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Abstract. One of the options in the systemic approach to the landscape is distinguishing spatial orders. Under this term  
I understand the main regularities of the “arrangement” of landscape in space, and thus its spatial diversity, considered 
in a holistic way. The occurrence of spatial orders is expressed through the diversity of landscape elements and features. 
A basis for the distinguishing of particular spatial orders is formed by specific leading features, influencing a significant
number of other features, which results in holistic diversity of landscape with reference to the leading feature. In the global 
perspective the definition presented above is fulfilled by five “properties” of landscape. They are: zones, belts, the degree of 
continentalism/oceanism, vertical zones and morphological sequences.
Those orders occur commonly within terrestrial geosystems of our planet, only the existence of vertical zones is restricted to 
mountain areas. They can be distinguished both in review works (for example within the whole world or a continent), as well 
as more detailed studies (for example within a particular region). Regardless the scale it is possible to say that landscape 
in any place is an effect of overlapping of the spatial orders. Thus the spatial orders can be regarded as “landscape 
coordinates”. It means that we are able to describe any terrestrial area of the globe using five parameters. A combination of
them in any case constitutes – on the one hand synthetic, on the other relatively complete – information on the landscape 
of a given place or area.
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Wprowadzenie

Postrzeganie krajobrazu jako wielowymiarowego systemu o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach, 
stało się w ekologii krajobrazu już powszechnie przyjmowanym standardem. Podejście systemowe zakłada 
traktowanie krajobrazu w sposób holistyczny, jako pewnej spójnej całości. Całość ta winna być rozumiana 
szerzej niż proste zsumowanie powiązanych ze sobą elementów; zdaniem K. Ostaszewskiej (2002) w naszych 
badaniach winniśmy kłaść przede wszystkim nacisk na rozpoznawanie pewnych „krajobrazowych całości”, 
cechujących się nie tylko określoną strukturą ale i dynamiką. Wydaje się, że zbyt rzadko wyciągamy z takiego 
założenia praktyczne wnioski - w opracowaniach geoekologicznych przeważają podejścia analityczne, raczej 
„rozbierające” krajobraz na elementarne części, niż traktujące przedmiot naszych badań w sposób całościowy. 
Podejście syntetyczne wydaje się zdecydowanie bardziej perspektywiczne, i to z kilku powodów. 
Po pierwsze bardziej przystaje do holistycznej wizji krajobrazu. Krajobraz opisywany poprzez jego części, 
bez względu na to czy są to elementy czy też jednostki przestrzenne, staje się „bytem” bardzo złożonym, 
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skomplikowanym, trudnym w odbiorze nawet przez innych specjalistów. Któż (poza autorem) jest w stanie 
trafnie odczytać czy zanalizować na przykład model powiązań cech krajobrazu, w którym występuje kilkanaście 
(albo i więcej) elementów i ponad sto strzałek (i to kilka rodzajów grubości). Nikt nie wątpi, że każda z owych 
strzałek jest efektem dojrzałych studiów i analiz, a często i złożonych obliczeń statystycznych. Ale zrozumienie 
modelu wymaga czasem równie długich studiów jak jego stworzenie, co w poważny sposób ogranicza 
