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| ALEJA PRZYDROŻNA – POJĘCIE | HISTORIA |

WPROWADZENIE

Aleja jest to droga kołowa lub piesza obsadzana po obu stronach drzewami lub krzewami w dwóch lub
kilku rzędach. Aleje przydrożne są nieodłącznym elementem krajobrazu na terenie byłych Prus.
Zakładanie alej przydrożnych na tym obszarze sięga XVIII wieku - czasów królów Fryderyka Wilhelma I i
Fryderyka II. Województwo warmińsko-mazurskie wyróżnia się w skali całej Europy pod względem ilości i
stanu zachowania alej przydrożnych, jednakże w ostatnich latach zaobserwowano niepokojące
zjawisko pomniejszania tego cennego elementu krajobrazu kulturowego

| PEŁNIONE FUNKCJE |

WPROWADZENIE

Aleje przydrożne pełnią szereg ważnych funkcji, m.in.:
 komunikacyjno - informacyjne,
 przyrodnicze,
 kompozycyjno - estetyczne,
 krajobrazowe,
 historyczno - kulturowe.
Uczytelniają przebieg dróg, ułatwiają orientację w terenie, podkreślają osie kompozycyjne, stanowią
ściany wnętrz krajobrazowych oraz pełnią rolę lokalnej atrakcji turystycznej.

| DZIAŁANIA OCHRONNE W WOJEWÓDZTWIE |

WPROWADZENIE

Drogi dla Natury - ogólnopolski program ochrony alej rozpoczęty w 2009 roku, którego celem jest
powstrzymanie utraty alej i doprowadzenie do ich odbudowy. Podstawową metodą działania jest
partnerska współpraca z zarządami dróg wszystkich szczebli, mająca na celu wymianę praktyki
traktowania drzew przydrożnych, oraz bezpośrednia współpraca z gminami, które wyrażają chęć
udziału w projekcie. W ramach programu prowadzone są liczne szkolenia, wydawane publikacje oraz
opracowywane plany nasadzeń. W województwie warmińsko- mazurskim do tej pory w programie
wzięły udział m.in. gmina Miłki, Giżycko i Węgorzewo.
Projekt Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie (obecnie NID)
- projekt wykonany w celu dokumentacji i ochrony alej województwa warmińsko-mazurskiego
realizowany w latach 2005-2007. Celem projektu było określenie zasobu, analiza form i stanu

zachowania, ocena zachowanego zasobu oraz określenie metod i istniejących i postulowanych
sposobów ochrony alei przydrożnych .

| PROBLEM ALEI PRZYDROŻNYCH |

ZAKRES PRACY

Analizy krajobrazu zawierające zasady ochrony krajobrazu i kształtowania przedpola widokowego
widzianego z drogi należą do rzadkości (Forczek-Brataniec, 2008). Jako, że krajobraz postrzegany
jest głównie z ciągów komunikacyjnych, należałoby dążyć do doskonalenia metodyki badań
krajobrazowych w tym zakresie.

| ZAKRES TERYTORIALNY | ZAKRES CZASOWY | ZAKRES MERYTORYCZNY |

ZAKRES PRACY

Do pilotażowych analiz wybrano gminę wiejską
Ostróda. Gmina położona jest w powiecie
ostródzkim, leżącym w województwie warmińskomazurskim. Analizie poddano 12 alej przydrożnych
uwzględnionych w gminnej ewidencji zabytków
o łącznej długości 76 km.
Badania terenowe zostały przeprowadzone

podczas obozu naukowo-badawczego Koła
Naukowego Architektów Krajobrazu Horyzont w
dniach 1 - 8 września 2012 r. w okresie pełnego
ulistnienia. Prace kameralne nad opracowaniem
wyników badań terenowych trwały do roku 2013.

