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Landscape evaluation process requires access to particular information resources making it 
possible to regionalize (divide into zones) the area under investigation. Thus, the starting point is 

landscape assessment and evaluation followed by regionalization. As a result of this step, we determine 
certain areas that are homogenous with regards to their landscape assets. 

1. Wst p
Wzrost jako ciowy i ilo ciowy produkcji rolniczej mo na osi gn  przez uporz dkowanie struktur 

agrarnych. Z kolei uporz dkowanie struktur agrarnych prowadzi do uporz dkowania struktur 
krajobrazowych. Nale y podkre li , e krajobraz naturalny oraz w a ciwy pod wzgl dem estetycznym 
krajobraz kulturowy mog  w du ym stopniu by  efektem odpowiednio wybranych form gospodarowania 
w rolnictwie. Ekorozwój terenów wiejskich jest koncepcj , która zmierza do takiego ustalenia tempa, 
celów i rodków rozwoju spo eczno-gospodarczego, przy którym nast puje niszczenie rodowiska. [Litwin 
1997].

Poznanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich, wraz z merytoryczn  interpretacj  jej 
przestrzennego zró nicowania, mo e by  przydatne do okre lenia prawid owych dróg przej cia od 
istniej cego do po danego zagospodarowania, a wi c do planowania przestrzennego obszarów wiejskich 
[Stola 1993].

2. Opis wybranych metod oceny krajobrazu. 
Warto ciowanie krajobrazu uwarunkowane jest dysponowaniem zasobem informacji, który pozwala 

na dokonanie regionalizacji (strofowania) analizowanego obszaru. Punktem wyj cia jest, wi c dokonanie 
oceny i waloryzacji krajobrazu oraz regionalizacji, której wynikiem b dzie wyznaczenie obszarów jedno-
rodnych pod wzgl dem warto ci krajobrazowych. Cel strefowania narzuca dobór cech krajobrazu 
b d cych jej podstaw . Wybór wariantu strefowania nie jest w a ciwo ci rodowiska, zale y jedynie od 
jej autorów.

Metoda macierzy warto ci Bajerowskiego 
Metoda ta zak ada wykorzystanie informacji zawartych w tre ci map, które s  powszechnie dost pne

[Bajerowski 1991]. Oznacza to g ównie analiz  map topograficznych i map ewidencji gruntów. Warto
estetyczna krajobrazu wynika ze specyficznych konfiguracji cech przestrzeni. Wiele tych cech mo na
zidentyfikowa  i zinwentaryzowa  kameralnie - jedynie w wyniku analizy tre ci materia ów
kartograficznych. Kartograficzna metoda bada  w ród wielu sposobów jej realizacji zawiera analiz
matematyczno-statystyczn  map, która polega m.in. na badaniu zjawisk z zastosowaniem do zbierania 
informacji tzw. siatek podstawowych pól oceny. Ka demu polu podstawowemu mo emy przypisa  liczb
okre laj c  warto  estetyczn  krajobrazu, wynikaj c  ze wspomnianej specyficznej konfiguracji cech 
przestrzeni wyst puj cych na obszarze obj tym tym polem podstawowym. 
Na o enie siatek pól podstawowych na map  badanego obszaru umo liwia w efekcie konstrukcj
izarytmicznej mapy ilustruj cej nasilenie danego zjawiska Mo na przyj  za o enie, e warto  ta jest 
odwrotnie proporcjonalna do stopnia dewastacji krajobrazu.
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Metoda krzywej wra e  Wejcherta 
Metoda krzywej wra e  przedstawia graficzne napi cia wra e  i dozna  emocjonalnych, 

wyst puj cych u obserwatora w trakcie przesuwania si  ci giem czasoprzestrzennym. W trakcie 
poruszania si  cz owiek odczuwa ró ne napi cia emocjonalne zwi zane z estetyk  ogl danego rodowiska.
Obserwator rejestruje kolejne obrazy w okre lonych odst pach czasu, zwi zane ci le z ukszta towaniem
przebywanej przestrzeni. Czas i przestrze  s  w tego rodzaju uk adach nierozerwalne. 

Krajobraz sk ada si  z wielu ró nych widoków, które obserwator odbiera poruszaj c si  okre lonym
ci giem, klasyfikuj c i porz dkuj c je pod wiadomie. S  one z pewno ci  mniejsze i s absze w uk adach
monotonnych, bezbarwnych, a wi ksze i mocniejsze w przestrzeni bogatej i z o onej. Pomimo 
subiektywnych dozna  i ocen uk adów przestrzennych ró nych obserwatorów, mo na przyj , e istnieje 
wyra na grupa reaguj ca podobnie na widziane obrazy, a wykres odchyle  od reakcji przeci tnej b dzie
zbli ony do krzywej rozk adu normalnego. Prognozowan  krzyw  wra e  nale y, wi c odczytywa  jako 
ilustracj  wra e  przeci tnych. Dla krzywej wra e  nie mo na ustali adnej jednostki miary. Stanowi ona 
jedynie rodek s u cy do porównania poszczególnych fragmentów przestrzeni. Dlatego graficzne 
przedstawienie napi cia wra e  i dozna  emocjonalnych, jakie wyst puj  w czasie przesuwania si  przez 
ci g czasoprzestrzenny, jest jedynie umownym i wzgl dnym porównaniem oddzia ywania kolejnych 
obrazów.

