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Wstęp 

Dynamiczny rozwój turystyki w XX w. jest najważniejszym dowodem zmian 
cywilizacyjnych  związanych  z  coraz  dłuższym  czasem wolnym  od  pracy. 
Wiąże  się  z  tym  rosnąca  potrzeba  aktywnego wypoczynku  na  obszarach    
o atrakcyjnych walorach.  Do  najbardziej  popularnych  form  zaliczana  jest
turystyka piesza będącą najczęściej podejmowaną  formą penetracji  rekrea‐
cyjnej  (SIEVALNEN, KNOPP 1992, STYPEREK 2001).  Jej powszechność potwier‐
dza  fakt  jej występowania niemalże w  każdym  zakątku  naszego  kraju,  ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych.  Jest najlepszym spo‐
sobem poznania przyrody, krajobrazów, zabytków, kultury ludowej oraz ży‐
cia mieszkańców. Dużą zaletą wędrówek pieszych jest też możliwość wybo‐
ru tras z dala od przepełnionych turystami ośrodków. Istotne są też walory 
zdrowotne turystyki pieszej, gdyż korzystnie oddziałują na organizm ludzki 
powodując wzmocnienie sił psychofizycznych (KUREK 2007). 

Czynnikiem  ułatwiającym  uprawianie  turystyki  pieszej  są  szlaki  tury‐
styczne oznaczone najczęściej wzdłuż dróg i ścieżek za pomocą zunifikowa‐
nych znaków. Szlaki piesze są ważnym elementem infrastruktury turystycz‐
nej obszaru, a szczególnie istotną rolę odgrywają w regionach turystycznych 
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i  na  obszarach  chronionych  o  najwyższym  statusie.  To  właśnie  w  tych 
miejscach  zarówno  udostępniają,  jak  również  chronią walory  turystyczne 
przed  degradacją.  Ich  znaczenie  podkreślają  zgodnie  KRAKOWIAK  (1997), 
STYPEREK (2002), STASIAK (2006) oraz STAFFA (2007), zaliczając  je do podsta‐
wowych  i  najważniejszych  elementów  zagospodarowania  turystycznego 
umożliwiającego zdaniem WARSZYŃSKIEJ  i  JACKOWSKIEGO  (1978), korzysta‐
nie z walorów turystycznych. 
 
 

Stan badań 

   
W dobie  intensywnego rozwoju pieszego ruchu  turystycznego zagadnienie 
oceny atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych jest bardzo ważne i wielo‐
płaszczyznowe. Spowodowane  jest  to głównie powszechnością szlaków  tu‐
rystyki pieszej, co związane jest z różnorodnymi powiązaniami strukturalno‐ 
‐funkcjonalnymi otoczenia oraz specyfiką środowiska przyrodniczego i kul‐
turowego.  Dotychczasowy  dorobek  w  literaturze  przedmiotu  jest  dość 
skromny. Wśród takich opracowań można wyróżnić oceny środowiska geo‐
graficznego  na  potrzeby  szlaków  pieszych  (DROBNIAK  1979,  SEWERNIAK 
1979, 1980a, 1980b, LOREK 2007), tradycyjne metody oceny szlaków pieszych 
(DEJA 1982, KUCHARSKA 2006), dróg samochodowych (WERNER 1978), wyko‐
rzystaną do oceny szlaków pieszych (KOŁODZIEJCZYK 2010) oraz metodę po‐
tencjału turystyczno‐kulturowego szlaku (MIKOS V. ROHRSCHEIDT 2009). Po‐
nadto  temu  celowi  służą  liczne  formularze  oceny wykonane przez  służby 
ochrony przyrody,  organizacje  turystyczne  i władze  lokalne  (Charte Rando 
Nature 2007, Grille d’évaluation... 2007, 2009, Méthode d’évaluation… 2009). 
 
