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WPROWADZENIE

Pojêcie jakoci ¿ycia, w sensie potocznym ³atwo pojmowane, jako kategoria
badawcza pojawi³o siê stosunkowo niedawno i ulega ci¹g³ej ewolucji. Dotyczy to
w szczególnoci traktowania pojêcia jakoci ¿ycia u¿ytecznego w ocenach i porównaniach, mierzalnego lub odczuwanego poziomu zaspokojenia potrzeb ludzkich, daj¹cych siê wykorzystaæ w praktycznych celach politycznych, ekonomicznych i planistycznych.
W warunkach pierwotnego bytowania gatunku ludzkiego o szansach przetrwania, zachowania ¿ycia, decydowaæ mog³o trafne okrelenie walorów otoczenia i zwi¹zanych z jego cechami zagro¿eñ  a wiêc drog¹ percepcji oceniona
jakoæ rodowiska. Ocena ta oparta by³a przede wszystkim na wynikach ka¿dorazowej, indywidualnej percepcji krajobrazu. A wiêc zwi¹zek postrzeganej jakoci
krajobrazu z jakoci¹ ¿ycia by³ cis³y i niew¹tpliwy, wyniki percepcji krajobrazu
przek³ada³y siê bezporednio na sk³adowe istotnych parametrów ca³ociowego
ujêcia jakoci ¿ycia.
W wiecie wspó³czesnym, w cywilizowanych spo³eczeñstwach, warunki ¿ycia jednostki determinowane s¹ w pierwszym rzêdzie jej usytuowaniem w strukturach spo³ecznych. Tym niemniej warunki realizowania celów ¿yciowych i poziom ich realizacji okazuj¹ siê silnie powi¹zane z rozlicznymi parametrami sytuacji bytowania ludzi, wród których cechy rodowiska odgrywaj¹ niepoledni¹
rolê. Na podstawie dotychczasowego dorobku badawczego mo¿na ju¿ stwier-
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dziæ, ¿e rola cech krajobrazu w ca³okszta³cie zagadnieñ rozpatrywanych jako
wiarygodne i adekwatne sk³adowe tzw. obiektywnych miar jakoci ¿ycia, jak
i wskaników okrelaj¹cych odczuwane jej aspekty (uzyskane drog¹ badañ empirycznych), zyskuje na znaczeniu w miarê postêpów badañ.
W Europie jednocz¹cej siê gospodarczo i politycznie, gdzie wskutek szybkich przemian gospodarczych krajobrazy ulegaj¹ gwa³townie przyspieszonej transformacji i uniformizacji, potrzeba pe³nego rozpoznania ich wartoci uzyska³a ju¿
instytucjonalne formy. Opracowana pod auspicjami Rady Europy Europejska
Konwencja Krajobrazowa (Europejska... 2000) zobowi¹zuje stowarzyszone kraje do inwentaryzacji i ochrony zasobów krajobrazowych, akcentuj¹c ich znaczenie dla jakoci ¿ycia mieszkañców naszego kontynentu.
W Polsce jednakowo¿ wszechstronniejsze opracowania dotycz¹ce jakoci ¿ycia
w powi¹zaniu z cechami krajobrazu lub rodowiska wci¹¿ pojawiaj¹ siê stosunkowo rzadko, nosz¹c nadto wyrane cechy studiów specjalistycznych, pozostaj¹cych w krêgu kategorii badawczych i metodologii jednej z wielu zaanga¿owanych w ten temat badawczy dyscyplin  ekonomii, socjologii, psychologii lub
teorii architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego i sozologii. Teorii
i definicji jakoci ¿ycia nie mo¿na uznaæ za utrwalon¹ i powszechnie jednolicie
uznawan¹ kategoriê, a wiele przemawia za tym, ¿e nie zosta³y dotychczas objête
badaniami problemy istotne dla ca³okszta³tu omawianego zagadnienia, zwi¹zane
np. z kontekstami kulturowymi oraz problemy ró¿nic wzajemnych relacji jakoci
¿ycia i warunków rodowiskowych.
W rozwa¿aniach o roli warunków rodowiskowych w ocenach jakoci ¿ycia
kluczowy pozostaje sposób postrzegania rodowiska przez cz³owieka, a wiêc proces
percepcji krajobrazu.
JAKOÆ ¯YCIA JAKO KATEGORIA BADAWCZA U¯YTECZNA
W STUDIACH CECH KRAJOBRAZU ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA CELÓW OCHRONY
I KSZTA£TOWANIA KRAJOBRAZU
EWOLUCJA POJÊCIA JAKOCI ¯YCIA,
PARAMETRY I WSKANIKI JAKOCI ¯YCIA

Jakoæ ¿ycia jest jednym z pojêæ u¿ytkowanych w celu uchwycenia i okrelenia poziomu i sposobu zaspokojenia potrzeb i d¹¿eñ, mo¿e byæ odniesiona do
jednostki lub okrelonej grupy spo³ecznej.
Zainteresowanie problematyk¹ jakoci ¿ycia, wyra¿aj¹c¹ siê miêdzy innymi
stale narastaj¹c¹ liczb¹ publikacji, zwi¹zane jest z u¿ytecznoci¹ tej kategorii
w uzyskiwaniu danych istotnych z punktu prowadzenia polityki spo³ecznej, pocz¹tkowo wykorzystywanych g³ównie przez ró¿ne organizacje miêdzynarodowe,
przede wszystkim agendy ONZ, a tak¿e niektóre instytucje odpowiedzialne za
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politykê spo³eczn¹ podleg³e rz¹dom (Quality... 1983).Wyniki badañ, w za³o¿eniu, mia³y obrazowaæ poziom mierzalnego dobrobytu (Drewnowski 1974; Fradier 1976), ró¿nicowaæ dok³adniej obszary lub terytoria, dla których dotychczas
rozporz¹dzano jedynie zestawami prostych wskaników ekonomicznych uzyskiwanych z danych oficjalnych.
