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Streszczenie. Niniejszy artykuá jest efektem 2-miesiĊcznego pobytu w Chinach, podczas którego
autorki zapoznawaáy siĊ nie tylko z krajobrazem Chin w wydaniu dzikim czy skomercjalizowanym, ale takĪe weszáy w Ğwiat wspóáczesnej chiĔskiej architektury krajobrazu – zarówno na poziomie ideowym (uczestnictwo w zjeĨdzie chiĔskich architektów krajobrazu), edukacyjnym
(uczestnictwo w zajĊciach z projektowania na kierunku architektura krajobrazu), jak i przede
wszystkim praktycznym, obserwując kierunki dziaáaĔ w ksztaátowaniu krajobrazu „na Īywo”. Na
podstawie obserwacji i póĨniejszych analiz wybranych obszarów cennych krajobrazowo, korzystając jednoczeĞnie z rozmów z chiĔskimi architektami krajobrazu, autorki nakreĞliáy subiektywną
tezĊ, iĪ niekontrolowany pĊd do nowoczesnoĞci, podyktowany ekonomią, moĪe staü siĊ przyczyną
zatracenia tradycyjnego chiĔskiego krajobrazu. JednoczeĞnie efekty krajobrazowej transformacji
zachodzącej w Chinach mają szansĊ byü przestrogą dla innych krajów, w których dobro ekonomiczne przewaĪa nad potrzebami Ğrodowiska przyrodniczego.
Sáowa kluczowe: Chiny, ksztaátowanie krajobrazu, krajobraz otwarty, krajobraz nadrzeczny,
turystyka

WSTĉP
Z perspektywy Europejczyka, architekta krajobrazu Chiny jawią siĊ jako
piĊkny, egzotyczny kraj o wielotysiĊcznej tradycji w dziedzinie sztuki ogrodowej. SiĊgając do opracowaĔ dotyczących Chin, wyobraĪamy sobie dziki krajobraz i antyczne ogrody przepeánione symboliką, miejsca nie tylko piĊkne, ale
przede wszystkim posiadające ducha, przepeánione nadprzyrodzoną siáą, harmonią i spokojem. Istotnie, ogromna czĊĞü Chin – zarówno dzikie tereny, obszary
rolnicze, jak i miejsca związane z historią w wielkich miastach są jeszcze naznaczone tym duchem. DotkniĊcie tego jest dla architekta krajobrazu niewątpliwie
ekscytującym doznaniem. Coraz czĊĞciej jednak w galopującej transformacji
paĔstwa Ğrodka daje siĊ zauwaĪyü niepokojącą tendencjĊ do zatracania ekologicznej integracji, kulturowej toĪsamoĞci i historycznego dziedzictwa. Przed
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chiĔską architekturą krajobrazu stoi wspóáczeĞnie wielkie wyzwanie: jak przeciwdziaáaü negatywnym skutkom komercjalizacji krajobrazu? Architekci krajobrazu zadają sobie pytanie – co jest naszą narodową toĪsamoĞcią? Okazuje siĊ
bowiem, Īe nie jest to wcale takie oczywiste. Jakie cele powinny przyĞwiecaü
dyscyplinie w kraju, w którym na wielu poziomach Īycia nastĊpuje proces Ğlepej
„westernizacji”1, mający ogromny wpáyw na krajobraz kulturowy?

