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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):
a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:
METODYKA OCENY ZRÓŻNICOWANIA RZEŹBY TERENU NA WYBRANYCH
PRZYKŁADACH MŁODOGLACJALNYCH OBSZARÓW POLSKI PÓŁNOCNEJ
b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci
wydawniczy) – w układzie chronologicznym:
[1]. Kot R. 2012a. Zastosowanie indeksu georóżnorodności dla określenia zróżnicowania
rzeźby terenu na przykładzie zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze
Chełmińskie, Problemy Ekologii Krajobrazu. 33, Lublin, 87–96.
(Wykaz MNiSW: lista B, 4 pkt.)
[2]. Kot R., 2012b. Zastosowanie kartograficznej metody określenia zróżnicowania rzeźby
terenu w ocenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego na przykładzie fragmentu zlewni
reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze Chełmińskie, Problemy Ekologii
Krajobrazu, 34, Warszawa-Biała Podlaska, 95–102.
(Wykaz MNiSW: lista B, 4 pkt.)
[3]. Kot R., 2014. Zastosowanie modelowania GIS w ocenie georóżnorodności, Problemy
Ekologii Krajobrazu, 38,Warszawa, 95–105.
(Wykaz MNiSW: lista B, 5 pkt.)
[4]. Kot R., 2015b. The point bonitation method for evaluating geodiversity: a guide with
examples (Polish Lowland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 97(2),
375–393. doi:10.1111/geoa.12079.
(Wykaz MNiSW: lista A, 25 pkt., IF: 1.609)
[5]. Kot R., Leśniak K., 2017. Impact of different roughness coefficients applied to relief
diversity evaluation: Chełmno Lakeland (Polish Lowland). Geografiska Annaler: Series
A,
Physical
Geography,
99(2),
102–114.
http://dx.doi.org/10.1080/04353676.2017.1286547.
(Wykaz MNiSW: lista A, 25 pkt., IF: 1.302)
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zainicjowaniu koncepcji artykułu, wykonaniu
wszystkich map i rycin, oraz współtworzeniu obliczeń oraz tekstu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 80%.
[6]. Kot R., 2017. A comparison of results from geomorphological diversity evaluation
methods in the Polish Lowland (Toruń Basin and Chełmno Lakeland). Geografisk
Tidsskrift-Danish
Journal
of
Geography,
•••/•,
•••–•••.
http://dx.doi.org/10.1080/00167223.2017.1343673.
(Wykaz MNiSW: lista A, 20 pkt., IF: 0.807)
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.
Prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego zostały opublikowane w okresie od 2012
do 2017 roku. Pięć z nich to prace jednoautorskie, a pozostała jest pracą współautorską. Trzy z nich,
w tym praca współautorska, opublikowane zostały w indeksowanych czasopismach z bazy Journal
Citation Reports (JCR), natomiast pozostałe w punktowanych czasopismach z Listy B MNiSW.
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Moje zainteresowania problematyką oceny georóżnorodności krajobrazów rozpoczęły się w
trakcie przygotowywania pracy magisterskiej i nawiązują do prac z zakresu geografii fizycznej
kompleksowej, w tym podziałów krajobrazu i ocen środowiska przyrodniczego rozpoczętych przez
prof. dr. hab. R. Galona, prof. dr. hab. W. Niewiarowskiego i kontynuowanych przez prof. dr. hab.
L. Andrzejewskiego.
W pracy magisterskiej podjąłem problem delimitacji jednostek krajobrazowych i ich
waloryzacji na przykładzie fragmentu doliny Osy. Zagadnienie georóżnorodności krajobrazu i
metody jej oceny stały się głównym przedmiotem badań w ramach rozprawy doktorskiej. Jej
głównym osiągnięciem było opracowanie kompleksowej oceny wszystkich abiotycznych
elementów krajobrazu środkowego odcinka doliny dolnej Wisły. Oceny rozprawy doktorskiej
podjęli się prof. dr hab. A. Kostrzewski i prof. dr hab. A. Richling. Po uzyskaniu doktoratu moje
zainteresowania problematyką georóżnorodności krajobrazów i jej oceny rozwijały się w oparciu o
bezpośrednie badania w terenie, dotyczące delimitacji jednostek rzeźby terenu oraz liczne dyskusje
w gronie specjalistów m.in. w ramach Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu oraz dyskusje na
wielu konferencjach naukowych. W efekcie przygotowałem i wygłosiłem ponad 25 posterów i
referatów, głównie na konferencjach krajowych.
Pojęcie georóżnorodność funkcjonuje w literaturze naukowej od końca XX wieku (porównaj
Gray 2004, s. 6). W literaturze pojawiają się sugestie wcześniejszego użycia tego pojęcia ale w
innym znaczeniu (Serrano, Ruiz-Flaño 2007b, s. 140). Georóżnorodność obecnie rozumiana jest
jako zróżnicowanie wszystkich abiotycznych składowych krajobrazu (Kostrzewski 1997, 1998,
2011; Gray 2004; Zwoliński 2004; Kot 2006, 2015b; Kozłowski 2004; Richling, Solon 2011;
Serrano, Ruiz-Flaño 2007a, 2007b; Serrano i in. 2009; Pellitero i in. 2015). Może być ona
rozpoznawana i badana w różnych skalach i na różnych poziomach, od cząstek po cały krajobraz
(Degórski 2001; Kot 2006; Serrano, Ruiz-Flaño 2007b; Hjort, Luoto 2010). Jednym ze
szczególnych abiotycznych elementów krajobrazu jest rzeźba terenu. Jej szczególność wyraźnie
widoczna jest w kontekście delimitacji jednostek krajobrazowych różnej dymensji. Zróżnicowanie
rzeźby terenu może być rozpatrywane w kontekście stref morfogenetycznych, typów rzeźby,
zespołów form czy pojedynczych form (Kostrzewski 1998, 2011; Zwoliński 2009, 2010a). W
literaturze krajowej i zagranicznej zróżnicowanie rzeźby terenu jest różnie nazywane landform
geodiversity (Zwoliński 2009), geomorphodiversity (Panizza 2009; Testa i in. 2013), relief
geodiversity (Kostrzewski 2011; Kot 2015b), geomorphological heterogeneity (Nichols,
Killingbeck, August 1998), relief diversity (Kot, Leśniak 2017), geomorphological diversity (Kot
2017). W badaniach prowadzonych przez habilitanta zróżnicowanie rzeźby terenu jest rozumiane
szeroko i obejmuje zróżnicowanie jednostek (np. form i zespołów form rzeźby terenu, typów rzeźby
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czy stref morfogenetycznych), procesów, topografii i wieku (Kot 2017). W teorii oceny jej
podstawową częścią jest podział metod oceny (Bartkowski 1986, Sołowiej 1992). W zakresie metod
oceny georóżnorodności istnieją również w literaturze propozycje ich podziału m.in. na
bezpośrednie direct i pośrednie indirect (Pellitero i in. 2015), jakościowe qualitative, ilościowe
quantitative, jakościowo-ilościowe qualitative-quantitative (Zwoliński i in. 2016), jednokryterialne
single-criteria, wielokryterialne multi-criteria (Kot 2017).
W ramach przedstawionego osiągnięcia naukowego analizowano procedury i etapy
realizacji wielu używanych dotychczas metod, które zastosowano dla oceny zróżnicowania rzeźby
terenu. W osiągnięciu naukowym zaproponowano ich modyfikacje lub wprowadzono nowe
rozwiązania. W ramach rozwiązań metodycznych szeroko stosowano narzędzia GIS w celu
zautomatyzowania wypracowanych procedur ocen. W pracach używano modeli rastrowych i
wektorowych. Wszystkie te działania oraz porównania wyników ocen miały zgodnie z
dotychczasowym stanem wiedzy ułatwić wytypowanie najlepszych metod oceny zróżnicowania
rzeźby terenu. Oceny zróżnicowania rzeźby terenu stosowano na kilku obszarach testowych w
obrębie rzeźby młodoglacjalnej m.in.: Basen Unisławski, Basen Świecki, Kotlina Toruńska,
