Ocena pojemnoĞci krajobazu...
INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH
INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS
Nr 2/I/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddziaá w Krakowie, s. 17–28
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi

Piotr Krajewski

OCENA POJEMNOĝCI KRAJOBAZU
JAKO NARZĉDZIE WSPOMAGAJĄCE
PROCES PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
____________
LANDSCAPE CAPACITY ASSESSMENT AS A TOOL
FOR SUPPORTING SPATIAL PLANNING
Streszczenie
Artykuá omawia problematykĊ oceny pojemnoĞci krajobrazu – stopnia,
w jakim dany krajobraz jest w stanie przyjmowaü kolejne zmiany w strukturze
przestrzennej, bez utraty swoich dotychczasowych walorów wizualnych. Badania
przedstawiono na przykáadzie miejscowoĞci Sulistrowice, znajdującej siĊ w gminie Sobótka, poáoĪonej w granicach Wrocáawskiego Obszaru Funkcjonalnego, ok.
40 km od Wrocáawia. Dyskusja dotycząca narzĊdzi i metod oceny krajobra-

zu jest szczególnie istotna w odniesieniu do obszarów o duĪych walorach
krajobrazowych (analizowany obszar znajduje siĊ w granicach ĝlĊĪaĔskiego Parku Krajobrazowego), które naleĪy uznaü za priorytetowe
w aspekcie okreĞlenia zasad zrównowaĪonego gospodarowania zasobami
krajobrazu. Zaproponowano metodĊ oceny bazującą na analizach materiaáów kartograficznych oraz na inwentaryzacji zasobów krajobrazu mających wpáyw na moĪliwoĞü ukrycia zmian w strukturze przestrzennej.
Przeprowadzone badania pozwoliáy wskazaü obszary, gdzie zmiany
w strukturze przestrzennej, związane z lokalizacją nowej zabudowy,
spowodują znaczną utratĊ walorów widokowych oraz obszary, gdzie
utrata tych walorów nastąpi dopiero po znacznym wyróĪnieniu formy, gabarytów czy koloru nowych obiektów.
Decyzje planistyczne dotyczące wyznaczenia nowych terenów zabudowanych, których powierzchnia jest czĊsto nieadekwatna do aktualnego zapotrzebowania spoáecznego, są podejmowane bez analizy skutków tych decyzji i zmian, jakie spowodują w krajobrazie. Ocena pojemnoĞci krajobrazu moĪe byü doskonaáym
narzĊdziem zrównowaĪonej gospodarki krajobrazem, wykorzystywanym jeszcze
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przed przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego lub wyborem lokalizacji
inwestycji. Pozwoli okreĞliü, które obszary ze wzglĊdu na ochronĊ walorów krajobrazowych powinny zostaü wyáączone spod zabudowy, a które mogą zostaü zabudowane.

Sáowa kluczowe: krajobraz, zmiennoĞü krajobrazu, pojemnoĞü krajobrazu, wraĪliwoĞü krajobrazu
Summary
The article discusses the problem of landscape capacity assessment - the
degree to which the landscape is able to accept further changes in the spatial
structure, without losing their existing visual qualities. The study are presented on
example of Sulistrowice village, situated in Sobotka municipality, located within
the functional area of Wroclaw, about 40 km from Wroclaw. Discussion of tools
and methods to assess the landscape is particularly important in relation to areas
of high landscape values (analyzed area is located within SlĊzanski Landscape
Park), which should be considered as priority in terms of the rules for sustainable
management of the landscape. Proposed method based on the analysis of
cartographic materials and inventory of landscape elements that have an impact
on ability to hide the changes in the spatial structure. The study allowed to identify
areas where changes in the spatial structure, especially the location of new
buildings, resulting in a substantial loss of scenic values, and areas where the loss
of these qualities will occur after distinguish the form, dimensions or color of new
buildings.
Planning decisions regarding the designation of new built-up areas which
are often inadequate for current demands of society, are made without considering
the consequences of those decisions and changes that will result in the landscape.
Landscape capacity assessment can be an excellent tool for the sustainable
management of the landscape, which can be used even before creating the local
plan or choosing location of investment. This will determine which area, due to the
protection of the landscape, should be excluded from development and that could
be built.
Key words: landscape, changeability of landscape, landscape capacity,
landscape sensitivity

