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Abstract: This paper presents the method of local landscapes delimitation and the attempt to its implementation as 
the convenient testing ground of landscape systems diagnosis and design. The area of research was the Roztocze 
mezoregion (ca 230 000 ha). In the process of local landscape delimitation five-stages procedure was applied: 
(1) collect of the set of maps of the study area; (2) delimitation of natural-landscape units system through the spatial 
overlapping of different kinds of landscape borders according to the method of Sowińska and Chmielewski (2008); 
(3) typological analysis of the differentiation of units set; (4) designation of the typological groups and subgroups; 
(5) aggregation of adjacent units classified to the same typological group into the territorial complexes called as local 
landscapes. In the next stage of the work the natural-landscape valorisation and the estimation of leading problems of 
nature and landscape protection according to the method of Chmielewski (2012) was executed. In the fourth stage of 
the research was formulated the design guidelines referring to: (1) the ways of protection and exposure of characteristic 
features of local landscapes; (2) the improvement of the Roztocze protected areas system; (3) the preservation of the 
most valuable local landscape groups 
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Wprowadzenie

W praktyce zarządzania przestrzenią, jako obszary objęte projektami zagospodarowania terenu, zwykle 
wykorzystuje się jednostki administracyjne, które przecinają i dzielą obszary jednorodne pod względem 
przyrodniczym oraz kulturowym (Brown, Raymond 2007; Hamilton, Selman 2005). W naukach o krajobrazie 
podkreśla się natomiast, że skuteczne kształtowanie krajobrazu wymaga zastosowania naturalnych 
jednostek przyrodniczych, wyznaczonych w oparciu o cechy środowiska abiotycznego i przyrody ożywionej, 
lub jednostek przyrodniczo-krajobrazowych uwzględniających także cechy kompozycji przestrzennej, 
dziedzictwa kulturowego oraz fizjonomii krajobrazu (Richling, Solon 2011; Chmielewski 2012). 

W zależności od dyscypliny naukowej, istnieje wiele sposobów podziału przestrzeni przyrodniczej 
na jednostki terytorialne, jednak badacze są zgodni, że krajobraz posiada strukturę hierarchiczną, którą 
najprościej można ująć w trzy szczeble organizacji:

• Krajobrazy elementarne  (ekotopy / geokompleksy / płaty krajobrazowe) – homogeniczne, niewielkie 
obszary o w miarę jednorodnej formie użytkowania terenu; 

• Jednostki krajobrazowe (przyrodnicze / przyrodniczo-krajobrazowe) – obszary o małym stopniu 
heterogeniczności, zdominowane przez jedną formę użytkowania terenu;

• Regiony krajobrazowe (strefy krajobrazowe / strefy funkcjonalno-przestrzenne) – obszary o dużym 
stopniu heterogeniczności, pokryte mozaiką różnorodnych form użytkowania terenu (Zonneveld 
1995; Blasi i in. 2000; Meyer i in. 2000; Bailey 2004; Richling, Solon 2011, Chmielewski 2012).

Wybór odpowiedniej skali organizacji przestrzeni przyrodniczej zależy w głównej mierze od postawionego 
celu badań (Bailey 2004; Soto, Pinto 2010). Skuteczne kształtowanie krajobrazu wymaga zastosowania 
jednostek przestrzennych posiadających w miarę jednolitą strukturę wewnętrzną, zarówno w odniesieniu 
do cech środowiska przyrodniczego jak i kulturowego (krajobrazy elementarne lub jednostki krajobrazowe). 
Natomiast skuteczne zarządzanie krajobrazem wymaga zastosowania obszarów o stosunkowo dużej 
powierzchni, a przy tym o w miarę jednolitej funkcji i stopniu antropogenicznego przekształcenia (jednostki 
krajobrazowe lub regiony krajobrazowe) (Moreire i in. 2006; Geneletti, Duren 2008; Marignani  i in. 2008). 

Jednostkami, które mogłyby spełnić powyższe kryteria są krajobrazy lokalne, rozumiane jako zespoły 
podobnych do siebie (należących do tej samej podgrupy typologicznej) i tworzących zwarte zespoły 
terytorialne jednostek przyrodniczo-krajobrazowych. Niniejszy artykuł przedstawia metodę delimitacji 
krajobrazów lokalnych oraz próbę ich zastosowania jako pól badawczych do diagnozowania i projektowania 
systemów krajobrazowych. Pilotażowy obszar badań stanowił makroregion Roztocza (w granicach Polski 
ok. 220 000 ha).

