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Abstract. The article presents an analysis of various research methods and tools used to assess forest landscape (visual 
qualities of the forest). It has been shown that an increasing number of methods based on the views and public opinions 
are being used in the evaluation of forest landscapes. Forest landscape in most studies was analyzed in terms of static, not 
taking into account dynamic perception. Among the various tools useful for the evaluation of forest landscapes, the most 
widely used are: forest digital map, digital terrain model and MMS technology.

Słowa kluczowe: waloryzacja krajobrazu, krajobraz leśny, preferencje krajobrazowe
Key words: landscape assessment, forest landscape, landscape preferences

Wprowadzenie

Termin „krajobraz” funkcjonuje w różnych dyscyplinach naukowych; posługują się nim geografowie, 
ekolodzy, biolodzy, jak również architekci oraz architekci krajobrazu. Zdaniem Richlinga (2010) krajobraz 
rozumiany jest dwojako. Raz jako realnie istniejący obiekt zajmujący wycinek przestrzeni, mający strukturę 
hierarchiczną i charakteryzujący się dynamiką w czasie, na który składają się częściowo niezależne trzy 
hierarchie przestrzenne: abiotyczna, biotyczna oraz społeczna (Richling i Solon 2011), innym razem –jako 
fizjonomia środowiska stanowiąca formalny wyraz jego treści (Bogdanowski 1990). Temu poglądowi bliska 
jest definicja prezentowana w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Dz. U. nr 14, poz. 98 z dnia 29 stycznia 
2006 r.), zgodnie z którą krajobraz jest obszarem postrzeganym przez ludzi, którego charakter jest wynikiem 
działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Postrzeganie oznacza sensoryczny (wzrokowy, 
słuchowy, węchowy, dotykowy, smakowy) i emocjonalny odbiór otoczenia przez społeczeństwo. Zasadniczym 
źródłem informacji o otaczającym człowieka środowisku jest zmysł wzroku, odpowiedzialny za około 85% 
postrzegania zmysłowego w ogóle. Typy krajobrazu formułowane są z uwzględnieniem jego specyficznej, 
niekoniecznie dominującej cechy, np. sposobu użytkowania terenu (Richling 2010). W związku z tym wyróżnić 
można krajobraz leśny, rolniczy, zurbanizowany itp. Fizjonomia krajobrazu leśnego zdeterminowana jest 
w znacznej mierze przez ukształtowanie terenu oraz określone cechy drzewostanu (np. typ siedliskowy lasu, 
skład gatunkowy, wiek itp.), jak również jest ona wynikiem działalności człowieka (np. drogi, szlaki zrywkowe, 
infrastruktura turystyczno-rekreacyjna itp.).
Według Chmielewskiego (2012) nieodłącznym elementem korzystania z zasobów krajobrazu przez człowieka 
jest ocena wartości poszczególnych fragmentów przestrzeni, jej komponentów. Proces oceny i porównywania ze 
sobą wartości (walorów) poszczególnych fragmentów terenu określa się mianem waloryzacji. Zdaniem Stępnia 
et al. (2000) waloryzacja w przypadku obszarów leśnych kojarzona jest przede wszystkim z oceną ich walorów 
estetycznych. Nie brakuje również prac, w których waloryzacja utożsamiana jest z wyceną ekonomiczną 
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poszczególnych funkcji (np. ochronnych, produkcyjnych itp.) pełnionych przez lasy. Odmienne cele, jak również 
różnorodność kryteriów i narzędzi stosowanych do oceny krajobrazu sprawiają, że wciąż przybywa nowych 
metod waloryzacyjnych. Nie wszystkie z nich jednak znajdują zastosowanie w odniesieniu do krajobrazów 
leśnych. Jednocześnie kwestia umiejętnego kształtowania krajobrazu leśnego staje się coraz ważniejsza dla 
prowadzonej gospodarki leśnej. W dokumentach obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe takich jak np. Zasady hodowli lasu (2012) czy Instrukcja urządzania lasu (2012) pojawiają 
się liczne odniesienia do kształtowania krajobrazu rozumianego jako przestrzeń fizjonomiczna. Realizacja 
postulatów zawartych w ww. dokumentach nieodzownie łączy się z koniecznością inwentaryzacji, analizy, 
a w konsekwencji – oceny (waloryzacji) krajobrazu leśnego. Celem opracowania jest prezentacja różnych 
metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych w ocenie krajobrazu leśnego (walorów wizualnych lasu).