możliwość skorzystania z pracy. Podobnie dzieła, których efektem jest złożona typologia jednostek; mało kto 
jest w stanie „przetrawić” opis kilkudziesięciu wyróżnionych typów, a co dopiero twórczo z nich skorzystać. Nie 
jest tu celowe podawanie konkretnych przykładów; Sam jestem twórcą podobnych dzieł i mam świadomość, 
że poza mną (i recenzentami) tych prac nie był nikt w stanie w pełni wykorzystać (poza ewent. naprawdę 
zapalonymi studentami czy pracowitymi doktorantami). 
Po drugie opracowania analityczne bywają często hermetyczne, niezrozumiałe nie tylko dla niespecjalistów, ale 
nawet dla innych geoekologów. Wynika to z różnych przyczyn, wśród których do istotnych należy wprowadzanie 
nowej terminologii dla opisania spraw nazwanych wcześniej inaczej. Problem ten dostrzegany jest nie od dziś 
i dużo dobrego w tej materii zrobiły różnorakie próby ujednolicania terminologii geoekologicznej (Kondracki, 
Richling 1983; Malinowska i in. 2004), ale nie zmienia to faktu, iż każda większa praca z ekologii krajobrazu 
rozpoczyna się wyjaśnieniami, co dany autor rozumie przez…, I nie są to często nowe pojęcia, poszerzające 
nasze opcje badawcze lecz po prostu nowe nazwy lub znaczenia pojęć dawno istniejących (przykładowo – 
iloma terminami próbuje się zastąpić „poczciwy” geokompleks).
Po trzecie wreszcie, opracowania opisujące krajobraz całościowo, są niezbędne dla potrzeb utylitarnych. 
Potencjalny „odbiorca” naszych badań, pragnący korzystać z nich dla potrzeb praktycznych, nie jest 
zainteresowany szczegółowymi analizami struktury krajobrazu (na przykład studiowaniem kilkudziesięciu 
typów środowiska) czy też analizą złożonych map na przykład funkcjonowania i dynamiki krajobrazu (nawet 
jeśli wykonaliśmy je na bazie GIS). Odbiorcę naszych prac interesuje to, z czego może skorzystać – a zatem  
w skali lokalnej z prac czysto utylitarnych, wskazujących na przykład: Tu i teraz coś można zrobić, a tam – nie, 
bo przyniesie to konkretne szkody. Natomiast w skali szerszej nasze prace winny pokazywać bardziej ogólne 
prawidłowości, a zatem powinny to być opracowania maksymalnie możliwie (bez szkody dla jakości) syntetyczne, 
z których można wysnuć zrozumiałe, także dla laika, zasady organizacji i funkcjonowania krajobrazu. 
Pewną propozycją takiego kompleksowego spojrzenia na krajobraz jest wyróżnienie w nim porządków 
przestrzennych. Pod tym terminem rozumiem główne prawidłowości „uporządkowania” środowiska 
przyrodniczego w przestrzeni, a zatem jego przestrzennego zróżnicowania, rozpatrywanego w sposób 
całościowy (Balon 1993). Występowanie porządków przestrzennych wyraża się poprzez zróżnicowanie 
zarówno elementów, jak i cech środowiska. Podstawą wyróżnienia poszczególnych porządków przestrzennych 
są określone cechy przewodnie, wpływające na znaczącą ilość innych cech, czego skutkiem jest całościowe 
zróżnicowanie całokształtu środowiska przyrodniczego w nawiązaniu do cechy przewodniej. Należy zwrócić 
uwagę, iż szereg cech krajobrazu wykazuje zmienność w więcej niż jednym porządku przestrzennym. 
Porządki przestrzenne wyróżniałem i opisywałem już wcześniej w górach (zob. Balon 2005), obecnie pragnę 
tę koncepcję pokazać w szerszym kontekście, w ujęciu globalnym. W skali naszej planety wskazaną wyżej 
definicję spełnia pięć „właściwości” krajobrazu. Są to: strefowość, pasowość, stopień kontynentalizmu/
oceanizmu, piętrowość i sekwencja morfologiczna. 