Metody 

Delimitacja	krajobrazów	lokalnych	
W procesie delimitacji krajobrazów lokalnych zastosowano pięciostopniową procedurę:
1. Skompletowanie zbioru map dotyczących budowy geologicznej, pokrywy glebowej, roślinności 

rzeczywistej, charakteru osadnictwa, fizjonomii krajobrazu w skali 1:50.000; 
2. Delimitacja systemu jednostek przyrodniczo-krajobrazowych poprzez nałożenie na siebie 

przestrzennych zasięgów granic: (1) Głównych elementów tektonicznych; (2) Głównych 
elementów geomorfologicznych; (3) Działów wodnych; (4) Genetycznych typów gleb; (5) Głównych 
kompleksów fitocenoz; (6) Obszarów zabudowanych; (7) Wnętrz krajobrazowych i otwarć 
widokowych (Sowińska, Chmielewski 2008; Sowińska, Chmielewski 2011);
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3. Typologiczna analiza zróżnicowania otrzymanego zbioru jednostek pod względem 12 cech, które 
uznano za kluczowe dla krajobrazu badanego obszaru: (1) Powierzchnia jednostki; (2) Litologia 
utworów powierzchniowych; (3) Główne elementy hipsometryczno-morfologiczne; (4) Deniwelacje 
terenu; (5) Osobliwe formy rzeźby terenu; (6) Dominująca grupa typologiczna gleb; (7) Dominująca 
forma pokrycia terenu; (8) Dominujące ekosystemy wodne; (9) Dominujące ekosystemy leśny; 
(10) Dominujące lub wyróżniające się ekosystemy nieleśne; (11) Formy zabudowy; (12) Struktura 
przestrzenna jednostki  (Sowińska 2011);

4. Wyznaczenie podgrup typologicznych – zbiorów jednostek o wysokim wewnętrznym podobieństwie 
wszystkich analizowanych cech oraz grup typologicznych – zbiorów jednostek o wysokim 
wewnętrznym podobieństwie cech uznanych za przewodnie (Chmielewski, Iwanicka 2002; 
Richling, Lechnio 2005; Sowińska, Chmielewski 2008);

5. Agregacja jednostek należących do podgrup o zbliżonym charakterze krajobrazu (należących do 
tego samego klastra) i przestrzennie sąsiadujących ze sobą, w większe kompleksy terytorialne, 
określone jako krajobrazy lokalne1.

Wszystkie analizy były prowadzone w środowisku oprogramowania ArcGis. Przebieg granic krajobrazów 
lokalnych został uszczegółowiony na ortofotmapie o rozdzielczości (wielkości pixela) 0.25 m. 

Diagnoza	
W kolejnym etapie pracy, dotyczącym już tylko obszaru mezoregionu Roztocza Zachodniego, z pełnego 

zakresu problemowego diagnozy (retrospekcja, inwentaryzacja zasobów, waloryzacja zasobów, ocena 
potencjałów, analiza problemów) (Chmielewski 2012), wykonano:

1. Waloryzację przyrodniczo-krajobrazową odejmującą ocenę walorów: przyrody nieożywionej 
(zróżnicowanie rzeźby terenu, osobliwe formy geomorfologiczne, wody powierzchniowe, źródła); 
przyrody ożywionej (zbiorowiska leśne, ekosystemy łąkowe, obszary chronione); widokowych 
(otwarcia, osie i punkty widokowe) i kulturowych (obiekty i zespoły zabytkowe, inne cenne 
obiekty dziedzictwa kulturowego, obiekty architektury regionalnej) oraz ocenę stopnia degradacji 
krajobrazu (dysharmonijna zabudowa i infrastruktura turystyczna, wierze telefonii komórkowej itp.) 
(Chmielewski 2012);

2. Analizę wiodących problemów występujących pomiędzy sferami: ochrona przyrody i krajobrazu – 
gospodarka (w tym turystyka); ochrona przyrody i krajobrazu – oczekiwania lokalnych społeczności; 
ochrona dziedzictwa kulturowego – gospodarka; ochrona dziedzictwa kulturowego – oczekiwania 
lokalnych społeczności (Chmielewski 2012).