Pojezierze Chełmińskie (Koniczynka). Obszary te położone są w 5 (Kondracki 1998) lub 4 (Kot
2015a) zróżnicowanych mezoregionach fizycznogeograficznych obejmujących krajobrazy dolinne i
wysoczyznowe.
We wszystkich pracach podkreślany jest przestrzenny aspekt prowadzonych badań. Oznacza
to, że badania i uzyskane wyniki odnoszą się do ciągłych powierzchni młodoglacjalnych obszarów
Polski Północnej. Uzyskane wyniki można także ekstrapolować na inne obszary o podobnych
cechach. Zastosowane badania opisu walorów przyrodniczych mają znaczący ładunek aplikacyjny.
Umożliwiają one wytypowanie terenów najwyżej ocenionych i tym samym najwartościowszych.
Minimalizują subiektywizm, który może decydować o wyniku oceny różnorodności i równocześnie
wskazaniu obszarów cennych.
Przestrzenne i ciągłe badania różnią się od analiz i ocen pojedynczych, często niewielkich
obiektów – geostanowisk (porównaj Migoń 2012, s. 122128). W ocenie geostanowisk niektóre z
użytych metod z powodzeniem mogą być stosowane (np. bonitacja punktowa). Dlatego ważne jest
rozpoznanie wad i zalet metod używanych w ocenie. Zdaniem habilitanta wyznaczanie najbardziej
zróżnicowanych obszarów w ujęciu przestrzennym może mieć duże znaczenie w geoochronie czy
geoturystyce. Wskazanie takich obszarów jest również istotne dla właściwego zarządzania
środowiskiem czy rozwoju funkcji edukacyjnych.
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Główne problemy ujęte w zakresie prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego
dotyczą:
- metody bonitacji punktowej głównie w odniesieniu do rzeźby terenu, jej ograniczeń i zalet
[4].
- zastosowania metody bonitacyjno-kartograficznej dla obszarów młodoglacjalnych [2].
- zastosowania modelowania GIS w ocenie georóżnorodności [3, 5, 6].
- zastosowania indeksu georóżnorodności oraz jego składowych w kontekście oceny
zróżnicowania rzeźby terenu [1, 3, 5, 6].
- analizy porównawczej różnych metod oceny zróżnicowania rzeźby terenu na podstawie ich
wyników [6].
Problem bonitacji punktowej w najszerszym zakresie został przedstawiony w pracy pt. „The
point bonitation method for evaluating geodiversity: a guide with examples (Polish Lowland)” z
2015 roku (Kot 2015b) [4].
Bonitacja punktowa jest w Polsce popularną i często stosowaną metodą oceny krajobrazu
dla różnych potrzeb. W ocenach abiotycznych elementów krajobrazu jest ona różnie nazywana, w
cytowanej pracy bonitation method, w innych scoring system (Fassoulas i in. 2012) weighting
(Martínez-Graña i in. 2013), numerical scoring (White, Wakelin-King 2014). W niektórych,
głównie zagranicznych pracach, autorzy używają także prostszych wersji bonitacji, nadając jej
różne nazwy, np. the number of different elements (Őrsi 2011; Pellitero i in. 2011), geodiversity
index (Pereira i in. 2013; Silva i in. 2013), total diversity (Hjort, Luoto 2010), categorization and
computation of landform geodiversity (Zwoliński 2009). Metoda bonitacji punktowej była używana
w ocenie georóżnorodności ale w ogólnej skali i dla odmiennych obszarów (Kostrzewski i in.
1998). W publikacji autora z 2006 roku (Kot 2006) opracowano kompleksową ocenę
georóżnorodności metodą bonitacji punktowej, którą testowano na polodowcowym obszarze
nizinnym. Metodę tę użyto w Polsce dla oceny georóżnorodności obszarów górskich (RadwanekBąk, Laskowicz 2012).
W artykule ujętym w osiągnięciu naukowym szeroko analizowano walory i wady metody
bonitacji punktowej. Na różnych przykładach pokazano, jakie etapy postępowania i dokonane
wybory wpływają na wynik oceny georóżnorodności przy użyciu tej metody. W ocenie
zróżnicowania metodą bonitacji punktowej we wszystkich omawianych przykładach wszystkie
cechy i kryteria oceny są równoważne.
Kryteriami oceny mogą być zmienne wyrażone za pomocą różnych standardowych typów
danych (np. liczbowych, ciągłych, dyskretnych). Dane te mogą być wyrażone również w różnych
jednostkach. Może to powodować trudności podczas ich porównywania i oceny. Na przykładzie
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prostego eksperymentu, w którym podano wartości liczby typów rzeźby i liczby typów gleb,
pokazano jak różna liczba przedziałów oraz przyznawane im punkty mogą wpływać na wynik
oceny i faworyzowanie jednego z kryteriów oceny (Tab. 6 – 13). Wykazano, że etap ten jest istotny
w kontekście ograniczenia subiektywizmu oceny metodą bonitacji punktowej. Operacje na danych i
różne metody klasyfikacji podziału na przedziały, zwłaszcza nieodpowiednio dostosowane do
określonego typu danych, wpływają na wynik oceny. Pokazano to na Ryc. 3a-b oraz Ryc. 6a-b.
Różna liczba kryteriów oceny nie ogranicza użycia metody, co pokazano porównując
ocenę zróżnicowania rzeźby terenu (uwzględniono 4 kryteria oceny) i gleb (uwzględniono 2
kryteria oceny) (Ryc. 1, Level 2; Ryc. 5 a i b).
Kolejnym ważnym zagadnieniem w kontekście oceny i to nie tylko za pomocą metody
bonitacji punktowej jest skala oceny. Wyniki oceny mogą być przedstawione praktycznie w
dowolnej skali. Ogranicza je tylko odpowiednia jakość wizualizacji. W omawianym artykule, na
przykładzie oceny za pomocą bonitacji punktowej wykazano jak ważny jest wybór skali oceny. Już
we wcześniejszych pracach dotyczących metodyki oceny środowiska przyrodniczego podkreślano
wagę wyboru skali i wynikające z tego konsekwencje tłumacząc, że skali podporządkowane są inne
etapy oceny (porównaj Bartkowski 1986; Sołowiej 1992). W tym przypadku pokazano, że różna
skala opracowania 1:10 000 lub 1:25 000 wyraźnie wpływa nie tylko na rangę, kształt i przebieg
granic wydzieleń (np. typów form terenu, typów rzeźby), ale także na uzyskane wyniki oceny
(porównaj Ryc. 7a i 7b oraz Ryc. 7c i 7d). Rycina ta pokazuje także, jak różna liczba przedziałów
zastosowanych w tej samej skali, wpływa na uzyskany wynik (porównaj Ryc. 7a i 7c albo Ryc. 7b i
7d). Najwyżej ocenione obszary zajmują różne powierzchnie i rozmieszczenie.
Na przykładzie oceny rzeźby terenu w okolicach Koniczynki, pokazano w jakim zakresie
wybór pola podstawowego oceny, decyduje o ostatecznym wyniku oceny. Problem rangi,
wielkości i kształtu pola podstawowego oceny jest powszechnie dyskutowany w literaturze w
znacznie szerszym kontekście (patrz Bartkowski 1986; Purtauf i in. 2005; Hengl 2006; Alhamad i
in. 2011 i cytowania w niej; Pellitero i in. 2011). W najogólniejszym ujęciu pola podstawowe oceny
podzielono na naturalne i sztuczne (Bartkowski 1986; Bastian, Schreiber 1999). Jak pokazano na
Ryc. 6, w odniesieniu do tej samej skali oceny, wybrana wielkość pola naturalnego (może i ranga?)
jest zbyt duża lub wielkość analizowanego obszaru zbyt mała. Zaprezentowane przykłady pokazują
różnice w wytypowaniu obszarów najwyżej ocenionych oraz wyraźne różnice w ich wielkości.
W analizowanej pracy omówiono kroki i wybory, które mogą wpływać na ostateczny wynik
oceny zróżnicowania rzeźby terenu metodą bonitacji punktowej. Pokazano także zalety tej metody,
jej przejrzystość, łatwość użycia, logikę zastosowanych rozwiązań i procedur, możliwość
porównywania różnych cech wyrażonych w różnych jednostkach. Artykuł stanowi swego rodzaju
zwartą

