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Streszczenie. Niniejszy artyku  jest efektem 2-miesi cznego pobytu w Chinach, podczas którego 
autorki zapoznawa y si  nie tylko z krajobrazem Chin w wydaniu dzikim czy skomercjalizowa-
nym, ale tak e wesz y w wiat wspó czesnej chi skiej architektury krajobrazu – zarówno na po-
ziomie ideowym (uczestnictwo w zje dzie chi skich architektów krajobrazu), edukacyjnym 
(uczestnictwo w zaj ciach z projektowania na kierunku architektura krajobrazu), jak i przede 
wszystkim praktycznym, obserwuj c kierunki dzia a  w kszta towaniu krajobrazu „na ywo”. Na 
podstawie obserwacji i pó niejszych analiz wybranych obszarów cennych krajobrazowo, korzysta-
j c jednocze nie z rozmów z chi skimi architektami krajobrazu, autorki nakre li y subiektywn  
tez , i  niekontrolowany p d do nowoczesno ci, podyktowany ekonomi , mo e sta  si  przyczyn  
zatracenia tradycyjnego chi skiego krajobrazu. Jednocze nie efekty krajobrazowej transformacji 
zachodz cej w Chinach maj  szans  by  przestrog  dla innych krajów, w których dobro ekono-
miczne przewa a nad potrzebami rodowiska przyrodniczego. 

S owa kluczowe: Chiny, kszta towanie krajobrazu, krajobraz otwarty, krajobraz nadrzeczny, 
turystyka 

 
 
 

WST P 
 

Z perspektywy Europejczyka, architekta krajobrazu Chiny jawi  si  jako 
pi kny, egzotyczny kraj o wielotysi cznej tradycji w dziedzinie sztuki ogrodo-
wej. Si gaj c do opracowa  dotycz cych Chin, wyobra amy sobie dziki krajo-
braz i antyczne ogrody przepe nione symbolik , miejsca nie tylko pi kne, ale 
przede wszystkim posiadaj ce ducha, przepe nione nadprzyrodzon  si , harmo-
ni  i spokojem. Istotnie, ogromna cz  Chin – zarówno dzikie tereny, obszary 
rolnicze, jak i miejsca zwi zane z histori  w wielkich miastach s  jeszcze nazna-
czone tym duchem. Dotkni cie tego jest dla architekta krajobrazu niew tpliwie 
ekscytuj cym doznaniem. Coraz cz ciej jednak w galopuj cej transformacji 
pa stwa rodka daje si  zauwa y  niepokoj c  tendencj  do zatracania ekolo-
gicznej integracji, kulturowej to samo ci i historycznego dziedzictwa. Przed 
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chi sk  architektur  krajobrazu stoi wspó cze nie wielkie wyzwanie: jak prze-
ciwdzia a  negatywnym skutkom komercjalizacji krajobrazu? Architekci krajo-
brazu zadaj  sobie pytanie – co jest nasz  narodow  to samo ci ? Okazuje si  
bowiem, e nie jest to wcale takie oczywiste. Jakie cele powinny przy wieca  
dyscyplinie w kraju, w którym na wielu poziomach ycia nast puje proces lepej 
„westernizacji”1, maj cy ogromny wp yw na krajobraz kulturowy? 

 
 

MATERIA  I METODY 
 

Niniejszy artyku  jest efektem dwumiesi cznego pobytu w Chinach, podczas 
którego autorki zapoznawa y si  nie tylko z krajobrazem Chin w wydaniu dzi-
kim czy skomercjalizowanym, ale tak e wesz y w wiat wspó czesnej chi skiej 
architektury krajobrazu – zarówno na poziomie ideowym (uczestnictwo w zje -
dzie chi skich architektów krajobrazu), edukacyjnym (uczestnictwo w zaj ciach 
z projektowania na kierunku architektura krajobrazu), ale przede wszystkim prak-
tycznym, obserwuj c kierunki dzia a  w kszta towaniu krajobrazu „na ywo”. 