Wytyczne	do	ochrony	i	kształtowania	krajobrazów	lokalnych	
Ostatnim etapem pracy było sformułowanie wytycznych dotyczących: 
1. Ochrony i eksponowania przewodnich cech krajobrazów lokalnych Roztocza Zachodniego, 

wzmacniania ich tożsamości i ustalenia standardów jakości krajobrazu; 
2. Doskonalenia przebiegu granic systemu obszarów chronionych regionu, w tym min. dostosowania 

przebiegu granic projektowanych istniejących i dotychczas projektowanych form ochrony przyrody 
do granic krajobrazów lokalnych, a tym samym do obszarów łatwo identyfikowalnych w terenie i 
spójnych przestrzennie;   

3. Objęcia ochroną prawną kilku najcenniejszych zespołów krajobrazów lokalnych o wysokich 
walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych (m.in. w postaci parku krajobrazowego i 
parku kulturowego). 

1 Inną metodę delimitacji krajobrazów lokalnych – opartą głównie o kryteria fizjonomiczne – zaprezentowano w pracy: Kułak, 
Chmielewski 2012.
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Wyniki 

Delimitacja	krajobrazów	lokalnych
W wyniku prac delimitacyjnych na obszarze makroregionu Roztocza wyodrębniono 446 jednostek 

przyrodniczo-krajobrazowych. Analiza typologiczna zróżnicowania ich zbioru pozwoliła na wyodrębnienie 
19 grup typologicznych (A - S) zróżnicowanych wewnętrznie na 28 podgrup. Obiekty o znacznej 
indywidualności cech zostały zakwalifikowane do dodatkowej dwudziestej grupy: W – jednostki o cechach 
wyjątkowych (Sowińska 2011). Agregacja jednostek należących do podgrup o zbliżonym charakterze 
krajobrazu (należących do tego samego klastra) i sąsiadujących ze sobą, doprowadziła do wyodrębnienia 
12 typów krajobrazów lokalnych, tworzących 120 płatów terytorialnych (Ryc. 1, Tabela 1). Wyróżniono 
trzy typy krajobrazów lokalnych charakterystycznych dla terenów zalewowych (nr 1–3), sześć typów 
krajobrazów obszarów wierzchowinowych (nr 4–9), dwa typy krajobrazów dla obszarów dolinnych 
i zboczowych (nr 10–11) oraz jeden typ o różnorodnych formach ukształtowania terenu (nr 12). Łącznie na 
Roztoczu Zachodnim wyodrębniono 35 płatów krajobrazów lokalnych, na Roztoczu Środkowym – 57, a na 
Roztoczu Południowym – 28. 

Ryc. 1. Mapa przestrzennego rozmieszczenia krajobrazów lokalnych wyodrębnionych na obszarze makroregionu 
Roztocza (Numery typów krajobrazów lokalnych  odpowiadają ich numeracji w Tabeli 1)
Fig. 1. Map of spatial distribution of local landscapes delineated on the Roztocze makroregion (Numbers of local 
landscape type reflect its numeration in Table 1)
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Tabela 1. Kryteria delimitacji i charakterystyka krajobrazów lokalnych wyodrębnionych  na obszarze makroregionu 
Roztocza 
Table 1. Criterions of delimitation and characteristic of local landscapes delineated on the Roztocze region 

Typy
krajobrazu
lokalnego

Główne grupy
i podgrupy 

typologiczne 
wchodzących 

w skład danego 
typu krajobrazu 

lokalnego 

Uzupełniające 
grupy 

i podgrupy 
typologiczne 
wchodzących 

w skład danego 
typu krajobrazu 

lokalnego

Charakterystyka wyodrębnionych 
typów krajobrazów lokalnych 

1 A B Krajobrazy tarasów zalewowych, położone na namułach, madach lub 
torfach, o glebach hydrogenicznych, pokryte łąkami i/lub stawami i 
niewielkimi płatami lasów

2 G1,G2 A, B Krajobrazy tarasów zalewowych położonych na piaskach lub 
madach, o glebach bielicoziemnych, pokryte mozaiką leśno-
polno-torfowiskową,  z ciekami wodnymi oraz niewielkim udziałem 
zabudowy

3 I1,I2 B Krajobrazy tarasów zalewowych położone na piaskach lub madach, 
o układzie mozaikowym gleb, pokryte mozaiką leśno-łąkową, 
z niewielkimi ciekami wodnymi oraz kompleksami zwartej zabudowy.

