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Abstract. In this paper so�e �ethodical proble�s of assess�ent of forest landscapes along roads were presented. 
�he purpose of the research was to assess forest landscape attractiveness and to for�ulate so�e principles of its 
�anage�ent.
So�e �ethodical issues have to be solved during the research, which are: the choice of the research ob��ect, conducting 
of field observations and organizing of laboratory works.  �he choice of the research ob��ect involves the necessity to carry 
out inventory of routes network and to gather detailed infor�ation about stands structure around the routes. �he field 
research consisted of recording of so�e static and dyna�ic sights along the chosen roads and within particular types of 
forest landscape. Finally the selection of the data has to be done, the questionnaire for assess�ent of forest landscape 
was prepared, statistical analysis were conducted. �he obtained results should be helpful in avoiding so�e landscape 
disturbances while designing roads in the naturally valuable areas.
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Wprowadzenie

�rogi od zawsze były ��edny� z głównych prze��awów działalności człowieka. Ich budowa wy�agała kunsztu 
i wiedzy wcale nie �nie��sze�� ni� wznoszenie świątyń, do�ostw czy innych budowli i budynków wpisanych w 
kulturę danego narodu. Organizac��a dróg u�o�liwiała wy�ianę towarów, poznawanie, a często podbó�� nowych 
obszarów. Od czasów staro�ytnych na��bardzie�� powszechny� ele�ente� w budowie dróg była linia prosta. 
Zapewniała ona łatwą orientac��ę, na��krótsze połączenie punktu początkowego z punkte� docelowy� podró�y, 
była te� na ogół na��łatwie��sza do zapro��ektowania i zbudowania. Z czase�, wraz z rozwo��e� transportu, 
po��awienie� się sa�ochodu, zaistniała konieczność budowy dróg o coraz wy�szych para�etrach technicznych, 
precyzy��nie określonych wielkościach łuków kołowych (pozio�ych i pionowych) i prostych prze��ściowych, profilu 
niwelety i konstrukc��i nawierzchni. Wzrost znaczenia dróg nie przyczynił się ��ednak do zwiększenia troski o ich 
estetykę, wręcz odwrotnie, o ile ��eszcze w czasach staro�ytnych, średniowieczu, a nawet w okresie do połowy 
XVIII wieku �o�na znaleźć dość liczne przykłady dbałości o wartość wizualną dróg, o tyle późnie��, ten aspekt 
budowy dróg ��ako nierentowny w ogóle nie był brany pod uwagę. �opiero w latach trzydziestych XX wieku 
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wz�o�ona wypadkowość na drogach wy�usiła na pro��ektantach z�ianę sposobu �yślenia i zwrócenie uwagi 
na konieczność estetycznego kształtowania dróg. Prekursora�i w dziedzinie estetyki dróg - ich trasowania z 
uwzględnienie� walorów kra��obrazowych, byli a�erykańscy pro��ektanci �uunard i Puskharev, którzy bada��ąc �.in. 
wpływ percepc��i kra��obrazu na zachowanie u�ytkowników dróg określili zasady kra��obrazowego kształtowania 
dróg. �u�y wkład w rozwó�� zasad kra��obrazowego kształtowania dróg wnieśli równie� Lynch, �eyer i �ppleyard, 
których prace, zdanie� Böh�a (1994), dały początek pro��ekto� pas� rekreacy��nych wzdłu� tras szybkiego 
ruchu. Na terenie US� dbałość o estetykę dróg, o ich pro��ektowanie zgodnie z prawa�i kra��obrazu, na��silnie�� 
uwidaczniała się w odniesieniu do dróg turystycznych, w szczególności do tzw. „parkways”. Według Parsons 
(1998) w propagowaniu i for�ułowaniu zasad organizac��i tego typu dróg decydu��ące znaczenie �ieli równie� 
znani architekci kra��obrazu Ol�steds oraz Calvert Vaux. W Europie prace nad kra��obrazowy� kształtowanie� 
dróg prowadzono głównie w �nglii, Nie�czech, Holandii oraz Finlandii. Nato�iast polskie doświadczenia w 
ty� zakresie ogranicza��ą się głównie do teorii wnętrz prof. J. Bogdanowskiego. Jedny� z pierwszych w Polsce 
przykładów zastosowania do pro��ektowania dróg �etody ��ednostek i wnętrz architektoniczno-kra��obrazowych był 
odcinek drogi ekspresowe�� Opatkowice-R�ąka, stanowiący frag�ent obwodnicy krakowskie�� (Budziło 1991). 