Na podstawie obserwacji i pó niejszych analiz wybranych obszarów cennych 
krajobrazowo, korzystaj c jednocze nie z rozmów z chi skimi architektami 
krajobrazu, autorki nakre li y subiektywn  tez , i  niekontrolowany p d do no-
woczesno ci, podyktowany ekonomi , mo e sta  si  przyczyn  zatracenia trady-
cyjnego chi skiego krajobrazu. Jednocze nie efekty krajobrazowej transformacji 
zachodz cej w Chinach maj  szans  by  przestrog  dla innych krajów, w któ-
rych dobro ekonomiczne przewa a nad potrzebami rodowiska przyrodniczego. 
Postawiona teza zapewne nie jest wielkim odkryciem. Na co dzie  w Polsce 
obserwujemy wiele przypadków, w których krajobraz, zarówno w du ej, jak 
i ma ej skali, zostaje trwale przeobra ony, bo tak wynika z rachunku ekono-
micznego i nikt si  temu nie dziwi. By  mo e nie potrafimy na to spojrze  
z dystansu, a przede wszystkim nie my limy o d ugofalowych efektach tej de-
gradacji, poniewa  yjemy w czasach „tu i teraz”. D ugi pobyt w egzotycznym 
kraju znanym z ksi ek i filmów podró niczych powoduje, e wyobra enia maj  
szans  zderzy  si  z rzeczywisto ci . Chiny s  miarodajnym przyk adem do 
rozpatrywania negatywnych efektów transformacji, poniewa  to najstarsza cywi-
lizacja o wielotysi cznej tradycji opartej na czym , co w architekturze krajobra-
zu najcenniejsze: genius loci. 

Przedmiotem analiz by  krajobraz dwu chi skich prowincji: Hunan i Guan-
gxi, w tym 6 obszarów o ró nym stopniu przekszta cenia. W ród nich znalaz y 
si  zarówno przyk ady z terenów miejskich, terenów wiejskich, jak i dzikich 
obszarów chronionych. Analizy mia y na celu wykazanie kierunków przekszta -
cenia krajobrazu, ich ocen  oraz zdefiniowanie czynników je powoduj cych.  

 

                                                           
1 Termin zaczerpni ty z Kongjian Yu 2006. 
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OBSZAR WULINGYUAN – LE NY PARK NARODOWY ZANGJIAJIE 
(ZANGJIAJIE, PROWINCJA HUNAN) 

 
Ca y obszar o nazwie Wulingyuan rozci ga si  na powierzchni 397,5 km2 

i obejmuje kilka parków narodowych, w tym Le ny Park Narodowy Zangjiajie, 
który zajmuje powierzchni  4 810 ha. Park po o ony jest w pó nocno-zachodniej 
cz ci prowincji Hunan, ok. 270 km od stolicy prowincji Changshy i jest jedn  
z najwi kszych osobliwo ci geologicznych Chin. Park ten zosta  wyznaczony 
w 1982 r., a 10 lat pó niej ca y obszar Wulingyuan zosta  wpisany na List  wia-
towego dziedzictwa UNESCO [http://whc.unesco.org].  

Wulingyuan s ynie z 3100 filarowych wzniesie  zbudowanych z piaskowca 
kwarcytowego, z których niektóre maj  nawet 1000 m wysoko ci. S  one g sto 
poro ni te ro linno ci , a u podnó a wij  si  strumienie, co dodatkowo dodaje 
im uroku. Charakterystyczny wygl d wzniesie  jest efektem erozji. W rejonie 
Zangjiajie przez znaczn  cz  roku utrzymuje si  deszczowa pogoda, w zimie 
za  lód powsta y w szczelinach skalnych rozsadza je, co ma tak e wp yw na 
kszta t wzniesie . Na obszarze Wulingyuan wyst puje 3000 gatunków ro lin, 
w tym oko o 600 gatunków drzewiastych zaliczanych do tropikalnych, subtropi-
kalnych i umiarkowanych. Wiele z gatunków ma ogromne warto ci ze wzgl du 
na drewno, ale te  przydatno  dla medycyny [http://whc.unesco.org]. 

