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Abstract: Polish “Landscape Act”  established in 2015, is the first state regulation attend to European Landscape 
Convention implementation. One of the act’s instruments is landscape audit – the kind of landscape protection and 
management plan for region (voivodeship). Landscape spatial units are usually necessary for landscape analysis 
and evaluation. In the light of mid European landscape ecology theory, the basic types of landscape units are: 
geocomplexes and physico-geographical regions. According to project of landscape audit instruction (Solon at all. 
2014), the most general level of these units are physico-geographical microregions. They should be divided into 
landscapes (particular types are established in the instruction), and landscapes – into landscape-architectural 
units, the most detailed entities. Well-known J. Kondracki (1961) regionalization of Poland, consider mesoregion 
level, so in this paper authors present the way to microregions delimitations for landscape audit purpose. The 
microregions delimitation is the opportunity for J. Kondracki mesoregions verification. They were established  50 
years ago, and now we have access to better and more accuracy information and GIS software. The authors 
present two basic ways of regionalization: deductive and inductive and examples of their applications in Pomerani-
an Voivodeship with digital data and GIS software. The study examples lead to conclusion, that present possibili-
ties are favorable to deductive way of regionalization with application of manual screen digitalization. The essential 
microregions’ delimitation criteria are: morphological (relief) features (hypsometry, slopes, topographical wetness 
index – the application of SAGA GIS software) and lithological features (kind of soils introduced to soil-agricultural 
and forest maps in scale 1:5.000 – 1:10.000). In the conclusions, authors present the main future steps for micro-
regions’ delimitation and application in landscape audit. The results are generally adopted to lowlands. The appli-
cation for highlands and mountain areas requires methods’ modifications. 
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Zarys problemu 

Od ponad dekady Polska zobowiązana jest do wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, 
ustanowionej w przez Radę Europy we Florencji w 2000 r., a ratyfikowanej przez Polskę w 2004 r. (Eu-
ropejska...2006). Wśród celów konwencji znalazły się: promowanie ochrony, gospodarki i planowania 
krajobrazu oraz organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. 
Konwencja zakłada, że przedmiotem jej działań będą wszystkie krajobrazy znajdujące się na terenie 
państw sygnatariuszy, a więc całość ich przestrzeni musi zostać objęta analizami i ocenami wartości  
i zagrożenia krajobrazu, które powinny być poprzedzone wyznaczeniem krajobrazowych jednostek 
przestrzennych, zdelimitowanych na podstawie sformalizowanych kryteriów. 

Do 2013 r. działania prowadzące do realizacji w Polsce ustaleń konwencji były wdrażane w bardzo 
wąskim zakresie. Pewnej dynamiki tym procesom nadało przyjęcie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r.  
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwana w skrócie 
„Ustawą krajobrazową” (Ustawa...2015). Ustawa ta, której istotą jest wprowadzenie do innych przepisów 
prawnych (m.in. o drogach lokalnych, o ochronie przyrody, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska) zmian, 
które sprzyjałyby ochronie i utrzymaniu walorów krajobrazowych, przewiduje kilka podstawowych in-
strumentów służących tym celom. Jednym z tych instrumentów jest audyt krajobrazowy, który formalnie 
sporządzić ma zarząd województwa nie rzadziej niż raz na 20 lat.  

Celem audytu jest wskazanie: 
– krajobrazów występujących w całym województwie, w tym krajobrazów priorytetowych, 
– lokalizacji wybranych form ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
– zagrożeń dla zachowania krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazu w obrębie wybra-

nych form ochrony, 
– rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych i poło-

żonych w obrębie wybranych form ochrony, 
– lokalnych form architektonicznych zabudowy w obrębie krajobrazów priorytetowych. 
Wiele z działań, prowadzących do osiągnięcia tych celów, polega na przeprowadzeniu analiz i ocen 

odnoszących się  do różnych aspektów krajobrazowych. Dotychczasowa praktyka prowadzenia takich 
analiz i ocen wskazuje, iż wygodnym rozwiązaniem służącym zarówno gromadzeniu informacji o krajo-
brazie, jak i sformalizowanemu ocenianiu różnych związanych z nim zagadnień, jest przyjęcie pól oceny, 
które posiadają zróżnicowany zakres powierzchni oraz kryteria wydzielania, w zależności od szczegóło-
wości prowadzonej analizy i oceny. 

W 2014 r. został przygotowany – na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – projekt in-
strukcji wykonania audytu krajobrazowego (Solon i in., 2014). Przewidziano w nim, że podstawową 
jednostką przestrzenną, w której na poziomie regionalnym (wojewódzkim) będą analizowane wydzielone 
wcześniej krajobrazy, powinny być mikroregiony fizycznogeograficzne, zdelimitowane na podstawie 
koncepcji przedstawionej przez J. Kondrackiego w 1955 r., a następnie wielokrotnie modyfikowanej. 
Przy takim założeniu, mikroregion będzie jednostką przestrzenną najwyższej (najogólniejszej) rangi 
taksonomicznej stosowaną w audycie krajobrazowym, dzieloną na krajobrazy, według metodyki zapro-
ponowanej w projekcie instrukcji audytu, których  struktura wewnętrzna będzie z kolei analizowana  
w obrębie jednostek  i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, stosowanych na gruncie architektury 
krajobrazu i wyznaczonych zgodnie z metodyką zaproponowaną przez J. Bogdanowskiego (1976, 
1994). Te ostatnie jednostki – w proponowanej metodyce audytu – stanowią najniższy (najdokładniejszy) 
poziom taksonomiczny pól podstawowych analizy i oceny krajobrazu. 

