębne, Iecz

powiązane ze sobą funkcje. Dzięki istnieniu bardzo dużej Iiczby form roślinnych oraz
uktadowi strefowemu, za|eŹnemu od dopływu promieniowania słonecznego, nadają
one krajobrazom charakterystyczne rysy. Prawidłowość tę zakłóca zróznicowan ie astre-
fowe będące konsekwencją głównie różnej odlegtości tych obszarów od mórz i ocea.
nów, a takŹe niejednakowej wysokości nad poziomem morza. Uktad strefowy roś|in-

ności wykazuje za|eźność od strefowych zmian warunkÓw k|imatycznych.
Wśród roś|in moŹemy wyrÓznić elementy kosmopolityczne, czy|i takie, które obser-

wuje się niema| na catej kuli ziemskiej pod warunkiem, iż znĄdą na danym terenie
odpowiadające im do życia warunki. |nne rośliny, te które występują wytącznie na

ana|izowanym obszarze' nazywamy eIementami endemicznymi. Można podzielić roś|i-

ny równieź na e|ementy geograficzne, czy|i charakteryzujące się podobieństwem zasię.
gów obserwuje się je na roz|eglejszym obszarze niŹ endemiczne' a|e nie na całej kuli
ziemskiej.

W przestrzeni o innych cechach funkcjonują zwierzęta, czyli przedstawiciele świata
organicznego poruszaj4cy się, posiadający świadomość, a|e nie myś|4cy. Charaktery-
zują się one, w porównaniu z roślinami, dalej posuniętym rozwojem objawia.jącym się
występowaniem psychiki. czy|i ogółu zjawisk (procesów i właściwości) związanych
z wyzszymi czynnościami nerwowymi. Zróżnicowanie śWiata zwierzęcego jest determi-
nowane przez środowisko, czy|i warunki, do ktÓrych fauna musi się dostosować.
Warunki k|imatyczno-wodne i charakter roślinności oraz zasoby pokarmowe powo-
dują, iż na kuIi ziemskiej obserwuje się zróżnicowanie faunistyczne nawiązuj4ce do
stref k|imatyczno.rośIinnych. W obrębie każdej z nich Występowanie kIimatu, roś|inno.
ści izwierząt wykazuje pewną koincydencję. W środowisku geograficznym zwierzęta
pełnią różnorakie funkcje' Są one niezbędne w utrzymaniu równowagi bio|ogicznej, są
niezbędne d|a rozwoju roś|in, chociaż mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na
przeobrażenia szaty roślinnej. Z drugiej strony wygląd itryb życia zwierząt za|ezy rów-
nież od warunków k|imatycznych, odżywczych. ruchu i bezpieczeństwa' czy|i od wie|o-
wymiarowych warunków niszy eko|ogicznej. Wszystkie te cfynniki wzięte razem decy-
dują o charakterze fauny danego terenu'

od pewnego czasu na przekztałcanie f|ory i fauny wpływ zaczął wywierać
cztowiek. Jest on komponentem przestrzeni zycia duchowego, którą od pozostałych
odróŹnia rozumność (zdo|ność myślenia), czyli aktywność umystowa (intelektua|na'
wolitywna' uczuciowa)' oddziaływanie to bywa często negatywne, niemniej przez
długi okres by|o akceptowane bez zastrzeżeń.

Uzasadnienie potrzeby analizy i oceny krajobrazowej

Cztowiek analizuje otoczenie w wie|u Wymiarach. Wspótcześnie w ocenie środowi-
ska przez człowieka brane są pod uwagę czynniki eko|ogiczne, ekonomiczne i spoteczne.
Ludzie zrozumie|i' iż ekonomiczne warunki bytowania są bardzo ważne, |ecz ważnie.,-

sze d|a zachowania jakości życia na Ziemi jest zapewnienie odpowiedniej naturalności
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krajobrazu ku|turowego, której wynikiem będzie w miarę wszechstronny rozwój kultu-
ra|ny i spoteczny każdego człowieka'