Prze�ieszczanie się stanowi istotę wielu wykonywanych zawodów, a poza ty� u�o�liwia rozwó�� turystyki, która 
z ka�dy� rokie� sta��e się coraz bardzie�� dochodową gałęzią gospodarki wielu kra��ów. �rogi, ze względu na 
swo��ą funkc��ę i znaczenie, powinny być tak prowadzone, aby u�o�liwiały percepc��ę walorów widokowych terenu, 
nie przyczynia��ąc się ��ednak do dewastac��i kra��obrazu. Wielu autorów (np. Żakowska 2001, Jankowska-Sorokin 
i �otecki 1969) wyra�a pogląd, �e drogę nale�y tak usytuować i zapro��ektować, aby współdziałała z cały� 
otacza��ący� ��ą środowiskie�, równocześnie wspo�aga��ąc i uwydatnia��ąc ��ego pozytywne aspekty. Połączenie 
drogi z otoczenie� wpływa nie tylko na odnoszone wra�enia estetyczne, ale równie� na bezpieczeństwo 
ruchu. �rogi prowadzone prawidłowo, w estetyczny� otoczeniu �a��ą ni�szy wskaźnik wypadków i chętnie�� 
są u�ytkowane (Żakowska 2001). Obecnie ka�da nowa inwestyc��a, która �o�e pogorszyć stan środowiska 
- dotyczy to równie� budowy dróg - podlega w naszy� kra��u procedurze oceny oddziaływania na środowisko. 
�ego typu oceny uwzględnia��ą, obok uwarunkowań kulturowych, przyrodniczych i funkc��onalno-przestrzennych, 
równie� kra��obrazowy aspekt istnienia, kształtu i przebiegu nowe�� drogi (Sas-Bo��arska, 2002). Jednak drogi nowo 
powsta��ące za���u��ą stosunkowo niewielki procent ogólne�� sieci dróg kra��owych. �odernizac��a pozostałych, ��u� 
istnie��ących dróg, rzadko, kiedy obe���u��e równie� ich obudowę kra��obrazową.
Nader często rozwa�ania nad har�oni��ny� połączenie� drogi z otacza��ący� kra��obraze� lub zwiększenie� 
atrakcy��ności wizualne�� dróg, sprowadza��ą się do kwestii odpowiedniego kształtowania szaty roślinne��, przy 
czy� prace te tylko w nieznaczny� zakresie dotyczą lasu. Na ogół do�inu��e pogląd, �e las nie stanowi z 
punktu widzenia walorów widokowych ��akie��ś większe�� wartości dla u�ytkowników dróg. Zwarta ściana lasu 
unie�o�liwia obserwowanie i podziwianie widoków, a wielokilo�etrowe prze��ścia dróg przez las wywołu��ą u 
kierowcy, czy pasa�erów uczucie znu�enia, z�ęczenia, �onotonii. �y�czase� las, czy w przypadku dróg 
- ściana lasu �o�e pod wpływe� odpowiedniego kształtowania i pod��ęcia określonych zabiegów hodowlanych, 
urządzeniowych czy in�yniery��nych, stanowić bardzo atrakcy��ny ele�ent kra��obrazu otacza��ącego drogę. 
Potrzeba oceny atrakcy��ności wizualne�� i określenia zasad i �o�liwości kształtowania kra��obrazu leśnego w 
otoczeniu szlaków ko�unikacy��nych, wynika z następu��ących przesłanek:
- Lasy stanowią ponad 28% powierzchni naszego kra��u, co oznacza, �e większość dróg przebiega przyna���nie�� 
w części przez obszary leśne.
- �rogi w Polsce uwa�ane są za ��edne z bardzie�� niebezpiecznych. Przyczyną znaczne�� wypadkowości ��est 
nie tylko zły stan techniczny nawierzchni i wadliwe oznakowanie, ale równie� brak troski o estetyczną oprawę 
dróg.
