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Abstract: The aim of this paper is to present some new way of lake landscape assessment. In this paper anthropogenic 
stress factor is crated and GIS tools are used to improve landscape assessment and further proper diagnostic 
studies. Using popular bonitation point method this paper propose how to measure balance between natural and 
anthropological activity in the lake landscapes. For those particular natural landscapes human activity plays crucial role 
because of their sensitivity to nutrient flow form the surrounding area. On the other hand land cover types like forest, 
wetlands decrease nutrient supply to the reservoirs by acting like a buffer. Therefore in this paper both natural and also 
anthropogenic components were taken into account. Types of land cover and land use like agricultural areas, forests, 
roads, rivers which exist in the lake catchments determine both structure and functioning of landscape. 
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Wstęp

Funkcjonowanie krajobrazów pojeziernych jest ściśle związane z występowaniem wód 
powierzchniowych. Zbiorniki wodne, rzeki i strumienie, zagłębienia bezodpływowe, w których 
wytworzyły się mokradła i torfowiska mają decydujące znaczenie jako czynniki strukturalne krajobrazu 
(Hillbricht-Ilkowska 2005). Jednocześnie krajobraz jest otwartym i złożonym systemem dynamicznym, 
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determinowanym przepływem energii i obiegiem materii, czyli tworzących go elementów funkcjonalnych. 
Czynniki strukturalne i funkcjonalne są ze sobą powiązane, co powoduje, że zmiana jednego elementu 
wpływa na inną składową krajobrazu warunkując jego funkcjonowanie (Lechnio 2008 za Chapin et al. 
1996, Müller et al. 2000, Thomas 2001, Wi et al., 2002).

Określenie układów strukturalnych i funkcjonalnych w krajobrazie jest ważnym elementem badań 
krajobrazowych (Chmielewski 2008). Badania struktury są przeprowadzane m.in. z wykorzystaniem modeli 
geokompleksowych (Pietrzak 1989, Richling 2004), modeli płatów i korytarzy (Forman, Gordon 1986) 
oraz różnego typu analiz mających na celu określenie walorów środowiska przyrodniczego. Waloryzację 
krajobrazu przeprowadza się dla różnych potrzeb np. naukowych lub praktycznych takich jak planowanie 
przestrzenne i gospodarcze (Sołowiej 1992). Natomiast zagadnienia funkcjonowania krajobrazów obejmują 
analizy energetyczno-materialne, analizy procesów geomorficznych, hydrologicznych, klimatycznych 
i biologicznych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że funkcjonowanie i struktura krajobrazu jest ściśle 
związana z szeroko rozumianą działalnością człowieka (Bródka 2010, Degórski, 2009, Richling, Solon 
1996). Rola człowieka ma istotne znaczenie zwłaszcza we współczesnych badaniach krajobrazowych.  
Prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska wymaga przeprowadzania opracowań 
diagnostycznych opartych na rozpoznawaniu, waloryzowaniu i monitorowaniu środowiska przyrodniczego. 
Działania wartościujące mają pomóc w efektywnym gospodarowaniu zasobami środowiska, ochronie 
obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych, stabilny rozwój społeczeństwa oraz zapewnienie 
jakości życia przyszłym pokoleniom (Bródka 2010, Pietrzak 1998). 

Istnieje wiele metod wartościowania środowiska przyrodniczego. Do pierwszej grupy wyróżnionej 
przez Sołowiej (1992) należą metody właściwe, zwane emocjonalnymi, które są oparte na odczuciach 
subiektywnych badacza. Drugą grupę metod tzw. utylitarnych, stanowią metody obiektywne, do których 
zalicza się metody bonitacyjne. Wartościowanie środowiska przyrodniczego może być przeprowadzone 
w sposób specjalistyczny, w którym należy kierować się ściśle wybranym celem opracowania, albo w sposób 
uniwersalny. Oceny uniwersalne, najczęściej przeprowadzane na poziomie regionalnym pozwalają na 
sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących badanego obszaru oraz mogą zostać wykorzystane, jako 
podstawa do ocen specjalistycznych (Sołowiej, 1992, Bródka 2010). 