Metoda WIT Litwin 
Wska nik WIT, okre lony zosta  dla trzech podstawowych funkcji: rolniczej, poza,  rolniczej i 

rekreacyjnej. Wska nik ten ocenia „warto " ka dego z wydzielonych obszarów (wsi) i typów 
dzia alno ci, bior c pod uwag  przyj ty zespó  cech. 

W a ciwy dobór cech le y u podstaw trafnego obliczenia „warto ci" krajobrazu. Dlatego w tym 
opracowaniu wykorzystano zestaw cech, który zosta  u yty do warto ciowania struktur przestrzennych na 
obszarze Kotliny Msza skiej [Litwin 1997]. Wyliczone na podstawie tych cech wska niki WIT pozwol
równie  odpowiedzie  na pytanie o uniwersalno  zastosowania jednakowego zestawu wej ciowego dla 
ró nych (górskich i wy ynnych) krajobrazów Polski.

Dla ka dego z rozpatrywanych obszarów wyznaczono W1T jako sum

WITa = a1 z1 x1 + a2 z2 x2 +an zn xn    (1) 

gdzie:
x1 ... xn - zespó  znormalizowanych cech obszarów, 
a1…an - zespó  wag „korzystno ci" okre lonych na podstawie testu ekspertów, 
z1…zn - wspó czynniki „istotno ci" okre laj ce znaczenie poszczególnych cech. 
Ka dej z cech przyporz dkowano wag , okre laj c  jej wp yw na przydatno  terenu dla poszczególnych 
funkcji gospodarczych oraz wspó czynnik okre laj cy „istotno " danej cechy w odniesieniu do innych 
cech (cecha korzystna ... cecha niekorzystna) oraz stopnia jej „istotno ci" (cecha istotna ... cecha 
nieistotna) [Litwin 2004]. 
„Korzystno " cechy to dodatni/ujemny wp yw cechy na przydatno  rozpatrywanego obszaru dla jakiej
dzia alno ci (np. wysoka ocena bonitacyjna gruntu jest, oczywi cie, cech  korzystn  dla dzia alno ci
rolniczej). „Istotno " to znaczenie cechy dla danej dzia alno ci na badanym obszarze potencja u obszaru 
(np. du a liczba stosunkowo nowych budynków na terenie wsi jest cech  korzystn , lecz nie tak istotn  dla 
dzia alno ci rolniczej, jak rednia klasa bonitacyjna gruntów w tej wsi). 
Dla okre lenia wag „korzystno ci" wykorzystano test ekspertów [Litwin 1997], w którym trzydziestu 
specjalistów zajmuj cych si  zagospodarowaniem przestrzennym, ochron rodowiska, rolnictwem i 
dzia alno ci  pozarolnicza wype ni o ankiet  ujmuj c  wszystkie cechy. Cechy oceniano w skali 
punktowej, przyjmuj c:
 -2 dla oceny „cecha bardzo niekorzystna",
-l dla „cecha niekorzystna",
0 dla „cecha oboj tna",
l dla „cecha korzystna",
2 dla „cecha bardzo korzystna". 
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Dla okre lenia stopnia „istotno ci przyj to dla ka dej z cech liczb  z przedzia u 0,3-1, przy czym dla 
cech o znaczeniu podstawowym (np. bonitacja gruntu dla rolnictwa) przyjmowano warto  1. Obliczenia 
przeprowadzono wed ug wzoru (1). Uzyskano trzy wska niki (WIT1 -dla dzia alno ci rolniczej, WIT2 - 
dla dzia alno ci pozarolniczej, WIT3 - dla rekreacji) dla ka dej z 10 wsi na rozpatrywanym terenie. 

Do oblicze  przyjmowano cechy porównywalne, np. za warto  cechy nr 9 (liczba budynków) 
przyj to stosunek liczby budynków do ogólnej powierzchni wsi. Do wzoru (1) przyjmowano warto ci cech 
w odniesieniu do redniej, to znaczy redni  warto  danej cechy przyj to za l, za  warto  cechy dla 
poszczególnych wsi proporcjonalnie do tego. Na przyk ad we wsi Turów znajduje si  169 budynków, 
powierzchnia wsi wynosi 741 ha, czyli g sto  zabudowy wynosi 0,114 budynku/ha. rednia wynosi 
0,201, wi c do oblicze  przyj to 0,565 [Litwin 2004]. 