- Rosnące znaczenie funkc��i pozaprodukcy��nych lasu z�usza leśników do pode���owania działań akceptowanych 
przez społeczeństwo. W ty� aspekcie szczególnego traktowania wy�aga��ą przede wszystki� lasy w sąsiedztwie 
dróg oraz szlaków turystycznych. Zasady hodowli lasu, czy wytyczne urządzeniowe, �i�o �e znowelizowane w 
niewielki� stopniu uwzględnia��ą potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w zakresie wizerunku i estetyki lasu. 
Cele� pod��ętych badań ��est opracowanie �etodycznych podstaw oceny atrakcy��ności kra��obrazowe�� lasu w 
otoczeniu szlaków ko�unikacy��nych, u�o�liwia��ących w czasie i przestrzeni analizowanie ��ego z�ienności 
oraz sfor�ułowanie zasad kształtowania kra��obrazu leśnego w sąsiedztwie dróg sa�ochodowych. Proble� 
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właściwego kształtowania kra��obrazu w otoczeniu dróg dotyczy terenów zarówno górskich, ��ak i nizinnych. Ze 
względu na �ałą z�ienność kra��obrazową terenów równinnych (nizinnych, płaskich), właśnie dla tych obszarów 
w pierwsze�� kole��ności, powinny zostać opracowane �etodyczne podstawy oceny kra��obrazu leśnego. Badania 
będą zate� prowadzone dla wybranych odcinków dróg (ogólnodostępnych, ekspresowych oraz autostrad) 
przebiega��ących w terenie równinny�. �nalizie percepc��i będą podlegać wyłącznie frag�enty drogi prowadzone�� 
w nasypie. �ra��obraz leśny będzie re��estrowany zarówno w skali �ikro (np. ściana lasu wzdłu� drogi) oraz skali 
�akro (np. las ��ako tło dla ekspozyc��i innych ele�entów kra��obrazu). 

Przegl�ąd l�iterat�ry

W literaturze kra��obraz bardzo często definiowany ��est ��ako fiz��ono�ia powierzchni Zie�i, będąca syntezą 
ele�entów przyrodniczych i wynikie� działalności człowieka (Bogdanowski 1976). �utor dzieli kra��obraz 
na typy, wyszczególnia��ąc kra��obraz pierwotny, naturalny oraz kulturowy. �a�de�u typowi odpowiada��ą 
określone rodza��e wyodrębnione na podstawie ukształtowania i pokrycia terenu, który� z kolei towarzyszą 
„for�y kulturowe kra��obrazu”. �ra��obraz leśny, w typologii Bogdanowskiego (1976) po��awia się dwukrotnie, raz 
zakwalifikowany ��est w typie kra��obrazu pierwotnego, drugi raz w typie kra��obrazu naturalnego. Z kolei w typologii 
leśne�� kra��obraz leśny na��częście�� po���owany ��est ��ako splot siedliskowego typu lasu oraz rzeźby terenu. �akie 
pode��ście zaproponował np. �lexandrowicz (za Wa�yński�, 1997), który przedstawił podział lasów Beskidu na 
tzw. kra��obrazowe typy lasu. Wyró�nił on pięć grup kra��obrazu, związanych z piętre� leśno-kli�atyczny� oraz 
11 typów kra��obrazowych lasu, np. kra��obraz kosodrzewiu, kra��obraz borów regla górnego, kra��obraz lasoborów 
regla środkowego, kra��obraz lasów regla dolnego itp. 
Zasadniczy�i ele�enta�i kra��obrazotwórczy�i lasu są zate� rzeźba terenu oraz ��ego typ siedliskowy. Jednak 
cechy te w �aden sposób nie da��ą ��eszcze podstaw do oceny kra��obrazu leśnego a są ��edynie klucze� do 
��ego typologii. �ra��obraz leśny ��est przestrzenny� układe� ele�entów (walorów) przyrodniczych takich ��ak: 
roślinność (drzewa, krzewy, runo), rzeźba terenu, wód powierzchniowych oraz ele�entów będących wynikie� 
działalności człowieka, ��ak: drogi, szlaki zrywkowe, linie energetyczne, infrastruktura turystyczno-rekreacy��na, 
obiekty kultu religi��nego, po�niki historii, itp. Fiz��ono�ia kra��obrazu leśnego ��est kształtowana przede wszystki� 
przez roślinność i ta właśnie cecha wyró�nia kra��obraz leśny spośród innych typów kra��obrazu. Szata roślinna 
��est ele�ente� do�inu��ący� w kra��obrazie leśny�, a ele�enta�i uroz�aica��ący�i kra��obraz są �. in. 
ukształtowanie terenu, czy występowanie wód  powierzchniowych.
