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Abstract. Landscape, according to European Landscape Convention (2000), is described as an area perceived by people 
which character is the result of action and interaction of natural and/or hu�an factors. �an recognizes and values landscape 
through perception processes. Hu�an perception changes a piece of area into the idea of landscape. Landscape is the idea 
which unites all pheno�ena accessible by hu�an senses within a defined territory. It provides a �an with co�plex sti�uli 
which influence his decisions in spatial behaviour. �hose sti�uli are a source of infor�ation about landscape structure and 
function and also aesthetic experiences. Hu�an perception is usually �ultisensoral, but in a very specific situation, it �ight 
be do�inated by only one sense (i.e. during huge noise levels or unpleasant s�ells/odors).  �n i�portant role in do�inanting 
visual sti�ulus, particularly, is sound. 
Sound is integrally connected to geographical space and ti�e. It influences the idea of space and ti�e, by enriching the 
experience and giving the feeling of greatness and distance. Sound also functions in connection with  other landscape 
co�ponents, co�pleting the view and adding new content. �he �ost of landscape ele�ents and pheno�ena also have 
acoustic features.  �he perception of sound quality (pitches, ti�bres, intensity, har�ony) and the perception of �otion quality 
(velocity, rhyth�icity, dyna�ics, te�po) influence the sensitized cognition and  experience of landscape.  �he spreading of 
sound in landscape is dependent on the configuration of the land and type of its coverage.
�he ai� of this paper is the elaboration of classification �ethods and landscape assess�ent which takes into account the 
i�portant role of sound.  �he study is based on analysis of available sources concerning landscape ecology, landscape 
architecture, and interdisciplinary studies of soundscape. Sound pheno�ena classification, sound’s role in classification, 
and assess�ent of landscape have been presented. �hree �ethods of soundscape study in ecology and landscape studies 
have been proposed.  Soundscape is interpreted as an additional, quality varied sound layer of landscape. �hese are:
- a study conducted within landscape units (geoko�plexes, types of landscape, architectonic landscape units - J�R�) 
which take into account criteria related to sound pheno�ena, i.e. origin, volu�e, ti�bre, dyna�ics, ti�e of occurrence, 
rhyth�icity, legibility of infor�ation, function, sy�bolis�, aesthetics, or �ore general criteria such as: change, variety, 
har�ony, attractiveness, expressiveness, uniqueness, authenticity;
- distinguishing background (keynote), figure sounds (sound�arks), paths and edges (si�ilarity to the �atrix-path-corridor 
�odel and the �ental �ap of a city);
- sonotopes separation – creation of infor�ation layers which take into account geological, and hydrological types of terrain 
and the spreading of sound and its variety in perception (�odes of  listening).
It is crucial to take into account the i�portant role of sound in landscape classification and assess�ent. Research of 
perceptible landscapes (and also sounds capes) is the conception tool for the develop�ent not only of landscape ecology, 
but also of environ�ental protection and the for�ing/shaping and land use planning.  In this connection the possibility of “not-
only-seen-landscape” research provides new perspective of develop�ent. Would that be noticed by landscape ecologists?  

słowa kluczowe: percepc��a, estetyka kra��obrazu, ekologia dźwiękowa, kra��obraz dźwiękowy, sonotopy
key words: perception, landscape aesthetic, acoustic ecology, soundscape, sonotopes
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Wprowadzenie

W badaniach ekologiczno-kra��obrazowych kra��obraz ��est układe� wza��e�nie powiązanych ele�entów 
tworzących pełną, ale zró�nicowaną wewnętrznie całość, funkc��onu��ącą w zgodzie z prawa�i przyrody, 
obdarzoną zdolnością do sa�oregulac��i i charakteryzu��ącą się określony� indywidualiz�e� (Richling 2002); 
kra��obraz ��est syste�e� infor�acy��ny� środowiska geograficznego (�ichalczyk  2002). 
