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SYNTETYCZNE CECHY KRAJOBRAZU – TABELA C

1. Trwałość krajobrazu
2. Tradycja krajobrazu
3. Tożsamość krajobrazu
4. Swojskość krajobrazu
5. Reprezentatywność krajobrazu
6. Unikatowość krajobrazu
7. Typ fizjonomiczny
8. Typ genetyczny
9. Funkcje podstawowe krajobrazu
10. Funkcje uzupełniające krajobrazu

Tożsamość krajobrazu i swojskość krajobrazu w sposób bezpośredni ocenia się na podstawie 
ankiet. W sposób pośredni można te charakterystyki oszacować na podstawie trwałości i tradycji. 

Przygotowanie opracowania pt. Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne 
założenia. Zadanie III.1. – Opracowanie szczegółowej instrukcji postępowania, prowadzącej 

wykonawcę audytu od rozpoczęcia prac do pełnego zakończenia (2014). 
Zespół: J. Solon, T. J. Chmielewski, U. Myga-Piątek, M. Kistowski.



USTALENIA TERMINOLOGICZNE

TOŻSAMOŚĆ 
KRAJOBRAZU

TOŻSAMOŚĆ (SAMOŚWIADOMOŚĆ)
Identyfikowanie się mieszkańców ze swoim 

regionem, rozumianym jako układ 
przyrodniczo-kulturowy z określonymi 
elementami, przekonaniami i sposobem 

kreowania przestrzeni; zapis trwałej 
identyfikacji danej społeczności z określonym 

obszarem – krajobrazem.
(za Instrukcja do wykonywania audytu krajobrazowego 

(...),  Solon i in., 2014)

IDENTYFIKACJA (IDENTITY)
Pojęcie umożliwiające odróżnienie od siebie dwóch 

obiektów, umożliwienie zidentyfikowania, 
zdefiniowania, rozpoznania danego obiektu przez 

pewne cechy charakterystyczne dla niego. 
(za Słownik socjologiczny, Olechnicki, Załęcki, 1997)

NAUKI SPOŁECZNE
M. Szczepański (1997; 2005), M.S. Szczepański, A. Śliz (2010), 

K. Wódz (1995), H. Rusek (1997)

NAUKI PRZYRODNICZE (GEOGRAFIA)
NAUKI TECHNICZNE (ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU)

K. Lynch (1976), J. G. A. Van Zoest (1994), Jacobs (2000), 
D. J. Stobbelaar i K. Henriks (2004), D. J. Stobbelaar i B. Pedroli 

(2011), I. Kaymaz (2013), M. Antonsich (2013), 



WSKAŹNIK C3. TOŻSAMOŚĆ KRAJOBRAZU

Krajobraz w którym istnieje przestrzenny zapis trwałej identyfikacji danej 
społeczności z określonym obszarem (z wytworzonym zespołem składników 
materialnych krajobrazu oraz niematerialnych wartości, w tym także idei, 
przekonań, poglądów politycznych, religijnych, przynależności historycznych, 
etnicznych, językowych, kultywowania specyficznych obyczajów). Wskaźnik ten 
jest związany ze swojskością krajobrazu i jego tradycją.
Tożsamość krajobrazu identyfikuje i „dopowiada” genezę odmian krajobrazów 
przyrodniczych i odróżnia typy krajobrazów kulturowych utworzone m.in. 
przez grupy etniczne od kultury masowej. Jest źródłem umacniania swojskości 
krajobrazu i tworzenia jego tradycji.

wieś Zborowskie (fot. K. Pukowiec-Kurda)



WSKAŹNIK C4. SWOJSKOŚC KRAJOBRAZU

Swojskość krajobrazu – niematerialna własność krajobrazu, składnik tożsamości 
krajobrazu – właściwość obszaru polegająca na wykształceniu się pomiędzy 
człowiekiem a miejscem związków przynależności i przywiązania. Dla 
określenia swojskości krajobrazu konieczne są badania ankietowe.

wieś Pawełki (fot. K. Pukowiec-Kurda)



USTALENIA TERMINOLOGICZNE

Co oznaczają tożsamość krajobrazu i swojskość krajobrazu?

TOŻSAMOŚĆ KRAJOBRAZU 

świadczy o sile przywiązania ludzi 
do swojego miejsca zamieszkania 

(do jego cech i wyglądu)

SWOJSKOŚĆ KRAJOBRAZU

określa istnienie związku 
przynależności i przywiązania 

mieszkańców do swojego miejsca 
zamieszkania

badania społeczne

Cel: Propozycja narzędzia badawczego, pozwalającego na ocenę tych cech syntetycznych



Badania społeczne 

narzędzie badawcze

wielkość próby badawczej

wykonanie testowania

warunek – przeliczalność wyników

1 – Krajobrazy noszą wyraz tożsamości, gdy zamieszkująca populacja w badaniach ankietowych w 
ponad 75% przypadków wyraziła ten rodzaj identyfikacji z miejscem.
2 – Krajobrazy nie cechujące się tożsamością, gdy mniej niż 25% badanych pozytywnie oceniła 
swoją identyfikację z miejscem.
3 – Krajobrazy tracące swą tożsamość, lub ją uzyskujące gdy wyniki ankietyzacji wynoszą 26-74%.