 

Założenia metody oceny 

 
O przydatności przestrzeni do pieszego ruchu turystycznego decyduje wiele 
kryteriów, na które składa się zespół różnorodnych cech środowiska natural‐
nego  (przestrzeni  fizycznogeograficznej)  oraz  cech  przestrzeni  społeczno‐       
‐ekonomicznej,  charakteryzujących  się  złożoną  strukturą  i  dużą  zmien‐
nością w czasie. Atrakcyjność turystyczna w odniesieniu do szlaku jest poję‐
ciem  złożonym,  o  którym według KURKA  i MIKI  (2007) decydują  z  jednej 
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strony obiektywnie  istniejące warunki przyrodnicze  i społeczno‐kulturowe, 
a z drugiej  ich subiektywny odbiór  i ocena przez uczestników  ruchu  tury‐
stycznego. Wynika  ona  z  zespołu  cech  przyrodniczych  i  pozaprzyrodni‐
czych, które wzbudzają zainteresowanie  i przyciągają  turystów. Pojęcie  to, 
zdaniem KURKA  i MIKI  (2007),  zawiera w  sobie  elementy  stanowiące pod‐
stawę rozwoju wszelkiej aktywności turystycznej i zaspokajania potrzeb tu‐
rystycznych,  jakimi są według LIJEWSKIEGO, MIKUŁOWSKIEGO  i WYRZYKOW‐
SKIEGO  (2002):  ranga  walorów  turystycznych,  dostępność  komunikacyjna       
i możliwość obsługi urządzeń turystycznych. Na walory turystyczne składa‐
ją się zróżnicowane cechy  i elementy  środowiska geograficznego zlokalizo‐
wane w  sąsiedztwie  szlaku, które  są postrzegane przez  turystę. O dostęp‐
ności komunikacyjnej decydują możliwości dojścia lub dojazdu publicznymi 
środkami komunikacji drogowej i kolejowej, a także własnym środkiem trans‐
portu. Ostatnią  grupę  tworzą  obiekty  bazy  noclegowej  i  gastronomicznej,      
a także wszelkie urządzenia rozmieszczone wzdłuż szlaku.  

Istotną trudnością w ocenie atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych 
jest jednoczesne uwzględnienie elementów przyrodniczych i antropogenicz‐
nych. Spowodowane  jest to zachowaniem turysty będącym efektem subiek‐
tywnej oceny zasobów, na którą mają wpływ liczne uwarunkowania psycho‐
logiczne,  kulturowe  i  ekonomiczne,  co  wyklucza  ujęcie  obiektywne.  Nie 
oznacza to jednak, że należy zrezygnować z prób obiektywizacji procesu wa‐
loryzacji zasobów turystycznych, a jedną z nich jest ujęcie systemowe odno‐
szące się do ujęcia kompleksowego (KOWALCZYK 2000). Inną próbą obiekty‐
wizacji  jest odniesienie oceny do opinii samych użytkowników przedmiotu 
oceny, do których w niniejszej pracy zalicza się turystów i przewodników. 

Kolejnym problemem  jest ocena walorów naturalnych, która metodycz‐
nie jest zadaniem trudnym, bowiem przedmiotem analiz są elementy środo‐
wiska,  a  więc  cechy  jakościowe  należące  do  kategorii  „niemierzalnych” 
(WARSZYŃSKA,  JACKOWSKI  1978).  Ponadto w  przypadku  ocen  komplekso‐
wych krajobrazu  istnieją trudności metodyczne z agregacją poszczególnych 
zbiorów  cech  określających  odrębne  składniki  krajobrazu.  Przeszkoda  ta       
w  ciągu kolejnych kilkudziesięciu  lat nie została wyeliminowana  i według 
LIJEWSKIEGO, MIKUŁOWSKIEGO  i WYRZYKOWSKIEGO  (2002) sprowadzenie do 
wspólnego mianownika  różnych wartości odnoszących się do  różnych „ja‐
kości”  (cech)  tego  środowiska stanowi nadal największy problem. Ponadto 
wszystkie oceny są obarczone pewną dozą subiektywizmu, gdyż każdy czło‐
wiek jest istotą niepowtarzalną, reagującą w sposób indywidualny na bodźce 
zewnętrzne.  

