
PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
DISSERTATIONS OF CULTURAL LANDSCAPE COMMISSION  

NR 27/2015: 27-43 

 

27 

Anna MAJCHROWSKA 
 

Uniwersytet Łódzki 

Wydział Nauk Geograficznych 

Łódź, Polska 

e-mail: majchrow@uni.lodz.pl 

 

 

 

EUROPEJSKIE PRZYKŁADY TYPOLOGII  

KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
 

EUROPEAN TYPOLOGIES OF CULTURAL LANDSCAPES 

 

 
Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, typologia, Europa 

Key words: cultural landscape, typology, Europe 

 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wybrane europejskie typologie krajobrazów kulturowych oraz bazujące na 

nich próby utworzenia map krajobrazu kulturowego. Scharakteryzowano cztery typologie krajobra-

zowe opracowane na potrzeby kartograficznego ujęcia zróżnicowania krajobrazów w skali państw  

i kontynentu europejskiego, uwzględniające ich historyczno-kulturowe atrybuty. Szczegółowo opisa-

no cechy kulturowo-historyczne krajobrazów zastosowane do wyodrębniania typów krajobrazu oraz 

wykorzystane materiały tematyczne. Mimo zróżnicowania prezentowanych ujęć typologicznych we 

wszystkich przykładach ważną rolę odgrywają dane dotyczące użytkowania ziemi. 

 

Abstract 

The paper reports several European typologies of cultural landscapes and landscape maps that were based on the 

typologies. The structures of four landscape typologies that relay on a variety of historical and cultural features 

were described along with mapping efforts both on national and continental scale. Landscape elements and their 

features, and thematic data sources used for landscape units delineation and characterization of landscape types 

were described in detail. It was found that despite diverse typology frameworks thematic data related to land use 

play a significant role in all the presented cases. 
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WPROWADZENIE 

 

Krajobraz kulturowy to krajobraz identyfikowany i charakteryzowany na pod-

stawie materialnych i niematerialnych cech kulturowych (Jones, 2003). W świetle 

wielu definicji krajobraz jest pojęciem o charakterze syntetycznym (Jones, 2003;  

Antrop, 2006; Myga-Piątek, 2012), a mapy krajobrazowe powinny przedstawiać  

wycinki przestrzeni zdefiniowane w ujęciu holistycznym, podkreślanym jako typo-

we i prawidłowe w badaniach krajobrazu. Przyjmuje się zatem, że krajobrazowymi 

nazywa się te mapy, które przedstawiają jednocześnie kilka atrybutów krajobrazu, 

możliwie we wzajemnym powiazaniu, w tym cechy odnoszące się do szeroko 

rozumianej kultury.  

Warunkiem opracowania mapy krajobrazów kulturowych jest określenie typów 

krajobrazu, które zostaną wyszczególnione w legendzie. Wśród istniejących typolo-

gii krajobrazowych Myga-Piątek (2012) wymienia, w zależności od zastosowanych 

kryteriów, podziały genetyczne, chronologiczne, historyczno-konserwatorskie, ewo-

lucyjno-funkcjonalne, transformacyjne, substancjalne, fizjonomiczne, estetyczno-

wartościujące i niematerialno-semiotyczne.  

Krajobrazy mogą być charakteryzowane przez wiele elementów historyczno-

kulturowych. W przypadku typologii krajobrazowych na podstawach przyrodni-

czych zbiór najważniejszych atrybutów krajobrazu został zasadniczo ustalony i naj-

częściej stosowane są: budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, gleby, wody, szata 

roślinna (Wascher, 2005; Majchrowska, 2008). Identyfikacja kulturowych jednostek 

krajobrazowych, czy zdefiniowanie wzorców typów krajobrazu kulturowego,  

wymaga określenia podobnego zbioru cech diagnostycznych. Propozycja Plita (2002) 

uwzględnia takie cechy jak: użytkowanie ziemi, osadnictwo i budownictwo, szlaki 

komunikacyjne, inwestycje hydrotechniczne, zwyczaje żywieniowe, ubiór i zacho-

wania ludzkie. Dodatkowo, każde z wymienionych kryteriów można rozpatrywać  

w ujęciu historycznym.  