3. Charakterystyka badanego obszaru 
Wie  Poja owice nale y do gminy Miechów i powiatu miechowskiego le cego w pó nocno-

zachodniej cz ci województwa ma opolskiego (rys.1). 
Pod wzgl dem geograficzno-fizycznym obszar ten zaliczany jest do regionu Wy yny Ma opolskiej.

Powiat w znacznej cz ci po o ony jest w obr bie Wy yny Miechowskiej. Miasto Miechów le y w 
odleg o ci 40 km na pó noc od Krakowa (siedziby w adz wojewódzkich) oraz oko o 80 km na po udnie od 
Kielc. Zasadnicz  osi  komunikacyjn  gimny jest droga E77: Chy ne, Kraków, Warszawa, Gda sk.
Obszar gminy wraz z miastem zajmuje powierzchni  14837 ha. Gmina podzielona jest na 34 so ectwa.

Poja owice le  w po udniowej cz ci gminy. Zajmuj  powierzchni  550 ha. Wie  od wschodu 
s siaduje z so ectwami: Glinica, S awice Szlacheckie i Wymys ów, a od zachodu z Zarogowem i 
Nasiechowicami (rys.1)

Rys. 1 Po o enie Poja owic na mapie Polski 

3.1. Przyrodnicze i krajobrazowe walory
Najwa niejszym walorem krajobrazowo-przestrzennym gminy Miechów jest znacznie
zró nicowane ukszta towanie terenu. Krajobraz jest urozmaicony g bokimi rozci ciami dolinnymi 

rzek oraz licznymi w wozami, parowami, dolinami nieckowatymi wcinaj cymi si  we wzgórza, a tak e
garbami i wzniesieniami. W krajobrazie dominuj  pola uprawne charakterystyczne dla obszarów 
rolniczych. Szata ro linna jest stosunkowo uboga.Wyst puj  tu jednak rzadkie gatunki flory.

Szata ro linna na obszarze Miechowsko-Dzia oszyckiego OChK nale y do najbardziej 
interesuj cych na terenie Niecki Nidzia skiej. Wyst puj  tu dobrze wykszta cone kompleksy le ne w 
postaci zbiorowisk gr dowych i wietlistej d browy. Urozmaicona rze ba terenu jest przyczyn  du ej
zmienno ci florystycznej. Wyst puje tu wiele gatunków rzadkich i prawnie chronionych ro lin: lilia 
z otog ów, kokoryczka okó kowa, ró a francuska, wawrzynek wilcze yko, tojad dzióbaty, tojad 
mo dawski, bluszcz pospolity, dzwonecznik wonny, pluskwica europejska, orlik pospolity, storczyki: 
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kruszczyk szerokolistny, podkolan dwulistny, ciemi yca zielona, miodunka mi kkow osa. Niemniej 
bogate florystycznie s  bezle ne pagórki kredowe i w wozy lessowe, na których rozwin y si  murawy 
kserotermiczne i zaro la krzewiaste z rzadkimi i prawnie chronionymi ro linami.

Gmina Miechów w ca o ci obj ta jest formami ochrony przyrody. W roku 1995 obszar ten (bez 
miasta Miechów) zosta  w czony w sk ad Miechowsko-Dzia oszyckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Za najwa niejsze zadanie dotycz ce ochrony przyrody uznano ochron  wód 
powierzchniowych przez przywrócenie czysto ci wód rzecznych do I i II klasy. Doliny wyst puj cych rzek 
stanowi  mi dzyregionalne korytarze ekologiczne, które cz  Parki Krajobrazowe Ponidzia i dolin  Wis y
z dolin  Pilicy i Zespo em Jurajskich Parków Krajobrazowych. Na obszarze gminy Miechów wyst puje
jeden rezerwat przyrody „Z ota Góra” w Celinach Przes awickich.

Ponadto ochron  przyrody obj to ustanowione pomniki przyrody ywej. We wsi Poja owice,
b d cej przedmiotem tego opracowania, jako pomniki przyrody zosta y uznane dwa d by stoj ce w 
le niczówce Sosnówka na przy drodze oraz dwie lipy ko o kapliczki.

4. Zastosowanie wybranych metod oceny krajobrazu na przyk adzie wsi Poja owice
Na badanym terenie zastosowano nast puj ce metody oceny krajobrazu: 

Metod  optymalnego sposobu u ytkowania
Metod  krzywej wra e  Wejcherta opart  na ocenie estetyczno-widokowej krajobrazu. 
Umo liwia stworzenie mapy rejonów o ró nym zapotrzebowaniu na dowarto ciowanie
estetyczne.
Metod  (WNET) naturalne elementy terenu, opart  na za o eniu, e im wi cej wyst puje w 
terenie elementów naturalnych, tym walory s  wy sze. Umo liwia wskazanie obszarów o 
lepszych lub gorszych ni  przeci tne warunkach ekologicznych oraz krajobrazowych. 