Ocena kra��obrazu, w szczególności ��ego atrakcy��ności wizualne��, stanowi przed�iot zainteresowania spec��alistów 
ró�nych dziedzin nauki. Za���u��ą się nią �.in. geografowie, architekci kra��obrazu, urbaniści, soc��olodzy itp. 
Zdanie� Richlinga (1992) nie istnie��e uniwersalna �etoda oceny estetycznych walorów kra��obrazu, a stosowane 
rozwiązania ró�nią się w istotny sposób, zate� �ogą być one porównywalne tylko w wy��ątkowych sytuac��ach. 
Wybór określone�� �etody badawcze�� powinien wynikać z przy��ętego, ściśle określonego celu oceny. Jednak 
niezale�nie od wyboru �etody badawcze��, ocena estetyki, czy te� atrakcy��ności wizualne�� kra��obrazu, zawsze 
będzie obarczona pewną dozą subiektywiz�u, który prze��awia się zarówno w doborze, ��ak i sposobie oceny 
poszczególnych walorów. 
Według Śleszyńskiego (1997) oceny estetyki kra��obrazu �o�na podzielić na dwie grupy: klasyczne oraz 
spec��alistyczne. Podstawą �etod klasycznych ��est zało�enie, �e dla atrakcy��ności wizualne�� kra��obrazu 
na��bardzie�� istotne są rzeźba terenu oraz ��ego pokrycie. Powszechną akceptac��ę w te�� grupie zyskała �etoda 
bonitac��i punktowe��, która polega na arbitralny� przyporządkowaniu określone�� liczby punktów dany� cecho� 
kra��obrazu w obrębie pola odniesienia. Na��częście�� w klasycznych ocenach estetyki kra��obrazu, w których 
wybór ele�entów przeznaczonych do oceny oparty ��est na głębokości czy otwartości widoku, nie uwzględnia 
się kra��obrazów leśnych, z przyczyn nie�o�ności percepc��i ich wnętrza. �aki pogląd prezentu��e na przykład 
Skar�yński (1992).
Z kolei �etody spec��alistyczne polega��ą na ocenie estetyki kra��obrazu głównie drogą ankietową lub bazu��ą 
na analizie kra��obrazu za po�ocą fotografii, przeźroczy itp. Badania kwestionariuszowe są na��częście�� 
przeprowadzane w warunkach terenowych, co nie pozosta��e bez znaczenia dla otrzy�anych wyników. 
Zdanie� �owalczyk (1992) preferenc��e wykazane w warunkach ka�eralnych �ogą znacznie odbiegać od tych 
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uzyskiwanych w bezpośredni� kontakcie z kra��obraze�. Zaletą tego typu badań ��est niewątpliwie fakt, �e 
uzyskane drogą ankietyzac��i wyniki uwa�ane są za bardzie�� obiektywne, ��eśli opiera��ą się na poprawnie przy��ętych 
zało�eniach statystycznych (dobór i wielkość próby etc.). Wielu zwolenników, szczególnie w środowiskach 
geografów i urbanistów, �a��ą �etody oceny atrakcy��ności kra��obrazu opiera��ące się na analizie sla��dów lub 
fotografii. Jednak zastosowanie tego typu �etod �o�e wiązać się z powstanie� wielu błędów natury techniczne��, 
które rzutu��ą na otrzy�ane wyniki. Jensen (1993) �ówi na przykład o subiektywiz�ie kadrowania kra��obrazu i 
wykonywania fotografii. �ello�aki oraz Savolainen (1984) przestrzega��ą przed prezentowanie� respondento� 
fotografii lub przeźroczy wykonanych w kolorze. Z przeprowadzonych przez ww. autorów badań wynika, �e 
na��bardzie�� zbli�one wyniki do tych, które uzyskiwane są w terenie, �o�na otrzy�ać stosu��ąc ��edynie czarno-
biały �ateriał. Generalnie, na podstawie zarówno badań kwestionariuszowych ��ak i tych, uwzględnia��ących 
przeźrocza i fotografie �o�na ustalić ele�enty kra��obrazu o na��większy� znaczeniu dla oceny ��ego walorów 
estetycznych. W rezultacie stosowania tych �etod �o�e równie� otrzy�ać pewien po�ądany, preferowany 
przez respondentów obraz kra��obrazu.