Strefowość krajobrazu

Strefowość – właściwość krajobrazu postrzeganą i wyróżnianą nie od dziś – można zdefiniować jako prawidłową 
zmienność krajobrazu, jego komponentów i ich cech, związaną ze zróżnicowaniem szerokości 
geograficznej. Przyczyną występowania strefowości są czynniki astronomiczne; a ściślej różna dostawa 
energii do geosystemu w różnych szerokościach geograficznych. Za czynnik przewodni można uznać klimat, 
a dokładniej jego zróżnicowanie w różnych szerokościach geograficznych. Strefowość cechuje się zmiennością 
poziomą, w układzie północ-południe, z lokalnymi modyfikacjami. Efektem jest występowanie równoległych 
do siebie stref; cechuje je układ regularny, symetryczny względem równika. Charakterystyczne są szerokie, 
przejściowe granice pomiędzy strefami; tylko miejscami bariery górskie o przebiegu równoleżnikowym stanowią 
ostre granice pomiędzy strefami krajobrazowymi. 
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Do podstawowych cech, zmieniających się „strefowo” należą: długość i intensywność insolacji, temperatura 
powietrza (wysokość, wahania), wilgotność – wielkość i rodzaj opadu, wiatry – kierunki i sezonowość, 
występowanie pór roku (jakie, ile), rodzaj i intensywność wietrzenia skał, rodzaj i intensywność procesów 
morfogenetycznych, typ gleb, tempo procesu glebotwórczego, gatunki roślin, rodzaj formacji (zbiorowisk) 
roślinnych, długość okresu wegetacyjnego, produkcja biomasy (wielkość), gatunki zwierząt. 
Najczęściej wyróżnia się siedem stref krajobrazowych, przy czym sześć z nich występuje „podwójnie” po 
obu stronach równika: równikową (jedna), podrównikową (dwie), zwrotnikową (dwie), podzwrotnikową 
(dwie), umiarkowana ciepłą (dwie), umiarkowaną chłodną (dwie), polarną (dwie). Regularny układ stref 
jest modyfikowany przez różne czynniki (ryc. 1): wzniesienie nad poziom morza, występowanie pasm górskich,
układ mórz i oceanów, rodzaje cyrkulacji barycznych, występowanie prądów morskich i in. W niektórych 
opracowaniach wyróżnia się mniejszą lub większą liczbę stref. Na przykład większość podziałów klimatycznych 
(Okołowicz 1969, Martyn 1985) włącza strefę podrównikową do równikowej i traktuje wspólnie dwie strefy 
umiarkowane. Z kolei przy wyróżnianiu stref roślinnych (Podbielkowski 1975) często wydziela się osobno 
strefy polarne (pustynie lodowe) i subpolarne (tundra). Jednak z geoekologicznego punktu widzenia, podział na 
siedem stref wydaje się najlepiej oddawać zróżnicowanie krajobrazów związane z szerokością geograficzną.
Warto zwrócić uwagę, że w opracowaniach geograficznych często nadużywa się terminu strefowość stosując 
go do zróżnicowania krajobrazu wcale niezwiązanego z szerokością geograficzną, na przykład opisując strefy 
górotwórcze. Wydaje się, że dla większej precyzji pojęciowej należy takich sformułowań unikać, zastępując 
termin „strefa” pojęciem „pas” w sytuacjach, gdy zróżnicowanie wynika z innych przyczyn niż klimatyczne. 