Dobór cech to bardzo ważny czynnik, wpływający na ostateczną wartość two-

rzonej typologii, dlatego powinny to być atrybuty historyczno-kulturowe krajobrazu 

najbardziej istotne z punktu widzenia celu typologii – poznawczego lub utylitarnego, 

najczęściej współwystępujących ze sobą. W praktyce, oprócz przeznaczenia typolo-

gii, wybór cech diagnostycznych w znacznym stopniu jest determinowany dostępno-

ścią danych. Ważne, by to kryterium nie przeważyło nad czynnikiem merytorycznym. 

W niniejszym artykule opisano przykłady europejskich doświadczeń w dziedzi-

nie typologii krajobrazu kulturowego. Typologie te powstały zarówno w celach po-

znawczych jak i praktycznych, a ich bezpośrednim przeznaczeniem jest kartogra-

ficzne przedstawienie krajobrazów kulturowych w skali państw i całego kontynentu 

europejskiego.  

Doświadczenia w opracowaniu map krajobrazów kulturowych w skali teryto-

rium państwa zostały omówione na przykładach z Anglii oraz Republiki Czeskiej. 

Koncepcje typologii krajobrazów kulturowych w skali kontynentalnej przedstawiono 

w oparciu o wyniki projektów międzynarodowych: Eucaland – EUropean Culture 
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expressed in Agricultural LANDscapes oraz Hercules – Sustainable futures for Euro-

pe’s HERitage in CULtural landscapES. W opisywanych przykładach zwrócono 

szczególną uwagę na cechy diagnostyczne odnoszące się do czynników 

historycznych kształtowania krajobrazu.  

 

PRZYKŁADY TYPOLOGII 

 

Anglia 

W Anglii kartowanie krajobrazów odbywa się zgodnie z procedurą oceny cha-

rakteru krajobrazu (Landscape Character Assessment – LCA). Jej elementem skła-

dowym jest historyczna charakterystyka krajobrazu (Historic Landscape Characteri-

sation – HLC), która ma na celu rozpoznanie historycznego charakteru dzisiejszego 

krajobrazu. Opracowanie wykonuje się najczęściej dla obszarów hrabstw (jednostki  

o powierzchni kilku tysięcy kilometrów kwadratowych), przy zaangażowaniu lokal-

nych służb archeologicznych. 

Metodologię HLC zastosowano pierwszy raz w 1994 r. w Kornwalii. Od tamtego 

czasu tworzenie historycznych charakterystyk krajobrazu przekształciło się w ogól-

nonarodowy program, koordynowany przez organizację English Heritage (nowa 

nazwa Historic England) (Clark i in., 2004). 

Metoda HLC została dość szczegółowo opisana w polskiej literaturze (Jaworek, 

2012), a jej najistotniejsze zasady są następujące:  

 teraźniejszość jest ważniejsza od przeszłości: głównym obiektem studiów nie są 

przeszłe postaci krajobrazu, tylko jego współczesny stan, jako obszar działalności 

człowieka i jego percepcji; 

 krajobraz jest interpretowany w kontekście swojej historii, najważniejszymi 

charakterystykami krajobrazu są jego dawność, zachodzące zmiany i historyczne 

formy widoczne w aktualnym krajobrazie. 

 

Procedura opracowania HLC rozpoczyna się od zgromadzenia materiałów: map 

współczesnych oraz historycznych, zdjęć lotniczych, danych archeologicznych, kata-

logów zabytków, literatury historycznej i innych regionalnych materiałów źródło-

wych. Na podstawie ich analizy identyfikuje się materialne elementy historyczne 

obecne we współczesnym krajobrazie. Należą do nich naturalne i antropogeniczne 

obiekty, tworzone i przekształcane przez człowieka na przestrzeni dziejów: lasy, 

półnaturalne ekosystemy zaroślowe i trawiaste, użytki rolne o zróżnicowanych 

kształtach i rodzajach granic, drogi, ścieżki, budynki w miastach i wsiach. Obszary  

o względnie jednorodnym charakterze historycznych form pokrycia lub użytkowa-

nia terenu, wielkości pól, obecnych struktur historycznych wydziela się jako odrębne 

jednostki przestrzenne i zalicza do jednej z kilku wcześniej zdefiniowanych szero-

kich kategorii krajobrazu (tab. 1). Szerokie kategorie są dzielone na podgrupy i typy 

morfologiczne (tab. 1) oraz chronologiczne (tab. 2). W ten sposób tworzy się kilkupo-

ziomowa, hierarchiczna klasyfikacja typologiczna krajobrazu kulturowego (Aldred 

& Fairclough, 2003). 
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Tab. 1. Przykładowy zbiór typów krajobrazu historycznego wraz ze szczegółowymi podziałami 

