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Miasto stanowi z³o¿ony organizm, w którego ramach wystêpuje wiele czêci
sk³adowych. Ka¿da z nich mo¿e byæ przedmiotem odrêbnych analiz naukowych.
Bardzo wa¿nym elementem jest sama przestrzeñ spo³eczna i ekonomiczna, z niezwykle z³o¿on¹ gam¹ zjawisk i procesów zachodz¹cych w jej obrêbie. S¹ one
przedmiotem badañ geografii, ekonomii, socjologii, psychologii. Dla geografii
jako dyscypliny z pogranicza nauk przyrodniczych i spo³ecznych równie wa¿nym
problemem badawczym wydaje siê poszukiwanie relacji cz³owiek  rodowisko
przyrodnicze.
Jednym ze wskaników tych relacji jest krajobraz kulturowy miasta. Stanowi
on kompozycjê elementów przyrodniczych oraz antropogenicznych, wród których znajduj¹ siê zarówno elementy kultury materialnej, jak i duchowej. Charakter tej kompozycji, jej jakoæ, efekty estetyczne w du¿ej mierze zale¿ne s¹ od
procesów dziejowych, od czynników politycznych, spo³ecznych, ekonomicznych.
To one dawa³y impuls do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast lub hamowa³y jego tempo. Wp³ywa³y tym samym na cechy formuj¹cej siê przestrzeni
miejskiej. Proces kszta³towania krajobrazu miasta zale¿ny jest jednak tak¿e od
cech rodowiska naturalnego. Stanowi ono t³o wszelkiej dzia³alnoci cz³owieka,
poprzez okrelone warunki w pewnym stopniu wyznacza sposób zagospodarowania przestrzeni. Tak jak niemo¿liwe jest badanie rozwoju miast bez uwzglêdnienia kontekstu historycznego (Wêc³awowicz 2003), tak te¿ konieczne wydaje siê
uwzglêdnienie aspektu przyrodniczego. Badanie roli rodowiska przyrodniczego
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w kszta³towaniu krajobrazu kulturowego miast stanowiæ mo¿e jedn¹ z p³aszczyzn
tego szerokiego tematu badawczego.
Wp³yw na kszta³towanie krajobrazu kulturowego miast maj¹ wszystkie elementy rodowiska przyrodniczego, ale najbardziej widoczn¹ rolê wydaj¹ siê mieæ
dwa: rzeba terenu i stosunki hydrograficzne. Wykazuj¹ one cis³y zwi¹zek z pozosta³ymi  s¹ wyrazem okrelonej budowy geologicznej, zarówno w sensie litologicznym, jak stratygraficznym oraz warunków klimatycznych. Jednoczenie
kszta³tuj¹ cechy pokrywy glebowej i rolinnej, a tak¿e mikroklimat miejsca. Tak
wiêc w poszukiwaniu relacji pomiêdzy sfer¹ kulturow¹ a przyrodnicz¹ miasta
mog¹ byæ traktowane jako elementy wskanikowe.
Analizê wp³ywu rodowiska przyrodniczego na krajobraz kulturowy miast
przeprowadzono na przyk³adzie szeciu miast Polski. S¹ to jednostki po³o¿one
w ró¿nych pasach krajobrazowych (ryc. 1). Olsztyn i Bia³ystok reprezentuj¹ krajobrazy nizin, Kielce i Lublin  krajobrazy wy¿yn, natomiast Tarnów i Przemyl
s¹ przyk³adami miast z pogranicza gór i kotlin podgórskich. Miasta te s¹ stosunkowo du¿e powierzchniowo, maj¹ daleko siêgaj¹c¹ historiê. Mo¿liwa jest wiêc
analiza ich rozwoju w czasie i przestrzeni. Poniewa¿ warunki rodowiska przyrodniczego ka¿dego z nich wykazuj¹ pewn¹ odmiennoæ, stwarza to podstawy do
okrelenia ich roli w kszta³towaniu wspó³czesnego krajobrazu kulturowego.

Ryc. 1. Po³o¿enie analizowanych miast na tle jednostek fizjograficznych Polski
Location of the cities analysed against physiographic units of Poland
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CECHY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
A KRAJOBRAZ KULTUROWY MIAST
ZRÓ¯NICOWANIE RZEBY I STOSUNKÓW WODNYCH
WYBRANYCH MIAST POLSKI

Ka¿de z badanych miast wyró¿nia siê odmiennym typem rzeby. Le¿¹cy
w obrêbie Pojezierza Mazurskiego Olsztyn reprezentuje typ rzeby m³odoglacjalnej. Miasto po³o¿one jest pomiêdzy dwoma strefami moren czo³owych (Kondracki 1972). Na jego obszarze wystêpuj¹ trzy g³ówne elementy geomorfologiczne: pagórkowate wysoczyzny akumulacji glacjalnej, równiny sandrowe oraz wystêpuj¹ce w ich obrêbie formy dolinne zwi¹zane z dzia³alnoci¹ wód lodowcowych i rzecznych (ryc. 2). Najbardziej dynamiczna rzeba wystêpuje w obrêbie
pierwszego z wymienionych elementów. Zaznacza siê tu wyrane zgrupowanie
pagórów kemowych oraz towarzysz¹cych im obni¿eñ, wród których wyró¿niaj¹
siê dwa podstawowe typy. Pierwszy z nich to ró¿nej wielkoci i kszta³tu obni¿enia powsta³e z wytopienia bry³ martwego lodu, drugi to w¹skie, przyjmuj¹ce
kierunek zbli¿ony do po³udnikowego rynny subglacjalne. Deniwelacje w obrêbie
tej jednostki s¹ du¿e, siêgaj¹ 30 m. Du¿o mniejsza energia rzeby cechuje równiny sandrowe, mimo ¿e ich powierzchnia równie¿ porozcinana jest rynnami subglacjalnymi.
