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Abstract. Two landscape assessment methods form the German tradition of landscape ecology school were compared: 
1) Marks et al.(1992) method and 2) Kiemstedt’s (in: Schult 1986) method. As the research area the Pińczów region was 
chosen. The assessment results were compared with the outcomes of the visual attractiveness assessment, conducted by 
Śleszyński (1996). 

Słowa kluczowe: funkcja rekreacyjna, niemieckie metody waloryzacji krajobrazu, atrakcyjność wizualna, 
Ponidzie
Key words: recreational function, German landscape assessment methods, visual attractiveness, Ponidzie 
region

Wstęp

Niemiecka szkoła badań krajobrazowych ma długą tradycję w wykonywaniu ocen potencjałów i funkcji 
przyrody (por. Neef 1967, Haase 1978). Do intensywnego rozwoju metod waloryzacji krajobrazu przyczyniło 
się prawne umocowanie tych zagadnień. Zgodnie treścią paragrafu §2 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody 
(Bundesnaturschutzgesetz) ochronie podlega piękno, zróżnicowanie i wyjątkowość (Schönheit, Vielfalt, Eigenart) 
przyrody i krajobrazu na terenie Niemiec. Cechy te zostały również uznane za bardzo ważne z punktu widzenia 
wypoczynku i rekreacji. Z kolei paragrafy § 15 i 16 nakładają obowiązek sporządzania planów krajobrazowych 
na wszystkich szczeblach planistycznych. Wymienione zapisy przyczyniły się do powstania całej grupy metod 
waloryzacji funkcji rekreacyjnej krajobrazu, bazujących na ocenie poszczególnych jego komponentów, oraz 
wielu metod waloryzacji atrakcyjności wizualnej krajobrazu. 
W niniejszej pracy do oceny funkcji rekreacyjnej zastosowano metody 1) Marksa et al. (1992) oraz 2) Kiemstedta 
(za: Schult 1986). Bazują one na bonitacji fizycznych cech krajobrazu. W trosce o jak największą uniwersalność 
metody Marks et al. (1992) przyjęli zawężone rozumienie przydatności turystycznej. Pod uwagę nie jest 
brana infrastruktura turystyczna oraz obciążenie środowiska wynikające z użytkowania turystycznego. Można 
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zatem oczekiwać, iż wyniki oceny wspomnianymi metodami będą zbliżone do rezultatów oceny atrakcyjności 
wizualnej. 

Cel pracy, teren testowy i pola podstawowe oceny 

Celem pracy było porównanie metod oceny atrakcyjności turystycznej terenu oraz oszacowanie stopnia 
zbieżności wyników oceny atrakcyjności wizualnej i turystycznej.
Analizowany teren położony jest w okolicach Pińczowa. Są to głównie tereny użytkowane rolniczo, z dużymi 
obszarami łąkowymi w dolinie Nidy. W granicach obszaru znajdują się cztery fragmenty kompleksów leśnych, 
należących do Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Elementami urozmaicającym rzeźbę terenu oprócz 
rozległej doliny Nidy, są Garb Pińczowski i Wodzisławski.
Ocena atrakcyjności turystycznej przeprowadzona została w obrębie pól podstawowych o charakterze 
geokompleksów częściowych. Zostały one wyznaczone na postawie informacji o użytkowaniu, rzeźbie terenu 
oraz podłożu geologicznym. Dokładność wyznaczania geokompleksów, a także waloryzacji turystycznej 
odpowiada skali 1:50 000. 

Ocena atrakcyjności turystycznej 

Metoda Marksa et al. 
Zastosowanie metody Marksa et al. (1992) wymaga posiadania informacji na temat użytkowania i rzeźby 
terenu. Przyjętą miarą zróżnicowania ukształtowania terenu jest energia rzeźby terenu – różnica wysokości 
bezwzględnych na obrębie danej jednostki odniesienia. Wśród rodzajów użytkowania terenu najwyżej oceniane 
są kompleksy leśne, wrzosowiska oraz obszary bagienne, a najniżej tereny zabudowane i pola uprawne. 
Oprócz formy użytkowania terenu pod uwagę brana jest także długość granic lasów, zakrzaczeń, brzegów 
cieków i zbiorników wodnych itp. Uwzględnienie tego parametru wynika z założenia, że obszary przejściowe 
między różnymi rodzajami pokrycia terenu wpływają pozytywnie na atrakcyjność terenu. 

