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Abstract: The rational landscape management should be based on the integrated landscape design, founded on 
three principles: 1) internal integration, which represents coherent designing of three layers of the landscape: sensory 
– cognitive, cultural and natural, 2) theme integration, also described as harmonizing with the landscape of any 
action taken in the space management process for the needs of housing, commerce, transport, industry, technical 
infrastructure, sports and leisure, education and culture, healthcare and others; 3) spatial integration, involving 
coordination of landscaping at different levels of design, ranging from the scale of the country to that of a given site. 
The integrated landscape design is the only right way of development of the modern landscape architecture; it is a 
paradigm.In order to implement the integrated landscape design it is necessary to: design a three-layer structure of the 
landscape; implement general principles of the landscape design in the spatial management; subordinate all spatial 
activities to the overall vision of the landscape; correlate different levels of landscaping with spatial planning, starting 
from the scale of the country to the scale of a site; define and grant the legislative power to the ‘landscape’ term.

Słowa	kluczowe:	krajobraz, zintegrowane projektowanie krajobrazu, zarządzanie krajobrazem 
Key	words:	landscape, integrated landscape design, landscape management

Krajobraz jako przedmiot projektowania

Krajobraz nie jest w polskim ustawodawstwie zdefiniowanym pojęciem normatywnym. Np. w Ustawie 
o ochronie przyrody krajobraz zaliczany jest do zasobów, tworów i składników przyrody (Ustawa, 
Art.2,pkt. 1). Takie określenie krajobrazu jest sprzeczne nie tylko z wieloma uznawanymi definicjami 
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krajobrazu, ale także z definicjami zasobów i składników przyrody w naukach biologicznych i geograficznych 
(Wolski 2011). Stąd uzasadnione jest tu zdefiniowanie krajobrazu jako ustroju przyrodniczych obiektów 
materialnych oraz zdeterminowanych przez nie, a jednocześnie wpływających na nie, obiektów i zjawisk 
kulturowych, które razem wypełniają przestrzeń i są źródłem percepcji, która poprzez proces poznawczy 
i interpretację hermeneutyczną konstytuuje świadomość krajobrazu, stanowiącą podstawę relacji człowieka 
z krajobrazem (Wolski 1987, 2002). 

W filozoficznej perspektywie świadomość krajobrazu jest epistemologicznie emergentna, czyli ma 
charakter subiektywny i jednocześnie stale nowy, na skutek postrzegania i wyobraźni obserwatora. 
Podczas gdy krajobraz, jako obiekt świadomości – w swojej warstwie materialnej – pozostaje niezmieniony 
(por. Dziadkowiec 2009, ss. 5 i 6, wywód na temat emergencji epistemologicznej). Tak definiowany 
krajobraz jest obiektywnie istniejącą strukturą, w jego warstwie materialnej, i fenomenem, umiejscowionym 
w warstwie sensoryczno-kognitywnej.

Można zatem wyróżnić trzy warstwy krajobrazu: przyrodniczą, kulturową i sensoryczno-kognitywną 
(ryc.1). Każda z tych warstw podlega wewnętrznym, kształtującym ją procesom. Dynamika krajobrazu, 
we wszystkich warstwach, powoduje jego kolejne przekształcenia i wpływa na stale zmieniającą się 
świadomość krajobrazu, w toku ewolucji przyrodniczej i kulturowej.

Paradygmat Zintegrowanego Projektowania Krajobrazu

 Gwałtowne zmniejszanie się zasobów krajobrazowych, zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych 
(Steiner 2011), kieruje uwagę na konieczność kształtowania krajobrazu w nowym, rozszerzonym ujęciu. 
Zauważono potrzebę odtwarzania utraconych zasobów krajobrazowych oraz konieczność tworzenia 
zasobów nowych.

 W procesie projektowania ważne stało się twórcze podejście do kształtowania warstwy przyrodniczej 
krajobrazu, nadawanie jej nowych znaczeń i łączenie z warstwą kulturową i sensoryczno-kognitywną. 
Te trzy warstwy krajobrazu powinny tworzyć spójną całość. Co jest celem integrowania internalnego.