Rabunkowa gospodarka dobrami przyrodniczymi doprowadziła do degradacji śro-
dowiska. Naprawa istniejącej sytuacji wymaga więc podjęcia radykalnych dzial|ań,
zwłaszcza w tych miejscach, gdzie stopień degradacji jest najwiękzy. Jedynym wyj-
ściem z tej sytuacji jest, jak się wydaje, rygorystyczne wymaganie przywracania utraco-
nych wartości oraz takie p|anowanie da|szego rozwo.ju, by uwzg|ędniał on kryteria
przyrodnicze izasady rozwoju zrównowaźonego' Rozwój zrównoważony na|eży rozu-
mieć jako ,,rozwój' ktÓry zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiając przysztych poko.
Ień moż|iwości zaspokojenia ich potrzeb'' (Nasza wspólna przyszłośĆ, l 991). Mając na
uwadze tę definicję trzeba mieć na wzg|ędzie. że skuteczna i pomyś|na rea|izacja
rozwoju zrównoważonego Wymaga ujmowania trzech dziedzin naszej rzeczywistości -
wzrostu gospodarczego, postępu społecznego i zmian w środowisku natura|nym - jako
zjawisk współza|eżnych (North.South 19B0). W rozważaniach skoncentruję się na
zmianach wprowadzonych przez ludzi w krajobrazie kulturowym (bo taki tylko obec-
nie na Ziemi istnieje). Waloryzacja ich dotychczasowych skutków a takŹe ewaluacja
p|anowanych przedsięwzięć może zostać przeprowadzona metodą ana|izy krajobra.
zowej, czy|i oceny prawdziwości i sztuczności przedmiotów krajobrazu ku|turowego
(Borkowski 2006 a, 2006 b).

Metoda analizy krajobrazowej

opisywane przestrzenie (fizyczno-materia|na, życia organicznego, życia psychicz-
nego' życia duchowego) zawierają się nawzajem jedna w drugiej i za|eżq wzajemnie
od siebie. Każda przestrzeń może być składnikiem innych przestrzeni u|okowanych
wyżej w hierarchii, z czego Wynika' że same składajq się również z przestrzeni nizszych '
Rośliny zawieraj4 w sobie dwie przestrzenie świata rea|nego, zwierzęta trzy, a Iudzie
cztery. Przestrfenie Wyżej usytuowane dają się wyprowadziĆ z nizszych, to znaczy prze-
strzeń Źycia organicznego za|ezy od przestrzeni fizyczno-materialnej, a istnienie prze-
strzeni życia psychicznego za|ezy z kolei od przestrzeni fizyczno-materia|nej i przestrze-
ni życia organicznego. Przestrzeń życia duchowego (ludzkiego) wykazuje powiązania
i różnorodne re|acje z wymienionymi wcześniej pouostałymi trzema przestrzeniami:
fizyczno-materiaIną, życia organicznego i życia psychicznego' od innych przestrzeni
odńżnia ją rodzaj zależności determinujących zachodzenie w nich okreś|onych zmian.
W przypadku trzech pierwszych przestrzeni ich zmienność wywotywana jest przez
przyczyny sprawcze' to znaczy jedna przyczyna |ub ich więkza |iczba, wywołuje jakiś
skutek. Dziatania człowieka kierowane są natomiast, Iub powinny być, przez przyczyny
cerowe.

Jedną z przyctyn zewnętrznych jest sprawcza przyczyna czynu' gdzie to, co powo-
duje zmianę, jest przyczyną tego, co podlega zmianie (Arystote|es l983, l 3, V 2).
Przyczyna sprawcza wskazuje na czynniki powodujące działanie, wymuszające niejako
podjęcie okreś|onych działań. W obrębie dziatania spowodowanego przez przyczynę
sprawczą nie ma czegoś okreś|onego, jakiegoś przedmiotu, który ma powstać, lecz
widoczny jest impu|5 powodujący powstanie ruchu jako aktywności.
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Przyczyna celowa ukierunkowuje poznanie i działanie Iudzi na okreś|ony ce|, czy|i

to, ze Względu na co coś jest (Arystote|es ] 983' | 3' Y 2)' Przyczyna ce|owa wywołuje
aktywność podmiotu poprzez wcześniejsze ukazanie skutku i odbywa się na przyktad
drogą p|anowania działań mających na końcu doprowadzić do pojawienia się określo.
nego, ściś|e zamierzonego, przedmiotu krajobrazu |ub struktur oczekiwanych przeo-
miotów. Skutek działań ce|owych może być podobny |ub odmienny w stosunku do
innych występujących gdzie indziej przedmiotów. W przypadku człowieka częstszym
celem działań są zupetnie nowe, nie istniejące wcześniej na Ziemi przedmioty lub ich
struktury. W ten sposób powstawat' powstaje i będzie powstawał krajobraz ku|turowy.

KĘobraz natura|ny składa się z przedmiotów, których istnienie powoływane jest

przez naturalne przyczyny sprawcze. Przedmioty te powstają w wyniku zaistnienia
sp|otu róŹnych przyczyn natura|nych tworzących pewien, od dawna powtarzający 5ię

ciąg zdarzeń' KĄobraz kulturowy jest tworem heterogenicznym, zbudowanym
z przedmiotów powołanych do życia przez naturalne przyczyny sprawcze i kulturowe
przyczyny celowe.