W świetle Europe��skie�� �onwenc��i �ra��obrazowe�� (2000) kra��obraz to obszar postrzegany przez ludzi, 
którego charakter ��est wynikie� działalności i interakc��i czynników przyrodniczych i/lub ludzkich; ��est zate� 
rzeczywistością geograficzno-psychologiczną (Bartkowski 1985). Człowiek pozna��e i wartościu��e kra��obraz 
poprzez procesy percepc��i. Ludzka percepc��a z�ienia wycinek powierzchni Zie�i w ideę kra��obrazu. �ra��obraz 
��est zate� ideą ��ednoczącą wszystkie dostępne z�ysła�i z��awiska w ra�ach określonego terytoriu� 
(Passarge 1924). �ra��obraz dostarcza człowiekowi zło�onych bodźców, wpływa��ących w du�y� stopniu na ��ego 
decyz��e i zachowania przestrzenne (�.in. Bartkowski 1985; �owalczyk 1992; Pietrzak 1998). Są one źródłe� 
infor�ac��i o strukturze i funkc��onowaniu kra��obrazu a tak�e źródłe� prze�yć estetycznych. Coraz częście�� w 
�iędzynarodowych progra�ach podkreślana ��est wielofunkcy��ność kra��obrazu. W kra��obrazie �a�y bowie� 
koegzystenc��ę funkc��i ekologicznych, ekono�icznych, kulturowych, historycznych i estetycznych. Na pierwszy 
plan stawiane ��est hasło ochrony ��akości i charakteru kra��obrazu, rozu�ianego ��ako indywidualna odrębność 
w ra�ach dobrze zidentyfikowanych charakterystycznych cech regionalnych. Walory estetyczne kra��obrazu 
są nie tylko bardzo istotny� składnikie� odczuwalne�� w ka�de�� chwili „��akości �ycia”, ale, co nie�nie�� wa�ne, 
są czynnikie� odgrywa��ący� istotną rolę w procesie kształtowania wielu istotnych cech duchowych ��ednostki 
ludzkie�� (Wo��ciechowski 1986). �okonywane są oceny charakteru kra��obrazu, polega��ące na identyfikac��i cech 
swoistych kra��obrazu i odró�nia��ących go od innych oraz określeniu rodza��u i warunków wprowadzenia z�ian i 
rozwo��u inwestyc��i. Istotną rolę odgrywa tu doświadczenie kra��obrazu, czyli czynnik percepc��i. Zwykle percepc��a 
��est �ultisensoryczna, ale w określone�� sytuac��i �o�e być zdo�inowana przez ��eden z�ysł (np. przy du�y� 
natę�eniu hałasu lub nieprzy��e�ny� zapachu). Obok do�inu��ących bodźców wizualnych szczególnie wa�ną 
rolę w percepc��i kra��obrazu odgrywa��ą bodźce dźwiękowe. Nie zawsze ��ednak ��est to dostrzegane w badaniach 
ekologiczno-kra��obrazowych, choć rozwó�� interdyscyplinarnych studiów kra��obrazu dźwiękowego (ekologii 
dźwiękowe��) i pro��ektowania akustycznego skłania w kierunku takiego spo��rzenia.
Cele� artykułu ��est wypracowanie �etod klasyfikac��i i oceny kra��obrazu uwzględnia��ących wa�ną rolę 
dźwięku. Studiu� oparto na analizie dostępne�� literatury z ekologii kra��obrazu, architektury kra��obrazu oraz 
interdyscyplinarnych studiów kra��obrazu dźwiękowego (soundscape studies). Przedstawiono klasyfikac��ę 
z��awisk dźwiękowych, rolę dźwięku w klasyfikac��i i ocenie kra��obrazu a następnie zaproponowano trzy �etody 
badań kra��obrazów dźwiękowych w ra�ach studiów ekologiczno-kra��obrazowych.

Kl�asy��kacje zjawisk dźwiękowyc�

�źwięk ��est integralnie związany z przestrzenią geograficzną (�uan 1987). �yna�izu��e przestrzeń, wzbogaca 
i udra�atycznia doświadczenie przestrzeni. Ogro�na większość przed�iotów i z��awisk �a równie� cechy 
akustyczne. Spostrzeganie ��akości dźwięków towarzyszących ró�ny� z��awisko� i charakteryzu��ących ��e 
(wysokości, barwy, nasilenia, współbrz�ień) oraz spostrzeganie ��akości ruchu z��awisk (szybkości, ryt�iczności, 
dyna�iki, te�pa) wpływa na wyostrzone poznawanie świata zewnętrznego. �źwięki �ogą dać silne poczucie 
wielkości (�asy) i odległości. Pełnie��sze u��ęcie „obrazu świata” nie ��est �o�liwe bez udziału czynnika 
akustycznego. 
�źwięk ��est ��edny� z na��bardzie�� intensywnych bodźców, wytwarza sko��arzenia z wizualną pa�ięcią �ie��sca. 
Wywołane zapa�iętany�i dźwięka�i a zwłaszcza sekwenc��a�i dźwięków (�elodią) sko��arzenia są spoiwa�i 
integru��ący�i postrzegane scenerie. Odbiór dźwięku ��est wa�ny� składnikie� naszych doznań e�oc��onalnych 
(prze�ycia estetycznego), dźwięk tworzy at�osferę �ie��sca. 
�źwięki �a��ą strukturę przestrzenną, nie tak ��ednak wyrazistą ��ak świat wizualny. Płynnie z�ienia��ą się w czasie, 
likwidu��ą granice obszaru wyznaczone wizualnie w terenie bądź na �apie, integru��ą i otacza��ą. Rozchodzenie 
się dźwięku zale�ne ��est od ukształtowania terenu oraz ��ego pokrycia. 