(za Solon i in., 2014, Instrukcja do wykonywania audytu (...) )  

ILOŚCIOWA ANALIZA WYNIKÓW TOŻSAMOŚCI I SWOJSKOŚCI KRAJOBRAZU



Badania społeczne 

narzędzie badawcze

wielkość próby badawczej

wykonanie testowania

warunek – przeliczalność wyników

1 – Krajobrazy noszą wyraz tożsamości, gdy zamieszkująca populacja w badaniach ankietowych w 
ponad 75% przypadków wyraziła ten rodzaj identyfikacji z miejscem.
2 – Krajobrazy nie cechujące się tożsamością, gdy mniej niż 25% badanych pozytywnie oceniła 
swoją identyfikację z miejscem.
3 – Krajobrazy tracące swą tożsamość, lub ją uzyskujące gdy wyniki ankietyzacji wynoszą 26-74%.

(za Solon i in., 2014, Instrukcja do wykonywania audytu (...) )  

1 – Krajobrazy swojskie, gdy ponad 75% mieszkańców potwierdziła istnienie związków 
przynależności i przywiązania. 
2 – Krajobrazy pozbawione cechy swojskości – gdy mniej niż 25% ankietowanych potwierdziło 
istnienie związków przynależności i przywiązania.
3 – Krajobrazy tracące swą swojskość lub ją zyskujące, gdy wyniki ankietyzacji wskazują na 
wartość 26-74%.

(za Solon i in., 2014, Instrukcja do wykonywania audytu (...) )  

ILOŚCIOWA ANALIZA WYNIKÓW TOŻSAMOŚCI I SWOJSKOŚCI KRAJOBRAZU



Konstrukcja ankiety

TOŻSAMOŚĆ

SWOJSKOŚĆ



Konstrukcja ankiety



Konstrukcja ankiety – tożsamość krajobrazu

1. Czy identyfikuje się Pani/Pan z miejscem swojego zamieszkania?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) identyfikuję się z częścią elementów miejsca mojego zamieszkania
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie

2. Czy w miejscu Pani/Pana zamieszkania kultywowane są regionalne tradycje, obrzędy, zwyczaje?
a) zdecydowanie tak
b) tak, ale są też osoby, które nie przywiązują do nich wagi
c) mniej więcej połowa mieszkańców je kultywuje
d) niewiele osób je kultywuje
e) nie

3. Jak często uczestniczy Pani/Pan w kultywowaniu regionalnych tradycji, obrzędów, zwyczajów?
a) zawsze
b) często
c) od czasu do czasu
d) rzadko
e) nigdy

4. Jak długo mieszka Pani/Pan w swojej miejscowości?
a) od urodzenia
b) przeprowadziłam/em się tutaj ponad 30 lat temu
c) przeprowadziłam/em się tutaj w ciągu ostatnich 30 lat
d) przeprowadziłam/em się tutaj w ciągu ostatnich 15 lat
e) przeprowadziłam/em się tutaj w ciągu ostatnich 5 lat
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Konstrukcja ankiety – swojskość krajobrazu

1. Czy czuje się Pani/Pan związana/y z miejscem w którym mieszka?
a) zdecydowanie tak              
b) raczej tak
c) czuję się związany z niektórymi elementami mojego miejsca zamieszkania
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie

2. Czy chciałaby/chciałby się Pani/Pan przeprowadzić do innej miejscowości?
a) zdecydowanie nie
b) raczej nie
c) jedynie pod warunkiem znacznej poprawy warunków życiowych
d) raczej tak
e) zdecydowanie tak

3. Czy jest Pani/Pan zadowolony/a z wyglądu swojego miejsca zamieszkania?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) częściowo tak, częściowo nie
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie

4. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan mieć wpływ na wygląd swojego miejsca zamieszkania?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) tylko na swoje najbliższe otoczenie (obejście, tereny tuż przy moim mieszkaniu)
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie

5. Jak często uczestniczy Pani/Pan w zebraniach sołeckich, rady mieszkańców lub stowarzyszenia działającego na rzecz miejsca 
zamieszkania?

a) zawsze
b) często
c) od czasu do czasu
d) rzadko
e) nie uczestniczę
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Weryfikacja narzędzia

1. Etap – testowanie na 

obszarze gmin Mstów i 

Janów (około 40 

ankiet).

