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Cel badań i metoda badawcza 

krajobraz jako rzeczywistość społeczna

składająca się z warstw (Scott, Bullen, 2004):
• utylitarnej

• przyrodniczej

• sentymentalnej• sentymentalnej

• estetycznej

• kulturowej

• turystycznej

wywiad grupowy (tzw. focus group) 



Cel badań i metoda badawcza 

• kwestionariusz indywidualny

• kwestionariusz grupowy

fotogramy przedstawiające krajobraz: fotogramy przedstawiające krajobraz: 
• komponenty o pochodzeniu naturalnym i częściowo-naturalnym

• komponenty antropogeniczne o wartościach historyczno-kulturowych

• współczesne komponenty antropogeniczne



Obiekt badawczy

źródło: WBGiTR w Lublinie/Oddział Zamość



Wyniki

tradycyjny wzór oceny krajobrazu

„Wąwozy są głębokie, 3 czy 4 metry. Jeden drugiemu po 
polu jeździ i już się kłócą…”

„… miał 8 ha w 56 kawałkach. I czasem było tak, że 
zapomniał albo zaorać albo wykosić…”



Wyniki

tradycyjny wzór oceny krajobrazu

„… Taka działeczka w środku wsi na pewno by się 
przydała w każdej jednej … Może ktoś zechce 
pobudować tam dom, może kapliczkę, może boisko do pobudować tam dom, może kapliczkę, może boisko do 
grania w piłkę.”



Wyniki

turystyka

„U nas na wsi to jest taka dawna pralnia. Jest w takich 
pagórach. W takim debrze. Teraz mają to utwardzić, 
żeby to turyści widzieli…”żeby to turyści widzieli…”



Wyniki

turystyka

„Żeby coś takiego zrobić, żeby to się rzucało w oko, jak 
ktoś jedzie samochodem”  „Żeby jakiś znak, a przy nim 
jakieś zdjęcie, to by ludzie wiedzieli…”jakieś zdjęcie, to by ludzie wiedzieli…”



Wyniki

polityka Unii Europejskiej

„Bo tutaj są takie łąki od Iłowca, takie duże połacie łąk i 
taki pan wydzierżawił, chyba z 50 ha, i raz do roku te 
łąki kosi. Bo jest tam zachowawczy gatunek tych łąki kosi. Bo jest tam zachowawczy gatunek tych 
ptaków, nie wiem jakich. On te łąki kosi … gdy nie ma 
lęgów i bierze dopłaty. To jeden ten rejon jest i więcej 
nikt.” 



Wnioski

utylitarne podejście do krajobrazu

kryterium produkcyjnekryterium produkcyjne

otwartość na przyjęcie innej perspektywy
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