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�źwięk �o�na rozpatrywać według ró�nych kryteriów: akustycznego, se�antycznego, estetycznego. �wa 
��ednakowe dźwięki pod względe� psychoakustyczny� (wysoki, syczący dźwięk): woda wrząca w cza��niku oraz 
syk wę�a są od�ienne pod względe� se�antyczny� („będzie herbata”, „wą� przygotowu��e atak”) i estetyczny� 
(pierwszy przy��e�ny, drugi – niepoko��ący). �źwięk w kra��obrazie �o�e być dodatkowo analizowany pod 
względe� kryteriów przestrzennych: odległość z które�� ��est słyszalny, zdolność do wyró�niania się, pogłos. 
W badaniach dźwięku w kra��obrazie istotne ��est stosowanie pode��ścia holistycznego uwzględnia��ącego 
ró�norodne uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe. Reprezentu��e ��e koncepc��a kra��obrazu dźwiękowego 
(soundscape) wprowadzona przez kanady��skiego �uzykologa i ko�pozytora R.�. Schafera (1976), który 
po���ował go zarówno ��ako ko�pozyc��ę �uzyczną, ��ak i w kategoriach środowiska ludzkiego wraz z ��ego 
kontekste� percepcy��ny� i historyczno-społeczny�. �źwięki, które są nieustannie lub tak często słyszane 
przez daną społeczność, �e tworzą tło (tonac��a w ko�pozyc��i), na który� postrzegane są pozostałe dźwięki 
określane są ��ako kluczowe nuty dźwiękowe (keynote sounds). Na���nie��szą, postrzeganą przez ucho 
„cząstką” kra��obrazu dźwiękowego, osadzoną w kontekście czasoprzestrzenny� są zdarzenia dźwiękowe 
(sound events) analizowane wg rodza��u źródła (np. naturalnego, ludzkiego, stworzonego przez człowieka, lub 
�echanicznego),  funkc��i i kontekstu społecznego, sko��arzeń i sy�boliki, nastawienia osób indywidualnych 
i społeczeństwa. Pewne zdarzenia dźwiękowe �ogą być „sygnałe� dźwiękowy�” (sound signal), czyli 
dźwiękie� na który zwraca się szczególną uwagę. „�źwięk rozpoznawczy” (soundmark) to występu��ący w 
dane�� społeczności sygnał dźwiękowy, który ��est z ��akiegoś względu wy��ątkowy lub posiada szczególną wartość 
dla lokalne�� społeczności. �a�dy dźwięk, obe���owany zdefiniowany�i przed chwilą kategoria�i, posiada swó�� 
zasięg przestrzenny, określany ��ako „profil dźwięku” (sound profile) lub ��ego „przestrzeń akustyczna” (acoustic 
space). Jest to obszar, w obrębie którego konkretny dźwięk ��est słyszany zani� opadnie poni�e�� pozio�u 
szu�u otoczenia. �zy�ut (azimuth) to kierunek prze�ieszczania się dźwięku w horyzontalny� planie. Horyzont 
akustyczny (acoustic horizon) nato�iast to na��dalsza odległość w ka�dy� kierunku, z które�� dźwięki �ogą 
być słyszalne; określa granice akustyczne�� ko�unikac��i i po�aga zdefiniować geograficzne związki �iędzy 
społecznościa�i. Poniewa� następstwo dźwięków odbywa się w czasie, tworzy ono pewien „ryt�” i określone 
„te�po” kra��obrazu dźwiękowego. Ryt�y �ogą układać się w periodyczne „wzory”, „izoryt�y”, lub ��eszcze 
szersze „cykle”. �ra��obraz dźwiękowy �o�e posiadać ��edną z dwóch ��akości, określonych ter�ina�i „hi-fi” i „lo-
fi”. Pierwsza z nich oznacza taki, w który� dźwięki są wyraźnie słyszalne (clear) bez nakładania się (crowding) 
lub �askowania, nato�iast druga dotyczy kra��obrazu, w który� dźwięki nakłada��ą się na siebie, w wyniku 
czego występu��e �askowanie lub brak wyrazistości.
W zale�ności od akustyczne�� infor�ac��i �o�na równie� wydzielać: dźwięki naczelne, pierwszoplanowe (figure, 
foreground) oraz dźwięki tła (background). Pierwsze z wy�ienionych charakteryzu��ą się krótki�, za�ierzony� 
sygnałe�, indywidualnością, przyciąganie� uwagi, wielością, dyna�iką, związane są z określony�i 
wydarzenia�i. �źwięki tła nato�iast są długie, ciągłe, zło�one, tworzą at�osferę, �a��ą stałe poło�enie, nie 
wy�aga��ą uwagi (Hedfors 2003). Ze zdarzenia�i dźwiękowy�i �ogą być te� sko��arzone interaktywne funkc��e 
uwzględnia��ące reakc��e ludzkie. Wyró�nia�y dźwięki ostrzegawcze, towarzyszące, orientacy��ne, ochronne, 
relaksu��ące, stresu��ące, �onitoru��ące. Oprócz znaczenia istotne ��est natę�enie dźwięku (głośność), tonalność, 
wibracy��ność, wysokość, gęstość, rozciągłość, ob��ętość, barwa, ��asność, trwanie, organizac��a przestrzenna, 
lokalizac��a źródła dźwięku, dyna�ika, czystość brz�ienia. Wa�na ��est te� ocena estetyczna zdarzeń 
dźwiękowych, decydu��ąca o postrzeganiu dźwięków ��ako przy��e�nych lub nieprzy��e�nych. �o�na tak�e 
�ówić o har�oni��ności, ró�norodności, naturalności (stopniu przekształcenia antropogenicznego), unikalności, 
dawności, autentyczności kra��obrazów dźwiękowych (por. Iwa�iya i in. 1992). 

