Aleje jako walor przyrodniczo-krajobrazowy w
kreowaniu lokalnego produktu turystycznego
Dorota Chmielowiec-Tyszko
Fundacja EkoRozwoju

Czy aleje mogą być produktem turystycznym?

Odpowiedź na to pytanie wymaga

wyjaśnienia czym jest produkt turystyczny. Najczęściej spotykamy taką jego definicję: to
„wszystkie dobra i usługi nabywane przez turystów w związku z wyjazdem poza miejsce
zamieszkania…”1.

Potocznie więc mówiąc

są to produkty, usługi, w tym atrakcje

turystyczne, za które turysta będzie chciał zapłacić związku z odbywaną podróżą.

W

kontekście tematyki alejowej powstaje więc pytanie, czy aleje mogą być produktem
turystycznym? Czy dane miejsce, region może na nich w jakiś sposób zarobić, przekładając
fakt ich występowania na korzyści ekonomiczne swoich mieszkańców?
Aleje jako produkt turystyczny można rozpatrywać na dwa sposoby. Po pierwsze konkretna
aleja może stanowić atrakcję, która sama w sobie jest produktem turystycznym bądź daje
podstawę do budowania w oparciu o nią konkretnej oferty. Kilka przykładów takich
„zastosowań” alej z terenu Polski oraz z innych krajów prezentuję na końcu niniejszego
artykułu.

Najczęściej jednak aleje w regionie stanowić będą część większej całości,

integralny element

składający się na atrakcyjny wizerunek produktu, jakim jest region

turystyczny. Sytuację tę ilustruję przykładem Doliny Baryczy, regionu do niedawna jeszcze
mało znanego w branży turystycznej, który w ostatnich latach mocno zyskał na popularności.
Aleje jako część większej całości. Region turystyczny.
Turystyka jest uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się obecnie
dziedzin gospodarki w wielu krajach. Stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego
państw, regionów czy miejscowości. Nie dziwi więc, że na rynku turystycznym panuje ostra
konkurencja.
1

Regiony walczą ze sobą o klienta – turystę. Stosując różne techniki

Gołembski G.: Produkt turystyczny: szansa i wyzwanie [w:] Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku

Polski, red. J. Walasek, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2005
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marketingowe starają się przekonać go do przyjazdu choćby kilka dni, wydania pieniędzy na
miejscu i zasilenia w ten sposób lokalnej gospodarki. Region turystyczny to produkt
podlegający mechanizmom rynkowym jak wszystkie inne. Szczęście mają ci, którzy „z
natury” posiadają super atrakcje typu Wodospad Niagara. Większość jednak ich nie posiada.
Dla tych regionów, zgodnie z marketingową zasadą „wyróżnij się bądź zgiń”, ogromne
znaczenie będzie miało znalezienie i wypromowanie własnej specyfiki . Postawienie na to, w
czym dany region może być mocny i co go odróżniać będzie od innych miejsc.
Równie istotne będzie w tym przypadku również postawienie na szeroki zakres oraz
kompleksowość proponowanej oferty turystycznej. Poszczególne jej elementy powinny
budować spójny wizerunek i markę regionu, wzmacniając się, a nie przecząc sobie
nawzajem. Otrzymujemy w ten sposób efekt synergii. W ramach spójnego wizerunku region
promuje producentów i usługodawców, a producenci i usługodawcy promują region, co
wzmaga skuteczność i efektywność ekonomiczną działań.
Marka regionu turystycznego.
Jak ważny jest wizerunek regionu i spójność składającej się nań turystycznej oferty
uświadomimy sobie odpowiadając na pytanie co jest głównym towarem oferowanym na
turystycznym rynku. Czy są to usługi np. w postaci noclegów i wyżywienia? A może wyroby
rzemieślnicze lub produkty spożywcze? Otóż nie. Turysta nie jedzie na wakacje aby się
najeść, napić, wyspać czy zrobić zakupy. To wszystko ma u siebie. Aby się najeść i wyspać,
nie musi się ruszać z miejsca zamieszkania. Co więc przede wszystkim sprzedaje branża
turystyczna? Są to emocje. Emocje związane z takim, a nie innym doświadczeniem,
krajobrazem, jedzeniem czy spaniem.