Metody oceny krajobrazu leśnego

Jedną z pierwszych w Polsce metod oceny krajobrazów leśnych zaprezentowano w opracowanej w 1954 r.  
Instrukcji urządzania lasów komunalnych. Pierwsze próby waloryzacji krajobrazów leśnych (w ujęciu 
fizjonomicznym, wizualnym) podejmowane były zatem w odniesieniu do lasów miejskich w ramach tzw. operatów 
urządzeniowych. Na przykład waloryzacja krajobrazu lasów komunalnych Poznania wykonana na potrzeby 
operatu urządzeniowego obowiązującego na lata 1969–1978 zakładała pięciostopniową ocenę pododdziałów 
leśnych zakwalifikowanych wcześniej do jednej z następujących grup: krajobraz terenów otwartych, krajobraz 
terenów półotwartych, krajobraz terenów półotwartych z luźno rosnącymi drzewami, krajobraz masywów 
leśnych zwartych pionowo oraz krajobraz masywów leśnych zwartych poziomo. Niewątpliwą zaletą tej metody 
był dość prosty sposób ustalania grup krajobrazowych, natomiast jej wadą był brak określonych jednoznacznych 
kryteriów, na podstawie których jedne pododdziały mogły być oceniane wysoko, inne – nisko. 
W późniejszym okresie, w latach 70.–90. ubiegłego wieku, atrakcyjność krajobrazowa lasu utożsamiana była 
głównie z roślinnością. Stąd też metody oceny krajobrazu opierały się często na bardzo szczegółowej analizie 
różnych cech drzewostanowych, takich jak: typ siedliskowy lasu (Trampler et al. 1975, Rožkow 1978, Korzeniak 
1990), skład gatunkowy drzewostanu (Trampler et al. 1975, Rožkow 1978, Stanowska, Stanowski 1984, 
Korzeniak 1990, Markiewicz i Szużmow 1992), piętrowość drzewostanu (Rožkow 1978), wiek drzewostanu 
(Trampler et al. 1975, Rožkow 1978, Stanowska i Stanowski 1984, Korzeniak 1990), zwarcie drzewostanu 
(Stanowska i Stanowski 1984), charakter podrostu i podszytu (Stanowska i Stanowski, 1984), pokrywa runa 
(Rožkow 1978), stan sanitarny, zdrowotność szaty roślinnej (Rožkow 1978), a także pokrój koron drzew oraz 
wysokość i kolorystyka runa, „kwiecistość roślinności” (Rožkow 1978, Markiewicz i Szużmow 1992). W tamtych 
latach ocena krajobrazu leśnego w większości przypadków bazowała na metodzie bonitacyjnej polegającej na 
przyznaniu określonej liczby punktów wybranym cechom przestrzeni w granicach pól odniesienia, a następnie 
ich zsumowaniu. Były to głównie metody z jednolitą skalą wartości liczbowych o niewielkim zakresie, np. trój- lub 
pięciostopniowym. Warto również zaznaczyć, że w przypadku krajobrazu leśnego polem podstawowym oceny 
był zazwyczaj odział leśny lub wydzielenie drzewostanowe (nazywane też pododdziałem lub wyłączeniem 
drzewostanowym). Tego typu jednostki przestrzenne stanowiły bazę wyjściową w metodach Rožkowa (1978), 
Stanowskiej i Stanowskiego, (1984), Korzeniak (1990). Granice tych pól nie wynikają z cech topograficznych, 
lecz z gospodarczych i ekonomicznych przesłanek. Jednak bazowanie na sztucznym podziale terenu, 
szczególnie w przypadku lasu, jest bardzo wygodne, zapewnia łatwość pozyskania i przetwarzania różnych 
informacji (np. wiek, typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy itp.), które są przypisane do konkretnych wydzieleń 
drzewostanowych. Właśnie ze względu na specyfikę organizacji przestrzeni w lasach, która narzuca wielkość 
i kształt podstawowych jednostek oceny, nie znalazła w ocenie krajobrazu leśnego szerszego zastosowania 
metoda JARK-WAK – metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych opracowana przez 
prof. Bogdanowskiego. Metoda ta upowszechniła się w Polsce na początku lat 90. ubiegłego wieku, wraz 
z zatwierdzoną przez MOŚZNiL (decyzja nr 30 z dnia 20.12.1993 r.) Instrukcją ogólną sporządzania planów 
ochrony parków narodowych. Metoda ta umożliwia delimitację terenu pod względem struktury kompozycyjnej, 
fizjonomicznej, a granice jednostek krajobrazowych wyznacza się na podstawie analizy form ukształtowania 
terenu i jego pokrycia. Stąd też poza lasami wchodzącymi w skład parków narodowych nieliczne są przykłady 
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waloryzacji krajobrazu leśnego w oparciu o ww. metodę. Równocześnie, w latach 90. ubiegłego wieku na 
zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych rozwinęły się badania o charakterze socjologicznym, których 
celem była ocena krajobrazu leśnego. Prace badawcze, które miały na celu ustalenie preferencji społecznych 
w zakresie krajobrazu leśnego, w tym również jego ocenę, podejmowano najliczniej w Stanach Zjednoczonych. 
Przykładem mogą być opracowania Hammitt, Patterson, Noe (1994), Brunson, Shelby (1992). Na kontynencie 
europejskim estetyką przestrzeni leśnej zajmowano się między innymi w Danii (Jensen 1993), Finlandii 
(Kellomäki, Sovolainen 1984), Irlandii (O´Leary et al. 1998), Wielkiej Brytanii (Lucas 1997). Metody te, określane 
przez Śleszyńskiego (1997) mianem specjalistycznych, polegają na ocenie atrakcyjności krajobrazu za 
pomocą zdjęć i przeźroczy różnych typów krajobrazów prezentowanych respondentom lub za pomocą ankiet. 
Badania z użyciem zdjęć lub przeźroczy stosowane są znacznie częściej, jakkolwiek zarzuca się im łatwość 
powstawania wielu błędów natury technicznej, dotyczących na przykład kadrowania krajobrazu i wykonywania 
fotografii (Jensen 1993). Inni autorzy (np. Ribe 1989) zwracają uwagę na trudności techniczne związane 
z wykonywaniem fotografii w lesie. Występowanie drzew, gęsty podszyt i podrost powodują przysłonięcie 
widoku, co prowadzić może do znacznych odchyleń w stosunku do ustalonych punktów pomiaru i kierunków 
wykonywania zdjęć. Obecnie zastosowanie zdjęć i slajdów jest wszechobecne na całym polu badań krajobrazu. 
W Polsce metody specjalistyczne do oceny krajobrazu leśnego zaczęto stosować mniej więcej od przełomu 
wieku XX i XXI. Stymulacja rozwoju kierunków badań zmierzających do określenia potrzeb społecznych 
i preferencji dotyczących leśnych dóbr i usług, w tym również krajobrazu, wiązała się z przyjęciem idei 
trwałego, zrównoważonego leśnictwa. Znaczenie społecznych funkcji lasu podkreślono m.in. w dokumencie 
Polityka leśna państwa przyjętym przez Radę Ministrów 22 kwietnia 1997 r. Jedne z pierwszych prac 
badawczych, których celem była waloryzacja estetyki przestrzeni leśnej uwzględniająca społeczny odbiór 
i preferencje dotyczące krajobrazu leśnego, prowadzone były na Wydziale Leśnym SGGW (Janeczko 2002) 
oraz w Instytucie Badawczym Leśnictwa (IBL) w Warszawie (Zajączkowski 2001, Gołos 2002). Badania te 
prowadzone były za pomocą technik ankietowych, z wykorzystaniem fotografii, slajdów różnych wnętrz leśnych 
lub poszczególnych cech lasu. Zebrany materiał badawczy stanowił podstawę ustalenia rangi i znaczenia 
poszczególnych uwzględnianych w ocenie elementów krajobrazu leśnego. Były to głównie metody bonitacyjne 
oparte na systemie wagowym.
Poza oceną odnoszącą się do poszczególnych kompleksów leśnych, obrazującą w sposób przestrzenny 
rangę krajobrazów leśnych, pojawia się obecnie coraz więcej opracowań, które podkreślają fakt, iż krajobraz 
leśny nie zamyka się w granicach administracyjnych. Dość liczną grupę metod badawczych stanowią prace, 
których celem jest ocena krajobrazu, w tym również krajobrazu leśnego w sąsiedztwie tras komunikacyjnych 
(autostrady, turystyczne drogi samochodowe, szlaki turystyczne piesze, rowerowe i wodne, itp.). Jako przykład 
mogą posłużyć prace: Clay, Szmidt (2004), Arriaza et al. (2004), Galliano, Loeffler (2000), Janeczko (2012). 
Ponadto obecnie dużą uwagę zwraca się na konieczność znalezienia takiego sposobu oceny krajobrazu, 
który uwzględniałby fakt, iż prędkość przemieszczania się warunkuje ilość i jakość informacji docierających 
do użytkowników terenu (tzw. percepcja dynamiczna). Zagadnienie percepcji przestrzeni, w szczególności 
percepcji wizualnej, odgrywa ważną rolę w formułowaniu współczesnych poglądów na temat zasad 
kształtowania krajobrazu. Możliwość oceny ruchomego, zmieniającego się w sposób ciągły obrazu, jaki 
postrzegają użytkownicy dróg, pojawiła się wraz z upowszechnieniem i rozwojem technik obliczeniowych oraz 
audiowizualnych. Rozwój metod oceny krajobrazu leśnego jest zatem uwarunkowany postępem technicznym, 
udoskonaleniem określonych narzędzi badawczych.