WSTĉP

Poziom jakoĞci Īycia czáowieka moĪe byü okreĞlany przez wiele czynników. Jednym z nich jest otaczający go krajobraz – uwaĪany powszechnie za
dobro publiczne. Jego aktualny ksztaát bĊdący syntezą zmian, jakie zachodziáy
do tej pory w strukturze przestrzennej jest wyrazem troski i odpowiedzialnoĞci
spoáeczeĔstwa i wáadz lokalnych za ksztaát otoczenia. To wáaĞnie wáadze podstawowej jednostki samorządu terytorialnego – gminy w bezpoĞredni sposób
decydują o zmianach krajobrazu poprzez plany zagospodarowania przestrzenne18
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go oraz decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawą wszelkich dziaáaĔ planistycznych, zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, powinna byü zasada zrównowaĪonego rozwoju. BáĊdne i nieprzemyĞlane decyzje lokalizacyjne mogą doprowadziü do
nieodwracalnych zmian w krajobrazie, powstających w wyniku przeznaczenia
nieodpowiedniego obszaru pod zabudowĊ czy budowania obiektów niezharmonizowanych z otoczeniem.
Polityka przestrzenna gmin zawarta w studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego wskazuje obszary przeznaczone pod zabudowĊ, najczĊĞciej kosztem przylegáych áąk i pastwisk czy gruntów ornych. CzĊsto
obszar ten jest wiĊkszy niĪ caáa miejscowoĞü i zupeánie nieadekwatny do aktualnego zapotrzebowania spoáecznego. Lokalizacja nowych obszarów zabudowy
powinna byü wyznaczana w oparciu o analizĊ zasobów krajobrazu w miejscach,
gdzie nie spowoduje znacznej utraty aktualnych walorów krajobrazowych.
W takim przypadku konieczne jest wykonanie studium zmian krajobrazu, jeszcze przed przystąpieniem do prac planistycznych. Studium krajobrazu powinno
staü siĊ podstawą do sformuáowania zasad gospodarowania zasobami krajobrazu, w tym kierowania jego zmianami wynikającymi z lokalizacji nowych obszarów przeznaczonych pod zainwestowanie. Istotne jest jednak, by ocena krajobrazu opieraáa siĊ na metodach w maksymalny sposób pozbawionych
subiektywizmu, chociaĪ ze wzglĊdu na specyfikĊ ocenianego elementu nie bĊdzie go nigdy w caáoĞci pozbawiona. Obszarem, gdzie przeznaczenie ogromnego
obszaru pod zabudowĊ ma negatywny wpáyw na zachowanie walorów krajobrazowych jest miejscowoĞü Sulistrowice. Na jej przykáadzie dokonano oceny pojemnoĞci krajobrazu – stopnia, w jakim dany krajobraz jest w stanie przyjmowaü
kolejne zmiany w strukturze przestrzennej, bez utraty swoich dotychczasowych
walorów wizualnych (definicja wáasna).
CEL I METODY BADAē

