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Wprowadzenie

opracowanie ma na ce|u ocenę zgodności struktury przyrodniczej i wykorzystania
kĘobrazu w środkowej części Pojezierza Bytowskiego, tj. obszaru położonego w grani.
cach administracyjnych gminy Miastko. W pracy podjęto próbę określenia aktua|nych
i potencja|nych funkcj i krajobrazowych, wyn i kających z uwarun kowań przyrod n iczych
(ze szczegó|nym uwzględnieniem abiotycznych cech środowiska przyrodniczego) oraz
podano propozycje działań dostosowawczych mających stużyć optymalizacji struktury
funkcjonal no-przestrzennej obszaru.

Komponenty abiotyczne środowiska, takie jak: rzeźba terenu, powierzchniowa bu-
dowa geologiczna, woda oraz g|eba odgrywają wiodącą rolę w lsaattowaniu pozo-
stałych elementów: roś|inności, fauny czy k|imatu |oka|nego' RzeŹba terenu i budowa
geologiczna stanowią nadrzędne geokomponenty, które decydują o stosunkach Wod.
nych, g|ebowych i rodzaju roś|inności (Richling, SoIon l996). Mają one takze istotny
wpływ na sposób użytkowania przestrzeni krajobrazowej przez człowieka. W środko.
wej części Pojezierza Bytowskiego' obejmującej pod względem administracyjnym gra-
nice gminy Miastko, dominują krajobrazy wiejskie, stanowiące mozaikę różnych form
użytkowania ziemi: pó| uprawnych, łqk i pastwisk, |asów, wód powierzchniowych oraz
terenóW zabudowanych. PoszczegÓlne formy użytkowania ziemi odzwiercied|ają za.
sadnicze kierunki wykorzystania krajobrazu przez cztowieka (funkcje krajobrazu), a ich
wzajem ny u ktad i zróŹn icowan ie daje ogó| ny obraz struktu ry f unkcj onal no.przestrzen-
nej obszaru.

W oparciu o zróżnicowanie rzeźby terenu oraz charakterystykę powierzchniowej
budowy geo|ogicznej i gleb wyróŹniono jedno(ki prfestrzenne i dokonano ich chara.
kterystyki pod względem podstawowych form użytkowania terenu (przypisano im
aktua|ne funkcje użytkowe w krajobrazie). Umożliwiło to ocenę: czy sposób wykorzy-
stania przez człowieka ana|izowanego obszaru jest optyma|ny, czy też Wymaga zmian
w ce|u dostosowania funkcji do uwarunkowań przyrodniczych.

Z punktu widzenia planowania przestrzennego niezwykle ważnym zagadnieniem
jest rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych okreś|onego obszaru. Jest to etap wyj-
ściowy dla da|szych decyĄi zwięanych z zagospodarowaniem terenu i lokalizacją okre-
ślonych funkcji gospodarczych. Jak podkreś|a wielu badaczy (Richling 2OO5, Zynda
2005 i inni) przestruenne jednostki przyrodnicze powinny być traktowane jako naj|ep-
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sze po|a odniesienia we wsze|kich rozważaniach dotyczących stanu idynamiki zmian

systemu przyrodniczego, zaś analiza ich uktadu przestrzennego (przebiegu granic, wza.
jemnego rozmieszczenia) ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia zasad kztałtowania
zagospodarowania przestrzennego i wa|oryzacji do różnych ce|ów.

obszar badań

Pojezierze Bytowskie to obsząr o powierzchni około 1924 km', stanowiący naj-

wyższą, pótnocno-wschodnią część Pojezierza Zachodniopomorskiego (Kondracki,

1988). Wysokości dochodzą tu do 23B m n.p.m. w Szybskich Górach (na południowy-

zachód od Miastka) oraz do 256 m n.p.m. na połudn iowy.zachód od Bytowa (Siemie-

rzycka Córa). od północy przylega do Pojezierza Bytowskiego morenowa Wysoczyzna
Po|anowska, od południa sandrowa Równina Charzykowska, a od wschodu położone
wyżej Pojezierze Kaszubskie

Według podziatu administracyjnego tak wydzielony obszar obejmuje następujące
gminy: w całości: Parchowo' Studzienice' Bytów, Borzytuchom, Tuchomie, Miastko,
Bobolice' Grzmiąca oraz fragmenty gmin: Kotczygtowy, Trzebielino, Polanów i Biaty

Bór (ryc. l).