Pzedmioty, których istnienie spowodowane jest przez naturalne przyczyny spraw-
cze, charakteryzują się naturalnością' Ku|turowe przyczyny ce|owe, które charaktery-
zują dziatanie cztowieka' 5ą przyczyną powstania i istnienia ku|turowych przedmiotów
kĄobrazu ku|turowego. |ch mniejsza lub więkza wartość za|eży od porównania cech
tych przedmiotów z cechami przedmiotÓw, które wy(ępują |ub powinny występować
na tym obszarze (w krajobrazie potencjalnym). oszacowania wartości przedmiotów
krajobrazu kulturowego moźna dokonać drogą oceny ich prawdziwości i sztuczności.

Prawdziwość to zgodność materii i formy budujących dany przedmiot krajobrazu
z materią i formami obserwowanymi w otaczającym krajobrazie. Można wyróżnić
prawdziwość loka|ną (PL) (zgodność z krajobrazem loka|nym) i globa|ną (Pc) (zgod.
ność z krajobrazem występującym poza danym regionem' gdziekolwiek indziej na kuli
ziemskiej).

Sztuczność świadczy o tym, iż materia |ub forma budujące dany przedmiot nie
występują nigdzie indziej na kuli ziemskiej w warunkach odpowiadajqcych właściwoś.
ciom danego przedmiotu. Ana|izując istotę sztuczności przedmiotów można by rozńż-
nić z kolei jej dwa typy - sztuczność pozorną (SP) oraz sztuczność rzeczywistą (SR).

Pozorność sztuczności miataby zachodzić wówczas, gdy materiat |ub forma buduj4ce
dany przedmiot nie występowałyby na powierzchni Ziemi. w środowisku przyrodni-
czym, W czystej postaci. Rzeczywista sztuczność charakteryzuje materiał uzyskiwany
podczas przeróbki (ak choćby tworzywa sztuczne), który nie występuje w środowisku
przyrodniczym ani w postaci czystej, ani jako domieszka innych substancji. Rzeczywista
sztuczność formy cechuje przedmioty, których wygląd zewnętrzny nie jest zbliżony ani
identyczny z formą przedmiotów występujących w środowisku przyrodniczym.

Jakość krajobrazu' czy jego fragmentów, będąca kwintesencją prawdziwości lokal.
nej i g|oba|nej oraz sztuczności pozornej i rzeczywistej materii i formy' można by pod.
dać pomiarowi, a jego wynik przedstawić w postaci liczbowej oraz graficznej.

Postać |iczbowa przedstawiałaby pewien zestaw prawdziwości i sztuczności bada-
nego krajobrazu wyrażony za pomocą wektora x, w k+ l= m_wymiarowej przestrzeni
krajobrazowej R. i określałaby .'wewnętrzną'' wartość jakości ana|izowanego krajobra.
zu D(x). Wymiar k odpowiada tu Iiczbie wymiarów materii, Wymiar I liczbie wymiarów
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formy. Wynika z tego, że moż|iwe byłoby zmierzenie zasadniczej' fundamentalnej
i kardynalnej wartości jakości krajobrafu. Zestaw wektorów w k+ l= m-wymiarowej
przestrzeni moŹna przedstawić w postaci zestawu komórek' gdzie w każd ej z nich
wpisana jest liczba w zakresie od 0 do 10 wskazująca ko|ejno wartość prawdziwości
g|oba|nej i loka|nej oraz sztucfności rzeczywistej i pozornej. Każdemu z obiektów przy.
porządkowuje się po dwa takie zestawy, z których do|ny obrazuje zestaw wartości ma.
terii, a górny przedstawia zestaw Wartości formy danego przedmiotu. Proponuję tu
ana|izę w oparciu o cztery wymiary (prawdziwość |oka|ną i g|oba|n4 oraz sztuczność
pozorną i rzeczywistą) materii i formy przedmiotów krajobrazu. Przyktadowy zestaw
wartości prezentuje tabela l.

Tabe|a l. Zestaw waności |iczbowych materii (wiersz do|ny) i formy (wiersz górny) jakości
przedmiotu krajobrazu (przykład l)

Table L A set of numerical values of matter (bottom line) and form (top line) of quality of ob-
ject of a landscape (example l)

gdzie: Pc - prawdziwość globalna,
PL - prawdziwość lokalna'
sR - sztuczność rzeczywista,
5P _ sztuczność Dozorna.
F, - wartości liczbowe właściwości formy przedmiotu z przykładu l,
M' _ wartości liczbowe wtaściwości materii przedmiotu z przykładu 1.

