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S t r e s z c z e n i e  
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję planowania przebiegu trasy turystycznej 
metodą kameralną, z uwzględnieniem waloryzacji krajobrazowej wybranych fragmentów 
obszaru. Koncepcja ta wykorzystuje informacje zawarte na ortofotomapie, mapach topo-
graficznych oraz mapach tematycznych zagospodarowania lasu, które są uzupełnione o wi- 
doki zarejestrowane na zdjęciach fotograficznych. 
Słowa kluczowe: szlak turystyczny, ortofotomapa, mapa topograficzna, mapa gospodarcza 

nadleśnictwa 

A b s t r a c t  
This paper introduce the conception of planning of touristic route by the office method, from 
regard on landscape valorization for chosen fragments area. This conception uses information 
contain on orthophotomaps, topographical maps as well as the thematic maps of forest 
cultivation which are replenished by landscape views registered on photographic pictures. 
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Wzrastające zainteresowanie turystyką pieszą i rowerową wymaga właściwego pla-
nowania szlaków turystycznych. Ich trasy powinny przebiegać nie tylko przez tereny 
zasobne w zabytki kultury materialnej i pomniki przyrody, lecz także piękne krajobrazowo. 
Na większych obszarach, jakimi są np. parki krajobrazowe, szczególnego znaczenia na-
bierają szlaki turystyki rowerowej, uzupełnione o odpowiednio dostosowane fragmenty 
istniejących szlaków pieszych [1]. Modernizacja tych szlaków oraz planowanie nowych 
tras powinny być poprzedzone określeniem wartości krajobrazowej wybranych fragmentów 
obszaru, z uwzględnieniem wymagań realizowanej na nich gospodarki leśnej. 

Spośród istniejących definicji krajobrazu, który dla powyższych celów powinien być 
zwaloryzowany, warto przytoczyć dwie. Pierwsza wskazuje, że „jest to przestrzeń po-
wierzchni Ziemi widziana z pewnego punktu” lub inaczej – „jest to widok okolicy”. Druga, 
przytoczona w [2], określa, że „krajobraz to zewnętrzny, wizualny wyraz stanu środowiska 
geograficznego, w którym zachodzące procesy tworzą charakterystyczne cechy określające 
rodzaj, stan i typ danego krajobrazu”. Na bazie tych definicji można proponować klasy-
fikację krajobrazu, przypisując jego fragmentom różne cechy jakościowe. Czynność ta sta-
nowi istotę waloryzacji krajobrazu. 

Przedstawiona w literaturze klasyfikacja metod oceny i waloryzacji krajobrazu dzieli je 
pod względem: 
– celu waloryzacji – jako konkretne przedsięwzięcie lub dla jakiejś uniwersalnej potrzeby, 
– sposobu pozyskiwania informacji – np. na drodze kameralnej, terenowej lub mieszanej, 
– zakresu wykorzystania informacji – np. w formie cząstkowej lub kompleksowej, 
– nadrzędnej interpretacji wartości – bazując na względach estetycznych lub ekolo-

gicznych. 
W niniejszym artykule skoncentrowano się na omówieniu wizualnej waloryzacji kraj-

obrazu ze szczególnym uwzględnieniem wybranych sposobów pozyskiwania informacji. 
Stanowią je metody kartograficzne, teledetekcyjne i fotograficzne. Ich omówienie zostanie 
uzupełnione fragmentami dokumentacji kartograficznej z Wdeckiego Parku Krajobrazowe-
go położonego w Borach Tucholskich oraz dokumentacji fotograficznej, sporządzonej  
w ramach badań realizowanych w Katedrze Geodezji Uniwersytetu Technologiczno-Przy-
rodniczego i na Wydziale Technicznym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Byd-
goszczy. 