Przy ocenie waloryzacyjnej środowiska z dużym powodzeniem są stosowane metody bonitacyjne 
(Bartkowski 1974, Bednarski 1985, Mileska 1963, Sołogub 2008). Polegają one na przypisaniu odpowiednim 
elementom krajobrazu określonych wartości. Stanowią dobre metodologicznie rozwiązanie zarówno 
przy ocenach specjalistycznych jak i uniwersalnych. Bonitację przeprowadza się dla wytypowanych 
w tym celu pól podstawowych. Dobór wielkości i kształtu pola podstawowego ma znamienny wpływ na 
całościową ocenę analizowanego obszaru. Ich dobór powinien być uzależniony od celu opracowania. 
Jako standardowe pole podstawowe do waloryzacji krajobrazowej stosuje się: siatkę regularnych figur 
geometrycznych, jednostki administracyjne lub jednostki przyrodnicze (Balon 2007).

Mając na względzie powyższe uwagi, w niniejszej pracy podjęto problem waloryzacji krajobrazowej 
obszaru pojeziernego z wykorzystaniem metody bonitacji punktowej w systemie geoinformacyjnym. 
Istotnym celem niniejszej pracy jest sposób przeprowadzenia wartościowania krajobrazu pojeziernego 
na obszarze młodoglacjalnym na podstawie elementów strukturalnych, które jednocześnie determinują 
procesy zachodzące w geoekosystemach jeziornych. Podstawowym założeniem niniejszej pracy jest teza, 
że wraz ze wzrostem wyrazistości cech przyrodniczych obszaru zmniejsza się antropopresja, natomiast 
wraz ze wzrostem wyrazistości procesów antropogenicznych zanikają wartości przyrodnicze danego 
obszaru. W pracy wykorzystano kryteria zarówno zwiększające, jak i zmniejszające wartość krajobrazu 
oraz zaproponowano obliczanie autorskiego współczynnika antropopresji. Jako obszar testowy wybrano 
Pojezierze Gnieźnieńskie, które spełnia kryteria krajobrazu w różnym zakresie zmienionego przez 
wielowiekową działalność człowieka.
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Materiał i metody

Obszar	badań
Pojezierze Gnieźnieńskie to region fizycznogeograficzny Polski, wyróżniony przez Kondrackiego (2002) 

wchodzący w skład makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. Pojezierze położone jest środkowej części 
kraju, na wschód od Poznania. Obejmuje ono powierzchnię ok. 4300 km2. Jest to obszar młodoglacjalny, 
w którym licznie występują jeziora rynnowe. Posiada bogatą historię sięgającą trzech tysięcy lat p.n.e. Od 
X wieku stanowi kolebkę państwowości Polskiej. Najcenniejsze ośrodki stanowią Kruszwica z jez. Gopło, 
Gniezno – największe miasto regionu, Ostrów na jez. Lednica. 

Pojezierze Gnieźnieńskie ma następujące formy ochrony przyrody: cztery parki krajobrazowe, 
dwadzieścia rezerwatów przyrody, cztery obszary tzw. ptasie (PLB) i dziesięć obszarów siedliskowych 
(PLH) Natura 2000 oraz siedem obszarów chronionego krajobrazu. Obszar Pojezierza Gnieźnieńskiego 
jest w przeważającej części użytkowany rolniczo. W okolicach Konina od 1958 roku funkcjonuje kopalnia 
węgla brunatnego.

Materiały	–	geodane
Do przeprowadzenia waloryzacji wykorzystano dane cyfrowe. Należały do nich dane wektorowe 

pochodzące z Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (jeziora, rzeki, zlewnie, mokradeła), Mapy 
Wektorowej Podziału Drugiego – Vmap. Level 2 (lasy i drogi), oraz zasoby Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska (parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary Natura 2000). Dane rastrowe wykorzystane podczas 
pracy to mapa pokrycia terenu i użytkowania ziemi CORINE Land Cover z roku 2006 o rozdzielczości 
przestrzennej 100m. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone z użyciem narzędzi oprogramowania 
ArcGIS 10.

Podejście	geoinformacyjne
Do przeprowadzenia waloryzacji wykorzystano narzędzia systemów informacji geograficznej (ang. 