Dźwięk w ocenie krajobraz�

�źwięk ��est istotny� ele�ente� kra��obrazu, funkc��onu��e w powiązaniu z ��ego pozostały�i ko�ponenta�i, 
uzupełnienia obraz, wnosząc nową treść. �źwięk wpływa na ��akość kra��obrazu, kształtu��e ��ego charakter. W 
świetle ��ednego z raportów uzupełnia��ących Europe��skie�� �onwenc��i �ra��obrazowe�� – dźwięk przyczynia się 
do dowartościowania lub odrzucenia kra��obrazów. Postrzeganie ��akości dźwiękowych wyprzedza postrzeganie 
��akości wizualnych (Landscapes and individual and social well-being, ... 2003).
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Rola dźwięku ��ako wa�nego ko�ponentu doświadczania kra��obrazu została dostrze�ona w ocenie charakteru 
kra��obrazu Szkoc��i, obok zapachowych i wizualnych charakterystyk (Scotish Natural Heritage...2005). W 
Wielkie�� Brytanii wdra�any ��est progra� zachowania i wizualizac��i tranquillity, rozu�iane�� ��ako piękno, spokó��, 
cisza, równowaga, ró�norodność, słyszalność dźwięków przyrody – śpiewu ptaków, odgłosów wody (Campaign 
to Protect Rural England Tranquillity). �ranquillity ��est u�yteczny� wskaźnikie� ��akości obszarów wie��skich, 
określa charakteru kra��obrazu. Wysoką ��akość obszarów wie��skich warunku��e występowanie kra��obrazów 
naturalnych z obszara�i leśny�i, obecność i widzialność rzek, występowanie otwartych przestrzeni, obecność 
dzikie�� przyrody (ptaki), brak zagro�enia hałase� oraz przekształceń kra��obrazu (infrastruktura, urbanizac��a). 
Wartość tranquillity w kształtowaniu charakteru regionu dostrze�ono w doku�encie rozwo��u obszarów wie��skich 
�nglii (Rural White Paper), gdzie wskazano konieczność wz�ocnienia syste�u planowania, zarządzania i 
ochrony obszarów cichych.
�nderson i in. (1983) wykazał, �e na pozytywny odbiór danego �ie��sca �a��ą wpływ interakc��e �iędzy 
bodźca�i akustyczny�i i inny�i (światłe�, zapache�). �źwięki �ogą poprawić ocenę kra��obrazu, ��eśli są 
związane np. z roślinnością i wodą. �ogą te� wz�ocnić ocenę negatywną, na przykład ��eśli chaotyczne�� i 
intensywne�� zabudowie towarzyszy hałas. Carles i in. (1999) wykazał, �e w waloryzac��i kra��obrazu spó��ne 
ko�binac��e �iędzy dźwiękie� i obraze� są szacowane wy�e�� ni� ka�dy z bodźców osobno. Na��wy�szą ocenę 
uzysku��ą te przedstawia��ące �ycie (wegetac��ę) lub obfitość wody, w szczególności dźwięk i obraz stru�ienia. 