MATERIAà I METODY
Niniejszy artykuá jest efektem dwumiesiĊcznego pobytu w Chinach, podczas
którego autorki zapoznawaáy siĊ nie tylko z krajobrazem Chin w wydaniu dzikim czy skomercjalizowanym, ale takĪe weszáy w Ğwiat wspóáczesnej chiĔskiej
architektury krajobrazu – zarówno na poziomie ideowym (uczestnictwo w zjeĨdzie chiĔskich architektów krajobrazu), edukacyjnym (uczestnictwo w zajĊciach
z projektowania na kierunku architektura krajobrazu), ale przede wszystkim praktycznym, obserwując kierunki dziaáaĔ w ksztaátowaniu krajobrazu „na Īywo”.
Na podstawie obserwacji i póĨniejszych analiz wybranych obszarów cennych
krajobrazowo, korzystając jednoczeĞnie z rozmów z chiĔskimi architektami
krajobrazu, autorki nakreĞliáy subiektywną tezĊ, iĪ niekontrolowany pĊd do nowoczesnoĞci, podyktowany ekonomią, moĪe staü siĊ przyczyną zatracenia tradycyjnego chiĔskiego krajobrazu. JednoczeĞnie efekty krajobrazowej transformacji
zachodzącej w Chinach mają szansĊ byü przestrogą dla innych krajów, w których dobro ekonomiczne przewaĪa nad potrzebami Ğrodowiska przyrodniczego.
Postawiona teza zapewne nie jest wielkim odkryciem. Na co dzieĔ w Polsce
obserwujemy wiele przypadków, w których krajobraz, zarówno w duĪej, jak
i maáej skali, zostaje trwale przeobraĪony, bo tak wynika z rachunku ekonomicznego i nikt siĊ temu nie dziwi. Byü moĪe nie potrafimy na to spojrzeü
z dystansu, a przede wszystkim nie myĞlimy o dáugofalowych efektach tej degradacji, poniewaĪ Īyjemy w czasach „tu i teraz”. Dáugi pobyt w egzotycznym
kraju znanym z ksiąĪek i filmów podróĪniczych powoduje, Īe wyobraĪenia mają
szansĊ zderzyü siĊ z rzeczywistoĞcią. Chiny są miarodajnym przykáadem do
rozpatrywania negatywnych efektów transformacji, poniewaĪ to najstarsza cywilizacja o wielotysiĊcznej tradycji opartej na czymĞ, co w architekturze krajobrazu najcenniejsze: genius loci.
Przedmiotem analiz byá krajobraz dwu chiĔskich prowincji: Hunan i Guangxi, w tym 6 obszarów o róĪnym stopniu przeksztaácenia. WĞród nich znalazáy
siĊ zarówno przykáady z terenów miejskich, terenów wiejskich, jak i dzikich
obszarów chronionych. Analizy miaáy na celu wykazanie kierunków przeksztaácenia krajobrazu, ich ocenĊ oraz zdefiniowanie czynników je powodujących.