Ryc. 1. Położenie obszaru badań w układzie admInistracy'1nym (obszar zaszrafowany
_ zasięg mezoregionu Pojezierze Bytowskie, w centra|nej części gmina Miastko)

Fig. t. Location of the analyzed area within the administration system (the marked
area sets the ran8e of the mesoregion of the Bytów Lake|and with the Miastko
municipality in its center)

ą
o'la
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Cmina Miastko' zlokalizowana w centra|nej części Pojezierza Bytowskiego' zajmuje
powierzchnię 467 km,, co stanowi oko!|o 24o/o tego regionu. Jest to obszar słabo za|ud-
niony _ 8ę5tość zaludnienia wynosi 43 os/km, (dane za rok 2002 dla gminy miejsko-
-wiejskiej, Program ochrony środowiska'.. 2004).

Krajobraz te8o obszaru charakteryzuje się 5ilnym Zróżnicowaniem rzeźby terenL.
Występują tu Iiczne wzniesienia moreny czotowej, ktÓrych wysokość dochodzi do 239 m
n.p.m. (połudn iowo.zachod nia część gminy). Wysoczyzny morenowe porozcinane sq

rynnami jeziornymi i do|inami rzek. W strefach krawędziowych odnotowuje się naj-
więkze spadki terenu przekraczające 15". Deniwelacje terenu wynoszą około l70 m;

najniźej położone tereny obejmują dno do|iny Studnicy w północno-zachodniej części
gminy (minimum 74 m n.p'm.), a makyma|ne wysokości osiągają prawie 240 m n.p.m.

Si|ne zróżnicowanie rzeźby terenu jest jednym z podstawowych wa|orÓw przyrod.
niczych gminy' podnoszących jej atrakcyjność krajobrazową oraz mogqcych mieć istot-
ny wpływ na rozwój funkcji rekreacyjnej. Z drugiej jednak strony uwarunkowania takie
stwarzają niekiedy poważne ograniczenia w |oka|izacji różnego typu infrastruktury'
a także powodują utrudnienia W gospodarce rolnej. Znaczne spadki terenu wpływają
potęgująco na procesy degradujące powierzchnię: intensywne spływy powierzchniowe
oraz wzmaganie się procesów erozyjnych na terenach pozbawionych trwatej roślinności.

Ponad 50% powierzchni omawianej gminy zajmują |asy. Najwiękze obszarowo
komp|eky |eśne znajdujq się w zachodniej i pótnocnej jej części, pokrywając w więk-
szości strefę wysoczyzn pagórkowatych i moren czołowych. Dominują |asy sosnowe
z domieszką świerka, a|e występują też |asy Iiściaste (buk, brzoza' dąb, oIsza) bogate
w runo |eśne i wie|e gatunków zwierzyny townej oraz ptactwa wodnego. Niewielki od.
setek powierzchni |eśnej stanowią |asy g|ebochronne, |eżqce na stromych skarpach
i brzegach rzek oraz jezior. Występują w rejonie jezior: Studzieniczno, Słosineckie
Małe, Lipczyńskie, nad rzeką Studnicą poniżej Miastka, na znacznym odcinku Pierskiej
Strugi. Więkze tereny zajmują lasy wodochronne. porastające tereny źródliskowe
i otoczenie jezior i rzek (więkzość jezior na terenie gminy oraz dolinę rzeki Wieprzy).
Lasy stanowiq drugi, obok rzeŹby terenu, walor przyrodniczy gminy' decydujący o jej
atrakcyjności krajobrazowej i rekreacyjnej.