W związku z ty� istnie��e potrzeba identyfikac��i �ie��sc lub scenerii (kra��obrazy naturalne oraz har�oni��ne 
kra��obrazy kulturalne), gdzie konserwac��a środowiska dźwiękowego ��est niezbędna z powodu wartości dźwięku 
��ako źródła infor�ac��i lub z powodu zagro�enia hałase�. W percepc��i kra��obrazu ��ednak sa�e dźwięki nie 
wystarcza��ą; ludzie nie są zdolni do precyzy��nego rozpoznania �ie��sca tylko przez słuch, czego dowiodły 
badania Serafin (2004). I� bardzie�� zurbanizowany obszar, ty� bardzie�� negatywna ��est ocena dźwięku (Viollon 
i in. 2002). Z drugie�� strony odbiór kra��obrazu zale�y od oceny estetyczne�� dźwięku (przy��e�ny-nieprzy��e�ny, 
stresu��ący-relaksu��ący). �ostrzegana ��est konieczność dbałości o wysoką ��akość dźwięku (akustyczny ko�fort) 
w przestrzeni publiczne�� �iast. Związany ��est z ty� rozwó�� pro��ektowania akustycznego uwzględnia��ącego 
subiektywne i estetyczne aspekty, w ty� kontekst dźwięku (Bernat 2007). Badane są preferenc��e kra��obrazów 
dźwiękowych w obrębie placów �ie��skich (Yang, �ang 2005). Na uwagę zasługu��e troska władz �ie��skich 
Londynu o warstwę dźwiękową kra��obrazu (soundscape), zwłaszcza nabrze�nych bulwarów, parków, skwerów 
��ako rezerwuarów spoko��u i równowagi. Zarządzanie ��akością dźwiękową ��est wa�ny� wyzwanie� Mayor’s 
Ambient Noise Strategy (Sounder City). Poprzez partnerstwo publiczno-prywatne pro�owane są przykładowe 
pro��ekty ulepszania warstwy dźwiękowe�� oraz poprzez właściwe planowanie �ini�alizowany ��est hałas i 
zabezpieczane są na��cennie��sze, ró�norodne kra��obrazy dźwiękowe.
W ulepszaniu ��akości kra��obrazu �ie��skiego konieczne ��est uwzględnienie znaczeniowe�� zawartości dźwięku 
(se�antyczne pode��ście) (Rai�bault, �ubois 2005). Wa�na ��est dbałość o ró�norodność kra��obrazu dźwiękowego 
i dźwiękową to�sa�ość. Istotna ��est tak�e identyfikac��a źródła hałasu, rozpoznanie ��ego charakteru, interakc��i, 
przebiegu w czasie oraz dokonanie po�iarów. �onieczne ��est wy��aśnienie funkc��i i aktywności w których dźwięk 
się ob��awia. Uwzględnienie powy�szych kryteriów kształtu��e zrównowa�ony kra��obraz dźwiękowy (�da�s i in. 
2006).
W polskie�� ekologii kra��obrazu funkc��onu��e po��ęcie kra��obraz �ultisensoryczny na określenie obiektywnie istnie��ące�� 
rzeczywistości strukturalno-terytorialne��, która postrzegana ��est wielo�a z�ysła�i. �źwięk ��est traktowany ��ako 
��eden z bodźców, uzupełnia��ący inne doznania z�ysłowe. �oncepc��a kra��obrazu �ultisensorycznego znalazła 
�iędzy inny�i zastosowanie w charakterystyce i planowaniu obszarów turystyczno-wypoczynkowych w strefie 
pod�ie��skie�� Bydgoszczy (�owalczyk 1992). Od stosunkowo niedawna czynione są próby upowszechnienia 
po��ęcia „kra��obrazy dźwiękowe”, na określenie dodatkowe��, zró�nicowane�� ��akościowo dźwiękowe�� warstwy 
kra��obrazu. �ra��obraz dźwiękowy �o�na zdefiniować ��ako ko�pleks ele�entów przyrodniczych oraz ele�entów 
wprowadzonych przez człowieka na naturalnie ograniczony� odcinku zie�i, będący źródłe� aktualnie 
postrzeganych dźwięków, reprezentu��ących określone cechy estetyczne i odpowiada��ących za uzupełnianie 
widoku o określone infor�ac��e (Bernat 1999). �ra��obraz dźwiękowy odzwierciedla z��awiska społeczno-
ekono�iczne, kulturowe i przyrodnicze; ��est indywidualny dla ka�dego regionu, ��est częścią „ducha �ie��sca”. 
Stanowi zate� sens, istotę, wizerunek („i�age”) geograficznego regionu, zarówno wie��skiego, ��ak i �ie��skiego. 
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Prze�iany warstwy dźwiękowe�� kra��obrazu są wa�ny� wskaźnikie� prze�ian kra��obrazu (Bernat 2005). 
Podstawową �etodą badania współczesnych kra��obrazów dźwiękowych są spacery dźwiękowe (soundwalks), 
nato�iast historycznych – historia �ówiona (oral history). 

Metody badań krajobrazów dźwiękowyc� w st�diac� ekol�ogiczno-krajobrazowyc�

Zaproponowano trzy �etody badań kra��obrazów dźwiękowych w ra�ach studiów ekologiczno-kra��obrazowych. 
Są to:
-  studia w obrębie ��ednostek kra��obrazowych, uwzględnia��ących przede wszystki� ukształtowanie powierzchni 
i pokrycie, ��ako na��bardzie�� wpływa��ące na rozchodzenie się dźwięku (typy kra��obrazu, J�R�); istotne są tak�e 
warunki topokli�atyczne, stąd �o�liwe są tak�e analizy w obrębie geoko�pleksów; 
-  wydzielenie tła (kluczowe nuty dźwiękowe, background) i dźwięków charakterystycznych (figure) oraz ście�ek 
i krawędzi; 
- wydzielenia sonotopów - warstw infor�acy��nych uwzględnia��ących zró�nicowanie geologii, hydrologii, 
u�ytkowania, rozchodzenia się dźwięku oraz percepc��ę (sposoby słuchania).