1

Termin zaczerpniĊty z Kongjian Yu 2006.
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OBSZAR WULINGYUAN – LEĝNY PARK NARODOWY ZANGJIAJIE
(ZANGJIAJIE, PROWINCJA HUNAN)
Caáy obszar o nazwie Wulingyuan rozciąga siĊ na powierzchni 397,5 km2
i obejmuje kilka parków narodowych, w tym LeĞny Park Narodowy Zangjiajie,
który zajmuje powierzchniĊ 4 810 ha. Park poáoĪony jest w póánocno-zachodniej
czĊĞci prowincji Hunan, ok. 270 km od stolicy prowincji Changshy i jest jedną
z najwiĊkszych osobliwoĞci geologicznych Chin. Park ten zostaá wyznaczony
w 1982 r., a 10 lat póĨniej caáy obszar Wulingyuan zostaá wpisany na ListĊ Ğwiatowego dziedzictwa UNESCO [http://whc.unesco.org].
Wulingyuan sáynie z 3100 filarowych wzniesieĔ zbudowanych z piaskowca
kwarcytowego, z których niektóre mają nawet 1000 m wysokoĞci. Są one gĊsto
poroĞniĊte roĞlinnoĞcią, a u podnóĪa wiją siĊ strumienie, co dodatkowo dodaje
im uroku. Charakterystyczny wygląd wzniesieĔ jest efektem erozji. W rejonie
Zangjiajie przez znaczną czĊĞü roku utrzymuje siĊ deszczowa pogoda, w zimie
zaĞ lód powstaáy w szczelinach skalnych rozsadza je, co ma takĪe wpáyw na
ksztaát wzniesieĔ. Na obszarze Wulingyuan wystĊpuje 3000 gatunków roĞlin,
w tym okoáo 600 gatunków drzewiastych zaliczanych do tropikalnych, subtropikalnych i umiarkowanych. Wiele z gatunków ma ogromne wartoĞci ze wzglĊdu
na drewno, ale teĪ przydatnoĞü dla medycyny [http://whc.unesco.org].
LeĞny Park Narodowy jest jedną z waĪniejszych atrakcji turystycznych Chin.
Charakterystyczna sceneria parku byáa od wieków dobrym tematem dla malarzy,
poniewaĪ poáączenie skaá (gór), roĞlin i wody to podstawa tradycyjnego chiĔskiego krajobrazu. Aktualnie paĔstwo dokáada wszelkich staraĔ, by rozsáawiü
obszar Wulingyuan i jednoczeĞnie czerpaü korzyĞci z ogromnego ruchu turystycznego. W 1994 r. park otrzymaá nazwĊ LeĞny Park Narodowy Zangjiajie od
nazwy miasteczka leĪącego u podnóĪa terenu skalistego. Tym samym miejscowoĞü staáa siĊ gáówną bazą wypadową i centrum Īycia turystycznego. MoĪna
powiedzieü, Īe dziĊki rozszerzonej nazwie miasto zaistniaáo na mapie Chin
i w efekcie coraz szybciej siĊ rozwija. Rozwój ten widaü przede wszystkim
w rozrastającej siĊ bazie noclegowej (wiele hoteli jest bardzo nowoczesnych)
czy powiĊkszającej siĊ infrastrukturze organizacyjnej parku – zostaáy stworzone
wejĞcia na teren obszaru chronionego z nowoczesnym systemem biletowym,
fachową obsáugą i zapleczem administracyjnym. W budowie jest teĪ centrum
turystyczne z muzeum parku. Ogromna powierzchniowo przestrzeĔ wymaga
zorganizowanej komunikacji toteĪ teren parku jest obsáugiwany przez liczne
busy, które kursują od wejĞcia do wszystkich atrakcji turystycznych, a przejazd
nimi wliczony jest w cenĊ biletu.
Poza oczywistymi walorami przyrodniczymi LeĞnego Parku Narodowego
Zangjiajie obserwacje pokazują, Īe nagáy i szybko postĊpujący rozwój obszaru
cennego takĪe pod wzglĊdem krajobrazu nie postĊpuje w sposób zrównowaĪony. W wielu elementach zagospodarowania widaü, Īe ekonomia przewaĪa nad
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ochroną Ğrodowiska, a przy tym wszystkim ulatuje gdzieĞ „duch miejsca” tak
waĪny dla tradycyjnego krajobrazu chiĔskiego.
Najbardziej charakterystycznym przykáadem jest nieograniczone wprowadzanie betonu, zarówno w maáej, jak i duĪej skali. ObecnoĞü tego materiaáu budowlanego jest zresztą typowa dla caáych Chin. Podobnie jak wszechobecne
stragany z pamiątkami i jedzeniem, którym jednak w tak wyjątkowym miejscu
nie nadaá nikt estetycznego wyglądu wspóágrającego z otoczeniem. Tak samo
jest z maáą architekturą – áawki i kosze na Ğmieci wykonane są z betonu imitującego drewno (z daleka nie do rozpoznania). Najbardziej raĪącym jest jednak
wprowadzanie w przestrzeĔ chronionego krajobrazu elementów marketingowych, jak ogromny, plastikowy stwór z filmu „Avatar” na jednym z tarasów
widokowych – obowiązkowe zdjĊcie pamiątkowe2. Kwestią czasu jest oficjalna
zmiana nazwy obszaru Wulingyuan na „Hallelujah Mountains”, bo nieoficjalnie
taka nazwa juĪ funkcjonuje. „Duch miejsca” w ciągu kilkunastu lat moĪe ulecieü
na Ikranach3. Przy tym wszystkim zbyt maáo wyeksponowana jest warstwa przyrodnicza i kulturowa tego ciekawego obszaru. Na szlaku wĊdrówek nie znajdziemy wielu informacji o ciekawych zbiorowiskach leĞnych czy chronionych
gatunkach roĞlin i zwierząt, a przecieĪ to ze wzglĊdu na te walory obszar zostaá
wciągniĊty na listĊ UNESCO. Yuanjiajie Tea Farm – swoiste muzeum opowiadające historiĊ osadnictwa na tych terenach, w którym zobaczymy tradycyjną
zabudowĊ i rozwój rzemiosá, posáuchamy gry na tradycyjnych instrumentach czy
wypijemy kubeczek zielonej herbaty, teĪ ginie wĞród atrakcji najczĊĞciej wybieranych przez turystów.
Reasumując, zagroĪeniem dla LeĞnego Parku Narodowego Zangjiajie nie jest
fizyczne niszczenie krajobrazu, ale zanik toĪsamoĞci poprzez wprowadzanie
obcych elementów czy nadawanie nowej, zachodniej symboliki, przy jednoczesnym zaniedbaniu dotyczącym eksponowania wartoĞci przyrodniczych i kulturowych miejsca, które wpáywają na odbiór tutejszego krajobrazu. Opisywany
park jest zatem przykáadem transformacji negatywnej.