Narzędzia stosowane w ocenie krajobrazu leśnego

Rezultatem oceny krajobrazu leśnego najczęściej jest mapa obrazująca przestrzenne rozmieszczenie różnych 
klas atrakcyjności krajobrazowej. Spośród różnych narzędzi przydatnych do oceny krajobrazu leśnego 
najszersze zastosowanie znajdują: leśna mapa numeryczna, numeryczny model terenu oraz technologia 
Mobile Mapping System (MMS). 
Leśna mapa numeryczna stosowana jest w polskich lasach od połowy lat 90. XX w. Jej standardy ostatecznie 
zostały opracowane w 2001 r. Odpowiadają one założeniom Państwowego Systemu Informatycznego, 
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co stwarza duże możliwości łączenia informacji o zjawiskach, procesach zachodzących w ekosystemach 
leśnych z innymi danymi przestrzennymi np. z poziomu gmin czy województw. Mapa numeryczna wraz z bazą 
danych opisowych tworzą tzw. System Informacyjny Lasów Państwowych (SILP), który zapewnia jednolity, 
uporządkowany i aktualny zbiór informacji przyrodniczo-leśnych, technicznych i ekonomicznych. Dane 
zapisane w systemie mogą być odpowiednio selekcjonowane bądź grupowane, co pozwala przeprowadzać 
różnorodne analizy tematyczne (np. mapa wieku, składu gatunkowego drzewostanu, mapa zagospodarowania 
rekreacyjnego itp.). Przykładem zastosowania mapy numerycznej w celu oceny krajobrazu leśnego są 
opracowania Zajączkowskiego (2001) i Janeczko (2002, 2012). Mapa numeryczna nie pozwala jednak 
generować informacji o ukształtowaniu terenu. W tym celu wykorzystuje się numeryczny model terenu (NMT) – 
narzędzie ułatwiające ocenę krajobrazu leśnego, na podstawie którego można tworzyć mapy hipsometryczne, 
badać ekspozycję, widoczności z określonych punktów widokowych. Model terenu w zestawieniu z danymi 
fotograficznymi stwarza możliwości testowania działań przestrzennych w postaci wizualizacji wszelkich 
potencjalnych ingerencji w krajobraz dotyczących zarówno nowych inwestycji, jak i krajobrazowych efektów 
gospodarowania zasobami leśnymi. NMT do oceny krajobrazu zastosowali na przykład Zajączkowski (2001), 
Janeczko (2002).
W ocenach krajobrazu leśnego szczególnie w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych, przydatnym, 
stosowanym narzędziem badawczym jest też MMS (Mobile Mapping System). System tworzą: samochód 
pomiarowy wyposażony w skanery laserowe dostarczające chmury punktów zorientowane przestrzennie 
w określonym układzie współrzędnych oraz zestawy kamer pomiarowych dostarczające obrazy o pokryciu 
stereoskopowym, urządzenie określające geoprzestrzenną lokalizację rejestrowanych obrazów oraz 
oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie pozyskanych danych do postaci kompatybilnej z GIS. MMS 
umożliwia szybkie pozyskanie aktualnych danych przestrzennych obejmujących pas drogowy wraz z jego 
najbliższym otoczeniem w oparciu o zdjęcia z kamer pomiarowych i skanery laserowe. Na podstawie informacji 
zgromadzonych w wyniku zastosowania MMS można dokonać analizy kolejnych sekwencji drogi i jej otoczenia, 
widoków rozpościerających się z drogi; można również przeprowadzać waloryzację krajobrazu wzdłuż drogi. 

Podsumowanie

Przeprowadzone badania dowodzą, że kwestie dotyczące kształtowania krajobrazu stają się coraz ważniejsze 
w realizacji zasad gospodarki leśnej prowadzonej w Polsce. Atrakcyjność krajobrazów leśnych utożsamiana 
jest już nie tylko z poszczególnymi cechami szaty roślinnej, ale również z innymi cechami przestrzeni (rzeźba 
terenu, obecność wód itp.). Coraz częściej stosowane są w ocenie krajobrazu leśnego metody oparte na 
poglądach, opiniach społecznych. Równocześnie krajobraz leśny w większości opracowań analizowany 
był wyłącznie w ujęciu statycznym, nie uwzględniającym tzw. percepcji dynamicznej, czyli ruchomego, 
zmieniającego się obrazu, jaki postrzegany jest przez użytkowników terenu. Rozwój technik i technologii 
pozyskiwania i przetwarzania informacji o środowisku leśnym, takich jak: mapa numeryczna (NM) wraz 
z bazą danych opisowych, numeryczny model terenu, modele wzrostu drzewostanów, MMS (mobilny system 
kartowania), przyczynia się nie tylko do uzyskania szczegółowych informacji o krajobrazie, ale także umożliwia 
jego ocenę oraz ułatwia podejmowanie działań związanych z zagospodarowaniem, ochroną i planowaniem 
krajobrazu leśnego.
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