Analizowany obszar obejmujący obrĊb geodezyjny Sulistrowice znajduje
siĊ w granicach gminy Sobótka (rys. 1). NaleĪy do najbardziej atrakcyjnych pod
wzglĊdem krajobrazu terenów poáoĪonych w bliskiej odlegáoĞci od Wrocáawia.
MiejscowoĞü znajduje siĊ na terenie ĝlĊĪaĔskiego Parku Krajobrazowego nad
Zalewem Sulistrowickim, co sprawia, Īe obszar ten staá siĊ popularnym miejscem lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, zwáaszcza zabudowy letniskowej oraz inwestycji z zakresu usáug turystyki. Obszar analiz wybrano na
podstawie wczeĞniejszego etapu badaĔ dotyczącego okreĞlenia poziomu dotychczasowych zmian w krajobrazie oraz zagroĪenia dla krajobrazu, jakie niesie ze
sobą realizacja polityki przestrzennej gminy zawartej w studium uwarunkowaĔ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego. ObrĊb Sulistrowice okazaá siĊ
terenem, którego krajobraz spoĞród wszystkich obrĊbów w gminie Sobótka
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podlegaá w okresie od 1938 r. do 2009 r. bardzo silnym przeksztaáceniom i jednoczeĞnie jest wg zapisów studium nadal zagroĪony silnymi zmianami. ĝwiadczy o tym chociaĪby 16 obowiązujących aktualnie w granicach obrĊbu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (stan na 2006 r., kiedy
opracowano plan miejscowy dla caáego obrĊbu z wyáączeniem 15 obszarów)
oraz wyjątkowo duĪa liczba zmian planu obejmujących z reguáy pojedyncze
grupy dziaáek, jakie miaáy miejsce po 2006 r.
Jako gáówny cel badawczy uznano okreĞlenie moĪliwoĞci kolejnych zmian
krajobrazu na terenie obrĊbu Sulistrowice, wynikających z lokalizacji nowych
obszarów zabudowanych, poprzez ocenĊ pojemnoĞci krajobrazu. Po raz pierwszy o wpáywie i konsekwencjach projektowanych zmian krajobrazu pisano pod
koniec lat 60-tych ubiegáego wieku w Stanach Zjednoczonych. Próbowano okreĞliü wspóáczynnik VAC – Visual Absorption Capability (Jacobs, Way 1969),
czyli poziom moĪliwoĞci absorbowania przez krajobraz okreĞlonych zmian.
MetodĊ wykorzystywano, zwáaszcza w odniesieniu do zmian krajobrazu leĞnego
(Anderson i in. 1979) oraz wyboru lokalizacji nowych inwestycji (Yeomans
1979). OkreĞlona wartoĞü wskaĨnika wskazywaáa na moĪliwoĞü ukrycia projektowanego elementu w konfiguracji terenu i w zieleni. W ostatnich latach badania nad pojemnoĞcią krajobrazu są prowadzone gáównie w Wielkiej Brytanii
i mają swoje zastosowanie zarówno podczas wyznaczania lokalizacji nowych
inwestycji, jak równieĪ w kontekĞcie strategicznych planów rozwoju miejscowoĞci. W 2002 roku Countryside Agency and Scottish Natural Heritage opracowaáa oficjalny przewodnik do oceny wraĪliwoĞci oraz pojemnoĞci krajobrazu
(Swanwick, 2004). W Polsce w ostatnich latach równieĪ podjĊto podobne badania dotyczące oceny odpornoĞci wizualnej krajobrazu (Rygiel 2007) czy wraĪliwoĞci krajobrazu na przeksztaácenia (Rozenau-Rybowicz, Szlenk-Dziubek
2007).
Analizy przeprowadzono stosując podziaá przestrzeni siatką kwadratów
o boku 250 m. Aby zrealizowaü przyjĊty cel badawczy opracowano metodĊ
oceny pojemnoĞci krajobrazu obejmującą 2 czĊĞci : ocenĊ pojemnoĞci wynikającej ze struktury przestrzennej analizowanego obszaru oraz ocenĊ pojemnoĞci
wynikającej z ekspozycji krajobrazowej. Metoda odnosi siĊ do biofizycznych
czynników pomijając aspekty spoáeczne jak np. rodzaj i liczba osób oglądających krajobraz czy preferencje ludzi związane z typem krajobrazu i ekonomicznych takich jak np. wartoĞü gruntu w danym miejscu. Zdecydowano tak ze
wzglĊdu na charakter analizowanych czynników . Czynniki biofizyczne mają
bardziej trwaáe odzwierciedlenie w krajobrazie niĪ czynniki spoáeczne i ekonomiczne, co czyni je áatwiejszymi do zinwentaryzowania i analizowania. Po drugie zaáoĪono, Īe ocena pojemnoĞci krajobrazu powinna byü przeprowadzana , by
