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Abstract. �he state of the natural environ�ent in definite area is a consequence of interaction of natural and anthropogenic 
forces. On a base of analysis of different landscapes classifications the conclusion was �ade, that all of the� are sub��ective 
and dedicated �ostly for practical use. Classification of landscapes originality, naturality, cultural values and level of 
degradation re�ains unsatisfactory. Characteristic attributes of analysed landscapes classifications are their irregularity 
and a�biguity. �ifferent criteria are taken into consideration to for�ulate landscape classification syste�. �he �ost of 
classifications include diversity of landscapes structure, functions and character of species �igrations. Classification syste� 
basing on an evaluation of natural environ�ental stability, resistance, inertia and elasticity also exist.  By evaluating and 
classyfying of landscapes the i�portant proble� is to distinct two types of environ�ental transfor�ation: its degradation 
and devastation. Classification’s synony�ity and possibility to repeat once i�ple�ented criteria in another study is also of 
high i�portance.
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Sytuac��a środowiska przyrodniczego określonego obszaru ��est konsekwenc��ą współwystępowania oraz 
wza��e�nego oddziaływania sił przyrody i antropopres��i. Początek rozwo��u antropogenicznego przeobra�enia 
kra��obrazów Polski datu��e się zazwycza�� od ostatniego zlodowacenia, które wycofało się z terytoriu� kra��u ok. 
12 tys. lat te�u. Przestrzeń geograficzna Polski w holocenie kształtowała się ze z�ienną dyna�iką procesów 
przyrodniczych oraz antropopres��i. Na dyna�ikę tę wpływały z�iany o charakterze naturalny�, związane 
głównie z holoceński�i wahania�i kli�atyczny�i oraz zró�nicowana intensywność oddziaływania człowieka, 
która ��akościowo i ilościowo związana była z rozwo��e� zagospodarowania. Podczas prze�ian kra��obrazów 
Polski, począwszy od ustąpienia zlodowaceń ple��stoceńskich, czynniki naturalne i antropogeniczne rozwo��u 
zagospodarowania przestrzennego były powiązane, stąd prowadzenie klasyfikac��i typologiczne�� lub regionalizac��i 
kra��obrazów dla ró�nych potrzeb związanych z zagospodarowanie� przestrzenny�, bez uwzględnienia 
naturalnych predyspozyc��i środowiska przyrodniczego oraz skutków antropopres��i w obrębie struktury i 
funkc��onowania, prowadzi do błędów rzutu��ących na przydatność stosowanych pode��ść �etodycznych. 
Zagadnienie oceny z�ian antropogenicznych w układach przyrodniczych i związane z ni�i klasyfikac��e 
ekosyste�ów oraz kra��obrazów w ostatnich latach przedstawiane były �.in. przez Richlinga i Solona (1996) 
oraz Pietrzaka (1998). �utorzy przedstawili w tych publikac��ach przegląd teoretycznych i praktycznych 
aspektów oceny antropopres��i w kra��obrazach oraz przykładowe, charakterystyczne dla współczesnych badań 
kra��obrazowych, klasyfikac��e układów przyrodniczych ze względu na stan środowiska. Przedstawiono �iędzy 
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inny�i porównanie ró�nych syste�ów oceny stopnia odkształcenia ��ednostek kra��obrazowych.
W dotychczasowych u��ęciach teoretycznych i praktycznych stosowanych w geografii kra��obrazu wyró�nia się 
dwa typy syste�ów no�enklatury i klasyfikac��i kra��obrazów: pod�iotowy i przed�iotowy.
W syste�ie pod�iotowy� podstawowe znaczenie �a badacz, który w procesie badawczy� określa 
przed�iot badań pod kąte� swoich oczekiwań. Przykłade� takiego postępowania ��est koncepc��a kra��obrazów 
naturalnych wyró�nianych na podstawie cech przyrodniczych (Richling 2005). �nalogicznie wyró�nia się 
kra��obrazy geoche�iczne, geobotaniczne i inne kra��obrazy „przy�iotnikowe”. �eli�itac��a tych kra��obrazów 
oraz klasyfikac��a ��est obarczona „antropocentryz�e�”, który w konsekwenc��i znacznie utrudnia porównywanie 
��ednostek wydzielonych w ró�nych u��ęciach no�enklaturowych. W wyniku wyznaczania i klasyfikowania tych 
kra��obrazów na określony� obszarze często nie występu��e pokrycie granic deli�itowanych ��ednostek, co �o�e 
prowadzić do wniosku, �e nie obe���u��ą one obiektywnie istnie��ących kra��obrazów. �ra��obrazy klasyfikowane w 
pode��ściu pod�iotowy� �ogą w rzeczywistości przestrzenne�� nie występować. 