W przypadku pierwsze�� z wy�ienionych istotne ��est określenie rodza��u źródła dźwięku (naturalne, 
antropogeniczne), czasu trwania (ciągły, powtarzalny, sporadyczny), głośności, dyna�iki (statyczny, w ruchu), 
barwy, znaczenia (rodza�� infor�ac��i) a następnie dokonanie oceny estetyczne�� (przy��e�ny, nieprzy��e�ny). 
�o�na tak�e oceniać kra��obrazy dźwiękowe stosu��ąc kryteria ogólnie��sze, ��ak: stan zachowania (stopień 
przekształcenia), uroz�aicenie (ró�norodność), wyrazistość, har�oni��ność, atrakcy��ność, wy��ątkowość 
(unikalność), autentyczność (por. �istowski 2006, �yga-Piątek 2007). Stan zachowania ��est rozu�iany 
��ako stopień odkształcenia kra��obrazu od ��ego stanu oryginalnego ukształtowanego zarówno przez procesy 
przyrodnicze, ��ak i historyczno-kulturowe; w odniesieniu do warstwy dźwiękowe�� kra��obrazu chodzi o 
zagro�enie hałase�, związany� głównie z urbanizac��ą i uprze�ysłowienie�, ��ako czynnika�i z�ienia��ący�i 
oryginalne cechy kra��obrazu. Uroz�aicenie to z�ienność cech kra��obrazu, w szczególności przyrodniczych; 
w odniesieniu do warstwy dźwiękowe�� kra��obrazu chodzi o wskazanie stopnia zró�nicowania (czy występu��ą 
�onotonne dźwięki, czy ró�norodne, infor�u��ące o bogactwie źródeł dźwięków). Wyrazistość nato�iast, czyli 
występowanie rozległych wnętrz kra��obrazowych oraz posiadanie �o�liwości ich obserwac��i to w odniesieniu 
do warstwy dźwiękowe�� kra��obrazu �o�liwość wyodrębnienia (czystość brz�ienia) poszczególnych dźwięków, 
identyfikac��i ich ze źródłe� dźwięku. Har�oni��ność �o�e być po���owana ��ako czysto estetyczny aspekt 
kra��obrazu, bądź szerze�� ��ako dopasowanie wza��e�ne środowiska przyrodniczego i sposobu ��ego wykorzystania 
lub zagospodarowania przez człowieka. Jako kryteriu� związane z dźwiękie� (�uzyką) będzie rozu�iane ��ako 
wza��e�ne dopasowanie dźwięków przyrodniczych i kulturowych, współtworzących dobrą ko�pozyc��ę.
�otychczas w polskie�� ekologii kra��obrazu dokonywane były oceny walorów percepcy��no-behawioralnych, 
polega��ące na wskazaniu preferenc��i, atrakcy��ności kra��obrazu dla przebywania ludzi, prze��awia��ące�� się 
bogactwe� odczuć i ró�norodnością bodźców, �.in. dźwiękowych (por. �istowski 2006, �owalczyk 1992, 
�alinowska 2006). Jak wykazała �owalczyk (1992) w badaniach przeprowadzonych w strefie pod�ie��skie�� 
Bydgoszczy w pierwsze�� kole��ności preferowane do wypoczynku są kra��obrazy leśne poza dna�i dolin i 
otwartych zbiorników wodnych z horyzonte� płytki� (�owalczyk 1992). Występu��e tu bowie� balsa�iczny 
zapach, spokó��, du�o zieleni, śpiew ptaków, gra cieni i światła. W oparciu o zró�nicowanie bodźcowości 
�o�na wyró�nić kra��obrazy silnie bodźcowe (du�e zró�nicowanie ilościowe i ��akościowe infor�ac��i odbierane�� 
większością z�ysłów; kra��obrazy o du�ych wysokościach względnych, strefy prze��ściowe, kra��obrazy bogate 
pod względe� zasobów gatunkowych roślin i zwierząt, zabudowy zwarte��, prze�ysłowe, strefy ko�unikacy��ne 
o du�y� natę�eniu ruchu), kra��obrazy bodźcowe (istnie��e prawdopodobieństwo warunkowe występowania 
wielu ró�nych sygnałów z�iennych w czasie; kra��obrazy terenów falistych i pagórkowatych, stoki krawędziowe 
krótkie, du�ych zespołów roślinnych, pól uprawnych gęsto uroz�aiconych zarośla�i i dolinka�i, środpolne 
stru�ienie, oczka wodne, ��eziora poni�e�� 1 ha, zabudowy rozproszone��, stref ko�unikac��i lokalne��), kra��obrazy 
słabo bodźcowe (spostrzegane są tylko po��edyncze sygnały lub o słaby� natę�eniu i ��ednorodne; kra��obrazy 
terenów równinnych lub falistych wielkopro�iennych, stoków krawędziowych długich, pól uprawnych, łąk 
uprawnych, lasów gospodarczych, lasów pod�okłych, bagnien) (�owalczyk, Wiatkin 1998, �owalczyk 2004). 