wskazaü moĪliwoĞü lokalizacji nowej zabudowy, co wiąĪe siĊ ze zmianą czynników spoáecznych i ekonomicznych.
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Pierwszym etapem oceny pojemnoĞci krajobrazu jest ocena pojemnoĞci
wynikającej ze struktury przestrzennej, która obejmuje analizĊ elementów bezpoĞrednio wpáywających na moĪliwoĞü ukrycia w krajobrazie zmian w strukturze przestrzennej – uksztaátowanie terenu, wysokoĞü istniejącej roĞlinnoĞci
i zabudowy oraz zróĪnicowanie kompozycji krajobrazu. Dla kaĪdej z tych kategorii opracowano macierze wartoĞci punktowej, dziĊki którym moĪliwa jest
ocena kaĪdego z elementów. Wyniki analizy kaĪdego z elementów przedstawiono w postaci kartogramów dazymetrycznych. SpoĞród wszystkich analizowanych elementów jedynie wzrost nachylenia terenu moĪe zmniejszyü stopieĔ
pojemnoĞci krajobrazu. W pozostaáych przypadkach sytuacja jest odwrotna.
1. Uksztaátowanie terenu:
a) nachylenie terenu – zaáoĪono, Īe tereny bardziej nachylone są bardziej
widoczne niĪ tereny páaskie, przez co ich pojemnoĞü krajobrazowa jest mniejsza;
b) wystawa stoku – przyjĊto, Īe stoki poáudniowe jako bardziej oĞwietlone są bardziej widoczne niĪ stoki wschodnie, zachodnie oraz póánocne, przez co
ich pojemnoĞü krajobrazowa jest mniejsza;
1. WysokoĞü roĞlinnoĞci i zabudowy – zaáoĪono, Īe im wyĪsza roĞlinnoĞü
i zabudowa, tym wiĊksza jest moĪliwoĞü ukrycia zmian w krajobrazie:
a) wysokoĞü roĞlinnoĞci – przyjĊto podziaá na 3 kategorie:
– roĞlinnoĞü niska – uprawy polowe, áąki, pastwiska, obszary bagienne,
z zakrzaczeniami Ğródpolnymi i/lub liniowymi; obszary zabudowane z Īywopáotami, niskimi kĊpami krzewów o wysokoĞci do 1 m oraz pojedynczymi
drzewami o wysokoĞci do 5 m;
– roĞlinnoĞü Ğredniowysoka – uprawy polowe, áąki, pastwiska, obszary
bagienne, z zadrzewieniami Ğródpolnymi i/lub liniowymi; sady; obszary zabudowane z wysokimi kĊpami krzewów, Īywopáotami i/lub niskimi drzewami o
wysokoĞci do 5 m z pojedynczymi drzewami o wysokoĞci wiĊkszej niĪ 5 m;
– roĞlinnoĞü wysoka – obszary poroĞniĊte roĞlinnoĞcią wysoką niesklasyfikowane jako lasy, obszary zabudowane z kĊpami wysokich krzewów i drzewami o przewaĪającej wysokoĞci wiĊkszej niĪ 5 m
b) wysokoĞü zabudowy – przyjĊto podziaá na 3 kategorie:
– Brak zabudowy/zabudowa niska – obszary niezainwestowane, obszary
zainwestowane niekubaturowo, obszary zabudowane tymczasowo, zabudowa z
páaskim dachem do max. wys. 4 m;
– 1 lub 2 kondygnacje nadziemne – obszary zainwestowane z budynkami
jednorodzinnymi o 1 lub 2 kondygnacjach nadziemnych, w tym z uĪytkowym
poddaszem o max. wys. 9 m;
– >2 kondygnacje nadziemne – obszary zainwestowane z budynkami
jednorodzinnymi o wiĊcej niĪ 2 kondygnacjach nadziemnych, budynkami wielorodzinnymi, kompleksami usáugowymi i produkcyjnymi (hale handlowe, produkcyjne) o wys. powyĪej 9 m.
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2. Kompozycja roĞlinnoĞci i zabudowy – zaáoĪono, Īe im wiĊksze zagĊszczenie drzew, krzewów i zabudowy tym wiĊksza moĪliwoĞü ukrycia zmian
w krajobrazie:
a) zagĊszczenie roĞlinnoĞci (drzew i krzewów) – przyjĊto podziaá na 4 kategorie:
– brak drzew i krzewów – brak drzew i krzewów w jednostce odniesienia;
– roĞlinnoĞü rozproszona – pojedyncze drzewa i krzewy poniĪej 1% powierzchni /ha;
– roĞlinnoĞü skupiona – Ğrednio liczne drzewa i krzewy do 10% powierzchni/ ha;
– roĞlinnoĞü zwarta – liczne drzewa i krzewy powyĪej 10% powierzchni/ ha.
b) zagĊszczenie zabudowy – przyjĊto podziaá na 4 kategorie:
– obszar niezainwestowany – brak zabudowy w jednostce odniesienia;
– zabudowa rozproszona – max. do 2 budynków /ha
– zabudowa skupiona – max. do 4 budynków /ha
– zabudowa zwarta – powyĪej 4 budynków /ha