Nie oznacza to, �e klasyfikowania kra��obrazów traktowanych pod�iotowo nie nale�y przeprowadzać. 
Przeciwnie, klasyfikac��e takie �a��ą bardzo du�e znaczenie praktyczne, np. przy ocenie stanu antropogenicznego 
przeobra�enia środowiska przyrodniczego zanieczyszczenia�i wód, gleb i powietrza (kra��obrazy geoche�iczne) 
lub przy waloryzac��ach prowadzonych dla potrzeb oceny przekształcenia szaty roślinne�� i ochrony ró�norodności 
biologiczne�� (kra��obrazy geobotaniczne).
W przed�iotowy� syste�ie klasyfikac��i kra��obrazów dokonu��e się oceny rzeczywiście istnie��ących w przestrzeni 
geograficzne�� zło�onych tró��wy�iarowych, lub w inny� u��ęciu czterowy�iarowych, struktur. W analizach 
kra��obrazów struktury te �a��ą wy�iar przestrzenny �ierzony w kilo�etrach kwadratowych. Są to ��ednostki du�e. 
�lasyfikac��a odbywa się ��ako proces porządkowania zbioru ��ednostek z przy��ęcie� po��edynczych lub grupowych 
kryteriów oceny. Przykłade� takiego postępowania ��est typologia i regionalizac��a fizycznogeograficzna, które�� 
zało�enia przedstawił �.in. �ondracki (1976). 
Jedny� z na��bardzie�� rozpowszechnionych w literaturze przed�iotu syste�e� klasyfikacy��ny� kra��obrazu ze 
względu na skalę antropogenicznych przeobra�eń ��est podział na kra��obrazy pierwotne, naturalne, kulturowe 
i zdegradowane (zdewastowane) (Szczęsny 1977). Podział ten, przy braku bardzo precyzy��nych kryteriów i 
definic��i stosowanych po��ęć wyda��e się być niespó��ny i w oparciu o istnie��ący stan wiedzy anachroniczny. Jest 
to próba subiektywne�� klasyfikac��i bez wyraźnie skwantyfikowanych kryteriów oceny. Wszystkie cztery grupy 
celowe te�� klasyfikac��i wy�aga��ą przedyskutowania. Jedny� z wa�nie��szych proble�ów ��est ��ednoznaczność 
granic �iędzy poszczególny�i typa�i kra��obrazów (ryc. 1).
Przy klasyfikowaniu kra��obrazów do pierwotnych istotne znaczenie �a zdefiniowanie czasoprzestrzenne 
„pierwotności” ��ako kryteriu� klasyfikac��i. Zachodzi tu �.in. pytanie czy dla kra��obrazów staroglac��alnych w u��ęciu 
Galona (1972) pierwotny, czyli wolny od wpływu antropopres��i ��est kra��obraz tundry na przedpolu zlodowacenia 
bałtyckiego, czy te� kra��obraz okresu borealnego lub atlantyckiego? Pod względe� strukturalno-funkc��onalny� 
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Ryc. 1. �ra��obrazy na tle gradientu wzrostu antropopres��i – proble� granic �iędzy przedziała�i klasyfikac��i
Fig. 1. Landscapes on a background of anthropopressure gradient – the proble� of setting boundaries between classification 
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te ostatnie były bli�sze kra��obrazo� obecny� ni� kra��obrazy tundry, ale powstały one od początku ��ako skutek 
oddziaływania naturalnych sił przyrody i wzrasta��ące�� antropopres��i. Co więce�� antropopres��a w holocenie 
na terytoriu� Polski podlegała fluktuac��o� związany� z ��edne�� strony ze zwiększanie� się i z�nie��szanie� 
populac��i ludzi (wo��ny, epide�ie, �igrac��e), a z drugie�� strony z opanowywanie� przez nich nowych technik 
powodu��ących zwiększenie intensywności antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego. 
�latego te� definiowanie kra��obrazów z okresu atlantyckiego czy borealnego ��ako pierwotnych ��est niewłaściwe. 
Podziały z zastosowanie� grupy kra��obrazów pierwotnych w warunkach Polski wyda��ą się nie uwzględniać 
bardzo dyna�icznie następu��ących z�ian w okresie po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia. Przykładowo 
po��awia��ące się próby zaliczenia kra��obrazów leśnych Puszczy Białowieskie�� do kategorii kra��obrazów 
pierwotnych nie odpowiada��ą rzeczywistości i nie �a��ą uzasadnienia. 