2. Etap – wykorzystanie 

do oceny percepcji 

krajobrazu w 11 

gminach woj. śląskiego 

(profil badawczy 

Gorzyce – Dąbrowa 

Górnicza). 



Liczba ludności w gminach (2015 r.): 968 512
Parametry: poziom ufności 95%, wielkość frakcji 0,5 i błąd maksymalny 5%

Kalkulator doboru wielkości próby: 384 ankiety 

Badania (2016 r.): w sumie 300 ankiet po 100 w każdym podobszarze. 

Dobór wielkości próby badawczej

100 ankiet

100 ankiet

100 ankiet



Wyniki badań



Wyniki badań – struktura respondentów



Wyniki badań – tożsamość krajobrazu



Wyniki badań – tożsamość krajobrazu



Wyniki badań – tożsamość krajobrazu

70,68 %

64,87 %

64,25 %

1 – Krajobrazy noszą wyraz tożsamości, gdy zamieszkująca populacja w badaniach ankietowych w 
ponad 75% przypadków wyraziła ten rodzaj identyfikacji z miejscem.
2 – Krajobrazy nie cechujące się tożsamością, gdy mniej niż 25% badanych pozytywnie oceniła 
swoją identyfikację z miejscem.
3 – Krajobrazy tracące swą tożsamość, lub ją uzyskujące gdy wyniki ankietyzacji wynoszą 26-74%.



Wyniki badań – swojskość krajobrazu



Wyniki badań – swojskość krajobrazu



Wyniki badań – swojskość krajobrazu

wieś Łebki (fot. K. Pukowiec-Kurda)



1 – Krajobrazy swojskie, gdy ponad 75% mieszkańców potwierdziła istnienie związków przynależności i 
przywiązania. 
2 – Krajobrazy pozbawione cechy swojskości – gdy mniej niż 25% ankietowanych potwierdziło istnienie 
związków przynależności i przywiązania.
3 – Krajobrazy tracące swą swojskość lub ją zyskujące, gdy wyniki ankietyzacji wskazują na wartość 26-74%.

Wyniki badań – swojskość krajobrazu

65,54 %

59,43 %

64,13 %



Analiza wyników

1. Wartość tożsamości i swojskości krajobrazu pozwala na zakwalifikowanie ich jako traconych lub 
pozyskiwanych (wartość od 26 do 74%), a określenie kierunku ich zmian jest możliwe jedynie po 
powtórnych badaniach ankietowych w określonym odstępie czasowym. 

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
1. Cechuje się wyższym stopniem samoświadomości mieszkańców (o ok. 5%), co wynika z czynnej 

identyfikacji z regionem i jego zasobami, głównie z częstym kultywowaniem lokalnych tradycji, 
zwyczajów i obrzędów. 

2. Wysoki stopień swojskości krajobrazu jest uwarunkowany często deklarowanym poczuciem 
związku przywiązania i przynależności, chęcią wpływu na wygląd miejsca zamieszkania, a 
potwierdzony czynnym uczestnictwem w życiu społeczności lokalnych.

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA
1. Tożsamość krajobrazu wynika z wysokiego stopnia własnego przekonania o identyfikowaniu się 

ze swoim regionem oraz długiego czasu mieszkania w nim. Wysoki poziom tożsamości regionalnej 
mieszkańców północnej części nie jest odzwierciedlony w ukształtowaniu lokalnej kultury 
niematerialnej i jej kultywowaniu. 

2. Wysoki stopień swojskości krajobrazu zapewnia duży poziom zadowolenia z wyglądu swojego 
miejsca zamieszkania oraz często deklarowane odczucie związku przynależności i przywiązania. 
Jednak nie jest on odzwierciedlony czynnym uczestnictwem w lokalnym życiu społecznym. 



Dyskusja wyników i przydatności narzędzia

1. Trójstopniowe rozpoziomowanie wskaźnika tożsamości i swojskości pozwala na 
wychwycenie jedynie skrajnych przypadków występowania tych cech (max i min). Dla 
wielkości przeciętnych (26-74%) jest niewystarczające i nie pozwala na różnicowanie 
obszarów. 

2. Do określenia kierunków zmian konieczne jest zachowanie ciągłości serii pomiarowych w 
odstępach czasu (np. co 5 lat). 

3. Narzędzie ankiety pozwala na ilościową ocenę stopnia cech niematerialnych jednak 
wyniki są zależne od wielu czynników (doboru pytań ankietowych, określenia stopnia ich 
przeliczania oraz od doboru wielkości i struktury próby badawczej).

4. Weryfikacja wyników ankiet innymi metodami i narzędziami badawczymi? 

Liswarta w wsi Braszczok(fot. K. Pukowiec-Kurda)
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