W latach ostatnich jakoæ ¿ycia sta³a siê centraln¹ kategori¹ wielu prac socjologicznych, filozoficznych, ekonomicznych i psychologicznych, a jednoczenie chwytliwym has³em programów politycznych. Pojêcie jakoci ¿ycia nabra³o
z³o¿onego, wielowymiarowego charakteru (Wallis 1976; Baldwin 1990), wp³yw
opracowañ socjologicznych i psychologicznych zaowocowa³ w³¹czeniem w jej obrêb mo¿liwie wszystkich wartoci i d¹¿eñ, których osi¹ganie sprawia cz³owiekowi
uczucie zadowolenia i dostarcza mu ¿yciowej satysfakcji. Przy takim rozumieniu
jakoci ¿ycia akcent przesuwa siê z zagadnieñ ekonomicznych na treci duchowe,
na uwzglêdnienie pogl¹dów, ¿e dobrobyt materialny nie daje cz³owiekowi poczucia
¿yciowej satysfakcji, jeli wi¹¿e siê z niespe³nieniem aspiracji, ograniczeniem
wolnoci osobistej, odczuciem egzystencji w zdegradowanym rodowisku lub
niedemokratycznym spo³eczeñstwie. Do pojêcia jakoci ¿ycia w³¹czane s¹ czêsto
tak¿e zagadnienia zwi¹zane z d¹¿eniami do realizacji okrelonego stylu ¿ycia,wynikaj¹cego z dominuj¹cych w danym spo³eczeñstwie wzorców kulturowych.
Rozszerzenie pojêcia jakoci ¿ycia poza proste wymiary zaspokojenia elementarnych potrzeb materialnych nadaje mu nowych znaczeñ, tworzy z jakoci
¿ycia miernik skutecznoci dzia³añ spo³eczeñstwa, kategoriê odzwierciedlaj¹c¹
spo³eczny sens procesu gospodarowania. Ten wielowymiarowy charakter pojêcia
jakoci ¿ycia mog¹ oddawaæ podporz¹dkowane jej sk³adowe:
 poziom ¿ycia, wyra¿aj¹cy stopieñ zaspokojenia potrzeb w zakresie wy¿ywienia, odzie¿y i sprzêtów u¿ytku osobistego, mieszkania,
 warunki ¿ycia, okrelane przez charakter i kszta³t szeroko rozumianego
rodowiska ¿ycia cz³owieka, czyli m.in. jakoci i sprawnoci funkcjonowania
uk³adów osadniczych komunikacyjnych itp.,
 styl ¿ycia, czyli sposób ¿ycia, wiêc doskona³oæ i stosowna dla odpowiedniej kultury spo³eczna dostêpnoæ i praktyka uczestnictwa w wypracowanych przez
spo³eczeñstwo formach ¿ycia politycznego, spo³ecznego, wypoczynku i rozrywki.
Ta ostatnia kategoria ulega wspó³czenie rozszerzaniu o nowe pojêcia zwi¹zane z koniecznoci¹ uwzglêdniania akcentowanych coraz wyraniej w ¿yciu spo³ecznym i politycznym potrzeb o charakterze psychologicznym. Dotycz¹ one
w szczególnoci mo¿liwoci edukacji, awansu spo³ecznego, dostêpu do dóbr kultury, mo¿liwoci oraz sposobu kultywowania tradycji i obyczajów oraz zachowania odrêbnoci kulturowej i religijnej. Mog¹ dotyczyæ tak¿e ¿ycia rodzinnego
i towarzyskiego.
Bardzo istotne sta³o siê tak¿e uwzglêdnienie w ca³okszta³cie jakoci ¿ycia
zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem osobistym i grupowym (czêsto ³¹czonym z zagadnieniami stabilnoci politycznej i spo³ecznej).
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Znacz¹ce poszerzenie zasiêgu pojêcia jakoci ¿ycia, wzbogacaj¹c problematykê badawcz¹, jednoczenie istotnie utrudnia tworzenie ujêæ syntetycznych i studia
porównawcze, co w sposób szczególnie widoczny dotyczy problemu wypracowania uniwersalnego i powszechnie uznawanego systemu miar jakoci ¿ycia,
parametrów tej jakoci, które koniecznie nale¿y oszacowaæ, i wskaników umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie studiów porównawczych.
PARAMETRY JAKOCI ¯YCIA POWI¥ZANE Z CECHAMI JAKOCIOWYMI
RODOWISKA I KRAJOBRAZU

W badaniach jakoci ¿ycia problemem podstawowym jest okrelenie wiarygodnego ród³a wiedzy o jakoci ¿ycia. Tradycyjnym i w oficjalnych dokumentach powszechnie uwzglêdnianym ród³em s¹ tzw. warunki obiektywne, daj¹ce
siê okreliæ przy pomocy pozyskiwania i przetwarzania standardowych danych
statystycznych dotycz¹cych faktów, obiektów i celowych dzia³añ ludzkich (Rutkowski 1987; Roter 1989; Kordos 1990; Narkiewicz 1996 i in.).
Dla obecnie przewa¿aj¹cych liczebnie autorów prac dotycz¹cych jakoci ¿ycia ród³em danych jest cz³owiek i dopiero uzyskane od ludzi dane, dotycz¹ce ich
subiektywnych odczuæ, postaw i wyników percepcji, mog¹ stanowiæ podstawy
badañ rzeczywistego obrazu jakoci ¿ycia.
W badaniach jakoci ¿ycia, prowadzonych dotychczas g³ównie przez specjalistów w zakresie polityki socjalnej, powszechnie stosowana jest metoda wskaników, które opisuj¹ pewien zestaw parametrów jakoci ¿ycia uznanych przez
autorów za najbardziej istotne dla ca³okszta³tu zjawiska, a tak¿e u¿yteczne w badaniach porównawczych i wnioskowaniu w zakresie praktycznych zadañ polityki
socjalnej.
Pierwotnie zestawami wskaników oddawano przede wszystkim wybrany
uk³ad parametrów dobrobytu materialnego, do nich nastêpnie dodano grupy wskaników dotycz¹ce poziomu us³ug socjalnych i komunalnych, mo¿liwoci korzystania z infrastruktury technicznej osiedli, jej standardów, dostêpnoci do placówek
handlowych, s³u¿by zdrowia i edukacji (Kuz 1978; S³aby 1990). Na przyk³ad
Smith i in.(1997) jakoæ osiedla opisuj¹ dwustu wskanikami zgrupowanymi
w 6 grup i 28 podgrup.
Klasyfikacji i teorii wskaników powiêcono ju¿ wiele prac (np. Findlay
1988), tak¿e w Polsce temat posiada spory dorobek pimienniczy. Wyró¿niano
jako metody badañ kompleksowe rachunki ekonomiczne, metodê trendów spo³ecznych i metodê wskaników spo³ecznych. Uznaj¹c sens wykorzystywania zarówno tzw. wskaników obiektywnych, jak i subiektywnych, autorzy wykorzystuj¹ ró¿ne ich kombinacje.