GIS – Geographical Information Systems). Wykorzystanie danych cyfrowych oraz oprogramowania 
geoinformacyjnego umożliwiło dokonanie precyzyjnych obliczeń oraz znacznie przyspieszyło analizy. 
Dodatkowym atutem wykorzystania podejścia geoinformacyjnego jest możliwość wizualizacji wyników 
w postaci map tematycznych, łatwość w przechowywaniu i aktualizacji danych oraz wykorzystanie wyników 
do dalszych analiz. 

Etapy	analiz	
W pierwszym etapie waloryzacji – przygotowawczym określono cel waloryzacji, następnie zebrano 

potrzebne dane i utworzono geobazę (etap inwentaryzacyjny). Kolejnym etapem – analitycznym był 
wybór kryteriów waloryzacyjnych, wytypowanie pól podstawowych oraz przeprowadzenie klasyfikacji 
bonitacyjnej. Podczas etapu syntetyzującego dokonano analiz przestrzennych, opracowano współczynnik 
antropopresji oraz dokonano wizualizacji wyników w postaci map tematycznych. Etap prognostyczny 
polegał na wyciągnięciu wniosków z przeprowadzonych analiz (Bródka, Macias 2007).

Cel	waloryzacji
Walory przyrodnicze krajobrazu pojeziernego wymagają szczególnych zasad gospodarowania i ochrony 

ze względu na pełnione funkcje przez zbiorniki jeziorne w regionie oraz na specyficzne zagrożenia, którym 
podlegają. W latach 70. XX w. podjęto badania mające na celu opis struktury i funkcjonowania tego 
typu krajobrazu. Badania miały ma celu rozpoznanie związków pomiędzy krajobrazem a ekosystemami 
jeziornymi oraz zależnościami wpływającymi na stan tych geoekosystemów (Hillbricht-Ilkowska 2005). 
Stan środowiska przyrodniczego jest odzwierciedleniem procesów naturalnych i antropogenicznych 
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zachodzących na danym obszarze (Badora 2008). Natomiast wody powierzchniowe są szczególnie 
wrażliwe na zachodzące w tym środowisku procesy, a ich stan (żyzność) jest uzależniony od ilości i jakości 
składników spływu powierzchniowego, który z kolei związany jest z rodzajem pokrycia i użytkowania terenu 
zlewni (Bajkiewicz-Grabowaska 2008, Hillbricht-Ilkowska 2005, Soranno 1996). Im większa powierzchnia 
zlewni jest intensywnie użytkowana przez człowieka, tym więcej związków biogennych odprowadzanych 
do zbiorników i cieków (zwłaszcza związki azotu i fosforu). Mając na uwadze rolę wód powierzchniowych 
w funkcjonowaniu krajobrazu pojeziernego oraz istotność procesów zachodzących w zlewniach za cel 
waloryzacji obrano ustalenie obszarów najmniej i najbardziej narażonych na negatywne oddziaływanie 
(spływ biogenów) spowodowane presją działań antropogenicznych.

Wybór	kryteriów	i	bonitacja
Krajobraz pojezierny kształtują w dużym stopniu elementy hydrograficzne, czyli jeziora, często połączone 

ciekami oraz mokradła i torfowiska. Walory te stanowią najbardziej wartościowe zasoby tego krajobrazu. 
Poza tym biorą one udział w kumulowaniu i dezaktywacji biogenów. Krajobraz pojezierny charakteryzuje 
się mozaikowatością, na którą wpływają poza elementami wymienionymi powyżej, w równej mierze wpływa 
urozmaicona rzeźba terenu oraz lasy i zadrzewienia (które dodatkowo pełnią rolę buforów wychwytujących 
związki biogenne). Wysokie wartości przyrodnicze obszaru znajdują odzwierciedlenie w powierzchniowych 
formach ochrony przyrody występujących w granicach Pojezierza (Hillbricht-Ilkowska 2005). 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia wybrano kryteria służące do przeprowadzenia waloryzacji 
Pojezierza Gnieźnieńskiego. Przeciwstawiono elementy naturalne krajobrazu elementom 
antropogenicznym. Mając na uwadze specyfikę obszaru oraz jego najistotniejsze elementy, czyli jeziora, 
mokradła i rzeki oraz ich zagrożenia; spływ biogenów oraz w konsekwencji eutrofizacja wód wytypowano 
następujące kryteria oceny: jeziorność (stosunek powierzchni jezior do powierzchni zlewni, wyrażony 
w %), występowanie mokradeł i torfowisk (j.w.), lesistość (j.w.). gęstość sieci rzecznej (długość cieków 
na powierzchni 1 km2) i formy ochrony przyrody (punkty przyznawano za kolejne formy ochrony przyrody 
znajdujące się w zasięgu danej zlewni). Natomiast odzwierciedlenie działalności człowieka, którego 
skutkiem jest zwiększona presja antropogeniczna i zwiększony spływ biogenów do zbiorników to: gęstość 
obszarów zurbanizowanych (stosunek powierzchni obszarów zurbanizowanych do powierzchni zlewni, 
wyrażony w %), gęstość terenów rolniczych (j.w.) i gęstość sieci drogowej (podobnie jak w przypadku sieci 
rzecznej). W oparciu o przyjętą wcześniej tezę przypisano odpowiednią liczbę punktów poszczególnym 
klasom obiektów fizycznogeograficznych i antropogenicznych (Tab. 1)

