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Abstract: A quite often discussed problem, in recent years, especially among the landscape ecologists, is the 
landscape’s unifi cation (J. Balon 2007, R. Kot 2008, J. Solon 2008a, b). Despite of many dissertations concerning the 
methods of determining physical geographical regions, there hasn’t been any common pattern developed. The lack of 
unifi cation of regionalization concerns mainly: the discretion in the methods used, the lack of set and scale of assumed 
criteria in relation to determined units of specifi c dimension and the rank of outlined units, in accordance to the scale of 
case study and the scale of the exploration.
For this analysis there was one macroregion chosen Iława Lakeland (314.9) and two mezoregions: Olsztyn Lakeland 
(842.81) and Poznań Lakeland (315.51) – detached by J. Kondracki (2000). During the verifi cation of the borders of 
those regions, and their rank, there was a method of deduction of the leading factors used. As the main criteria of 
delimitation there was given recognition to: the location, the individualism of consecutive relief type, dominating types 
of land cover, and lithology. The common rules of regionalization, presented by A. Richling (1992), were obeyed. A very 
important step of the delimitation was the verifi cation of the rank of the units and criteria, in accordance to other regions 
of the Polish Lowland. The propositions of the determined, by the author, physical geographical regions are presented 
on the maps (Fig 1, 2, 3).
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Wstęp

W ostatnich latach często poruszanym problemem, zwłaszcza w środowisku ekologów krajobrazu, jest 
unifi kacja klasyfi kacji krajobrazu (Balon 2007, Kot 2008, 2009, Solon 2008a, b). W jednym z nowszych 
opracowań, J. Solon (2008b) dokonuje przeglądu wybranych podejść do typologii krajobrazu wymieniając 
najczęściej stosowane kryteria klasyfi kacji. Autor zwraca uwagę na „brak standardowych procedur two-
rzenia klasyfi kacji i typologii krajobrazu oraz stosunkowo dużą dowolność doboru cech klasyfi kacyjnych”. 
Poza tym ważne są problemy dotyczące doboru zmiennych diagnostycznych, coraz częściej warunkowa-
nych dostępnością danych. Zdaniem autora na dobór cech wykorzystywanych w klasyfi kacjach często 
wpływa skala i szczegółowość opracowań. Jak wykazują badania i eksperymenty, w klasyfi kacjach nawet 
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przy zastosowaniu podobnej skali i szczegółowości opracowania, podobnych kryteriów i metod delimitacji, 
można uzyskać jednostki przestrzenne różnej rangi taksonomicznej (np. mikro-, mezo-, makroregiony) 
lub różne pod względem struktury lub wielkości powierzchnie, uznawane za jednostki tej samej rangi (np. 
mezoregiony fi zycznogeografi czne) (Kondracki 2000, Pietrzak 1998).

Jak podaje A. Richling (1992) wyróżnia się dwa systemy klasyfi kacji fi zycznogeografi cznej, typologię 
i regionalizację. Regionalizacja fi zycznogeografi czna jest jednym z podstawowych systemów grupowania. 
Za kryteria wyodrębniania regionów uważa się indywidualizm (odrębność), które mogą odnosić się do: 
położenia lub genezy obszaru, pojedynczej cechy komponentu środowiska przyrodniczego, zespołu cech 
jednego lub wielu komponentów, powiązań pomiędzy cechami, powiązań pomiędzy komponentami, funkcji 
cech lub komponentów (Kot 2008). Metody oraz zasady regionalizacji fi zycznogeografi cznej szczegółowo 
omawiają m.in. K. Ostaszewska (2002), A. Richling (1992). 

Najbardziej znaną i obecnie uznawaną za klasyczną, jest ragionalizacja fi zycznogeografi czna Polski 
J. Kondrackiego (2000). Autor zastosował dedukcyjną metodę czynników przewodnich, proponując dla 
jednostek każdego szczebla taksonomicznego określony zestaw kryteriów (tab. 1). Opracowany podział 
był przez w/w autora też uszczegóławiany i doskonalony. Zmiany dotyczyły głównie przebiegu granic jed-
nostek, przynależności do jednostek określonego rzędu oraz indeksacji w układzie dziesiętnym.

Mimo wielu opracowań dotyczących metodyk wydzielania regionów fi zycznogeografi cznych, nie wypra-
cowano do tej pory jednego, powszechnie obowiązującego wzorca. Brak unifi kacji regionalizacji dotyczy 
głównie: dowolności stosowanych metod, braku zestawu i rangi przyjmowanych kryteriów w odniesieniu 
do wyznaczanych jednostek określonej dymensji oraz rangi wyznaczanych jednostek w kontekście ska-
li opracowania i wielkości obszaru badań. Charakterystyka wszystkich opublikowanych w Polsce metod 
przekracza możliwości niniejszego artykułu. 