W nurcie postmodernistycznym mieści się łączenie projektowania krajobrazu z projektowaniem 
w innych sferach związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Są to cele integrowania tematycznego, 
ważnego pola działania współczesnej architektury krajobrazu.

Ważne jest także integrowanie projektowania krajobrazu pomiędzy różnymi skalami przestrzennymi, od 
skali kraju po miejsce. 

W związku z powyższym współczesną matrycą dyscyplinarną (Khun 2001), stanowiącą wspólną 
własność ideową i metodyczną architektów krajobrazu, umożliwiającą osiągnięcie nowych celów, powinno 
być zintegrowane projektowanie krajobrazu, realizowane wg trzech zasad:

integrowania internalnego;
integrowania tematycznego;
integrowania przestrzennego.

Integrowanie internalne 

Integrowanie internalne polega na takim projektowaniu trzech warstw krajobrazu (sensoryczno-
kognitywnej, kulturowej, przyrodniczej), które zapewni zaspokojenie potrzeb ludzi w sferze materialnej, 
poznawczej i duchowej. By osiągnąć ten cel należy rozumieć procesy konstytuujące funkcjonowanie 
poszczególnych warstw oraz łączące je relacje. 
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 Każda z warstw krajobrazu ma odmienny charakter. Warstwa sensoryczno-kognitywna jest 
niematerialna. Warstwa kulturowa jest zarówno materialna, jak i niematerialna. Warstwa przyrodnicza jest 
materialna.

Relacje pomiędzy poszczególnymi warstwami kształtują się następująco (ryc. 1):

Ryc. 1.  Model pierwszej zasady zintegrowanego projektowania krajobrazu - integrowania internalnego (oprac. P. 
Wolski, 2012)
Fig.1. Model of the first principle of an  integrated landscape design: internal integration (by P.Wolski)

Warstwa sensoryczno-kognitywna, przyjmuje od dwóch pozostałych warstw bodźce, które odbierane są 
jako doznania i informacje. Podlegają one interpretowaniu hermeneutycznemu i procesowi poznawczemu, 
tworząc świadomość krajobrazu. Wspomniane elementy pozostają ze sobą w relacji sprzężenia zwrotnego.

Świadomość krajobrazu wywołuje określone reakcje oraz skłania do działania mającego na celu 
kształtowanie dwóch warstw materialnych. Warstwa kulturowa jest zarówno adresatem reakcji i działań 
warstwy sensoryczno-kognitywnej jak i nadawcą bodźców. Istotne jest, że do swojego rozwoju czerpie 
zasoby z warstwy przyrodniczej. Warstwy przyrodnicza i kulturowa są źródłami odbieranych przez człowieka 
bodźców. Na zasadzie sprzężenia zwrotnego, w warstwie sensoryczno-kognitywnej podejmowane są 
działania przekształcające zarówno warstwę przyrodniczą, jak i kulturową krajobrazu. 

Warstwa	sensoryczno-kognitywna	krajobrazu
Niematerialna, w swej istocie, warstwa krajobrazu tworzy się w wyniku percepcyjnego odbioru warstw 

materialnych (przyrodniczej i kulturowej). Model percepcji i konstytuowania świadomości krajobrazu 
przedstawia ryc. 2. 

Do receptorów zmysłów, poprzez energie, docierają bodźce: światło, dźwięk, zapach, dotyk/ucisk, 
ciepło/zimno. Znajdują one odbicie w percepcjach: wzrokowej, słuchowej, węchowej i skórnej. Kolejnym 
krokiem jest interpretowanie hermeneutyczne i proces poznawczy odbywający się na dwóch płaszczyznach: 
poznania zmysłowego (rozpoznanie, doznania, wrażenia, emocje) i operacji myślowych, o charakterze 
abstrakcyjnym (analizowanie, reakcje, oceny, werbalizowanie).