W miarê starañ o ujêcie wskanikami szerszego krêgu zagadnieñ do zestawów wskaników zaczêto w³¹czaæ coraz wiêcej takich, które bezporednio lub
porednio zwi¹zane s¹ z jakoci¹ rodowiska i jakoci¹ krajobrazu.

Miejsce postrzeganego krajobrazu w ca³ociowym ujêciu jakoci ¿ycia

217

Cechy jakociowe rodowiska i krajobrazu nale¿¹ do szczególnej kategorii
parametrów jakoci ¿ycia (Cutter 1985), które winny byæ uwzglêdniane zarówno
w zakresie badañ obiektywnych warunków ¿ycia, jak i ich subiektywnych odczuæ
(Broadbent 1973).
Dla utrzymania siê przy ¿yciu (w sytuacjach skrajnych), a dla zachowania
dobrostanu zdrowia w warunkach przeciêtnych konieczne jest, aby okrelone
parametry rodowiska utrzymywane by³y w granicach pewnych norm (np. czystoci powietrza atmosferycznego, jakoci wody itp.). Nie wszystkie cechy jakociowe komponentów rodowiska (nawet bardzo istotne dla zdrowia i ¿ycia) mog¹ byæ
przez cz³owieka bezporednio, zmys³owo ocenione (np. stan ska¿enia radioaktywnego, niektóre typy ska¿enia chemicznego), co uzasadnia u¿ycie wskaników wymagaj¹cych wykorzystania danych uzyskanych przy pomocy odpowiednich pomiarów eksperymentalnych. Z drugiej strony bardzo istotne dla subiektywnej oceny
jakoci ¿ycia jest przekonanie o jakoci wdychanego powietrza lub wody u¿ywanej
w gospodarstwie domowym, oparte na bezporednich doznaniach zmys³owych.
Ta szczególna cecha wskaników jakoci ¿ycia zwi¹zanych z jakoci¹ rodowiska i krajobrazu plasuje je w kilku odrêbnych grupach:
1. Wskaniki obrazuj¹ce warunki biologicznego bytowania cz³owieka np.:
 poziom zanieczyszczenia (degradacji) ró¿nych komponentów rodowiska,
 komfort klimatyczny,
 prawdopodobieñstwo zagro¿eñ katastrofami, klêskami naturalnymi,
 wystêpowanie dokuczliwych lub niebezpiecznych owadów, gryzoni itp.
Te i inne wskaniki tej grupy mog¹ byæ okrelane na podstawie tzw.obiektywnych metod badawczych, powinny jednak tak¿e byæ okrelane na postawie
badañ odczuæ subiektywnych.
2. Wskaniki oddaj¹ce jakoæ zaspokajania ró¿nych potrzeb biologicznych
i duchowych, porednio lub bezporednio uwarunkowan¹ cechami rodowiska
i krajobrazu, np.:
 jakoæ zieleni przydomowej, osiedlowej,
 jakoæ krajobrazowa osiedli,
 jakoæ dostêpnych terenów rekreacyjnych itp.
Tu wskaniki, podobnie jak w grupie poprzedniej, mog¹ byæ zarówno obiektywne, jak i subiektywne.
3. Wskaniki oddaj¹ce mo¿liwoci zaspokajania potrzeb duchowych powszechnie uznanych za istotne dla jakoci ¿ycia, np.:
 walory kompozycyjne i architektoniczne uk³adów osiedleñczych,
 estetyczne walory krajobrazu,
 jakoæ i dostêpnoæ obiektów i krajobrazów istotnych z punktu widzenia
poczucia to¿samoci kulturowej i narodowej,
 jakoæ i dostêpnoæ obiektów i krajobrazów istotnych z punktu widzenia
edukacji, inspiracji artystycznej itp.
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 jakoæ i dostêpnoæ terenów umo¿liwiaj¹cych odczucie ¿ycia w harmonii
z przyrod¹ itp.
Szacowanie wartoci tych wskaników jest teoretycznie najtrudniejsze, wybrane metody badañ subiektywnych odczuæ mog¹ byæ tu podstaw¹ syntez.
USYTUOWANIE DOTYCHCZAS WYKORZYSTYWANYCH WSKANIKÓW JAKOCI
¯YCIA ZWI¥ZANYCH Z KRAJOBRAZEM W UK£ADACH HIERARCHICZNYCH
I TEMATYCZNYCH MIAR JAKOCI ¯YCIA

Uk³ady hierarchii wskaników jakoci ¿ycia mog¹ byæ powi¹zane z uk³adami hierarchicznymi (np. Maslova) lub hierarchiczno-tematycznymi (np. Porteous
1996) potrzeb i d¹¿eñ.Takie tradycyjnie konstruowane hierarchie na wy¿szych
pozycjach plasuj¹ wskaniki odnosz¹ce siê do ró¿nych aspektów dobrobytu materialnego, bezpieczeñstwa i komfortu bytowania (materialno-technicznych aspektów jakoci ¿ycia). Na dalszych miejscach umieszczane s¹ w nich wskaniki,
odnosz¹ce siê do wybranych i ró¿nie bardzo formu³owanych potrzeb sfery duchowej, co do których odnosi siê wra¿enie, ¿e zdaniem autorów nie s¹ powszechnie rozumiane jako zaspokajaj¹ce potrzeby rzeczywicie istotne.
W tak skonstruowanej hierarchii sporód wskaników jakoci ¿ycia zwi¹zanych ze rodowiskiem i krajobrazem na najwy¿szych pozycjach znajd¹ siê te,
które odzwierciedlaj¹ techniczne parametry uk³adów osiedleñczych, sprawnoæ
urz¹dzeñ komunalnych, prawid³owoæ rozmieszczenia placówek handlowych
i us³ugowych i s³u¿by zdrowia. Walory krajobrazu znajd¹ siê na dalszych miejscach, zawarte we wskanikach dotycz¹cych jakoci dostêpnych terenów rekreacyjnych.
Empiryczne badania uk³adu hierarchicznego wskaników jakoci ¿ycia wykazywa³y wyran¹ predyspozycje respondentów ankiet do umieszczania na najwy¿szych pozycjach w hierarchii wskaników mierników dobrobytu i komfortu
materialnego oraz bezpieczeñstwa osobistego. Pozycje wskaników zwi¹zanych
ze rodowiskiem by³y odleg³e, najczêciej nawi¹zywa³y do szerzej rozpropagowanych zagro¿eñ zdrowia, zwi¹zanych z zanieczyszczeniem wód lub powietrza.