Tabela 1. Systemy taksonomiczne jednostek regionalnych oraz kryteria ich delimitacji (K. Ostaszewska 2002 za J. 
Kondrackim 1977)

Table 1. Taxonomical systems of regional units and its delimitation criterions by K. Ostaszewska (2002) after J. Kon-
dracki (1977)

Szczebel taksonomiczny Kryteria wyróżniania jednostki
Obszar fi zycznogeografi czny Rozczłonkowanie poziome lądu, morfostruktura, makroróżnice klimatyczne
Prowincja Budowa geologiczna, efekty ruchów neotektonicznych, charakter rzeźby i klimatu
Podprowincja Różnice hydrografi czne, biogeografi czne i glebowe w granicach prowincji
Makroregion Położenie, charakter i pochodzenie rzeźby, zróżnicowanie litologiczne

Mezoregion Położenie, charakter i pochodzenie rzeźby, zróżnicowanie litologiczne, potraktowa-
ne w sposób bardziej szczegółowy

Mikroregion Kompleks zjawisk fi zycznogeografi cznych z uwzględnieniem przekształceń antro-
pogenicznych

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Charakterystyka wybranych regionów w Polsce

Do analizy i weryfi kacji wybrano makroregion Pojezierze Iławskie (314.9) i dwa mezoregiony: Pojezie-
rze Olsztyńskie (842.81) i Pojezierze Poznańskie (315.51), wydzielone przez J. Kondrackiego (2000), (tab. 
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2). Wszystkie jednostki wyróżniono dedukcyjnie, przyjmując metodę czynników przewodnich. Za kryteria 
wydzielania przyjęto położenie, charakter i pochodzenie rzeźby oraz zróżnicowanie litologiczne.

W starszych podziałach fi zycznogeografi cznych Pojezierze Iławskie należało do Pojezierza Wschod-
niopomorskiego i miało rangę mezoregionu z indeksacją 314.53. W nowszych opracowaniach J. Kondracki 
(1998, 2000) uznał tę jednostkę za odrębny makroregion fi zycznogeografi czny o powierzchni 4230 km2, 
nadając mu indeksację 314.9. Po podniesieniu rangi regionu nie wydzielono w jego granicach jednostek 
niższego rzędu.

Pojezierze Olsztyńskie jest mezoregionem należącym do makroregionu Pojezierza Mazurskiego 
(842.8). Jednostka ta zajmuje powierzchnię 3820 km2 i jest największą wśród wydzielonych w granicach 
Pojezierza Mazurskiego. Jak do tej pory nie wydzielono jednak w jej granicach regionów niższej rangi 
taksonomicznej.

Mezoregion Pojezierze Poznańskie jest częścią makroregionu Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego 
(315.5) wydzielonego przez J. Kondrackiego (2000), o powierzchni 3100 km2. Dla tego regionu zapropo-
nowano dwa podziały na mikroregiony fi zycznogeografi czne. Pierwszy według B. Krygowskiego (1961), 
a drugi opracowany przez T. Bartkowskiego (1970). J. Kondracki (2000) charakteryzuje 8 mikroregionów 
wydzielonych przez B. Krygowskiego (1961), zmieniając częściowo ich nazwy.

Weryfi kacja delimitacji wybranych regionów Niżu Polskiego

Podczas weryfi kacji przebiegu granic i rangi regionów zastosowano dedukcyjną metodę czynników 
przewodnich. W celu wyznaczenia rangi i granic regionów wykorzystano mapę geomorfologiczną Polski 
w skali 1:500 000, mapy topografi czne w skali 1:200 000, a dla wschodniej części Pojezierza Iławskiego 
mapę geomorfologiczną T. Karasiewicza (2005). Za główne kryteria delimitacji uznano:
 – położenie,
 – indywidualizm odpowiedniej rangi jednostki rzeźby terenu,
 – dominujące typy pokrycia terenu,
 – litologię.

Przestrzegano powszechnie obowiązujące zasady regionalizacji, które zaprezentował i omówił A. Ri-
chling (1992). Ważnym etapem procedury wydzielania regionów były analizy i weryfi kacja rangi jednostek 
oraz kryteriów, w porównaniu do innych regionów wydzielonych na Niżu Polskim.

