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Abstract. Physico-geographical and geoche�ical syste�atics of the landscape units were analysed. For�al-logical and
factual reasons of syste�atics’ differences were discussed. �hree kinds of reference fields for co�plex physico-geographical
and geoche�ical research were proposed (physico-geographical geoco�plex, catena, geoche�ical arena).
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Wstęp – cel� i zakres pracy
�o głównych zadań ekologii kra��obrazu zalicza się opis, rozpoznanie i wy��aśnianie związków istnie��ących w
kra��obrazie, po��ęty� ��ako całość funkc��onu��ąca zgodnie z prawa�i przyrody (por. Richling, Solon 2002, str. 14).
�o�ponenta�i kra��obrazu są składowe abiotyczne i biotyczne (niekiedy tak�e grupy ludzkie i „świat duchowy”),
zaś ��ego ele�enta�i – ��ednostki przestrzenne, tworzące hierarchiczne układy (ibid., str. 13, 66-67). W badaniach
kra��obrazu i ��ego struktury ekologia kra��obrazu korzysta z �etod innych dyscyplin, głównie geografii i biologii. Z
tego powodu bywa nazywana „dyscypliną łączącą przyrodników” (Richling 1996). Integrac��a ró�nych pode��ść do
kra��obrazu odbywa się �.in. dzięki analizie �etod, stosowanych przez poszczególne dyscypliny i subdyscypliny
przyrodoznawstwa.
W ninie��sze�� pracy pod��ęto próbę analizy dwóch ko�pleksowych u��ęć kra��obrazowych, bardzo istotnych z
punktu widzenia ekologii kra��obrazu ��ako dyscypliny łączące�� przyrodników. Są to u��ęcia: fizycznogeograficzne
(geoekologiczne) i geoche�iczne.

Materiał i metoda
�nalizą ob��ęto �ateriały opublikowane w ksią�kach z zakresu geografii fizyczne�� (�.in. �ondracki 1976,
Przewoźniak 1987, Schultz 1988, Richling 1992, Pietrzak 1998, Ostaszewska 2002) oraz geoche�ii kra��obrazu
(Polynov 1956, Glazovska 1964, Perel�an 1971, Perle�an, �asi�ov 1999).
�naliza dotyczyła: 1) definic��i kra��obrazu; 2) �etod syste�atyzowania ��ednostek kra��obrazowych.
�efinic��e kra��obrazu oraz ��ego syste�y klasyfikacy��ne rozpatrywano od strony: 1) for�alne��; 2) �erytoryczne��.
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Uwagę skoncentrowano na ró�nicach pode��ść i „�etodologicznych pułapkach”, utrudnia��ących współpracę
przedstawicieli obu nurtów nauki o kra��obrazie.

Wyniki
Porównanie definicji krajobrazu
Z for�alnego punktu widzenia, definic��e kra��obrazu opracowane przez geografów i geoche�ików okazu��ą
się podobne. Na gruncie obu nauk nastąpiło oderwanie po��ęcia „kra��obraz” od ��ego potocznego znaczenia
(„widok okolicy”). Obie dyscypliny z�ieniły zakres po��ęcia oraz uregulowały sposób ��ego u�ycia w roli ter�inu
naukowego.
Naukowe definic��e „kra��obrazu” �a��ą charakter no�inalny, czyli odpowiada��ą na pytanie: co nale�y rozu�ieć
pod definiowany� po��ęcie�? Są opracowane w stylizac��i przed�iotowe��, zate� do ich poprawności niezbędne
��est istnienie przed�iotu, spełnia��ącego warunki sfor�ułowane w definic��i. Przed�iot ten nie �usi być ��ednak
to�sa�y z przed�iote� wskazany� przez definic��ę „potoczną”. Warto przypo�nieć, i� z podobny� z��awiskie�
�a�y do czynienia w wielu naukach, tak�e przyrodniczych. Przykłade� ��est definic��a „soli” przy��ęta w che�ii,
zestawiona z definic��ą te�� substanc��i w ��ęzyku potoczny� (por. ���dukiewicz 1974, str.76).
Pod względe� treści definic��e geoche�iczne i fizycznogeograficzne „kra��obrazu” wykazu��ą zarówno
podobieństwa, ��ak i ró�nice. Obie nauki w podobny sposób poszerzyły zakres ter�inu. �o składowych
kra��obrazu zaliczono zarówno ko�ponenty widzialne, np. szatę roślinną, rzeźbę, ��ak i niewidoczne, np. gleby,
wody gruntowe. Obie dyscypliny podkreśliły syste�owy charakter definiowanego obiektu. �la geografa
fizycznego i geoche�ika „kra��obraz” nie ��est zate� prosty� nagro�adzenie� ko�ponentów w przestrzeni, lecz
układe� wykazu��ący� wewnętrzne powiązanie. Na gruncie geografii fizyczne�� właściwość ta bywa określana
��ako „całościowość organizacy��na” i precyzowana w następu��ący sposób: „z�iana któregoś z ko�ponentów
pociąga za sobą bezpośrednie lub pośrednie z�iany o zró�nicowany� nasileniu w pozostałych ko�ponentach”
(Przewoźniak 1987, str. 26). Rodza�� i natę�enie z�ian nie są definiowane. Inacze�� dzie��e się w geoche�ii
kra��obrazu, która ��ednoznacznie określa charakter powiązań �iędzy ko�ponenta�i kra��obrazu. Są one
zdeter�inowane �igrac��ą pierwiastków che�icznych (�echaniczną, wodną, at�osferyczną i/lub biologiczną).
Jak widać, definic��a „kra��obrazu” w u��ęciu geoche�ii ��est wyraźnie��sza, a zaraze� wę�sza ni� w geografii
fizyczne��. Syste� powiązany dzięki �igrac��i pierwiastków �o�e być uznany za szczególny przypadek syste�u
powiązanego dzięki „całościowości organizacy��ne��”. �esygnaty ter�inu „kra��obraz”, wskazywane przez obie
dyscypliny, �ogą się zate� (niekiedy) pokrywać. W te�� sytuac��i porównanie �etod klasyfikac��i kra��obrazu
stosowanych przez geografię fizyczną i geoche�ię wyda��e się obiecu��ące.