instrukcję

omawiającą

zastosowanie
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georóżnorodności, także zróżnicowania poszczególnych jej elementów, w tym także rzeźby terenu.
Po raz pierwszy przedstawia on w tak szerokim ujęciu nie tylko podstawowe etapy oceny metodą
bonitacji punktowej realizowanej na różnych poziomach ale także omawia właściwości i
konsekwencje dokonywanych wyborów, które istotnie wpływają na wynik oceny.
Kolejny problemem ujęty w osiągnięciu naukowym dotyczy zastosowania metody
bonitacyjno-kartograficznej dla obszarów młodoglacjalnych. Został on przedstawiony w pracy pt.
„Zastosowanie kartograficznej metody określenia zróżnicowania rzeźby terenu w ocenie potencjału
turystyczno-rekreacyjnego na przykładzie fragmentu zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej,
Pojezierze Chełmińskie” (Kot 2012b) [2].
Na początku XXI wieku zaproponowano rozwinięcie metody oceny zróżnicowania rzeźby
terenu, która nawiązuje do wcześniejszej, zastosowanej dla całej Polski przez A. Kostrzewskiego i
in. (1997, 1998). Procedura postępowania, prowadzona była głównie dla obszarów górskich
(Zwoliński 2009, 2010a). Metoda ta może być nazwana jako bonitacyjno-kartograficzna. Różni się
ona od tej z końca XX wieku tym, że wykonywana jest przy użyciu oprogramowania GIS.
Generowanie map oraz obliczenia realizowane są przy użyciu narzędzi GIS (najczęściej algebry
map) i rastrowego modelu danych.
W pracy zastosowano zaproponowaną wcześniej przez Z. Zwolińskiego (2009, 2010a)
metodę bonitacyjno-kartograficzną na względnie płaskim, młodoglacjalnym obszarze zlewni
reprezentatywnej Strugi Toruńskiej. Wybór skali opracowania i obszaru badań determinują rangę i
szczegółowość rozpatrywanych cech jakościowych i ilościowych. Dla polodowcowego obszaru
nizinnego rozpoznanego w szczegółowej skali 1:25 000 wykonano trzy mapy: hipsometryczną,
typów form terenu oraz pokrycia terenu/użytkowania ziemi. Na ich podstawie stworzono trzy mapy
pochodne: wysokości lokalnych, fragmentacji rzeźby terenu i zachowania rzeźby terenu. Cechy
przedstawione na każdej z trzech map podzielono na odpowiednią liczbę przedziałów (4 lub 3).
Szerokości przedziałów dostosowano do specyfiki ocenianego obszaru młodoglacjalnego.
Poszczególnym klasom przyznano odpowiednie wartości punktów. Używając algebry map i
oprogramowania GIS, wykonano ocenę georóżnorodności rzeźby terenu metodą bonitacyjnokartograficzną. Okazało się, że w ocenie obszaru nizinnego, istotny jest także wybór rozdzielczości
rastra wynikowego.
Zebrane doświadczenia z wykonanych badań na polodowcowym obszarze nizinnym przy
użyciu metody bonitacyjno-kartograficznej, autor wykorzystał także w innym opracowaniu ujętym
w analizowanym zestawie sześciu prac (Kot 2017). Warto podkreślić, że w artykule na Ryc. 3
zaprezentowano także wyniki zróżnicowania rzeźby terenu trzema różnymi metodami oceny i
różnymi metodami klasyfikacji danych. Z jednej strony jest ona uzupełnieniem dyskusji wpływu
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wyboru metody klasyfikacji na wynik oceny (Kot 2015b), a z drugiej zapowiedzią dalszych badań
nad wykorzystaniem i porównaniem wyników różnych metod oceny zróżnicowania rzeźby terenu
(Kot 2014, 2017).
Zagadnienie