Cechy rzeby obszaru Olsztyna w du¿ej mierze warunkuj¹ charakter sieci
wodnej. Liczne zag³êbienia zarówno wytopiskowe, jak i rynnowe wype³nione s¹
wodami jezior. Stanowi¹ one jeden z najbardziej charakterystycznych elementów
krajobrazu tego miasta. Niektóre ma³e formy w wyniku naturalnych procesów
biologicznych lub na skutek celowej dzia³alnoci cz³owieka uleg³y osuszeniu i obecnie stanowi¹ wyranie zaznaczaj¹ce siê w krajobrazie zag³êbienia bezodp³ywowe. Wklês³e formy rzeby polodowcowej zosta³y zajête równie¿ przez wody
p³yn¹ce. Przecinaj¹ca po³udnikowo obszar miasta rzeka £yna wykorzystuje w swoim biegu zarówno fragmenty obni¿eñ miêdzykemowych, jak i rynien subglacjalnych.
Bia³ystok po³o¿ony jest w strefie zlodowacenia Warty. Wystêpuj¹cy tu zespó³ form posiada cechy typowe dla rzeby glacjalnej, czêciowo zdenudowanej
i przekszta³conej w warunkach peryglacjalnych. Najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹ s³abo zró¿nicowane hipsometrycznie równiny sandrowe (ryc. 3). Ich powierzchniê rozcinaj¹ p³ytkie, lecz fragmentami doæ rozleg³e doliny rzeki Bia³ej
i jej dop³ywów: Ba¿antarki i Dolistówki. Wyrane o¿ywienie rzeby obserwuje
siê w pó³nocno-wschodniej czêci miasta, gdzie ponad zdenudowan¹ wysoczyznê
morenow¹ wznosz¹ siê pagóry akumulacji glacjalnej o wysokoci wzglêdnej siêgaj¹cej kilkunastu, a niekiedy 20 m.
Nastêpne dwa miasta: Lublin i Kielce reprezentuj¹ pas wy¿yn. Kielce pod
wzglêdem geologicznym le¿¹ w obrêbie Gór wiêtokrzyskich. W krajobrazie
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miasta zaobserwowaæ mo¿na charakterystyczny dla ca³ego regionu pasmowy,
subrównole¿nikowy uk³ad rzeby. Miasto po³o¿one jest w szerokim obni¿eniu
pomiêdzy pasmem Mas³owskim na pó³nocy a Dymiñskim na po³udniu (ryc. 4).
Nad jego dnem wznosz¹ siê ni¿sze pasma niewysokich wzgórz, zaznaczaj¹ce siê
w postaci p³askowy¿ów b¹d ostañców denudacyjnych, gór wiadków, takich jak
Góra Stokowa, Karczówka, Kadzielnia. Nale¿¹ one do charakterystycznych elementów krajobrazu miasta. Równolegle do tych wzniesieñ przebiegaj¹ obni¿enia
i równiny denudacyjne utworzone na wychodniach ska³ bardziej miêkkich, przykryte osadami czwartorzêdowymi. Wysokoci wzglêdne na obszarze Kielc s¹
znaczne, wzgórza ostañcowe wznosz¹ siê ponad otaczaj¹ce je obszary dolinne na
40 m, a niekiedy na 6080 m. Najwiêksze wysokoci bezwzglêdne notowane s¹
w obrêbie pasma Dymiñskiego. Jego najwy¿szy szczyt  Telegraf osi¹ga 398 m
n.p.m.
Najwiêksz¹ rzek¹ Kielc jest p³yn¹ca zachodnim skrajem miasta Bobrza. Ze
wzglêdu na swe peryferyjne po³o¿enie w krajobrazie miasta odgrywa ona jednak
du¿o mniejsz¹ rolê ni¿ jej dop³yw Silnica, który przecina obszar Kielc w kierunku pó³nocny wschódpo³udniowy zachód. Pó³nocny fragment miasta odwadniany jest przez Sufraganiec, natomiast krañce wschodnie i po³udniowe przez Lubrzankê i jej dop³yw Chodczê. Wszystkie rzeki wykorzystuj¹ fragmenty subrównole¿nikowych obni¿eñ pomiêdzy pasmami wzgórz oraz tworz¹ odcinki prze³omowe. W pierwszym przypadku przyjmuj¹ uk³ad równole¿nikowy, a ich doliny
s¹ doæ szerokie, w drugim natomiast p³yn¹ po³udnikowo, a doliny wyranie siê
zwê¿aj¹.
Lublin po³o¿ony jest w pó³nocnej czêci Wy¿yny Lubelskiej, na pograniczu
subregionów o ró¿nych cechach rzeby. Pó³nocno-zachodni¹ czêæ miasta zajmuje P³askowy¿ Na³êczowski, którego powierzchniê buduj¹ mi¹¿sze na kilkanacie metrów lessy. Rzeba tej czêci charakteryzuje siê silnym rozciêciem oraz
wzglêdnie du¿ymi deniwelacjami rzêdu 2030 m. Natomiast pozosta³e trzy subregiony: P³askowy¿ widnicki, Wynios³oæ Gie³czewska oraz Równina Be³¿ycka, zajmuj¹ce po³udniow¹ i wschodni¹ czêæ miasta, to niskie równiny denudacyjne rozwiniête na ska³ach wêglanowych przykrytych cienk¹ warstw¹ utworów
piaszczysto-pylastych (ryc. 5).
Wa¿nym elementem geomorfologicznym obszaru Lublina s¹ doliny rzeczne.
Choæ wszystkie rzeki p³yn¹ce przez obszar miasta, zarówno Bystrzyca, jak i jej
dop³ywy: Czechówka, Czerniejówka oraz Krê¿niczanka, s¹ niewielkie, doliny przez
nie wykszta³cone osi¹gaj¹ znaczn¹ szerokoæ, przekraczaj¹c¹ niekiedy 1 km. Na
d³ugich odcinkach stanowi¹ one granice miêdzy poszczególnymi subregionami.