Drugim etapem oceny pojemnoĞci krajobrazu jest ocena pojemnoĞci wynikającej z ekspozycji krajobrazowej . Obejmuje analizĊ widocznoĞci poszczególnych obszarów z punktów widokowych oraz z wjazdów do miejscowoĞci. Wynik analizy przedstawiono w postaci kartogramu dazymetrycznego. Gáównym
kryterium oceny byáo otwarcie obszaru na widok publiczny.
PrzyjĊto podziaá na 3 kategorie:
– Brak otwarcia – teren nie jest widoczny z punktów widokowych i/lub
wjazdów do miejscowoĞci;
– CzĊĞciowe otwarcie z punktów widokowych i/lub wjazdów do miejscowoĞci – teren widoczny czĊĞciowo z punktów widokowych i/lub wjazdów
do miejscowoĞci;
– Caákowite otwarcie z tras, punktów widokowych i/lub wjazdów do
miejscowoĞci – teren w caáoĞci widoczny z punktów widokowych i/lub wjazdów do miejscowoĞci.
Ostatnim etapem oceny jest zestawienie ocen pojemnoĞci wynikającej ze
struktury przestrzennej oraz oceny wynikającej z ekspozycji krajobrazowej i
okreĞlenie wartoĞci punktowej na podstawie kolejnej macierzy wartoĞci.
Ostatecznie zaproponowano 5 stopniową klasyfikacjĊ pojemnoĞci krajobrazu w zaleĪnoĞci od otrzymanej wartoĞci punktowej:
– Bardzo niska pojemnoĞü krajobrazu – 2 pkt. – obszar o duĪej zmiennoĞci topograficznej, zlokalizowany z reguáy na poáudniowym stoku, z przewaĪającą niską roĞlinnoĞcią, z reguáy pozbawiony zabudowy i/lub drzew i krzewów,
w caáoĞci widoczny z punktów widokowych lub wjazdów do miejscowoĞci, na
którym wprowadzenie nowej zabudowy spowoduje caákowitą utratĊ walorów
widokowych, nawet w przypadku wprowadzenia roĞlinnoĞci osáonowej;
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– Niska pojemnoĞü krajobrazu – 3 pkt. – obszar o duĪej lub Ğredniej
zmiennoĞci topograficznej, z przewaĪającą roĞlinnoĞcią niską lub Ğredniowysoką, z pojedynczymi drzewami i krzewami, pozbawiony zabudowy lub z rozproszoną zabudową jednorodzinną o wys. do 9 m, w caáoĞci lub czĊĞciowo widoczny z punktów widokowych lub wjazdów do miejscowoĞci, na którym
wprowadzenie nowej zabudowy spowoduje czĊĞciową utratĊ walorów widokowych, nawet w przypadku wprowadzenia roĞlinnoĞci osáonowej;
– ĝrednia pojemnoĞü krajobrazu – 4 pkt. – obszar o Ğredniej zmiennoĞci
topograficznej, z przewaĪającą roĞlinnoĞcią Ğredniowysoką, ze skupiskami
drzew i krzewów i/lub rozproszoną lub skupioną zabudową jednorodzinną o
wys. do 9 m, z reguáy czĊĞciowo widoczny z punktów widokowych lub wjazdów do miejscowoĞci, na którym wprowadzenie pojedynczych zabudowaĔ nie
spowoduje utraty walorów widokowych, w przypadku wprowadzenia roĞlinnoĞci osáonowej. Stanie siĊ tak dopiero po intensyfikacji zmian lub ich wyróĪnieniu za pomocą ksztaátu, koloru, wysokoĞci;
– Wysoka pojemnoĞü krajobrazu – 5 pkt. – obszar o maáej lub Ğredniej
zmiennoĞci topograficznej, z przewaĪającą roĞlinnoĞcią Ğredniowysoką lub wysoką, ze skupiskami lub zwartmy przestrzeniami drzew i krzewów oraz skupioną lub zwartą zabudową jednorodzinną o wys. do 9 m, nie widoczny lub czĊĞciowo widoczny z punktów widokowych lub wjazdów do miejscowoĞci, na
którym wprowadzenie pojedynczych zabudowaĔ bez roĞlinnoĞci osáonowej lub
licznych zabudowaĔ osáoniĊtych roĞlinnoĞcią nie spowoduje utraty walorów
widokowych. Stanie siĊ tak dopiero po intensyfikacji zmian lub ich wyróĪnieniu
elementów za pomocą ksztaátu, koloru, wysokoĞci;
Bardzo wysoka pojemnoĞü krajobrazu – 6 pkt. – obszar páaski o maáej
zmiennoĞci topograficznej, z przewaĪającą, zwartą roĞlinnoĞcią wysoką, ze
zwartą zabudową jednorodzinną o wys. do 9 m i zabudowaniami wyĪszymi, nie
widoczny z punktów widokowych lub wjazdów do miejscowoĞci, na którym
wprowadzenie licznych zabudowaĔ nie spowoduje utraty walorów krajobrazu,
nawet przy braku roĞlinnoĞci osáonowej. Stanie siĊ tak dopiero po intensyfikacji
zmian lub ich wyróĪnieniu elementów za pomocą ksztaátu, koloru, wysokoĞci.
WYNIKI BADAē

