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Analizy krajobrazów w zakresie ocen, analiz, waloryzacji, kompleksowych
raportów i audytu krajobrazowego, m.in.:
- identyfikacja krajobrazów miejskich pod kątem typologii strukturalnofunkcjonalnej krajobrazów – kartowanie krajobrazów,
- identyfikacja krajobrazów miejskich pod katem typologii fizjonomicznej
krajobrazów – kartowanie jednostek i wnętrz krajobrazowych,
- charakterystyka i ocena krajobrazów pod kątem wartości materialnych,
fizjonomicznych, estetycznych, użytkowych, symbolicznych, semiotycznych
i itp.,
- analiza obrazów satelitarnych krajobrazów miejskich, sporządzanie baz
danych w standardach GIS na potrzeby audytu krajobrazowego,
- sporządzenie inwentaryzacji i waloryzacji krajobrazów oraz katalogu
obiektów przyrodniczych i kulturowych wraz z metryką cech
charakterystycznych, indywidulanych i unikatowych,
- charakterystyka i ocena krajobrazów pod kątem cech syntetycznych
(badania społeczne percepcji krajobrazów miejskich, tożsamości, tradycji
i swojskości krajobrazu miast),
- ocena zagrożeń krajobrazów wg zunifikowanej skali bonitacyjnej,
- kompleksowe sporządzanie audytu krajobrazowego, (wg metodyki
stanowiącej załączniki do rozporządzenia do Ustawy z dn. 24 kwietnia 2015
(Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688), w tym m.in. Wyznaczania: lokalizacji
krajobrazów priorytetowych,
Wskazań lokalizacji i granic: a) parków kulturowych, b) parków narodowych,
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego
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krajobrazu, c) obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa
UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów
i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach;
Wskazań: a) zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów
oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów chronionych
- przygotowań rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania
i ochrony krajobrazów oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów,
w szczególności poprzez wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte
formami ochrony przyrody i formami ochrony dóbr kultury (park kulturowy,
pomnik historii)
- wykaz i opis lokalnych form architektonicznych zabudowy w obrębie
krajobrazów priorytetowych,
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