Wyda��e się ponadto, �e ��e�eli uzna�y za kra��obrazy pierwotne układy przyrodnicze niez�ienione przez 
człowieka, to takie nie �ogą występować z przyczyn bardzie�� funda�entalnych ni� przedstawione wy�e��. �a�de 
badanie kra��obrazu związane ��est z ingerenc��ą w przed�iot badań. W związku z ty� uzasadniona ��est konkluz��a, 
�e kra��obrazy pierwotne w ty� u��ęciu przesta��ą ni�i być w �o�encie uznania lub krótko przed.
Podobną wątpliwość budzi klasyfikowanie kra��obrazów do grupy naturalnych. Z definic��i wszystkie kra��obrazy 
pierwotne są naturalne, czyli wyró�nianie dwóch klas nie �a tu sensu. Ponadto bardzo wa�ne ��est w takie�� 
klasyfikac��i podanie kryteriów uznania naturalności kra��obrazu. Je�eli �iarą naturalności kra��obrazu ��est nie 
występowanie antropopres��i ��ako czynnika kształtu��ącego, to takich kra��obrazów w warunkach Polski nie �a. 
Grupa kra��obrazów naturalnych ��est, zate� zbiore� pusty�, nie�a��ący� zastosowania; w �etodzie zbędny�. 
W większości u��ęć kra��obraz naturalny traktu��e się ��ako ukształtowany przy do�inu��ący� udziale sił przyrody i 
w niewielki� stopniu antropopres��i. Powsta��e zate� pytanie, co ��est �iarą oceny intensywności oddziaływania 
sił tworzących kra��obraz naturalny i ��aki ��est udział określa��ących ��e kryteriów ��akościowych i ilościowych w ty� 
podziale. Niezdefiniowanie tych kryteriów i nie nadanie i� �ate�atycznych �iar ogranicza (a nawet niekiedy 
dyskwalifiku��e) stosowalność tego podziału, ��ako u�o�liwia��ącego powtarzalne klasyfikowanie kra��obrazu przez 
ró�nych badaczy. Powtarzalność zastosowania �etody wyda��e się być ��edny� z podstawowych czynników 
warunku��ących ��e�� uznanie za u�yteczną i stanowiącą część paradyg�atu naukowego określone�� dziedziny 
badań.
Podobne wątpliwości budzi klasyfikowanie kra��obrazów do kulturowych i zdegradowanych. Z punktu widzenia 
ochrony środowiska przyrodniczego ka�dy kra��obraz kulturowy ��est zdegradowany� kra��obraze� naturalny�, 
podobnie ��ak ka�dy kra��obraz zdegradowany ��est kra��obraze� kulturowy�.
Przeprowadzona powy�e�� dyskus��a na��częście�� stosowanego podziału kra��obrazów ze względu na 
antropopres��ę wskazu��e, �e klasyfikac��a ta, ��ako �etoda naukowa, nie ��est wystarcza��ąca. �o�e być stosowana 
dla celów praktycznych na du�y� pozio�ie ogólności. Ze względu na wskazywane wy�e�� konsekwenc��e 
współwystępowania naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań w rozwo��u kra��obrazów Polski, wszystkie 
nale�y uznać za kra��obrazy kulturowe.
Przykłade�  nieprecyzy��nego klasyfikowania kra��obrazów ze względu na stan antropogenicznego przekształcenia 
��est równie� klasyfikac��a przedstawiona w pracy pod redakc��ą Von �rostego, Plachtera i Rosslera (1995). W 
podziale ty� występu��ą kra��obrazy naturalne – funkc��onu��ące zgodnie z prawa�i przyrody, kra��obrazy kulturowe 
tradycy��ne, w których człowiek uzale�niony ��est od funkc��onowania przyrody, kra��obrazy rolnicze nowoczesne, 
uwarunkowane naturalny�i predyspozyc��a�i, ale z du�y�i z�iana�i energetyczny�i oraz kra��obrazy terenów 
zurbanizowanych, z wyraźną do�inac��ą człowieka. �a�da z tych ��ednostek klasyfikacy��nych podobnie ��ak 
w przypadku podziału na kra��obrazy naturalne, kulturowe �o�e podlegać dyskus��i. Niedoprecyzowane ��est 
znaczenie podstawowego kryteriu� podziałów, ��aki� ��est „funkc��onowanie w zgodzie z prawa�i przyrody”, co 
oznacza, �e człowiek ��est uzale�niony od działania sił przyrody i czy w ��akichś kra��obrazach nie ��est uzale�niony. 
Nie ��est wskazane, co ��est �iarą do�inac��i człowieka w kra��obrazach zurbanizowanych. 