Porównanie systematyk krajobrazu
Fizycznogeograficzne i geoche�iczne klasyfikac��e kra��obrazu ró�nią się w sposób istotny.
Od strony for�alne�� wiele (zwłaszcza starszych) syste�ów klasyfikacy��nych kra��obrazu geoche�icznego
przypo�ina „a-przestrzenne” syste�y stosowane w gleboznawstwie i botanice. W syste�atykach tego
typu ten sa� obiekt (np. pedon, roślinę, ele�entarny kra��obraz geoche�iczny) przyrównu��e się do ró�nych
wzorców i zalicza do ró�nych szczebli taksono�icznych (np. rodza��u i gatunku rośliny; działu, rzędu, typu i
podtypu gleby). Nato�iast w geografii kra��obrazu do�inu��e u��ęcie „przestrzenne”, w który� ��ednostki wy�szych
szczebli uzysku��e się przez połączenie sąsiednich ��ednostek ni�szych szczebli (np. typy fac��i łączy się w typy
poduroczysk). Przykład ró�nicy obu pode��ść pokazano w tabeli 1.
Warto podkreślić, �e nie wszystkie syste�atyki kra��obrazu wykazu��ą opisaną wy�e�� ró�nicę for�alną. O ��e��
istnieniu trzeba ��ednak pa�iętać, poniewa� odrębność logiczna procedur prowadzi do nieporównywalności
rezultatów. W te�� sytuac��i zestawianie �ap kra��obrazu geoche�icznego i geograficznego nie powinno się
ograniczać do nało�enia konturów wyró�nionych ��ednostek. Zawsze �usi być poprzedzone staranną analizą
sposobu uzyskania ich hierarchii. Znacząco ró�ne są tak�e kryteria wyró�niania ��ednostek, zwłaszcza na
wysokich szczeblach klasyfikac��i (tab. 2). W przypadku geografii fizyczne�� kryteria�i podziału kra��obrazu są
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�abela 1. Przykładowe ��ednostki syste�atyki „a-przestrzenne��” i „przestrzenne��”
�able 1. Selected exa�ples of spatial and non spatial landscape units
Hierarchia ��ednostek geoche�icznych (na przykładzie
��ednostek rangi fac��i, wg Glazovskie�� 1964)

Hierarchia ��ednostek fizycznogeograficznych

�yp kra��obrazu superakwalnego

�yp terenu

Podtyp kra��obrazu superakwalnego

�yp uroczyska

�lasa kra��obrazu superakwalnego

�yp poduroczyska

Rodza�� kra��obrazu superakwalengo

�yp fac��i (ekotopu)

ko�ponenty abiotyczne (i stabilne), np. budowa geologiczna, rzeźba, nato�iast w geoche�ii kra��obrazu –
ko�ponenty biotyczne (i dyna�iczne, np. woda). W te�� sytuac��i uzyskany obraz ��ednostek kra��obrazowych ��est
ró�ny w obu naukach. Warto równie� podkreślić, �e syste�atyka kra��obrazu geoche�icznego ��est szersza od
fizycznogeograficzne�� (o kategorię kra��obrazów subakwalnych) – obe���u��e całą planetę, a nie tylko lądy.
Wspólną cechą obu (zwłaszcza starszych) syste�ów klasyfikacy��nych ��est poło�enie nacisku na warunki
zachodzenia procesów, a nie na procesy kra��obrazowe. Rozwó�� składnika operacy��nego �etody naukowe��
obu subdyscyplin, ��aki nastąpił w ostatnich 20-30 latach, u�o�liwia ��ednak coraz dokładnie��szą, ilościową
ocenę dyna�icznych z��awisk kra��obrazowych. Nowsze syste�atyki kra��obrazu geoche�icznego i
fizycznogeograficznego uwzględnia��ą zate� więce�� para�etrów opisu��ących ��ego dyna�ikę (por. klasyfikac��a
kra��obrazu geoche�icznego - Perel�an, �asi�ov 1999, klasyfikac��a kra��obrazu stref geograficznych - Schultz
1988).
�abela 2. Ró�nice rangi kryteriów deli�itac��i ��ednostek kra��obrazowych
�able 2. �ifferences in ranks of criteria of landscape units deli�itation
Hierarchia kryteriów w geoche�ii kra��obrazu