W ocenie kra��obrazu w otoczeniu szlaków ko�unikacy��nych zastosowanie zna��du��ą obie grupy �etod, 
zarówno klasyczne ��ak i spec��alistyczne. �lasyczne pode��ście ��est reprezentowane na przykład w opracowaniu 
Foczek-Bratanic (2005). �utorka analizowała widoki z drogi, rozpatrywane w kontekście pewne�� ciągłości, 
dyna�iki wynika��ące�� z prze�ieszczania się obserwatora. W pracy znalazły zastosowanie teorie analizy 
for�y architektoniczno-urbanistyczne�� oraz kra��obrazowe��. �utorka wyodrębniła i przebadała takie ele�enty 
tworzące widok, ��ak głębia, ryt�, sekwenc��a itp. Na podstawie tych rozwa�ań przedstawiła propozyc��e dalszego 
kształtowania widoków rozpościera��ących się z drogi. 
Spec��alistyczny�i �etoda�i, w szczególności ty�i, które bazu��ą na czarno-białe�� bądź kolorowe�� fotografii, 
posługiwali się z kolei Clay i Sz�idt (2004), Evans i Wood (1980), Clay i �aniel (2000). W zale�ności od celu 
badań re��estrowano bądź poszczególne typy lub warianty kra��obrazu występu��ące w obrębie korytarza drogi 
(np. Clay, �aniel 2000) albo te� widoki występu��ące w określony�, u�ownie przy��ęty� podziale drogi na odcinki 
(Clay, Sz�idt 2004). �ra��obraz re��estrowany ��est przy ty� na��częście�� z pozyc��i obserwatora - kierowcy, tak 
��ak to �iało �ie��sce dla przykładu w badaniach Evans i Wood (1980). W doborze zd��ęć, ��ak podkreśla��ą Clay 
i �aniel (2000), istotne są głębokość widoku, proporc��e drogi i widoku, udział przestrzeni otwartych w widoku. 
W badaniach tych du�ą uwagę zwracano na obecność ele�entów antropogenicznych i ich wpływ na ��akość 
kra��obrazu. �la przykładu Evans i Wood (1980) wykazali, �e i� �nie��sze są ślady działalności człowieka wzdłu� 
dróg, ty� droga postrzegana ��est ��ako bardzie�� atrakcy��na. 
W niektórych pracach stosowana ��est ko�binac��a �etod spec��alistycznych z klasyczny�i. Interesu��ące w ty� 
aspekcie są na przykład badania Wyrzykowskiego (1993). �utor oparł ocenę walorów kra��obrazowych dróg 
sa�ochodowych na studiach profilów poprzecznych wyznaczonych dla trzykilo�etrowych odcinków dróg. W 
analizach tych określono zasięg strefy widoczności, ilość planów oraz ilość ele�entów pokrycia, przy czy� 
podstawą do określania kryteriów oceny atrakcy��ności drogi, były badania percepc��i społeczne�� wyró�nionych 
cech i typów kra��obrazu. Wyda��e się, �e tego typu pode��ście stanowi gwaranc��ę większego obiektywiz�u 
dokonywane�� oceny. Według Böh�a (1994) połączenie �etodyczne�� re��estrac��i kra��obrazowe�� z badania�i 
opinii publiczne��, a tak�e ko�puterową bazą danych, ��est właściwy� kierunkie� badan w ocenie atrakcy��ności 
kra��obrazu i przywraca planowaniu przestrzenne�u często zaprzepaszczone wcześnie�� aspekty zarówno 
estetyczne, ��ak i hu�anistyczne. 