W granicach makroregionu Pojezierza Iławskiego wyznaczonego przez J. Kondrackiego (2000) zaznaczają 
się trzy charakterystyczne regiony niższego rzędu (mezoregiony fi zycznogeografi czne) (tab. 3). W południo-
wo-wschodniej części występuje Równina Iławska (314.91), którą budują rozległe, płaskie poziomy sandrów 
iławskiego i ostródzkiego, poprzecinane licznymi rynnami subglacjalnymi z występującymi w dnie malowniczymi 
jeziorami. Największą z nich jest rynna usytuowana na północ od Iławy, którą zajmuje Jeziorak. Sandry zbudo-
wane są z osadów piaszczystych i żwirowych. W regionie dominują lasy.

Część północną zajmują faliste wysoczyzny morenowe z licznymi jeziorami i ciągami moren czołowych 
fazy pomorskiej, zajętymi przez pola uprawne. Mezoregion ten nazwano Pojezierzem Dzierzgońsko-Mo-
rąskim (314.93). Na południowym-zachodzie rozciąga się gliniasty płat wysoczyzny morenowej z ciągami 
moren czołowych i dominującym użytkowaniem rolniczym. Dla tej jednostki zaproponowano nazwę Poje-
zierze Łasińskie (314.92). Granicę pomiędzy Pojezierzami Dzierzgońsko-Morąskim i Łasińskim wyznacza 

dolina Liwy, należąca do drugiego z wymienionych mezoregionów (ryc. 1).
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Tabela 2. Regionalizacja fi zycznogeografi czna Pojezierzy: Iławskiego, Olsztyńskiego i Poznańskiego według J. Kon-
drackiego (2000)

Table 2. Physical geographical regionalization Iława, Olsztyn, and Poznań Lakelands according to J. Kondracki (2000)

Nazwa makro-
regionu

Powierzchnia
makroregionu

w km2

Nazwa 
mezoregionu

Powierzchnia 
mezoregionu

w km2

Nazwy 
mikroregionów

314.9 
Pojezierze 
Iławskie

4230 - - -

315.5
Pojezierze 
Wielkopolsko-
-Kujawskie

15700

315.51 Pojezierze Poznań-
skie 3100

wg B. Krygowskiego (1961)
315.511 Równina Nowotomyska
315.512 Pojezierze Między-
chodzko-Pniewskie
315.513 Wał Lwówecko-Rako-
niewicki
315.514 Równina Opalenicka
315.515 Pojezierze Stęszewskie
315.516 Równina Poznańska
315.517 Wzgórza Owińsko-
-Kierskie
315.518 Równina Szamotulska

315.52 Poznański Przełom 
Warty 160 -

315.53 Pojezierze Chodzie-
skie 1800 -

315.54 Pojezierze Gnieź-
nieńskie 4300 -

315.55 Równina Inowro-
cławska 1540 -

315.56 Równina Wrzesińska 2150 -
315.57 Pojezierze Kujawskie 2500 -

841.5 
Nizina Staro-
pruska

2665
(w granicach 
Polski)

841.57 Wzniesienia Górow-
skie

1280(w grani-
cach Polski)

-

841.58 Równina Ornecka 225 -

841.59 Równina Sępopolska
1160 (w grani-
cach Polski)

-

842.81 Pojezierze Olsztyń-
skie

3820 -

842.82 Pojezierze Mrągow-
skie

1830 -
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842.8 
Pojezierze 
Mazurskie

14100

842.83 Kraina Wielkich 
Jezior Mazurskich 1730

wg A. Richlinga (1985)
842.831 Pojezierze Giżycko-
-Węgorzewskie
842.832 Wyniesienie Pozez-
drzańsko-Kożuchowskie
842.833 Pojezierze Ryńskie
842.834 Pojezierze Orzyskie
842.835 Pojezierze Bełdańskie

842.84 Kraina Węgorapy 690 (w grani-
cach Polski)

wg A. Richlinga (1985)
842.841 Wyniesienie Pawłowskie
842.842 Niecka Skaliska
842.843 Pagórki Rogalskie

842.85 Szeskie Wzgórza 400 -

842.86 Pojezierze Ełckie 2630

wg A. Richlinga (1985)
842.861 Wysoczyzna Białej 
Piskiej
842.862 Wzgórza Dybowsko-
-Wiśniowskie
842.863 Obniżenie Selmęckie
842.864 Wyniesienie Bargłow-
sko-Milewskie
842.865 Pojezierze Łaśmiadzkie
842.866 Puszcza Borecka
842.867 Wzgórza Piłackie