Le ny Park Narodowy jest jedn  z wa niejszych atrakcji turystycznych Chin. 
Charakterystyczna sceneria parku by a od wieków dobrym tematem dla malarzy, 
poniewa  po czenie ska  (gór), ro lin i wody to podstawa tradycyjnego chi -
skiego krajobrazu. Aktualnie pa stwo dok ada wszelkich stara , by rozs awi  
obszar Wulingyuan i jednocze nie czerpa  korzy ci z ogromnego ruchu tury-
stycznego. W 1994 r. park otrzyma  nazw  Le ny Park Narodowy Zangjiajie od 
nazwy miasteczka le cego u podnó a terenu skalistego. Tym samym miejsco-
wo  sta a si  g ówn  baz  wypadow  i centrum ycia turystycznego. Mo na 
powiedzie , e dzi ki rozszerzonej nazwie miasto zaistnia o na mapie Chin 
i w efekcie coraz szybciej si  rozwija. Rozwój ten wida  przede wszystkim 
w rozrastaj cej si  bazie noclegowej (wiele hoteli jest bardzo nowoczesnych) 
czy powi kszaj cej si  infrastrukturze organizacyjnej parku – zosta y stworzone 
wej cia na teren obszaru chronionego z nowoczesnym systemem biletowym, 
fachow  obs ug  i zapleczem administracyjnym. W budowie jest te  centrum 
turystyczne z muzeum parku. Ogromna powierzchniowo przestrze  wymaga 
zorganizowanej komunikacji tote  teren parku jest obs ugiwany przez liczne 
busy, które kursuj  od wej cia do wszystkich atrakcji turystycznych, a przejazd 
nimi wliczony jest w cen  biletu. 

Poza oczywistymi walorami przyrodniczymi Le nego Parku Narodowego 
Zangjiajie obserwacje pokazuj , e nag y i szybko post puj cy rozwój obszaru 
cennego tak e pod wzgl dem krajobrazu nie post puje w sposób zrównowa o-
ny. W wielu elementach zagospodarowania wida , e ekonomia przewa a nad 
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ochron  rodowiska, a przy tym wszystkim ulatuje gdzie  „duch miejsca” tak 
wa ny dla tradycyjnego krajobrazu chi skiego. 

Najbardziej charakterystycznym przyk adem jest nieograniczone wprowa-
dzanie betonu, zarówno w ma ej, jak i du ej skali. Obecno  tego materia u bu-
dowlanego jest zreszt  typowa dla ca ych Chin. Podobnie jak wszechobecne 
stragany z pami tkami i jedzeniem, którym jednak w tak wyj tkowym miejscu 
nie nada  nikt estetycznego wygl du wspó graj cego z otoczeniem. Tak samo 
jest z ma  architektur  – awki i kosze na mieci wykonane s  z betonu imituj -
cego drewno (z daleka nie do rozpoznania). Najbardziej ra cym jest jednak 
wprowadzanie w przestrze  chronionego krajobrazu elementów marketingo-
wych, jak ogromny, plastikowy stwór z filmu „Avatar” na jednym z tarasów 
widokowych – obowi zkowe zdj cie pami tkowe2. Kwesti  czasu jest oficjalna 
zmiana nazwy obszaru Wulingyuan na „Hallelujah Mountains”, bo nieoficjalnie 
taka nazwa ju  funkcjonuje. „Duch miejsca” w ci gu kilkunastu lat mo e ulecie  
na Ikranach3. Przy tym wszystkim zbyt ma o wyeksponowana jest warstwa przy-
rodnicza i kulturowa tego ciekawego obszaru. Na szlaku w drówek nie znaj-
dziemy wielu informacji o ciekawych zbiorowiskach le nych czy chronionych 
gatunkach ro lin i zwierz t, a przecie  to ze wzgl du na te walory obszar zosta  
wci gni ty na list  UNESCO. Yuanjiajie Tea Farm – swoiste muzeum opowia-
daj ce histori  osadnictwa na tych terenach, w którym zobaczymy tradycyjn  
zabudow  i rozwój rzemios , pos uchamy gry na tradycyjnych instrumentach czy 
wypijemy kubeczek zielonej herbaty, te  ginie w ród atrakcji najcz ciej wybie-
ranych przez turystów. 

Reasumuj c, zagro eniem dla Le nego Parku Narodowego Zangjiajie nie jest 
fizyczne niszczenie krajobrazu, ale zanik to samo ci poprzez wprowadzanie 
obcych elementów czy nadawanie nowej, zachodniej symboliki, przy jednocze-
snym zaniedbaniu dotycz cym eksponowania warto ci przyrodniczych i kultu-
rowych miejsca, które wp ywaj  na odbiór tutejszego krajobrazu. Opisywany 
park jest zatem przyk adem transformacji negatywnej. 
 