modelowania

GIS

w

ocenie

georóżnorodności

przede

wszystkim

zaprezentowano w pracy pt. „Zastosowanie modelowania GIS w ocenie georóżnorodności” (Kot
2014) [3]. Natomiast w węższym zakresie problem ten zawarty jest także w pracach R. Kota (2017)
[6] oraz R. Kota i K. Leśniaka (2017) [5].
Wykorzystanie najnowszych narzędzi i programów znajduje szerokie zastosowanie także w
ocenie georóżnorodności (porównaj np. Zwoliński 2007, 2009, 2010a; Hjort, Luoto 2010, 2012;
Zwoliński, Stachowiak 2012). W cytowanej pracy nawiązano do powszechnego zastosowania
najnowszych narzędzi GIS w analizach i ocenach krajobrazu. Powtarzalne czynności w ocenie
zróżnicowania abiotycznych elementów krajobrazu powinny być wykonywane automatycznie lub
półautomatycznie, co znacząco przyspiesza i ułatwia wybrane procedury. Wykonywane procedury
oceny zróżnicowania zaprezentowano na uproszczonych modelach (flowchart). Wszystkie prace i
analizy realizowano w modelu wektorowym i jednym programie ArcGIS (ArcInfo). Prace
prowadzono na obszarze testowym „Kotlina Toruńska” w odniesieniu do analizy zróżnicowania
spadków, czyli jednego z parametrów topograficznych rzeźby terenu. Zdigitalizowane z mapy
topograficznej poziomice były podstawą dla stworzenia cyfrowego modelu wysokości (CMW), a
następnie jego przetworzenia i wykonania numerycznego modelu terenu (NMT) i ostatecznie map
spadków (Zwoliński 2010b). Mapy spadków wykonano w dwóch wariantach, co 0.1° i w 6
przedziałach. Zakresy przedziałów ustalono arbitralnie, na podstawie wartości rozkładu danych
wynikających z charakteru rzeźby młodoglacjalnej. Mapy z przypisanymi wartościami nachyleń
stanowiły materiał niezbędny do zaprojektowania automatycznego lub półautomatycznego
zastosowania wybranych metod oceny. Wśród użytych metod były metryki krajobrazowe, szeroko
omówione we wcześniejszej pracy (Kot,