Tab. 1. Attribute set of historical landscape characterisation and set of sub-divisions 
 

Szerokie kategorie 

Broad groups 

Dodatkowe podgrupy 

Sub-types 

Morfologiczne podgrupy 

Morphological types 

Tereny  

nieogradzane 

 Muliste estuaria  

Solniska  

Wydmy  

Mszary 

Wrzosowiska 

Tereny ogradzane Poręby Małe nieregularne 

Skonsolidowane wydłużone pola Małe – średnie nieregularne 

Wydłużone pola  Średnie – duże nieregularne 

Szlaki przepędzania bydła Duże – bardzo duże nieregularne  

Izolowane grodzenia  Małe prostoliniowe  

Parlamentarne grodzenia1  Małe – średnie prostoliniowe  

Planowe prywatne grodzenia  Średnie – duże prostoliniowe  

Współczesne wielkoobszarowe 

pola  

Duże – bardzo duże prostoliniowe 

Doły torfowe   

Tereny rekultywowane  

Rekultywowane tereny  

przemysłowe  

 

Lasy Stare Małe nieregularne 

Plantacje drzew liściastych Małe – średnie nieregularne 

Plantacje drzew iglastych Średnie – duże nieregularne 

Nieokreślone Duże – bardzo duże nieregularne  

 Małe regularne 

Małe – średnie regularne 

Średnie – duże regularne 

Duże – bardzo duże regularne 

Tereny  

przemysłowe 

Kamieniołomy Czynne 

Nieczynne Żwirownie 

Wyrobiska torfu 

Kompleksy przemysłu  

włókienniczego 

Manufaktury chemiczne 

Kopalnie odkrywkowe, np. węgla 

                                                 
1 Wielkoskalowe grodzenia nieużytków i otwartych pól w latach 1770-1900, przeprowadzane na mocy 

ustaw parlamentu – stąd nazwa; charakteryzowały się regularnym układem granic. 
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Tereny wojskowe Lotniska Czynne 

Nieczynne Składy 

Koszary 

Zieleń urządzona, 

Parki, tereny  

rekreacyjne 

Ozdobne parki Rekreacyjne 

Ozdobne Parki – zwierzyńce 

Miejskie tereny sportowe 

Kampingi 

Ogródki działkowe 

Osadnictwo  Rozproszone 

Zwarte 

Miejskie 

Tereny  

komunikacyjne 

 

Drogi  

Kanały 

Linie kolejowe 

Miejsca obsługi podróżnych 

Centra logistyczne 

Bocznice kolejowe 

Lotniska 

Wody  Wody stojące: sztuczne, naturalne  

Rzeki 

Źródło/Source: English Heritage, 2002. 

 
Tab. 2. Przedziały czasowe, w których ukształtował się aktualny historyczny charakter  

krajobrazu – schemat 

Tab. 2. The period when the current HLC came into being – a guide 

Nazwa okresu 

Period name 

Czas trwania – daty graniczne 

Dates 

Późny 20. wiek  AD 1945-do teraz 

Wczesny 20. wiek  AD 1914-AD 1945 

Wczesny współczesny (wiktoriański, przemysłowy)  AD 1800-D 1913 

Post-średniowieczny  

 – późny  

 – wczesny  

AD 1500-D 1799 

AD 1660-AD 1799 

AD 1500-AD 1660 

Średniowieczny AD 1066-AD 1499 

Wczesny średniowieczny (saksoński)  AD 410-AD 1065 

Romański  AD 43-AD 409 

Prehistoryczny  500,000 BC-AD 42 

Nieznany   

Źródło/Source: English Heritage, 2002. 
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Program HLC nie ma ściśle ustalonej metodyki. Opracowania HLC powstające 

dla poszczególnych hrabstw wzorują się na metodzie rozwiniętej w Kornwalii, lecz 

nie trzymają się jej rygorystycznie i wprowadzają modyfikacje zależne od specyficz-

nych cech terenu, dostępnych danych oraz praktycznych lokalnych potrzeb oceny 

historycznych cech krajobrazu. Na przykład, w zależności od lokalnej specyfiki  

wydzielana jest różna liczba i rodzaje kategorii ogólnych i ich podtypów. 