Suma wyraŹeń zarówno w gÓrnym, jak i w do|nym zestawie' równa jest dziesięć.
W ce|u graficznego przedstawienia zestawu waftości materii przedmiotów krajo.

brazu na|eży odłożyć odpowiednie wektory W uktadzie wspótrzędnych XOY. Na osi od.
ciętych odmierza się prawdziwość globa|ną' na osi rzędnych zaś prawdziwość |oka|ną
badanego przedmiotu, które tworzą pierwszy wektor sktadowy. Drugi wektor sktado.
wy wektora materii obrazuje sztucfność materii. Na osi odciętych odmierza się wów-
czas sztuczność rzeczywistą, zaś na osi rzędnych sztuczność pozorną materii badanego
przedmiotu. W ten sam 5po5ób można przedstawić zestaw wartości formy przedmio.
tów krajobrazu'

Sposób przedstawienia tącznej jakości materii iformy, a tym samym okreśIenia
całkowitej jakości danego przedmiotu, po|ega na zestawieniu w układzie współrzęd-
nych XOY wektora materii i formy w ten sposób, że koniec wektora materii jest
początkiem odpowiadającego mu wektora formy tego samego przedmiotu. Rycina l
przedstawia graficznie Wartości wektorów jakości przedmiotu z przyktadu 1. Jakość
całkowita przedmiotu jest równa długości wektora zawartego między punktem B

a końcem wektora przedmiotu w punkcie N. W ten sam sposób, metodą analizy krajo.
brazowej, można przeprowadzić badanie stru ktur przedm iotÓw krajobrazu.
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Ryc. l. Wykres m_wymiarowej jakości przedmiotu krajobrazu z tabeli l d|a prawdziwości
loka|nej i g|obalnej oraz sztuczności pozornej i rzeczywistej (przykład 1)

Fig. l. A plot of a m-dimensional quality of an object of a landscape, which was shown in
table I, for a local and global truthfulness and apparent and realistic artificiality (example l)

Podsumowanie

Ce|em dotychczasowej działa|ności cztowieka była makymalizacja wie|kości pro.
dukcji oraz zwiękzenie wygody bytowania |udzi. Skutkowato to między innymi nie.
Iiczeniem się z wartościami środowiska przyrodniczego. W wyniku takich dziatań jakość

catego środowiska przyrodniczego oraf Walory wizua|ne krajobrazu kulturowego obni-
żaty się. obecnie, podczas p|anowania rozwo.ju należy zwrócić szczegó|ną uwagę na
konieczność poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Warunki finansowe uniemożli-
wiają jednak zniszczenie dotychczasowych przedmiotów i ukztałtowanie nowych,
czasami w innym' właściwszym miejscu.

7 czasem bariery ekonomiczne zostaną być może pokonane' lecz inne, spoteczne,
wynikające z przywiązania do dotychczasowego miejsca zamieszkania czy ambicjonal-
ne' prawdopodobnie nie pozwolą na zdecydowane przekztałcenie krajobrazu. Wnio-
sek ten jest wskazówką przemawiającą za nakazem wykonywania w p|anowaniu prze-
struennym i regiona|nym ocen i wa|oryzacji środowiska, gdyż ujemne skutki zaniecha.
nia ich podejmowania i n ieuwzg|ędn ien ia płynących z nich zaleceń mogą się okazać
w przysztości niemoż|iwe do naprawienia. Btędy powstate na etapie planowania prze.
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strzennego są potem Widoczne w krajobrazie ku|turowym przez setki |at idemaskują
brak fachowości ludzi, którzy do nich dopuściIi.
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Methodological basis of forming spatial order according
to conception of sustainable development

Summary

A rationa| usage of environmental resources is essentia| for asseńion of basis for further exi.
stence of different forms of life on the Earth. Man interferes in structures of natural landscape.
transforms them, and forms new objects and their configurations turning a natural landscape
into a cultural one.

A assessment of effecs of hitherto actions made by human and also an evaluation of ac-
tions, which are planned, may be made with a method of evaluation of truthfulness and anifi-
ciality of objecs of a cultural landscape, its structures and. finally, whole landscapes. A proper
forming of spatial order is a complex problem, that's why all the decisions made about it accor-
ding to a conception of sustainable development, should take the results of complex and deta,-
led evaluation of components of a natural and cultural landscape into consideration. The evalua-
tion should be made Within co-existing, interming|ing and pańia|ly overlapping. four types
of space, in which a human lives and acts. These are:
. a physically - material space,
. a space of organic life,
. a space of psychical life,
. a space of spiritual life.

Making evaluation and assessment of an environment is essential in spatial planning, be-
cause negative effects of not making them and not taking their results into consideration. may
appear impossible to cure in the future. Wrong decisions made during spatial planning and their
further realization, are seen in cultural landscape for hundreds of years and show lack of profes-
sional skills of people, who made them.