Pasowość krajobrazu

Kolejnym porządkiem przestrzennym jest pasowość; możemy ją określić jako prawidłową zmienność 
krajobrazu, jego komponentów i ich cech, związana z występowaniem jednostek tektoniczno-
morfologicznych. Porządek ten wyróżniany był już w środowisku niejednokrotnie, szczególnie w odniesieniu 
do terenu Polski. Za podstawową przyczynę powstawania pasowości można uznać współwystępowanie 
oddziaływania czynników endogenicznych, generalnie zmierzających do podnoszenia powierzchnię Ziemi  
i egzogenicznych, zmierzających do jej obniżania, degradacji (Klimaszewski 1978). Czynnikiem przewodnim 
jest zatem rzeźba, a ściślej występowanie jednostek tektoniczno-morfologicznych – gór, wyżyn i nizin. Pasowość, 
podobnie jak strefowość, cechuje się zmiennością poziomą, jednak bez regularnego układu, związanego 
z kierunkami świata. Pewną prawidłowością jest natomiast naprzemienne występowanie pasów wyżej i niżej 
położonych. W efekcie powstają równoległe do siebie pasy (można je określić jako pasy fizycznogeograficzne
lub krajobrazowe) o stosunkowo wyrazistych granicach. Pasy te w obszarach górskich są z reguły znacznie 
węższe niż w obszarach niżowych (Balon 2000b). 
Zróżnicowanie jednostek tektoniczno-morfologicznych nie wszędzie powoduje powstawanie pasowego układu 
krajobrazu. Miejscami pojawiają się nieregularne płaty, a zatem powstają układy mozaikowe. Jednak warto 
zauważyć, że bez względu na rodzaj układu, w trakcie przemieszczania się w dowolnym kierunku, następuje 
zmiana kolejnych megaform rzeźby, a zatem dla przemieszczającego się obserwatora, krajobraz zachowuje 
układ pasowy. Zatem w tym sensie nawet mozaikowe układy można określić ogólnym terminem „pasowość” 
Podstawowymi cechami, zmieniającymi się „pasowo” są: tektonika, litologia i stratygrafia, odporność skał,
stopień skomplikowania budowy geologicznej, wysokość bezwzględna, wysokość względna, typ rzeźby, rodzaj 
i intensywność procesów morfogenetycznych, cechy klimatu związane z makromorfologią, rodzaj i zasobność 
wód gruntowych, rodzaj i gęstość sieci wód powierzchniowych, zróżnicowanie litologiczne gleb, zróżnicowanie 
litologiczne szaty roślinnej, rodzaj formacji (zbiorowisk) roślinnych. 
W zależności od przyjmowanej skali opracowania i rodzaju analizowanego obszaru. można wyróżniać 
pasy krajobrazowe o różnym stopniu ogólności. W skali globalnej (ryc. 2) będą to niziny, wyżyny i góry. 
W skali dokładniejszej wydziela się w skali Polski sześć pasów krajobrazowych: pobrzeża, pojezierza (niziny 
młodoglacjalne), niziny staroglacjalne, „stare” góry i wyżyny, młode obniżenia podgórskie, „młode” góry.  
Z kolei w bardziej dokładnej skali w obrębie polskich Karpat Zachodnich wyróżnić można: pas pogórzy, pas gór 
średnich (Beskidy), pas kotlin (Podhale) i pas gór typu alpejskiego (Tatry). 
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Stopień kontynentalizmu/oceanizmu

Porządek ten można zdefiniować jako prawidłową zmienność krajobrazu, jego komponentów i ich cech, 
związaną z oddziaływaniem oceanów i mórz na geosystemy lądowe. Kontynentalizm czy oceanizm jest 
zwykle rozpatrywany w kontekście wyłącznie klimatycznym (Martyn 1985), jednak zmienność ta dotyczy nie 
tylko klimatu, lecz także innych, „pozaklimatycznych” cech krajobrazu. 
Przyczyną powstawania tego porządku jest oczywiście współwystępowanie na kuli ziemskiej oceanów  
(z morzami) i lądów; gdyby cała powierzchnia planety była lądowa porządek taki nie mógłby zaistnieć. Jako 
czynnik przewodni określić można siłę i zasięg klimatycznego oddziaływania oceanów i mórz. Są tu one 
rozumiane znacznie szerzej niż jako prosty składnik elementu krajobrazu „stosunki wodne”; podobne ujęcie 
proponował w swej pracy dotyczącej obszarów polarnych W. Ziaja (1999). Podobnie jak dwa poprzednie 
porządki, stopień kontynentalizmu/oceanizmu charakteryzuje się zmiennością poziomą; jej kierunek jest 
prostopadły do wybrzeża, a zatem od brzegu oceanu (morza) ku wnętrzu lądu. W efekcie powstają obszary  
o oceanicznych i kontynentalnych, a miejscami również o przejściowych, cechach krajobrazu (ryc. 3).