J. Kondracki, proponując w 1961 r. system dziesiętny regionalizacji fizycznogeograficznej Polski,  
a następnie Europy, opracował ten podział do szczebla mezoregionu fizycznogeograficznego, pomijając 
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najniższy poziom mikroregionu. Pomimo kolejnych modyfikacji regionalizacji, w ciągu kolejnych 40 lat 
(Kondracki, 1998), ostatecznie nie dokonano podziału całej Polski na regiony o takim stopniu szczegó-
łowości.  Reprezentanci części ośrodków naukowych działający na polu kompleksowej geografii fizycz-
nej, przedstawili propozycje podziału na mikroregiony fizycznogeograficzne części obszaru Polski, takich 
jak województwa, powiaty lub mezoregiony, kierując się różnymi kryteriami (m.in. fragmenty Wielkopolski 
i Ziemi Lubuskiej – Kozacki, 1970, Żynda, 1970, Bartkowski, Tomkiewicz, 1975; fragmenty Podlasia  
i dawne województwo suwalskie – Richling, 1976, Richling, 1985, okolice Płocka, Giżycka i Kielc – Kondrac-
ki, Richling, 1994; Pojezierze Kaszubskie – Gacki, Szukalski, 1979, dawne województwo gdańskie – Prze-
woźniak, 1985, cześć Pogórza Karpackiego  i Karpat – German, 1972, Balon, Jodłowski, 2005). Sformuło-
wano również kilka propozycji metodycznych delimitacji mikroregionów – szczególnie dla obszarów nizin-
nych (Kozacki, Marsz, Żynda, 1970, Marsz, 1974, Richling, 1976), jednak żadna z nich nie została szerzej 
zastosowana poza obszarami pilotażowymi. W latach 2005-2007 podjęto również próbę realizacji projektu 
badawczego pt. „Krajobrazy Polski”, przygotowanego pod kierunkiem M. Drużkowskiego, jednym z celów 
którego był podział na mikroregiony wybranych powierzchni badawczych w całym kraju. Ze względu na 
odmowę finansowania, projekt nie został jednak zrealizowany W tej sytuacji najbardziej trwała okazała się 
propozycja dziesiętnego systemu regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego i wydaje się, że ona 
powinna stanowić punkt wyjścia dla delimitacji mikroregionów w całej Polsce. 

Niniejszy artykuł, na tle dotychczasowych doświadczeń w zakresie delimitacji mikroregionów fizycz-
nogeograficznych, przedstawia dyskusję dotyczącą optymalnego podejścia do ich wydzielania w kontek-
ście zastosowania dla potrzeb audytu krajobrazowego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 
wykorzystania GIS w tym procesie. Doświadczenia autora na tym polu dotyczą szczególnie północnej 
Polski, dlatego większość przykładów przywołanych opracowań wykonanych z przez innych badaczy 
oraz z udziałem autora dotyczy młodoglacjalnej i nadmorskiej części kraju. Celem zaprezentowanych 
rozważań jest wskazanie ogólnych wytycznych odnoszących się do metody delimitacji mikroregionów, 
która mogłaby znaleźć zastosowanie w audycie krajobrazowym. 

Potrzeba weryfikacji aktualnej regionalizacji fizycznogeograficznej 

Przeprowadzenie regionalizacji na najniższym szczeblu mikroregionalnym dla całego kraju, na po-
trzeby audytu krajobrazowego, może stanowić dobrą okazję do weryfikacji podziału na mezo- i makrore-
giony fizycznogeograficzne, przeprowadzonego przez J. Kondrackiego. Próby regionalizacji o szczegó-
łowości lokalnej i regionalnej, zrealizowane przez różnych autorów dla fragmentów kraju (np. Giętkowski, 
2008, delimitacja i podział na mikroregiony Pojezierza Kaszubskiego wykonany przez autora artykułu – 
ryc. 1) wskazują, że podział regionalny dokonany przez J. Kondrackiego na podstawie określonych 
materiałów i z konkretną szczegółowością, wymaga weryfikacji. Tak więc, na podstawie zdelimitowanych 
mikroregionów, można  uaktualnić przebieg granic regionów wyższych rzędów. 

Potrzeba weryfikacji istniejącej regionalizacji wynika w szczególności z następujących przesłanek: 
– została ona przeprowadzona na podstawie danych, które od czasu jej wykonania uległy weryfika-

cji i częściowej aktualizacji; współcześnie dysponujemy znacznie bardziej szczegółowymi i wiarygodnymi 
informacjami dotyczącymi większości komponentów i cech środowiska, a przede wszystkim kluczowych 
dla regionalizacji danych o rzeźbie terenu (numeryczne modele rzeźby terenu) oraz budowie geologicz-
nej, szczególnie w zakresie przypowierzchniowej warstwy litosfery (numeryczne mapy geologiczne, ale 
również bardziej dokładne mapy glebowo-rolnicze i leśna mapa numeryczna); zaletą tych informacji – 
oprócz wektorowej formy numerycznej – jest znacznie większa skala ich gromadzenia i prezentacji, niż 
miało to miejsce w przypadku danych wykorzystanych w trakcie prowadzenie regionalizacji przez  
J. Kondrackiego, 
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– aktualna szczegółowość wizualizacji regionalizacji J. Kondrackiego odpowiada skalom rzędu 
1:1.000.000 – 1:2.000.000; nadaje się ona do zastosowania dla potrzeb całego kraju lub dużych jego 
części, ale dla  skali subregionalnej i lokalnej jest niewystarczająca; nawet jeśli została ona przeprowa-
dzona w większości na podstawie nieco bardziej szczegółowych materiałów (w skalach 1:500.000 - 
1:1.000.000), to i tak są one zdecydowanie za mało dokładne dla potrzeb realizacji audytu krajobrazo-
wego oraz wielu innych zastosowań, w których przywoływana regionalizacja jest wadliwie wykorzysty-
wana; w związku z tym niezbędne jest jej uszczegółowienie, możliwe dzięki dostępności dokładniejszych 
materiałów, dzięki którym można ją przeprowadzić nawet z precyzją odpowiadająca podziałkom rzędu 
1:10.000 – 1:25.000, 