Metoda oceny atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych została opra‐
cowana  w  oparciu  o  studia  literaturowe  i  liczne  konsultacje  naukowe             
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z przedstawicielami różnych dziedzin, z uwzględnieniem weryfikacji na kil‐
kunastu  przykładach  szlaków  pieszych  zlokalizowanych w  różnych  częś‐
ciach Dolnego  Śląska. Wstępne  założenia metody  przedstawiono w  osob‐
nych  opracowaniach  (ROGOWSKI  2008), w  których  dokonano  próby  oceny 
walorów krajobrazowych i widokowych szlaku (ROGOWSKI 2009) oraz frag‐
mentu sieci szlaków pieszych w Karkonoskim Parku Narodowym (ROGOW‐
SKI 2010) przy wykorzystaniu narzędzi GIS (ROGOWSKI 2011b). Na ustalenie 
kryteriów oceny duży wpływ miały wyniki badań ankietowych wśród prze‐
wodników  i wywiadów  kwestionariuszowych wśród  turystów  na  szlaku, 
przedstawione w  ubiegłorocznej  publikacji  zatytułowanej  Turystyka  polska    
w  latach  1989–2009  z  serii  „Warsztaty  z  Geografii  Turyzmu”  (ROGOWSKI 
2011a).  

Elementy  i  czynniki  składające  się  na  procedurę  oceny  zostały  zesta‐
wione w 22 kryteria podzielone na trzy grupy (rys. 1). 

 
 

 
 

Rys. 1. Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej szlaku pieszego 
Źródło: opracowanie własne 
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Odcinek szlaku o długości 1 km  jest oceniany pod względem każdego    
z możliwych do zastosowania kryterium punktacją w przedziale od 1 do 4 
lub – w przypadku zagospodarowania  turystycznego – od 1 do 3. Po zsu‐
mowaniu punktów odcinek  zostaje przyporządkowany do  jednego  z  czte‐
rech przedziałów, którym przypisywane są  tzw. „duże” punkty odnoszące 
się do nasycenia cechy małego (I pkt), umiarkowanego (II), dużego (III) i wy‐
bitnego (IV). Procedura ta odbywa się kolejno dla walorów krajobrazowych, 
widokowych i atrakcji krajoznawczych, potem ponownie w ten sam sposób 
dla walorów turystycznych, następnie dla dostępności komunikacyjnej i za‐
gospodarowania turystycznego.  
 
 

Kryteria oceny 

 
Każdy odcinek szlaku, zgodnie z definicją atrakcyjności turystycznej (wg LI‐
JEWSKIEGO, MIKUŁOWSKIEGO  i WYRZYKOWSKIEGO  2002),  oceniany  jest  pod 
względem  walorów  turystycznych  (W),  dostępności  komunikacyjnej  (D)         
i zagospodarowania turystycznego (Z). Punktacja dla poszczególnych kryte‐
riów została przedstawiona w tab. 1.  

 
 

Tabela 1. Przedziały atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych 
 

Przedziały punktacji oceny 
atrakcyjności turystycznej szlaku 

(PKT) 
Słowna ocena szlaku 

2,0–5,0  mało atrakcyjny 
5,1–8,0  umiarkowanie atrakcyjny 
 8,1–11,0  atrakcyjny 
      >11,0  wybitnie atrakcyjny 

  

Źródło: opracowanie własne. 