Leśniak 2006), parametry topograficzne oraz

współczynnik chropowatości (R) uwzględniany w indeksie georóżnorodności zaproponowanym
wcześniej przez (Serrano, Ruiz-Flaño 2007a, 2007b). W omawianej publikacji dla obszarów
względnie płaskich zaproponowano zmodyfikowaną wersję współczynnika (R) czyli (Rw).
Zaproponowany współczynnik (Rw) był stosowany i dyskutowany także w pracach (Kot 2017; Kot,
Leśniak 2017). W artykule podkreślono, że rozdzielczość modelu wysokościowego ale także liczba
przedziałów i użyta metoda klasyfikacji danych, mogą wpływać na wynik oceny zróżnicowania
rzeźby terenu. Może to mieć wpływ na wytypowanie obszarów najbardziej zróżnicowanych.
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Problem zastosowania indeksu georóżnorodności po raz pierwszy dla nizinnych obszarów
młodoglacjalnych podjęto w pracy pt. „Zastosowanie indeksu georóżnorodności dla określenia
zróżnicowania rzeźby terenu na przykładzie zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej” (Kot
2012a) [1]. Problem ten podjęto w kolejnych pracach ujętych w osiągnięciu (Kot 2014 [3], Kot
2017 [6], Kot, Leśniak 2017 [5]).
Indeks georóżnorodności, jak wcześniej wspomniano, zaproponowali E. Serrano i P. RuizFlaño (2007a, 2007b) do oceny georóżnorodności na obszarze górskim. Sposób obliczenia
składowych indeksu dostosowano do topograficznie odmiennych warunków względnie płaskiego,
polodowcowego obszaru młodoglacjalnego Niżu Polskiego. Obszarem testowym był fragment
zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej w okolicach Koniczynki (Pojezierze Chełmińskie). W
publikacji wykazano, że jeżeli pola oceny (kwadraty) są tej samej wielkości, to w obliczaniu
indeksu georóżnorodności można zrezygnować z dzielenia przez taką samą wartość logarytmu z
powierzchni (lnS). Użycie ilorazu jest uzasadnione jedynie w przypadku pól odniesienia o różnych
powierzchniach (np. pól naturalnych różnej rangi). Zakresy współczynnika chropowatości (R)
obliczone według propozycji E. Serrano i P. Ruiz-Flaño (2007a, 2007b) dla niżu powinny być
zmodyfikowane. Zmienione zakresy przedziałów dla obszarów o niewielkich deniwelacjach i
nachyleniach także mogą dawać wynik trudny do interpretacji (Ryc. 2). Dlatego w pracy (Kot 2014)
zaproponowano odmienny sposób obliczenia współczynnika chropowatości (Rw), o czym
wspomniano wcześniej [3]. Uwzględnia on udział powierzchniowy wszystkich przedziałów
spadków oraz przydzielonych im wag. Różnice w obliczeniach i zasadność takiego postępowania
potwierdza analiza i interpretacja dwóch map (Kot 2014, Ryc. 5B oraz 5C). Ostatnią składową
indeksu georóżnorodności jest liczba typów elementów w polu podstawowym (Eg). W
opracowaniach oceny zróżnicowania rzeźby terenu stanowi ona liczbę typów rzeźby. W pracy
podkreślono znaczenie klasyfikacji form rzeźby terenu i ich rozpoznania w kontekście skali
opracowania. Wartość indeksu georóżnorodności na obszarach względnie płaskich, obliczanego
według propozycji E. Serrano i P. Ruiz-Flaño (2007a, 2007b), zależy głównie od liczebności typów
rzeźby terenu, czyli wartości (Eg). Nie bez znaczenia jest w tych badaniach przyjęta rozdzielczość
modelu 5m i uwzględniany w obliczeniach zakres spadków (co 1°). Zagadnienie wyboru
rozdzielczości modelu i zakresu spadków wymaga jednak dalszej dyskusji.
Zagadnienie zastosowania indeksu georóżnorodności i jego składowych w ocenie
zróżnicowania rzeźby terenu na nizinnym obszarze polodowcowym, kontynuowane jest w pracy pt.
„Impact of different roughness coefficients applied to relief diversity evaluation: Chełmno Lakeland
(Polish Lowland)” (Kot, Leśniak 2017) [5]. W pracy tej zbadano wpływ różnych współczynników
chropowatości na końcowy wynik oceny. Do analiz wybrano cztery współczynniki chropowatości
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zaproponowane przez różnych autorów (Serrano, Ruiz-Flaño 2007a, 2007b; Hjort, Luoto 2010;
Danz i in. 2011) oraz w pracy (Kot 2014). Współczynniki te obliczano na podstawie różnych
parametrów, odpowiednio: spadków, spadków i ekspozycji, wysokości oraz spadków. Składową
indeksu georóżnorodności, funkcję (V), wyrażono aż w 6 różnych wariantach. Obliczenia
uwzględniają liczbę typów (n=PR – patch richness McGarigal, Marks 1995) i liczbę jednostek
(m=NP – numer of patches McGarigal, Marks 1995) i przyjmują postać n, m, n+m, n×m,
n+m/(m+1), n×m/(m+1). Ostatecznie indeks georóżnorodności przyjmuje 20 różnych wariantów. W
pracy zbadano wpływ definicji współczynnika chropowatości na ostateczną ocenę zróżnicowania
rzeźby terenu. Ponieważ każdy indeks umożliwia wykonanie rankingu ocenianych pól
podstawowych, dla porównania zastosowano współczynnik korelacji rang. Charakterystyczne dla
obliczonych korelacji jest ich blokowanie po przekątnej (Tab. 4). Większy wpływ parametrów
topograficznych (współczynników chropowatości) na ocenę zróżnicowania rzeźby terenu widać
wyraźnie na przykładzie Ryc. 4. Parametry ze współczynnikami chropowatości pokazują znacznie
większe i bardziej zwarte obszary o największym zróżnicowaniu rzeźby terenu niż bez nich
(porównaj np. n, s na Ryc. 4). Pewnym zaskoczeniem jest to, że na obszarach względnie płaskich
topografia odgrywa dużą rolę w ocenie zróżnicowania rzeźby terenu, w modelu o rozdzielczości
25m i węższych zakresach spadków (co 0,5°). Ma to także pewne geomorfologiczne uzasadnienie,
ponieważ topografia jest uwzględniana w klasyfikacji form terenu. Jak pokazano nie wszystkie
obszary, na których odnotowano duże zróżnicowanie rzeźby terenu, można wyjaśnić tylko
parametrami topograficznymi i współczynnikiem chropowatości. Nie powinna być zatem pomijana
rola klasyfikacji rzeźby terenu i wydzielanych typów form terenu czy typów rzeźby. W pracy
potwierdzono dużą wartość współczynnika chropowatości (Rw). Wysoka wartość współczynnika
korelacji (Rw) oraz (IR) wskazuje, że można je stosować zamiennie.
W przypadku prowadzonych analiz w polach kwadratów, zrezygnowano z dzielenia przez
logarytm z ich powierzchni. Uzasadnienie tego postepowania podano już we wcześniejszej pracy
(Kot 2012a).
Ostatnia praca włączona do osiągnięcia naukowego pt. „A comparison of results from
geomorphological diversity evaluation methods in the Polish Lowland (Toruń Basin and Chełmno
Lakeland)” (Kot 2017) [6], ma charakter syntetyzujący. Wykonano w niej porównanie wyników 24
metod i wariantów ocen zróżnicowania rzeźby terenu. Na potrzeby analiz zastosowano także cztery
warianty metody użytej wcześniej do oceny georóżnorodności (Najwer, Zwoliński 2014).
Zastosowane w pracy metody podzielono na jednokryterialne i wielokryterialne. Zastosowane
metody i procedury pokazano na specjalnie przygotowanym schemacie blokowym (Ryc. 4).
Wszystkie metody oceny oraz ich warianty użyto dla dwóch rodzajów pól podstawowych o różnym
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kształcie (kwadrat, heksagon) o jednakowej powierzchni 1 km2. Dla wszystkich uzyskanych
wyników ocen obliczono współczynnik korelacji Kendalla, a wyniki zwizualizowano na mapach
używając trzech metod klasyfikacji danych i pięciu przedziałów. Takie podejście miało ograniczyć
wpływ różnej liczby przedziałów na wynik oceny. Wybór najwyżej ocenionych pól (około 20% z
każdej zastosowanej metody) pokazuje obszary o największym zróżnicowaniu rzeźby terenu (Ryc.
5-7). Umożliwia to wytypowanie na badanym obszarze testowym dwóch najbardziej
zróżnicowanych obszarów, co ma znaczenie w dalszym wnioskowaniu. Na uwagę zasługuje to, że
rozmieszczenie tych obszarów jest podobne w ocenie zarówno w polach kwadratowych jak i w
heksagonach. Analiza opracowanych map w oparciu o trzy główne kryteria, czyli stabilność
względem rozmieszczenia najwyżej ocenionych obszarów, stabilność względem metody
klasyfikacji