Tarnów po³o¿ony jest na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego, przy czym zdecydowana wiêkszoæ obszaru miasta znajduje siê w zasiêgu pierwszej z wymienionych jednostek. Pogórze Karpackie zaznacza siê jedynie na po³udniowym skraju Tarnowa w postaci progu o wysokoci 100150 m,
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Ryc. 2. Stosunki geomorfologiczne a organizacja przestrzeni w Olsztynie; A: 1  obni¿enia dolinne, pojezierne, zag³êbienia bry³ martwego lodu;
2  równina sandrowa; 3  równina pagórkowata akumulacji glacjalnej, zbudowana z piasków, ¿wirów, glin, z pagórkami kemów i ozów;
B: 1  tereny mieszkaniowe; 2  tereny przemys³owe; 3  tereny zielone; 4  rzeki i jeziora; 5  drogi; 6  koleje
Geomorphological conditions and space management in Olsztyn; A: 1  valley, post-lake and after dead ice depressions; 2  outwash plain;
3  undulated plain of glacial accumulation, composed of sand, gravel and till, with kame and moraine hills; B: 1  housing areas;
2  industrial areas; 3  green areas; 4  rivers and lakes; 5  roads; 6  railway lines
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Ryc. 3. Stosunki geomorfologiczne a organizacja przestrzeni w Bia³ymstoku; A:1  dna dolin rzecznych, zag³êbienia polodowcowe; 2  równina
sandrowa; 3  zdenudowana równina morenowa; 4  wzniesienia (wierzchowiny) zbudowane z piasków i glin akumulacji glacjalnej; B: 1  tereny
mieszkaniowe; 2  tereny przemys³owe; 3  tereny zielone; 4  rzeki i jeziora; 5  drogi; 6  koleje
Geomorphological conditions and space management in Bia³ystok; A: 1  bottoms of rivers valleys, postglacial depressions; 2  outwash plain;
3  denuded moraine plain; 4  elevations (interfluve areas) composed of sands and till of glacial accumulation; B: 1  housing areas; 2  industrial areas; 3  green areas; 4  rivers and lakes; 5  roads; 6  railway lines
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opadaj¹cego stromo do Kotliny Sandomierskiej. W tej czêci notowane s¹ najwiêksze wysokoci bezwzglêdne, siêgaj¹ce 300 m n.p.m. W obrêbie Kotliny
Sandomierskiej du¿¹ powierzchniê zajmuje szeroka na 45 km dolina Dunajca
i jego dop³ywu Bia³ej. Zw³aszcza rozleg³a jest wy¿sza terasa o wysokoci 10
15 m. Przypada na ni¹ wiêcej ni¿ po³owa powierzchni miasta (ryc. 6). Wschodnie po³acie Tarnowa zajmuje P³askowy¿ Tarnowski, wznosz¹cy siê ponad dolinê
Dunajca wyranym, choæ du¿o ³agodniejszym ni¿ w przypadku Pogórza Karpackiego progiem, o wysokoci 2570 m. Wysokoci bezwzglêdne P³askowy¿u s¹
rzêdu 250260 m n.p.m. W po³udniowo-wschodniej czêci zosta³ on rozciêty
przez dolinê W¹toka  dop³yw Bia³ej.
Równie¿ na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej po³o¿ony jest Przemyl. W odró¿nieniu od Tarnowa wiêksza czêæ miasta znajduje
siê w obrêbie Pogórza. Jego powierzchnia jest silnie urzebiona. Deniwelacje
siêgaj¹ tu 100 m, przy wysokociach bezwzglêdnych przekraczaj¹cych niekiedy
350 m n.p.m. Obszar Kotliny Sandomierskiej jest du¿o ni¿szy, wysokoci bezwzglêdne wahaj¹ siê w granicach 200 m npm. W rzebie wyró¿niaj¹ siê przede
wszystkim rozleg³e na kilka kilometrów doliny Sanu i Wiaru (ryc. 7). S¹ one
stosunkowo ma³o zró¿nicowane pod wzglêdem hipsometrycznym. W ich powierzchni znaczny udzia³ ma wy¿sza terasa zalewowa. Zarówno w czêci lewobrze¿nej, jak i prawobrze¿nej przechodzi ona w terasê nadzalewow¹, która ze
wzglêdu na zalegaj¹c¹ na niej pokrywê lessow¹ wyranie odcina siê od dna doliny, upodabniaj¹c siê pod wzglêdem hipsometrycznym do obszaru Pogórza.
KONSEKWENCJE KRAJOBRAZOWE PO£O¯ENIA MIAST

W badaniach nad wp³ywem rodowiska przyrodniczego na krajobraz kulturowy miast jednym z wa¿niejszych zagadnieñ jest analiza lokalizacji najstarszych
czêci miasta i jego rozwój przestrzenny wzglêdem warunków naturalnych.