Ryc. Lokalizacja obszaru badań na tle gminy i województwa.
Źródło: M. Antolak

METODYKA

| WYBÓR METOD BADAWCZYCH |

W pracy tradycyjną formę inwentaryzacji zasobu uzupełniono o
badania

związane

z

szerszym

otoczeniem,

które

mają

decydujący wpływ na odbiór alej przez wizualnych użytkowników
przestrzeni.
Przy opracowywaniu metodyki badań skupiono się na aspektach
ważnych z punktu widzenia uczestnika ruchu drogowego i

percepcji krajobrazu postrzeganego z drogi.
Dokonano opisu całych układów alejowych oraz szczegółowo
przeanalizowano poszczególne 500-metrowe odcinki każdego
z obiektów badawczych. Podczas wstępnej wizji terenowej

ustalono robocze skale analiz i schematy tabel, które zostały
doprecyzowane na etapie szczegółowych prac terenowych.

Fot. Aleja Klonowo - Smykówko.
Źródło: E. Krawiecka

METODYKA

| INWENTARYZACJA | WALORYZACJA |

W ramach prac Inwentaryzacyjnych opisano:
•

parametry ciągu komunikacyjnego
lokalizację (położenie geograficzne oraz odległość od
głównych ciągów komunikacyjnych), znaczenie i typ

drogi, jej długość i typ nawierzchni.
•

charakterystykę układu alejowego
stan zachowania i typ alei, skład gatunkowy.

Ocenie poddano walory krajobrazowe i kulturowe każdego

ciągu komunikacyjnego.
Zebrane

informacje

fotograficzny

uzupełnione

umieszczono

w

o

kartach

opis

oraz

materiał

podsumowujących

pracę na obiekcie - kartach alei. Ponadto wykonano także

karty poszczególnych odcinków alei, w których określono w/w
parametry.
Ryc. Karta alei Wygoda - Wirwajdy
Źródło: Materiały niepublikowane KNAK Horyzont

METODYKA

| ANALIZA KRAJOBRAZOWA |

Oprócz

inwentaryzacji

wykonano

uproszczoną

analizę

krajobrazową. Zwrócono uwagę na elementy wyróżniające się
takie jak: dominanty, subdominanty i akcenty oraz ekspozycję,
t.j. widoki osiowe, ciągi i otwarcia widokowe…
Analizie poddano także zasięgi widoczności i elementy dobrze
eksponowane z dużych odległości.

Fot. Akcent naturalny - aleja Klonowo –
Smykówko. Źródło: E. Krawiecka

Fot. Widok osiowy - aleja Klonowo Smykówko. Źródło: E. Krawiecka

Fot. Aleja Klonowo - Smykówko - ściana
wnętrza krajobrazowego. Źródło: E.
Krawiecka

METODYKA

| ANALIZA ZASIĘGU WIDOKU |

Zasięgi widoczności oznaczono bazując
na widoczności z poszczególnych
punktów badawczych wspierając się
mapami topograficznymi oraz
ortofotomapami.
Dla całej długości ciągów
komunikacyjnych poddanych analizie
wydzielono 5 typów widoku z drogi:
 widok bardzo daleki,
 widok daleki,
 widok średnio daleki,
 widok bliski
 widok bardzo bliski.

Fot. Widok średnio daleki - aleja Klonowo Smykówko.
Źródło: E. Krawiecka

Fot. Widok daleki - aleja Klonowo Smykówko. Źródło: E. Krawiecka

Odpowiednie oznaczenia przedstawiono
na mapie zasięgu widoczności dla każdej
z badanych alei.

Fot. Widok bardzo bliski- aleja Klonowo Smykówko. Źródło: E. Krawiecka

Fot. Widok bliski - aleja Klonowo Smykówko. Źródło: E. Krawiecka

| ANALIZA ZASIĘGU WIDOKU |

METODYKA

| ANALIZA ZASIĘGU WIDOKU |

METODYKA

| ANALIZA ZASIĘGU WIDOKU |

METODYKA

Ponadto, oprócz gradacji zasięgu
widoku wprowadzono podział
uwzględniający obecności lub brak
barier w polu widokowym:

 widok pełny - całkowity brak barier
widokowych w pasie drogowym lub
w jego sąsiedztwie (zadrzewienia,
zakrzewienia, roślinność ruderalna,
elementy infrastrukturalne);