Podobne nieostre i subiektywne przedziały klasyfikac��i kra��obrazów ze względu na antropopres��ę w obrębie 
zbiorowisk roślinnych przedstawił Bakker (1979). Przedstawiony przez autora podział na kra��obrazy naturalne, 
subnaturalne, se�inaturalne i rolnicze był dyskutowany przez Richlinga i Solona (1996). W konsekwenc��i 
zaproponowano uzupełnienie te�� klasyfikac��i o kra��obrazy zurbanizowane.
Jeszcze ��edny� przekłade� nieostre�� klasyfikac��i kra��obrazów ze względu na antropogeniczne przekształcenia 
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��est podział przedstawiony przez Fisher i �ago�edowa (2004) na kra��obrazy:
- zhar�onizowane – cechu��ące się współistnienie� procesów przyrodniczych i soc��oekono�icznych oraz 
zachowaną w części przyrodnicze�� zdolnością do sa�oregulac��i,
- naruszone – cechu��ące się z�ieniony�i syste�a�i przepływu energii, ale z zachowanie� �o�liwości powrotu 
do pierwotne�� równowagi,
- przyrodniczo zdewastowane – z całkowicie z�ieniony�i syste�a�i przepływu energii, nie�o�nością powrotu 
do poprzednie�� równowagi i utraconą zdolnością sa�oregulac��i.
Powtarzalność zastosowania te�� �etody klasyfikac��i przy braku sprecyzowanych standardów oceny ��est bardzo 
ograniczona. 
W inny� podziale kra��obrazów ze względu na antropopres��ę opracowany� przez �ilkowa (1981) klasyfiku��e 
się kra��obrazy na podstawie do�inu��ącego kryteriu� u�ytkowania terenu. Wyró�nia następu��ące klasy 
kra��obrazów: 
- rolnicze – typy: polowy, łąkowo-pastwiskowy, sadowniczy, sadowniczo-polowy,
- prze�ysłowy, osiedlowy, drogowy – podklasy: osiedli wie��skich i �ie��skich,
- leśny – typy: naturalny, wtórny, leśno-kulturowy, 
- wodny – podklasy: zbiorników sztucznych, stawów i kanałów. 
�lasyfikac��a ta �a charakter bardzie�� zobiektywizowany. Proble�e� w powtarzalny� stosowaniu te�� �etody 
klasyfikac��i ��est określenie ��aki udział powierzchniowy danego typu u�ytkowania pozwala na zaklasyfikowanie 
do któregoś z grup kra��obrazów.  
Interesu��ący� przykłade� syste�u klasyfikacy��nego kra��obrazów ze względu na stan środowiska przyrodniczego, 
��est klasyfikac��a ze względu na stopień he�erobii – wpływu antropopres��i na ekosyste�y kra��obrazowe. Badania 
nad he�erobią zapoczątkowane przez Jalasa (1953) w kra��owe�� literaturze upowszechnił Pietrzak (1998). W 
badaniach he�erobii, która początkowo wiązana była z oceną z�ian w obrębie roślinności i u�ytkowania terenu, 
stosu��e się obecnie bardzie�� zró�nicowane �etody. Na��częście�� wyró�nia się następu��ące pozio�y klasyfikac��i 
kra��obrazów:
- ahe�erobia – obe���u��ąca kra��obrazy bardzo naturalne,
- oligohe�erobia – naturalne i półnaturalne,
- �ezohe�erobia – dalekie od naturalnych,
- euhe�erobia – obce do naturalnego,
- polihe�erobia – sztuczne,
- �etahe�erobia – całkowicie zdewastowane.
Na podstawie powy�sze�� dyskusy��ne�� analizy kilku charakterystycznych podziałów klasyfikacy��nych kra��obrazu, 
a tak�e analizy innych podziałów uwzględnia��ących kryteria stanu środowiska przyrodniczego �o�na 
wskazać na konieczność bardzie�� precyzy��nego definiowania zbiorów w klasyfikac��ach. Wyda��e się zasadne 
poszukiwanie równie� innych podziałów. Jedny� z �o�liwych ��est zastosowanie przedziałów antropopres��i 
według �ostrowickiego (1979), który wyró�nił cztery typy destrukc��i: degradac��ę, degenerac��ę, dysfunkc��ę, 
deko�pozyc��ę. �o�liwy ��est równie� podział podstawowy na kra��obrazy zdegradowane, t��. takie, gdzie nastąpiło 
antropogeniczne przekształcenie, ale ��ego skutki są odwracalne i kra��obrazy zdewastowane, gdzie skutki 
przeobra�eń są nieodwracalne. Na��trudnie��szy� zadanie� w obu przypadkach ��est zbudowanie standardów 
ewaluatywnych, na podstawie których ��ednoznacznie �o�na by dokonać klasyfikac��i.