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Wspo�nieć ��eszcze nale�y o badaniach �ubiaka (2005) skoncentrowanych na analizie rozprzestrzeniania się 
dźwięku pochodzącego od środków ko�unikac��i drogowe�� w ró�nych geosyste�ach zlokalizowanych na obszarze 
Wielkopolski (WPN, g�. Sz�otuły, �. Węgrowiec). Wykazany został wpływ ukształtowania i u�ytkowania 
terenu na propagac��ę fali akustyczne�� z uwzględnienie� ele�entów �eteorologicznych, wilgotnościowych, co 
�a zastosowanie w fiz��ografii urbanistyczne��.
Badanie warstwy dźwiękowe�� kra��obrazu ��est �o�liwe tak�e poprzez wydzielenie w punktach orientacy��nych 
tła (kluczowe nuty dźwiękowe, background) i dźwięków charakterystycznych (figure) oraz ście�ek (ele�enty 
liniowe, wyznacza��ące trasy, wzdłu� których prze�ieszcza się dźwięk, np. ulice, kanały, linie kole��owe) i krawędzi 
(ele�enty liniowe, spełnia��ą one rolę barier unie�o�liwia��ących prze�ieszczanie się dźwięku). Nasuwa się 
podobieństwo do �odelu �atryc-płatów-korytarzy oraz �odelu �apy �entalne�� �iasta. Jest to zate� pode��ście 
skupia��ące się na analizie struktury i funkc��onowania kra��obrazu w aspekcie dźwiękowy� (por. �da�s i in. 
2006; �cGregor i in. 2006). �ryteria urbanistyczne, ��ak ście�ka, węzeł, punkt orientacy��ny, krawędź, obszar 
oraz akustyczne, ��ak te�po, ryt�, wysokość, barwa, artykulac��a, trwanie, tonalność/atonalność, konsonans/
dysonans, ryt�iczność/aryt�iczność posłu�yły do taksono�iczne�� analizy kra��obrazów dźwiękowych dzielnicy 
�lara w Sztokhol�ie (Schafer, Jarviluo�a 1998).  
Ostatnia z zaproponowanych �etod polega na wydzieleniu ��ednostek dźwiękowych, nazwanych przez Hedforsa 
(2003) sonotopa�i. Są to zate� warstwy infor�acy��ne uwzględnia��ące zró�nicowanie geologii, hydrologii, 
u�ytkowania, rozchodzenia się dźwięku oraz percepc��ę (sposoby słuchania). Badanie sonotopów, ułatwione 
przez rozwó�� technik GIS, �a zastosowanie w planowaniu przestrzenny� (Hedfors, Berg 2005). Przypo�nieć 
nale�y, �e nało�enie �ap ukształtowania (�orfo�etrii) i u�ytkowania terenu pozwoliło na wydzielenie przez 
�owalczyk (1992) typów kra��obrazów �ultisensorycznych. Poszczególne typy zostały następnie pogrupowane 
w klasy preferenc��i. �źwięk został uwzględniony w badaniach poprzez wpływ ukształtowania i u�ytkowania 
terenu na ��ego rozchodzenie się i ku�ulac��ę hałasu oraz wskazania dźwięków przy��e�nych w powiązaniu z 
poszczególny�i typa�i kra��obrazów. Podobne studia zostały przeprowadzone na północnych i wschodnich 
obrze�ach Górnośląskiego Okręgu Prze�ysłowego (�ulias, Pełka-Gościniak 2005). Wyniki badań dowiodły, 
�e na podstawie spostrzegania kra��obrazu �ultisensorycznego �o�liwe ��est wydzielenie stref rekreacy��nych i 
turystycznych.
W Finlandii (Satakunta region) przeprowadzono interesu��ące studiu� ��ako część procesu planowania 
regionalnego dla celów rekreac��i i ochrony przyrody (�arvinen, Savola 2004). Nało�enie �ap czynników 
wpływa��ących na kra��obraz dźwiękowy (strefy buforowe wzdłu� dróg, u�ytkowanie terenu - las, obszary wodne, 
osadnicze, rekreacy��ne) a następnie ich porównanie i weryfikac��a w ocenach eksperckich i wywiadach z 
�ieszkańca�i pozwoliło na wyró�nienie oaz ciszy (9 naturalnych, 13 wie��skich, 4 spec��alne). 
