
Moduł I Typy i zasoby krajobrazu Wprowadzenie  

1. Typy krajobrazu  

2. Krajobraz kulturowy  

3. Czynniki wpływające na kształtowanie krajobrazu w poszczególnych epokach  

 

1. Typy krajobrazu Krajobraz zdaje się być tak pierwotnym i oczywistym zagadnieniem, że aż trudno 

uwierzyć, jak wiele problemów może sprawiać jego zdefiniowanie. A jednak nie jest łatwo w jednym 

określeniu zmieścić to wszystko, co zawiera krajobraz. Określenie „krajobraz” po raz pierwszy 

pojawiło się już w VIII w. i oznaczało przestrzeń oraz ludzi, którzy ją zamieszkują. Z czasem określenie 

to zaczęto stosować coraz powszechniej, a w XVI w. stało się pojęciem używanym w celu 

scharakteryzowania określonej przestrzeni. Dopiero jednak w XVIII w. przyjęto, że krajobraz to widok 

lub sceneria widziana z jednego miejsca i będąca odzwierciedleniem jakiegoś fragmentu powierzchni 

ziemi (Nitkiewicz-Jankowska, Jankowski 2010).  

Pojęcie krajobrazu funkcjonuje w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych, geograficznych czy 

historycznych. Jedna z uproszczonych, ale bardzo trafnych definicji, podaje, że krajobraz – to 

wszystko, co nas otacza (Gadomska, Różańska, Sikora 2010). Wydaje się, że trudno zdefiniować 

pojęcie krajobrazu, gdyż składa się on z bardzo wielu elementów i w związku z tym może być 

rozpatrywany pod wieloma względami. Definicja krajobrazu, która wyszczególnia, a zarazem łączy 

jego elementy, podaje że: krajobraz to fizjonomia środowiska (powierzchni ziemi), będąca 

połączeniem elementów naturalnych: abiotycznych (rzeźba terenu, klimat, gleby, wody), biotycznych 

(roślinność, zwierzęta) oraz kulturowych, wynikających z działalności człowieka (Kasińska, 

Sieniawska-Kuras 2009).  

O specyfice krajobrazu decydują czynniki, które tworzą określone jego formy. Można wyróżnić dwie 

podstawowe grupy czynników wchodzących w skład krajobrazu. I grupa to czynniki, które decydują o 

ukształtowaniu powierzchni terenu. Mogą być one pochodzenia:  

 naturalnego, jeśli krajobraz jest kształtowany m.in. przez procesy geologiczne, działalność wiatru, 

wody, lodowców, (np. równiny, doliny, rzeki, jeziora, morza, skały, góry),  

 kulturowego, jeśli powstało w wyniku działalności człowieka (świadomej lub nieświadomej), np. 

stawy, zalewy, kanały, zapory, hałdy, kamieniołomy, żwirownie.  

 

Z punktu widzenia ukształtowania terenu można wymienić krajobrazy:  

 nizinny, jeśli jest to równina lub nieznacznie pofalowany teren,  

  pofalowany, jeśli występują łagodne, słabo wyodrębnione wzniesienia, Projekt „Model systemu 

wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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 pagórkowaty, gdy sfalowanie przechodzi w wyraźnie wyodrębniające się wzgórza,  

 górski, gdy wyodrębnione wzniesienia osiągają znaczne rozmiary przewyższające otoczenie  

Rodzaje krajobrazu z uwzględnieniem ukształtowania terenu Krajobraz nizinny Krajobraz pofalowany 



Krajobraz pagórkowaty Krajobraz górski II grupa to czynniki, które decydują o pokryciu terenu, czyli o 

tym, co znajduje się na danej powierzchni. 

 

 Pokrycie terenu może być również pochodzenia: 

  naturalnego, np. lasy, łąki, drzewa, krzewy, trawy, uprawy rolne,  

 kulturowego, czyli sztuczne, np. budynki, drogi, mosty, wiadukty.  

 

Biorąc pod uwagę czynnik pokrycia terenu, wyróżniamy krajobrazy:  

 rolniczy,  

 leśny, Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się 

przez całe życie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Podstawy architektury krajobrazu 5  

 stepowy,  

 pustynny (Tamże).  