Ryc. 3 Oceanizm i kontynentalizm środowiska. 1 – Obszary bez barier górskich, 2 – Obszary z barierami górskimi,  
wo – wpływ oceanów, SO – środowiska oceaniczne, SP – środowiska przejściowe, SK – środowiska 
kontynentalne

Fig. 3. Oceanism and continentalism of the environment. 1 – areas with no mountain barriers, 2 – areas with mountain 
barriers, wo – influence of the oceans, SO – oceanic environments, SP – transitional environments, SK – continental
environments

Istotne znaczenie ma tu występowanie (lub nie) równoległych do wybrzeży barier górskich. Brak tego typu 
barier umożliwia swobodne oddziaływanie zbiorników wodnych, docierające daleko w głąb lądu. Obszary 
oceaniczne są wtedy rozległe, kontynentalne występują daleko od zbiorników wodnych a pomiędzy obszarami 
oceanicznymi i kontynentalnymi powstają środowiska przejściowe o cechach pośrednich. Natomiast istnienie 
barier górskich indukuje powstanie ostrych granic pomiędzy środowiskami oceanicznymi a kontynentalnymi, 
nieobecność obszarów przejściowych i często zmniejszenie obszarów o cechach oceanicznych, kosztem 
kontynentalnych, które występują wtedy stosunkowo blisko wybrzeży (Balon 2004). Bardzo znaczące jest tu 
oddziaływanie prądów chłodnych; znacząco redukują one lub nawet likwidują oceaniczne cechy środowiska; 
miejscami powstają zatem krajobrazy o cechach kontynentalnych w pobliżu wybrzeży morskich (Kalesnik 
1969). Pomimo to obszary oceaniczne, przejściowe i kontynentalne tworzą raczej regularne układy, miejscami 
o charakterze koncentrycznym. 
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Do podstawowych cech środowiska, zmieniających się w omawianym porządku przestrzennym należą: stopień 
wilgotności, wysokość i rodzaj opadów, niskie roczne amplitudy temperatury, długość okresu wegetacyjnego, 
długość i intensywność insolacji, stosunkowo niskie usłonecznienie, występowanie pór roku (jakie, ile), rodzaj  
i intensywność procesów morfogenetycznych, rodzaj występujących zbiorowisk roślinnych. Generalnie 
środowiska oceaniczne cechują się: większą wilgotnością, relatywnie wysokimi opadami, niższymi rocznymi 
amplitudami temperatur, dłuższym okresem wegetacyjnym, mniej wyraźną zmiennością pór roku oraz 
występowaniem „bujnych” formacji roślinnych. Z kolei środowiska kontynentalne charakteryzuje: niższa 
wilgotność, relatywnie niskie opady, wysokie roczne amplitudy temperatury, krótszy okres wegetacyjny, bardziej 
wyraźna zmienność pór roku oraz występowanie formacji roślinnych „skąpych”. 

Piętrowość

Kolejnym porządkiem przestrzennym jest piętrowość - prawidłowa zmienność krajobrazu, jego komponentów 
i ich cech, związana ze zróżnicowaniem wysokości bezwzględnej w górach (Balon 2000a). W odróżnieniu 
od pozostałych porządków przestrzennych, piętrowość jest właściwością środowiska przyrodniczego, 
ograniczoną do obszarów górskich; nie występuje w obszarach nizinnych i wyżynnych. 
Za przyczynę powstawania piętrowości uznać można zatem występowanie gór; za czynnik przewodni – 
wysokość bezwzględną. Jej zróżnicowanie powoduje zróżnicowanie klimatu, a wraz z nim szeregu innych cech 
krajobrazu. Piętrowość, w odróżnieniu od trzech poprzednio omawianych porządków przestrzennych, cechuje 
zmienność pionowa, w nawiązaniu do poziomu morza. Efektem jest występowanie pięter krajobrazowych 
(fizycznogeograficznych), o wyraźnych, ale często strefowych granicach. Układ tych pięter jest regularny 
(te same piętra nie powtarzają się na różnych wysokościach w tym samym profilu), zależny od wysokości gór 
i lokalizacji podstawy gór. Najniższym piętrem jest strefa krajobrazowa, w której leży dane pasmo górskie. 
Podstawowymi cechami, zmieniającymi się „piętrowo” są: długość i intensywność insolacji, temperatura 
powietrza (wysokość, wahania), wilgotność powietrza, wielkość i rodzaj opadów atmosferycznych, długość 
okresu wegetacyjnego, zróżnicowanie liczby pór roku, rodzaj i intensywność wietrzenia skał, rodzaj  
i intensywność niektórych procesów morfogenetycznych, typ gleb, tempo procesu glebotwórczego, gatunki 
roślin, rodzaj formacji (zbiorowisk) roślinnych, gatunki zwierząt. 
W klasycznym ujęciu C. Trolla (1972) w górach świata występują cztery rodzaje pięter: stepowo-pustynne, 
leśne, peryglacjalne (krioniwalne) i glacjalne (niwalne) oddzielone od siebie trzema granicami tzw. istotnymi 
(ryc. 4). Piętra te w poszczególnych pasmach górskich dzielą się na mniejsze, przykładowo w europejskich 