Metoda optymalnego sposobu u ytkowania

W celu okre lenia optymalnego sposobu u ytkowania pos u ono si  metod
Bajerowskiego. Przyj to za o enie, e na podstawie zestawu 56 cech mo liwe jest okre lenie

optymalnej funkcji danego obszaru oraz e cechy te w wystarczaj cym stopniu odzwierciedlaj  wp yw
pozosta ych cech, istotnych z punktu widzenia generowania optymalnej funkcji obszaru.

Optymaln  funkcj  terenu mo na okre li  w wyniku przemno enia transponowanej macierzy cech 
wywo uj cych optymalny sposób u ytkowania przez macierz inwentaryzacyjn  cech obszaru rejestruj c
wyst powanie w poszczególnych polach podstawowych mniejszych kolejnych cech diagnostycznych z 
ustalonego wy ej zestawu. Macierz inwentaryzacyjna przybiera posta  macierzy zerojedynkowej. 
[Bajerowski, 1996] Jedynka oznacza wyst powanie danej cechy, a zero jej brak.

W macierzy cech wywo uj cej optymalne u ytkowanie obszaru, jej poszczególne elementy 
informuj , z jak  si  dana cecha generuje potrzeb  wprowadzenia na obszarze analizowanego pola 
podstawowego jednej z wymienionych wcze niej funkcji (rolnej, le nej, rekreacyjnej, osiedlowej, 
przemys owej). Liczby, którym zosta  przyporz dkowany znak minus oznaczaj  „procentow  si ”, z jak
wyst powanie danej cechy wyklucza wprowadzenie w tym polu danej funkcji. Ta „si a” jest rozumiana 
jako nat enie potrzeb wprowadzenia okre lonej funkcji u ytkowania ziemi. 

Pierwszy etap bada  obejmowa  przeprowadzenie analizy aktualnego stanu u ytkowania ziemi 
poprzez prace studialne dotycz ce 56 cech charakterystycznych na danym terenie. W tym celu obszar 
podzielono na 175 kwadratów o bokach 200m.Kwadraty sklasyfikowano wed ug sposobu ich u ytkowania
wyró niaj c nast puj ce funkcje: 

Funkcja rolna – grunty rolne 
Funkcja rolna – pastwiska 
Funkcja rolna – ki
Funkcja le na – produkcyjna 
Funkcja le na – ekologiczna 
Funkcja rekreacyjna – rekreacji indywidualnej 
Funkcja rekreacyjna – rekreacji zbiorowej 
Funkcja rekreacyjna – bez prawa zabudowy 
Funkcja osiedlowa 
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Funkcja infrastrukturowo – przemys owa

Nast pnym etapem bada  by o obliczenie macierzy optymalnego u ytkowania badanego obszaru, 
któr  uzyskuje si  poprzez przemno enie macierzy aktualnego u ytkowania ziemi przez transponowan
macierz zestawu 56 cech wywo uj cych optymalne u ytkowanie.

Optymaln  funkcj  pola podstawowego jest ta, która uzyska a najwi ksz  dodatni  liczb  punktów. 

Porównanie istniej cego stanu u ytkowania 
ziemi ze stanem optymalnym

Stan istniej cy Stan optymalny

Rys. 2 Istniej cy stan u ytkowania ziemi a stan optymalny 
ród o: opracowanie w asne

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu istniej cego i optymalnego nale y przeprowadzi
transformacj  tylko w 12 polach podstawowych. 

Niewielka liczba przekszta ce wiadczy o tym, e obszar wsi Poja owice jest
u ytkowany zgodnie z optymaln  funkcj . Dzieje si  to przede wszystkim, dlatego, e wie  ta
jest typow  wsi  rolnicz  z przewag  gruntów ornych.

Na podstawie powy szego zestawienia (rys.2), wida , e zarówno w aktualnym jak
i optymalnym stanie u ytkowania dominuj c  funkcj  jest funkcja rolna z przeznaczeniem
pod grunty orne. W nowym zestawieniu pojawia si  funkcja osiedlowa, natomiast „znika”
funkcja rolna z przeznaczeniem terenu pod u ytkowanie k.
Nast pnie przeprowadzono analiz  oceny krajobrazu wykorzystuj c:

Metoda WNET 

Podstawowym za o eniem tej metody jest stwierdzenie, e im wi cej elementów naturalnych lub 
zbli onych do naturalnych (prawie naturalnych) tym walory krajobrazowe i ekologiczne s  wy sze.

Wa nym czynnikiem w tej metodzie jest dobór cech diagnostycznych, które maj  za zadanie 
wykaza  ilo  wspomnianych elementów w terenie, s  one tak e uzale nione dost pno ci  materia ów
ród owych, z których mo emy otrzyma  tego typu informacje.

Cymerman  i Koc [Cymerman, Koc 1993]. proponuj  nast puj ce cechy diagnostyczne do 
okre lenia walorów krajobrazowych: 

• Szata ro linna
• Wody
• Stopie  wykorzystania terenu 
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• Rze ba terenu 
• Ochrona krajobrazu 
• Gleba.