 

Jeśli natomiast uwzględni się stopień ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, to należy 

wyróżnić krajobrazy: 

  pierwotny, 

  naturalny,  

 kulturowy. 

 Krajobraz pierwotny jest wynikiem działalności czynników wyłącznie przyrodniczych, bez udziału 

człowieka. W takim krajobrazie poszczególne jego elementy długotrwale współistnieją i wzajemnie 

na siebie oddziałują, co prowadzi do wytworzenia się trwałego oraz harmonijnego środowiska 

przyrodniczego. Zakres występowania krajobrazu pierwotnego (lub zbliżonego do niego) jest 

ograniczony do niewielkich obszarów, które zostały objęte ochroną prawną w formie parków 

narodowych czy rezerwatów, np. Puszcza Białowieska. Człowiek od początku swojej działalności 

przekształcał otoczenie, wpływając tym samym na ukształtowanie i pokrycie terenu. Dlatego też 

rozwijające się kolejne cywilizacje wytworzyły charakterystyczne środowiska przyrodnicze i wpłynęły 

na ukształtowanie właściwego im krajobrazu. Krajobraz naturalny to taki, w którym widoczne są już 

przejawy działalności ludzkiej, choć wprowadzone zmiany są niewielkie. Przekształcenia krajobrazu 

są jeszcze nieznaczne, a obecność człowieka jest słabo zauważalna. Jednak działalność człowieka 

wpływa na powstanie pewnych odmian krajobrazu naturalnego w zależności od sposobu 

gospodarowania.  

Najbardziej typowe formy tego krajobrazu związane są z pierwotnymi cywilizacjami ludzkimi, takimi 

jak:  łowiectwo i zbieractwo – nie wpłynęło znacząco na pierwotny krajobraz; istnienie dużych 

obszarów leśnych z bogactwem runa, jak również zwierzyny łownej, oraz konieczność zmiany miejsca 

pobytu nie sprzyjały tworzeniu się stałych form osiedleńczych; nowymi elementami, które zostały 

wprowadzone przez te cywilizacje, były tylko niewielkie tymczasowe osiedla i słabo rozwinięta sieć 



ścieżek,  pasterstwo – stworzyło wyraźniejsze formy w krajobrazie; w zależności od rodzaju hodowli 

i formy krajobrazu pierwotnego, na którego podłożu rozwinęło się pasterstwo, krajobraz ten 

przyjmował różne postacie;  

 

2. Krajobraz kulturowy 

 Krajobraz kulturowy powstał w wyniku wielowiekowego oddziaływania ludzi na środowisko 

przyrodnicze, ale można także powiedzieć, że krajobraz kulturowy został utworzony przez człow ieka 

w wyniku rozwoju cywilizacyjnego i rozwój ten w dalszym ciągu go kształtuje. Dlatego zaznaczają w 

nim swój udział wszystkie zmiany kulturowe i cywilizacyjne, jakie przeszedł człowiek na Ziemi, 

począwszy od pierwotnych i rolniczych cywilizacji, na współczesności kończąc. Potwierdzeniem 

takiego pochodzenia i kształtowania krajobrazu kulturowego jest określenie, które występuje w 

treści Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „Krajobraz 

kulturowy to przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca 

wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”. 

Krajobraz kulturowy występuje w dwóch głównych typach, które charakteryzują sposób 

oddziaływania człowieka na środowisko. Wyróżniamy: 

 krajobraz kulturowy harmonijny – występuje wtedy, gdy działania człowieka mają charakter 

przemyślany i nie prowadzą do niekorzystnych zmian naruszających równowagę biologiczną; w 

przypadku krajobrazu harmonijnego sposób jego użytkowania jest dostosowany do charakte ru 

środowiska przyrodniczego danego obszaru; ponadto jest wyrazem zgodnego działania społeczności, 

która go zamieszkuje, 

  krajobraz kulturowy dysharmonijny zwany zdegradowanym – występuje wtedy, gdy człowiek przez 

swoje czynności gospodarcze, w wyniku nieświadomości lub chęci uzyskania nadmiernych korzyści 

narusza naturalną równowagę środowiska, wywołując trwałe i niekorzystne zmiany; działania 

człowieka w tym przypadku zmierzają do nadmiernej eksploatacji, a co za tym idzie do znacznej 

degradacji i dewastacji środowiska; krajobraz powstały w wyniku takiej działalności człowieka 

świadczy o wadliwym i nieprzemyślanym gospodarowaniu lub wręcz przypadkowym działaniu 

ukierunkowanym wyłącznie na osiąganie bieżących korzyści.  