Uksztaátowanie terenu – na podstawie analizy mapy topograficznej obszaru badaĔ okreĞlono stopieĔ nachylenia terenu – stosunek róĪnicy najwyĪszego
i najniĪszego punktu w danym kwadracie oraz odlegáoĞci miĊdzy nimi oraz wystawĊ stoków, w obu przypadkach w podziale na 3 kategorie. Stworzono macierz wartoĞci punktowych przypisując kaĪdej z kategorii wartoĞü od 1 do 3 pkt.
(tab. 1). Na tej podstawie opracowano kartogram dazymetryczny pojemnoĞci
krajobrazu wynikającej z uksztaátowania terenu (rys. 1). WiĊkszoĞü analizowanego obszaru znajduje siĊ na stoku póánocnym, tylko póánocno – zachodnia
23

Piotr Krajewski

czĊĞü obrĊbu obejmuje stok poáudniowy. NajwiĊksza czĊĞü terenu ma spadek
powyĪej 6%, bardzo maáy jest natomiast udziaá obszarów páaskich, które znajdują siĊ jedynie w póánocno – wschodniej czĊĞci obrĊbu.
WysokoĞü roĞlinnoĞci i zabudowy – na podstawie inwentaryzacji w terenie
okreĞlono dominującą wysokoĞü roĞlinnoĞci i zabudowy. Przy ocenie przyjĊto
zaáoĪenie, Īe im wyĪsza jest istniejąca roĞlinnoĞü i/lub zabudowa, tym bardziej
moĪliwe jest ukrycie nowych elementów w krajobrazie.
Tabela 1. Macierz wartoĞci dla uksztaátowania terenu
Table 1. Matrix values for topography
Wystawa stoków /
Ğredni spadek
pow. 6 %
3-6%
0-3%

Stok pd., pd. – wsch.,
pd.- zach.