 

 
 
Ryc. 1. Autorskie granice Pojezierza Kaszubskiego na tle regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego 
(opracowanie M. Kistowski). 
Granice: 1 – mezoregionów wg J. Kondrackiego, 2 – autorska Poj. Kaszubskiego, 3 – autorska mikroregionów 
Fig. 1. Author’s border of Cassubian Lakeland against J. Kondracki physico-geographical regionalization (elaborated 
by M. Kistowski). 
Borders of: 1 – J. Kondracki mesoregions, 2 – author’s Cassubian Lakeland, 3 –  author’s microregions 
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– regionalizacja została wykonana technikami manualnymi; dostępne numeryczne wersje podziału 
regionalnego stanowią jedynie ich wirtualne odzwierciedlenie; nie miało to wpływu na samą jakość pro-
wadzonych prac, ale brak możliwości stosowanie technik komputerowych kilkadziesiąt lat temu, powo-
dował ograniczenia związane z mniejszą możliwością korekty błędów, zniekształceniami papieru lub 
kalki, czy zmniejszeniem możliwości wariantowania przebiegu granic regionów; współczesne możliwości 
wynikające z zastosowania danych numerycznych i technik GIS, eliminują większość błędów tego typu  
i wpływają na zwiększenie jakości rezultatów, chociaż – w zależności od wyboru metody regionalizacji – 
wcale nie muszą przyśpieszyć procesu jej wykonania, szczególnie jeśli skala opracowania  miałaby być 
znacznie większa niż oryginalna, 

– J. Kondracki opracował regionalizację metodą dedukcyjną; ze względu na zakres opracowania 
obejmujący cały kraj oraz szczegółowość dostępnych materiałów, wybór tej metody wydawał się oczywi-
sty; jednak aktualnie dostępne materiały (bardziej szczegółowe i dostępne w wersji numerycznej) oraz 
dostęp do oprogramowania GIS umożliwiają jej przeprowadzenie przy zastosowaniu znacznie szerszego 
zestawu metod, zarówno dedukcyjnych, jak i indukcyjnych; dzięki możliwości wielowariantowego prze-
prowadzenia regionalizacji, łatwiej jest wybrać optymalną metodę, jaki i zweryfikować uzyskane rezulta-
ty, poprzez ich porównanie. 

Należy uznać, że właściwe i efektywne zastosowanie regionalizacji fizycznogeograficznej dla po-
trzeb audytu krajobrazowego wymaga uwzględnienie powyższych przesłanek i wykonania nowego po-
działu Polski na mikroregiony, który umożliwi równocześnie weryfikacje granic wyższych hierarchicznie 
jednostek regionalnych. 

Podstawowe metody regionalizacji fizycznogeograficznej 

Regionalizacja fizycznogeograficzna stanowi jeden z podstawowych sposobów syntetycznego uj-
mowania informacji o przestrzeni przyrodniczej, szczególnie dotyczących abiotycznych komponentów 
środowiska, i polega na delimitacji unikatowych jednostek przestrzennych krajobrazu, które – na okre-
ślonym poziomie szczegółowości, mniejszym od lokalnego – cechują się budową i funkcjonowaniem, 
które są tylko im właściwe i nie występują w żadnych innych jednostkach. Ich indywidualizm jest również 
najczęściej formalizowany, poprzez nadanie im nazwy własnej, która nie może być stosowana dla żad-
nego innego regionu. Problematyka regionalizacji fizycznogeograficznej – zarówno w aspekcie meto-
dycznym, jak i aplikacyjnym (delimitacji regionów) –  w Polsce była wyjątkowo popularna od lat 60. do 
80. XX w. Ograniczenie aktywności w tym zakresie w ostatnich 25 latach mogło wynikać m.in. z uznania 
regionalizacji J. Kondrackiego za swego rodzaju niepodważalny „paradygmat” i powszechnego jej sto-
sowania, nawet w sytuacjach, gdy skala aplikacji jest znacznie większa od skali wykonania regionalizacji, 
co skutkuje ewidentnymi uproszczeniami i błędami przebiegu granic regionów w stosunku do rzeczywi-
stej sytuacji topograficznej. 