Ryc. 4 Główne piętra krajobrazowe (na podstawie C. Trolla, zmienione). PG – piętro glacjalne (niwalne), PK – piętro 
krioniwalne (peryglacjalne), PL – piętro leśne, PS – piętro stepowe (pustynne), gws – granica wiecznego śniegu, 
ggl – górna granica lasu, dgl – dolna granica lasu (górna granica suchości)

Fig. 4. Main landscape vertical zones (after C. Troll, with changes). PG – glacial (nival) vertical zone, PK – cryonivial 
(periglacial) vertical zone, PL – forest vertical zone, PS – steppe (desert) vertical zone, gws – permanent snowline, 
ggl – upper timberline, dgl – lower timberline (upper dryness line)
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górach strefy umiarkowanej wyróżnia się dwa, a w amerykańskich górach strefy gorącej – cztery piętra leśne. 
W obszarach górskich stanowiących bariery pomiędzy strefami klimatycznymi lub obszarami o oceanicznych i 
 kontynentalnych cechach środowiska, może pojawić się asymetria piętrowości (różne piętra na poszczególnych 
skłonach gór). 

Sekwencja morfologiczna

Ostatnim z wyróżnionych porządków jest sekwencja morfologiczna. Pod tym pojęciem rozumiem prawidłową 
zmienność środowiska, jego komponentów i ich cech, związaną ze zróżnicowaniem wysokości 
względnej. 
Przyczyną powstawania tego porządku przestrzennego jest występowania w krajobrazie lokalnych różnic 
wysokości; indukuje to powstawanie różnicy potencjałów energetycznych i w efekcie zróżnicowanie procesów. 
Sekwencja morfologiczna cechuje się – podobnie jak piętrowość – zmiennością pionową, jednak nie  
w nawiązaniu do poziomu morza, a do podnóża stoku (bazy denudacyjnej). Czynnikiem przewodnim jest  
tu zatem wysokość względna. Efektem jest występowanie zróżnicowania krajobrazu wzdłuż kateny stokowej: 
w najbardziej klasycznym układzie jest to wierzchowina grzbietu–stok–podnóże stoku. Granice pomiędzy 
poszczególnymi elementami tej sekwencji są w przypadku stoków młodych ostre, w stokach dojrzałych bardziej 
zatarte. Układ sekwencji morfologicznej jest regularny, ale wewnętrznie zróżnicowany (różny układ odcinków 
stoku). Sekwencja morfologiczna w górach jest rozwinięta najpełniej; powstają tu kateny długie i najbardziej 
zróżnicowane. Ale sekwencja występuje też w obszarach wyżynnych i niżowych (ryc. 5); częstym układem  
w obszarach niżowych jest: dolina (obszar hydrogeniczny) - wierzchowina (obszar litogeniczny).