Pod względem hydrograficznym gmina Miastko położona jest w strefie wodo.
działu Pojezierza Pomorskiego. Przebiegają tutaj dziaty Wodne pomiędzy rzekami
uchodzącymi bezpośrednio do Bałtyku, a z|ewniami Wisty iodry. odwodnienie nastę-
puje w trzech kierunkach:
. do Bałtyku uchodzi rzeka Wieprza oraz jej dopływy: Studnica, Doszenica, Miłacz;
. do z|ewni Wisty źród|isko rzeki Brdy' wyptywajqcej z Jez. Smołowego:
. do zlewni odry płynąca w kierunku południowym Czernica, |ewostronny doptyw

Cwdy.
|stotnym elementem hydrograficznym tej strery są |iczne jeziora, do których na|eżą:

r jeziora rynnowe - bardzo liczne w południowej części gminy (Sk4pe, Kamień,
Siodło' Swieszyńskie' 6tębokie, Studzieniczno, Lipczyno' Do|skie, Piasek, Gomo|skie
Wlk., Bluj);

. duże jeziora moreny dennej' jak Bobięcińskie Wielkie, Wołczyca, Koście|ne:

. małe jeziora moreny dennej tzw' ''kociołki'' - najliczniejsza grupa' równomiernie
rozmieszczona na catvm obszarze.
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Wśród wymienionych jezior występuje l l unikatowych jezior lobe|iowych' obję-
tych ochroną prawną. W granicach gminy znajduje się ponad .l 

00 jezior o powierzchni
powyżej 1 ha. Część małych jezior moreny dennej ma charakter bezodpływowy. Naj-
więkza strefa bezodpływowa |eży w potudniowo.wschodniej części gminy. Ponadto
na catym terenie |iczne są obszary podmokłe itorfowiskowe o utrudnionym odplywie
powierzchn iowym.

Na analizowanym terenie utworzono dwa roz|egłe obszary chronionego krajobra-
zu: ,,Zród|iskowy obszar rzeki Brdy iWieprzy na wschód od Miastka'' oraz ,,Jezioro
Bobięcińskie WieIkie ze Skibską córą.'. Ponadto znajdują się tutaj trzy florystyczno.
wodne rezerwaty przyrody, ki|kadziesiąt użytków ekologicznych i ki|kanaście pomni-
ków przyrody.

W strukturze użytkowania ziemi dominują |asy (52,60/o), użytki rolne stanowi4 nie-
wiele ponad jedną trzecią powierzchni gminy' tj. 36,8%' charakterystyczną cechą uży.
tków ro|nych jest wysoki udział gruntów ornych, znikomy udziat sadów oraz niewielki
udziat tąk i pastwisk. Po roku 2000 zaznaczył się także wzrastający udziat gruntów
odłogowanych. |ch odsetek wśród gruntów omych w roku 2002 wynosił aż 1 1,77o.

Strukturę użytkowania gruntów w gminie Miastko przedstawia tabela .| 
.

Tabela l. Struktura użytkowania gruntóW na obszarze gminy Miastko w latach 1995_2002
(udział o/o)

Table l. Land use structure within the Municipality of Miastko in the years 1995-2002 (share in 7o)

Ę. Forma uźytkowania ziem. 1995 2002

L

Użytki ro|ne, w tym:

- grunty ome
- odtogi i ugory
- sady
- łąki trwałe
- pastwiska trwale

brak danych
0,07
3,6

36,8

t8.2
I1,7
0,07
3,44
2,38

2. Lasy 49,6 52,6

Wody 3.9 3,58

Użyki kopalne 0.01 0,01

Tereny komunikacyjne 3,0 2,05

6. Tereny osiedlowe l,t 0,49

7.
Tereny pofostałe (pzemystowe.
nieużytki i inne)

4.t 2

Źńdło: ..Program ochrony śodowiska d|a gminy Miastko na |ata 2004-2007'. (zmienione)