Obecnie opracowania HLC tworzone są w środowisku GIS. Podstawowymi ma-

teriałami kartograficznymi są cyfrowe mapy topograficzne w zróżnicowanych ska-

lach. Mapy w skalach 1:1250 dla obszarów zurbanizowanych, 1:2500 dla obszarów 

rolniczych i 1:10000 dla obszarów naturalnych służą do ekranowej digitalizacji poli-

gonów. Wyodrębniane jednostki w większości mieszczą się w zakresie 18-61 ha. Do-

datkowo wyróżnia się skalę percepcji, służącą do prowadzenia interpretacji map, 

czyli do przydzielania poligonów do określonej kategorii krajobrazu na podstawie 

podobieństwa ich kształtów i konfiguracji do jednostek scharakteryzowanych na 

podstawie źródeł historycznych lub archeologicznych. Typowo stosuje się tu mate-

riały w skali 1:25 000 (Aldred & Fairclough, 2003). 

Praca w środowisku GIS umożliwia przypisanie każdemu wydzielonemu poli-

gonowi szczegółowych danych dotyczących cech związanych z jego przeszłością. 

Zamiast klasyfikować jakiś obszar do jednej z kategorii na podstawie jednoczesnej 

obecności kilku cech (wielkość pól, kształt granic), kartuje się zasięgi poszczególnych 

atrybutów nie określając szczegółowo typu HLC, elastycznie używając atrybutów 

poligonu do stworzenia wielu klasyfikacji w zależności od potrzeb (Aldred & Fairc-

lough, 2003). 

Opracowania końcowe HLC dla poszczególnych hrabstw składają się z map  

historycznego charakteru krajobrazu oraz z raportu, obejmującego rys historyczny 

terenu oraz definicje i opisy wszystkich wyodrębnionych klas, typów i podtypów. 

Opracowania zawierają informacje o sekwencji wcześniejszych form użytkowania 

terenu, początkach grodzeń i o przebiegu procesu ogradzania, genezie elementów 

historycznych we współczesnym krajobrazie (lasów, budynków) oraz interpretację 

morfologii pól przez analogię do fragmentów o udokumentowanym wieku (Aldred 

& Fairclough, 2003). 

Około dwudziestu opracowań HLC, obejmujących kompletne raporty i dane 

przestrzenne w formie plików shp, zamieszczone jest w internetowej bazie danych 

archeologicznych – Archaeology Data Service (http://archaeologydataservice.ac.uk). 

Wiele hrabstw udostępnia opracowania HLC na swoich stronach internetowych  

w postaci geoportali (ryc. 1). 
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Ryc. 1. Historyczna charakterystyka krajobrazu Kornwalii – fragment mapy. 

Fig. 1. Cornwall historic landscape characterisation map – a fragment. 

Źródło/Source: Cornwall Council, http://map.cornwall.gov.uk/ 
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Czechy 

Atlas krajobrazu Republiki Czeskiej (Hrnčiarová i in., 2009) zawiera 906 map 

zgrupowanych w ośmiu rozdziałach poświęconych różnym aspektom krajobrazu. 

Rozdziały „Krajobraz historyczny” oraz „Krajobraz współczesny” zawierają mapy 

krajobrazów kulturowych, rozumianych, jako obszary kształtowane przez czynniki 

antropogeniczne i przyrodnicze. 

W rozdziale pt. „Krajobraz historyczny” znajdują się, między innymi, mapy  

typów morfologicznych osiedli, zmian użytkowania ziemi oraz głównych przyczyn 

zmian krajobrazu w latach 1845-2000. Rozdział pt. „Krajobraz współczesny” zawiera 

mapy oraz wykresy przedstawiające zagadnienia demograficzne i gospodarcze  

z zakresu rolnictwa, górnictwa, przemysłu i transportu. W rozdziale tym przesta-

wiono także rozmieszczenie i zmiany różnych form użytkowania ziemi.  