Człowiek wpływa na krajobraz w sposób świadomy lub nieświadomy od początków swego istnienia. 

Jest on ważnym elementem krajobrazu, ponieważ z jego udziałem powstają zmiany, które mogą 

mieć charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. Ważne jest, aby działania prowadzone w 

środowisku miały jednak charakter celowy i przemyślany, co będzie gwarancją pozytywnych zmian. 

Jednak jak oceniają współcześnie żyjący, oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze częściej 

były szkodliwe niż zharmonizowane. Skutkiem takiej sytuacji są występujące powszechnie zaburzenia 

stosunków kulturowo-przyrodniczych i degradacja krajObrazu. Rozwój osadnictwa, komunikacji i 

turystyki powodował zmiany w środowisku. Powstające miejscowości, drogi i szlaki turystyczne 

wiązały się przede wszystkim z wyrębem lasów oraz zmnie jszaniem powierzchni pól uprawnych. 

Eksploatacja złóż negatywnie wpływała na przyrodę. Gospodarka człowieka z jednej strony 

doprowadziła do wykształcenia krajobrazu kulturowego, z drugiej zaś strony, poprzez ingerencję 

ludzi, utracono wiele cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejsc. 

Zmiany, jakie obecnie następują w krajobrazie kulturowym, dokonywane są z udziałem człowieka 

poprzez trzy główne działania kształtujące, które mogą występować równocześnie lub oddzielnie:  



 działania żywiołowe, spontaniczne mają przede wszystkim charakter eksploatacyjny i wynikają z 

określonej sytuacji gospodarczej lub społecznej:  

 walory przyrodnicze wpływają na rozwój osadnictwa i turystyki,  

 istnienie zasobów naturalnych warunkuje rozwój różnych gałęzi przemysłu i związane z tym 

procesy napływu ludności oraz rozwój miejscowości,  

 działania funkcjonalne świadomie przekształcają krajobraz, ale w większym lub mniejszym stopniu 

nawiązują do środowiska naturalnego, 

  działania estetyczne zmierzają do nadania krajobrazowi określonych walorów zgodnych z 

panującymi w danym okresie potrzebami i normami estetycznymi; mogą w harmonijny sposób 

wiązać się ze środowiskiem lub też być prowadzone w częściowym oderwaniu, a nawet na przekór 

środowisku ( 

3. Czynniki wpływające na kształtowanie krajobrazu w poszczególnych epokach historycznych  

Na kształtowanie krajobrazu wpływa wiele różnorodnych czynników. Podstawowymi grupami są te, 

które decydują o ukształtowaniu powierzchni i pokryciu terenu. Również każda działalność 

człowieka, począwszy od tego okresu, kiedy zaczął prowadzić osiadły tryb życia, pozostawia ślady w 

otaczającym krajobrazie. Zauważa się ponadto, że zastosowanie określonych zasad w projektowaniu 

zarówno zabudowy, jak i w prowadzeniu gospodarki doprowadziło do utworzenia form 

krajobrazowych charakterystycznych dla poszczególnych okresów historycznych. Są one wyraźne 

zwłaszcza wtedy, gdy zaczynamy dokładnie analizować określony obszar, np. pod względem typu 

urbanizacji, rodzaju zabudowy czy stopnia uprzemysłowienia. 