Problematyce regionalizacji poświęcono odrębne monografie (Kondracki, 1976), jak i rozdziały  
w podręcznikach z zakresu geoekologii (m.in. Richling, 1982, Przewoźniak, 1987, Richling, Solon, 1994). 
Autorzy są zgodni, że metody regionalizacji fizycznogeograficznej obejmują dwie podstawowe grupy: 
dedukcyjne i indukcyjne. Metody dedukcyjne polegają na podziale jednostek wyższego rzędu (np. ma-
kroregionów) na regiony niższego rzędu – bardziej szczegółowe (np. mezoregiony, a w dalszej kolejno-
ści mikroregiony), kierując się zróżnicowaniem wybranych cech komponentów krajobrazu wewnątrz 
dzielonych regionów. Ze względu na sposób regionalizacji, często określa się ją jako prowadzoną „od 
góry”. W podręcznikach najczęściej wymieniane są takie jej metody, jak: 

– czynników przewodnich (która została zastosowane przez J. Kondrackiego w regionalizacji Polski), 
– sprzężonej analizy komponentów, 
– kompilacji regionalizacji cząstkowych (Przewoźniak, 1987). 
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W praktyce często równocześnie wykorzystywano elementy zaczerpnięte z trzech w/w metod, po-
nieważ część zastosowanych w nich rozwiązań jest bardzo zbliżona. 

Z kolei metody indukcyjne polegają na łączeniu wcześniej wydzielonych jednostek niższego pozio-
mu hierarchicznego (np. geokompleksów), w jednostki wyższego poziomu, kierując się podobieństwem 
łączonych jednostek. W związku z koniecznością określania podobieństwa jednostek wyjściowych, 
konieczne jest z reguły wykorzystanie różnych miar podobieństwa, opracowanych na gruncie teorii 
statystyki i analizy przestrzennej. Ta grupa metod służy do prowadzenie regionalizacji sposobem po-
tocznie określonym „od dołu” i należą do niej następujące szczegółowe metody: jednostek dominujących 
i subdominujących, szczególnie popularna w dawnym ZSRR, sąsiedztwa (Marsz, 1967), dendrytów 
(Marsz, 1974) lub analizy granic (Richling, 1976). W przypadku potrzeby delimitacji mikroregionów, 
niezbędne jest wcześniejsze wydzielenie geokompleksów, co najmniej rangi „terenu” (najmniej szczegó-
łowy poziom typologicznych – powtarzalnych w przestrzeni – jednostek krajobrazu).  

Z istoty obu grup metod regionalizacji wynika, że bardziej szczegółowe i obiektywne rezultaty po-
winno przynieść zastosowanie metod indukcyjnych. Potwierdza to analiza licznych przykładów regionali-
zacji z Polski północnej. Zdecydowana większość podziałów całego kraju (Kondracki, 1961) lub dotyczą-
cych dużych jego części (Galon, 1947, Pietkiewicz, 1947, Bartkowski, red., 1968), została przeprowa-
dzona metodami dedukcyjnymi. Nieliczne wyjątki, dotyczące zastosowania tych metod dla mniejszych 
obszarów (np. Trójmiasto i okolice – Szukalski, 1974, Pobrzeże Kaszubskie – Gacki, Szukalski, 1984), 
potwierdzają, że przeprowadzona przy ich użyciu regionalizacja, cechuje się znacznie uproszczonym 
przebiegiem granic regionów w stosunku do podziałów przeprowadzonych dla tych samych obszarów 
metodami indukcyjnymi. Z kolei, regionalizacje przeprowadzone ostatnią z wymienionych metod (np. 
Marsz, 1974, Gacki, Szukalski, 1979, Przewoźniak, 1985) charakteryzują się znacznie większą dokład-
nością, ale z reguły nie obejmują obszaru większego niż jedno województw w podziale administracyjnym 
sprzed 1999 r.  

W świetle powyższych ustaleń, rozważania nad przyszłym szczegółowym podziałem fizycznogeo-
graficznym Polski dla potrzeb audytu krajobrazowego powinny koncentrować się na rozwiązaniu pro-
blemu dotyczącego wyboru metody regionalizacji. Powinno ono uwzględniać szczegółowość audytu, 
która – w świetle jego założeń,  zaproponowanej metodyki i celów zastosowania – powinna oscylować 
wokół skali 1:10.000, a także brać pod uwagę dostępność i szczegółowość materiałów numerycznych 
oraz doświadczenia w zakresie modelowania GIS dla potrzeb regionalizacji fizycznogeograficznej. Część 
wymienionych uwarunkowań skłania do wyboru indukcyjnych metod regionalizacji, jednak w celu zobiek-
tywizowania przedstawionych propozycji, podjęto próbę porównania regionalizacji wykonanych z wyko-
rzystaniem GIS obiema grupami metod, dla fragmentów województwa pomorskiego. 

Próba porównania indukcyjnego i dedukcyjnego podejścia do regionalizacji z zastoso-
waniem GIS na przykładzie fragmentów województwa pomorskiego 

W ostatnich dwóch latach opracowano nowe podziały mikroregionalne dla części województwa po-
morskiego, wykorzystujące po raz pierwszy w tak szerokim zakresie dane numeryczne i oprogramowa-
nia GIS. Pierwszy z nich, wykonany w pracy magisterskiej J. Szydłowskiego (2013) i szczegółowo 
przedstawiony przez M. Kistowskiego i J. Szydłowskiego (2014), został opracowany metodą indukcyjną 
z szerokim zastosowaniem modelowania GIS, dla 5 kwadratowych pól badawczych o powierzchni 625 km2 

każde, położonych w różnych częściach województwa. Drugi, przygotowany specjalnie dla potrzeb 
niniejszego artykułu, obejmuje Pojezierze Kaszubskie, proponując jego zmodyfikowane granice i we-
wnętrzny podział regionalny z zastosowaniem metody dedukcyjnej oraz danych numerycznych i opro-
gramowania GIS, ale z ograniczonym zastosowaniem modelowania GIS. 
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Celem badań prowadzonych metodą indukcyjną było zaproponowanie i przetestowanie metody 
modelowania GIS dla potrzeb delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych na wybranych obsza-
rach. Szczegółowość badań odpowiadała skali około 1:50.000. Obejmowały one następujące etapy: 
I. Kwerendę materiałów źródłowych. 
II. Wybór kryteriów i unifikację danych. 
III. Delimitację geokompleksów. 
IV. Konwersję poligonów geokompleksów na linie graniczne posiadające topologię. 
V. Analizę kontrastowości krajobrazu i geometrii granic oraz ekstrakcję i centrowanie granic. 
VI. Delimitację mikroregionów fizycznogeograficznych. 