Zgodnie z za o eniami tej metody zbadano obszar wsi ze wzgl du na ilo  elementów naturalnych 
lub zbli onych do naturalnych. Wybór cech diagnostycznych by  wzorowany na przyk adach podanych 
przez Cymermana i  Koca. Cz  cech diagnostycznych zosta a odrzucona ze wzgl du na brak ich 
wyst powania na terenie Poja owic lub te  brak mo liwo ci uzyskania danych do wykonania oblicze .
Materia y, z jakich korzystano w tych obliczeniach to: mapa glebowa, mapa u ytkowania, zdj cia
satelitarne wsi Poja owice oraz studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Miechów. 
Kolejnym etapem bada  by  podzia  obszaru Poja owic na trzy pola badawcze: pó nocne, rodkowe i 
po udniowe (rys.3,4,5). 

Zakres prac urz dzenioworolnych dla poszczególnych pól badawczych jest ró ny. Dla obszarów o 
walorach lepszych ni  przeci tne (Wi >0) prace urz dzenioworolne powinny d y  do ich zachowania, a 
dla obszarów o walorach gorszych ni  przeci tne (Wi <0) do stworzenia warunków ich poprawy. 

W wyniku przeprowadzonych bada  otrzymano wska nik syntetyczny Wi dla ka dego pola 
badawczego, który okre la poziom walorów ekologicznych lub krajobrazowych (tab.1) 

W cz ci pó nocnej i po udniowej Poja owic obliczono wszystkie cechy diagnostyczne, warto ci
rednie i odchylenia standardowe. W celu wyliczenia wska ników Wi wykonano standaryzacj .

Wska niki syntetyczne dla walorów ekologicznych wskazuj , e cz rodkowa Poja owic jest 
najlepsza pod wzgl dami ekologicznymi. Przedstawione jest to g ównie poprzez du  ilo  kompleksów 
u ytków zielonych oraz ich powierzchni . Istotn  rol  na tym obszarze odgrywaj  wody stoj ce i p yn ce,
zajmuj  one niewielkie powierzchnie, na pozosta ych obszarach nie wyst puj . Zaburzenia harmonii w 
krajobrazie spowodowane s  wyst powaniem du ej ilo  terenów zabudowanych oraz dróg. 

Rys.3 Fragment cz ci po udniowej Poja owic
ród o: opracowanie w asne



, . . 71. 2009 20

Rys.4 Fragment cz ci po udniowej Poja owic
ród o: opracowanie w asne

Rys.5 Fragment cz ci pó nocnej Poja owic
ród o: opracowanie w asne
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Tab.1 Poziom walorów ekologicznych lub krajobrazowych 

 Pola badawcze 

Walory pó nocne rodkowe po udniowe

Krajobrazowe -0.66114 0.599031 0.0621089 

Ekologiczne -0.68201 0.749671 -0.0676599 

ród o: opracowanie w asne

 Metoda krzywej wra e  Wejcherta

Ocen  krajobrazu dokonuje si  w kilku etapach. W pierwszej kolejno ci nale y podzieli
analizowany obszar na strefy ograniczone granicami naturalnymi (np. drogi) lub na kwadraty o boku ok. 1 
km. Granice te staj  si  jednocze nie trasami, po których porusza si  obserwator (rys.6). Miejsca 
obserwacji krajobrazu po obu stronach trasy wyznacza si , co 3-5 min (ok. 200-250 m), a punktowa 
rozpi to  skali mo e wynosi  od 0 do 5, od 0 do 10 lub od 0 do 100. W a ciwa ocena walorów danego 
widoku oparta jest na: 

– stopniu ró norodno ci krajobrazu 
– poziomu dewastacji 
– nasycenia infrastruktur
– harmoni  kompozycji wszystkich elementów. 

Dok adnych wytycznych dla przyznawania punktów nie mo na wskaza , gdy  ocena walorów 
krajobrazowych jest subiektywna. Dodatkow  pomoc  przy punktacji jest tabela 18 z podanymi 
przyk adowymi kryteriami walorów estetycznych. Suma wszystkich punktów za wymienione 4 parametry 
stanowi czna ocen  krajobrazu. 

Rys.6  Trasy obserwacji 
ród o: opracowanie w asne
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Przyznaj c punkty w miejscach obserwacji kierowano si :
Stopniem ró norodno ci krajobrazu 
Poziomem dewastacji 
Nasyceniem infrastruktury 
Harmoni  kompozycji wszystkich wyst puj cych elementów 
W asnymi odczuciami. 