Nale¿y tu jednak zaznaczyæ, ¿e wybór wskaników przekazywanych ankietowanym do uszeregowania i ich definiowanie by³y zwykle autorskimi propozycjami
badaj¹cych ich hierarchie, a zajmuj¹cych siê g³ównie badaniem atrakcyjnoci wybranych sk³adowych uk³adów osadniczych. W naturalny sposób uwaga badaj¹cych
i respondentów koncentrowana by³a zatem na problemach zwi¹zanych z d¹¿eniem
do komfortu, wygody i bezpieczeñstwa w ¿yciu codziennym.
Wydaje siê, ¿e badania empiryczne hierarchii wskaników jakoci ¿ycia,
kontynuowane w szerszym zakresie i dla bardziej zró¿nicowanych spo³ecznoci, mog¹ dostarczyæ w przysz³oci dok³adniejszych danych dotycz¹cych roli
odbieranych zmys³owo cech rodowiska i krajobrazu w ca³okszta³cie oceny jakoci ¿ycia.
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POZAPRODUKCYJNE FUNKCJE RODOWISKA, ROLA CECH
KRAJOBRAZU W ZASPOKAJANIU POTRZEB LUDZKICH
POZYCJA JAKOCI KRAJOBRAZU W UK£ADACH POZAPRODUKCYJNYCH
FUNKCJI RODOWISKA

Pozycja jakoci postrzeganego krajobrazu w ca³okszta³cie wskaników (lub
sk³adowych) jakoci ¿ycia uzale¿niona jest w znacznym stopniu od przyjêtej koncepcji istoty potrzeb i ich hierarchii. Pewien uk³ad tej hierarchii mo¿na sformu³owaæ wychodz¹c  w obszarze zainteresowañ potrzebami zaspokajanymi dziêki rodowisku, otoczeniu, krajobrazowi  od uporz¹dkowania pojêæ dotycz¹cych zasobów rodowiska, które potrzeby te mog¹ zaspokoiæ. To podejcie umo¿liwia,
poprzez uwzglêdnienie wszystkich typów zasobów (prostych, z³o¿onych, elementarnych i wtórnych  Bogdanowski 1994), zestawienie uk³adu funkcji rodowiska, wykorzystuj¹cych te zasoby, a s³u¿¹cych zaspokojeniu odpowiednich klas
potrzeb. Rozwiniêta lista omawianych funkcji (rozbudowana i zmieniona  Wojciechowski 1992  koncepcja Watherna i in. 1986) przedstawia siê nastêpuj¹co:
A. Funkcje produkcyjne
Zwi¹zane z produkcj¹ przemys³ów wydobywczych, rolnictwem, lenictwem,
akwakultur¹ itd.
B. Funkcje zapewnienia przestrzeni dla systemów antropogennych
Dotyczy to terenów, które musz¹ byæ zapewnione dla istnienia miast i osiedli, urz¹dzeñ przemys³owych, komunikacyjnych, militarnych i in.
C. Funkcje informacyjne
rodowisko jest ród³em i nonikiem informacji, pozyskiwanych przez naukê, wykorzystywanych w edukacji, ród³em informacji zarówno o wiecie przyrody, jak i dokonaniach cz³owieka, który j¹ przekszta³ca³.
D. Funkcje oczyszczaj¹ce
rodowisko jest niezbêdne i niezast¹pione w celu oczyszczania (przywracania pierwotnej jakoci) wód, powietrza, redukcji ha³asu, os³ony przed szkodliwym promieniowaniem itp.
E. Funkcje stabilizuj¹ce
Uk³ady przyrodnicze s¹ niezast¹pione i niezbêdne w regulacji odp³ywu, stabilizacji klimatu, ochronie gleb, utrzymywaniu równowagi biologicznej i utrzymaniu zasobów genetycznych.
F. Funkcje tworzenia rodowiska ¿ycia cz³owieka jako organizmu biologicznego
Gatunek ludzki nie ma mo¿liwoci przetrwania poza rodowiskiem zawieraj¹cym uk³ady biologiczne. Do tych funkcji mo¿na te¿ zaliczyæ funkcje lecznicze
wybranych cech rodowiska.
G. Funkcje tworzenia rodowiska rozwoju ¿ycia spo³ecznego, rozwoju psychicznego jednostki poprzez:
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 Zapewnienie mo¿liwoci rozwoju i doskonalenia aparatu zmys³owego, umiejêtnoci oceny jakoci otoczenia.
 Zapewnienie mo¿liwoci twórczych poprzez dostarczenie inspiracji twórczych i tworzywa, prze¿yæ emocjonalnych.
 Zapewnienie odpowiedniej jakoci postrzeganego i odczuwanego otoczenia jako niezbêdnego i dowartociowuj¹cego kontekstu prze¿yæ osobistych i dzia³añ spo³ecznych.
 Zapewnienie materia³u do budowy w umys³ach systemu wzorców i asocjacji umo¿liwiaj¹cych budowanie to¿samoci jednostek i zbiorowoci spo³ecznych.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i kulturowym spo³eczeñstw nastêpuje ewolucja wszystkich funkcji i nieuniknione zmiany ich hierarchii.
Dopasowanie tego uk³adu funkcji do systemu potrzeb mo¿e byæ przedmiotem dyskusji metodologicznych, uk³ad i systematyka potrzeb bowiem nie s¹
wci¹¿ jeszcze jednakowo pojmowane i przestawiane. Najpowszechniej przyjmowan¹ sytuacj¹ wyjciow¹ jest koncepcja usystematyzowania potrzeb jako uk³adu
zaproponowanego niemal pó³ wieku temu przez psychologa Maslova (Porteous
1996). Uk³ad hierarchiczny Maslova ustawia potrzeby w kolejnoci od biologicznych, zapewniaj¹cych przetrwanie, poprzez potrzeby zwi¹zane z uzyskaniem po¿¹danej pozycji w spo³eczeñstwie po te, które wi¹¿¹ siê z d¹¿eniem do samodoskonalenia, uzyskania pe³ni satysfakcji z realizacji swych mo¿liwoci twórczych
i poznawczych:
potrzeby samorealizacji,
potrzeby uznania,
potrzeby przynale¿noci,
potrzeby bezpieczeñstwa,
potrzeby biologiczne.