842.87 
Równina Mazurska 3000

wg A. Richlinga (1985)
842.871 Równina Nidzka
842.872 Obniżenie Piskie
842.873 Równina Bemowska

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Wyznaczony przez J. Kondrackiego (2000) mezoregion Pojezierze Olsztyńskie należy do jednej z więk-
szych jednostek tej rangi na Niżu Polskim. Zdaniem autora artykułu w jednostce tej o powierzchni ponad 
3800 km2, wyraźnie wyróżniają się trzy indywidualne mezoregiony (ryc. 2, tab. 3). W południowej i połu-
dniowo-zachodniej części regionu występuje rozległy sandr z licznymi rynnami oraz niewielkimi płatami 
wysoczyzn morenowych, nazwany Równiną Olsztynecką (842.88). Najbardziej malownicze są rynny jezior 
Pluszne i Łańskie. Region porośnięty jest zwartymi lasami, które łączą się w północno-zachodniej części 
z lasami leżącymi na północ od Ostródy i doliny Drwęcy, a w południowo-wschodniej części z lasami Pusz-
czy Nidzickiej, występującymi w obrębie Równiny Mazurskiej (842.87). Pojezierze Olsztyńskie (842.81) 
zaznacza się dużym urozmaiceniem rzeźby terenu. Występują tutaj niewielkie sandry, płaty gliniastych 
wysoczyzn morenowych płaskich i falistych, rynny subglacjalne, doliny rzeczne. Osią regionu jest ma-
lownicza dolina Łyny, a w zachodniej części występuje fragment doliny Pasłęki. Zróżnicowane jest także 
użytkowanie ziemi, rolnicze na wysoczyznach i leśne na sandrach.
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Tabela 3. Propozycja weryfi kacji regionalizacji fi zycznogeografi cznej Pojezierzy: Iławskiego, Olsztyńskiego i Poznań-
skiego według autora artykułu

Table 3. The proposal of verifi cation physical geographical regionalization of Iława, Olsztyn, Poznań Lakelands, ac-
cording to the author of this article

Nazwa makroregionu
Powierzchnia
makroregionu

w km2

Nazwa 
mezoregionu

Nazwy 
Mikroregionów

314.9 
Pojezierze Iławskie 4230

314.91
Równina Iławska

-

314.92
Pojezierze Łasińskie

-

314.93
Pojezierze Dzierzgoń-
sko-Morąskie

-

315.5
Pojezierze Wielkopolsko-
-Kujawskie

15700

315.51
Pojezierze Poznańskie

wg B. Krygowskiego (1961)
315.511 Pojezierze Międzychodzko-Pniew-
skie
315.512 Wzgórza Owińsko-Kierskie
315.513 Równina Szamotulska

315.58
Równina
Nowotomyska

-

315.59
Pojezierze Grodziskie

wg B. Krygowskiego (1961)
315.591 Wał Lwówecko-Rakoniewicki
315.592 Równina Opalenicka
315.593 Pojezierze Stęszewskie
315.594 Równina Poznańska