Wykonano wykresy krzywych wra e  przyjmuj c na osi poziomej miar  odleg o ci, za  na pionowej 
liczb  punktów (rys.3,4,5). 
Na wykresach zaznaczono miejsca wymagaj ce estetycznego dowarto ciowania w ró nym stopniu: 

Du ym – dla rejonów le cych poni ej poziomu 4 punktów 
rednim – dla rejonów le cych w przedziale 4-7 punktów 

Zerowym - dla rejonów le cych w przedziale ponad 7 punktów 

    Tab.2 Ocena terenu dla pierwszego odcinka 
Odleg o  [m] 

Strona
0 160 320 490 650

Lewa 4 3 8 4 3 

Prawa 4 5 4 7 1 
ród o: opracowanie w asne

Z wykresów tych wynika, e nawet na tak ma ym obszarze atwo zauwa y  zró nicowanie
krajobrazu. Od krajobrazu o niskich walorach, którym nadano tylko 1 punkt ze wzgl du na du e
zainwestowanie terenu domami wraz z infrastruktur  ponad 50% oraz wyra ny brak harmonii, a  po tereny 
o walorach ocenionych na 8 punktów. Jako element dominuj cy wyst puje tam zabytkowa, odnowiona 
kapliczka w otoczeniu drzew. Warto zauwa y , e rednie oceny dla tego terenu mieszcz  si  w przedziale 
od 4 - 7 punktów, s  jednak zbli one, do 4, co wiadczy o du ym zapotrzebowaniu na prace 
urz dzenioworolne. W tym obszarze ciekawym obiektem jest ciek wodny, który jednak trzeba uregulowa
i odpowiednio wyeksponowa  w krajobrazie.

Dla odcinka II (rys.4), odnotowano niskie oceny. Z lewej strony teren ten jest intensywnie 
wykorzystany przez zabudow  mieszkaln  i gospodarcz . Zabudowa wyst puje blisko drogi, co znacz co
ogranicza widoczno  krajobrazu. Domy znajduj ce si  na pierwszym planie s  cz sto nieestetyczne, a 
ogródki przydomowe niezadbane. Prawa strona drogi na pocz tku i na ko cu posiada lepsze walory 
estetyczne, poniewa  krajobraz rozci ga si  na pola uprawne, a w ostatniej cz ci na las i poro ni te
drzewami skarpy. Ocen  tego terenu przedstawiano w  tabeli 3 i stworzono na jej podstawie krzywe 
wra e .

Tab.3 Ocena terenu dla drugiego odcinka 
Odleg o  [m] 

Strona
0 165 330 495 660 825 990 155 1320 1485

Lewa 2 2 3 3 5 6 5 5 2 2 
Prawa 6 5 5 4 4 5 4 7 4 7 

ród o: opracowanie w asne

W krzywej wra e  dla strony lewej rednia warto  nie osi gn a 4 punktów, co dowodzi du ej
potrzeby wprowadzenia prac urz dzenioworolnych na tym terenie. Strona prawa wybranej trasy jest 
zdecydowanie o lepszych walorach krajobrazowych, mimo to i tak mie ci si  w przedziale punktacji 
okre lanej jako o redniej potrzebie wprowadzenia zmian. Tu przede wszystkim wa n  rol  odegra oby
zas oni cie elementów, które pogarszaj  efekty wizualne poprzez wprowadzenie ro linno ci wysokiej 
zamykaj cej horyzont przed lini  zabudowy.

Punktacja dla trasy trzeciej (rys.5) przedstawiono w tabeli 4
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Tab.4 Ocena terenu dla trzeciego odcinka
Odleg o  [m] Strona 0 160 340 500 670 840 1000 1170 1340

Lewa  5 4 4 5 3 4 6 4 5 
Prawa 6 4 3 4 6 3 5 6 4 

ród o: opracowanie w asne

Z przeprowadzonych bada  wynika, e teren ten le y w obszarze redniego zapotrzebowania na 
prace urz dzenioworolne. Warto jednak zauwa y , e równie  w tym miejscu warto ci rednie zbli one s
do dolnej granicy przedzia u. Teren ten wznosi  si  lekko ku górze otwieraj c horyzont. Daje to lepsze 
efekty wizualne. Z lewej strony wyst puj  pojedyncze budynki z prawej krajobraz zamkni ty granic  lasu. 
Istotnym elementem w tym krajobrazie by a linia redniego napi cia, która zak óca a harmoni  widoku na 
las. Ciekawym obiektem w krajobrazie by y zadrzewienia i poro ni ta ro linno ci  skarpa wznosz ca si
nad ciekiem wodnym.

W wyniku bada  otrzymano procentowy udzia  obszarów nale cych do przedzia ów
kwalifikuj cych tereny ze wzgl du na potrzeby wprowadzenia zmian i dowarto ciowanie krajobrazu 
(rys.10,11).