Tak skonstruowana hierarchia potrzeb niew¹tpliwie oddaje ich porz¹dek,
³atwy do potwierdzenia poprzez badanie gradacji artyku³owanych d¹¿eñ i nacisków w ¿yciu spo³ecznym. Z drugiej strony jednak jest to hierarchia istotna g³ównie
w warunkach ograniczonych mo¿liwoci zaspokajania potrzeb. W warunkach
bytowania wspó³czesnych spo³ecznoci krajów cywilizowanych dzia³ania prowadz¹ce do zaspokojenia potrzeb tu zakwalifikowanych do grupy o wy¿szej pozycji
hierarchicznej nie eliminuj¹ d¹¿eñ do zaspokojenia innych. Ta wzglêdna równoleg³oæ wielu kierunków d¹¿eñ, która w przesz³oci, w warunkach egzystencji na
granicy przetrwania (jako jednostki biologicznej, jako jednostki spo³ecznej), wystêpowa³a sporadycznie, teraz wydaje siê norm¹.
Uwzglêdniaj¹c zatem wszystkie funkcje rodowiska istotne dla zaspokojenia potrzeb ludzkich, rozwiniêty uk³ad potrzeb i koncepcjê wzajemnych relacji
miejsca i krajobrazu (Wojciechowski 1995) jako istotnych wyró¿nieñ w percepcyjnym odbiorze cech rodowiska, mo¿na zaproponowaæ nowy schemat rela-
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cji potrzeb cz³owieka i aspektów rodowiska predestynowanych do ich zaspokojenia.
Badania z zakresu psychologii zachowañ (behawioralnej) i rodowiskowej
dostarczy³y wiele materia³u dotycz¹cego charakterystycznego dla przedstawicieli
ró¿nych kultur poczucia odrêbnoci terytorialnej i przestrzeni osobistej (np. Altman i Chalmers 1980; Walmsley i Lewis 1997). Mo¿na przyj¹æ, ¿e proponowane
przez wymienionych autorów pojêcie przestrzeni pierwotnej, najbli¿szej jednostce, w generalnych zarysach bliskie jest koncepcji miejsca Yi Fu Tuana (1975).
Tej przestrzeni, która jest dla przeciêtnej jednostki jej miejscem, obszarem,
gdzie zdarzaj¹ siê rzeczy wa¿ne w ¿yciu, kreuj¹ siê istotne w ¿yciu wartoci,
którego dotycz¹ dowiadczenia przesz³oci i doznania aktualne. W warunkach
naszej cywilizacji jest to obszar najbli¿szy miejsca zamieszkania, którego rozci¹g³oæ zale¿y g³ównie od trybu, stylu ¿ycia.
Dla okrelenia stopnia akceptacji i oceny atrakcyjnoci tak pojmowanego
swego miejsca przydatne mog¹ byæ zatem wszystkie sposoby okrelania jakoci krajobrazu, stanowi¹ce niew¹tpliwie sk³adnik ich swojskoci (Paw³owska
1996).
Percepcja krajobrazu to zawsze okrelanie perspektyw powodzenia obecnych i przysz³ych zamierzeñ, poszukiwanie zewnêtrznych uwarunkowañ sytuacji
bie¿¹cej i ocena perspektyw dla przysz³oci (Appleton 1997). Przy takim ujêciu
istoty percepcji krajobrazu mo¿na okreliæ jej rolê w procesie sta³ej, osobistej
i subiektywnej oceny mo¿liwoci zaspokojenia swych potrzeb dziêki wykorzystaniu w³aciwych funkcji rodowiska. Pomimo tego, ¿e w cywilizacji wspó³czesnej
nasze decyzje i dzia³ania w skali spo³ecznej tylko czêciowo lub wyj¹tkowo opieramy na informacjach uzyskanych z bezporednich doznañ zmys³owych, poszukujemy jednak s³usznoci ich kierunku w osobistej ocenie sytuacji  w procesie
percepcji krajobrazu.
Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e percepcja krajobrazu umo¿liwia dodatkowy, rzadko rozwa¿any aspekt subiektywnej oceny jakoci ¿ycia, osi¹gany poprzez objêcie obserwacjami uk³adów krajobrazowych postrzeganych jako charakteryzuj¹ce lub symbolizuj¹ce warunki ¿ycia innych ludzi. Ta bardzo istotna
(Wallis 1976) mo¿liwoæ porównañ choæby niektórych aspektów sytuacji w³asnej
i innych osób, ocenianej na podstawie interpretacji faktów i zjawisk, staje siê
mo¿liwa do uchwycenia w procesie percepcji krajobrazu. Dotyczy to np. porównañ i ocen jakoci miejsca zamieszkania, miejsc wypoczynku itp.
Stosuj¹c kolejnoæ potrzeb w hierarchii Maslova i wy¿ej ustalony porz¹dek
funkcji rodowiska, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e pozytywna ocena jakoci krajobrazu
spowodowana byæ mo¿e  po pierwsze  skojarzeniami z mo¿liwoci¹ zaspokojenia odpowiedniej klasy potrzeb, poprawnie i racjonalnie, b¹d w trybie domys³ów, zwi¹zanymi z ocen¹ w³aciwego wykorzystania zasobów rodowiska dla:
 funkcji produkcyjnych (A), jeli w obrêbie postrzeganego krajobrazu dostrzegamy np. obszary uprawne, które oceniamy jako w³aciwie zagospodarowa-
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ne, obiekty przemys³owe nosz¹ce np. zewnêtrzne znamiona nowoczesnoci, zadbania itp.
 poprawnego gospodarowania przestrzeni¹ (B)  jeli akceptujemy uk³ad
elementów zagospodarowania, znamiona ³adu przestrzennego,
 funkcji oczyszczaj¹cych (D), funkcji stabilizuj¹cych (E) i funkcji tworzenia rodowiska ¿ycia (F), gdy postrzegane w obrêbie krajobrazu elementy przyrody ¿ywej kojarzymy z ich rol¹ zapewniania po¿¹danych uwarunkowañ utrzymywania zdrowych warunków ¿ycia.