Syntetyczną mapą krajobrazową, którą można uznać za mapę przedstawiającą 

krajobrazy kulturowe Republiki Czeskiej, jest mapa Typów charakteru krajobrazu 

(ryc. 2). Jej autorzy wyraźnie zainspirowali się procedurą identyfikacji i charaktery-

styki krajobrazu opracowaną w Anglii (Landscape Character Assessment Guidan-

ce..., 2002). Mapę sporządzono przez nałożenie wybranych treści map charakteryzu-

jących roślinność, rzeźbę terenu, podział biogeograficzny, strukturę użytkowania 

ziemi, historyczne typy osiedli i układów gruntów, typy zabudowy wiejskiej oraz 

historię kolonizacji. Ostatecznie uzyskano 160 typów krajobrazu kulturowego okre-

ślonych przez siedem typów historycznego osadnictwa, siedem kategorii współcze-

snego użytkowania ziemi oraz osiemnaście typów rzeźby terenu (tab. 3).  
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Ryc. 2. Typy charakteru krajobrazu Czech – fragment mapy  
(kody na mapie, np.: 1Z1 w następującym układzie: 1 – typy krajobrazów osadniczych, Z – typy użytkowania ziemi, 1 – typy rzeźby – objaśnienia w tabeli 3). 

 

Fig. 2. Landscape character types of the Czech Republic – a fragment. 
(code in the map, e.g. 1Z1 given in the following order: 1 – residential landscape types, Z – land use types, 1– terrain relief type – explanation in table 3) 

 

Źródło/Source:: Hrnčiarová i in. 2009, http://www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr.
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Tab. 3. Legenda mapy typów charakteru krajobrazu Republiki Czeskiej 

Tab. 3. The map legend of landscape character types of the Czech Republic 
 

Typy krajobrazów osadniczych 

Residential landscape types 

Typy rzeźby terenu 

Terrain relief types 

1 dawne osadnictwo regionu hercyńskiego i 

przygranicznego z Polską 

Powszechne typy rzeźby  

1 równiny i faliste wysoczyzny 

2 dawne osadnictwo regionu panońskiego 2 wysoczyzny i wyżyny regionu 

hercyńskiego 

3 średniowieczne osadnictwo regionu 

hercyńskiego 

3 wysoczyzny i wyżyny regionu 

karpackiego 

4 średniowieczne osadnictwo regionu 

karpackiego 

Rzadkie typy rzeźby 

5 późnośredniowieczne osadnictwo regionu 

hercyńskiego 

4 równiny 

6 nowożytne osadnictwo regionu hercyńskiego 5 rozczłonkowane płaskowyże 

7 nowożytne osadnictwo regionu karpackiego 6 góry 

Typy użytkowania ziemi 

Land use types 

7 wzgórza wulkaniczne 

8 wyniesione płaskowyże 

Z krajobrazy rolnicze 9 piaski eoliczne 

M krajobrazy rolno-leśne 11* szerokie doliny 

L krajobrazy leśne 12 kras 

R krajobrazy ze stawami rybnymi 13 skarpy i skaliste grzbiety 

H krajobrazy górskich łąk 14 cyrki lodowcowe 

U krajobrazy miejskie 15 głęboko wcięte doliny 

X krajobrazy górnicze 16 izolowane wzgórza i pagórki 

  17 wzgórza i pagórki 

  18 wapienne urwiska 

  19 skalne miasta 

Źródło/Source: Hrnčiarová i in., 2009 
* brak „10” na oryginalnej mapie.  

* no „10” on the original map. 

 

 

Projekt HERCULES  

HERCULES (Sustainable futures for Europe’s HERitage in CULtural landscapES) 

to projekt badawczy (czas trwania 1 grudnia 2013 – 30 listopada 2016), finansowany 

w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań  

i rozwoju technologicznego (http://www.hercules-landscapes.eu). Jednym z jego 

głównych celów jest opracowanie uniwersalnej paneuropejskiej typologii krajobrazów 

kulturowych oraz opartej na niej mapy służącej do identyfikacji krajobrazów kulturo-

wych, w których istnieją zagrożenia dziedzictwa kulturowego. Zasadniczą podstawę 
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tworzonej typologii stanowią trzy atrybuty krajobrazu: struktura i intensywność użyt-

kowania ziemi, historia krajobrazu oraz jego wartość i znaczenie (Hercules, 2014). 