4 C, S1 E1, E2 Krajobrazy obszarów wierzchowinowych położonych na gezach 
i wapieniach, o układzie mozaikowym gleb, pokryte polami 
i kompleksami zabudowy wiejskie.

5 L1, L2, L3 E1,E2,H Krajobrazy obszarów wierzchowinowych położonych na lessach, 
gazach i wapieniach, o glebach brunatnoziemnych, pokryte polami 
z niewielkimi płatami zadrzewień oraz różnymi formami zabudowy.

6 R E2 Krajobrazy obszarów wierzchowinowych położonych na gezach, 
o glebach brunatnoziemnych, pokryte polami i zabudową wiejską 
zwartą z niewielkim udziałem płatów lasów.

7 P, H – Krajobrazy obszarów wierzchowinowych o dużym zróżnicowaniu 
litologicznym i pokrywy glebowej, z formami krawędziowymi i/ lub 
ostańcami wapiennymi, pokryte mozaiką leśno-polną ze zwartymi 
kompleksami zabudowy.

8 L1 C,  S2 Krajobrazy obszarów wierzchowinowych położonych na lessach, 
gezach i wapieniach,  o glebach brunatnoziemnych i bielicoziemnych, 
pokryte mozaiką leśno-polną lub samym lasem z  zabudową wiejską 
rozproszoną..

9 H, O M1 Krajobrazy obszarów wierzchowinowych o dużym zróżnicowaniu 
litologicznym i pokrywy glebowej, z rozcięciami erozyjnymi, pokryte  
lasem, z niewielkim udziałem płatowe pól.

10 C, D E1, E2 Krajobrazy zboczowe, położone na mułkach, iłach i piaskach, o 
układzie mozaikowym gleb, pokryte zabudową wiejską zwartą z 
niewielkim udziałem płatów pół oraz lasu.

11 J – Krajobrazy obszarów dolinnych i zboczowych położonych na 
piaskach i madach, o układzie mozaikowym gleb, pokryte zwartymi 
kompleksami zabudowy wiejskiej i miejskiej ze stawami i niewielkim 
udziałem łąk.

12 M1, M2 O Krajobrazy o różnorodnych formach ukształtowania terenu, o dużym 
zróżnicowaniu litologicznym i pokrywy glebowej, z rozcięciami 
erozyjnymi lub wydmami, pokryte mozaiką leśno-polną, z niewielkimi 
ciekami wodnymi
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Najwięcej płatów (18) posiada typ krajobrazu lokalnego nr 8, najmniej – typy nr 1 i 11 (4 obszary) 
(Tabela 2). Typ o numerze 11 ma także najmniejszy udział w powierzchni całego badanego makroregionu 
(1,7% / 3 847 ha). Największy powierzchniowo obszar zajmuje typ nr 5 (22,3% / 51 037 ha) – krajobrazy 
wierzchowinowe, pokryte polami z niewielkimi płatami zadrzewień oraz różnymi formami zabudowy. Jest 
on szczególnie charakterystyczny dla Roztocza Zachodniego, gdyż obejmuje blisko 50% jego powierzchni 
(47,7%). W strukturze tego mezoregionu wyróżniają się także typy nr 8 (21,8%), nr 7 (11,9%) oraz nr 10 
(10,2%), czyli krajobrazy wierzchowinowe o zróżnicowanym udziale płatów pól, lasów, zadrzewień oraz 
różnych form zabudowy wiejskiej. Pozostałe z typów zajmują od 1,3% do 2,7% powierzchni Roztocza 
Zachodniego. 