Zapotrzebowanie na estetyczne dowarto ciowanie 
krajobrazu w cz ci rodkowej Poja owic

Du e
25%

rednie
73%

Zerow e
2%

Du e
rednie

Zerowe

Rys. 7 i 8. Procentowy udzia  obszarów wymagaj cych dowarto ciowania krajobrazu 

W cz ci rodkowej Poja owic tereny, które nie wymagaj  przekszta cenia krajobrazu to zaledwie 2 
%. 0 Wyra nie wskazuje to na du  potrzeb  wprowadzenia nowych rozwi za , które umo liwi yby temu 
obszarowi z ogromnym potencja em krajobrazowym do stworzenia przestrzeni o wysokich walorach 
estetycznych, a  73% obszaru wymaga rednich zmian, w postaci wprowadzenia ro linno ci i 
uporz dkowania przestrzeni. Du e zapotrzebowanie na dowarto ciowanie ma a  25% obszaru, s  to tereny 
zdewastowane i nieuporz dkowane. Stara zabudowa, która zamiast sta  miejscem ciekawym 
przyci gaj cym zwiedzaj cych niszczeje i staje si  cech  negatywn  widoku.

Na tle wykresu dla ca ej wsi wida , e obszar w cz ci rodkowej ma podobne warunki 
krajobrazowe. Ca a wie  ma 12% powierzchni niewymagaj cej zmian, ale zwi kszy  si  procentowy udzia
obszarów o du ym zapotrzebowaniu na dowarto ciowanie.

Z wykresów krzywych stworzonych dla ca ej wsi Poja owice wykonano map  rejonów o ró nym
zapotrzebowaniu na dowarto ciowanie estetyczne (rys.12). Powierzchniowo przewa aj  na niej obszary o 
niskich walorach krajobrazowych zwi zanych albo z dewastacj  krajobrazu albo z jego monotonno ci . W 
cz ci rodkowej tereny o wysokich walorach zwi zane s  z wyst powaniem zadrzewie  oraz skarp 
poro ni tych ro linno ci  nisk , a tak e wyst powania cieku wodnego w otoczeniu zaro li.

Przeprowadzona analiza powinna stanowi  podstaw  do odpowiedniego zastosowania prac 
urzadzenioworolnych, które poprawi yby estetyk  krajobrazu wiejskiego Poja owic poprzez 
wyeksponowanie elementów cennych kulturowo, a ukrycie elementów „obcych” dla tego terenu. Potencja

Zapotrzebowanie na estetyczne dowarto ciowanie 
krajobrazu w Poja owicach

Du e
29%

rednie
59%

Zerow e
12%

Du e
rednie

Zerowe



, . . 71. 2009 24

ukryty w tej przestrzeni nale y odpowiednio wykorzysta  na przyk ad do stworzenia cie ki rowerowej 
czy te  miejsca relaksu jako alternatywy dla mieszka ców Miechowa. 

Rys.9 Mapa rejonów o ró nym zapotrzebowaniu na dowarto ciowanie estetyczne. 

5. Wnioski
Przeprowadzone badania aktualnego stanu u ytkowania gruntów nasuwaj  wnioski zwi zane z 

mo liwo ciami i ograniczeniami rozwoju.
Rozwój ka dego obszaru jest procesem dynamicznym. Zmiany zachodz  ci gle, s  powodowane 

najrozmaitszymi czynnikami i wp ywaj  nieustannie na rozwój, ewentualnie regres ka dego obszaru. 
Analizy oparte na danych, wydawa oby si  zupe nie aktualnych, nie zawsze musz  prowadzi  do 
rozs dnych wyników [U. Litwin, 1997]

Za racjonalne wykorzystanie przestrzeni z przyrodniczego, a tak e ekonomicznego punktu widzenia 
uzna  nale y takie, które w maksymalnym stopniu wykorzystuje naturalne predyspozycje terenu do 
okre lonych form u ytkowania, a równocze nie zapobiega jego degradacji [K. Koreleski, 1993]

Zgodnie z ustaw  „Prawo ochrony rodowiska” (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 pó n. zmianami) 
mo na podsumowa , e nale y d y  w gospodarowaniu powierzchni  ziemi do:

• racjonalnego u ytkowania,
• zachowania warto ci przyrodniczych,
• zachowania mo liwo ci produkcyjnego wykorzystania, 
• ograniczenia zmian naturalnego ukszta towania,
• utrzymania jako ci gleby, co najmniej na poziomie wymaganych standardów,
• zachowanie warto ci kulturowych, z uwzgl dnieniem archeologicznych dóbr kultury.
Oprócz powy szych za o e  dla ca ej wsi Poja owice, wa na jest równie  promocja alternatywnych 

róde  energii i ich powszechne stosowanie. Warunkiem dobrego gospodarowania jest prowadzenie dobrej 
polityki inwestycyjnej, co jednocze nie zwi ksza atrakcyjno  gospodarcz  danego obszaru. W polityce 
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rolnej powinno si  d y  do dostosowywania gospodarstw do wymogów gospodarki rynkowej. Natomiast 
w polityce spo ecznej wa na jest poprawa warunków i jako ci ycia mieszka ców.