Hierarchia kryteriów w geografii fizyczne��

Biologiczny obieg substanc��i

Cechy podło�a

Che�iz� gleb

Wody

Che�iz� wód

Gleby

Cechy podło�a

Świat �ywy

Dyskusja
Stwierdzone ró�nice w definiowaniu i syste�atyzowaniu kra��obrazu skłania��ą do postawienia dwóch pytań,
wa�nych z punktu widzenia ekologii kra��obrazu ��ako dyscypliny łączące�� ró�ne nurty przyrodoznawstwa.
Pytanie pierwsze dotyczy �o�liwości korelac��i fizycznogeograficznych i geoche�icznych syste�ów klasyfikac��i
kra��obrazu, pytanie drugie - owocności łączenia obu pode��ść w ko�pleksowych badaniach kra��obrazowych.
Odpowiedź na pierwsze pytanie ��est, niestety, negatywna; ��ednostka�i, których treść i granice �ogą (lecz
nie zawsze �uszą) być wspólne dla ró�nych u��ęć kra��obrazowych, okazu��ą się fac��a (ekotop) oraz strefa
kra��obrazowa. Brak wspólnego pola odniesienia dla badań w skali �nie��sze�� ni� topiczna (1: 5 000 - 1: 10 000), ale
większe�� ni� planetarna (rzędu 1: 20 �ln) wskazu��e na istotną trudność w prowadzeniu studiów kra��obrazowych,
łączących nurt fizycznogeograficzny i geoche�iczny (por. Ostaszewska 1992, Richling, Ostaszewska 1993).
Odpowiedź na pytanie drugie nie ��est ��ednak z zało�enia negatywna. Szerokie sfor�ułowanie definic��i kra��obrazu
fizycznogeograficznego stwarza bowie� szansę na wypracowanie �etodyki wyró�niania pola podstawowego,
odpowiedniego dla badań ko�pleksowych. Próby stworzenia podstaw ��ego deli�itac��i, explicite lub i�plicite
wykorzystu��ące po��ęcie „geoko�pleksów”, pode���owane były �.in. w geograficzny� ośrodku warszawski�
(Ostaszewska, Harasi�iuk 1990, �alinowska 1997, Lechnio 2005).
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Wnioski
�naliza geoche�icznego i fizycznogeograficznego pode��ścia do badań kra��obrazowych wskazu��e, �e nawet
bliskie sobie subdyscypliny nauki o kra��obrazie operu��ą nieco inny� aparate� po��ęciowy� i od�ienny�i
�etoda�i syste�atyki. Prowadzi to do uzyskania ró�nych podziałów kra��obrazu, opartych na odrębnych
zało�eniach, tak for�alnych, ��ak �erytorycznych. W te�� sytuac��i uzyskanie ko�pleksowego u��ęcia ekologicznokra��obrazowego okazu��e się zadanie� bardzo trudny�. W �adny� wypadku nie �o�e sprowadzać się do
„nakładania” danych, które to działanie �ogłoby narazić nas na zarzut „interdyscyplinarności euforyczne��” (por.
w te�� sprawie �repl 1996, Ostaszewska 2002).
Poszukiwania wspólnego pola odniesienia dla fizycznogeograficznych i geoche�icznych badań kra��obrazu
�ogą iść w ró�nych kierunkach. �otychczas na��częście�� wykorzystywano �o�liwości, ��akie da��e po��ęcie
„geoeko�pleksu fizycznogeograficznego” (określone�� lub nieokreślone�� rangi taksono�iczne��). Na potrzeby
badań geograficzno-geoche�icznych, ��ednostki tego typu wyró�niano z uwzględnienie� para�etrów
che�icznych. Niedostatecznie sprawdzone są nato�iast dwie inne, obiecu��ące �o�liwości. Pierwsza z nich
polega na zastosowaniu kateny kra��obrazowe�� w roli pola odniesienia. Po��ęcie kateny ��est wspólne dla obu
subdyscyplin, a ��e�� deli�itac��a nie wy�aga �adnych z�ian ani dostosowań �etodycznych. �o�liwość druga to
wykorzystanie w roli pola odniesienia tzw. areny kra��obrazowe��. �en typ ��ednostki geoche�iczne�� odpowiada
fizycznogeograficzny� geoko�plekso� częściowy� ró�nych typów (w na��prostszy� przypadku: zlewni).
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