MIEJSKI KRAJOBRAZ NADRZECZNY: REWITALIZACJA TERENÓW
NAD RZEKĄ XIANG (CHANGSHA, PROWINCJA HUNAN)
Changsha – stolica prowincji Hunan – to aktualnie jedna z najszybciej rozwijających siĊ chiĔskich metropolii. PonadszeĞciomilionowe miasto stale siĊ rozrasta w związku z niepohamowaną migracją na te tereny ludnoĞci wiejskiej. NajwiĊksze nakáady idą zatem na rozwój mieszkalnictwa, jakim są osiedla zbudowane z kilkudziesiĊciopiĊtrowych wieĪowców [Kongjian 2006]. Trzeba jednak
przyznaü, Īe duĪo uwagi przywiązuje siĊ teĪ do zagospodarowywania nabrzeĪy,
2
3

Obszar parku posáuĪyá jako sceneria do filmu „Avatar”.
Latające stwory z filmu „Avatar”.
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a jest co wykorzystaü, poniewaĪ przez miasto przepáywa wiele rzek, wĞród których najwiĊksze to Xiang oraz Liuyang. Rzeka Xiang dzieli metropoliĊ na
2 róĪne czĊĞci – prawy brzeg to pierwotne miasto, centrum z fragmentami zabytkowej zabudowy. Lewy brzeg zajmuje ogromny teren zielony Yuelu Mountain wraz z kompleksem uniwersyteckim oraz nowsza czĊĞü miasta z nowoczesnymi osiedlami mieszkaniowymi i centrami handlowymi. Changsha sáynie
z 2 rzeczy. To tu mieĞci siĊ jedna z najwaĪniejszych staroĪytnych uczelni Yuelu
Academy (w rejonie Yuelu Mountain). Miasto jest teĪ silnie związane z Mao
Zedongiem, który urodziá siĊ i wychowaá w maáej miejscowoĞci w prowincji
Hunan, a w samej Changshy pobieraá pierwsze nauki.

Fot. 1. NabrzeĪe rzeki Xingjiang w Changshy
Phot. 1. River embankment of Xingjiang in Changshy

Tendencja zagospodarowywania bulwarów nadrzecznych nie jest w Chinach
niczym nowym. Bliski dostĊp do wody jest jedną z podstaw ksztaátowania krajobrazu w Chinach. Jak istotny jest pas zieleni wzdáuĪ rzeki, moĪna siĊ przekonaü, spacerując w centrum Changshy bulwarem wzdáuĪ ulicy Xiangjiang, który
juĪ od rana, aĪ do póĨnego wieczora, tĊtni Īyciem. Spotkamy siĊ tu z poranną
gimnastyką, taĔcem, Ğpiewami i grą na instrumentach, ale takĪe z grami planszowymi, zrĊcznoĞciowymi czy teĪ uliczną kaligrafią4. W ciągu dnia typowym
uĪytkownikiem bulwaru są ludzie starsi. Wieczory z kolei naleĪą zazwyczaj do
máodzieĪy, która takĪe preferuje wspólne taĔce lub bierny odpoczynek. KaĪdy,
4