Zgodnie z upowszechniaj¹cym siê wspó³czenie tzw. holistycznym podejciem (Naveh 2000) mo¿liwoæ tworzenia takich sytuacji musi wi¹zaæ siê z dzia³aniami obejmuj¹cymi trzy, wzajemnie cile, ka¿dorazowo powi¹zane obszary:
a) utrzymanie i tworzenie uk³adów krajobrazowych o szczególnych, wysokich walorach przyrodniczych, odznaczaj¹cych siê odpowiedni¹ odpornoci¹ i stabilnoci¹, jednoczenie pe³ni¹cych wymienione wy¿ej funkcje,
b) planowanie i realizowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych, organizacyjnych
i technicznych umo¿liwiaj¹cych trwa³e i w³aciwe funkcjonowanie tych uk³adów
krajobrazowych,
c) tworzenie, poprzez edukacjê ekologiczn¹ i propagowanie odpowiednich
systemów wartoci sytuacji akceptacji spo³ecznej oraz indywidualnego rozumienia i doceniania roli uk³adów krajobrazowych o wysokich walorach przyrodniczych w celu osi¹gania po¿¹danej jakoci ¿ycia.
Po drugie  gdy skojarzenia walorów postrzeganych krajobrazów z funkcjami spo³ecznymi (przynale¿noci i to¿samoci) najsilniej siê uwidaczniaj¹, gdy
postrzegany krajobraz lub jego elementy uznajemy za istotne sk³adniki naszego
dziedzictwa kulturowego, narodowego.
Nie³atwo jest te sk³adniki wyodrêbniæ i wyliczyæ. Mo¿na jednak zestawiæ
szereg kategorii walorów, które mog¹ byæ uznane za istotne dla dziedzictwa narodowego. Powinny byæ zatem w szczególnoci rozpatrywane tutaj krajobrazy
wyró¿niaj¹ce siê:
a) zachowanymi elementami uk³adu krajobrazowego, który by³ sceneri¹
wydarzeñ historycznych istotnych dla to¿samoci narodowej,
b) elementami lub aspektami uk³adu krajobrazowego, które s¹ wiadectwem
preferencji estetycznych, talentów artystycznych oraz doskona³oci technicznej
twórców w przesz³oci, niekiedy wspó³czesnych,
c) materialnymi i niematerialnymi (umiejêtnoci i techniki tradycyjne) pozosta³ociami sposobów gospodarowania i stylu ¿ycia przesz³ych pokoleñ i zanik³ych spo³ecznoci,
d) zachowanymi elementami krajobrazu, który by³ inspiracj¹ dzie³ artystycznych lub jest uznawany przez twórców jako inspiruj¹cy,
e) wybitnymi walorami przyrodniczymi, których utrzymanie wiadczy o poziomie kulturowym, zdolnociach organizacyjnych i wysokiej wiadomoci spo-
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³ecznej tych, którzy doprowadzili do zachowania tych obiektów dla przysz³ych
pokoleñ,
Po trzecie wreszcie  gdy w procesie percepcji krajobrazu mog¹ zawa¿yæ na
ocenie asocjacje wi¹¿¹ce postrzegane elementy krajobrazu z wzorcami zakodowanymi w umyle obserwatora, a odnosz¹cymi siê do sfery wartoci duchowych
o pozytywnych konotacjach (Wojciechowski 1992a). Skojarzenia takie maj¹ szanse
staæ siê trwa³ymi i istotnymi tyko wtedy, gdy wzajemne powi¹zania stylu ¿ycia,
kultury spo³ecznej i emocjonalnych wiêzów cz³owieka i elementów jego otoczenia (krajobrazów) bêd¹ mia³y zapewnione warunki ci¹g³oci i zrównowa¿onego
rozwoju (cultural sustainability jako odpowiednik ecological sustainability).
Konfrontuj¹c wymienione cechy krajobrazu, które kojarzone s¹ z mo¿liwoci¹ zaspokojenia pewnych potrzeb lub te potrzeby mog¹ zaspokoiæ, z uk³adami
cech krajobrazu uwzglêdnianymi w ich ocenie (Wojciechowski 1986; Kostrowicki 1992), mo¿na dojæ do wniosku, ¿e celowe mo¿e byæ wykorzystywanie szeregu ró¿nych procedur waloryzacji krajobrazu dla oceny jego przydatnoci i roli
w zaspokajaniu ró¿nych potrzeb.
Taka koncepcja odejcia od jednej, zuniformizowanej procedury oceny jakoci krajobrazów jako istotnych dla jakoci ¿ycia narzuca potrzebê wypracowania
podstaw metodologii badañ odpowiadaj¹cej tak postawionym zadaniom badawczym. Przyjmuj¹c jednak jako za³o¿enie wyjciowe potrzebê oceny istotnoci
ró¿nych aspektów krajobrazu dla ca³ociowego obrazu jakoci ¿ycia w odrêbnie
traktowanych ró¿nych sytuacjach ¿yciowych, mo¿na wykorzystaæ, choæby po
czêci, bogaty dorobek m.in. nauk geograficznych oraz teorii urbanistyki, architektury i planowania, dotycz¹cy problematyki waloryzacji rodowiska i uk³adów
osiedleñczych dla poszczególnych dziedzin dzia³alnoci cz³owieka. Tym celom
s³u¿¹ przecie¿ liczne, praktycznie sprawdzone, choæ wci¹¿ doskonalone, metody
oceny jakoci rodowiska (waloryzacji rodowiska) dla potrzeb produkcji rolnej,
osadnictwa, komunikacji, rekreacji itp. Istnieje mo¿liwoæ przetransponowania
uk³adu metod oceny walorów rodowiska na odpowiednio usystematyzowany uk³ad
procedur oceny krajobrazu.
W proponowanym ujêciu nie stanowi¹ one jednak niezale¿nych procedur
daj¹cych finalne oceny i rozwi¹zania, lecz traktowane s¹ jako sk³adowe wielow¹tkowej procedury szacowania uwarunkowañ jakoci ¿ycia, bêd¹c podporz¹dkowane schematom proporcji i hierarchii istotnoci odpowiadaj¹cej charakterystycznym dla badanej spo³ecznoci warunkom bytowania, okrelanym niekiedy
jako poziom cywilizacyjno-techniczny a tak¿e poprzez pojêcie stylu ¿ycia.
S¹dziæ mo¿na, ¿e w³anie ta kategoria  stylu ¿ycia  mo¿e stanowiæ kluczowe zagadnienie w badaniach wagi i pozycji hierarchicznej walorów krajobrazu w odniesieniu do odpowiednich grup spo³ecznych i jednostek. W moim przekonaniu styl ¿ycia mo¿e decydowaæ zarówno o uk³adzie wzorców i wartoci
istotnych w procesie percepcji, jak i pozycji ró¿nych aspektów jakoci rodowiska jako elementów jakoci ¿ycia.