301



Autor

Ryc. 2. Proces percepcji, interpretowania i konstytuowania świadomości krajobrazu (oprac. P. Wolski, 2012)
Fig. 2. The process of perception, interpretation and forming awareness of the landscape (by P. Wolski )

Finałem przedstawionych procesów jest ukonstytuowanie się świadomości krajobrazu, która jest 
połączona sprzężeniem zwrotnym z interpretowaniem hermeneutycznym i procesem poznawczym. 

Nasza percepcja warunkowana jest aktualnymi potrzebami (fizjologicznymi, bezpieczeństwa, przynależności, 
uznania, samorealizacji) (Maslow 2006; Skowronek, Wolski 1996). Przez pryzmat potrzeb, poprzez emocje, 
jakie wywołują dane bodźce i nastroje w jakich je odbieramy, formułowana jest ocena krajobrazu.

Krajobraz może pełnić określone funkcje (klimatyczne, hydrologiczne, biologiczne, geodynamiczne, 
geochemiczne), bądź przedstawiać pożądane wartości (sakralne, społeczne, historyczne, polityczne). 
Komunikaty, powstające na poziomie empirycznym, postrzegane przez pryzmat czynników normatywnych, 
podlegają naszej indywidualnej interpretacji i wyborowi. 

Interpretowanie hermeneutyczne to indywidualne i niepowtarzalne odczytywanie w krajobrazie 
znaczeń, symboli, idei, czyli wartości niematerialnych krajobrazu, w określonych uwarunkowaniach 
kulturowych (Wolski 2002 a). Źródłem interpretowania hermeneutycznego są doznania psychiczne, a 
punktem odniesienia świadomość.

Świadomość krajobrazu to ugruntowany w umyśle, percepcyjnie, duchowo i kognitywnie, indywidualny 
obraz cech materialnych i niematerialnych krajobrazu, stanowiący podstawę do wchodzenia w relacje z 
nim. Dopiero pełny proces sensoryczno-kognitywny, daje podstawy do projektowania krajobrazu, poprzez 
sformułowanie oceny stanu krajobrazu i określenia jego struktury i funkcjonowania.

Warstwa	kulturowa	krajobrazu
Warstwa kulturowa ma dwojaki charakter: materialny i niematerialny. Niektóre elementy części 

materialnej, ulegają z czasem dezaktualizacji w zakresie pełnionych funkcji i reprezentowanych wartości. 
Odpowiedzią na ten proces jest aktualizowanie znaczenia i sposobu funkcjonowania poszczególnych 
elementów warstwy, lub tworzenie nowych, o projektowanych funkcjach i wartościach (Bell et.al. 2004). 

Na część niematerialną warstwy składają się dwie kategorie: wartości (duchowe, sakralne, społeczne, 
historyczne, polityczne) i funkcje (mieszkaniowe, usługowe, rekreacyjne, produkcyjne). Oba aspekty 
warstwy: materialny i niematerialny muszą być uwzględnione w procesie projektowania krajobrazu.

Warstwa	przyrodnicza	krajobrazu
 Warstwa przyrodnicza, w pełni materialna, służy człowiekowi do życia i zaspokajania jego potrzeb. 

Istnieje samoczynnie i ma zdolność autoregeneracji. Ma określoną strukturę, którą tworzą poszczególne 
komponenty i wiążące je procesy (Wolski 2002 b). Istotny jest sposób rozumienia warstwy przyrodniczej. 
Projektując, powinniśmy brać pod uwagę wyodrębnione elementy struktury przyrodniczej krajobrazu i ich 
„wymiary”, czyli: 
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• cechy przyrodnicze: położenie, morfometrię, ekspozycje, grunty, wody podziemne i otwarte, 
siedliska, szatę roślinną, topoklimat;

• oddziaływania zewnętrzne: ich rodzaj, „nadawcę”, siłę oddziaływania, ocenę oddziaływania;
• procesy przyrodnicze zachodzące między komponentami: typ i rodzaj procesów, ich intensywność, 

kierunek, tempo, stałość i trwałość, zasięg;
• oddziaływania na otoczenie: rodzaj oddziaływania, „adresat” działań, ilość lub wartość oddziaływania;
• pełnione funkcje: klimatyczne, hydrologiczne, glebochronne, biologiczne, geochemiczne (ryc. 3).