�o niedawna zarówno studia kra��obrazu, ��ak i ocena percepc��i drogi wraz z otoczenie� bazowały głównie na 
analizie nierucho�ych (statycznych) obrazów przedstawia��ących określony widok. Wraz z upowszechnienie� 
ko�puterów, rozwo��e� technik audiowizualnych po��awiła się �o�liwość oceny percepc��i dyna�iczne�� szlaków i 
dróg ko�unikacy��nych, czyli rucho�ego, z�ienia��ącego się w sposób ciągły obrazu, ��aki postrzega��ą u�ytkownicy 
dróg. �parat fotograficzny coraz częście�� zastępowany ��est przez ka�erę video, która pozwala zare��estrować 
obraz wraz z cały� ��ego realiz�e�. 
W większości badań nad oceną kra��obrazu wzdłu� dróg las, postrzegany był ��ako ele�ent reduku��ący atrakcy��ność 
kra��obrazową drogi. W opracowaniach tych niez�iernie rzadko kra��obraz leśny podlegał szczegółowy�, 
wnikliwy� analizo�, które pozwoliłyby ustalić cechy kra��obrazu leśnego decydu��ące o ��ego estetyce oraz byłyby 
po�ocne przy wyznaczaniu kierunków kra��obrazowego kształtowania lasu. W dostępne�� literaturze przed�iotu 
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nie natrafiono na badania, których cele� byłaby ocena kra��obrazu leśnego w u��ęciu dyna�iczny�.

Metodyka badań

Realizac��a celu pracy wią�e się z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzac��i sieci dróg za�ie��skich 
występu��ących w obrębie obiektu badań, określenia cech ró�nicu��ących kra��obrazy leśne, a następnie 
dokonania wyboru poligonów badawczych oraz ich weryfikac��i z uwagi na dostępną doku�entac��ę techniczną. 
W zakres badań wchodzą ponadto: re��estrac��a statycznych i dyna�icznych obrazów wybranych odcinków 
badawczych, selekc��a �ateriału stanowiącego podstawę badań ka�eralnych, opracowanie for�ularza oceny 
kra��obrazów leśnych w otoczeniu dróg oraz statystyczna analiza uzyskanych danych. Pod��ęte badania wią�ą 
się z koniecznością rozwiązania licznych proble�ów �etodycznych dotyczących przede wszystki� wyboru 
odcinków badawczych, prowadzenia obserwac��i oraz organizac��i i przebiegu prac ka�eralnych. 
Jedny� z bardzie�� zło�onych zagadnień ��est wytypowanie tych odcinków dróg, w stosunku, do których będzie 
prowadzona dalsza analiza. Wybrane odcinki powinny reprezentować �o�liwie szerokie, charakterystyczne dla 
danego terenu spectru� układów kra��obrazowych. W pierwsze�� kole��ności, w obrębie poszczególnych typów 
dróg (autostrada, droga główna, drugorzędna i lokalna) występu��ących na terenie opracowania, wyznaczone 
zostaną odcinki przechodzące przez las oraz takie, z których widok za�knięty ��est ścianą lasu (las stanowi tło 
dla innych for�ac��i przestrzennych t��. łąka, pole uprawne, zbiornik wodny itp.). Odcinki te zostaną ustalone na 
podstawie �apy topograficzne�� w skali 1:25 000. Następny� kryteriu� wyboru poligonów badawczych będzie 
z�ienność środowiska leśnego, uwarunkowana taki�i cecha�i lasu ��ak: typ siedliskowy, skład gatunkowy, 
wiek, zwarcie, rodza�� pokrywy glebowe�� itp. Rozpoznanie tych z�iennych �o�liwe będzie na podstawie 
�ap przeglądowych drzewostanów (analogowych i nu�erycznych) oraz opisów taksacy��nych w bazie 
danych SILP. Wyselekc��onowane odcinki badawcze będą odznaczały się ponadto z�ienny�i para�etra�i 
geo�etryczny�i (odcinki prosto i krzywoliniowe), ��ednak przy zało�eniu, �e analizie percepc��i będą podlegać 
wyłącznie frag�enty drogi prowadzone�� w nasypie. Pod uwagę wzięte zostaną równie� ele�enty infrastruktury 
przydro�ne�� (ogrodzenia, linia wysokiego napięcia, urządzenia rekreacy��nego wyposa�enia lasu, znaki drogowe 
itp.) W ty� celu konieczna będzie wiz��a lokalna w terenie poparta doku�entac��ą techniczną budowy dróg, 
uzyskaną w zarządach dróg powiatowych w odpowiednich Starostwach Powiatowych wo��ewództwa opolskiego 
oraz urzędach g�innych. 