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MIEJSCE POSTRZEGANEJ JAKOCI KRAJOBRAZU
JAKO SK£ADNIKA JAKOCI ¯YCIA
W CZASOWO-PRZESTRZENNYCH UK£ADACH
ODZWIERCIEDLAJ¥CYCH MOBILNOÆ JEDNOSTEK
I GRUP SPO£ECZNYCH

Przy przyjêciu zale¿noci odczuwanej jakoci ¿ycia od okrelonych aspektów postrzeganego otoczenia (krajobrazów), istotnym problemem staje siê mo¿liwoæ okrelenia zawartoci zbioru krajobrazów stanowi¹cych obiekty odbioru
percepcyjnego. Dotychczasowe ujêcia tego zagadnienia pozostawia³y rozwi¹zanie tego problemu na poziomie struktury p³atów krajobrazowych o okrelonej
jakoci cech, np. metod¹ Bogdanowskiego (1990) JARK lub metod¹ zaproponowan¹ przez Ramosa i in. (1976). Podejcie takie staje siê jednak nie doæ precyzyjne w studiach na jakoci¹ otoczenia odniesion¹ do konkretnie okrelonej jednostki ludzkiej, a nawet ma³ej grupy spo³ecznej.
Wypracowane ostatnio (Washer, Jongman 2000) dla potrzeb inwentaryzacji
i waloryzacji krajobrazów metody ich klasyfikacji, ujmuj¹ce zarówno cechy ekologiczne, jak i fizjonomiczne, nawi¹zuj¹ce do sposobu ich przeobra¿enia pod
wp³ywem dzia³alnoci ludzkiej, podejmuj¹ tak¿e próby wymiernego i zobiektywizowanego ujêcia charakteru krajobrazu, czyli zespo³u cech decyduj¹cych
o jego specyfice, unikatowoci i indywidualnych walorach. Doskona³¹ ilustracj¹
tych cech krajobrazów mo¿e byæ seria wydawnictw im powiêconych, bêd¹ca
pok³osiem wyj¹tkowo konsekwentnie przeprowadzonego przedsiêwziêcia artystyczno-dokumentacyjnego, finansowanego przez firmê Fuji-Films (Althus-Bertrand 2003).
Wiadomo, ¿e jednym z problemów kluczowych dla waloryzacji krajobrazów jest sposób przyporz¹dkowania cech jakociowych krajobrazu  odbieranych percepcyjnie aspektów fizjonomii rodowiska  odpowiednim jednostkom
przestrzennym. Precyzyjnej i poprawnej analizy cech krajobrazu mo¿na dokonywaæ dopiero na podstawie rozpatrywania jego cech wizualnych (bezporednio
lub na podstawie wizerunków). Cech, które s¹ cile zwi¹zane z miejscem, kierunkiem i warunkami obserwacji. W konkretnych sytuacjach rzeczywisty wp³yw
jakoci krajobrazu na postrzegaj¹cego go cz³owieka nie mo¿e byæ poprawnie
oceniony bez znajomoci warunków percepcji  m.in. czasu trwania obserwacji,
jej warunków i kontekstu sytuacyjnego. Te uwarunkowania pomijane s¹ w badaniach jakoci krajobrazów (okrela siê wiêc w zasadzie ich potencja³ jakociowy), lecz w rozwa¿aniach zwi¹zanych z problemem jakoci ¿ycia musz¹ byæ
uwzglêdnione.
Próby uwzglêdnienia omawianych aspektów kontaktu cz³owieka z krajobrazem mo¿na dokonaæ wykorzystuj¹c koncepcje czasowo-przestrzennych szlaków
lub cie¿ek ¿yciowych Hagerstranda (Pred 1983; Thrift 1977), schematów orientacji wymiarów rodowiska (Altman, Chelmers 1980) oraz pojêcia miejsc szczególnych (Libura 1990; Paw³owska 1996).
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Analizuj¹c sposób przemieszczania siê mieszkañców w uk³adach osadniczych,
Hagerstrand i kontynuatorzy jego koncepcji (Pred 1981) opracowali metodê klasyfikacji i graficznego odwzorowywania czasowo-przestrzennych parametrów
zarówno codziennych, jak i urednionych szlaków ¿ycia, oraz analizowania
ich zbiorów (wprowadzaj¹c pojêcie wi¹zek szlaków). Ta metoda, zasadniczo
wykorzystywana przez autorów do badania mo¿liwoci i okolicznoci kontaktów
miêdzyludzkich, umo¿liwiæ tak¿e mo¿e okrelanie miejsc, czasu i okolicznoci
(np. w drodze do pracy, w czasie spaceru, zakupów, wycieczki, odwiedzin towarzyskich itd.) kontaktu z konkretnymi krajobrazami, mo¿e byæ podstaw¹ dania
odpowiedzi na pytanie: które krajobrazy, kiedy, przez kogo (w sensie np.przynale¿noci do grupy spo³ecznej) i w jakich okolicznociach s¹ przedmiotem percepcji. Mo¿na siê wiêc spodziewaæ, ¿e zró¿nicowanie jakoci przestrzeni, w której bytuje jednostka lub grupa spo³eczna, relacjonowane dotychczas raczej w kategoriach wyró¿niania miejsc i obszarów (np. u Bohma i Karwowskiej 1994),
bêdzie mog³o siê prze³o¿yæ na bardziej wymierne i u¿yteczne dla planowania
krajobrazu dane dotycz¹ce sprzê¿eñ potrzeb co do krajobrazu i stanu ich zaspokojenia (odniesione do konkretnych osób lub grup spo³ecznych).
Badania percepcji krajobrazu wskazuj¹ na to np. ¿e w okresie wczesnego
dzieciñstwa najbli¿sze otoczenie (tzw. Strefa Komfortu i Bezpieczeñstwa  Wojciechowski 1986) jest przedmiotem szczególnie wnikliwej obserwacji dzieci (por.
Gmuchian 1981), niezwracaj¹cych uwagi na obiekty t³a. Te w³anie obiekty najbli¿szego otoczenia s¹ tworzywem asocjowania nazw, cech i jakoci elementów
otoczenia, stanowi¹ przedmiot dowiadczania krajobrazu(Appleton 1996; Tuan
1975), s³u¿¹ dalej jako podstawowe wzorce w procesie percepcji.