Ryc. 3. Model struktury przyrodniczej krajobrazu (Wolski P. 1990) 
Fig. 3. Model of the  landscape natural structure (by: Wolski P. 1990) 

W procesie zintegrowanego projektowania krajobrazu chodzi o harmonijne kształtowanie tej warstwy, 
co w rezultacie przekłada się na konkretne funkcje: klimatyczne, hydrologiczne, glebochronne, biologiczne 
i geochemiczne.

Integrowanie tematyczne

Drugą zasadą zintegrowanego projektowania krajobrazu jest integrowanie tematyczne. Harmonizuje 
ono działania związane z kształtowaniem krajobrazu, z innymi działaniami podejmowanymi w procesie 
gospodarowania przestrzenią. Dodaje funkcje przyrodnicze obiektom, które nie są obiektami architektury 
krajobrazu, takim jak: budynki, budowle inżynierskie, drogi, linie kolejowe etc. (ryc.4).

Projektowanie krajobrazu powinno pozostawać w bezpośrednim, ścisłym związku z systemami 
mieszkalnictwa, transportu, infrastruktury technicznej, produkcji rolniczej i przemysłowej, handlu, edukacji, 
kultury, ochrony zdrowia.
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Ryc. 4. Model drugiej zasady zintegrowanego projektowania krajobrazu -  integrowania tematycznego (oprac.: 
P. Wolski, 2012) 
Fig. 4. Model of the second principle of an  integrated landscape design: thematic integration (by P. Wolski) 

Integrowanie przestrzenne

Trzecią zasadą zintegrowanego projektowania krajobrazu jest integrowanie przestrzenne, czyli 
koordynowanie prac dotyczących kształtowania krajobrazu na różnych poziomach projektowania, od skali 
kraju po skalę miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem spójnych rozwiązań środowiskowych. Łączy ono 
w sobie dwa poprzednie integrowania na każdym poziomie projektowania (ryc.5). Krajobraz powinien pełnić 
rolę spoiwa w procesie zrównoważonego rozwoju, powinien być „linią diagonalną” przecinającą zarówno 
wszystkie sektory związane z gospodarką przestrzenną jak i poszczególne skale działań przestrzennych, 
od skali kraju, regionu, miasta, obszaru wiejskiego, po skalę miejsca.

Ryc. 5. Model trzeciej zasady zintegrowanego projektowania krajobrazu -  integrowania przestrzennego (Wolski P., 
2009, zmienione)
Fig. 5. Model of the third principle of an  integrated landscape design - spatial integration ( by Wolski P., 2009, modified)
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Wnioski

Przyjmując powyższe założenia można sformułować następujące podstawy do wdrożenia projektowania 
krajobrazu w ujęciu zintegrowanym:

Pierwszą podstawą jest projektowanie trójwarstwowej struktury krajobrazu. Wynika ona z zasady 
integrowania internalnego. Niezależnie od skali przestrzennej i miejsca, każdy krajobraz składa się 
z warstw: przyrodniczej, kulturowej i sensoryczno-kognitywnej, które powinny tworzyć spójną całość. 

Drugą podstawą jest integrowanie projektowania krajobrazu z wszelkimi działaniami podejmowanymi 
w ramach gospodarki przestrzennej. Wynika ona z zasady integrowania tematycznego. Należy 
dążyć do tego by gospodarka przestrzenna, we wszystkich jej aspektach była podporządkowana 
całościowej wizji krajobrazu.

Trzecią podstawą jest skorelowanie poszczególnych poziomów projektowania krajobrazu z planowaniem 
przestrzennym – od skali kraju po skalę miejsca. Wynika ona z zasady integrowania przestrzennego.

 Ponadto, dla wdrożenia zintegrowanego projektowania krajobrazu niezbędne jest nadanie pojęciu 
krajobrazu mocy legislacyjnej, jak i wprowadzenie innych zmian i uzupełnień w ustawodawstwie polskim, 
tak by było ono zgodne z duchem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i projektem Polskiej Polityki 
Architektonicznej (Chwalibóg, red. 2011).
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