Charakterystyka struktury krajobrazu, rozumianej tu jako struktura użytkowania 

ziemi, według założeń projektu będzie oparta na danych z europejskich projektów 

CORINE (Co-ORdinated INformation on the Environment) Land Cover oraz LUCAS 

(Land Use/Cover Area frame Survey – http://www.lucas-europa.info). Baza projektu 

LUCAS zawiera dane z terenów rolniczych o wielkości pól oraz obecności liniowych 

elementów krajobrazu, np. żywopłotów lub kamiennych murków. Pozwalają one 

rozróżnić struktury drobno- i wielkoobszarowych oraz stwierdzić obecność ogra-

dzanych lub otwartych użytków rolnych. Powierzchnie gospodarstw rolnych mogą 

być dodatkowo zweryfikowane dzięki danym europejskiej Sieci Danych Rachunko-

wych Gospodarstw Rolnych – FADN (Farm Accountancy Data Network).  

Na terenach leśnych strukturę krajobrazu będą opisywać wskaźniki fragmentacji 

określone za pomocą aplikacji GUIDOS i MSPA (Morphological Spatial Pattern  

Analysis) (http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/guidos) (Hercules, 2014). 

Wielkość dawki nawozów azotowych ma ukazywać intensywność użytkowania 

ziemi na obszarach rolniczych, zaś dane o przyroście rocznym netto drzewostanu  

i o pozyskaniu drewna będą charakteryzować intensywność wykorzystania krajo-

brazów leśnych (tab. 4) (Hercules, 2014). 

Część tworzonej typologii, opartą na charakterystykach struktury krajobrazu, 

przedstawia tabela 4. 

Struktura krajobrazowa z zachowanymi reliktami dawnego użytkowania ziemi  

i elementami liniowymi (np. drobnoobszarowe grunty orne z miedzami i zakrzewie-

niami śródpolnymi) stanowi świadectwo historii krajobrazu. Jednak jako podstawowy 

materiał do charakterystyki historycznej krajobrazów wykorzystane zostaną zrekon-

struowane obrazy użytkowania ziemi w Europie w okresie 1900-2010 oraz dane  

o trwałości form użytkowania ziemi i kierunkach przekształceń poszczególnych form 

użytkowania ziemi w inne (Hercules, 2014). Materiały te nie charakteryzują wyczerpu-

jąco historii krajobrazu, gdyż dotyczą jedynie stosunkowo niedawnych czasów.  

Znaczenie i wartość krajobrazu zostaną przedstawione za pomocą wyników  

badań preferencji krajobrazowych (van der Zanten i in., 2014). Walory estetyczne  

i turystyczne krajobrazów będą ocenione na podstawie danych o rozmieszczeniu 

kampingów oraz o liczbie zdjęć (liczba zdjęć na 1 km2) zamieszczanych w usłudze 

Panoramio. Oceny walorów zostaną skorygowane w zależności od gęstości zalud-

nienia danego obszaru i jego dostępności. 

Do określenia znaczenia i walorów krajobrazu zostaną również wykorzystane 

dane o liczbie rolnych produktów regionalnych i tradycyjnych chronionych przez 

Unię Europejską. Według autorów wskaźnik ten ma wyrażać dążenie do ochrony 

lokalnej specyfiki, co może pośrednio wskazywać na silne związki z krajobrazem.  

Do weryfikacji wiarygodności wymienionych źródeł posłuży mapa obszarów chro-

nionych, głównie z II i V kategorii wg IUCN (Hercules, 2014). 
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Wymienione trzy grupy charakterystyk krajobrazu: struktura i intensywność 

użytkowania ziemi, historia oraz wartość i znaczenie zostaną przedstawione na  

oddzielnych mapach. Następnie będą nałożone na siebie w celu stworzenia finalnej 

mapy krajobrazowej, mającej służyć ochronie dziedzictwa kulturowego (Hercules, 

2014). Prace nad mapą końcową jeszcze trwają i jak dotąd nie opracowano graficznie 

żadnej z map składowych. 