Próbę klasyfikac��i uwzględnia��ące�� degradacy��ny i dewastacy��ny wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze 
pod��ął autor przy ocenie antropogenicznych przeobra�eń granicy kra��obrazowe�� doliny Odry na odcinku od 
�rapkowic do Opola (Badora, 2006). Ocenia��ąc stopień antropogenicznego przeobra�enia badane�� granicy 
wyró�niono dwa główne typy przekształceń, opiera��ąc się na ich odwracalności lub nieodwracalności:
- dewastac��ę – związaną z nieodwracalny� przekształcenie� geoko�pleksu w zakresie rzeźby terenu, 
powierzchniowych utworów geologicznych, warunków hydrologicznych i pokrywy glebowe��,
- degradac��ę – związaną głównie ze z�iana�i w obrębie szaty roślinne�� i niewielki� z�iana�i glebowy�i, bez 
ich �echanicznego zniszczenia.
Wyró�niono 7 stopni antropogenicznego przeobra�enia granicy: 
I – całkowite�� dewastac��i, związane�� z ��e�� odsunięcie� (wyrobiska surowców �ineralnych, rozcięcia drogowe) 
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oraz (lub) nadbudowanie� (terasa odpadowo-osadnicza), 
II – ograniczone�� dewastac��i związane�� z budową dróg równoległych do stoku oraz zabudową osadniczą i 
produkcy��ną, a tak�e �ałą architekturą, 
III – u�iarkowane�� dewastac��i i bardzo du�e�� degradac��i, związane�� z u�ytkowanie� granicy tak, ��ak przyległych 
gruntów ornych, 
IV – du�e�� degradac��i, związane�� z występowanie� biocenoz od�iennych od przyległych gruntów ornych lub 
terenów zabudowanych, ale ze zbiorowiska�i roślinności synantropi��ne��, 
V – średnie�� degradac��i związane�� z występowanie� zbiorowisk ziołorośli i �uraw o znaczny� stopniu 
naturalności, 
VI – �ałe�� degradac��i, związane�� z występowanie� zadrzewień i naturalnych �uraw kseroter�icznych i 
napiaskowych, 
VII – bardzo �ałe�� degradac��i, związane�� z występowanie� naturalnych dla warunków siedliskowych for�ac��i 
leśnych. 
Pierwsze dwa stopnie antropogenicznego przeobra�enia związane są ze z�iana�i nieodwracalny�i 
(dewastac��ą), cztery ostatnie ze z�iana�i odwracalny�i (degradac��ą), stopień III obe���u��e tereny występowania 
obu z��awisk. Wadą zaproponowane�� �etody ��est znaczna subiektywność oceny podstawowych kryteriów 
pozwala��ących na klasyfikowanie ��ednostek do określonych przedziałów. 
Na podstawie analizy ró�nych koncepc��i klasyfikac��i kra��obrazów ze względu na stopień antropogenicznego 
przekształcenia �o�na stwierdzić, �e w większości są one subiektywne i �ogą być stosowane głównie dla 
celów praktycznych. Charakterystyczny ��est brak skwantyfikowania �iar naturalności i antropogenicznego 
przekształcenia. 
Istnie��e �o�liwość konstruowania syste�ów klasyfikacy��nych ze względu na:
- liczbę stosowanych kryteriów – po��edyncze kryteria wydzieleń i klasyfikac��e wielokryteriowe,
- ze względu na z�iany w obrębie struktury,
- ze względu na z�iany w obrębie funkc��onowania.
Inne �o�liwe syste�y klasyfikacy��ne związane są z oceną stabilności, ekwifinalności, stałości, bezwładności, 
odporności i elastyczności, które syntetycznie przedstawili Richling i Solon (1996). �u�e znaczenie w tworzeniu 
klasyfikac��i �ogą �ieć oceny skutków antropopres��i w u��ęciu Sas-Bo��arskie�� (1994) ze względu na czas trwania, 
częstotliwość, skalę, charakter, przypadkowość, odwracalność i skutki dotyczące zasobów nieodnawialnych. 
�o�liwe są równie� podziały ze względu na stopnie dezorganizac��i naturalnych procesów przyrodniczych: 
przepływu energii, obiegu �aterii i przepływu infor�ac��i genetyczne�� (�igrac��i gatunków). Niezale�nie od 
przy��ętych kryteriów klasyfikac��i znaczenie podstawowe �a ��e�� powtarzalność i ��ednoznaczność.
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