W opracowaniu zastosowano oprogramowanie GIS Mapinfo i ArcGIS, aplikacje MapCAD i ArcMap 
oraz uzupełniająco program MS Excel. 

 
(I) Dla potrzeb badań zgromadzono takie dane (zrektyfikowane do układu współrzędnych 

ETR89/CS92), jak: cyfrowy model wysokościowy (SRTM DEM) o rozdzielczości 75 m (CODGiK), szcze-
gółową mapę geologiczną Polski 1:50.000 (PIG-PIB), mapę glebowo-rolniczą 1:100.000 (IUNiG-PIB), 
numeryczną mapę siedliskową lasów państwowych 1:25.000 (RDLP), mapę hydrograficzną Polski 
1:50.000 (CODGiK, KZGW), Corine Land Cover 2006 (GIOŚ), mapy topograficzne 1:50.000 w układach 
1965 i 1992 (CODGiK). Należy podkreślić, że rozpoczynając  badania w 2011 r., nie był dostępny jesz-
cze znaczny zakres danych numerycznych (m.in. mapy glebowo-rolnicze 1:5.000, baza danych obiektów 
topograficznych, numeryczne modle terenu o rozdzielczości 30 m lub 1 m), które w 2015 r. są ogólnodo-
stępne i w większości bezpłatne dla celów niekomercyjnych. 

(II) Uwzględniając dane źródłowe, wybrano kryteria zastosowane do delimitacji geokompleksów: (a) 
spadki terenu (6 klas), (b) litologię powierzchniowych utworów geologicznych (10 klas), (c) typy gene-
tyczne gleb (12 klas), (d) głębokość występowania I poziomu wód gruntowych (6 klas), (e) pokrycie 
terenu (22 klasy). Następnie dokonano ich unifikacji, polegającej na reklasyfikacji cech komponentów 
oraz usunięciu pól o powierzchni poniżej 25 arów, które w skali opracowania odpowiadają 1 mm2. 

(III) Następnie dokonano delimitacji geokompleksów, kolejno przecinając (intersection) wcześniej 
przygotowane warstwy wektorowe. Zdezagregowano dane przestrzenne, w celu aktualizacji tabeli (bazy 
danych) dla każdej cechy komponentu, a potem uporządkowano i zweryfikowano uzyskane 5-liczbowe 
kody geokompleksów. Na ryc. 2 przedstawiono przykładową mapę geokompleksów dla centralnej części 
województwa pomorskiego, obejmującą głównie fragmenty Pojezierza Kaszubskiego, Bytowskiego  
i Borów Tucholskich. Na tym obszarze wydzielono 19678 geokompleksów o średniej powierzchni 3,18 ha. 

(IV) W dalszej kolejności wykonano zamianę poligonów na linie graniczne, scalono te linie, a na-
stępnie podzielono na odcinki w miejscach występowania węzłów siatki. Potem odzyskano informacje  
o kodzie geokompleksów, położonych po obu stronach linii granicznej. Bazę danych wyeksportowano do 
arkusza kalkulacyjnego, w którym dokonano normalizacji ilości różnic między kodami oraz zsumowano 
ilość tych różnic dla każdej granicy. Uzyskane dane zaimportowano do tabeli atrybutów opisowych da-
nych przestrzennych w programie MapInfo. 
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Ryc. 2. Przykładowa mapa geokompleksów centralnej części województwa pomorskiego (opracowanie J. Szydłowski) 
Fig. 2. Example map of geocomplexes of central part of Pomeranian Voivodeship (elaborated by J. Szydłowski) 
 
 

(V) W celu oceny kontrastowości krajobrazowej na mapę granic geokompleksów nałożono siatkę 
GRID o boku 250 m i obliczono kontrastowość, jako sumę iloczynów długości granic i ilości różniących 
się cech. Następnie wyznaczono klasy kontrastowości, stosując dystrybuantę wartości i ich podział na 
kwantyle według sum tych wartości. Kolejny krok stanowiła generalizacja wiązki granic wyznaczonych ze 
względu na różnice cech różnych komponentów krajobrazu, prowadząca do ich przekształcenia w jedną 
linię, której celem jest określenie osi centralnej wiązki granic, którą można uznać za predykowaną grani-
cę regionalną. Ryc. 3 przedstawia pośrednie rezultaty prowadzonych analiz, obejmujące m.in. ocenę 
kontrastowości krajobrazu i wskazanie przebiegu wspomnianych osi centralnych. 
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Ryc. 3. Mapa kontrastowości krajobrazu i predykowanych linii granicznych centralnej części województwa pomor-
skiego (opracowanie J. Szydłowski) 
Fig. 3. Landscape contrast map and predicted regional boundaries linies of central part of Pomeranian Voivodeship 
(elaborated by J. Szydłowski) 
 
 
 