Ryc. 5 Główne rodzaje sekwencji morfologicznych  A – w obszarze nizinnym, B – w obszarze wyżynnym, C – w obszarze 
górskim. OL – obszar litogeniczny, OH – obszar hydrogeniczny, sw – spłaszczenie wierzchowinowe, z – zbocze 
doliny, dd – dno doliny, g – grzbiet (grań), ss – stok skalny, su – stok usypiskowy

Fig. 5. Main kinds of morphological sequences A – in a lowland area, B – in an upland area, C – in a mountain area.  
OL – lithogenic area, OH – hydrogenic area, sw – hilltop flattening, z – valley side, dd – valley bottom, g – ridge
(crest), ss – rocky slope, su – talus slope
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Podstawowymi cechami, nawiązującymi do katenalnego zróżnicowania krajobrazu są: stratygrafia, tektonika,
odporność skał, rodzaj form rzeźby, nachylenia, ekspozycje, procesy morfogenetyczne, mezoklimat i mikroklimat, 
retencja wód, rodzaj spływu powierzchniowego i podziemnego, wody powierzchniowe, typ gleb, miąższość 
pokrywy glebowej, gatunki i zbiorowiska roślinne, świat zwierzęcy. 
W niektórych obszarach na wewnętrzne zróżnicowanie układów sekwencji ma znaczący wpływ oddziaływanie 
człowieka, które zmienia krajobraz poszczególnych elementów sekwencji oraz dokonuje dalszej fragmentacji 
poszczególnych elementów sekwencji (na skutek zmian użytkowania ziemi). 

Podsumowanie

Omówione wyżej porządki przestrzenne występują powszechnie w obrębie geosystemów lądowych naszej 
planety; tylko piętrowość ograniczona jest do obszarów górskich. Można je wyróżniać zarówno w opracowaniach 
przeglądowych (na przykład w obrębie całego świata lub kontynentu, jak i bardziej szczegółowych (na przykład 
w obrębie konkretnego regionu). Bez względu na skalę można jednak powiedzieć, że krajobraz w każdym 
miejscu jest efektem nakładania się na siebie porządków przestrzennych. 
Ma to konkretne praktyczne konsekwencje. Porządki przestrzenne można bowiem traktować jako rodzaj 
„współrzędnych krajobrazowych”. Oznacza to, że jesteśmy w stanie każdy lądowy obszar kuli ziemskiej określić 
za pomocą pięciu parametrów: strefowości, pasowości, stopnia kontynentalizmu/oceanizmu, piętrowości 
i sekwencji morfologicznej. Zestawienie tych parametrów w każdym przypadku niesie nam – z jednej strony 
syntetyczną, z drugiej strony pełną – informację o krajobrazie danego miejsca (obszaru, geokompleksu, typu 
środowiska…). Przykładowo informacja o treści: stożek usypiskowy (sekwencja morfologiczna), w górach 
wysokich (pasowość) w piętrze stepowym (piętrowość), w strefie umiarkowanej ciepłej (strefowość) o środowisku 
skrajnie kontynentalnym (kontynentalizm/oceanizm) pozwala geoekologowi określić nie tylko szczegółowo 
strukturę krajobrazu, ale też daje pojęcie o funkcjonowaniu czy dynamice. I nie ma tu większego znaczenia 
czy opisywany obszar leży w górach środkowej Azji czy wewnątrz łuku Kordylierów w Ameryce Północnej. 
To samo można powiedzieć o każdym innym obszarze: dnie doliny (sekwencja morfologiczna) w obszarze 
nizinnym (pasowość) w strefie równikowej (strefowość) o środowisku oceanicznym (kontynentalizm/oceanizm) 
czy ścianie skalnej (sekwencja morfologiczna) na obszarze wyżynnym (pasowość) w strefie zwrotnikowej
(strefowość) o środowisku przejściowym (kontynentalizm/oceanizm).
Przedstawiona wyżej koncepcja jest oczywiście tylko pewną próbą syntetycznego ujęcia krajobrazu w skali 
globalnej. Można się na przykład zastanawiać, czy porządków przestrzennych nie powinno być więcej (na 
przykład porządek związany z dynamiką skorupy ziemskiej (sejsmiczno-wulkaniczny). Poza tym uzyskany obraz 
krajobrazu jest niewątpliwie uproszczony. Ale uproszczenie jest niezbędną, wręcz podstawową „właściwością” 
holistycznych ujęć krajobrazu. Nasuwa się też pytanie, czy uproszczenie to nie jest nadmierne; zapewne 
najlepiej mogą to ocenić czytelnicy niniejszego artykułu. 
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