Wród szeciu miast wybranych do analizy wszystkie poza Bia³ymstokiem
maj¹ rodowód redniowieczny, siêgaj¹cy XIV wieku. Najstarszym z nich jest
Lublin, którego zachowany przywilej lokacyjny pochodzi z 1317 roku. Lublin,
Przemyl i Kielce powsta³y w wyniku rozwoju wczeniej istniej¹cych osad targowo-rzemielniczych (Wilgatowie 1954; Persowski 1976; Kuczyñski 1981). Tarnów przed otrzymaniem praw miejskich by³ osad¹ wiejsk¹, natomiast Olsztyn
powsta³ jako gród obronny kapitu³y warmiñskiej, prawdopodobnie na miejscu
dawnej stra¿nicy krzy¿ackiej chroni¹cej obszar przed najazdami Litwinów (Simche 1930; Sikorski 2003). Niezale¿nie od tych ró¿nic lokalizacja najstarszych
czêci analizowanych miast posiada wspóln¹ cechê. Wszystkie miasta rozwija³y
siê na wzgórzach, w bezporednim s¹siedztwie rzeki. Lublin, Olsztyn i Kielce
rozwinê³y siê na wzniesieniach po³o¿onych poza obrêbem dolin rzecznych. W przypadku Tarnowa i Przemyla osady handlowo-rzemielnicze swoj¹ obecnoæ zwi¹za³y z wysok¹ teras¹ nadzalewow¹, natomiast grody obronne wybudowano na
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Ryc. 4. Stosunki geomorfologiczne a organizacja przestrzeni w Kielcach; A: 1  terasa zalewowa ni¿sza (13 m); 2  terasa nadzalewowa;
3  grzbiety gór; 4  ostañce denudacyjne, góry wiadki; 5  p³askowy¿e i góry; 6  doliny denudacyjne; 7  kamienio³omy;
8  kotlinowate obni¿enia, równiny denudacyjne z pokryw¹ czwartorzêdow¹ (piaski, gliny); B: 1  tereny mieszkaniowe;
2  tereny przemys³owe; 3  tereny zielone; 4  rzeki i jeziora; 5  drogi; 6  koleje
Geomorphological conditions and space management in Kielce; A: 1  Holocene lower floodplain (13 m); 2  Pleistocene terrace; 3  mountain
ridges; 4  denudation remnants, outliers; 5  plateaux and mountains; 6  denudation valleys; 7  quarries; 8  basin-shaped depressions,
denudation plains with the Quaternary cover (sand, till); B: 1  housing areas; 2  industrial areas; 3  green areas; 4  rivers and lakes;
5  roads; 6  railway lines
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Ryc. 5. Stosunki geomorfologiczne a organizacja przestrzeni w Lublinie; A: terasa zalewowa ni¿sza (13 m); 2  terasa nadzalewowa (515 m);
3  zrównania wierzchowinowe na ska³ach górnokredowych; 4  wysoczyzna lessowa; 5  suche doliny denudacyjne; 6  stoki zrównañ
wierzchowinowych; B: 1  tereny mieszkaniowe; 2  tereny przemys³owe; 3  tereny zielone; 4  rzeki i jeziora; 5  drogi; 6  koleje
Geomorphological conditions and space management in Lublin; A: 1  Holocene lower floodplain (13 m); 2  Pleistocene terrace (515 m);
3  interfluve planation surfaces on the Upper Cretaceous rocks; 4  loess upland; 5  dry denudation valleys; 6  slopes of interfluve planation
surfaces; B: 1  housing areas; 2  industrial areas; 3  green areas; 4  rivers and lakes; 5  roads; 6  railway lines
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wzniesieniach Pogórza Karpackiego. W Tarnowie gród by³ oddzielony od miasta
szerokim na 2 km obni¿eniem rynny podkarpackiej z dolin¹ W¹toka. W Przemylu natomiast, ze wzglêdu na nadbudowanie terasy nadzalewowej pokryw¹ lessow¹ i bezporedni¹ jej stycznoæ z obszarem pogórza, obie jednostki osadnicze
rozwija³y siê w bliskim s¹siedztwie.
Rzeki analizowanych miast, z wyj¹tkiem Sanu w Przemylu, by³y ma³e, bez
wiêkszego znaczenia transportowego. Ich podstawow¹ funkcj¹ by³o wiêc zaopatrzenie ludnoci w wodê oraz ograniczenie dostêpu do miasta. Doliny s¹ ró¿nej
szerokoci, ale przy redniowiecznej technice wszystkie mog³y stanowiæ bariery
komunikacyjne. Decydowa³a o tym nie tyle sama szerokoæ, która w przypadku
niektórych rzek, jak np. Silnicy w Kielcach, siêga³a rzêdu zaledwie 200300
metrów, ile obecnoæ podmok³ej i zabagnionej terasy zalewowej.
Przyk³ad korzystnego uk³adu czynnika orograficznego i hydrograficznego
z punktu widzenia redniowiecznego osadnictwa mo¿e stanowiæ Lublin. W wid³ach dwóch rzek o szerokich dolinach: Bystrzycy i jej lewego dop³ywu Czechówki wystêpuje wyniesiona na 20 m ponad dno dolin wysoczyzna lessowa. Lokalizacja miasta w tym miejscu zapewnia³a naturaln¹ obronnoæ z trzech stron. Dodatkowym atutem by³o wystêpowanie w niedu¿ej odleg³oci przewê¿enia doliny
Bystrzycy, co umo¿liwia³o przeprawê przez rzekê. Podobne cechy posiada³ obszar, który wybrano pod lokalizacjê Olsztyna. By³o to naturalne zakole rzeki
£yny, doæ g³êboko rozcinaj¹cej pod³o¿e. Teren, na którym wybudowano miasto, z trzech stron zabezpieczony by³ naturalnym korytem rzeki i jej bagnist¹
dolin¹, a dodatkowo wodami pobliskich jezior.
Przyk³adem niezwykle interesuj¹cym dla badañ nad lokalizacj¹ redniowiecznych jednostek osadniczych s¹ Kielce i Tarnów. S¹ to miasta, które swój rozwój
zwi¹za³y z ma³ymi strugami, pomimo wystêpowania w odleg³oci zaledwie kilku
kilometrów wiêkszych rzek, takich jak Bobrza i Dunajec. Jest to dowodem na
nadrzêdnoæ funkcji obronnej rzek nad transportow¹. Potwierdza równie¿ tezê,
¿e o lokalizacji miasta decydowa³a odpowiednia konfiguracja dwu czynników:
orograficznego i hydrograficznego.
Charakter miejsca, wokó³ którego historycznie i kompozycyjnie rozwija³o
siê miasto, ma swoje konsekwencje krajobrazowe. Zespo³y zabudowy staromiejskiej góruj¹ nad m³odszymi dzielnicami. Widoczne z daleka sylwetki zamków,
kocio³ów i wie¿ stanowi¹ dominanty krajobrazowe poszczególnych miast. Orografia podnosi walory architektoniczne budowli, podkrela wielkoæ form, dodaje im wznios³oci. Staromiejska zabudowa szczególnie atrakcyjnie prezentuje siê
od strony dolin rzecznych. Mimo ¿e w wiêkszoci osuszone i zagospodarowane,
s¹ one w du¿ym stopniu wolne od zabudowy mieszkaniowej i przemys³owej.
Stanowi¹ pierwszy plan staromiejskich zespo³ów architektonicznych, nadaj¹cy
im dodatkowych atrybutów estetycznych. Góruj¹ce nad otoczeniem i zatopione w
pasie zieleni starówki stanowi¹ jedne z piêkniejszych fragmentów miast. S¹ jednoczenie ich pewnym symbolem, znakiem identyfikacyjnym u³atwiaj¹cym orientacjê, a zarazem daj¹cym poczucie trwa³oci i ci¹g³oci historii.