Uznano, że w przypadku elementów przyrodniczych największą rolę w krajobrazach pojeziernych 
odgrywają elementy hydrograficzne, dlatego jako najistotniejsze kryteria posłużyły jeziorność, mokradła 
i gęstość sieci rzecznej. Dodatkowo warto zauważyć, że pełnią one rolę „stabilizującą różnorodność 
krajobrazu oraz kluczową rolę w kumulacji i transformacji materii” (Hillbricht-Ilkowska 2005). Większy 
wpływ na funkcjonowanie krajobrazów pełnią obiekty powierzchniowe w porównaniu do liniowych, dlatego 
kryterium „gęstość sieci rzecznej” uzyskało stosunkowo niższą wartość w ogólnym podsumowaniu. 
Przypisanie odpowiednich wartości (0-4 pkt) zależało od procentowego udziału danego elementu 
w obszarze pola podstawowego. 

Innym ważnym elementem krajobrazu, wpływającym na zwiększenie wartości przyrodniczej obszaru 
jest udział powierzchni leśnej. Lasy, mimo swojej funkcji gospodarczej spełniają przede wszystkim tzw. 
funkcje ekologiczne (środowiskowotwórcze) związane m.in. z obiegiem wody w przyrodzie, przeciwerozyjną 
ochroną gleb, stabilizacją składu atmosfery, kształtowaniem się klimatu oraz tworzeniem warunków do 
zachowania różnorodności siedliskowej i gatunkowej. Dodatkowo zapewniają wzbogacanie różnorodności 
i złożoności fizjonomii krajobrazu. Pełnią rolę buforową podczas spływu biogenów do zbiorników oraz 
stabilizują obieg materii (Polityka Leśna Państwa 1997). Do analiz wykorzystano dane o lesistości zlewni 
opracowane w etapie ogólnym waloryzacji.
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że podczas wielkopowierzchniowych waloryzacji łatwo pominąć małe 
powierzchniowo, ale cenne elementy kształtujące krajobraz pojezierny np. cenne zbiorowiska roślinne, 
miejsca występowania chronionych roślin i zwierząt itp. Dlatego jako kolejne kryterium wzbogacające walory 
przyrodnicze zlewni wybrano występowanie obszarów cennych przyrodniczo. Istniejące rezerwaty, parki 
krajobrazowe oraz obszary Natura 2000 wskazują na miejsca posiadające wysoką wartość przyrodniczą 
oraz krajobrazową obszaru.

Działalność człowieka odzwierciedla się głównie w formach użytkowania terenu. Im większy udział 
antropogenicznych form użytkowania terenu, tym większy spływ biogenów do zbiorników (Bajkiewicz-
Grabowaska 2008, Chmielewski, 2008, Hillbricht-Ilkowska 2005, Soranno 1996) W celu określenia 
antropopresji wynikającej z wpływu obszarów rolniczych oraz antropogenicznych na środowisko 
wykorzystano warstwy CORINE Land Cover. Oprócz dwóch wymienionych powyżej kryteriów wytypowano 
trzecie: sieć drogową w obrębie zlewni. Drogi, mimo iż są elementami liniowymi odgrywają znaczną 
rolę w krajobrazie. Powodują fragmentację ekosystemów, zwiększają koncentrację ruchu turystycznego 
w obrębie jezior oraz są źródłem zanieczyszczeń dostających się wraz ze spływem powierzchniowym do 
zbiorników. Ostatecznie w ocenie szczegółowej poddano analizie osiem kryteriów w każdej z 340 zlewni 
Pojezierza (Tab. 1). 