oraz

niezależność

wyniku

względem

użytego

pola

oceny,

spowodowała

zakwalifikowanie każdej z metody oceny lub jej wariantu do jednej z czterech grup. Do najlepszej
grupy należą metody, które najwyżej oceniają dwa obszary (wyznaczone przez większość z
zastosowanych metod oceny). Te obszary powinny się pokrywać i to niezależnie od użytej metody
klasyfikacji danych, czy kształtu wybranego pola oceny. Taki warunek spełniają tylko dwie spośród
24 metod oceny (Bon_2) oraz (WLC_4). Są to metody wielokryterialne, uwzględniające 12 tych
samych kryteriów oceny. Różnią się one tym, że w (Bon_2) wszystkie kryteria oceny są tak samo
ważne, a w (WLC_4) wyższe wagi uzyskały kryteria pośrednie (nachylenia) niż bezpośrednie (typy
rzeźby terenu). Wyniki tych dwóch metod są także wysoko skorelowane, co dodatkowo podkreśla
ich walory w kontekście najlepszej grupy ocen.
W pracy wykazano ponadto, że zastosowanie w ocenie zróżnicowania rzeźby terenu (a także
i w ogólności georóżnorodności krajobrazu) tylko metod opartych na parametrach topograficznych
może być uzasadnione w przypadku obszarów odległych, niedostępnych lub słabo zbadanych
(porównaj Hjort, Luoto 2012). W celu ujęcia całkowitego zróżnicowania rzeźby terenu należy
uwzględniać

także

zróżnicowanie

typów

form

terenu

(typów

rzeźby)

i

procesów

geomorfologicznych (Ryc. 11a-d). Procesy geomorfologiczne oraz inne m.in. geologiczne czy
hydrologiczne, były wcześniej uwzględniane w ocenach georóżnorodności (Hjort, Luoto 2010) ale
dotyczyły obszarów górskich. Są one wymieniane także w niektórych definicjach georóżnorodności
podawanych w literaturze (np. Gray 2004; Zwoliński 2004; Kot 2015b; Kozłowski 2004; Pellitero i
in. 2015; Serrano, Ruiz-Flaño 2007a, 2007b). W badaniach na polodowcowych obszarach
nizinnych jak wykazano, odgrywają one także ważną rolę. Rola procesów w ocenie zróżnicowania
rzeźby terenu została pokazana na przykładzie Ryc. 10. Jak wspomniano wcześniej, na badanym
obszarze większość metod oceny i ich wariantów, spośród 24 użytych w pracy, wskazała dwa
obszary o największym zróżnicowaniu rzeźby terenu (zbocze wraz z najbliższym otoczeniem oraz
pole wydmowe). Obszary te jednak bardzo się różnią tzn. w przypadku pierwszego, o wysokim
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zróżnicowaniu rzeźby terenu zdecydowało kilka zróżnicowanych, intensywnych procesów
geomorfologicznych,

które

przyczyniły

się

do

wykształcenia

dużej

zmienności

cech

topograficznych (Ryc. 10b i c, Ryc. 11d). Z kolei w sytuacji części pola wydmowego, do jego
wykształcenia przyczyniła się niewielka liczba intensywnych procesów geomorfologicznych (Ryc.
10a i d, Ryc. 11b). Przeprowadzone analizy oraz Ryc. 10 i 11 pokazują, że postulowane proste
wskaźniki oparte jedynie na parametrach topograficznych (Evans 1972, 1980; Minár, Evans 2008),
nie oceniają całkowitego zróżnicowania rzeźby terenu i nie wskazują w takim kontekście obszarów
najbardziej zróżnicowanych.
Dyskusja

różnych

metod

oceny

zróżnicowania

rzeźby

terenu,

automatyzacja

przeprowadzonych procedur, pokazanie i omówienie czynników, które wpływają na ostateczny
wynik oceny oraz wybór najlepszych metod oceny, mogą ułatwić wyznaczenie i wskazanie
najbardziej zróżnicowanych obszarów. Może to mieć duże znaczenie aplikacyjne w określeniu
potencjału turystycznego obszarów młodoglacjalnych (Kot 2012b), rozpoznaniu i wskazaniu usług
ekosystemowych (Kot 2017), zarządzaniu krajobrazem, geoturystyce czy geoochronie.
Za najważniejsze elementy przedstawionego osiągnięcia naukowego pt. „Metodyka oceny
zróżnicowania rzeźby terenu na wybranych przykładach młodoglacjalnych obszarów Polski
Północnej” uważam:


Kwantyfikację wad i zalet ocen zróżnicowania rzeźby terenu metodą bonitacji punktowej.

 Propozycję klasyfikacji kryteriów w metodzie bonitacyjno-kartograficznej dla oceny
zróżnicowania rzeźby terenu na nizinnych obszarach polodowcowych oraz przyznanie klasom
kryteriów odpowiednich wag.
 Adaptację indeksów georóżnorodności do polodowcowego obszaru nizinnego.
 Zaproponowanie nowego współczynnika chropowatości (Rw) i jego przydatności w ocenie
zróżnicowania rzeźby terenu młodoglacjalnych obszarów polodowcowych Niżu Polskiego.
 Zastosowanie metod WLC, które uwzględniają różną ważność i liczebność kryteriów w ocenie
zróżnicowania rzeźby terenu polodowcowego obszaru młodoglacjalnego.
 Porównanie wyników wielu metod zastosowanych w ocenie zróżnicowania rzeźby terenu.
 Podział metod oceny georóżnorodności na jednokryterialne (Single-criteria methods) i
wielokryterialne (Multi-criteria methods).
 Wskazanie i uzasadnienie najlepszych metod oceny zróżnicowania rzeźby terenu na nizinnym
obszarze polodowcowym.
 Zaproponowanie i wyjaśnienie pojęcia „całkowite zróżnicowanie rzeźby terenu” (total relief
diversity, total geomorphological diversity).
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 Wskazanie walorów aplikacyjnych zastosowania oceny zróżnicowania rzeźby terenu oraz
wytypowanych najlepszych metod jej oceny w zarządzaniu środowiskiem, określeniu potencjału
krajobrazu, świadczeniu usług ekosystemowych oraz w geoturystyce i geoochronie.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych (artystycznych).