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Ryc. 6. Stosunki geomorfologiczne a organizacja przestrzeni w Tarnowie; A: 1  stok Pogórza Karpackiego; 2  p³askowy¿e Kotliny Sandomierskiej; 3  doliny denudacyjne; 4  terasa plejstoceñska (1015 m); 5  terasy holoceñskie zalewowe; 7  wydmy; 8  stoki P³askowy¿u Tarnowskiego; B: 1  tereny mieszkaniowe; 2  tereny przemys³owe; 3  tereny zielone; 4  rzeki i jeziora; 5  drogi; 6  koleje
Geomorphological conditions and space management in Tarnów; A: 1  slope of the Carpathian Foothills (flysch); 2  plateaux of the Sandomierz
Basin; 3  denudation valleys; 4  Pleistocene terrace (1015 m); 5  Holocene floodplains; 6  dunes; 7  slopes of the Tarnów Plateau;
B: 1  housing areas; 2  industrial areas; 3  green areas; 4  rivers and lakes; 5  roads; 6  railway lines
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Ryc. 7. Stosunki geomorfologiczne a organizacja przestrzeni w Przemylu; A: 1  terasa zalewowa ni¿sza (13 m); 2  terasa zalewowa wy¿sza
(710 m); 3  terasa nadzalewowa z pokryw¹ lessow¹; 4  wysoczyzna na zdegradowanych utworach mioceñskich z pokryw¹ lessowa; 5  niskie
pogórza z resztkami zrównañ trzeciorzêdowych; 6  ostañce denudacyjne; 7  doliny denudacyjne; 8  starorzecza; B: 1  tereny mieszkaniowe;
2  tereny przemys³owe; 3  tereny zielone; 4  rzeki i jeziora; 5  drogi; 6  koleje
Geomorphological conditions and space management in Przemyl; A: 1  Holocene lower floodplain (13 m); 2  Holocene higher floodplain
(710 m); 3  Pleistocene terrace with loess cover; 4  upland with loess cover overlying degraded Miocene deposits; 5  low foothills with
remnants of Tertiary planation surfaces; 6  denudation remnants; 7  denudation valleys; 8  ox-bow lakes; B: 1  housing areas;
2  industrial areas; 3  green areas; 4  rivers and lakes; 5  roads; 6  railway lines
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Obronny czynnik lokalizacji miast uleg³ z czasem os³abieniu. Bia³ystok 
miasto o znacznie póniejszej genezie, które prawa miejskie otrzyma³o w po³owie XVIII wieku  byt swój zwi¹za³ z obszarem prawie p³askim, a rzeka wraz ze
swoj¹ dolin¹ stanowi³a raczej element dekoracyjny dla powstaj¹cej rezydencji ni¿
obronny.
Po³o¿enie zawa¿y³o na kompozycji przestrzennej miast oraz na ich charakterze urbanistycznym. Wa¿nym czynnikiem warunkuj¹cym wymienione cechy by³a
hipsometria. Niejednokrotnie decydowa³a o kszta³cie i wielkoci miasta, a tak¿e
o specyfice zabudowy. Jeden z bardziej wyrazistych przyk³adów stanowi Lublin,
w którym Stare Miasto przybra³o kszta³t wachlarza. Znaczna czêæ ulic ma nawi¹zuj¹cy do konfiguracji terenu pó³kolisty przebieg, a rynek otrzyma³ doæ skromn¹ powierzchniê i kszta³t nieregularnego czworoboku. W Przemylu plac rynkowy jest du¿o wiêkszy, ale ze wzglêdu na usytuowanie na terasie doliny rzecznej
zosta³ za³o¿ony na planie prostok¹ta, którego d³u¿sza o jest równoleg³a do pod³u¿nej osi doliny. Jego powierzchnia jest przy tym pochy³a, wyranie opada
w kierunku rzeki. Znaczne spadki terenu s¹ charakterystyczne równie¿ dla staromiejskich ulic. Ze wzglêdu na istniej¹ce ró¿nice wysokoci przybra³y one niekiedy krêty przebieg. Typowym elementem krajobrazu starego Przemyla równie¿
zwi¹zanym z du¿ymi deniwelacjami s¹ schody. W samym tylko rynku wystêpuj¹
dwa ich ci¹gi, ³¹cz¹ce ni¿szy i wy¿szy poziom placu.
Wyrazem du¿ych spadków terenu na obszarze Tarnowa s¹ ulice o nazwach:
Wielkie Schody i Ma³e Schody. W przeciwieñstwie jednak do Przemyla nie
wystêpuj¹ one w staromiejskim centrum, lecz na jego skraju. redniowieczny
Tarnów zajmowa³ bowiem wzniesienie o p³askiej powierzchni wierzchowinowej,
doæ stromo opadaj¹ce ku s¹siednim obszarom, a zw³aszcza ku dolinie W¹toka.
Uk³ad urbanistyczny miasta lokacyjnego zawiera³ siê wewn¹trz ko³a, które by³o
odwzorowaniem kszta³tu wzgórza.
Równie¿ w Olsztynie, zaplanowanym od podstaw z niezwyk³¹ starannoci¹,
przy doæ rygorystycznym zastosowaniu obowi¹zuj¹cych wzorców redniowiecznej
urbanistyki, warunki terenowe okaza³y siê wa¿nym czynnikiem modeluj¹cym
za³o¿enia planistyczne. Plan redniowiecznego miasta nawi¹zuje do kszta³tu i wielkoci wzniesienia, na którym go ulokowano. Ma nieco wyd³u¿on¹ powierzchniê
w kierunku po³udnio-zachódpó³noco-wschód, a rynek przyj¹³ kszta³t prostok¹ta. Ze wzglêdu na szczup³oæ miejsca Zamek nie posiada³ przedzamcza. Wybudowany zosta³ w bardzo bliskim s¹siedztwie miasta. Obydwa elementy stanowi³y
zwart¹ ca³oæ i posiada³y wspólny system obronny, mimo ¿e Zamek nie nale¿a³
do miasta, lecz do kapitu³y warmiñskiej (Sikorski 2003).