Kartograficzne metody waloryzacji krajobrazu należą do kameralnych metod pozys-
kiwania informacji. Podstawą opracowania są wszelkiego rodzaju mapy, głównie topo-
graficzne, które w postaci opracowań sytuacyjno-wysokościowych stanowią trójwymia-
rowy model terenu. Mapy takie, ze względu na możliwość pozyskiwania opracowań sprzed 
wielu lat, mogą dodatkowo zawierać elementy związane z historią kształtowania się danego 
środowiska oraz kultury materialnej danego regionu. Aktualny i projektowany stan za-
gospodarowania przestrzennego analizowanego terenu przedstawiają mapy tematyczne. 
Szczególnie ważne informacje zawierają „miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego” oraz mapy dla terenów zalesionych – mapy leśne. Współczesne opracowania karto-
graficzne o charakterze „mapy sytuacyjno-wysokościowej” to tzw. ortofotomapy. Ogólnie 
można stwierdzić, że stanowią one sprowadzony do skali mapowej obraz fotograficzny 
terenu sporządzony metodą fotogrametrii lotniczej (teledetekcji lotniczej). Oba dokumenty 
mapowe – mapy topograficzne i ortofotomapy – różni szczegółowość informacji. Mapa 
topograficzna, jako opracowanie zawierające zgeneralizowaną i tematycznie przetworzoną 
informację, ma przede wszystkim wartość historyczną. Nawet na najnowszych mapach ze 
względu na cykl opracowania i okres wydawniczy znaleźć można fragmenty z nieaktual-
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nymi danymi topograficznymi. Zaletą tych map są informacje pozatopograficzne, takie jak 
informacje o zagospodarowaniu przestrzennym terenu i jego charakterze. Ortofotomapa 
jako zdjęcie fotograficzne niesie ze sobą nieretuszowaną informację, zależną jedynie od 
rozdzielczości materiału fotograficznego i na ogół jest najbardziej aktualnym źródłem 
informacji. Oba wymienione dokumenty stanowią materiał do badań wstępnych nad oceną 
walorów krajobrazowych prezentowanego terenu. Dodać należy, że materiał ten pozwala 
powtarzać pewne fragmenty analiz w całym cyklu badań. 

W monografii [2] w rozdziale opisującym sposoby terenowej oceny krajobrazu wy-
mieniono sześć metod, w tym m.in.: 
– metodę Söhngena, 
– metodę fotograficzną [4]. 

Ich przydatność do waloryzacji szlaku turystycznego na terenach zalesionych badano na 
terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy (LPKiW) [6]. 

Metoda Söhngena bazuje na punktowej ocenie wybranych elementów środowiska. 
Uwzględniono w niej trzy grupy elementów krajobrazu – szatę roślinną, ukształtowanie 
powierzchni terenu oraz wody powierzchniowe, przy czym: 
– szata roślinna jest oceniana za: rozmiary, stan, rodzaj roślinności, nasilenie zjawiska, 

właściwości przestrzenne i ochronne przed wiatrem, z uwzględnieniem takich czyn-
ników, jak: występowanie rzędów drzew, krawędzie lasu oraz zadrzewienia i zakrze-
wienia, 

– ukształtowanie powierzchni jest oceniane za: rozmiar, stan, nasilenie zjawiska i cechy 
przestrzenne następujących czynników – wąwozów, skarp, działek z roślinnością tra-
wiastą oraz terenów podmokłych i bagien, 

– wody są oceniane za: stan, roślinność, nasilenie zjawiska i cechy przestrzenne dwóch 
czynników – wód stojących i wód płynących. 
Każdy element oceniany jest na podstawie jego charakterystycznych cech. Skala wszy-

stkich parametrów zawiera od 1 do 5 punktów. Suma punktów stanowi wartość ocenianego 
fragmentu obszaru. Tabele punktowe, adaptowane do warunków polskich, zamieszczone są  
w [2]. 

Założeniem metody fotograficznej opracowanej przez Cymermana i Hopfera [4] jest 
ocena krajobrazu na podstawie zdjęć fotograficznych. Polega ona na wykonaniu w wybra-
nych punktach aparatem nadszerokokątnym czterech zdjęć w czterech prostopadłych do 
siebie kierunkach. Krajobraz na każdym zdjęciu dzieli się na pół i każdą połowę ocenia się 
pod względem przyjętego kryterium. Suma punktów uzyskana na wspólnych kierunkach 
widokowych stanowi ocenę wartości krajobrazowej danego podobszaru. Ocena taka może 
być dokonywana przez różnych ekspertów. Zwiększa to szansę jej obiektywności. 