Tabela 2. Liczbowa charakterystyka poszczególnych typów krajobrazów lokalnych wyodrębnionych na obszarze 
makroregionu Roztocza oraz w poszczególnych jego mezoregionach 
Table 2. Numerical characteristic of local landscape types, delineated on the Roztocze macroregion and on each 
Roztocze mezoregions 
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1 1 1557 1,6 3 5997 5,8 0 0 0 4 7554 3,3
2 0 0 0,0 5 5116 4,9 3 2991 10,3 8 8107 3,5
3 0 0 0,0 4 6563 6,3 1 428 1,5 5 6991 3,1
4 1 480 0,5 10 11202 10,8 3 3397 11,7 14 15079 6,6
5 10 46016 47,7 3 4080 3,9 2 941 3,2 15 51037 22,3
6 1 1257 1,3 4 12173 11,8 1 398 1,4 6 13828 6,0
7 4 11626 11,9 2 1597 1,5 4 8839 30,3 10 22062 9,6
8 5 20718 21,8 7 23521 22,7 6 3418 11,8 18 47657 20,8
9 1 2181 2,3 10 26509 25,7 1 567 2 12 29257 12,8
10 11 9655 10,2 4 1536 1,5 0 0 0 15 11191 4,9
11 0 0 0,0 3 3647 3,5 1 200 0,7 4 3847 1,7
12 1 2618 2,7 2 1608 1,6 6 7873 27,1 9 12099 5,3
S 35 96108 100 57 103549 100 28 29052 100 120 228709 100

Mezoregion ten jest najbardziej jednorodny krajobrazowo, tj. najmniej zróżnicowany pod względem 
występowania zidentyfikowanych typów krajobrazów lokalnych (9 z 12 typów). Natomiast wszystkie 
12 typów wyodrębniono na obszarze Roztocza Środkowego. Wśród nich przeważają typy nr 8 (22,7%) oraz 
nr 9 (25,7%) – krajobrazy wierzchowinowe o zróżnicowanej litologii, w większości pokryte kompleksami 
leśnymi. Mezoregion ten charakteryzuje także największy procentowy udział dolinnych krajobrazów 
lokalnych (nr 1-3), które zajmują w sumie 17% jego powierzchni (17 676 ha). Marginalny jest natomiast 
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w tym mezoregionie udział krajobrazów lokalnych o typach nr 7 i 12 (w sumie 3,1 % powierzchni), które 
są z kolei charakterystyczne dla obszaru Roztocza Południowego (57,4%). Roztocze Południowe posiada 
także największy na tle trzech badanych mezoregionów udział krajobrazu lokalnego o typie nr 2 – obszary 
dolinne pokryte mozaiką leśno-polno-torfowiskową ze śródleśnymi ciekami wodnymi (10,3%). Najbardziej 
uniwersalny dla całego obszaru badań jest typ krajobrazu lokalnego nr 8 – obszary wierzchowinowe 
z formami krawędziowymi i/ lub ostańcami, pokryte mozaiką leśno-polną ze zwartymi kompleksami 
zabudowy – występujący we wszystkich mezoregionach i posiadający znaczny, zbliżony, procentowy 
udział w ich powierzchni (ok. 20%). 

Diagnoza	
Wyniki waloryzacji wykazały, że 8 płatów krajobrazów lokalnych (27%) wyodrębnionych na obszarze 

Roztocza Zachodniego posiada bardzo wysokie, wybitne lub unikatowe walory (Ryc. 2). Pięć z nich, 
zlokalizowanych pomiędzy dolinami rzek Gorajca i Wieprza, tworzy wyraźny zespół przestrzenny (16 018 
ha) wysoko oceniony ze względu na: znaczne deniwelacje terenu (nr 27, 28, 32, 35), występowanie 
wąwozów lessowych (nr 27, 28) różnorodne, naturalne zbiorowiska  leśne (nr 28, 32), cenne ekosystemy 
wodno-torfowiskowe (nr 26) oraz walory widokowe (nr 27, 28, 32, 35) (Kozłowska 2008).

Kolejny wielkoprzestrzenny zespół krajobrazów lokalnych o bardzo wysokich lub wysokich walorach 
tworzy 12 płatów krajobrazów lokalnych wyodrębnionych w środkowej części Roztocza Zachodniego (nr 5, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22 / 45 035 ha), obejmujących tradycyjny krajobraz rolniczy w postaci 
wielowstęgowych rozłogów pól oddzielonych wąskimi pasmami miedz. 