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RODOWISKO PRZYRODNICZE A WSPÓ£CZESNA STRUKTURA
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA I FIZJONOMIA MIAST

Analiza planów funkcjonalnych przedstawionych wczeniej miast wskazuje
na to, ¿e czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla organizacji przestrzeni s¹ rzeki,
przy czym znaczenie ma nie tyle samo wystêpowanie wód na powierzchni, ile
towarzysz¹cych im form dolinnych. Dna dolin, ze wzglêdu na niekorzystne dla
zabudowy warunki hydrogeologiczne, s¹ przede wszystkim obszarami zieleni.
Jest to zieleñ o ró¿nym stopniu uporz¹dkowania, niezale¿nie od tego stanowi
jednak enklawy natury w zurbanizowanej przestrzeni. Obecnoæ dolin rzecznych
jest wiêc w pewnym sensie gwarantem wystêpowania elementów przyrodniczych
w miecie.
Sieæ hydrograficzna w du¿ej mierze wyznacza³a równie¿ bieg linii kolejowych, zw³aszcza w miastach o urozmaiconej rzebie. Poprowadzono je skrajem
dolin rzecznych b¹d w bezporednim ich s¹siedztwie. W Lublinie niemal ca³y
odcinek g³ównej trakcji kolejowej zwi¹zany jest z dolin¹ Bystrzycy (ryc. 5),
a w Kielcach z dolin¹ Silnicy i Bobrzy (ryc. 4). W Tarnowie równole¿nikowy
odcinek kolei uwarunkowany zosta³ kierunkiem rynny podkarpackiej, natomiast
odcinek po³udnikowy czêciowo biegnie zboczem doliny Bia³ej (ryc. 6). Specyficzna sytuacja wystêpuje w Przemylu, gdzie linia kolejowa nie przecina ca³ej
przestrzeni miasta jak w innych przypadkach, lecz zakrela pó³kole od wschodniej strony (ryc. 7). Barierê w dalszym jej poprowadzeniu w kierunku zachodnim
stanowi³a hipsometria obszaru Pogórza buduj¹cego tê czêæ miasta. Analiza przebiegu drogi kolejowej wskazuje na to, ¿e jest on zgodny z przebiegiem granicy
pomiêdzy teras¹ zalewow¹ a wy¿szymi obszarami terasy nadzalewowej Sanu i Wiaru oraz Pogórza Karpackiego. W Olsztynie natomiast uk³ad kolei w du¿ej mierze
uzale¿niony by³ od rozmieszczenia jezior (ryc. 1). Du¿e ich skupisko w zachodniej czêci miasta uwarunkowa³o przebieg linii w kierunku Mor¹ga i Ostródy.
Poprowadzone one zosta³y przesmykami pomiêdzy poszczególnymi jeziorami.
Z dolinami rzek zwi¹zane jest tak¿e wystêpowanie terenów przemys³owych.
Pierwotnym uwarunkowaniem takiej lokalizacji zak³adów produkcyjnych by³a
³atwoæ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków, mo¿liwoæ produkcji
energii czy transportu surowców i towarów. Póniej pewn¹ rolê odegra³y jednak
czynniki wtórne, takie jak nieprzydatnoæ obszaru pod zabudowê mieszkaniow¹
oraz bliskoæ linii kolejowych i budowanych na ich zapleczu powierzchni sk³adowych. Mimo ¿e obecna dzia³alnoæ przemys³owa w du¿ej mierze uniezale¿niona
jest od bezporedniego s¹siedztwa rzek, ze wzglêdu na istniej¹c¹ infrastrukturê
przemys³ nadal skupia siê wokó³ nich.
Wystêpowanie dolin rzecznych ma wiêc konsekwencje krajobrazowe. Na
fizjonomiê miasta rzutuje szczególnie organizacja tej przestrzeni. Ze wzglêdu na
sposób zagospodarowania mo¿na wyró¿niæ kilka g³ównych typów krajobrazów
miejskich dolin rzecznych:
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1. Krajobraz seminaturalny, charakteryzuj¹cy siê przewag¹ elementów przyrodniczych nad antropogenicznymi i form¹, która wskazuje na niewielk¹ ingerencjê cz³owieka w organizowanie przestrzeni. Czêsto tworz¹ go zbiorowiska
³¹kowe, zw³aszcza w strefie dzielnic peryferyjnych. Mo¿e posiadaæ du¿e walory
estetyczne. W Olsztynie ten typ krajobrazu wystêpuje w sercu miasta, tu¿ obok
wzgórza staromiejskiego. Jest to obszar dawnych ogródków dzia³kowych, które
od d³u¿szego czasu pozostaj¹ ju¿ poza oddzia³ywaniem cz³owieka. Zaw³adniêty
przez dzik¹ rolinnoæ zieln¹ i krzewiast¹ tworzy krajobraz z pozoru naturalny,
ale o negatywnych cechach.
2. Krajobraz parkowy, jak np. w dolinie Silnicy w Kielcach, naprzeciw Wzgórza Zamkowego oraz w nad Bia³¹ w Bia³ymstoku, w s¹siedztwie zespo³u pa³acowego. Jest to krajobraz o wysokich walorach estetycznych. Charakterystyczne
dla niego s¹ starannie wykreowane kompozycje przyrodniczo-architektoniczne.
Sk³adaj¹ siê na nie grupy drzew i krzewów, dobrze utrzymane trawniki oraz
klomby kwiatowe uzupe³nione elementami architektury. Jednym z kluczowych
elementów tych kompozycji jest woda ujêta w postaæ strumienia, stawu lub fontanny.
3. Krajobraz rekreacyjno-sportowy, z udzia³em takich obiektów jak promenady, bulwary, cie¿ki rowerowe, tarasy widokowe, przystanie wodne. Walorów dodaj¹ mu elementy przyrodnicze w postaci szpalerów drzew i innych form
rolinnych. Ten typ krajobrazu najbardziej charakterystyczny jest dla ródmiejskiego odcinka doliny Sanu w Przemylu.