Metoda Kiemstedta 
Danymi wejściowymi są informacje na temat pokrycia i rzeźby terenu oraz warunków klimatycznych. Pod 
uwagę branych jest 5 parametrów: długość granic lasów (A), długość brzegów wód powierzchniowych (B i C), 
energia rzeźby terenu (D), forma użytkowania terenu (E) oraz typ klimatu (F). Parametrom przyznawane są 
wartości punktowe, zgodnie z instrukcją autora metody. Wynik końcowy czyli tzw. V-Wert uzyskuje się poprzez 
podstawienie poszczególnych danych do wzoru: 

  V-Wert = (A+B+C+D+E)/1000 *F                  (1)

Wynik końcowy przedstawiono podziale na 5 klas.

Ocena atrakcyjności wizualnej 

Metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa zastosowana przez Śleszyńskiego (1996) 
opiera się na ocenie dwóch równocennych charakterystyk terenu: różnorodności formy i różnorodności treści. Są 
one określane na podstawie informacji o cechach rzeźby terenu oraz formach pokrycia terenu. Dodatkowo pod 
uwagę brane są przejawy niekorzystnego wpływu działalności człowieka na atrakcyjność wizualną krajobrazu. 
Końcowa ocena wyrażona jest wzorem. 
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  (2)

Gdzie:
AWK – atrakcyjność wizualna krajobrazu
Rp – zróżnicowanie powierzchni: L/A, gdzie L – obwód jednostki, A- powierzchnia
Rk – zróżnicowanie kontrastu granic krajobrazu
Rpr – zróżnicowanie pionowe rzeźby, wyrażone gęstością poziomic
Rpp – zróżnicowanie pionowe pokrycia terenu, wyrażone wysokością warstwy roślinności
Rb – bogactwo typologiczne roślinności, wyrażone liczbą gatunków (rodzajów lub ich taksonów – w zależności 
od skali)
C – wskaźnik niekorzystnego wpływu działalności człowieka.

Śleszyński przeprowadził ocenę w granicach geokompleksów wyznaczonych na postawie rzeźby i pokrycia 
terenu, w skali 1:25000. 

Wyniki oceny atrakcyjności turystycznej 

Metoda Marksa 
Końcowy wynik oceny metodą Marksa et al. (1992) przedstawiono w podziale na 5 klas (ryc.1). Z oceny 
wyłączono tereny zabudowane. Największą powierzchnię na analizowanym terenie zajmują obszary o niskiej 
(klasy drugiej) i średniej (klasy trzeciej) atrakcyjności turystycznej. Tereny mało atrakcyjne (klasa druga) to przede 
wszystkim obszary użytkowane rolniczo, o stosunkowo niskich wartościach energii rzeźby terenu. Natomiast 
tereny średnio atrakcyjne pokrywają się w przybliżeniu z obszarami łąkowymi. Geokompleksy zaklasyfikowane 
jako najmniej atrakcyjne (klasa pierwsza) zajmują około 20% analizowanego obszaru. Znaczna ich cześć 
położona jest u podnóży Garbu Pińczowskiego. Są to, podobnie jak tereny klasy drugiej, obszary użytkowane 
w przewadze rolniczo, o zróżnicowanej energii rzeźby terenu. Czynnikiem decydującym o zaklasyfikowaniu 
ich do terenów najmniej atrakcyjnych jest brak cieków i sąsiedztwa kompleksów leśnych. Obszary atrakcyjne 
zajmują 16% powierzchni poligonu testowego. Do tej klasy zaliczono znaczną większość kompleksów leśnych 
oraz tereny bagienne. Tereny najatrakcyjniejsze (klasa piąta) zajmują zaledwie 1% analizowanego poligonu.  
Są to obszary leśne na terenach najwyżej wyniesionych oraz fragment zbiornika wodnego. 

Metoda Kiemstedta
Wyniki oceny metodą Kiemstedta (za: Schult 1986) wykazują bardzo małe zróżnicowanie. Prawie cały teren 
(99%) oceniono jako bardzo mało atrakcyjny. Pojedyncze geokompleksy zaliczono do grupy mało i średnio 
atrakcyjnych. Wyższe wyniki tych jednostek wynikają z korzystnej relacji między długością granicy z obszarami 
leśnymi a powierzchnią jednostki. Ze względu na znikome zróżnicowanie zrezygnowano z przedstawienia 
przestrzennego rozkładu wyników na mapie. 