 
Na walory  turystyczne  (W)  składają  się  różnorodne  cechy  środowiska 

naturalnego oraz atrakcje przyrodnicze i kulturowe oceniane w oparciu o 15 
kryteriów podzielonych na  trzy grupy: walory krajobrazowe  (WK), walory 
widokowe (WW) i atrakcje krajoznawcze (AK). Pierwsze z nich (WK) wyni‐
kają  z  przebiegu  szlaku  w  przestrzeni  geograficznej  i  stanowią  syntezę 
wszystkich  elementów  przyrodniczych  i  antropogenicznych  będących we 
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wzajemnym stosunku i oddziaływaniu. Ocena odbywa się w oparciu o pięć 
kryteriów odnoszących się do poszczególnych odcinków: 

1) przebieg w obrębie formy ukształtowania terenu (na potrzeby meto‐
dy wyróżniono cztery grupy form w trzech strefach krajobrazowych – gór‐
skiej, wyżynnej i nizinnej – przy uwzględnieniu zróżnicowania wewnętrzne‐
go oraz stopnia odmienności w stosunku do otoczenia); 

2) dynamika rzeźby wyrażona wzorem H. Steinhausa (1947, za: GADZO‐
JANIS 1977), odnosząca się do liczby pokonywanych różnic wysokości (suma 
podejść i zejść); 

3) fizjonomiczna naturalność pokrycia  terenu według opinii  turystów, 
im bardziej dany typ pokrycia jest zbliżony do naturalnego, tym jego walory 
krajobrazowe są bardziej atrakcyjne; 

4) zróżnicowanie pokrycia terenu określone liczbą wydzieleń po  jednej 
lub obu stronach szlaku (rys. 2); 

5) przebieg w obrębie powierzchniowych form ochrony przyrody walo‐
rów krajobrazowych. 

 
 

 
Rys. 2. Sposoby określania liczby zmian pokrycia terenu wzdłuż szlaku 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
Walory widokowe  (WW) odnoszą się do panoram z punktów widoko‐

wych  zlokalizowanych wzdłuż  szlaku. Cechuje  je  zmienność w  zależności 
od miejsca obserwacji oraz nieciągłość, gdyż miejscem obserwacji jest punkt 
lub odcinek szlaku. Ich ocenę przeprowadzono w oparciu o sześć kryteriów: 

1) zasięg widzialności określający odległość z punktu obserwacji do naj‐
dalszego widocznego obiektu topograficznego wyrażony w kilometrach; 

2) kąt widoczności poziomej, czyli szerokość rozwinięcia horyzontalne‐
go panoramy, której rozpiętość pozwala na ogląd terenu otaczającego punkt 
widokowy (rys. 3); 

3) kąt widoczności pionowej, tj. wysokość rozwinięcia wertykalnego pa‐
noramy,  określany  jako  kąt  między  kierunkiem  na  najwyższy  widoczny 
punkt a linią spadku stoku, z którego prowadzona jest obserwacja (rys. 4); 
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4) liczbę  planów w  panoramie, wyznaczonych  załomami  terenu  oraz 
liniami lasów i drzew; 

5) mozaikowością pokrycia terenu, wyrażoną liczbą wydzieleń w obser‐
wowanej panoramie;  

6) dominantami,  będącymi  elementami  topograficznymi  najwyższymi 
w całej kompozycji panoramy.  
 

 

 
 

Rys. 3. Kąt widoczności poziomej ukazujący fragment panoramy 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
Obliczenie kąta widoczności pionowej wykonuje się za pomocą  funkcji 

trygonometrycznych.  Szukany  kąt  (ABC)  jest  sumą dwóch  innych wyzna‐
czonych między najwyższym  i najniższym punktem w panoramie a punk‐
tem obserwacji (ABD i EBC). 