Prehistoria Już od czasów prehistorycznych odnotowuje się ślady bytności człowieka na ziemiach 

polskich. Są one zwykle ujawniane podczas prac archeologicznych. Znaleziskami z wykonywanych 

prac archeologicznych z tego okresu są najczęściej: noże, naczynia ceramiczne, kamienne siekiery, 

miecze, groty oszczepów, naszyjniki oraz pierwsze osady ludzkie. W okresie prehistorycznym:  

występuje krajobraz pierwotny oraz formy krajobrazu naturalnego,  pokrycie terenu jest naturalne 

– stanowią je głównie lasy, łąki, obszary uprawne oraz niewielkie powierzchnie zabudowy,  w 

ukształtowaniu terenu powstają tylko niewielkie zmiany, które związane są z budową grodów,  w 

krajobrazie dominują: grody, zespoły klasztorne z ogrodami oraz osady ludzkie wraz z bryłami 

kościołów,  osady powiązane są ze sobą słabą siecią dróg. 

 

Średniowiecze Okres kultury średniowiecznej nastąpił w V w. po upadku Cesarstwa Rzymskiego i 

trwał do XV w. W okresie tym krajobraz w dużej mierze pozostaje w swojej pierwotnej formie. 

Większość powierzchni kraju zajmują obszary naturalnego i pierwotnego krajobrazu, czyli 

niedostępne bagna, puszcze i lasy. Stopniowo jednak krajobraz pierwotny zanika, a naturalny 

ustępuje miejsca kulturowemu. W okresie tym krajobraz kształtowany jest m.in. przez następujące 

czynniki:  w krajobrazie zaczynają wyróżniać się ośrodki społeczne, takie jak: zespoły klasztorne, 

katedry, zamki, miasta i wsie,  brak silnego państwa i ciągłe zagrożenie wojnami przyczyniają się do 

wzrostu znaczenia zamków, lokalizowanych na odpowiednio grodzonych wzgórzach; zabezpieczano 

je murami obronnymi, ponadto otaczano fosami wypełnionymi wodą, a dodatkowo strzeżone były 

przez drużyny rycerskie,  charakter obronny mają również ośrodki skupiające ludność:  powstające 

miasta otaczano fortyfikacjami (wałami lub grubymi murami obronnymi i często dodatkowo fosą ze 

zwodzonym mostem),  klasztory sytuowano na wzgórzach i grodzono murami obronnymi,  

pierwsze polskie miasta zaczęły powstawać w XIII w., a w krajobrazie miejskim wyraźnie widoczne 



były ośrodki władzy:  kościelnej oraz związane z kultem religijnym (opactwa, katedry, kościoły 

parafialne, klasztory oraz przydrożne kaplice); początkowo kościoły budowano w stylu romańskim, a 

od XII/XIII w. również w stylu gotyckim,  miejskiej (ratusz z wieżami i basztami, mury miejskie oraz 

obronne, rynek),  świeckiej, feudalnej (zamki z wieżami i basztami). 

W krajobrazie średniowiecznym budowle te widoczne były już ze znacznych odległości. Ponadto w 

krajobrazie średniowiecznym:  powstającym obiektom, będącym ośrodkami władzy, towarzyszą 

liczne ogrody przyklasztorne, zamkowe, a w późniejszym okresie również miejskie,  w życiu 

społecznym Europy rosła potęga materialna Kościoła; w budowaniu jego znaczenia szczególną rolę 

odegrały klasztory, zwłaszcza benedyktynów i cystersów,  pierwsze klasztory budowano na 

wzgórzach (benedyktyni), a później w dolinach i nad brzegami rzek (cystersi),  rozwój miast był 

związany z rozwojem handlu i napływem zagranicznych kupców i rzemieślników; dużymi ośrodkami 

miejskimi w średniowieczu były Gdańsk, Poznań, Kraków, Toruń, Warszawa oraz Malbork,  w 

miastach wytyczano place targowe oraz sieć wychodzących z niego ulic,  wokół miast lokalizowały 

się przedmieścia, gdzie zakładano ogrody ozdobne i sady,  miasta i wsie łączy dobrze rozwinięta sieć 

dróg,  podstawową jednostką gospodarczą na wsi zastępującą zamek staje się folwark 

(gospodarstwo dworskie), otoczony zabudowaniami gospodarczymi oraz chłopskimi chatami,  w 

krajobrazie wiejskim wyróżniają się wyraźnie wieże kościoła i zamku oraz kominy budowli 

przemysłowych – kuźni, piekarni, młyna czy zakładu garncarskiego,  pola uprawne mają 

charakterystyczny wstęgowy kształt, mocno wydłużony i wąski; pasy pól wytyczonych prostopadle 

do drogi, należące do chłopów, były wąskie, a należące do dworu – szerokie i stale powiększały się  