Wyniki badañ empirycznych oceny jakoci krajobrazu przez mieszkañców
wsi regionu lubelskiego (Ka³amucka 2002) dowodz¹, ¿e z regu³y akceptuj¹ oni
jako ³adne krajobrazy najbli¿szej okolicy, nie zwracaj¹c jednak uwagi na ich
cechy szczególne. Traktuj¹ je jako pewn¹ normê, od której odchylenia (np. nowe
obiekty, dotychczas niewystêpuj¹ce) mog¹ dopiero wzbudziæ ¿ywszy sprzeciw
lub aprobatê. Krajobrazy widziane podczas wycieczki, pielgrzymki, wizyty u krewnych w innej czêci Polski s¹ wspominane, ich oceny s¹ o wiele wyraniejsze.
Wyniki podobnych badañ oraz przegl¹d publikacji powiêconych percepcji
rodowiska prowadz¹ do konkluzji, ¿e sytuacje wiadomej i wszechstronnej, niezak³óconej obserwacji i kontemplacji krajobrazu zdarzaj¹ siê relatywnie rzadko,
s¹ najczêciej nastêpstwem wiadomego wyboru sytuacji i obiektu. Poza tymi
przypadkami rejestracja wzrokowa cech otoczenia ma charakter utylitarny. Cechy krajobrazu w granicach pewnej, utrwalonej dowiadczeniem (lub ustalonej
niekiedy na podstawie uprzednich informacji) normy s¹ zapamiêtywane wyj¹tkowo. To, co pozostaje w pamiêci, to odchylenia od tej normy.
Odrêbnie zatem w zadaniach dotycz¹cych kszta³towania i ochrony krajobrazu nale¿a³oby traktowaæ te, które na podstawie czasoprzestrzennych szlaków
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¿ycia bêd¹ okrelone jako kluczowe w tworzeniu standardu lub normy swojskiego krajobrazu, odrêbnie te, które pozostaj¹ na uboczu najbardziej uczêszczanych szlaków ¿ycia i w sposób szczególny te, które choæ obserwowane rzadziej dostarczaj¹ proporcjonalnie wiêcej i bardziej zró¿nicowanych informacji
i wra¿eñ, zaspokajaj¹c inne grupy potrzeb i to wiêkszej populacji. Do tych ostatnich na pewno zaliczyæ nale¿y krajobrazy uznane lub zas³uguj¹ce na tworzenie
sk³adowych dziedzictwa kulturowego, niezale¿nie od ich genezy i aktualnego
statusu (Wojciechowski 1996).
Wyró¿nianie w obrêbie teoretycznie jednolitych pod wzglêdem jakoci krajobrazu powierzchni ci¹gów lub punktów o szczególnym znaczeniu w praktyce
kszta³towania i ochrony krajobrazu jest od dawna przyjêtym rozwi¹zaniem praktycznym. Tak¿e ocena jakoci krajobrazu wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych lub
panoram widocznych z wyró¿nionych punktów widokowych jest powszechnie
przyjêt¹ praktyk¹. Ta wielokrotnie wypróbowana metoda nawi¹zuje bezporednio do dotychczas stosunkowo rzadko w polskiej literaturze relacjonowanych
nowych koncepcji przestrzeni (Wojciechowski 1998).
Wychodz¹c zatem z koncepcji niejednakowej wagi i funkcji krajobrazów
obszaru w pewien sposób przyporz¹dkowanego okrelonej spo³ecznoci, mo¿na
uwzglêdniæ wyró¿nione (w oparciu o koncepcje Lyncha) przez Altmana i Chalmersa (1980) percepcyjne adresy kodowania informacji o rodowisku (kierunki, cie¿ki, krawêdzie ,dystrykty, wêz³y i obiekty znacz¹ce  landmarks  skorelowaæ je z uk³adem wi¹zek szlaków ¿ycia, uzyskuj¹c dodatkowy zestaw miar
waloryzuj¹cych krajobrazy.
Przyjmuj¹c niejednakow¹ wagê i funkcje ró¿nych klas krajobrazów w zaspokojeniu potrzeb istotnych dla jakoci ¿ycia, nale¿y wypracowaæ odrêbne metody
ich klasyfikacji i oceny jakociowej, adekwatne do przyporz¹dkowanej im roli.
W szczególnoci przy zastosowaniu podzia³u krajobrazów stanowi¹cych dziedzictwo kulturowe na swojskie  i emblematyczne (Wojciechowski 1997)
uwa¿am, ¿e dla krajobrazów swojskich nale¿y stosowaæ metody klasyfikacji,
a nastêpnie planowania i ochrony uwzglêdniaj¹ce ich naturaln¹ zmiennoæ, mo¿liwoæ powstawania nowych generacji i klas krajobrazów swojskich (wernakularnych), charakterystycznych dla regionu i kraju.
Wiêkszoæ poruszanych tu problemów wymaga jeszcze pog³êbionych studiów, gruntownej analizy najnowszego pimiennictwa i najnowszych wyników
badañ empirycznych. Najistotniejsze wydaj¹ siê zagadnienia nabieraj¹cych nowej istotnoci walorów (tak¿e z punktu widzenia subiektywnego przeciêtnych
mieszkañców ró¿nych regionów Polski) krajobrazów obecnie powstaj¹cych i kszta³towanych w nowych warunkach technicznych, ekonomicznych i kulturowych oraz
krajobrazów dotychczas pozostaj¹cych poza zasiêgiem praktykowanych form
ochrony, a zas³uguj¹cych na dzia³ania ochronne lub rewaloryzacyjne (Bogdanowski 1994).
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SUMMARY

According to the majority of published studies the quality of life depends on the degree of the
fulfillment of human needs related to certain set of standards valid for the particular society. There
are some cathegories of needs, related to biological, social and psychological aspects of life which
are closely connected with landscape properties and values.
The quality of landscape understood as holistic natural system encompassing all aspects of
matter and energy flows affects the level of quality of life in terms of the objective, measurable
conditions of biological well being or level of the environmental comfort.
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The perceived landscape features may be considered as affecting subjective assessment of the
individual quality of life level in both direct and indirect ways. The direct way of perceived landscape
features affecting overall quality of life level is realized when some kind of human need is fulfilled
principally in connection with any landscape property. Indirectly various landscape features are
able to influence the level of satisfaction as the landscape context of housing conditions, playground localities, recreational areas setting etc.
The validity of the landscape dependent component of the overall measure of the quality of
life can have various significances in relation to the possibility and opportunity of the particular
landscape perception what depends on its social localization. This phenomenon should be taken
into consideration during any landscape evaluation procedure.