< < < ABC = ABD + EBC  
Uzyskanie  jego wartości kątowej możliwe  jest po zsumowaniu wartości 

sinusów obu składowych kątów. 

sin sin sin  < < < ABC = ABD + EBC  
W obrazie panoramy należy odnaleźć najwyższy i najniższy punkt ogra‐

niczający  rozwinięcie  i  określić  ich wysokości  bezwzględne. Znając wyso‐
kość  bezwzględną  punktu  obserwacji  należy  obliczyć  różnicę  wysokości 
między nimi  (A–B oraz B–C) oraz odległość w  linii prostej. Uzyskane war‐
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tości podstawiamy do domyślnie utworzonych trójkątów prostokątnych. Ko‐
rzystając z wzoru na sinus kąta obliczamy ich wartości, a następnie sumuje‐
my je ze sobą uzyskując sinus kąta rozwinięcia horyzontalnego.  

 

sin ABD = < A–B
d  

  sin EBC = < B–C
e  

 
sin ABC = < A–B

d
B–C
e( () )+  

 
Wartość kątową  rozwinięcia wertykalnego  odczytujemy  z  tablic mate‐

matycznych.  
 

 
Rys. 4. Sposób obliczania kąta widoczności pionowej 

Źródło: opracowanie własne 

 
Kryteria  oceny  atrakcji  krajoznawczych  (AK)  zostały  opracowane           

w oparciu o trzy cechy: rodzaj, wartość i nasycenie. Podstawą do sporządze‐
nia  listy atrakcji  jest ich oznaczenie na mapie turystycznej i opis w repreze‐
ntatywnym przewodniku po regionie. W przypadku ich braku odcinek uzy‐
skuje 0 pkt. Oceny dokonuje się w oparciu o cztery kryteria: 

1) rodzaj i skalę atrakcji, o której decydują wartości poznawcze, nauko‐
we  i  dydaktyczne  obiektu mające wpływ  na  jej  popularność wśród  tury‐
stów; 

2) unikatowość występowania w przestrzeni  geograficznej  odnoszącej 
się do niepowtarzalności w stosunku do innych atrakcji; 

3) charakter opisu krajoznawczego atrakcji w reprezentatywnej literatu‐
rze przewodnikowej oraz oznaczenie na mapie turystycznej;  

4) formę ochrony, którą objęta została atrakcja krajoznawcza w celu za‐
chowania jej szczególnej wartości i unikatowości.  
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W  ocenie walorów  krajobrazowych  (WK)  i widokowych  (WW)  każdy 
odcinek  uzyskuje  określoną  liczbę  punktów  będącą  sumą  poszczególnych 
kryteriów. Dla walorów krajobrazowych punktacja mieści się w przedziale 
od 4 (po 1 pkt. dla pierwszych czterech kryteriów) do 20 pkt. (maksymalna 
punktacja dla wszystkich kryteriów). W przypadku walorów widokowych 
odcinek może uzyskać od 5 (po 1 pkt. dla pierwszych pięciu kryteriów) do 
21 pkt.  (maksymalna punktacja dla pięciu kryteriów  i  1 pkt dla  szóstego). 
Następnie każdemu odcinkowi przyznawane  są „duże” punkty za walory 
krajobrazowe  i  widokowe  odzwierciedlając  ich  atrakcyjność.  Minimalna 
punktacja dla atrakcji krajoznawczych (AK), jaką uzyskuje odcinek, to 3 pkt. 
(po 1 pkt. dla pierwszych  trzech kryteriów) za  istnienie  jednej najmniejszej 
atrakcji  turystycznej o unikatowości w skali  lokalnej, oznaczonej wyłącznie 
na rewersie mapy turystycznej regionu. Przedziały punktowe zostały utwo‐
rzone w  ten  sposób,  aby  jednocześnie uwzględniały punktacje dla  atrakcji 
oraz ich nasycenia i dlatego wzrastają proporcjonalnie.  

Końcowa  ocena  walorów  turystycznych  (W)  polega  na  zestawieniu 
„dużych” punktów dla walorów (WK, WW) i atrakcji (AK). Punktacja ta os‐
cyluje pomiędzy I a XII, za którą przydzielane są „duże” punkty dla walo‐
rów turystycznych (W I, W II, W III, W IV), odzwierciedlając ich całościową 
atrakcyjność.  