KreĞlenie wodnym pĊdzlem znaków zazwyczaj przez starszych mĊĪczyzn. Jest to sposób na
wyraĪanie symboli, metafor czy záotych myĞli.
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kto byá choü raz w Chinach wie, Īe integracja spoáeczna, która dokonuje siĊ
w przestrzeni publicznej, to jest coĞ charakterystycznego dla wschodniej kultury.
Stąd wszelkie publiczne tereny zieleni muszą byü nie tylko „áadne”, ale przede
wszystkim dostosowane do funkcji integracyjnej.
Nadrzeczny bulwar wzdáuĪ ulicy Xiangjiang ma dwa oblicza. Mniej wiĊcej
1/3 dáugoĞci wybrzeĪa jest zagospodarowana w stylu tradycyjnym z dobrze uformowaną, bujną roĞlinnoĞcią, która dając cieĔ, stwarza dogodne warunki do rekreacji. Ta czĊĞü jest teĪ blisko związana z gáównymi arteriami i centrum miasta
– po drugiej stronie ulicy Xiangjiang rozciąga siĊ jedna ze starszych dzielnic
Changshy z mnóstwem kafejek, restauracji i sklepów z pamiątkami, w tym najstarsza uliczka miejska – deptak Taiping. BliskoĞü centrum powoduje, Īe ta
czĊĞü bulwaru jest zawsze peána ludzi. Dalsza czĊĞü nabrzeĪa zostaáa zagospodarowana w sposób nowoczesny, ale nawiązujący do tradycji. ZauwaĪymy tu nową nawierzchniĊ, nietypowe siedziska i zróĪnicowany ukáad, w którym mimo
wszystko da siĊ odczytaü jeden zamysá. Projektantem nowej czĊĞci bulwaru jest
prof. Chen Liyun wraz z zespoáem, na co dzieĔ wykáadający w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Hunan. W Changshy znajdziemy
kilka jego realizacji, których cechą charakterystyczną jest zarówno nowoczesnoĞü i ĞwieĪoĞü, jak i dokáadnoĞü inĪynierska i nawiązanie do tradycyjnej chiĔskiej sztuki ksztaátowania krajobrazu.

Fot. 2. Fragment nowego zagospodarowania bulwaru rzeki Xiangjiang
Phot 2. The new part of the River Xiangjiang embankment

Nowa czĊĞü bulwaru kompozycyjnie tworzy ukáad maáych wnĊtrz krajobrazowych, powiązanych gáównym traktem nadbrzeĪnym i roĞlinnoĞcią. WnĊtrza są
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kreowane w róĪny sposób, raz jako miniaturowe ogrody chiĔskie, raz nowoczesne place, a niekiedy ogrody wodne z kaskadami i zbiornikami. TradycjĊ moĪemy odnaleĨü przede wszystkim w materiale uĪytym w projekcie (kamieĔ, drewno), formach i motywach (miĊkkie, oparte na koáach, áukach), ale teĪ w fizjografii (wzniesienia-zagáĊbienia, cieki wodne, zbiorniki) czy doborze gatunkowym
roĞlin, np. duĪy udziaá bambusa i gatunków zimozielonych charakterystycznych
dla tej prowincji. Nie zabraknie teĪ otwarü w postaci placów, które mogą byü
wykorzystane na potrzeby aktywnoĞci ruchowej uĪytkowników.
Idąc przez kilkukilometrowy fragment bulwaru wzdáuĪ ulicy Xiangjiang, nie
moĪna siĊ nudziü. KaĪde wnĊtrze zaprasza, by je odwiedziü, a jednoczeĞnie rytm
gáównego ciągu nadaje harmoniĊ caáoĞci. Oprócz aspektu krajobrazowego zostaáa tu uwzglĊdniona waĪna funkcja spoáeczna. Ta czĊĞü bulwaru ma byü zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym dla nowo powstających osiedli po drugiej
stronie ulicy. Jest to przykáad transformacji pozytywnej.