Wyniki oceny atrakcyjności wizualnej 

Śleszyński (1996) podzielił uzyskane rezultaty na 8 klas, od terenów wybitnie atrakcyjnych do rażąco 
nieatrakcyjnych (ryc. 2). Zarówno tereny najatrakcyjniejsze jak i rażąco nieatrakcyjne zajęły około po 3% 
powierzchni obszaru testowego. Tereny przeciętnie atrakcyjne zajmują największą powierzchnię – 16,4%. 
Najatrakcyjniejszymi wizualnie obszarami są fragmenty Garbu Pińczowskiego, obszar rozciągający się 
wzdłuż doliny Nidy oraz fragmenty Garbu Wodzisławskiego. Tereny te odznaczają się dużym różnicowaniem 
typologicznym roślinności, a także wysokimi wartościami wskaźnika gęstości granic. W przypadku Garbu 
Pińczowskiego i Wodzisławskiego duże znaczenie ma również urozmaicona rzeźba terenu. Tereny leśne  
i przyległe w dolinie Nidy odznaczają się nieco niższą atrakcyjnością. Natomiast obszary upraw rolniczych, 
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o monotonnej rzeźbie terenu, uznane zostały za przeciętnie atrakcyjne. Zdecydowany wpływ na obniżenie 
atrakcyjności wizualnej miał niekorzystny wpływ działalności człowieka. 

Analiza wyników

Rezultaty oceny potencjału turystycznego metodami Marksa et al. (1992) i Kiemstedta (za: Schult 1986) 
znacznie się różnią. Znikome zróżnicowanie wyników uzyskanych metodą Kiemstedta wskazuje, iż nie powinna 
być ona stosowana do ocen wielko- i średnio skalowych, a jedynie do opracowań przeglądowych. 
Zgodnie z oczekiwaniami wyniki oceny atrakcyjności wizualnej uzyskane przez Śleszyńskiego i atrakcyjności 
turystycznej metodą Marksa et al. (1992) są zbliżone. W obu przypadkach największą powierzchnię zajmują 
tereny o średniej atrakcyjności. Są to tereny użytkowane rolniczo o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Podobnie, 
zbliżony zasięg według obu ocen mają tereny o najwyższych walorach, przy czym część jednostek ocenionych 
przez Śleszyńskiego (1996) najwyżej, w ocenie według metody Marksa zaklasyfikowanych zostało do klasy 
czwartej, o nieco niższych wartościach funkcji rekreacyjnej. 
Największe różnice wyników uzyskanych przez Śleszyńskiego (1996) i metodą Marksa et al. (1992) zaznaczają 
się dla terenów o najniższych walorach turystycznych. W tym przypadku jedynie niektóre klasy pokrywają się.  
W ocenie Śleszyńskiego duży wpływ na obniżenie oceny mają negatywne efekty działalności człowieka. Obszary 
o najniższej atrakcyjności turystycznej położone są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych. Są 
one w większości przypadków zlokalizowane na terenach o mało urozmaiconej rzeźbie terenu oraz pozbawione 

Ryc. 1. Wyniki oceny funkcji rekreacyjnej metodą Marksa et al. (1992).
Fig. 1. The results of the assessment of the recreational function using Marks’s method (1992).
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sąsiedztwa kompleksów leśnych. Tereny sąsiadujące z obszarami zabudowanymi również zostały ocenione 
nisko metodą Marksa et al. mimo, iż wpływ czynników antropogenicznych nie jest w niej uwzględniany. 

Podsumowanie 

Porównanie dwóch niemieckich metod oceny potencjału turystycznego wykazało diametralne różnice  
w uzyskanych wynikach. Metody te nie mogą być stosowane wymiennie ani w opracowaniach wielko-, ani  
w średnioskalowych. Ich ewentualna równocenność dla opracowań w skalach przeglądowych powinna zostać 
sprawdzona. Stwierdzone rozbieżności stanowią argument za prowadzeniem prac w kierunku standaryzacji 
metod. 
Zaobserwowano znaczną zbieżność w wynikach oceny atrakcyjności turystycznej i wizualnej. Jest to zgodne  
z wcześniejszymi oczekiwaniami. Dla waloryzowanego krajobrazu możliwe byłoby więc stosowanie tylko jednej  
z przeanalizowanych metod. Znacznie obniżyłoby to pracochłonność waloryzacji. Należy jednak podkreślić,  
iż tego typu metody oceny funkcji turystycznej mogą być mylnie uznawane za metody kompleksowe, 
uwzględniające chłonność turystyczną terenu. W konsekwencji może to prowadzić do mylnych decyzji 
planistycznych i degradacji walorów przyrodniczych. Ujednolicenie terminologii stosowanej w ocenach 
przydatności turystycznej pozwoliłoby na uniknięcie podobnych niejasności. 
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