 

MIEJSKI KRAJOBRAZ NADRZECZNY: REWITALIZACJA TERENÓW 
NAD RZEK  XIANG (CHANGSHA, PROWINCJA HUNAN) 

 
Changsha – stolica prowincji Hunan – to aktualnie jedna z najszybciej rozwi-

jaj cych si  chi skich metropolii. Ponadsze ciomilionowe miasto stale si  rozra-
sta w zwi zku z niepohamowan  migracj  na te tereny ludno ci wiejskiej. Naj-
wi ksze nak ady id  zatem na rozwój mieszkalnictwa, jakim s  osiedla zbudo-
wane z kilkudziesi ciopi trowych wie owców [Kongjian 2006]. Trzeba jednak 
przyzna , e du o uwagi przywi zuje si  te  do zagospodarowywania nabrze y, 

                                                           
2 Obszar parku pos u y  jako sceneria do filmu „Avatar”.  
3 Lataj ce stwory z filmu „Avatar”. 
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a jest co wykorzysta , poniewa  przez miasto przep ywa wiele rzek, w ród któ-
rych najwi ksze to Xiang oraz Liuyang. Rzeka Xiang dzieli metropoli  na 
2 ró ne cz ci – prawy brzeg to pierwotne miasto, centrum z fragmentami za-
bytkowej zabudowy. Lewy brzeg zajmuje ogromny teren zielony Yuelu Mounta-
in wraz z kompleksem uniwersyteckim oraz nowsza cz  miasta z nowocze-
snymi osiedlami mieszkaniowymi i centrami handlowymi. Changsha s ynie  
z 2 rzeczy. To tu mie ci si  jedna z najwa niejszych staro ytnych uczelni Yuelu 
Academy (w rejonie Yuelu Mountain). Miasto jest te  silnie zwi zane z Mao 
Zedongiem, który urodzi  si  i wychowa  w ma ej miejscowo ci w prowincji 
Hunan, a w samej Changshy pobiera  pierwsze nauki. 

 

 

Fot. 1. Nabrze e rzeki Xingjiang w Changshy 

Phot. 1. River embankment of Xingjiang in Changshy 

Tendencja zagospodarowywania bulwarów nadrzecznych nie jest w Chinach 
niczym nowym. Bliski dost p do wody jest jedn  z podstaw kszta towania kra-
jobrazu w Chinach. Jak istotny jest pas zieleni wzd u  rzeki, mo na si  przeko-
na , spaceruj c w centrum Changshy bulwarem wzd u  ulicy Xiangjiang, który 
ju  od rana, a  do pó nego wieczora, t tni yciem. Spotkamy si  tu z porann  
gimnastyk , ta cem, piewami i gr  na instrumentach, ale tak e z grami plan-
szowymi, zr czno ciowymi czy te  uliczn  kaligrafi 4. W ci gu dnia typowym 
u ytkownikiem bulwaru s  ludzie starsi. Wieczory z kolei nale  zazwyczaj do 
m odzie y, która tak e preferuje wspólne ta ce lub bierny odpoczynek. Ka dy, 

                                                           
4 Kre lenie wodnym p dzlem znaków zazwyczaj przez starszych m czyzn. Jest to sposób na 

wyra anie symboli, metafor czy z otych my li. 
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kto by  cho  raz w Chinach wie, e integracja spo eczna, która dokonuje si  
w przestrzeni publicznej, to jest co  charakterystycznego dla wschodniej kultury. 
St d wszelkie publiczne tereny zieleni musz  by  nie tylko „ adne”, ale przede 
wszystkim dostosowane do funkcji integracyjnej. 