KRAJOBRAZ PROWINCJI GUANGXI
Prowincja Guangxi jest jedną z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo prowincji w poáudniowych Chinach. Obszar jaki zajmuje to ok. 236 500 km2, przy
populacji zbliĪającej siĊ do 50 mln. Oczywiste walory krajobrazowe przyciągają
rzesze turystów, którzy, zmĊczeni nowoczesnymi, gáoĞnymi metropoliami chiĔskimi, chcą doĞwiadczyü nieco prawdziwego oblicza Chin. Co ciekawe, pomimo
rosnącej popularnoĞci 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 wyraĨnie dzielą prowincjĊ na czĊĞü poáudniową, o charakterystycznym pejzaĪu záoĪonym z kopiastych wzniesieĔ, oraz
czĊĞü póánocną prowincji, którą definiują rozlegáe tarasy ryĪowe. CzĊĞü poáudniowa to ponad 70 tys. niewysokich wapiennych mogot poroĞniĊtych bambusami i miskantami. Krajobraz górski poprzecinany rzekami i naznaczony mozaiką pól od wieków byá tematem malarzy, a aktualnie jest czĊstym motywem pojawiającym siĊ na obrazach, chiĔskich zwojach, czy nawet okáadkach przewodników turystycznych. Na staáe zachowaá siĊ takĪe na banknocie 20-yuanowym.
Tarasy ryĪowe czĊĞci póánocnej powstawaáy od XIII w. na stokach, z których
najwyĪszy ma ponad 1000 m n.p.m. Najbardziej znane pasmo gór nosi nazwĊ
Smoczy Grzbiet, od którego pochodzi nazwa caáego obszaru, tj. Tarasy Smoczego Grzbietu. Uprawy ryĪu na tych tarasach zajmują powierzchniĊ ok. 60 km2
i stanowią atrakcjĊ turystyczną nie tylko dla mieszkaĔców Chin [Gan De-xin
i in. 2008].

KRAJOBRAZ NADRZECZNY RZEKI LI YANG (XINGPING,
PROWINCJA GUANGXI)
Rzeka Li Yang ma ok. 400 km dáugoĞci. Najbardziej znana jej czĊĞü to odcinek pomiĊdzy Guilin i Yangshuo (rejon turystyczny). Fragment rzeki w rejonie
maáej wsi Xingping nie jest tak popularny, jeĞli chodzi o rejsy, natomiast ze
wzglĊdu na krajobraz i osadnictwo nad rzeką zasáuguje równieĪ na uwagĊ, poniewaĪ zachowaá jeszcze tradycyjny charakter. MieszkaĔcy terenów nadrzecznych to rybacy i rolnicy utrzymujący siĊ w duĪym stopniu z ruchu turystycznego,
czĊsto na wáasną rĊkĊ. Proste, spontaniczne inicjatywy są raczej lokalnym sposobem
na Īycie niĪ zorganizowaną formą przemysáu turystycznego, dlatego bĊdąc tu, ma
siĊ wraĪenie naturalnoĞci wiĊksze niĪ w rejonie Guilin czy Yangshuo.
Sama wieĞ Xingping zachowaáa dawny charakter (posiada fragment zabytkowej zabudowy), ale powoli jest pocháaniana przez nieokieáznany konsumpcjonizm napáywający wraz z turystami. Gdy jednak odejdzie siĊ nieco od centrum
turystycznego moĪna znaleĨü miejsca, które Īyją dawnym Īyciem. Osadnictwo
związane z rzeką Li Yang miejscami ma juĪ nowoczesny charakter – betonowa
droga meandrująca wraz z rzeką, nowe murowane budynki tynkowane na biaáo,
umiejscowione koniecznie przy samej drodze, spotkamy teĪ coraz wiĊcej samochodów dojeĪdĪających do posesji. JednoczeĞnie istnieją tu wsie o charakterystycznym, zamkniĊtym ukáadzie budynków zbudowanych z lokalnego materiaáu
– nieforemnej wypalanej cegáy w kolorze Īóátym. Te dwa typy zabudowy wpisane są wspólnie w krajobraz rolniczy, którego podstawą są uprawy ogórka,
fasoli, kukurydzy i pomelo (sady pomelowe to takĪe wizytówka tego rejonu).
Z dzikiej roĞlinnoĞci wystĊpują tu przede wszystkim bambusy, bananowce oraz
miskanty. PoniewaĪ wapienne ostaĔce nie nadają siĊ do uprawy, pola rolnicze
zlokalizowane są na tarasach zalewowych rzeki. Natomiast strome zbocza gór-
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skie bardzo czĊsto usiane są grobowcami. Są one murowane (ale zawsze w kolorze szarym) lub w formie duĪych kopców z kamieni, posiadają inskrypcje na
tablicach i zawieszki w postaci czerwonych wstąĪek i stanowią jeden z ciekawszych kulturowych walorów tego krajobrazu. W rejonie zabudowy są to rozlegáe
cmentarze, natomiast zdarza siĊ spotkaü takĪe pojedyncze grobowce wysoko
w górach.