�ole��ny� etape� badań będzie prowadzenie obserwac��i w ra�ach wyró�nionych odcinków badawczych. 
Organizac��a badań terenowych wią�e się z koniecznością ustalenia czynników, które �ogą prowadzić do 
powstania ró�nego typu błędów technicznych, a ty� sa�y� rzutować na ocenę atrakcy��ności kra��obrazu 
leśnego w otoczeniu dróg (np. z�ienne warunki pogodowe w trakcie re��estrac��i obrazów, obecność parku��ących 
po��azdów i pieszych w obrębie pasa drogowego, du�e natę�enie ruchu na drodze, widoczność itp.). W pierwsze�� 
kole��ności będzie prowadzona re��estrac��a poszczególnych typów kra��obrazów występu��ących wzdłu� drogi. 
�ra��obraz leśny będzie re��estrowany zarówno w skali �ikro (np. ściana lasu wzdłu� drogi) oraz skali �akro 
(np. las ��ako tło dla ekspozyc��i innych ele�entów kra��obrazu). Uzyskany �ateriał będzie stanowił podstawę 
tzw. statyczne�� oceny atrakcy��ności wizualne�� wyró�nionych kra��obrazów. W dalsze�� kole��ności wytypowane 
odcinki dróg zostaną sfil�owane z pozyc��i kierowcy sa�ochodu osobowego i ��ego pasa�era, przy prędkości 
odpowiada��ące�� klasie techniczne�� dane�� drogi oraz z respektowanie� warunków bezpieczeństwa. Re��estrac��a 
obrazów drogi i ��e�� otoczenia wy�aga u�ycia nowoczesnego, wysokie�� klasy urządzenia u�o�liwia��ącego 
wizualizac��ę danych przestrzennych (aparat fotograficzny, ka�era cyfrowa ze stabilizac��ą obrazu i du�ą 
pa�ięcią operacy��ną). 
Zgro�adzony �ateriał badawczy poddany zostanie następnie analizo�, w celu ustalenia ��ak na��bardzie�� 
reprezentatywnych obrazów poszczególnych typów kra��obrazu i frag�entów drogi. Zarówno fotografie, ��ak i 
kadry fil�u, będą podlegały �onta�owi techniczne�u na określone sekwenc��e czasowe, obe���u��ące ró�ne 
cykle badań, warunkowane przede wszystki� skalą obserwac��i oraz porą roku. Przeprowadzenie oceny 
atrakcy��ności wyró�nionych typów kra��obrazu wią�e się równie� z koniecznością opracowania for�ularza - 
karty oceny. �arta oceny kra��obrazu zawierać będzie pytania dotyczące definic��i atrakcy��ności kra��obrazowe��, 
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preferowanych przez u�ytkowników dróg cech kra��obrazu leśnego, znaczenia wizualnego ele�entów budu��ących 
kra��obraz itp. �ak przygotowana prezentac��a zebranego �ateriału zostanie przedstawiona w ra�ach badań 
pilota�owych określone�� grupie badawcze��. Wyniki pilota�u pozwolą ustalić organizacy��ne i techniczne aspekty 
pro��ektowanych badań oraz dokonać weryfikac��i opracowane�� karty oceny kra��obrazu. Weryfikac��a ta polegać 
będzie na oszacowaniu ilości braku��ących odpowiedzi, ocenie pozio�u zrozu�iałości pytań, wiarygodności 
odpowiedzi itp. Na te�� podstawie �o�liwe będzie przeprowadzenie właściwych badań wśród grupy rzeczywistych 
i potenc��alnych u�ytkowników dróg, wywodzących się spośród osób posiada��ących prawo ��azdy, z ró�ny� 
sta�e� prowadzenia po��azdów oraz o ró�nych zainteresowaniach zawodowych. W rezultacie zebrany �ateriał 
zostanie zapisany w postaci ko�puterowe�� bazy danych, która u�o�liwi budowanie tabel wynikowych, a tak�e 
stosowanie testów statystycznych dla ustalenia kształtowania się preferenc��i kra��obrazowych w zale�ności od 
cech osobowych oraz ww. kryteriów doboru respondentów.