Metoda badawcza

Pierwszy etap badań po|egał na uchwyceniu zróżnicowania ważniejszych kompo-
nentów środowiska przyrodniczego. Wybrano komponenty abiotyczne, uznając, iż

stanowią one nadrzędne /przewodnie/ elementy budowy krajobrazu'
W ce|u rozpoznania struktury przyrodniczej obszaru badań dokonano analizy na-

stępujących komponentów środowiska przyrodniczego:
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. Jzeźby terenu - wyróżniono jednostki przestrzenne biorąc pod uwa8ę takie jej ce-
chy, jak: dominujące formy ukaattowania powierzchni oraz wysokości bezwzględne
- n.p.m.(na podstawie mapy poziomicowej, hipsometrycznej i geomorfologicznej):

. lito|ogii - wyznaczono zasięg przestrzenny poszczególnych typów utworów powie-
rzchniowych w oparciu o mapę glebowo.roln icz4 w skali .l 

: 25 000:
. gleb _ w ana|izie uwarunkowań glebowych pod uwagę wzięto jakość gleb, której

wyznacznikiem są komp|eky ro|niczej przydatności (na podstawie mapy g|ebowo-
-rolnlczei w skali l: 25 000).

Drugi ótap obejmowat okreś|enie aktua|nych funkcji kĘobrazu, których wyznacz-
nikiem jest struktura uitkowania ziemi. Przeprowadzono analizę struktury użytko-
wania terenu w oparciu o kartowanie terenowe (w sezonie letnim 2006) w obrębie
wyróżnionych jednostek przestrzennych.

Trzeci etap to ocena zgodności użytkowania (zagospodarowania) przestrzeni kraj-
obrazowej z uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego w poszczegÓlnych jedno-
stkach przestrzennych. Po|egat on na wskazaniu działań, które mogą sprzyjać optyma.
Iizacji funkcji w krajobrazie.

Wyniki

Na podstawie ana|izy form rzeźby terenu oraz wysokości bezwzględnych przepro-
wadzono delimitację obszaru badań, wydzie|ając na obszarze gminy Miastko nastę-
pujące jednostki ukztattowania powierzchni:
l. Tereny dolin rzecznych:

a) do|ina Studnicy o wysokości od 75 do l25 m n.p.m.
b) dolina Wieprzy o wysokości od 100 do 165 m n.p.m.

ll. Tereny równinne:
a) o wysokościach bezwzg|ędnych: 90-,l 20 m n'p.m.
b) o wysokościach bezwzg|ędnych: 'l 75_.l 85 m n.p.m.

|l|' Tereny równinno.faliste o wysokościach: .l 20-1 40 m n'p.m'
|V. Tereny faliste o wysokości 160-200 m n.p.m.
v. Tereny pagórkowate

a) o wysokości: l 50_1 90 m n.p.m.
b) o wysokości l90-235 m n.p.m'

vl. Tereny wzgórzowe
a) o wysokości l80_228 m n'p.m'
b) o wysokości 200_239 m n.p'm.
Rozkład przestrzenny wyróżnionych jednostek prezentuje ryc. 2.
Utwory powierzchniowe na badanym obszarze wykazują dużo mniejsze zróznico-

wanie niż rzeźba terenu' Na całym obszarze występują utwory piaszczysto-glin iaste,
zaś dna dolin, rynien i mis jeziomych oraz zagtębień bezodpływowych wypełniają
utwory organogeniczne: torfy. Ryc. 3 prezentuje przestrzenne zróżnicowanie utworów
powierzchniowych analizowanego obszaru.
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Ryc' 2..Jednostki u|ształtowania powierzchni terenu na obszarze gminy Miastko

l-TerenydoIin rzecznych: a _ dolina studnicy o wysokości od 75 do l25 m n.p'm': b_dolinaWieprzy
o wysokości od l00 do ] 65 m n'p.m' Il _ Tereny równinne; a _ o wysokościach benvzg|ędnych 90_l20 m
n.p'm.: b _ o wysokościach bezwzg|ędnych ] 75-] 85 m n.p.m. Il| - Tereny rÓwninno-faliste o Wysoko-
ściach: l20_]40 m n.p.m. IV _ Tereny fa|iste o wysokości l60.200 m n.p.m' V _ Tereny pagÓrkowate:
a_owysokości: ] 50-190 m n.p.m.; b_owysokości ] 90_235 m n.p'm' V| - Tereny wzgórzowe: a_o
wysokości ]80_228 m n.p'm'; b - o wysokości 200_239 m n.p.m.