W przypadku dostępności komunikacyjnej  (D) zapewniającej  turystom 
możliwość dotarcia do szlaku różnymi  środkami  lokomocji, ocena dokony‐
wana jest w oparciu o trzy kryteria: 

1) możliwość  dotarcia  innymi  szlakami  pieszymi  i  ścieżkami  dydak‐
tycznymi określana liczbą kierunków, z których można dojść do wybranego 
odcinka (rys. 5); 

2) możliwość dojazdu własnym środkiem transportu przy wykorzysta‐
niu sieci dróg  jezdnych znajdujących się przy szlaku  lub w  jego 30‐minuto‐
wej izochronie pieszej; 

3) możliwość  dojazdu  komunikacją  publiczną  uwzględniającą  liczbę        
i jakość połączeń z dworca, stacji lub przystanku autobusowego i kolejowego 
oraz przystanku tramwajowego znajdujących się przy szlaku lub w jego 30‐    
‐minutowej izochronie pieszej (w przypadku wyciągu krzesełkowego i kolej‐
ki linowej określona została jednakowa punktacja).  

Gdy  brak możliwości  bezpośredniego  dotarcia  do  odcinka,  wówczas 
uzyskuje on 0 pkt i można się do niego dostać wyłącznie wykorzystując są‐
siednie odcinki. 

W końcowej ocenie dostępności komunikacyjnej (D) każdy odcinek uzy‐
skuje określoną liczbę punktów (z przedziału od 1 do 16 pkt.) będącą sumą 
punktów poszczególnych  kryteriów. W dalszej  kolejności przyznawane  są 
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„duże” punkty zgodnie z  równymi przedziałami, odzwierciedlając  stopień 
dostępności komunikacyjnej odcinka szlaku (DI, DII, DIII, DIV).  

 
 

 
 

Rys. 5. Rodzaje skrzyżowań szlaków pieszych 
 i związanych z nimi kierunków dojścia 

Źródło: opracowanie własne 

 
Ostatnią  składową  jest  stan  przystosowania  terenu  do  obsługi  ruchu 

turystycznego określony mianem zagospodarowania turystycznego (Z). Za‐
spokaja ono potrzeby związane z noclegiem, wyżywieniem oraz bezpośred‐
nią obsługą turystów na szlaku, co charakteryzują poszczególne jego funkcje. 
Na potrzeby oceny stworzono cztery kryteria oceny: 

1) wyposażenie  w  obiekty  noclegowe  uwzględniające  ich  lokalizację      
w stosunku do szlaku; 

2) wyposażenie w obiekty gastronomiczne, również biorąc pod uwagę 
ich  lokalizację w  stosunku do  szlaku  (oceną objęto wyłącznie punkty gas‐
tronomiczne w obiektach ogólnodostępnych, a wyeliminowano kuchnie sa‐
moobsługowe w  schroniskach  i  kwaterach prywatnych,  gdyż umożliwiają 
jedynie przyrządzanie posiłków we własnym zakresie);  

3) stopień wyposażenia i nasycenia obiektami towarzyszącymi o różno‐
rodnych funkcjach (najczęściej informacyjną, edukacyjną i rekreacyjną); 

4) dominujący  rodzaj nawierzchni  szlaku determinujący komfort mar‐
szu. 

W końcowej ocenie zagospodarowania turystycznego (Z) każdy odcinek 
szlaku uzyskuje określoną punktację będącą sumą czterech kryteriów. Liczba 
punktów mieści  się w przedziale od  1  (1 pkt dla  jednego kryterium, przy 
braku  punktacji  w  pozostałych)  do  12  pkt.  (maksymalna  punktacja  dla 
wszystkich kryteriów). Następnie przyznawane  są „duże” punkty zgodnie   
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z  równymi  przedziałami,  odzwierciedlając  stan  zagospodarowania  tury‐
stycznego odcinka szlaku (ZI, ZII, ZIII, ZIV).  