Nadrzeczny bulwar wzd u  ulicy Xiangjiang ma dwa oblicza. Mniej wi cej 
1/3 d ugo ci wybrze a jest zagospodarowana w stylu tradycyjnym z dobrze ufor-
mowan , bujn  ro linno ci , która daj c cie , stwarza dogodne warunki do re-
kreacji. Ta cz  jest te  blisko zwi zana z g ównymi arteriami i centrum miasta 
– po drugiej stronie ulicy Xiangjiang rozci ga si  jedna ze starszych dzielnic 
Changshy z mnóstwem kafejek, restauracji i sklepów z pami tkami, w tym naj-
starsza uliczka miejska – deptak Taiping. Blisko  centrum powoduje, e ta 
cz  bulwaru jest zawsze pe na ludzi. Dalsza cz  nabrze a zosta a zagospoda-
rowana w sposób nowoczesny, ale nawi zuj cy do tradycji. Zauwa ymy tu no-
w  nawierzchni , nietypowe siedziska i zró nicowany uk ad, w którym mimo 
wszystko da si  odczyta  jeden zamys . Projektantem nowej cz ci bulwaru jest 
prof. Chen Liyun wraz z zespo em, na co dzie  wyk adaj cy w Instytucie Archi-
tektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Hunan. W Changshy znajdziemy 
kilka jego realizacji, których cech  charakterystyczn  jest zarówno nowocze-
sno  i wie o , jak i dok adno  in ynierska i nawi zanie do tradycyjnej chi -
skiej sztuki kszta towania krajobrazu. 
 

 

Fot. 2. Fragment nowego zagospodarowania bulwaru rzeki Xiangjiang 

Phot 2. The new part of the River Xiangjiang embankment 

Nowa cz  bulwaru kompozycyjnie tworzy uk ad ma ych wn trz krajobra-
zowych, powi zanych g ównym traktem nadbrze nym i ro linno ci . Wn trza s  
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kreowane w ró ny sposób, raz jako miniaturowe ogrody chi skie, raz nowocze-
sne place, a niekiedy ogrody wodne z kaskadami i zbiornikami. Tradycj  mo e-
my odnale  przede wszystkim w materiale u ytym w projekcie (kamie , drew-
no), formach i motywach (mi kkie, oparte na ko ach, ukach), ale te  w fizjogra-
fii (wzniesienia-zag bienia, cieki wodne, zbiorniki) czy doborze gatunkowym 
ro lin, np. du y udzia  bambusa i gatunków zimozielonych charakterystycznych 
dla tej prowincji. Nie zabraknie te  otwar  w postaci placów, które mog  by  
wykorzystane na potrzeby aktywno ci ruchowej u ytkowników. 

Id c przez kilkukilometrowy fragment bulwaru wzd u  ulicy Xiangjiang, nie 
mo na si  nudzi . Ka de wn trze zaprasza, by je odwiedzi , a jednocze nie rytm 
g ównego ci gu nadaje harmoni  ca o ci. Oprócz aspektu krajobrazowego zosta-
a tu uwzgl dniona wa na funkcja spo eczna. Ta cz  bulwaru ma by  zaple-

czem rekreacyjno-wypoczynkowym dla nowo powstaj cych osiedli po drugiej 
stronie ulicy. Jest to przyk ad transformacji pozytywnej.  
 
 

KRAJOBRAZ PROWINCJI GUANGXI 
 

Prowincja Guangxi jest jedn  z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo pro-
wincji w po udniowych Chinach. Obszar jaki zajmuje to ok. 236 500 km2, przy 
populacji zbli aj cej si  do 50 mln. Oczywiste walory krajobrazowe przyci gaj  
rzesze turystów, którzy, zm czeni nowoczesnymi, g o nymi metropoliami chi -
skimi, chc  do wiadczy  nieco prawdziwego oblicza Chin. Co ciekawe, pomimo 
rosn cej popularno ci tego rejonu nadal utrzymuje on swoje tradycyjne oblicze. 

 

 