Fig. 2. Relief units within the municipality of Miastko

I - Valley areas: a - Studnica river valley with heights from 75 to I25 m a.s.l.; b Wieprza river valley
with heights from 100 to 165 m a.s.l. ll - Plain areas: a - with absolute heights of 90-120 m a.s.l.;
b with absolute heighs of 175-185 m a.s.l. lll - Plain/fold areas with heighs of 120-140 m a.s.l.
lV - Fold areas with heights of 160-200 m a.s.l. V - Low hilly areas: a - with heights of I50-l 90m
a.s.l.; b - with heithts of I90-235 m a.s.l. Vl - High hilly areas: a - with heights of I80-228 m a.s.l.;
b * with heights of 200-239 m a.s.l.

Dominują tu wyraŹnie dwa rodzaje utworÓW: piaski słabo gliniaste oraz piaski grr-

niaste lekkie i piaski gIiniaste mocne na 8Iinach, rozmiesfcfone mozaikowo W obrębie
badanego obszaru. W i|ości śIadowej Wyodrębniono piaski IuŹne.

Na takich utworach geologicznych wylśztatciły się następujące typy genetyczne
gIeb: g|eby brunatne za.jmujące 92,1% ogólnej powierzchni gruntóW ornych, czarne
ziemie (6,8%), gleby pseudobielicowe (0,9%) oraz gleby bagienne (0,2%).
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Ryc.3. Powierzchniowe utwory geologiczne obszaru badan

l - piaski IuŻne (p|)' 2 _ pias|..i słabo gIiniaste na piaskach (p'p)' 3 _ piaski gliniaste Iekkle na gIinie
(pg|/gl) ipiaski gliniaste mocne na glinie (pgm/gl). 4 - utwory organogeniczne (torfu), 5 - lasy. 6 - wody,
7 tereny Zabudowane' 8 _ nieużytki

Fig. 3. Surface geological structures of the study area

I - Loose sand (pl), 2 - light-clayey sand on sand (pvp). 3 - light clayey sand on clay (pgl/gl) and sound
clayeysandonclay(pgm/gl).4-orSanogenicformations(peat).5-forests,6-water.7-built-upare-
as.8-wasteland

o jakości pokrywy g|ebowej informują k|asy bonitacyjne oraz komp|eky rolniczej
przydatności. Na terenie gminy Miastko przeważają gleby średniej i stabej jakości tj. lV
V i Vl klasy bonitacyjnej. Dotyczy to zarówno gruntóW ornych jak i trwałych użytków
zielonych. K|asy |ll a i ||| b (g|eby dobre) stanowią około 2o/o wszystkich gleb, klasy
lV a i |V b (g|eby średnie) 42o/o, zaś k|asy V i V| (gleby słabe) aż 56%. Sytuację tę ilu-
struje ryc. 4 pokazująca rozmieszczenie komplelsów rolniczej przydatności g|eb.

Powierzchniowo dominuj4 kompleky żytni dobry i słaby' znaczny jest udział kom.
pleku żytniego bardzo słabego (potudniowo-wschodnia część gminy) i znikome wy-
stępowanie kompleku źytniego bardzo dobrego (niewielkie enk|awy w pólnocno-
.zachodniej części gminy).
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Ryc. 4. Przydatność rolnicza gleb na obszarze gminy Miastko
Komple|ay ro|niczej przydatności gleb: l komplek żytni bardzo dobry (4). 2 - komp|ek żyni dobry (5).