KRAJOBRAZ ROLNICZY OKOLIC YANGSHUO (YANGSHUO,
PROWINCJA GUANGXI)
Analizowany przypadek to rejon osadniczy w dolinie rzeki Yulong. ZróĪnicowane uprawy są tu zlokalizowane pomiĊdzy rzeką a pasmem wzniesieĔ. Wsie
na trasie drogi biegnącej równolegle do rzeki posiadają czĊĞciowo starą, tradycyjną zabudowĊ (podobną do tej w rejonie rzeki Li Yang). W ten niecodzienny
krajobraz rolniczy coraz czĊĞciej zaczyna „wpisywaü” siĊ nowa wysoka zabudowa mieszkaniowa. Wskazania wynikające z chiĔskiej gospodarki przestrzennej okreĞlają iloĞü kondygnacji, jaką moĪna zaprojektowaü, np. w okolicach
Guilin (to maksymalnie do 7 piĊter)5, by nie przesáaniaü wapiennych szczytów
poroĞniĊtych widowiskowo roĞlinnoĞcią. Jednak nowa zabudowa, jej wysokoĞü,
intensywnoĞü, spontaniczna lokalizacja, ostre, prawie zawsze niewykoĔczone
bryáy budynków, niebezpiecznie akcentują swoją obecnoĞü w tym wyjątkowym
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 moĪna Ğmiaáo powiedzieü, iĪ krajobraz rolniczy
prowincji Guangxi w okolicach Guilin, Yangshuo posiada duĪy potencjaá ze
wzglĊdu na krasowe mogoty oraz fragmenty tradycyjnej zabudowy, a takĪe
miejscowo wystĊpujące cmentarze, które są waĪnym elementem kulturowym.
ZagroĪenie zaczyna stanowiü maáo przemyĞlany rozwój przestrzenny nowej
zabudowy mieszkaniowej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej, a tym
samym zwiĊkszony ruch samochodowy.
TARASY RYĩOWE W ĝRODKOWYCH CHINACH – ODKRYTE
NA NOWO DZIEDZICTWO TRADYCYJNEJ UPRAWY RYĩU
(ZIQUEIJIE, HUNAN)
W Ğrodkowych Chinach, w prowincji Hunan, w okolicach miasta Xinhua, ok.
300 km od stolicy prowincji Changshy, zlokalizowane jest pasmo tarasów ryĪowych Ziqueijie. Jest to ogromny obszar rolniczej uprawy ryĪu o dáugiej historii.
W grudniu 2005 r. podjĊto decyzjĊ o budowie sieci ekoturystycznej na tym terenie, której najwiĊkszą atrakcją mają byü wáaĞnie tarasy ryĪowe. Idea przyĞwiecająca pomysáodawcom ma oczywiĞcie wzglĊdy ekonomiczne i jest oparta
w gáównej mierze na zwiĊkszeniu ruchu turystycznego w tym rejonie. Ponowne
odkrycie tradycyjnej uprawy ryĪu ma znaczenie dla ekoturystyki i oparte jest
w duĪej mierze na wartoĞci wyjątkowego krajobrazu zmieniającego siĊ w kolejnych porach roku. DuĪym problemem w turystycznym funkcjonowaniu obiektu
jest brak infrastruktury technicznej i odpowiedniego zaplecza.