Fot. 3. Turystyczny krajobraz rzeki Li Yang 

Phot. 3. Yang Li River tourist landscape 
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Atrakcje turystyczno-krajobrazowe wyra nie dziel  prowincj  na cz  po u-
dniow , o charakterystycznym pejza u z o onym z kopiastych wzniesie , oraz 
cz  pó nocn  prowincji, któr  definiuj  rozleg e tarasy ry owe. Cz  po u-
dniowa to ponad 70 tys. niewysokich wapiennych mogot poro ni tych bambu-
sami i miskantami. Krajobraz górski poprzecinany rzekami i naznaczony mozai-
k  pól od wieków by  tematem malarzy, a aktualnie jest cz stym motywem po-
jawiaj cym si  na obrazach, chi skich zwojach, czy nawet ok adkach przewod-
ników turystycznych. Na sta e zachowa  si  tak e na banknocie 20-yuanowym. 
Tarasy ry owe cz ci pó nocnej powstawa y od XIII w. na stokach, z których 
najwy szy ma ponad 1000 m n.p.m. Najbardziej znane pasmo gór nosi nazw  
Smoczy Grzbiet, od którego pochodzi nazwa ca ego obszaru, tj. Tarasy Smocze-
go Grzbietu. Uprawy ry u na tych tarasach zajmuj  powierzchni  ok. 60 km2 
i stanowi  atrakcj  turystyczn  nie tylko dla mieszka ców Chin [Gan De-xin 
i in. 2008]. 
 
 

KRAJOBRAZ NADRZECZNY RZEKI LI YANG (XINGPING,  
PROWINCJA GUANGXI) 

 
Rzeka Li Yang ma ok. 400 km d ugo ci. Najbardziej znana jej cz  to odci-

nek pomi dzy Guilin i Yangshuo (rejon turystyczny). Fragment rzeki w rejonie 
ma ej wsi Xingping nie jest tak popularny, je li chodzi o rejsy, natomiast ze 
wzgl du na krajobraz i osadnictwo nad rzek  zas uguje równie  na uwag , po-
niewa  zachowa  jeszcze tradycyjny charakter. Mieszka cy terenów nadrzecz-
nych to rybacy i rolnicy utrzymuj cy si  w du ym stopniu z ruchu turystycznego, 
cz sto na w asn  r k . Proste, spontaniczne inicjatywy s  raczej lokalnym sposobem 
na ycie ni  zorganizowan  form  przemys u turystycznego, dlatego b d c tu, ma 
si  wra enie naturalno ci wi ksze ni  w rejonie Guilin czy Yangshuo. 

Sama wie  Xingping zachowa a dawny charakter (posiada fragment zabyt-
kowej zabudowy), ale powoli jest poch aniana przez nieokie znany konsumpcjo-
nizm nap ywaj cy wraz z turystami. Gdy jednak odejdzie si  nieco od centrum 
turystycznego mo na znale  miejsca, które yj  dawnym yciem. Osadnictwo 
zwi zane z rzek  Li Yang miejscami ma ju  nowoczesny charakter – betonowa 
droga meandruj ca wraz z rzek , nowe murowane budynki tynkowane na bia o, 
umiejscowione koniecznie przy samej drodze, spotkamy te  coraz wi cej samo-
chodów doje d aj cych do posesji. Jednocze nie istniej  tu wsie o charaktery-
stycznym, zamkni tym uk adzie budynków zbudowanych z lokalnego materia u 
– nieforemnej wypalanej ceg y w kolorze ó tym. Te dwa typy zabudowy wpi-
sane s  wspólnie w krajobraz rolniczy, którego podstaw  s  uprawy ogórka, 
fasoli, kukurydzy i pomelo (sady pomelowe to tak e wizytówka tego rejonu). 
Z dzikiej ro linno ci wyst puj  tu przede wszystkim bambusy, bananowce oraz 
miskanty. Poniewa  wapienne osta ce nie nadaj  si  do uprawy, pola rolnicze 
zlokalizowane s  na tarasach zalewowych rzeki. Natomiast strome zbocza gór-
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skie bardzo cz sto usiane s  grobowcami. S  one murowane (ale zawsze w kolo-
rze szarym) lub w formie du ych kopców z kamieni, posiadaj  inskrypcje na 
tablicach i zawieszki w postaci czerwonych wst ek i stanowi  jeden z ciekaw-
szych kulturowych walorów tego krajobrazu. W rejonie zabudowy s  to rozleg e 
cmentarze, natomiast zdarza si  spotka  tak e pojedyncze grobowce wysoko 
w górach. 
 