Fot. Widok pełny - aleja Klonowo Smykówko. Źródło: E. Krawiecka

 widok niepełny, zakłócony - obecność
barier widokowych zaburzających
percepcję

Fot. Widok zakłócony - aleja Klonowo Smykówko. Źródło: E. Krawiecka

| INWENTARYZACJA |

WYNIKI

Inwentaryzacja i ocena prowadzone
były po obu stronach drogi, w 162
punktach badawczych rozmieszczonych
co 500 m. Wszystkie aleje poddane
analizie zostały założone na początku XX
wieku. Są alejami pojedynczymi,
obustronnymi z miejscowo licznymi
ubytkami w nasadzeniach. Ubytki
występują głównie na terenie
miejscowości, przez które przebiegają
aleje oraz na obszarach leśnych.
Zaburzają one w sposób znaczący
czytelność układu i jego wartość
krajobrazową.

Fot. Ubytki w nasadzeniach – aleja Kajkowo – Glądy.
Źródło: E. Krawiecka

WYNIKI

| WALORY KRAJOBRAZOWE |

Fot. Aleja Grabinek - Lichtajny i
jezioro Lichtajny. Źródło: E.
Krawiecka

Fot. Aleja Klonowo - Smykówko.
Źródło: E. Krawiecka

Fot. Aleja Kajkowo-Glądy.
Źródło: E. Krawiecka

Walory krajobrazowe zinwentaryzowanych obiektów są zróżnicowane. Wysokie walory posiada 6 obiektów poddanych
analizie. Do grupy tej zaliczono aleje: Grabinek - Lichtajny, Lichtajny - Kraplewo, Kajkowo - Glądy, Klonowo - Smykówko,
Wygoda - Wirwajdy oraz Wirwajdy - Ostrowin. Walory krajobrazowe alej: Ryn - Bednarki, Smykowo - Rudno i Zajączki Pietrzwałd, określono jako średnie. Pozostałe obiekty zakwalifikowano do grupy o niskich walorach.

| ANALIZA ZASIĘGU WIDOKU |

Zasięgi widoczności określone dla
poszczególnych układów alejowych
są zróżnicowane. Łącznie zajmują
114,7 km2, co stanowi 28,6%
powierzchni całej gminy. Ze względu
na bliskie sąsiedztwo poszczególnych
alej, zasięgi części z nich pokrywają
się ze sobą. Największe zasięgi
widoczności występują w przypadku
alej: Klonowo - Smykówko, Wygoda Wirwajdy i Wirwajdy - Ostrowin, co
pokrywa się z atrakcyjnością
krajobrazową tych układów

METODYKA

| SKŁAD GATUNKOWY|

WYNIKI

Skład gatunkowy układów alejowych jest
stosunkowo jednorodny. W większości
przypadków są to aleje wielogatunkowe,
zbudowane z gatunków liściastych.
Głównymi gatunkami drzew budującymi
układy są: Acer platanoides i Tilia
cordata (gatunki dominujące w
przypadku 8 alej), Fraxinus excelsior (6),
Quercus robur (4), Populus sp. i Quercus
rubra (1). Zinwentaryzowano ponadto 22
gatunki drzew i krzewów towarzyszących
gatunkom dominującym i stanowiącym
domieszkę drzewostanu.

Fot. Fragment alei lipowej Kajkowo-Glądy.
Źródło: E. Krawiecka

Ilość
Długość punktów
odcinka badawczych

Lp.

Nazwa

1.

Ryn Bednarki

1,5 km

4

Fraxinus excelsior,
Quercus robur

Acer platanoides, Crataegus sp.,
Sambucus nigra, Symphoricarpos albus,
Acer pseudoplatanus

2.

Grabinek Lichtajny

1,5 km

4

Fraxinus excelsior, Quercus
robur, Acer platanoides

3.