Krajobrazy lokalne o dość wysokich walorach zajmują 27 318 ha, co stanowi 28% powierzchni 
analizowanego mezoregionu. Obszary najniżej ocenione w waloryzacji zbiorczej (walory umiarkowane) 
zajmują jedynie 7% analizowanego obszaru (6 781 ha) i tworzy je 5 płatów obejmujących zwarte ciągi 
dysharmonijnej zabudowy wiejskiej (nr 2, 6, 17, 18 i 24). 

Ryc. 2. Wyniki waloryzacji krajobrazów lokalnych Roztocza Zachodniego. Liczby 1-35 na mapie oznaczają numery 
kolejnych krajobrazów lokalnych Roztocza Zachodniego.
Fig. 2. Results of the West Roztocze local landscapes valorisation. Numbers 1-35 on the map, reflect numbers of the 
successive West Roztocze local landscapes.
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        W odniesieniu do Roztocza Zachodniego wyróżniono 7 wiodących problemów ochrony i kształtowania 
krajobrazu (Ryc. 3). W przypadku większości wyznaczonych krajobrazów lokalnych, występują tu dwa 
typy konfliktów. Z uwagi na typowo agrarny charakter większości obszaru, wśród zidentyfikowanych 
problemów przeważają: rozpraszanie się zabudowy w otwartym krajobrazie (20 krajobrazów lokalnych) 
oraz zanik tradycyjnego krajobrazu rolniczego (11 krajobrazów lokalnych). Zagrożenia te w szczególności 
dotyczą krajobrazu lokalnego o typie nr 5, do którego zakwalifikowana została prawie cała zachodnia część 
analizowanego mezoregionu. 

W przypadku krajobrazów dolinnych występują trzy główne problemy. Pierwszy to degradacja 
ekosystemów hydrogenicznych wywołana osuszaniem siedlisk i regulacją cieków. Drugi związany 
jest z rozwojem ciągów zabudowy zlokalizowanych wzdłuż cieków wodnych (np. nr 2 – Sułów; nr 4 
– Wierzchowiska; nr 6 – Godziszów). Trzeci to degradacja architektury regionalnej, stanowiącej wyróżnik 
krajobrazowy Roztocza Zachodniego (np. nr 31 – Kawęczyn i Topólcza). 

Problem nadmiernej eksploatacji zasobów leśnych Roztocza Zachodniego dotyczy jedynie 
3 krajobrazów lokalnych (nr 10, 16 i 20), gdzie występują lasy prywatne. W bardzo dobrze utrzymanych 
lasach państwowych Roztocza problem ten nie jest sygnalizowany. Również zagrożenie ze strony presji 
masowej turystyki jest niewielkie i dotyczy jedynie obszaru ochrony ścisłej Bukowa Góra (nr 32).

Ryc. 3. Wiodące problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Roztocza Zachodniego. Symbole 1-35 oznaczają 
numery kolejnych krajobrazów lokalnych Roztocza Zachodniego
Fig. 3. Main problems of the West Roztocze landscape protection and design. Numbers 1-35 reflect numbers of the 
successive West Roztocze local landscapes
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Wytyczne	do	ochrony	i	kształtowania	krajobrazów	lokalnych	
Drugi i trzeci etap pracy posłużył do sformułowania wytycznych dotyczących: 
1. Ochrony i eksponowania przewodnich cech krajobrazów lokalnych;
2. Doskonalenia przebiegu granic systemu obszarów chronionych regionu;
3. Objęcia ochroną prawną najcenniejszych zespołów krajobrazów lokalnych. 

Wytyczne krajobrazowe powinny zostać wprowadzone do zapisów podstawowych dokumentów o 
charakterze strategii i planów zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony walorów przyrodniczych, 
kulturowych i krajobrazowych regionu.