3 _ komplek żytni słaby (6)' 4 _ komplek żytni bardzo śaby (7); Użytkowanie ziemi: 5 |asy. ó - użytki
Zie|one, 7 _ wody, 8 _ nieużytki

Fig. 4. Utility for farming of specific soil within the Municipality of Miastko

Complexes of utility for farming of the soil: I - high usability rye complex (4). 2 - medium usability
rye complex (5), 3 - low usability rye complex (6). 4 - very low usability rye complex (7): Land use: 5

- forest. 6 - grassland, 7 - water. 8 - waste Iand

Scharakteryzowane powyŹej abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego sta-

nowią podtoże, na którym odbywa się działalność człowieka. Rodzaj iintensywnośc
tego oddziaływania odzwierciedla struktura użytkowania ziemi. W kolejnym etapie
pracy dokonano analizy struktury użytkowania terenu W obrębie wyróżnionych jedno-

stek ukztałtowania powierzchni z odniesieniem do cech litoIogicznych iglebowych
podłoża. W wyniku czego możliwe było dokonanie oceny, cfy aktua|ne formy wyko-
rzystania krajobrazu są wtaściwe z punktu widzenia uwarunkowań abiotycznych oraz
jakie ewentualnie można podjqć działania w celu optymalizacji użytkowania w po-
szczegó|nych fragmentach obszaru badań. Wyniki tej ana|izy przedstawia tabela 2.
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Tabela 2' ocena wykorzystania krajobrazu w świet|e uwarunkowań abiotycznych środkowej cfęśc|

Pojezierza Bytowskiego (gmina Miastko)
Table 2. Assesment of the landscape use in the context of the abiotic conditins in the central

part of the Bytów Lakeland (Miastko Municipa|ity)
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stopnia lesistości :
poprzez zalesienie

8runtów na,'s|abszych
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Użytkowanie cfęściowo
zgodne z Maściwościa.
mi abiotycznymi
środowiska

struktura użytkowania
wymaga cfęściowych
prze|cztalceń: za|esienie

8runtów najsłabszych
na piaskach. zadarnie-
nie stromych stoków
wpowadzenie zadrze-
wień i pasÓw roś|inno.
ści o funkcji przeciw.
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Vla
Lasy.

podmokłości
Tereny Ieśne,

miejscami zatorfione
Użytkowanie zgodne
z warunkami abio-
tyonymi środowiska

Utrzymanie istniejącego
stanu' fabiegi pielęg-
nacyjne na obszarach
Ieśnych
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kiem gruntów
omych. łąk
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Tereny |eśne' na po.
wierzchniach odsłonię.
tych: piaski gliniaste
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i pgugl) na glinie, 5

i6 komplek rolniczej
przydatności. użytki
fie|one średnie (2z)
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z warunkami abio-
tycznymi środowi5ka

Utrzymanie istnie,iące8o
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Zrodło: Ooracowanie wlasne.

Spośród wyróżnionych w powyższej tabe|i jednostek ukztałtowania powierzchni
terenu w sześciu stwierdzono prawidłowo utrzymaną strukturę użytkową krajobrazu'
są to jednostki: |b (dolina Wieprzy), lla (tereny równinne o wys. 90-l20 m n.p.m.),
l|| (tereny rÓwninno-fa|iste), Va (tereny pa8órkowate o wysokości l50_] 90 m n.p'm.)'
V|a i Vib (tereny wzgÓrzowe o wysokościach od l B0 do 22B oraz od 200 do 239 m
n.p.m.). Na tych terenach za|eca 5ię utrzymanie i pielęgnację istniejących funkcji
użytkowych w krajobrazie, jak również wzmocnienie funkcji wodochronnej i przeciw.
erozyjnej.

W pozostatych czterech wydzielonych jednostkach przestrzennych, do których na-
leżą: la (do|ina Studnicy), ||b (tereny równinne o wys' ] 75.l 85 m n'p.m.), |V (tereny
fa|iste), Vb (tereny pagórkowate o Wys. 190-235 m n.p'm.) aktua|na struktura użytko.
wania przestrzeni krajobrazowej wymaga częściowych przekztałceń w celu jej opty.
malizacji z punktu widzenia istniejących uwarunkowań przyrodniczych, jak również
lepszego wykorzystania WaloróW krajobrazu d|a potrzeb użytkowych. Wprowadzenie
zmian powinno przebiegać w następujących kierunkach: podniesienie stopnia |esistości
poprzez zalesianie gruntów najsłabszych, zwiękzenie roślinności trwatej (zadarnienie
|ub zadrzewienie) o funkcjach ochronnych i przeciwerozyjnych (np. obrzeża jezior
icieków, granice polno-|eśne, miedze śródpoIne' rowy melioracyjne, strome 5karpy
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i zbocza), podjęcie dzia|ań przyczyniających się do Wzbogacania różnorodności biolo-
gicznej krajobrazu.