Tabela 1. Kryteria oceny i skala bonitacyjna
Tabel 1. Criteria and valuation of assesment

Walory Kryterium oceny
Klasyfikacja bonitacyjna

0 pkt 1pkt 2 pkt 4 pkt

Zmniejszające 
antropopresję

Jeziorność [%] 0 - 0,1-10 >10,1
Mokradła [%] 0 – 5 5,1 – 10,0 10,1 – 20,0 >20,0
Gęstość sieci rzecznej
[km km-2] 0-0,04 >0,05

Lesistość [%] 0 - 0,1-10 >10,1
Formy ochrony przyrody [ilość] 0 - 1 >1

Zwiększające 
antropopresję

Tereny antropogeniczne [%] <10 - 10,1 – 20,0 >20,1
Tereny rolnicze [%] >30 - 30,1 – 60,0 >60,1
gęstość sieci drogowej
[km km-2] 0 – 0,1 - 0,11 – 0,2 >0,2

Wybór	pól	podstawowych
Pole podstawowe oceny, czyli powierzchnia, dla której przeprowadza się wartościowanie, powinno być 

dostosowane odpowiednio do skali, celu i specyfiki przeprowadzonej waloryzacji (Balon 2007). Polami 
podstawowymi mogą być pola o granicach sztucznych m.in. jednostki administracyjne lub figury geometryczne 
używane np. dla potrzeb planistycznych, dla których polami podstawowymi są najczęściej gminy. Innym 
typem pól są jednostki naturalne (Bródka 2010). Balon (2007) stwierdził, że jednostki naturalne stanowią 
najlepsze pole podstawowe do oceny walorów krajobrazu ze względu na jednolitość cech występujących 
wewnątrz tych jednostek. Na potrzeby niniejszej waloryzacji, związanej z funkcjonowaniem krajobrazu 
pojeziernego zależnego w dużej mierze od stanu wód powierzchniowych, zdecydowano, że zlewnie jezior 
i cieków będą najodpowiedniejszymi polami podstawowymi. Podział obszaru na zlewnie najniższego rzędu 
zawiera mapa podziału hydrograficznego (MPHP). Wg ww. podziału w zasięgu Pojezierza Gnieźnieńskiego 
znajduje się 340 zlewni o łącznej powierzchni wynoszącej 5359,7 km2.

81



Giełda-Pinas K.

Wskaźnik	antropopresji
W celu zinterpretowania wyników waloryzacji opracowano autorski wskaźnik presji antropogenicznej 

na walory przyrodnicze każdej zlewni, na podstawie kryteriów wykorzystanych do waloryzacji. Zebrane 
podczas bonitacji punkowej wyniki zwiększające i zmniejszające udział człowieka w środowisku nie 
mogły być bezpośrednio porównane ze względu na różnice wynikające z ilości wybranych kryteriów oraz 
zróżnicowanej punktacji. Wskaźnik antropopresji wyrażony jest poniższym wzorem: 

W
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KAA

i i=
×







 −

×









100 100

max max

,

gdzie: WA – wskaźnik antropopresji; KPi – suma punktów z grupy kryteriów przyrodniczych w danej zlewni; KPmax – maksymalna 
suma punktów grupy kryteriów przyrodniczych; KAi – suma punktów z grupy kryteriów antropogenicznych w danej zlewni; KAmax 
– maksymalna suma punktów grupy kryteriów antropogenicznych.

Wartości współczynnika mieszczą się w granicach od -100 do 100 punktów. Wartości ujemne wskazują 
na przewagę elementów antropogenicznych w zlewni, dodatnie na przewagę czynników przyrodniczych, 
natomiast wartość „0” oznacza równoważenie się wpływów. Na podstawie współczynnika przypisano 
zlewniom Pojezierza Gnieźnieńskiego 5 klas antropopresji: bardzo silną (-100 do -51), silną (-50 do -1), 
przeciętną (0), słabą (1 do 50), bardzo słabą (50 do 100).