W pracy [6] rozpatrzono założenia opracowane przez zespół dydaktyczny Katedry 
Geodezji polegające na ocenie estetycznej szlaku turystycznego prowadzącego przez za-
lesiony teren Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Na wybranej ścieżce 
spacerowej w punktach oddalonych od siebie o ok. 500 m, uzupełnionych punktami po-
średnimi charakteryzującymi się zmianą krajobrazu, wykonywano serię zdjęć: widoku 
„wzdłuż linii marszu”, „widoku do tyłu” oraz widoków w dwóch prostopadłych kierunkach 
do trasy. Jednocześnie zapisywano wrażenia wzrokowe na tych kierunkach, kwantyfikując 
je w kategoriach: ładny, przeciętny i bez wyrazu. Podobne prace zostały wykonane na leś-
nych trasach Puszczy Kujawsko-Toruńskiej. Wnioski dotyczące wyboru interesujących 
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estetycznie widoków na trasie leśnej, jakie można było sformułować, analizując uzyskane 
materiały, można przedstawić następująco: 
– na trasie turystycznej należy wyraźnie rozróżnić odcinki przebiegające przez tereny leś-

ne oraz przez tereny upraw rolniczych i tereny zabudowane, 
– do najciekawszych widokowo fragmentów tras leśnych należą przejścia przez polany 

śródleśne, dojścia do wód – zarówno płynących, jak i stojących, widoki wzdłuż trasy 
przebiegającej po terenie o wyraźnych deniwelacjach. 
Planując przebieg trasy turystycznej, szczególnie rowerowej, należy uwzględniać nastę-

pujące warunki wyjściowe: 
– trasa musi być dostępna dla mniej doświadczonych turystów (trzeba wziąć pod uwagę 

ich kondycję oraz przygotowanie sprzętowe), 
– przebieg trasy powinien łączyć charakterystyczne miejsca najkrótszymi odcinkami, 
– trasa musi uwzględniać wymogi prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, by mogła 

być dostępna bez przeszkód przez założony czas. 
Spełnienie w pewnym stopniu powyższych wymagań na etapie planowanego przebiegu 

trasy umożliwia dokumentacja kartograficzna wybranego terenu. Jak wspomniano uprzed-
nio, należą do niej przede wszystkim: mapa topograficzna, ortofotomapa oraz mapy znaj-
dujące się w zasobach Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, opracowane dla po-
szczególnych nadleśnictw. Cenne dane z tego zakresu zawierają mapy sytuacyjno-przeglą-
dowe walorów przyrodniczo-kulturowych. Opracowane są one w skali 1:50 000 i zawierają 
informacje m.in. o: 
– rezerwatach przyrody, 
– użytkach ekologicznych, 
– drzewostanach ponad 100-letnich, 
– lasach o szczególnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego (siedliskach chronio-

nych i bagiennych), 
– miejscach koncentracji występowania roślin chronionych, 
– istniejących szlakach turystycznych. 

 

 

Rys. 1. Fragment mapy topograficz-
nej obejmującej teren przed-
stawiony na rys. 2 (źródło: 
mapa topograficzna Polski, 
Główny Geodeta Kraju, War-
szawa 1991) 

Fig. 1. Fragment of topographic map 
which presented terrain intro-
duced on Fig. 2 
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Znajdujące się także w tym zasobie mapy w skali 1:20 000 (przeglądowa siedlisk i prze-
glądowa drzewostanów) dostarczają danych o gatunkach drzew i ich przedziałach wieko-
wych. Natomiast najdokładniejsze informacje o elementach sytuacyjnych można uzyskać  
z map gospodarczych w skali 1:5000. 

W wyniku przeprowadzonych analiz proponuje się, by planowanie przebiegu trasy 
rozpocząć na ortofotomapie. Mapa ta (rys. 1) jako obraz fotograficzny pozwala stosunkowo 
łatwo zidentyfikować aktualny przebieg dróg i duktów w lesie. Przebieg wybranej na tej 
mapie trasy należy z kolei przenieść na mapę topograficzną (rys. 2). Na podstawie prze-
biegu wykreślonych na niej warstwic sporządza się profil trasy. Wreszcie, po zidentyfiko-
waniu wybranego wariantu trasy na mapie zagospodarowania leśnego, dokonuje się oceny 
rodzaju i wieku zadrzewień występujących na poszczególnych jej odcinkach. 

 

 
Rys. 2. Fragment ortofotomapy terenu przedstawionego na rys. 1  

(źródło: www. maps.google.pl) 
Fig. 2. The fragment of orthophotomap introduced on Fig. 1 

 
Tak opracowaną dokumentację wstępną należy uzupełnić dokumentacją fotograficzną, 

waloryzując wrażenia estetyczne wybranych wariantów trasy. Po tych czynnościach i po-
nownej weryfikacji projektu bezpośrednio w terenie można przystąpić do prawnego usank-
cjonowania trasy. 
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