 

Renesans Renesans przypadł w Polsce na XVI i XVII w. W okresie tym podstawę stanowi krajobraz 

średniowieczny, zaś krajobrazów renesansowych wykształconych na bazie istniejących 

średniowiecznych zespołów jest niewiele. Natomiast na terenach zagospodarowywanych 

kształtowany jest krajobraz o cechach typowych dla renesansu, m.in. przez następujące czynniki:  

rozwój przemysłu; w okresie tym pojawiły się pierwsze fabryki, np. tkalnie, młyny, wiatraki, 

papiernie,  w związku z rozwojem przemysłu nastąpiło przekształcanie cywilizacji rolniczej, typowej 

dla średniowiecza, w cywilizację przemysłową,  wzrost demograficzny ludności miejskiej, bogacenie 

się mieszczan, a także większa troska o życie doczesne wpływają na rozwój przestrzenny miast,  

stopniowo maleje rola Kościoła, a wzrasta – magnaterii i szlachty,  nowe miasta zakładano już nie 

na wzgórzach, lecz na równinach,  krajobraz miasta nie ulega znaczącym zmianom.; przesunięciu 

ulegają fortyfikacje, które zaczęto sytuować w większej odległości od centralnej jego części,  

rozwijają się przede wszystkim przedmieścia, gdzie powstają liczne rezydencje w postaci willi, 

dworów i pałaców, które otaczano ogrodami w modnym włoskim stylu,  krajobraz rolniczy uległ 

intensyfikacji, a wieś często miała postać ulicówki (typ wsi o zabudowie zwartej po obu stronach 

drogi),  w krajobrazie wiejskim silnie eksponowane są zespoły dworskiej zabudowy; w XVII w. 

wyodrębniono dwór z całego kompleksu budynków – stał się samodzielnym budynkiem 

mieszkalnym; z tego czasu pochodzą tradycje polskiego dworku, któremu towarzyszył ogród z 

nasadzeniami warzyw, ziół, drzew owocowych, a także kwiatów  

 

Barok Epoka baroku w Polsce rozpoczęła się pod koniec XVI i trwała do połowy XVIII w. W tym 

okresie nastąpił bardzo dynamiczny rozwój wielu dziedzin nauki i sztuki, co było wynikiem 

następujących przemian religijnych, społecznych i politycznych. Zapoczątkowana w okresie baroku 

rewolucja przemysłowa przyniosła wiele zmian: zmechanizowanie produkcji, masowość 

wytwarzanych produktów i pojawienie się proletariatu. Krajobraz barokowy w Polsce:  powstał na 



bazie istniejących zasobów krajobrazowych z poprzednich epok,  architektura barokowa była ściśle 

powiązana z otoczeniem,  ważną rolę odgrywa geometryzacja i osiowość, które stanowią podstawę 

planowania nowych miast, ulic i placów oraz regulacji starych obiektów,  zmiany w krajobrazie 

miejskim dotyczą przede wszystkim przedmieść, powiększających się w sposób chaotyczny i 

żywiołowy,  w krajobrazie miast dominują rozbudowywane kościoły oraz pałace; znaczne obszary 

zajmują też parki pałacowe i dworskie,  pierwsze ogrody barokowe zakładano przy rezydencjach 

królewskich i magnackich, m.in. ogrody na Wawelu; ogromne znaczenie miały też barokowe 

założenia pałacowoparkowe, m.in. w Łańcucie, Wilanowie, Nieborowie oraz nieco późniejszy Ogród 

Branickich w Białymstoku,  kontynuowana jest tradycja ogrodu klasztornego,  powstają tereny 

rekreacyjne dla mieszczan – promenady, parki miejskie, ogrody botaniczne,  krajobraz rolniczy nie 

ulega większym zmianom, opiera się na układzie łanowym,  w krajobrazie wsi dominują barokowy 

kościół, bryła barokowego pałacu i towarzyszące mu niskie fortyfikacje oraz park.  