A/ KLASYFIKACJA KRAJOBRAZU
Drugim ważnym obszarem badań habilitanta są badania krajobrazu w kontekście jego
delimitacji i klasyfikacji (typologii i regionalizacji). Przed doktoratem badania dotyczyły delimitacji
geokompleksów dymensji chorycznej (Kot 1999, 2000). Testowym obszarem prowadzonych badań
był rezerwat krajobrazowy „Dolina Osy”, położony na wschód od Grudziądza. W obrębie
fragmentu rezerwatu wyznaczono typy uroczysk. Zastosowano metodę czynników przewodnich. Za
najważniejsze kryteria delimitacji uznano rzeźbę ternu, użytkowanie ziemi, a w dalszej kolejności
typy siedlisk leśnych i litologię.
Problem zmian przestrzennych geokompleksów podjęto w pracy (Kot 2001). W okolicach
Topolna w Dolinie Dolnej Wisły wyznaczono pole testowe o powierzchni 15 km2, w którego
granicach wydzielono typy terenu. W tym celu zastosowano metodę czynników przewodnich.
Rozmieszczenie typów terenu analizowano w trzech przedziałach czasowych, czyli w okresie
przedwojennym, latach 60 i latach 90. W innej pracy (Kunz, Kot 2003) przedyskutowano zalety i
wady najnowszych metod stosowanych w celu pozyskiwania informacji o zróżnicowanych
elementach krajobrazu. W pracy wykazano jak ważne są materiały teledetekcyjne i wykorzystanie
narzędzi GIS w badaniach struktury krajobrazu.
Po doktoracie kontynuowano badania nad delimitacją jednostek przestrzennych w
kontekście wyższych zakresów wielkościowych (dymensji). Powstałe prace dotyczą wydzielania
mikroregionów i mezoregionów fizycznogeograficznych (Andrzejewski, Kot 2006; Kot 2008). W
monografii (Andrzejewski, Kot 2006), na przykładzie okolic Torunia, zaprezentowano
rozmieszczenie jednostek przestrzennych zbliżonej dymensji, które wcześniej wydzielili inni
autorzy. Zestawione mapy prezentujące różne przebiegi granic wydzielonych regionów obrazują
problemy, które należy rozwiązać w procesie wyznaczania granic krajobrazowych.
Metodyka wydzielania mikroregionów fizycznogeograficznych w krajobrazach dolin i nizin
została omówiona w pracy (Kot 2008). Podkreślono w niej zasadniczą rolę stabilnych, abiotycznych
elementów krajobrazu, głównie rzeźby terenu, która jest przewodnim kryterium w procesie
delimitacji. Wykazano w niej, że w obrębie pradoliny Drwęcy charakterystyczne rozszerzenia i
zwężenia, są klasycznymi mikroregionami fizycznogeograficznymi.

Wyniki tych badań

zaprezentowano na mapie (Ryc. 2). Dla okolic Torunia uszczegółowiono przebiegi granic
mezoregionów

fizycznogeograficznych

i

ponadto

wyznaczono

granice

mikroregionów

fizycznogeograficznych (Ryc. 3). Zebrane doświadczenia i podjęte ustalenia zostały wykorzystane
także w innych podziałach fizycznogeograficznych dla obszarów Niżu Polskiego (Kot 2011, 2016,
2017).
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Rola rzeźby terenu podczas delimitacji fizycznogeograficznych jednostek przestrzennych
została omówiona w pracy (Kot 2009). Wskazano rangę jednostek rzeźby terenu, które powinny
być wiodącym kryterium wydzielania geokompleksów określonego zakresu wielkościowego
(określonej dymensji), topicznego, chorycznego i regionalnego. Zaprezentowano schematyczny
profil poprzeczny doliny dużej rzeki z zaznaczonymi granicami jednostek różnej dymensji. Może
on stanowić interesującą wskazówkę w kontekście wyznaczania granic regionów, także na innych
obszarach dolinnych i pradolinnych. Przyjęte ustalenia zostały zastosowane podczas wydzielania
jednostek przestrzennych na testowym obszarze w okolicach Torunia. Na tle wcześniej
wyznaczonych mikroregionów fizycznogeograficznych (Kot 2008) zaprezentowano rozmieszczenie
typów terenu.
W kolejnej pracy poświęconej klasyfikacji krajobrazu (Kot 2011), dla wybranych regionów
fizycznogeograficznych wydzielonych wcześniej przez J. Kondrackiego (1998), zaproponowano
weryfikację granic i zmianę ich rangi. Zaproponowane rozwiązania wpisują się także w dyskusje
prowadzone w kontekście weryfikacji granic opracowanych wcześniej w powszechnie stosowanej
regionalizacji fizycznogeograficznej. Na wybranych przykładach (Pojezierze WielkopolskoKujawskie,

Pojezierze

Mazurskie,

Pojezierze

Iławskie),

przedstawiono

i

uzasadniono

zaproponowane zmiany. Wykazano, że indywidualne regiony (np. rozległe i odrębne obszary
sandrowe) powinny być uznawane za regiony tej samej rangi (porównaj Równinę Ornecką 841.58
czy Równinę Urszulewską 315.16 wydzielone przez J. Kondrackiego (1998) oraz zaproponowaną
przez habilitanta Równinę Nowotomyską 315.58). Wskazano ponadto potrzebę weryfikacji i
ujednolicenia sposobu wyznaczania przebiegu granic regionów różnej rangi taksonomicznej,
głownie mezoregionów i makroregionów fizycznogeograficznych.
W 2010 roku wspólnie z prof. W. Niewiarowskim opracowano typologię krajobrazu
naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin
Wisły i Drwęcy. Efektem tych prac stały się dwie publikacje, w języku polskim i angielskim
(Niewiarowski, Kot 2010, 2011). Dla obszaru badań wydzielono i przedstawiono w tabeli odmiany,
gatunki, rodzaje i klasy krajobrazu naturalnego. Prace nad delimitacją krajobrazów naturalnych
nawiązują do wcześniejszych opracowań (Galon 1984; Richling 1992). W opracowaniach
(Niewiarowski, Kot 2010, 2011) wyróżniono rodzaje krajobrazu naturalnego dolin rzecznych i
dolin

rynnowych

oraz

zaproponowano

stosowanie

szerszego

pojęcia,

tj.