Ad. 1
Przyjęto, że dla zachowania (lub przywrócenia) oraz wyeksponowania charakterystycznych cech, które 

decydują o tożsamości poszczególnych krajobrazów lokalnych Roztocza Zachodniego, należy między innymi:
1. Przeprowadzić renaturalizację fragmentu doliny rzeki Wieprz (krajobraz lokalny nr 15) oraz odsłonić 

zarastające zbiorowiskami leśnymi płaty  roślinności torfowiskowej na Bagnie Tałanda (nr 26)
2. Nie zmieniać ukształtowania terenu, wyłączyć z zabudowy i chronić ekspozycję krajobrazową form 

geomorfologicznych typowych dla krajobrazów lessowych (suche doliny i wąwozy – krajobrazy 
lokalne nr 10, 22, 28) oraz strefy krawędziowej Roztocza (geomorfologiczne odwzorowanie 
krawędzi tektonicznej i ostańce wapienne – krajobrazy lokalne nr 32, 35).

3. Zachować naturalny lub półnaturalny charakter zbiorowisk leśnych (krajobrazy lokalne nr 28 i 32) 
oraz kształtowanie łagodnych, szerokich granic ekotonowych las-pole (nr 10, 16, 22, 28, 32, 33). 

4. Zachować wybitnie charakterystyczny układ i wygląd wielowstęgowych rozłogów pól, silnie 
wpływających na wyjątkowy charakter fizjonomii obszarów wiejskich Roztocza Zachodniego 
(krajobrazy lokalne nr 11, 12, 14, 15, 16, 21)

5. Sukcesywnie poprawiać stan ładu przestrzennego oraz standardy zabudowy, w tym zachować 
i twórczo rozwijać tradycje wiejskiej architektury regionalnej m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie 
wzornika architektury regionalnej (krajobrazy lokalne nr 19, 27, 31)

6. Przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się zabudowy w otwartym krajobrazie rolniczym (krajobrazy 
lokalne nr 11, 12, 14, 15, 16, 21), wkraczaniu zabudowy na tereny łąk i lasów (krajobrazy lokalne 
nr 25, 27) oraz zachować otwarte, niezabudowane przestrzenie pól i łąk w zespołach jednostek 
o szerokich otwarciach widokowych (krajobrazy lokalne nr 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 21, 27), 
z  okalizowaniem nowych obiektów budowlanych jedynie w formie uzupełnienia pasm istniejącej 
zabudowy, ciągnącej się wzdłuż dróg utwardzonych lub gruntowych.

7. Zachować charakterystyczny koloryt krajobrazu, m.in. poprzez kontynuowanie tradycji malowania 
chat na kolor błękitny, kultywowanie charakterystycznych dla regionu upraw oraz utrzymanie 
śródpolnych drzew owocowych (krajobrazy lokalne nr 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 27) 

Ad. 2
Wytyczne dotyczące przebiegu granic systemu obszarów chronionych Roztocza Zachodniego obejmują:
1. Weryfikację granicy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego w postaci ograniczenia jego 

obszaru do zasięgu fizjograficznego mikroregionu Roztocza Szczebrzeszyńskiego (z 20 209 ha do 
11 211 ha), tak aby park ten obejmował w całości trzy krajobrazy lokalne, posiadające najwyższe 
walory przyrodniczo-krajobrazowe; otoczenie Parku od strony północnej, wschodniej i południowej 
otuliną (4 828 ha); natomiast obecna zachodnia część Szczebrzeszyńskiego PK, obejmująca 
mikroregion Roztocze Gorajskie, powinna wejść w skład nowo projektowanego Gorajskiego Parku 
Krajobrazowego (Ryc. 4; Tab. 3);

285



Sowińska B., Chmielewski T.J.

2. Korektę przebiegu granic dwóch stref B projektowanego Rezerwatu Biosfery Roztocze – Puszcza 
Solska w postaci: powiększenia pierwszej z nich od strony południowej i południowo-zachodniej 
o ok. 8 500 ha; powiększenia drugiej od strony ponocnej i południowej o ok. 3 700 ha oraz 
dostosowania szczegółowego przebiegu ich granic do granic krajobrazów lokalnych. 

3. Korektę przebiegu granic granicy strefy C projektowanego Rezerwatu Biosfery Roztocze – Puszcza 
Solska poprzez powiększenie jej zasięgu w części północnej o ok. 185 ha, tak aby obejmowała 
dolinę rzeki Por oraz dostosowania szczegółowego przebiegu jej granic w części zachodniej i 
południowej do granic krajobrazów lokalnych.

Ryc. 4 Projekt rozwoju systemu obszarów chronionych Roztocza Zachodniego 
Fig.4. Concept of protected areas system of the West Roztocze development.