(VI) Ostatni etap – prowadzący do wskazania granic mikroregionów, polegał na zestawieniu map 
kontrastowości, osi centralnych i węzłów stref granicznych z mapą hydrograficzną Polski, jako materia-
łem wspomagającym w zakresie informacji dotyczących głębokości występowania I poziomu wód grun-
towych, a następnie wyznaczeniu granic regionów przy użyciu funkcji „dociągania krzywej”, poprzez 
kopiowanie osi centralnych. Proces regionalizacji kończy się przypisaniem nazw mikroregionom i wska-
zaniem ich przynależności do jednostek wyższego rzędu (mezoregionów). Przykładowy rezultat regiona-
lizacji został przedstawiony na ryc. 4. 
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Ryc. 4. Mezo- i mikroregiony fizycznogeograficzne centralnej części województwa pomorskiego (opracowanie  
J. Szydłowski) 
Fig. 4. Physico-geographical meso- and microregions of central part of Pomeranian Voivodeship (elaborated by  
J. Szydłowski) 

 
Proces regionalizacji przeprowadzony metodą indukcyjną z zastosowaniem oryginalnych rozwiązań 

modelowania GIS, pomimo częściowej automatyzacji, okazał się bardzo pracochłonny. Skłania on do sfor-
mułowania następujących wniosków dotyczących problemów i ograniczeń związanych z jego realizacją: 

– w przypadku stosowania znacznej ilości kryteriów dla potrzeb delimitacji geokompleksów, w odniesieniu 
do części danych może powstać problem niezgodności układów współrzędnych i trudności ich koordynacji, 

– część danych może cechować się ograniczoną aktualnością lub znaczną zmiennością w czasie 
(np. pokrycie terenu, głębokość wód gruntowych), 

– trudne do uzyskania są dane wizualizowane w tej samej podziałce, 
– w przypadku dużych obszarów i dużej skali danych wejściowych (>1:50.000), ich analizy wymaga-

ją wysokich mocy obliczeniowych sprzętu, a i tak trwają one stosunkowo długo, 
– proces modelowania jest tylko w części zautomatyzowany; istnieją jego elementy, które – ze 

względu na niedoskonałości procesu modelowania z użyciem GIS – wymagają czynności „manualnych”; 
prawdopodobnie można udoskonalić oprogramowanie, trudno jednak przewidzieć, jakie siły i środki 
należałoby w tym celu zaangażować, 

– ze względu na ogromną ilość wydzieleń (z których część stanowią pseudogeokompleksy), wyma-
gają one generalizacji; poza przypadkami oczywistymi (bardzo mała powierzchnia, niemożliwy środowi-
skowo uzyskany zestaw cech komponentów), metody tej generalizacji są problematyczne; należy roz-
wiązać takie problemy, czy wybrać kryterium genetyczne, czy geometryczne oraz które cechy kompo-
nentów są bliższe innym cechom. 
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W celu przetestowania danych numerycznych i oprogramowania GIS w celu wykonania regionaliza-
cji metodą dedukcyjną, wybrano Pojezierze Kaszubskie – głównie ze względu na kilka wcześniejszych 
prób jego podziału na mikroregiony, przeprowadzonych w latach 70. i 80. XX w. Jednak po raz pierwszy 
zastosowano w niej dane o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10.000. Zastosowana metoda sta-
nowi kompilację kilku metod regionalizacji dedukcyjnej, szczególnie metody czynników przewodnich oraz 
sprzężonej analizy komponentów. Dane dostosowane do przyjętej skali badań obejmowały: 

– numeryczny model rzeźby terenu (o rozdzielczości 1 m, który można zgeneralizować do rozdziel-
czości 5 m, w celu skrócenia czasu analiz); model był następnie przetwarzany przy użyciu oprogramo-
wania SAGA GIS (http://www.saga-gis.org/en/index.html), 

– rastrowa mapa topograficzna 1:10.000 w układzie 1965 (ze względu na brak mapy w układzie 
1992 dla znacznej części obszaru), 

– wektorowa mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5.000 województwa pomorskiego (zrektyfikowana do 
układu 1992), 

– leśna mapa numeryczna (zawierająca elementy operatów urządzania lasu, w szczególności dane 
glebowo-siedliskowe) w skali 1:10.000, 

– uzupełniająco Baza Danych Obiektów Topograficznych (wykorzystana głównie w zakresie sieci 
hydrograficznej).  

Jako kryteria delimitacji regionów przyjęto wiodące komponenty środowiska, o największej stabilno-
ści, t.j. rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną. W zakresie rzeźby, wyboru jej cech – oprócz oczywistej 
wysokości bezwzględnej (hipsometrii) – przydatnych w regionalizacji, dokonano analizując zakres apli-
kacji, służących analizom rzeźby, dostępnych w programie SAGA GIS. W odniesieniu do podłoża geolo-
gicznego, zdecydowano się na wybór litologii powierzchniowych utworów geologicznych, którą w najlepszy 
sposób reprezentuje rodzaj gleby na mapach glebowo-rolniczych oraz leśnych mapach numerycznych. 