Warto podkreś|iĆ, iz na badanym obszarze gminy Miastko nie stwierdzono obsza-
róW o Występowaniu poważnych sytuacji konf|iktowych, wynikających z niewłaściwego
(agresywnego) użytkowania przestrzeni przyrodniczej.

Podsumowanie

Przedstawiona analiza uwarunkowań abiotycznych środowiska przyrodniczego
oraz przeprowadzona na jej podstawie delimitacja przestrzennych jednostek kĘobra.
zowych stanowi jeden z pierwszych etapów rozpoznania uwarunkowań przyrodniczych
dla potrzeb p|anowania przestrzennego. Ko|eje etapy badawcze powinny uwzględniać
szczegótow4 charakterystykę pozostałych geokomponentów: przede Wszystkim Wód
powierzchn iowych i roś|inności. Niezbędnym e|ementem dalszych rozważań na etapie
pIanowania przestrzennego jest waloryzacja krajobrazu dla określonych funkcji,
a w przypadku rozpatrywanej gminy szczególnie d|a funkc,ji rekreacyjnej, która z uwagi
na opisane walory przyrodnicze mogłaby być jedną z wiodących na tym obszarze.
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The proposal of adaptation of the landscape funcion according
to the natura| structure of the central part of Bytów Lakeland
(Miastko Municipality)

Summary

The purpose of this pub|ication is recognition of the natura| structure of the centra| Bytów

Lakeland with special emphasis on the chosen abiotic features of the natural environment.

|n terms of the state administration. the central part of the Bytów Lake|and is the Municipa|ity of
the city of Miastko, covering 467 km'. which is approximately 24o/o of the analyzed mesoregion.

Basing on the various types of relief and the characteristics of the surface geological struc-

ture and the soil, spatial units have been identified in the examined area, which were character-

ized in terms of the basic forms of the land use (they were assigned the present usability func-

tion in the landscape). ln this way it was possible to assess if the way of using the analyzed area

by men is optimal or if it requires some changes in order to comply with the natural conditions.
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The first stage of the research was to comprehend the variety of the meaningful components
of the natural environment. The abiotic components were chosen for this, because they were
assumed to be the primary (leading) elements of the landscape structure.

ln order to recognize the natural structure of the study area, the analysis of the following
components of the natural environment was performed:
. topographic profile - the spatial units were defined, taking into account the features like:

dominating forms of the suńace form and the abso|ute height above sea |eve| (basing on con-
tour. hypsometric and geomorphologic maps) (Fig. 2):

o lithologt - spatial ranges of each surface type were defined. basing on the soil/agricultural
map l:25 000 (Fig. 3):

. soil - the analysis of the soil conditions included, but was not limited to the soil oL-
ality, which was reflected by the complexes of the utility for farming (basing on the
soil/agricultural map, l:25 000) (Fig. 4).

The second stage was defining the present usability of the landscape. which is reflected by
the structure of the land use. The analysis of the structure of the land use was done basing on
the site charting (in summer 2006) within the earlier defined spatial units.

The third stage was the assessment of the conformity between the land use (in terms of the
economy) of the landscape space with the conditions of the natural environment in each spatial
unit. lt consisted aiming the actions that could be favorable to optimifing the functions within
the landscape (table 2).

The performed analysis of the abiotic conditions of the natural environment and delimita-
tion of the spacial landscape units based on it is one of the fint stages of recognition of the natu-
ral conditions for the country planning and enhancing the natural environment for special social
and economical functions.