 

KRAJOBRAZ ROLNICZY OKOLIC YANGSHUO (YANGSHUO,  
PROWINCJA GUANGXI) 

 
Analizowany przypadek to rejon osadniczy w dolinie rzeki Yulong. Zró ni-

cowane uprawy s  tu zlokalizowane pomi dzy rzek  a pasmem wzniesie . Wsie 
na trasie drogi biegn cej równolegle do rzeki posiadaj  cz ciowo star , trady-
cyjn  zabudow  (podobn  do tej w rejonie rzeki Li Yang). W ten niecodzienny 
krajobraz rolniczy coraz cz ciej zaczyna „wpisywa ” si  nowa wysoka zabu-
dowa mieszkaniowa. Wskazania wynikaj ce z chi skiej gospodarki przestrzen-
nej okre laj  ilo  kondygnacji, jak  mo na zaprojektowa , np. w okolicach 
Guilin (to maksymalnie do 7 pi ter)5, by nie przes ania  wapiennych szczytów 
poro ni tych widowiskowo ro linno ci . Jednak nowa zabudowa, jej wysoko , 
intensywno , spontaniczna lokalizacja, ostre, prawie zawsze niewyko czone 
bry y budynków, niebezpiecznie akcentuj  swoj  obecno  w tym wyj tkowym 
malowniczym krajobrazie. 

 

 

Fot. 4. Dysharmonijny krajobraz w okolicach Yangshuo 

Phot. 4. Disharmonious landscape near Yangshuo 

                                                           
5 Niepublikowane „National Geografic”. 
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Na podstawie obserwacji mo na mia o powiedzie , i  krajobraz rolniczy 
prowincji Guangxi w okolicach Guilin, Yangshuo posiada du y potencja  ze 
wzgl du na krasowe mogoty oraz fragmenty tradycyjnej zabudowy, a tak e 
miejscowo wyst puj ce cmentarze, które s  wa nym elementem kulturowym. 
Zagro enie zaczyna stanowi  ma o przemy lany rozwój przestrzenny nowej 
zabudowy mieszkaniowej oraz zwi zanej z ni  infrastruktury drogowej, a tym 
samym zwi kszony ruch samochodowy. 
 
 

TARASY RY OWE W RODKOWYCH CHINACH – ODKRYTE  
NA NOWO DZIEDZICTWO TRADYCYJNEJ UPRAWY RY U  

(ZIQUEIJIE, HUNAN) 
 

W rodkowych Chinach, w prowincji Hunan, w okolicach miasta Xinhua, ok. 
300 km od stolicy prowincji Changshy, zlokalizowane jest pasmo tarasów ry o-
wych Ziqueijie. Jest to ogromny obszar rolniczej uprawy ry u o d ugiej historii. 
W grudniu 2005 r. podj to decyzj  o budowie sieci ekoturystycznej na tym tere-
nie, której najwi ksz  atrakcj  maj  by  w a nie tarasy ry owe. Idea przy wie-
caj ca pomys odawcom ma oczywi cie wzgl dy ekonomiczne i jest oparta 
w g ównej mierze na zwi kszeniu ruchu turystycznego w tym rejonie. Ponowne 
odkrycie tradycyjnej uprawy ry u ma znaczenie dla ekoturystyki i oparte jest 
w du ej mierze na warto ci wyj tkowego krajobrazu zmieniaj cego si  w kolej-
nych porach roku. Du ym problemem w turystycznym funkcjonowaniu obiektu 
jest brak infrastruktury technicznej i odpowiedniego zaplecza.  

 

 

Fot. 5. Tarasy ry owe Ziqueijie 

Phot. 5. Rice terraces in Ziqueijie 
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Historia tradycyjnej uprawy ry u w tym rejonie Chin si ga XIII–XVI w., 
wiadcz  o tym pozosta o ci tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej oraz przeka-

zy róde  chi skiej literatury. Ostatnia dekada jednak to dynamiczny rozwój idei 
budowy sieci ekoturystycznej, opartej m.in. na sprzeda y produktów rolnych 
prosto od producentów (ry  w odmianach, mieszanki zió , zielona herbata i in-
ne). Publikacje chi skich badaczy naukowych z zakresu architektury krajobrazu 
mówi  o rozwijaniu krajobrazu w tym rejonie w sposób zrównowa ony, lecz na 
zbyt du  skal  [Gan De-xin 2008]. Najwi kszy taras ry owy, zwany królem 
tarasów, ma ponad 2 km2. Wyst puje tu te  pewna trudno  w uprawie, ponie-
wa  spadki na zboczach wynosz  tu od 26 do 40%, co jest utrudnieniem dla 
prawid owego funkcjonowania systemu irygacyjnego, utrudnia te  prac  rolni-
kom [Gan De-xin 2008]. 