 

 
 
Ryc. 5. Granice mikroregionów fizycznogeograficznych na tle wskaźnika wilgotności terenu we wschodniej części 
Pojezierza Kaszubskiego (opracowanie M. Kistowski) 
Fig. 5. Physico-geographical microregions against topographical wetness index of eastern part of Cassubian Lake-
land (elaborated by M. Kistowski) 



Kistowski M., Szydłowski J. 172 

Wstępny etap regionalizacji stanowiła agregacja rodzajów gleb, prowadząca do uzyskania podsta-
wowych rodzajów gleb. W efekcie otrzymano 12 następujących klas: żwiry, piaski lżejsze, piaski glinia-
ste, gliny, iły, pyły, deluwia, mady, gytia/wapno łąkowe, mursze, mułotorfy, torfy. Następnie poddano 
testom różne aplikacje oprogramowania SAGA GIS i przeanalizowano dotychczasowe ich zastosowania 
(m.in. Kopecký, Čížková, 2010). Nie stwierdzono wcześniejszego ich zastosowania w regionalizacji 
fizycznogeograficznej, ale zakres zastosowań jest bardzo szeroki: w analizach procesów morfodyna-
micznych, ekologii roślin, typologii gleb, a nawet określaniu zasięgu obszarów zagrożonych malarią. 
Przegląd aplikacji programu, m.in. takich jak positive openess i negative openess oraz topographic 
wetness index (ryc. 5), wskazał na ostatnią z nich, jako najlepiej indykującą strefy graniczne między 
obszarami, a co za tym idzie regionami hydrogenicznymi (znajdującymi się pod wpływem wód grunto-
wych) i litogenicznymi. Wskaźnik wilgotności terenu (TWI), oprócz reprezentacji cech rzeźby terenu, 
pośrednio wskazuje również na stopień wilgotności podłoża, związany z głębokością występowania  
I poziomu wód gruntowych. 

Kolejny etap postępowania polega na zastosowaniu oprogramowania GIS (np. MapInfo, ArcGIS)  
w sprzężonej wizualnej analizie wcześniej przygotowanych danych, obejmujących: 

– mapy topograficzne 1:10.000, a szczególnie zawarty na nich rysunek poziomicowy, 
– model rzeźby terenu przetworzony za pomocą modułu TWI programu SAGA GIS, 
– zagregowane rodzaje gleb, 
– sieć hydrograficzną uzyskaną z Bazy Danych  Obiektów Topograficznych. 
W przypadku  zbieżności granic cech morfologicznych (spadki, TWI) i litologicznych terenu, wyzna-

czano granice mikroregionów, w przypadku rozdzielania regionów dolinnych i wysoczyznowych najczę-
ściej przebiegające w strefie podnóży stoków wysoczyzn. Przyjęto orientacyjne minimalne powierzchnie 
regionów wysoczyznowych wynoszące 10 km2 i regionów dolinnych – 3 km2. Taki sposób postępowania 
obarczony jest pewnym subiektywizmem, większym niż w przypadku zastosowania metod indukcyjnych, 
wydaje się jednak, że duża skala opracowania pozwala na względnie dokładne i obiektywne wyznacze-
nie granicy regionu (która przecież i tak w przyrodzie ma z reguły charakter strefowy), uśredniającej 
granice wydzieleń morfologicznych i litologicznych. 

Przeprowadzona regionalizacja Pojezierza Kaszubskiego pozwoliła na wydzielenie 78 mikroregio-
nów (w tym 37 wysoczyznowych – litogenicznych i 41 hydrogenicznych: 22 dolinnych, 17 rynnowych  
i 2 kotlinnych) na powierzchni ok. 3150 km2 mezoregionu (ryc. 6). 

Średnia powierzchnia mikroregionu posiada więc około 40 km2. Zaskakująco, mikroregiony wydzie-
lone metodą indukcyjną w zbliżonym terenie, posiadały średnią powierzchnię zaledwie 13 km2. Biorąc 
jednak pod uwagę, że w ostatnim przypadku uwzględniono tylko regiony mieszące się w całości w polu 
badawczym, wśród których większość stanowią niewielkie regiony dolinne i rynnowe, można postawić 
tezę, że powierzchnia regionów wyznaczonych obiema metodami, pomimo zróżnicowanych skal regio-
nalizacji, jest zbliżona. W przypadku mniejszej skali dla metody indukcyjnej, szczegółowość delimitacji 
podwyższa większa ilość zastosowanych kryteriów. 

Zastosowanie metody dedukcyjnej, w konfrontacji z wcześniej zaprezentowaną indukcyjną, prowa-
dzi do następujących wniosków: 

– mniejsza ilość kryteriów delimitacji zastosowanych w metodzie dedukcyjnej może teoretycznie 
prowadzić do ograniczenia wiarygodności wyników; jednak – na co wskazują powyższe wyliczenia – 
wpływ tego czynnika jest wystarczająco redukowany przez większą skalę regionalizacji, 

– manualny sposób wyznaczania granic mikroregionów (najczęściej za pomocą wektoryzacji ekra-
nowej), może przyczynić się do nieco większego niż w modelowaniu metodami indukcyjnymi subiektywi-
zmu rezultatów, który jednak również wydaje się zredukowany większą skalą materiałów wyjściowych, 

– pozornie metoda dedukcyjna wydaje się bardziej pracochłonna od indukcyjnej, ze względu na mi-
nimalną automatyzację procesu regionalizacji. Jednak biorąc pod uwagę znacznie większą ilość czynno-
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ści niezbędnych do wykonania w trakcie zastosowania drugiej z tych metod, z których część również ma 
charakter manualny (np. usuwanie niektórych artefaktów przestrzennych), wydaje się że – dopóki meto-
da modelowania indukcyjnego dla potrzeb regionalizacji nie ulegnie wydatnemu usprawnieniu – zapro-
ponowana metoda dedukcyjna z zastosowaniem danych numerycznych i oprogramowania GIS może 
być bardziej przydatna przy wydzielaniu mikroregionów dla potrzeb audytu krajobrazowego, 

– w przypadku obu podejść, ale szczególnie przy zastosowaniu metod dedukcyjnych, konieczne jest 
przyjęcie minimalnych powierzchni mikroregionów litogenicznych oraz wielkości (przede wszystkim 
szerokości) regionów hydrogenicznych (dolin, rynien); zaproponowane wcześniej w artykule wartości 
należy uznać za wstępne i orientacyjne. 
 