 
Tab. 4. Typologia struktury krajobrazu i intensywności użytkowania ziemi w projekcie Hercules 

Tab. 4. The Hercules Project typology of landscape structure and land use intensity  

Pokrycie terenu 

Land cover 

Struktura 

Structure 

Intensywność 

użytkowania ziemi 

Land use intensity 

Tereny miejskie - - – 

Lasy pofragmentowana - duża 

mała 

niepofragmentowana - duża 

mała 

Łąki i pastwiska wielkoobszarowa otwarta duża 

mała 

grodzenia duża 

mała 

drobnoobszarowa otwarta duża 

mała 

grodzenia duża 

mała 

Grunty orne wielkoobszarowa otwarta duża 

mała 

grodzenia duża 

mała 

drobnoobszarowa otwarta duża 

mała 

grodzenia duża 

mała 

Mozaikowe drobnoobszarowa otwarta duża 

mała 

grodzenia duża 

mała 

Uprawy trwałe wielkoobszarowa - 

drobnoobszarowa - 

Inne - - - 

Źródło/Source: Hercules, 2014. 
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Projekt EUCALAND 

EUCALAND – EUropean Culture expressed in Agricultural LANDscapes to  

projekt naukowy w ramach Programu Komisji Europejskiej ds. Kultury, zakończony  

w listopadzie 2009 r. Zasadniczym celem projektu było opracowanie koncepcji ogól-

noeuropejskiej systematyki krajobrazowej odzwierciedlającej dawną i obecną rolę 

rolnictwa w kształtowaniu europejskiego krajobrazu.  

Dużą rolę przypisano tematyce historycznej, traktując badane krajobrazy, jako 

zapis wielowiekowej działalności rolniczej. Koncepcja typologii oparta została na 

cechach odnoszących się do struktury krajobrazów rolniczych, ich funkcji oraz war-

tości przypisywanych krajobrazom. Dążono do przedstawienia krajobrazu w sposób 

kompleksowy, charakteryzując go za pomocą zbioru współzależnych atrybutów. 

Koncepcję typologii stworzono na podstawie siedmiu cech diagnostycznych: tożsa-

mość, układ przestrzenny, procesy, zmiana, relacje przestrzenne, struktura społecz-

na, tło przyrodnicze (tab. 5). Spośród nich największy wpływ na ostateczny kształt 

typologii miały cechy dotyczące procesów oraz układów przestrzennych.  

 
Tab. 5. Cechy uwzględnione w typologii krajobrazów rolniczych Europy w projekcie Eucaland 
Tab. 5. Data-collecting attributes of European agricultural landscape classification in the Eucaland Project 
 

Cecha diagnostyczna 

Diagnostic attribute 

Szczegółowy opis 

Explanation 

Tożsamość Nazwa – potoczna lub naukowa, nazwa lokalna 

Układ przestrzenny Wygląd – postać i budowa, elementy struktury i tworzone przez 

nie układy 

Procesy Zabiegi agrotechniczne, funkcje terenu, metody uprawy i hodowli, 

zwyczaje 

Zmiana Historia – dawność, trwałość, zmiany w czasie  

Relacje przestrzenne Związki z otoczeniem – funkcjonalne lub własnościowe 

Struktura społeczna Elementy struktur społecznych wpływających na rolnictwo –  

własność, organizacja, formy osadnictwa, rodzaj budynków 

Tło przyrodnicze Warunki przyrodnicze rolnictwa 

Źródło/Source: Fairclough, 2010.  

 

 

Typologia krajobrazowa dla całego kontynentu jest z konieczności dość ogólna, 

jednak jej hierarchiczna struktura, umożliwiająca dalszą rozbudowę, stanowi prak-

tyczne rozwiązanie problemu skali. Z uwagi na brak danych empirycznych dla nie-

których obszarów charakterystyka klas i typów krajobrazu rolniczego jest opisowa.  

Opracowany system typologiczny zawiera 10 klas krajobrazu rolniczego,  

możliwych do rozróżnienia w skali 1:1 000 000 i oraz 42 typy krajobrazów, wyodręb-

nianych w skali 1:100 000 (tab. 6). Możliwe jest dalsze uszczegółowianie typologii 

przez wyróżnianie kolejnych poziomów podtypów. Jednak z uwagi na to, że prace 
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kartograficzne prowadzone będą w środowisku GIS nie jest konieczne opracowywa-

nie jednej mapy uwzględniającej komplet cech stanowiących podstawę podziału  

i wszystkie poziomy podziału. Mapa Europy według przedstawionej typologii nie 

została jeszcze opracowana. 