krajobrazy

wodnolodowcowe w stosunku do krajobrazy fluwioglacjalne, a także wydzielono nowy typ
krajobrazu tj. krajobrazy wałowe. W rezultacie na analizowanym obszarze wydzielono 31 odmian
krajobrazu naturalnego, dla których głównymi kryteriami delimitacji były: rzeźba terenu, litologia
utworów powierzchniowych oraz użytkowanie ziemi, w tym grunty orne, użytki zielone i szata
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leśna. Rozmieszczenie odmian krajobrazu naturalnego zaprezentowano na mapie w skali 1:200
000.
Zebrane

doświadczenia

w

zakresie

klasyfikacji

krajobrazu,

czyli

regionalizacji

fizycznogeograficznej jak również typologii krajobrazu naturalnego wykorzystano w późniejszych
opracowaniach m.in. opracowaniu 6 map (3 map typów krajobrazu naturalnego i 3 map regionów
fizycznogeograficznych) w ramach Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Jedna z nich, tzn. „Mapa odmian krajobrazów naturalnych” zwyciężyła w konkursie im. Krzysztofa
Buczkowskiego organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich i uzyskała tytuł
„Internetowej Mapy Roku 2014/2015”. Mapy mikroregionów fizycznogeograficznych i odmian
krajobrazu naturalnego wykonano w skali 1:500 000, a mezoregionów, makroregionów
fizycznogeograficznych, gatunków i rodzajów krajobrazu naturalnego, w skali 1:1 000 000
(Adamiak i in. 2015a, 2015b). W delimitacji regionów jak i krajobrazów naturalnych zastosowano
podejście dedukcyjne i metodę czynników przewodnich. W typologii krajobrazu naturalnego
kryteriami wydzielania klas, podobnie jak w pracy A. Richlinga (1992), były główne cechy
ukształtowania rzeźby terenu. Rodzaje wydzielono na podstawie genezy rzeźby terenu oraz
utworów

powierzchniowych,

a

gatunki

krajobrazów

naturalnych

na

podstawie

cech

morfometrycznych w obrębie rodzajów. Kryteriami wydzielania odmian krajobrazu naturalnego
rozpoznawanych w obrębie gatunków były typy pokrycia terenu/użytkowania ziemi, głównie lasy,
użytki rolne i wody. W obrębie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach ww. opracowań
wyróżniono 2 klasy, 7 rodzajów, 22 gatunki i 57 odmian. Na mapach dotyczących regionalizacji
fizycznogeograficznej obszaru województwa, podczas wydzielania regionów wyższego rzędu,
zastosowano podobne kryteria jak w pracy J. Kondrackiego (1998). Natomiast mezoregiony
fizycznogeograficzne wydzielono głównie na podstawie morfogenezy rzeźby terenu jej litologii i
cech morfometrycznych oraz struktury krajobrazu. W regionalizacji fizycznogeograficznej całego
województwa w obrębie mezoregionów po raz pierwszy wydzielono mikroregiony oraz wykonano
korekty granic mezoregionów. Metodykę klasyfikacji fizycznogeograficznej obszaru województwa
kujawsko-pomorskiego oraz dyskusję przyjętych rozwiązań omówiono w pracy (Kot 2016).
Charakterystykę mezoregionów fizycznogeograficznych zaprezentowano w publikacji (Kot 2017).
Zebrane w tym zakresie doświadczenia zostały już częściowo wykorzystane w pracach
ogólnopolskiego zespołu powołanego do weryfikacji granic mezoregionów fizycznogeograficznych
opracowanych dla obszaru Polski przez J. Kondrackiego (1998). Prace te są niezbędne dla
przeprowadzenia audytu krajobrazowego.
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B/ OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
Szereg moich prac dotyczy wielu aspektów ochrony i kształtowania środowiska.
Koncentrują się one głównie wokół procedur i metodyki sporządzania map sozologicznych dla
różnych obszarów m.in. miast, stref podmiejskich, obszarów chronionych. Opracowania te
realizowano w różnych skalach od 1:10 000 do 1:50 000. Opracowania te w wersji cyfrowej przy
użyciu oprogramowania ArcGIS obejmują różny zakres wydzieleń i oznaczeń. Szczególne
opracowanie z tego zakresu dotyczyło obszaru objętego Zintegrowanym Monitoringiem
Środowiska Przyrodniczego tj. zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej (Andrzejewski, Kot,
Racinowska 2004). Dla tego obszaru w latach 2004 i 2017 wykonano cyfrowe mapy sozologiczne
w skali 1:25 000, co umożliwiło analizę tendencji zmian stanu środowiska na tym terenie.
Podsumowania badań z zakresu metodyki i procedur sporządzania map sozologicznych zawarto w
publikacjach (Kot, Kunz 2003; Kunz, Kot 2007).
W tym samym nurcie mieści się także współautorstwo w opracowaniach 24 komentarzy do
cyfrowych map sozologicznych wykonanych dla całego województwa kujawsko-pomorskiego w
skali 1:50 000. Opracowane komentarze dotyczą głównie charakterystyki degradacji gleb, lasów i
powietrza atmosferycznego, przeciwdziałania degradacji środowiska przyrodniczego oraz wskazań
dotyczących kształtowania i ochrony środowiska. Ponadto w ramach Internetowego Atlasu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współautorstwie opracowano 4 mapy: zagrożeń
środowiska, degradacji komponentów środowiska, przeciwdziałania degradacji środowiska i
syntetycznej mapy zmian w środowisku (Adamiak i in. 2015a, 2015b).
Poza inwentaryzacją i wizualizacją zagrożeń, czynników degradujących i przeciwdziałania
degradacji środowiska, w ramach ochrony środowiska, zajmowano się także inwentaryzacją i
rozmieszczeniem form ochrony przyrody oraz obszarów ważnych z ekologicznego punktu
widzenia. Dla dolnego fragmentu dorzecza Drwęcy, na mapie w skali 1:100 000, zaprezentowano
rozmieszczenie obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów
chronionego krajobrazu, a także sieci ekologicznej ECONET oraz Zielonych Płuc Polski (Kot
2007).
Na przykładzie wybranych form ochrony przyrody, zlokalizowanych w dolinach Wisły i
Osy, omówiono wzajemne relacje pomiędzy reżimem ochronnym, powierzchnią ochrony i
przedmiotem ochrony (Kot 2005).
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