W wyniku analizy stanu u ytkowania i walorów krajobrazowych Poja owic okre lono
zapotrzebowanie na: 

Zmian  sposobu u ytkowania w wybranych miejscach 
Modernizacja i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej 
Wprowadzenie zadrzewie ródpolnych
Odnow  dróg 
Odnow  prywatnych zabudowa  i budynków u yteczno ci publicznej 
Stworzenie miejsc s u cych do u ytku publicznego (place zabaw, parki, boiska sportowe, 
cie ki rowerowe) 

Zagospodarowanie cieków wodnych w obr bie obszarów zabudowanych 
Prace remontowo-budowlane obiektów zabytkowych 
Koncentracja zabudowy mieszkaniowej 

1. Bajerowski T., 1996. Metodyka wyboru optymalnego u ytkowania ziemi na obszarach wiejskich, 
Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn. 2. Bajerowski T., Sanetra A.,  Szczepa ska A. 2000 
Wycena krajobrazu – rynkowe aspekty oceny i waloryzacji krajobrazu. Wydawnictwo EDUCATERA Sp. z 
o.o. Olsztyn. 3. Bajerowski T., 1991. Ocena, ochrona i kszta towanie krajobrazu wiejskiego, jako sk adnik
programowania prac urz dzenioworolnych. Praca doktorska, Olsztyn. 4. Bartkowski T., 1986. 
Zastosowania geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 5. Bartkowski T.,1975 Nowy 
etap dyskusji nad poj ciem krajobrazu. Czasopismo Geograficzne z. VI. 6. Berninger O., 1975 Krajobraz i 
jego sk adniki. W: Kszta towanie krajobrazu a ochrona przyrody (pod red. K.Buchwalda). PWRiL, 
Warszawa. 7. Bogdanowski J., 1973. Architektura krajobrazu. PWN Warszawa. 8. Böhm A. 1994 
Architektura krajobrazu – jej pocz tki i rozwój. Skrypt dla studentów Wy szych Szkó  Technicznych. 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko ciuszki. Kraków. 9. Kania J., 1998. Podstawy integracji 
europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. Akademia Rolnicza, Kraków. 10. Böhm A., Patoczka 
R, 1998. Architektura krajobrazu - zbiór zada  z projektowania wst pnego. Politechnika Krakowska. 
Kraków. 11. Hopfer A., 1989. Krajobraz jako wizualny sk adnik rodowiska i jego wra liwo  na projekty 
rozwojowe obszarów wiejskich. W: Materia y VI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego 
nt. Ekologiczne aspekty gospodarowania na obszarach wiejskich (na przyk adzie Warmii i Mazur). Wyd. 
Olsztyn. 12. Litwin U., 1997. Synergiczne uporz dkowanie struktur krajobrazowych na przyk adzie Kotliny 
Msza skiej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w  Kraków, Rozprawa nr 225. Kraków. 13. Litwin U., 
2004 Weryfikacja metody warto ciowania struktur krajobrazu z wykorzystaniem wska ników istotno ci
terenu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego. 14. Patoczka R, 1987. Studium systemu poj
stosowanych w rewaloryzacji krajobrazu. W: Materia y opracowane w ramach problemu 
mi dzyresortowego nr 1.6. PAN, Kraków. 15. Przewo niak M., 1984. Morfostruktura krajobrazu 
województwa gda skiego. Przegl d Geograficzny t.LVI z. 1-2. 16. Schmithusen J., 1978. Poj cie i 
okre lenie tre ci krajobrazu jako obiektu bada  geografii i biologii. Przegl d Zagranicznej Literatury 
Geograficznej „Ekologia krajobrazu", Warszawa. 17. Smole ski J., 1912. Krajobraz Polski. PWN 
Warszawa. 18. Stola W., 1993. Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich 
Polski. Wydawnictwo PAN, Warszawa. 19. Szcz sny T., 1977. Ochrona przyrody i krajobrazu. PWN, 
Warszawa. 20. Kondracki J., 1981. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa. 21. Koreleski K., 1993. 
Przyrodnicze podstawy u ytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Akademia Rolnicza, 993. Kraków. 
22. Langer H., 1978. Przyczynek do zagadnienia ekologicznego podzia u krajobrazu. Przegl d
Zagranicznej Literatury Geograficznej „Ekologia krajobrazu", Warszawa. 23. uczy ska-Bruzda M., 
1978. Ochrona krajobrazu. W: Ochrona i kszta towanie rodowiska przyrodniczego. Red. W.Michaj ow i 
K. Zabierowski T.II. PWN, Warszawa. 24. Rudnicki H., 1995. Gospodarka ziemi  rolnicz  w Polsce. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk adowskiej, Lublin. 25. Szcz sny T., 1977. Ochrona przyrody i 
krajobrazu. PWN, Warszawa. 26. Wodziczko A., 1946. Ogólne zasady uprawy krajobrazu w Wielkopolsce 
w celu podniesienia produkcji rolnej. Maszynopis na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Planowania 
Przestrzennego w Poznaniu, Pozna . 27. Wolski P., 1988. O poj ciu krajobrazu i jego stosowaniu w 
dziedzinie architektury krajobrazu. Problemy Architektury Krajobrazu t.I, Wyd. SGGW-AR, Warszawa. 