Ad. 3
Wytyczne dotyczące objęcia ochroną prawną najcenniejszych krajobrazowo obszarów, obejmują (Tab. 3):
1. Utworzenie rezerwatu przyrody: „Bagno Tałandy” (po przeprowadzeniu procesu  renaturalizacji) 

(398 ha) (część krajobrazu lokalnego nr 26).
2. Utworzenie Gorajskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego swoim zasięgiem zespół 10 

najcenniejszych krajobrazów lokalnych wyodrębnionych na Roztocza Gorajskiego (26 523 ha) – 
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wierzchowin lessowych, poprzecinanych silnie rozczłonkowanymi wąwozami i pokrytych mozaiką 
polno-leśną (Ryc. 5 i 6). Granice projektowanego parku stanowią: dolina rzeki Por od północny 
i zachodu, dolina rzeki Biała Łada do miejscowości Wola Kątecka od południa, miejscowości 
Gorajec, Podborcze i Latyczyn od wschodu; 

3. Utworzenie Parku Kulturowego Kawęczynek – Topólcza (413 ha) obejmującego zespół tradycyjnej 
zabudowy wiejskiej i unikatowych rozłogów pól (Ryc. 7) (krajobraz lokalny nr 31). 

Tabela. 3 Zestawienie proponowanych form ochrony przyrody i krajobrazu 
Table 3. List of proposed forms of nature and landscape protection 

L.p. Forma ochrony Nazwa Powierzchnia (ha)
1. Rezerwat przyrody Bagno Tałandy 398
2. Park krajobrazowy Szczebrzeszyński PK 11 211 (dotychczasowa pow. 20 209)
3. Park krajobrazowy Gorajski PK 26 523
4. Park kulturowy Kawęczynek-Topólcza 413

Ryc. 5. Projektowany Gorajski Park Krajobrazowy, krajobraz lokalny nr 13 – okolice Wólki Abramowskiej                                                                   
Fig. 5. Projected Gorajski Landscape Park, local landscape no 13 – surroundings of Wólka Abramowska                                                                                       

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski
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Ryc. 6 Projektowany Gorajski Park Krajobrazowy, krajobraz lokalny nr 14 – okolice Gilowa
Fig.6. Projected Gorajski Landscape Park, local landscape no14 –  surroundings of Gilów

Ryc. 7 Projektowany Park Kulturowy Kawęczynek-Topólcza, krajobraz lokalny nr 31 – tradycyjna chata wiejska 
w miejscowości Topólcza 
Fig.7. Projected Cultural Park Kawęczynek-Topólcza, local landscape no 31 – traditional rural cottage in Topólcza 
village

Fot. T.J. Chmielewski / Photo: T.J. Chmielewski

Fot. B. Sowińska / Photo: B. Sowińska
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Wnioski 

W pracy sformułowano pojęcie krajobrazów lokalnych, rozumianych jako zespoły podobnych do siebie 
(należących do tej samej podgrupy typologicznej) i tworzących zwarte zespoły terytorialne jednostek 
przyrodniczo-krajobrazowych. Z fizjonomicznego punktu widzenia, krajobraz lokalny może też tworzyć 
zespół wnętrz krajobrazowych o podobnym charakterze, otoczonych wspólnym „miąższem krajobrazu” 
(np. lasem), w zasięgu odpowiadającym terytorialnemu zespołowi jednostek przyrodniczo-krajobrazowych.

Krajobrazy lokalne są jednostkami operatywnymi, przydatnymi w procesie charakterystyki przewodnich 
cech systemów krajobrazowych, diagnozowania i projektowania stylu krajobrazowego oraz projektowania 
obszarów chronionych. 

Zastosowane metody delimitacji i diagnozowania wybranych cech krajobrazów lokalnych, pozwoliły na 
opracowanie zasad ochrony i eksponowania przewodnich cech krajobrazów lokalnych, wzmacniania ich 
tożsamości oraz ustalania standardów jakości krajobrazu. Były także bardzo pomocne przy opracowywaniu 
projektu doskonalenia systemu obszarów chronionych Roztocza, w tym utworzenia Parku Krajobrazowego 
Roztocze Gorajskie.
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