Naturalne obszary ciche to takie, w których do�inu��ą dźwięki przyrody, dźwięki antropogeniczne są rzadkie i 
niewyraźne; średni pozio� dźwięku wynosi poni�e�� 30–35 dB; obe���u��ą obszary usytuowane w oddaleniu od 
zabudowanych obszarów, obszary chronione, lasy, obszary rekreacy��ne; wskazane ��est ich zachowanie.
Wie��skie obszary ciche to takie, w których kra��obraz dźwiękowy tworzą głównie dźwięki natury; dźwięki kultury 
są sporadyczne, związane głównie z rolnictwe�, leśnictwe�, rybołówstwe�; �ogą występować odległe dźwięki 
związane z ko�unikac��ą i prze�ysłe�; pozio� dźwięku wynosi 35-40 dB.
Spec��alne obszary ciche to takie, w których występu��ą dźwięki przyrody i kultury, średni pozio� dźwięku wynosi 
poni�e�� 45 dB; związane są z obszara�i światowego dziedzictwa i obszara�i szczególnie atrakcy��ny�i dla 
turystów.
Ponadto wyró�niono �ie��skie obszary ciche, w których dźwięki natury są słyszalne i ��asno wykrywalne w 
kra��obrazie dźwiękowy�; dźwięki związane z aktywnością ludzką (rekreac��a, za�ieszkiwanie, bez ruchu 
z�otoryzowanego) nie �asku��ą dźwięków natury; średni pozio� dźwięku wynosi poni�e�� 45 dB.

Wnioski

�onieczne ��est uwzględnianie wa�ne�� roli dźwięku w klasyfikac��i i ocenie kra��obrazu. �o�liwe ��est postępowanie 
badawcze według ��edne�� z trzech �etod: studia w obrębie ��ednostek kra��obrazowych (geoko�pleksy, typy 
kra��obrazu, J�R�), wydzielenie tła (kluczowe nuty dźwiękowe, background) i dźwięków charakterystycznych 
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(figure) oraz ście�ek i krawędzi a tak�e wydzielenia sonotopów - warstw infor�acy��nych uwzględnia��ących 
zró�nicowanie geologii, hydrologii, u�ytkowania, rozchodzenia się dźwięku oraz percepc��ę (sposoby słuchania). 
�a�da z nich �a zalety i wady. Pierwsza z wy�ienionych �o�e być przydatna w waloryzac��i dla celów rekreac��i, 
a następnie w klasyfikac��i kra��obrazu (n.p. wg kryteriu� bodźcowości). �ruga zaś w analizie funkc��onowania 
kra��obrazu i studiach pro��ektowania akustycznego. Na��pełnie��sza ��est trzecia z �etod, które�� zastosowanie 
u�o�liwia rozwó�� technik GIS. Wa�ne ��est praktyczne sprawdzenie wy�ienionych �etod i doskonalenie 
narzędzi typologii i waloryzac��i oraz wizualizac��i kra��obrazów dźwiękowych.
Na początku XX w. fiński geograf J.G. Granö opublikował szereg prac w których zawarł koncepc��ę 
kra��obrazu ��ako subiektywnego doświadczenia, środowiska u���owanego na podstawie odczuć z�ysłowych 
bezpośredniego otoczenia (Granö 1997). Według �uana (1987) interpretac��e kra��obrazu powinny iść w głąb w 
detale o subiektywny� znaczeniu codziennego �ycia i doświadczania �ie��sca. Współcześnie coraz częście�� 
kryteria estetyczne coraz częście�� uznawane za wa�ne przesłanki kształtowania terenów rekreacy��nych. W 
estetyczny� oddziaływaniu kra��obrazu wa�na ��est synergia, wszystkie z�ysły uzupełnia��ą, kontrapunktu��ą się 
wza��e�nie, składa��ąc się na całościowy odbiór kra��obrazu (wspólne działanie da��e większy efekt). Istotna ��est 
tak�e synestez��a, czyli ko��arzenie ze sobą wra�eń odbieranych przez ró�ne z�ysły, połączenia z�ysłowe, gdy 
pobudzenie ��ednego z receptorów powodu��e pobudzenie równocześnie innego (n.p. „słyszeć” kolory, „s�akować” 
dźwięki). Nie �o�na zate� ograniczać się wyłącznie do odbioru wizualnego. Przedstawione�u pode��ściu 
�o�na zarzucić subiektywiz�, ��est on ��ednak bardzo wa�ny w ocenie ��akości kra��obrazu. Wprowadzone �etody 
są próbą obiektywizac��i. 
Badanie kra��obrazów odczuwanych (w ty� dźwiękowych) to narzędzie po��ęciowe do rozwo��u nie tylko sa�e�� 
ekologii kra��obrazu, ale tak�e ochrony i kształtowania środowiska oraz planowania przestrzennego. W związku 
z ty� �o�liwość badań kra��obrazu nie tylko widzialnego to nowe perspektywy rozwo��u (Bartkowski 1985). Czy 
ekolodzy kra��obrazu to dostrzegą? 
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