Wyniki

Przeprowadzona waloryzacja wskazała obszary Pojezierza Gnieźnieńskiego poddane antropopresji 
o skali podzielonej wg opracowanego współczynnika na 5 klas (patrz Fig. 1, Tab. 2). 

Tabela 2 Udział zlewni w klasach antropopresji
Tabel 2 Catchments in antrophopressure classes

Skala antropopresji Liczba zlewni Powierzchnia [km2] Udział powierzchni [%]
bardzo słaba 7 36,4 0,69

słaba 67 1096,8 20,47
przeciętna 6 49,7 0,94

silna 236 3885,3 72,44
bardzo silna 24 291,5 5,46

Razem: 340 5359,7 100
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Giełda-Pinas K.

Wyniki wykazują, że zdecydowana większość (236 zlewni, pow. 3885,3 km2) z 340 zlewni (5359,7 
km2) obszaru jest poddana silnej antropopresji. Taki wynik jest konsekwencją dominującego w obszarze 
Pojezierza udziału gruntów użytkowanych rolniczo. Drugie w kolejności miejsce zajmują grunty poddane 
słabej antropopresji (67 zlewni, pow. 1096,8 km2). Oznacza to, że przeszło 20% obszaru nie jest narażona 
na znaczne oddziaływania ze strony działalności ludzkiej, a przewagę w krajobrazie stanowią elementy 
przyrodnicze. Kolejne 24 zlewnie (pow. 291,5 km2) podlegają bardzo silnej antropopresji. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że zlewnie te sąsiadują bezpośrednio z ośrodkami miejskimi Pojezierza m.in. z Gnieznem, 
Murowaną Gośliną, Wągrowcem, Inowrocławiem, Pakościem, Koninem oraz Kopalnią Węgla Brunatnego 
w Koninie. Sześć zlewni (pow. 49,7 km2) uzyskało stopień przeciętnej antropopresji, czyli udział elementów 
antropogenicznych i przyrodniczych mniej więcej równoważy się. Natomiast najmniejszą, czyli bardzo słabą 
antropopresją charakteryzuje się 7 zlewni o łącznej powierzchni 36,4 km2, są to wg wykorzystanej metodyki 
najcenniejsze obszary Pojezierza. Zlewnie o bardzo słabej antropopresji to: bezpośrednia zlewnia jez. 
Wierzbiczańskiego, Wełna od dopł. z Gruntowic do dopł. z Ochodzy, Gąsawka do jez. Oćwieckiego, dopływ 
z jez. Bolechowskiego bez zlewni bezodpływowego jez. Kamińskiego, bezpośrednia zlewnia jez. Zioło, 
bezpośrednia zlewnia jez. Białego, Czarna Struga. 

Wnioski

Metodyczne podejście przedstawione w niniejszej pracy zostało przedstawione w celu zwiększenia 
efektywności opracowań waloryzacyjnych dotyczących wrażliwych krajobrazów pojeziernych, dla których 
największe znaczenie odgrywa gospodarowanie zasobami wodnymi. Analizie struktury krajobrazu 
połączona została z zasadami jego funkcjonowania, natomiast sam etap przeprowadzenia waloryzacji został 
wzbogacony o opracowany na potrzeby pracy wskaźnik presji antropogenicznej na walory przyrodnicze. 

W pracy wykorzystano uniwersalną metodę bonitacji punktowej oraz narzędzia systemów informacji 
geograficznej (GIS), co sprawia że uzyskane wyniki można w stosunkowo łatwy sposób aktualizować 
oraz poddawać wizualizacji, co umożliwia analizy przestrzenne, zawłaszcza dla wielkopowierzchniowych 
opracowań. 

Podczas waloryzacji założono, że elementy krajobrazu pochodzenia antropogenicznego zmniejszają 
wartość krajobrazów pojeziernych poprzez negatywny wpływ na elementy przyrodnicze. Najważniejszym 
efektem pracy jest przedstawienie skali presji antropogenicznej na walory przyrodnicze zlewni oraz 
wskazanie zlewni poddanych najmniejszym i najsilniejszym oddziaływaniom antropogenicznym w skali 
regionu.
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