842.8 
Pojezierze Mazurskie 14100

842.81
Pojezierze Olsztyńskie -

842.88
Równina Olsztynecka -

842.89
Wysoczyzna Jeziorań-
sko-Bisztynecka

-

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Dodatkowym urozmaiceniem są licznie występujące jeziora, z których największym jest położone w za-
chodniej części regionu Narie. Tutaj także zlokalizowano miasto Olsztyn. W północnej części obszaru 
wydzielono trzeci mezoregion fi zycznogeografi czny Wysoczyznę Jeziorańsko-Bisztynecką (842.89). Jest 
to płat wysoczyzny morenowej z wyróżniającymi się w północnej części ciągami moren czołowych fazy 
pomorskiej. Jego granice sięgają na północ i zachód do doliny Łyny, na południu do niewielkich sandrów 
położonych na północny-wschód od Olsztyna i zaliczanych do Pojezierza Olsztyńskiego. Trudna do wyzna-
czenia, ze względu na zróżnicowanie komponentów środowiska przyrodniczego, jest granica wschodnia 
z wysoczyznami należącymi do Pojezierza Mrągowskiego.
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Trzecim weryfi kowanym mezoregionem jest Pojezierze Poznańskie. Jego zachodnią granicę wyzna-
cza rynna zbąszyńsko-pszczewska wykorzystywana obecnie na znacznym odcinku przez rzekę Obrę. 
Na północy oraz wschodzie region graniczy z doliną Warty, a od południa z Doliną Środkowej Obry. Zda-
niem autora w granicach tej jednostki występują trzy, odrębne mezoregiony fi zycznogeografi czne (tab. 3). 
Południowo-zachodnią i zachodnią część zajmuje rozległy sandr, we wcześniejszych podziałach uznawa-
ny za mikroregion. Jego wielkość, odrębność i ranga jednostki rzeźby terenu wskazują, że powinien być 
on raczej uznawany za osobny mezoregion (Równina Nowotomyska 315.58). Północną część zajmuje 
drugi mezoregion Pojezierze Poznańskie (315.51), do którego należą trzy wyróżnione przez B. Krygow-
skiego (1961) mikroregiony: Pojezierze Międzychodzko-Pniewskie (315.511), Wzgórza Owińsko-Kierskie 
(315.512) oraz Równina Szamotulska (315.513). Południową granicę regionu wyznacza linia maksymalne-
go zasięgu moren czołowych fazy poznańskiej. Odrębność regionu określono na podstawie występujących 
wysoczyzn morenowych falistych, porozcinanych niewielkimi ciekami płynącymi w kierunku północnym do 
Warty, których doliny wykorzystują i przekształcają istniejące rynny subglacjalne.
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Region ten jest intensywnie wykorzystywany rolniczo. Południowo-wschodnią część zajmuje Pojezierze 
Grodziskie (315.59), do którego zalicza się 4 mikroregiony wyróżnione przez B. Krygowskiego (1961): Wał 
Lwówecko-Rakoniewicki (315.591), Równina Opalenicka (315.592), Pojezierze Stęszewskie (315.593), 
Równina Poznańska (315.594). Dominują tutaj płaskie wysoczyzny morenowe, a oś regionu stanowi nie-
wielki ciek Mogilnica. We wschodniej części charakterystyczne jest występowanie rynien subglacjalnych 
o przebiegu NNW-SSE, z jeziorami Niepruszewskim, Witobelskim, Dymaczewskim oraz o orientacji NNE-
-SSW z charakterystycznym jeziorem Strykowskim.
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Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy regionalizacji fi zycznogeografi cznej dla wybranych regionów 
Niżu Polskiego, sformułowano kilka wniosków:
 – istnieje konieczność weryfi kacji i ujednolicenia sposobu wyznaczania regionów, poprzez wypracowanie 

i przyjęcie określonej metody oraz konsekwentne uwzględnianie odpowiedniej rangi kryteriów; 
 – jednostki o specyfi cznych cechach należy uznawać za regiony podobnej rangi taksonomicznej. 

Rozległe, zalesione sandry powinny być na całym terytorium Niżu Polskiego uznawane za jednostki 
podobnej rangi. Równina Wałecka (314.65), Równina Charzykowska (314.67), Równina Urszulewska 
(315.16), Równina Ornecka (841.58) czy Równina Augustowska (842.74), a także wydzielone 
jednostki, Równina Nowotomyska (315.58) i Równina Iławska (314.91) są klasycznymi mezoregionami 
fi zycznogeografi cznymi; 

 – istnieje potrzeba weryfi kacji przebiegu granic regionów różnej rangi taksonomicznej (mezoregionów 
i makroregionów) w oparciu o szczegółowe badania i analizy komponentów krajobrazu, np. pomiędzy 
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makroregionami: Pojezierze Iławskie, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie i Pojezierze Mazurskie. Na 
mapach zaprezentowanych w publikacji J. Kondrackiego (2000) przebiegi granic pomiędzy Pojezierzem 
Iławskim i Pojezierzem Mazurskim są różnie zaznaczane. Wyraźne różnice widać także w powierzchni 
i zasięgu mezoregionu Doliny Drwęcy. Szczegółową weryfi kację granicy mezoregionu Bory Tucholskie 
zaproponował ostatnio T. Giętkowski (2008);

 – należy wypracować jednolitą i ogólnie akceptowaną procedurę wyznaczenia mikroregionów 
fi zycznogeografi cznych dla całego Niżu Polskiego, które mogą być wykorzystywane jako jednostki 
podstawowe w różnego rodzaju opracowaniach planistycznych;

 – należy dopracować i ujednolicić procedury delimitacji naturalnych jednostek przestrzennych różnych 
poziomów taksonomicznych, by umożliwić ich większe praktyczne wykorzystanie w opracowaniach 
planistycznych, ocenach krajobrazu oraz w badaniach naukowych np. w celu uzyskania porównywalnych 
wyników rozpoznania struktury lub zróżnicowania krajobrazu (Kot 2006).
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