 
 
Ryc. 6. Mikroregiony fizycznogeograficzne Pojezierza Kaszubskiego (opracowanie M. Kistowski).  
Regiony: 1 – litogeniczne – wysoczyznowe, hydrogeniczne: 2 – dolinne, 3 – rynnowe, 4 – kotlinne 
Fig. 6. Physico-geographical microregions of Cassubian Lakeland (elaborated by M. Kistowski).  
Regions: 1 – lithogenic – uplands; hydrogenic: 2 – valleys, 3 – glacial channels, 3 – basins 
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Wnioski dotyczące delimitacji mikroregionów dla potrzeb audytu krajobrazowego 

Przedstawione przykłady wskazują, że obecny stan rozwoju metod delimitacji regionów fizyczno-
geograficznych z zastosowaniem GIS, wymusza potrzebę zastosowania danych numerycznych i opro-
gramowania GIS, ale bardziej w kierunku użycia metod dedukcyjnych i manualnego wyznaczania regio-
nów, niż pełnego użycia modelowania GIS z zastosowaniem metod indukcyjnych. Nie jest wykluczone, 
że rozwój aplikacji GIS służących temu modelowaniu umożliwi w stosunkowo bliskiej przyszłości większą 
automatyzację procesu regionalizacji, jednak wydaje się, że całkowite wyeliminowanie czynności manu-
alnych, ze względu na ogromną liczbę unikatowych kombinacji cech komponentów krajobrazu, jeszcze 
długo nie będzie możliwe. Kluczowy czynnik nadal stanowi doświadczenie badacza prowadzącego 
regionalizację, jak i jego wiedza, zarówno terenowa, jak i teoretyczna, dotycząca obszaru, dla którego 
jest ona wykonywana. Pomimo rewolucji, która nastąpiła w zakresie dostępu do danych oraz narzędzi 
informatycznych, nadal czynnik ludzki uznać należy za kluczowy dla uzyskania pożądanych rezultatów 
regionalizacji. 

Z punktu widzenie potrzeb wykonania delimitacji mikroregionów przydatnych w trakcie opracowania 
audytu krajobrazowego, wskazać należy na następujące etapy postępowania: 

– punkt wyjścia powinna stanowić regionalizacja przeprowadzona do poziomu mezoregionu przez  
J. Kondrackiego; delimitacja mikroregionów powinna odbywać się w ich obrębie, z wykorzystaniem 
wcześniej przeprowadzonych regionalizacji na tym poziomie, 

– dokonanie korekty i uszczegółowienia delimitacji mezoregionów w skali 1:10.000 na podstawie 
kryteriów morfologicznych (NMT – hipsometria, spadki, wskaźnik wilgotności terenu) i litologicznych 
(zagregowane rodzaje gleb na podstawie map glebowo-rolniczych i leśnych); dopuszcza się późniejszą 
korektę ich granic, po wydzieleniu mikroregionów, polegającą na zmianie przynależności mikroregionów 
do mezoregionów, 

– opracowanie macierzy podobieństw grup powierzchniowych utworów geologicznych oraz ustale-
nie przedziałów wartości wskaźników rzeźby terenu (głównie spadków i wskaźnika wilgotności terenu), 
ze szczególnym uwzględnieniem terenów lito- i hydrogenicznych, pomocne w określeniu znaczenia 
granic regionalnych, 

– wydzielenie terenów o jednakowym lub zbliżonym kompleksie cech morfometryczno-
wilgotnościowych oraz litologiczno-glebowych (w ramach ustalonych wcześniej grup), 

– ustalenie warunków dotyczących minimalnej powierzchni mikroregionu, ich topologii, wydzielania 
mikroregionów dolinnych oraz zasad analizy zbieżności granic, 

– przeprowadzenie analizy zbieżności granic regionów wydzielonych na podstawie obu grup kryte-
riów, zgodnie z zasadami stosowanym w metodzie kompilacji regionalizacji cząstkowych, 

– w przypadku ich wysokiej zbieżności i spełniania innych wcześniej ustalonych warunków – doko-
nanie delimitacji mikroregionów (w zależności od możliwości przeprowadzonej automatycznie przy uży-
ciu modelowania GIS z weryfikacją manualną lub przy dominacji metody manualnej z użyciem GIS), 

– analiza wewnętrznej struktury krajobrazu mikroregionów z zastosowaniem wybranych wcześniej 
metryk (wskaźników) krajobrazowych, 

weryfikacja przynależności mikroregionów do wcześniej wydzielonych mezoregionów fizycznogeo-
graficznych z zastosowaniem miar podobieństwa. 

Należy podkreślić, że większość uwag metodycznych i kryteriów regionalizacji przedstawionych  
w artykule, dotyczy obszarów nizinnych. Na terenach wyżynnych, a szczególnie górskich, konieczne jest 
ich uzupełnienie i weryfikacja, np. polegająca na uwzględnieniu piętrowości. Wymaga to udziału osób 
doświadczonych w badaniach krajobrazowych dotyczących tych typów krajobrazu. 
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