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Cel modułu Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu 
poznania polskiej tradycji w kształtowaniu krajobrazu Polski i 
projektowania krajobrazu związanego z polską tradycją. Do 
tego potrzebne jest nabycie wiedzy i umiejętności z: 
rozpoznawania cech charakteryzujących krajobraz kulturowy 
oraz określania wartości krajobrazu kulturowego i jego 
składników. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Krajobrazy Polski: krajobraz nadmorski i krajobraz 
polodowcowy - ogrody Pomorza, Warmii i Mazur; krajobraz 
nizinny – ogrody Mazowsza, Podlasia i Wielkopolski; krajobraz 
falisty i górski – ogrody Małopolski i Śląska. Globalizm i 
regionalizm. Roślinność rodzima i introdukowana. Unikatowość 
krajobrazu Polski. 
Prawne podstawy oceny krajobrazu. Ocena krajobrazu 
kulturowego w świetle tradycjiOcena wartości krajobrazu ze 
względu na jego wartości funkcjonalne: położenie, dostępność, 
surowce, gleby, zaplecze demograficzne. Ocena wartości 
krajobrazu ze względu na czynniki przyrodnicze, krajobrazowe, 
estetyczne, materialne. Stosowane metody oceny krajobrazu 
ze względu na preferowane wartości. Stosowane metody 
rekompensowania wartości likwidowanych. 
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dydaktyczne 

Wykład powiązany z ćwiczeniami, na których dokonywana jest 
omawiana ocena i sporządzany projekt. 

 


