
6 groups, 13 landscape megatypes

• .Megatyp si agricultural land over   2000km2. 

• Meeus, J., Wijermans, M., Wroom, M., 1990: Agricultural landscapes in Europe and their tranformation (Zemědělské krajiny 
Evropy a jejich přeměny). Landcsape and Urban Planning 18/3-4., 289-352.

• A. Open agricultural landscape (AL) of temperate climatic zone
Otevřené zemědělské krajiny mírného pásu   

• B. Open AL of subtropical climatic zone 
Otevřené zemědělské krajiny subtropického mediteránního pásu

• C. Closed AL and agriculture and forest L, uplands of subtropical 
climatic zone

Uzavřené zemědělské a zemědělsko-lesní krajiny pahorkatin subtropického mediteránního pásu

• D. Closed AL and agriculture and forest L of Atlantic climatic 
zone

Uzavřené zemědělské a zemědělsko-lesní krajiny atlantického klimatu

• E. Mountain pastureland and Agriculture forest L 
Horské pastvinářské a zemědělsko-lesní krajiny

.     F. River AL with irrigation
Poříční zemědělské krajiny se zavlažováním



A. Open agricultural landscape of temperate climatic zone (Otevřené zemědělské krajiny 

mírného pásu)
A1. openfields (otevřená pole)
A2. former openfields (bývalá otevřená pole)
A3. polder (nízko položené pobřežní plochy)

B. Open AL of subtropical climatic zone (Otevřené zemědělské krajiny subtropického 

mediteránního pásu)
B4. mediterranean open land (otevřená krajina středozemního moře)
B5. huertas (říční delty a zavlažovaná krajina středozemního moře)

C. Closed AL and agricultire and forest L, uplands of subtropical climatic zone
(Uzavřené zemědělské a zemědělsko-lesní krajiny pahorkatin subtropického mediteránního pásu)
C6. coltura promiscua (stará kulturní krajina založená za římských dob)
67. montados (Portugalsko) dehesa (jihozápadní Španělsko) (suchá kopcovitá krajina bez trvalé orby)

D. Closed AL and agriculture and forest L of Atlantic climatic zone (Uzavřené 

zemědělské a zemědělsko-lesní krajiny atlantického klimatu)
D8. bocage (z Francouzštiny výraz pro krajiny členěné mozaikou pozemků geometrického tvaru s hranicí 
s keřů, stromů, suchých kamenných zídek)
D9. semibocage (vyšší polohy, krajinu uzavírají lesy) 
D10. kampen (nížinné polohy, písčité půdy, větší pole ve srovnání s megatypem bocage)

E. Mountain pastureland and Agriculture forest L (Horské pastvinářské a zemědělsko-lesní 

krajiny)
E11. highlands (vrchoviny atlantického klimatu)
E12. montagnes (vysokohorské zemědělské krajiny)

F. River AL with irrigation (Poříční zemědělské krajiny se zavlažováním)

F.13 deltas (říční delty a široké nivy zcela přetvořené člověkem)



A. Open agricultural landscape of temperate climatic
zone

A1. Openfields (collective open fields)

A. Open agricultural landscape of temperate 

climatic zone

A1. Openfields 



A3. Polder

A3. Polder 



B. 4. Open AL of subtropical climatic zone

B4. Mediterranean open land

B5. Huertas (temporary irrigated landscape in
Mediterranean)



C. 

Closed AL and agriculture and forest L, uplands of subtropical 
climatic zone

C6. Coltura promiscua (ancient  cultural landscape from Roman  Empire)

C6. Coltura promiscua



C7. Montados (Portuguese) Dehesa (Spain) oak, cork oak, 
olive trees, grazing animals, pigs, sheep, cows, prevent the 

soil from drying, no permanent arable land)

C7. Montados (Portuguese) Dehesa (Spain)



D. Closed AL and agriculture and forest L of Atlantic 
climatic zone

D8. Bocage (mosaic of small plots, hedges, trees, forests and walls)

D8. Bocage (Atlantic bocage)



D9. Semibocage (variation with mountains, closed, larger 
forests) 

D9. Semibocage (Czech Republic)



Kampen – plan for multifunctional agriculture reconstruction: 

A1, B1, C1 present situation, A2, B2, C2 intention

D10. Kampen (lowlands, swamps, farmsteads, 
roads, sandy soils, larger fields)



E. Mountain pastureland and Agriculture forest L

E11. Highlands (Atlantic) (heath- Calluna vulgaris)



E12. Montagnes

E12. Montagnes



E12. Montagnes (vysokohorské zemědělské krajiny)

F. River AL vith irrigation
F.13 Deltas (usually full converted by man) Donau example 



Deltas F 13



Regional landscapes: 
1. Poland’s strip fields

2. Terraces

Terraced landscape



Terraced landscape