 

Wiek XIX Wiek XIX bywa określany jako wiek pary i elektryczności. Jest to okres dynamicznych 

przemian gospodarczych, jakie zachodziły w związku z rozwojem nauki i techniki oraz zastosowaniem 

napędu mechanicznego w produkcji. Choć już w wieku poprzednim zapoczątkowana została 

rewolucja przemysłowa, to jednak ogromny rozwój przemysłu dokonał się dopiero w wieku XIX. 

Rewolucja przemysłowa oznaczała modernizację gospodarki, powstanie nowych gałęzi produkcji, 

masowy rozwój transportu oraz budowę wielkich fabryk, co spowodowało falę migracji ludności 

wiejskiej do miast oraz z krajów słabo rozwiniętych do wysoko uprzemysłowionych. W 

dziewiętnastowiecznym krajobrazie  jako dominujące elementy zaczynają pojawiać się formy 

przemysłowe,  rozbudowujące się fabryki i tzw. zagłębia przemysłowe zajmują coraz większe 

przestrzenie; konsekwencją staje się gwałtowny rozwój miast z silnie rozbudowanymi 

przedmieściami i dzielnicami nędzy,  wzrost znaczenia miast ma odbicie w nowobudowanych 

ratuszach, regulacji ulic, pojawieniu się gęstej sieci komunikacji,  rzeźba terenu ulega daleko idącym 

zmianom; rozwijający się przemysł pozbawiony jest jakiegokolwiek ładu przestrzennego i walorów 

estetycznych, co grozi dewastacją krajobrazu,  pojawiają się poeksploatacyjne tereny nieużytków, a 

lasy niszczone są przez przemysł,  związek z rozwojem przemysłu mają prace prowadzone w 

zakresie regulacji rzek, budowy zapór i zalewów, rozbudowa sieci dróg, wyrąb lasów,  zakładane są 

charakterystyczne dla tego okresu zadrzewienia w postaci alei, promenad, parków miejskich. 

Rewolucja przemysłowa, tworząc krajobrazy industrialne, odcisnęła swe silne i negatywne piętno na 

kształtowaniu przestrzeni. Powstały wówczas istniejące do dzisiaj założenia miast przemysłowych 

(Łódź, miasta Górnego Śląska, dzielnice przemysłowe Poznania i Wrocławia), które pozostawiły w 

krajobrazie liczne, negatywnie oceniane obiekty (hale, kominy, szyby, piece hutnicze, osiedla 

robotnicze). W okresie tym krajobraz wiejski kształtowany jest m.in. przez następujące czynniki:  

powiększanie się obszaru zajmowanego przez tereny uprawne,  realizację reformy uwłaszczenia 

chłopów, co stało się czynnikiem powodującym rozdrobnienie pól w krajobrazie rolniczym.  

Wiek XX Na przełomie XIX i XX w. architekci polscy wykreowali „styl dworkowy”, który został 

zaakceptowany jako styl dworów wiejskich i miejskich willi. Pozostałościami po krajobrazach tego 

okresu są różnej wielkości dwory i dworki typu wiejskiego, m.in. Żelazowa Wola, Rogalin czy Milicz. 

W tym okresie rozwinęła się również dziedzina architektury zwana planowaniem przestrzennym. W 

związku z jej wprowadzeniem do realizacji:  nastąpiły istotne zmiany w koncepcji planowania miast, 

 w architekturze pojawiły się nowe założenia konstrukcyjne. Rozpoczęła się epoka, w której 

powszechnym stało się stosowanie betonu, stali i wielkiej płyty, co umożliwiło projektowanie 

budynków o nowych i ciekawych kształtach; zaczęły powstawać tzw. drapacze chmur wyraźnie 

zmieniające krajobraz miast; narodził się typ gospodarki usługowej, która dążyła do przywrócenia 



równowagi pomiędzy gospodarką przemysłową, uprawową i miejską,  coraz większego znaczenia 

nabiera ochrona terenów, które nie uległy jeszcze dewastacji; krajobraz chroni się m.in. przez 

tworzenie rezerwatów i parków narodowych. 

 