Fot. 5. Tarasy ryĪowe Ziqueijie
Phot. 5. Rice terraces in Ziqueijie
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Historia tradycyjnej uprawy ryĪu w tym rejonie Chin siĊga XIII–XVI w.,
Ğwiadczą o tym pozostaáoĞci tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej oraz przekazy Ĩródeá chiĔskiej literatury. Ostatnia dekada jednak to dynamiczny rozwój idei
budowy sieci ekoturystycznej, opartej m.in. na sprzedaĪy produktów rolnych
prosto od producentów (ryĪ w odmianach, mieszanki zióá, zielona herbata i inne). Publikacje chiĔskich badaczy naukowych z zakresu architektury krajobrazu
mówią o rozwijaniu krajobrazu w tym rejonie w sposób zrównowaĪony, lecz na
zbyt duĪą skalĊ [Gan De-xin 2008]. NajwiĊkszy taras ryĪowy, zwany królem
tarasów, ma ponad 2 km2. WystĊpuje tu teĪ pewna trudnoĞü w uprawie, poniewaĪ spadki na zboczach wynoszą tu od 26 do 40%, co jest utrudnieniem dla
prawidáowego funkcjonowania systemu irygacyjnego, utrudnia teĪ pracĊ rolnikom [Gan De-xin 2008].
Zdaniem autorek pomysá wprowadzenia ekoturystyki na tarasach ryĪowych
jest próbą odpowiedzi na potrzeby masowej turystyki obywateli tego kraju.
ChiĔski sposób spĊdzania wolnego czasu to w gáównej mierze zorganizowane
wycieczki turystyczne w duĪych grupach, które mają na uwadze szczegóáową
realizacjĊ kolejnych punktów programu. Problem polega jednak na tym, iĪ widok tradycyjnej plantacji uprawy ryĪu nie stanowi zbyt duĪej atrakcji dla mieszkaĔca Chin, nawet wówczas, gdy taras ma ponad 2 km2 i rozciąga siĊ malowniczo na kilku wzniesieniach. Zagraniczny turysta jak na razie nie posiada tu odpowiedniej infrastruktury, nie mówiąc o dojeĨdzie w ten rejon, który jest bardzo
utrudniony (brak jakiejkolwiek komunikacji publicznej). TakĪe przewodniki
turystyczne, a nawet informacje w sieci internetowej, jeszcze nie wymieniają
tego terenu jako atrakcji. Nie ma zatem pewnoĞci, czy trud mieszkaĔców tarasów i ogromne nakáady finansowe rządu kiedykolwiek siĊ zwrócą.

PODSUMOWANIE
Na podstawie obserwacji prowadzonych w trakcie 2-miesiĊcznego pobytu
w ChiĔskiej Republice Ludowej moĪna podjąü próbĊ zdefiniowania problemów
stanowiących zagroĪenie dla krajobrazu kulturowego tego kraju:
– problemy związane z presją dynamicznego procesu urbanizacji stanowią
gáówną przyczynĊ negatywnych zmian w krajobrazie,
– nie bez znaczenia staje siĊ populacja mieszkaĔców tego kraju (np. masowa
turystyka, migracja mieszkaĔców ze wsi do miast),
– wpáyw na rozwój duĪych miast w Chinach ma migracja ludnoĞci z terenów
wiejskich, która to z kolei ma związek z dramatyczną róĪnicą miĊdzy jakoĞcią
Īycia mieszkaĔców miast i wsi,
– najwiĊkszym zagroĪeniem niosącym za sobą nieodwracalne zmiany dla
krajobrazu kutrowego Chin jest brak skutecznej kontroli w gospodarce przestrzennej (lokalizacja, jakoĞü, intensywnoĞü nowej zabudowy),
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– szybkie zmiany gospodarcze w procesie urbanizacji nie idą w parze z wolną polityką planowania przestrzennego,
– dynamiczne zmiany wynikające z procesu urbanizacji eliminują z krajobrazu nie tylko duĪych aglomeracji miejskich bardzo cenne tereny zieleni – stanowiące niejednokrotnie dziedzictwo kulturowe,
– presja nowych inwestycji ingeruje w Ğrodowisko naturalne (krajobraz rolniczy i jego negatywne zmiany).
Analizując wnikliwie sytuacjĊ, trzeba jednoznacznie zauwaĪyü, iĪ wiele problemów mających związek z szybkim procesem urbanizacji wpáywającym na
krajobraz w Chinach wystĊpowaáo we wczeĞniejszych latach w krajach Europy,
byü moĪe róĪnicĊ 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.
Key words: China, landscape planning, tourism