Lichtajny Kraplewo

1,5 km

4

Tilia cordata, Acer
platanoides, Quercus
robur

2,5 km

6

Acer platanoides

500 m

2

Tilia cordata

4.
5.

Smykowo Rudno
Warlity
Wielkie

Dominujące gatunki

Gatunki towarzyszące

Zasięg
Walory
widoczności
krajobra(powierzchnia
zowe
- ha)
średnie

75,6

Alnus glutinosa, Symphoricarpos albus,
Crataegus sp.

wysokie

85,1

Acer platanoides

wysokie

288,9

Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Rosa
canina

średnie

154,6

niskie

50,6

niskie

50,6

brak

6.

Warlity
Wielkie

1 km

3

Tilia cordata

Acer platanoides, Sambucus nigra, Acer
platanoides, Betula pendula, Pinus
sylvestris, Quercus robur, Padus avium,
Euonymus europaeus

7.

Kajkowo Glądy

9,5 km

20

Tilia cordata, Acer
platanoides

Sambucus nigra, Rosa canina, Syringa
vulgaris, Fraxinus excelsior, Crataegus sp.

wysokie

861,6

8.

Zwierzewo
- Lubajny

1,5 km

4

Tilia cordata

Acer platanoides

niskie

18,8

9.

Klonowo Smykówko

26

Acer platanoides, Fraxinus
excelsior, Quercus robur

Sambucus nigra, Syringa vulgaris,
Crataegus sp., Acer pseudoplatanus,
Symphoricarpos albus,
Salix sp.

wysokie

3180,9

10.

Wygoda Wirwajdy

38

Acer platanoides, Tilia
cordata, Fraxinus
excelsior, Populus sp.

Rosa canina, Corylus avellana, Sambucus
nigra, Acer pseudoplatanus, Alnus
glutinosa, Sorbus aucuparia, Betula
pendula, Robinia pseudoacacia, Salix sp.

wysokie

3918,7

11.

Wirwajdy Ostrowin

22 km

45

Acer platanoides, Tilia
cordata, Fraxinus excelsior

Crataegus sp., Malus domestica, Rosa
canina, Sambucus nigra, Ulmus glabra,
Pyrus sp.,
Quercus robur, Salix sp., Carpinus betulus

wysokie

2534,1

12.

Zajączki Pietrzwałd

2,5 km

6

Fraxinus excelsior, Acer
platanoides, Tilia cordata,
Quercus rubra

Sambucus nigra, Symphoricarpos albus,
Ulmus laevis, Rosa canina, Crataegus sp.,
Syringa vulgaris

średnie

251,8

13 km

19 km

WNIOSKI
Propozycją wynikającą z przeprowadzonych badań jest poszerzenie
dokumentacji inwentaryzacyjnej linearnych układów komunikacyjnych o analizy
krajobrazu postrzeganego z drogi.
W celu zachowania odpowiedniej jakości alej przydrożnych niezwykle ważne
jest właściwe kształtowanie ich przedpól widokowych (ekspozycja bierna) oraz ujęć
widoków postrzeganych z samej drogi.
Opieką oprócz drzewostanu należy obejmować również elementy sąsiadujące
z założeniem.
Analizy te powinny stać się punktem wyjścia przy sporządzaniu gminnych
dokumentów planistycznych
Wyniki analiz powinny przyczyniać się do eksponowania elementów
atrakcyjnych widokowo - akcentów kulturowych i naturalnych oraz punktów i
najatrakcyjniejszych ciągów widokowych, a także służyć do maskowania elementów
zaburzających estetykę pobocza drogowego, zakłócających odbiór krajobrazu.
Niezwykle duże znaczenie przy percepcji krajobrazu postrzeganego z drogi
mają bariery widokowe znajdujące się w pasie drogowych oraz zasięg widoku na
krajobraz. W postrzeganiu krajobrazu kluczowe znaczenie odgrywa bowiem komfort
dalekiego patrzenia oraz wieloplanowość krajobrazu.
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