  Końcowa ocena atrakcyjności turystycznej odcinka szlaku polega na 
zestawieniu „dużych” punktów za walory turystyczne (WI, WII, WIII, WIV), 
dostępność  komunikacyjną  (DI, DII, DIII, DIV)  i  zagospodarowanie  tury‐
styczne (ZI, ZII, ZIII, ZIV). Każdy odcinek uzyskuje punktację z przedziału 
od I do XII pkt. Następnie punkty te przeliczane są przez wskaźnik wagowy 
dla poszczególnych składowych, ustalony w oparciu o studia literatury, opi‐
nie specjalistów, przewodników oraz turystów i wynosi:  

− 2 dla walorów turystycznych (Wsk. W), stanowiąc 50% oceny, 
− 1 dla dostępności komunikacyjnej (Wsk. D), stanowiąc 25% oceny, 
− 1 dla zagospodarowania turystycznego (Wsk. Z), stanowiąc 25% oce‐

ny. 
 

ATodcinka = W x 2 + D x 1 + Z x 1 
 

Uzyskane w ten sposób wartości określają atrakcyjność turystyczną po‐
dzieloną na cztery przedziały: 

− AI: odcinek mało atrakcyjny turystycznie, 
− AII: odcinek umiarkowanie atrakcyjny turystycznie, 
− AIII: odcinek atrakcyjny turystycznie, 
− AIV: odcinek wybitnie atrakcyjny turystycznie.  
Końcowa ocena atrakcyjności turystycznej szlaku pieszego polega na ob‐

liczeniu średniej wartości dla wszystkich odcinków, co determinuje równo‐
ważność odcinków w ocenie. 

 

∑ =
=

n

iszlaku AAT
0
 

gdzie:  
AT – ocena atrakcyjności turystycznej odcinka. 
 
 

Podsumowanie 
 

Przedstawiona metoda oceny atrakcyjności szlaków pieszych została zwery‐
fikowana w oparciu o kilkanaście szlaków pieszych zlokalizowanych w róż‐
nych krajobrazach Dolnego Śląska – począwszy od terenów płaskich den do‐
linnych, przez pagórkowate, góry niskie, średnie i wysokie typu sudeckiego 
(WYRZYKOWSKI 1991). Stopień i możliwość dostępności komunikacyjnej szla‐
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ków oraz stan ich zagospodarowania turystycznego były zróżnicowane. Po‐
mimo różnorodnych przykładów i analiz widoczne są niedoskonałości meto‐
dy, które w przyszłości należałoby wyeliminować uwzględniając poniższe 
zagadnienia: 
− w ocenie walorów krajobrazowych powinno uwzględnić się i dowartoś‐

ciować  atrakcyjne  krajobrazowo  formy  kontrastowe w  ukształtowaniu 
terenu; 

− w ocenie walorów widokowych należy stworzyć najwyżej punktowaną 
kategorię panoram dookólnych (o kącie pełnym) w kryterium rozwinię‐
cia poziomego, gdyż są one najatrakcyjniejsze;  

− w  ocenie  bazy  noclegowej  i  gastronomicznej można  uwzględnić  inne 
cechy tych obiektów, takie jak rodzaj, wielkość czy standard obiektu; 

− w  przypadku  nawierzchni  szlaku  należałoby  także wziąć  pod  uwagę 
podłoże zerodowane oraz strefy rozdeptane, gdyż nie jest to bez znacze‐
nia dla atrakcyjności turystycznej. 
Wymienione mankamenty metody nie są jednak na tyle ważne, by istot‐

nie zmienić końcową ocenę odcinka i szlaku. Punktacja uzyskana w wyniku 
zastosowania metody  potwierdza,  że  odcinki  i  szlaki,  które  uzyskały  naj‐
wyższą punktację są faktycznie najpopularniejsze i najatrakcyjniejsze. Z tego 
względu przedstawione sugestie uzupełniają raczej tę metodę badawczą. 
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