Stok wsch., zach.

1
2 pkt.
3 pkt.
4 pkt.

2
3 pkt.
4 pkt.
5 pkt.

1
2
3

Stok pn,
pn. – wsch.,
pn. – zach.
3
4 pkt.
5 pkt.
6 pkt.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Stworzono macierz wartoĞci punktowych przypisując kaĪdej z kategorii
wartoĞü od 1 do 3 pkt. (tab. 2). Na tej podstawie opracowano kartogram dazymetryczny pojemnoĞci krajobrazu wynikającej z wysokoĞci roĞlinnoĞci i zabudowy (rys. 1). Na terenie miejscowoĞci dominuje zabudowa jednorodzinna
o wys. do 9 m z pojedynczymi zabudowaniami wiĊkszymi w centrum miejscowoĞci. RoĞlinnoĞü wysoka wystĊpuje gáównie na póánocy oraz zachodzie obrĊbu, natomiast roĞlinnoĞü niska dominuje we wschodniej oraz czĊĞciowo w czĊĞci
póánocnej i poáudniowej.
Tabela 2. Macierz wartoĞci dla Ğredniej wysokoĞci roĞlinnoĞci i zabudowy
Table 2. Matrix values for the average height of vegetation and buildings
ĝrednia wysokoĞü
roĞlinnoĞci / iloĞü
kondygnacji
brak/1
1
1-2
2
>2
3

<1m
1

1–5m
2

>5m
3

2 pkt.
3 pkt.
4 pkt.

3 pkt.
4 pkt.
5 pkt.

4 pkt.
5 pkt.
6 pkt.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Kompozycja roĞlinnoĞci i zabudowy – przyjĊto zaáoĪenie, Īe im wiĊksze
zagĊszczenie drzew i krzewów oraz zabudowy, tym bardziej moĪliwe jest ukrycie w krajobrazie zmian w strukturze przestrzennej (pod uwagĊ nie brano obszarów leĞnych, wyáączonych spod zabudowy). Stworzono macierz wartoĞci punk24
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towych przypisując kaĪdej z kategorii wartoĞü od 0 do 3 pkt. (tab. 3). Na tej
podstawie opracowano kartogram dazymetryczny pojemnoĞci krajobrazu wynikającej z kompozycji roĞlinnoĞci i zabudowy (rys. 1). Zabudowa zwarta znajduje
siĊ jedynie w centrum miejscowoĞci, natomiast wokóá dominuje zabudowa skupiona i rozproszona. Drzewa i krzewy nie wystĊpują we wschodnim kraĔcu obrĊbu oraz w czĊĞci poáudniowo – zachodniej, natomiast liczne drzewa i krzewy
znajdują siĊ gáównie w póánocnej i zachodniej czĊĞci obrĊbu.
Tabela 3. Macierz wartoĞci dla kompozycji krajobrazu
Table 3. Matrix values for the composition of the landscape
Kompozycja
zabudowy /
roĞlinnoĞci wysokiej
brak
rozproszona
skupiona
zwarta

0
1
2
3

Brak
zabudowy
0
0 pkt.
1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.

Tereny
zabudowy
rozproszonej
1
1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.
4 pkt.

Tereny
zabudowy
skupionej
2
2 pkt.
3 pkt.
4 pkt.
5 pkt.