�biekt badań

Badania prowadzone będą na terenie wo��ewództwa opolskiego, w obrębie Nadleśnictw �urawa, Opole, �up 
(Regionalna �yrekc��a Lasów Państwowych w �atowicach). Z punktu widzenia podziału fizycznogeograficznego 
teren ten zna��du��e się w zasięgu Równiny Nie�odlińskie�� oraz Równiny Opolskie��. Znaczna część terenu wchodzi 
w skład Stobrawskiego Parku �ra��obrazowego, utworzonego w celu ochrony na��cennie��szych obszarów leśnych 
i wodno-błotnych Opolszczyzny. Większość zbiorowisk leśnych występu��ących na ty� obszarze to zbiorowiska 
charakterystyczne dla terenów nizinnych. �o�inu��ą tu bory �ieszane i ubogie �onokultury sosnowe. Na 
niewielkich powierzchniach występu��e równie� �yzna buczyna ni�owa oraz acidofilna dąbrowa. Obszar Parku 
stanowi bazę rekreacy��ną dla ludności tego regionu. Wybór obiektu badań podyktowany został następu��ący�i 
względa�i: 
- Jest to ��edyny w kra��u obszar, charakteryzu��ący się pełny� przekro��e� typów i kategorii dróg, począwszy od 
autostrady po drogi lokalne - g�inne. 
- Istnie��ące drogi, w większości przebiega��ą przez teren, który wyró�nia się wysoki�i walora�i kra��obrazowy�i 
(Stobrawski Park �ra��obrazowy).
- Wszelkie infor�ac��e dotyczące struktury drzewostanów tworzących poszczególne ko�pleksy leśne zapisane 
są w wers��i cyfrowe��, co nie ��est bez znaczenia dla prowadzonych badań.

Podsumowanie

�rogi, podobnie ��ak inne for�y będące prze��awe� działalności człowieka, powinny być tworzone z 
poszanowanie� wartości przyrodniczych, w ty� tak�e kra��obrazowych. �rasowanie drogi wy�aga nie tylko 
gruntowe�� wiedzy z zakresu in�ynierii i budownictwa, ale równie� wią�e się z koniecznością prowadzenia 
badań i prac studialnych nad wpływe� ele�entów i cech kra��obrazu otacza��ącego drogę na ��e�� u�ytkowników. 
Potrzeba oceny atrakcy��ności wizualne�� oraz określenia zasad i �o�liwości kształtowania kra��obrazu leśnego 
w otoczeniu szlaków ko�unikacy��nych, wynika głównie z faktu, i� lasy za���u��ą ponad ¼ powierzchni naszego 
kra��u. Ponadto w coraz większy� stopniu pełnią funkc��e pozaprodukcy��ne, równie� kra��obrazowe, co z kolei 
oznacza konieczność wypracowania przez leśników nowych zasad ich kształtowania. �otychczasowe ustalenia 
w ty� zakresie w nikły� stopniu odpowiada��ą preferenc��o� społeczeństwa. Ponadto większość opracowań, 
których cele� było sfor�ułowanie zasad i wytycznych kra��obrazowego kształtowania dróg, tylko w nieznaczny� 
zakresie dotyczyło kra��obrazów leśnych, analizu��ąc las wyłącznie w u��ęciu statyczny�. �y�czase�, wraz z 
rozwo��e� technik audiowizualnych, z�ieniło się pode��ście do oceny kra��obrazu, zaistniała �o�liwość oceny 
tzw. percepc��i dyna�iczne�� szlaków i dróg ko�unikacy��nych, czyli rucho�ego, z�ienia��ącego się w sposób 
ciągły obrazu, ��aki postrzegany ��est przez u�ytkowników dróg. 
Pod��ęta w ra�ach ninie��szych badań próba oceny atrakcy��ności kra��obrazu leśnego pozwoli ustalić standardy 
��ego kształtowania. Opracowane zało�enia �etodyczne �ogą być równie� po�ocne przy pode���owaniu 
działań z�ierza��ących do ograniczenia potenc��alnych konfliktów kra��obrazowych, towarzyszących trasowaniu 
drogi na obszarach cennych przyrodniczo. 
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