4. Krajobraz komunikacyjny, którego g³ównym elementem s¹ pasma ulic.
Rzeki ujête w sztuczne kana³y nie maj¹ naturalnych teras powodziowych i nie
pe³ni¹ ¿adnej funkcji przyrodniczej. Jest to jednoczenie krajobraz przesycony
ruchem samochodowym i zwi¹zanym z nim ha³asem. Jego przyk³adem jest dolina Czechówki w Lublinie i Bia³ej w Bia³ymstoku.
5. Krajobraz przemys³owy, typowy dla ka¿dego z analizowanych miast, którego specyfikê tworz¹ zgrupowania obiektów i urz¹dzeñ technicznych s³u¿¹cych
bezporednio celom produkcji przemys³owej i sk³adowania. Jest to krajobraz zamkniêty dla mieszkañców, jednak ze wzglêdu na wyrane akcenty w postaci
wysokich i czêsto jeszcze dymi¹cych kominów wchodzi do systemu znaków identyfikacyjnych miasta.
Doliny rzeczne, które w pocz¹tkowym okresie ¿ycia miast pe³ni³y wa¿n¹
funkcjê obronn¹, a wspó³czenie odgrywaj¹ nie mniej istotn¹ rolê w rozplanowaniu terenów rekreacji, produkcji przemys³owej czy komunikacji wewn¹trzmiejskiej, w pewnym okresie by³y powa¿n¹ barier¹ rozwoju przestrzennego miast.
Na d³ugo wyznacza³y przebieg ich granic. W konsekwencji zabudowa starszych
dzielnic jest odwrócona ty³em do doliny. Krajobraz nadrzeczny ogl¹dany z bliska
jest wiêc ma³o efektowny, tworz¹ go tylne, ma³o dekoracyjne ciany domów,
oraz towarzysz¹ce im zabudowania gospodarcze. Jednym z nielicznych wyj¹t-
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ków jest Przemyl, w którym wzd³u¿ staromiejskiego odcinka Sanu zabudowa
ustawiona jest frontalnie w stosunku do doliny. Stanowi ona element spinaj¹cy
prawo- i lewobrze¿n¹ czêæ miasta.
Wp³yw na krajobraz miasta wywieraj¹ równie¿ cechy rzeby poza obszarem
dolin rzecznych. Ogólne warunki geomorfologiczne rzutuj¹ na kierunki przestrzennego rozwoju miast, na ich strukturê wewnêtrzn¹, cechy zabudowy oraz na
walory estetyczne krajobrazu. Znaczenie maj¹ takie czynniki, jak wielkoæ form
w sensie powierzchniowym, deniwelacje oraz ich wzajemny uk³ad przestrzenny.
Najmniej zró¿nicowane stosunki geomorfologiczne stwierdzono na obszarze
Tarnowa i Bia³egostoku. Rozleg³e formy terenu i wzglêdnie ma³e deniwelacje nie
narzuca³y tu podzia³ów przestrzeni miejskiej ani jej specyficznej organizacji.
Dlatego struktura wewnêtrzna tych miast jest najbardziej spójna. Poszczególne
osiedla obejmuj¹ stosunkowo du¿e powierzchnie, granice krajobrazowe pomiêdzy nimi nie s¹ dobitne. Ich funkcje pe³ni¹ najczêciej ulice.
Najbardziej ograniczone mo¿liwoci rozwoju przestrzennego wystêpowa³y
w Przemylu. Ulokowanie redniowiecznego miasta pomiêdzy obszarem Pogórza na zachodzie a rozleg³¹ dolin¹ Sanu i Wiaru na wschodzie zdecydowa³o o ekspansji miasta w kierunku pó³nocnym, na tereny po przeciwnej stronie doliny
Sanu. Nast¹pi³o to prawdopodobnie ju¿ w XVXVI wieku (Ar³amowski 1976),
ale proces intensywnej zabudowy Zasania to historia najnowsza, zwi¹zana ze
znacznym przyrostem ludnoci, czyli wiek XX, a szczególnie okres po II wojnie
wiatowej. Nie by³ to obszar ³atwy do zagospodarowania, bo geomorfologicznie
jego charakter zbli¿ony jest do czêci po³udniowej (ryc. 7). Ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoci rozwoju miasta w innych kierunkach jego wykorzystanie
sta³o siê koniecznoci¹. Obecnie pó³nocna i po³udniowa czêæ miasta tworz¹ doæ
spójny krajobrazowo organizm, którego osi¹ jest w¹ska dolina Sanu, a elementem zamykaj¹cym ich panoramê s¹ wznosz¹ce siê amfiteatralnie stoki Pogórza.
Pokryte zieleni¹ stanowi¹ doskona³e t³o dla architektury, zarówno tej starej, jak
i najnowszej. Dodaæ nale¿y, ¿e ze wzglêdu na znaczne spadki terenu w Przemylu stosunkowo ma³o jest osiedli zbudowanych z wielokondygnacyjnych bloków.
Przewa¿a zabudowa niska.
Kielce, Lublin i Olsztyn to miasta charakteryzuj¹ce siê wystêpowaniem elementów rzeby, które w sposób naturalny dziel¹ przestrzeñ miasta i wyznaczaj¹
jej specyficzn¹ organizacjê. W Olsztynie jest to przede wszystkim system jezior
i zag³êbieñ bezodp³ywowych. Jeziora wystêpuj¹ce na obszarze miasta cechuje
nieregularny kszta³t i zró¿nicowanie warunków geomorfologicznych na terenach
nadbrze¿nych. W rezultacie sieæ osiedli powsta³ych wokó³ nich ma charakter
rozproszony, a poszczególne osiedla tworz¹ wyizolowane od innych uk³ady urbanistyczne. Krajobraz tych jednostek ze wzglêdu na ich po³o¿enie ma niezaprzeczalne walory.