Zdaniem autorek pomys  wprowadzenia ekoturystyki na tarasach ry owych 
jest prób  odpowiedzi na potrzeby masowej turystyki obywateli tego kraju. 
Chi ski sposób sp dzania wolnego czasu to w g ównej mierze zorganizowane 
wycieczki turystyczne w du ych grupach, które maj  na uwadze szczegó ow  
realizacj  kolejnych punktów programu. Problem polega jednak na tym, i  wi-
dok tradycyjnej plantacji uprawy ry u nie stanowi zbyt du ej atrakcji dla miesz-
ka ca Chin, nawet wówczas, gdy taras ma ponad 2 km2 i rozci ga si  malowni-
czo na kilku wzniesieniach. Zagraniczny turysta jak na razie nie posiada tu od-
powiedniej infrastruktury, nie mówi c o doje dzie w ten rejon, który jest bardzo 
utrudniony (brak jakiejkolwiek komunikacji publicznej). Tak e przewodniki 
turystyczne, a nawet informacje w sieci internetowej, jeszcze nie wymieniaj  
tego terenu jako atrakcji. Nie ma zatem pewno ci, czy trud mieszka ców tara-
sów i ogromne nak ady finansowe rz du kiedykolwiek si  zwróc . 
 
 

PODSUMOWANIE 
 

Na podstawie obserwacji prowadzonych w trakcie 2-miesi cznego pobytu 
w Chi skiej Republice Ludowej mo na podj  prób  zdefiniowania problemów 
stanowi cych zagro enie dla krajobrazu kulturowego tego kraju: 

– problemy zwi zane z presj  dynamicznego procesu urbanizacji stanowi  
g ówn  przyczyn  negatywnych zmian w krajobrazie, 

– nie bez znaczenia staje si  populacja mieszka ców tego kraju (np. masowa 
turystyka, migracja mieszka ców ze wsi do miast), 

– wp yw na rozwój du ych miast w Chinach ma migracja ludno ci z terenów 
wiejskich, która to z kolei ma zwi zek z dramatyczn  ró nic  mi dzy jako ci  
ycia mieszka ców miast i wsi, 

– najwi kszym zagro eniem nios cym za sob  nieodwracalne zmiany dla 
krajobrazu kutrowego Chin jest brak skutecznej kontroli w gospodarce prze-
strzennej (lokalizacja, jako , intensywno  nowej zabudowy),  
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– szybkie zmiany gospodarcze w procesie urbanizacji nie id  w parze z wol-
n  polityk  planowania przestrzennego, 

– dynamiczne zmiany wynikaj ce z procesu urbanizacji eliminuj  z krajobra-
zu nie tylko du ych aglomeracji miejskich bardzo cenne tereny zieleni – stano-
wi ce niejednokrotnie dziedzictwo kulturowe,  

– presja nowych inwestycji ingeruje w rodowisko naturalne (krajobraz rol-
niczy i jego negatywne zmiany). 

Analizuj c wnikliwie sytuacj , trzeba jednoznacznie zauwa y , i  wiele pro-
blemów maj cych zwi zek z szybkim procesem urbanizacji wp ywaj cym na 
krajobraz w Chinach wyst powa o we wcze niejszych latach w krajach Europy, 
by  mo e ró nic  stanowi jedynie skala problemu. 
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CHINESE LANDSCAPE IN 21 CENTURY – CHANCES AND THREATS 

Abstract. This article is the result of 2-month sojourn in China, during which the author 
acquainted not only with the landscape of China in the release of wild or commercialized, but also 
entered the world of contemporary Chinese architecture and landscape – both on the ideological 
level (participation in the congress of the Chinese landscape architects), education (participation in 
the activities of design majoring in landscape architecture), but above all practical, watching lines 
of action in landscaping “live”. On the basis of observation and subsequent analysis of selected 
landscape areas, while taking advantage of talks with Chinese landscape architects, the author 
outlined a subjective idea that uncontrolled rush to modernity, dictated by economics, may cause 
perdition traditional Chinese landscape. At the same time the effects of landscape transformation 
occurring in China are likely to be a warning to other countries where good economic outweighs 
the needs of the natural environment. 
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