 
Tab. 6. Typologia krajobrazów rolniczych Europy w projekcie Eucaland 

Tab. 6. The Eucaland Project typology of European agricultural landscape  

 

Klasy krajobrazu 

Landscape class 
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Typy krajobrazu 

Landscape types 
          

Grunty orne otwarte x          

Użytki mieszane otwarte x          

Długie pola x          

Pola z zadrzewieniami x x         

Pola w lasach x x         

Grodzone łąki  x x        

Użytki mieszane grodzone  x         

Pola częściowo grodzone  x    x     

Grodzone terasy  x         

Tereny rolne scalone   x        

Tereny rolne  

reparcelowane 
  x        

Tereny rolne  

skolektywizowane 
  x        

Gospodarstwa  

hobbystyczne  
  x        

Współczesne terasy   x   x     

Otwarte łąki    x       

Parki     x       

Pastwiska naturalne    x       

Terasowane pastwiska    x  x     

Podmokłe pastwiska    x       

Nawadniane łąki    x    x   

Łąki z lasami    x x      
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Pastwiska  

z zadrzewieniami 
    x      

Terasowane pola      x     

Tereny zdrenowane       x    

Tereny zrekultywowane       x    

Szklarnie        x   

Nawadniane grunty orne        x   

Nawadniane uprawy 

ogrodnicze 
       x   

Pola ryżowe        x   

Sady         x  

Winnice      x   x  

Gaje oliwne      x   x  

Mokradła borealne          x 

Pustynie          x 

Lasy          x 

Tereny przemysłowe          x 

Góry          x 

Solniska          x 

Tereny rekreacyjne          x 

Tajga          x 

Tundra          x 

Tereny miejskie          x 

Źródło/Source: Fairclough, 2010.  

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Przedstawione przykłady krajowych i ogólnoeuropejskich typologii krajobrazu 

kulturowego różnią się znacząco, lecz we wszystkich, jako cechę diagnostyczną  

typów uwzględniono różne aspekty pokrycia terenu/użytkowania ziemi.  

Przykład angielski wydaje się być niedoścignionym wzorem konsekwentnie wdra-

żanego programu krajowego. Procedura historycznej charakterystyki krajobrazu (HLC) 

jest naśladowana, z lokalnymi modyfikacjami, w innych częściach Wysp Brytyjskich. 

Metodę tę zaczęto rozpowszechniać także w basenie Morza Śródziemnego, m.in.  

w Katalonii (projekt PatHisCat – http://www.catpaisatge.net/pahiscat/eng/index.php). 

W Republice Czeskiej mamy do czynienia z dedukcyjną klasyfikacją krajobrazo-

wą całego terytorium. Cechy odnoszące się do historii uwzględnione są w niewiel-

kim stopniu, większą uwagę przywiązuje się do elementów przyrodniczych krajo-

brazu. Podejście to można nazwać tradycyjnym. Uszczegółowienie opracowanej  

typologii i sprowadzenie jej do poziomu bardziej praktycznego może być trudne. 
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W wynikach projektu Eucaland brakuje kartograficznej prezentacji opracowanej 

typologii rolniczych krajobrazów europejskich. Rozbudowana jest natomiast część 

teoretyczna stworzonej typologii, zręcznie integrująca wiele charakterystyk histo-

ryczno-kulturowych krajobrazu. 

Projekt Hercules jeszcze trwa i jak dotąd nie przedstawiono mapy krajobrazów 

kulturowych Europy stworzonej na podstawie opracowanej typologii krajobrazów 

kulturowych. Sam system typologiczny uwzględnia szeroką gamę cech dotyczących 

zarówno materialnych jak i niematerialnych atrybutów krajobrazu. Typologię  

w dużym stopniu oparto na najnowszych wynikach badań naukowych krajobrazów 

prowadzonych w ramach innych programów unijnych.  

Przedstawione cztery typologie prezentują zróżnicowane podejścia do kryteriów 

wyodrębniania typów krajobrazów kulturowych i są dość trudne do porównania. 

Mogą jednak wskazywać możliwości wykorzystania określonych rodzajów danych  

i stanowić inspirację do opracowania typologii i mapy krajobrazów kulturowych 

Polski.  
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