W centralnych dzielnicach Olsztyna charakterystycznym elementem geomorfologicznym s¹ niewielkie, owalne zag³êbienia bezodp³ywowe. P³ytsze z nich
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zosta³y zamienione na parkingi wewn¹trzosiedlowe lub innego typu place, g³êbsze porasta rolinnoæ. Najczêciej przyjêtym rozwi¹zaniem wkomponowania ich
w krajobraz miasta jest rozplanowanie osiedla dooko³a takiej formy. Jest ona
wtedy elementem spinaj¹cym ca³y uk³ad urbanistyczny. W przypadkach, kiedy to
zag³êbienie jest niezagospodarowane, staje siê jednak barier¹ komunikacyjn¹,
czyli elementem raczej dystansuj¹cym ni¿ ³¹cz¹cym poszczególne czêci osiedla
i jego spo³ecznoæ.
Odmienna sytuacja wystêpuje w Lublinie, gdzie pó³nocna i zachodnia czêæ
miasta rozciêta jest sieci¹ suchych dolin denudacyjnych (ryc. 5). Poniewa¿ maj¹
one przebieg liniowy, przyjête zosta³y za granice osiedli. S¹ jednak typem granic, które warunkuj¹ wewnêtrzn¹ zwartoæ osiedli i to zarówno w sensie przestrzennym, jak i spo³ecznym. Poza tym s¹ wykorzystywane jako ci¹gi komunikacyjne. Ich dnem wytyczono trasy rowerowe, zorganizowano tereny zabaw dla
dzieci.
W Kielcach elementem o du¿ym wp³ywie na organizacjê przestrzeni i cechy
krajobrazu s¹ wzgórza. W centralnej czêci miasta maj¹ one charakter izolowanych form ostañcowych, na pó³nocnych i po³udniowych krañcach uk³adaj¹ siê
w zwarte pasma (ryc. 4). Pasma te tworz¹ ramy krajobrazowe przestrzeni Kielc.
Pokryte rolinnoci¹, widoczne z wielu punktów miasta stanowi¹ t³o zamykaj¹ce
ró¿ne uk³ady urbanistyczne. S¹ jednoczenie symbolem miasta, wa¿nym elementem jego to¿samoci. Natomiast obecnoæ wzgórz ostañcowych w dzielnicach
centralnych wywar³a znaczny wp³yw na sposób zagospodarowania tego terenu.
Przede wszystkim stanowi³y one barierê rozwoju przestrzennego. Niektóre z nich,
jak np. Kadzielnia, Wietrznia, niegdy by³y miejscem eksploatacji surowców
mineralnych, obecnie po odpowiednim przekszta³ceniu stanowi¹ przestrzeñ rekreacyjn¹ miasta. S¹ ulubionym miejscem spacerów i spotkañ mieszkañców Kielc.
Ten przyk³ad, podobnie jak i inne przytoczone wczeniej, wskazuje na to, ¿e
cechy rodowiska, które stanowi¹ bariery urbanistyczne, czêsto podnosz¹ walory
krajobrazu miast.
PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza krajobrazu kulturowego szeciu miast Polski wskazuje na istnienie zale¿noci pomiêdzy cechami zurbanizowanej przestrzeni a jej
pod³o¿em przyrodniczym. Zwi¹zki tkanki miejskiej zarówno z rzeb¹ terenu, jak
i elementami hydrograficznymi s¹ bardzo czytelne. Ujawniaj¹ siê one w sposób
bezporedni w postaci takich elementów, jak rzeki, jeziora, wzgórza. Przybieraj¹
te¿ postaæ ukryt¹ w typie zabudowy, w kszta³cie ulic lub budynków. Wystêpuj¹
tak¿e w postaci niematerialnej jako czynnik tworz¹cy atmosferê danego miejsca.
Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e elementy hydrograficzne maj¹ wiêksze znaczenie
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dla organizacji przestrzeni miejskiej, jej struktury funkcjonalnej, natomiast na
fizjonomiê w wiêkszym stopniu oddzia³uje rzeba terenu.
Analiza zosta³a przeprowadzona wybiórczo, zasygnalizowane zosta³y jedynie klasyczne problemy badawcze, takie jak przyrodnicze uwarunkowania
po³o¿enia miast, ich rozwoju przestrzennego oraz organizacji przestrzeni
miejskiej. W ramach ka¿dego z nich przytoczono tylko wybrane przyk³ady
wymienionych uwarunkowañ. Praca nad ka¿dym problemem implikuje nastêpne pytania i zachêca do bardziej szczegó³owych analiz. Szczególnie interesuj¹ce wydaje siê zagadnienie wp³ywu warunków rodowiska na fizjonomiê miasta, na jakoæ rozwi¹zañ urbanistycznych, ich estetykê, trwa³oæ,
a tak¿e na ¿ycie cz³owieka. Z problemem tym wi¹¿e siê zagadnienie percepcji krajobrazu, mieszcz¹cej w sobie takie elementy, jak wyobra¿enia przestrzeni, jej wartociowanie, rodz¹ce siê na tej bazie preferencje miejsc oraz
zachowania cz³owieka w rodowisku miejskim.
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SUMMARY

The article is a reflection on the natural bases of the forming of city landscape. The paper is
theoretical and empirical in character. It is based on the analysis of the landscape of six Polish
cities, from various regions. Olsztyn and Bia³ystok represent the Polish Lowland; Lublin and
Kielce  the uplands; Przemyl and Tarnów are cities on the borderline of the piedmont basins and
the mountains. The cities are relatively vast, of extensive history, therefore the analysis of their
development, both in time and space, was possible. As a part of the research on the cultural
landscape, the following elements have been analysed: location of the cities, their function-andspace structure, and chosen features of their physiognomy. Determined was the importance of two
fundamental elements of the natural environment: the surface features and the drainage network in
the forming of each of the above mentioned aspects of city landscape.
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The results of the research indicate that the influence of those elements of the environment on
the cultural landscape of the city is continuous, with more critical role of hydrographic elements.
The rivers, with their valleys, were both the main factor of the cities location, and determined the
space management. The overall surface features were much lesser hindrance for the spatial development of the city, and determined to a lesser degree the function of a given area. Yet, they affect
to a considerable degree the space aesthetics, the atmosphere of places and the forming of the
landscape dominants.
The paper constitutes a fragment of a bigger research problem, that is the impact of natural
factors on the cultural landscape of the city. It merely signals certain aspects of the subject, at the
same time pointing to the necessity of more detailed analyses in the area.