Tereny
zabudowy
zwartej
3
3 pkt.
4 pkt.
5 pkt.
6 pkt.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 1 Ocena pojemnoĞci krajobrazu wynikająca z uksztaátowania terenu
(po lewej), wysokoĞci roĞlinnoĞci i zabudowy (Ğrodek)
oraz kompozycji roĞlinnoĞci i zabudowy (po prawej)
Figure 1. Landscape capacity assessment resulting from topography (left), height of
vegetation and buildings (center) and the composition of vegetation and buildings (right)
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Zestawienie opracowanych 3 kartogramów dazymetrycznych pozwoliáo na
sumaryczną ocenĊ pojemnoĞci krajobrazu wynikającej ze struktury przestrzennej
(rys. 2) w podziale na 3 kategorie w zaleĪnoĞci od iloĞci zdobytych punktów –
4-8 pkt. – pojemnoĞü niska, 9-13 pkt. – pojemnoĞü Ğrednia, 14-18 pkt. – pojemnoĞü wysoka.
Drugą czĊĞcią przeprowadzonych badaĔ byáa ocena pojemnoĞci wynikającej z ekspozycji krajobrazowej. OcenĊ wykonano na podstawie analizy widoku
z 1 punktu widokowego i 2 gáównych wjazdów do wsi. Najbardziej otwarty na
widok publiczny jest obszar w poáudniowej i póánocno – zachodniej czĊĞci
obrĊbu.

Rysunek 2. Ocena pojemnoĞci krajobrazu wynikająca ze struktury przestrzennej
(po lewej) oraz ekspozycji krajobrazowej (po prawej)

Figure 2. Landscape capacity assessment resulting from spatial structure (left)
and landscape exposure (right)
Ostatnią czĊĞcią analiz byáo porównanie obu ocen. Aby podkreĞliü znaczenie postrzegania krajobrazu przez czáowieka, zgodnie z definicją krajobrazu
zawartą w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, ocenie widocznoĞci nadano
taką samą wagĊ jak ocenie pojemnoĞci wynikającej ze struktury przestrzennej.
Pozwoliáo to okreĞliü ostateczną ocenĊ pojemnoĞci krajobrazu dla poszczególnych jednostek, którą przedstawiono takĪe w postaci kartogramu dazymetrycznego (rys. 3). Jak wskazuje ten kartogram obszary w zachodniej i póánocnej
czĊĞci obrĊbu są najlepszymi pod wzglĊdem ochrony krajobrazu terenami do
rozwoju nowej zabudowy.
26

Ocena pojemnoĞci krajobazu...

Rysunek 3. Ocena pojemnoĞci krajobrazu miejscowoĞci Sulistrowice
Figure 3. Landscape capacity assessment of Sulistrowice village
WNIOSKI

PostĊpująca urbanizacja obszarów atrakcyjnych pod wzglĊdem krajobrazu
powoduje znaczne zmiany w krajobrazie. Ochrona krajobrazu przed nadmierną i
chaotyczną zabudową polega nie tylko na tworzeniu obszarów chroniących
krajobraz, ale takĪe na racjonalnym ksztaátowaniu zmian w krajobrazie w skali
lokalnej i regionalnej. Aktualnie brak w polskim prawie obowiązku wykonywania studium przeksztaáceĔ krajobrazu, jakie nastąpią w wyniku tworzenia lub
zmian miejscowych planów zagospodarowania czy wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Brak równieĪ metod oceny, które pozwoliáyby wskazaü tereny,
gdzie lokalizacja nowych terenów zabudowy nie wpáynie negatywnie na sposób
postrzegania krajobrazu przez odbiorców. Przedstawiona na przykáadzie miejscowoĞci Sulistrowice metoda oceny pojemnoĞci krajobrazu pozwala na okreĞlenie obszarów predysponowanych mniej lub bardziej do lokalizacji zabudowy.
Miaáaby zastosowanie jeszcze przed przystąpieniem do sporządzenia planu np.
jako jedna z analiz w opracowaniu ekofizjograficznym lub przed wyborem najbardziej dogodnej lokalizacji nowej inwestycji. DziĊki temu moĪliwe byáoby
osiągniĊcie kompromisu pomiĊdzy wzrastającym zapotrzebowaniem spoáecznym na atrakcyjną przestrzeĔ, a wyáączeniem spod zabudowy najmniej pojemnych fragmentów krajobrazu.
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