Z ofertą turystyczną regionu jest jak z towarami

markowymi na rynku. Marka komunikuje klientowi „to warto kupić”. Kupienie danego
produktu czy usługi dostarcza klientowi pożądane emocje. Dopiero w ślad za „sprzedażą”
emocji idzie realna sprzedaż stojących za nimi konkretnych produktów i usług. Tworząc
ofertę turystyczną obszaru warto odpowiedzieć sobie na pytanie jak region ma być
postrzegany wśród turystów, jakich doznań i emocji powinien pobyt w regionie turystom
dostarczać, by skutecznie ich skusić proponowaną ofertą. I czy to, co dziś składa się na
wizerunek regionu, rzeczywiście dostarcza takich emocji, czy wręcz przeciwnie.
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Przykład Doliny Baryczy.
W tym miejscu słów kilka o Dolinie Baryczy. Fundacja EkoRozwoju od kilkunastu lat działa
w

tym

regionie,

współpracując

z

samorządami,

organizacjami,

producentami

i

przedsiębiorcami Doliny Baryczy na rzecz tworzenia oferty w oparciu o walory przyrodniczokrajobrazowe obszaru.
Dolina Baryczy leży w linii prostej w odległości ok. 50 km na północ od Wrocławia.
Rozciąga się na terenie ośmiu gmin, obejmując największy w Polsce park krajobrazowy (o
pow. ok. 870 km2), rozległe obszary Natura 2000, największy w Polsce rezerwat
ornitologiczny o światowym znaczeniu, a także największy i jeden z najstarszych
kompleksów stawów rybnych w Europie.
Rozpościerająca się wzdłuż wielkopolsko-śląskiego pogranicza Dolina jest najbardziej znana
z kompleksu stawów, którego początki sięgają średniowiecza i przypisywane są Cystersom.
Stawy te stanowią dziś unikalne siedlisko przyrody – zwłaszcza ptaków, największego
bogactwa przyrodniczego regionu.
Nie mniej charakterystyczną cechą tej krainy jest również krajobraz przyrodniczo-kulturowy,
a w nim stare, rozłożyste dęby, rosnące najczęściej wzdłuż grobli stawowych i dróg. Liczne
piękne egzemplarze spotyka się także w parkach pałacowych, we wsiach, wśród pastwisk i w
lasach. W Dolinie Baryczy przez stulecia żywa była tradycja sadzenia dębów w
zadrzewieniach, o czym obecnie świadczy obfitość starych drzew. Drzewa te są siedliskiem
rzadkich i chronionych owadów: pachnicy dębowej (Osmoderma eremita, zwana też pachnicą
próchniczką) i kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo), którego największa w Polsce populacja
bytuje właśnie w tym regionie.
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Ilustracja 1: Mapka Polski z zaznaczoną lokalizacją
Doliny Baryczy
Pomimo różnorodnych „naj”, wyróżniających region także w skali międzynarodowej, jeszcze
na początku XXI w. Dolina Baryczy była turystom praktycznie nieznana. Nawet nie była
identyfikowana jako ważna destynacja turystyczna dla mieszkańców Dolnego Śląska.
Stanowiła ogromny potencjał niemal zupełnie niewykorzystany. Wraz z rozpoczęciem
wdrażania programu LEADER zadaliśmy sobie więc pytanie jak „sprzedać” Dolinę Baryczy z
korzyścią dla jej mieszkańców i bez strat dla przyrody? W efekcie, w 2007 r. powstała idea
stworzenia marki Doliny Baryczy jako regionu turystycznego. W kolejnym roku pomysł ten
został przełożony na plan działania w postaci wypracowanego w procesie społecznym i z
udziałem ekspertów planu promocji oferty turystycznej obszaru i strategii marketingowej dla
marki Doliny Baryczy2. Pracując nad planem promocji zadaliśmy sobie pytanie o to, w czym
region jest mocny i co go wyróżnia na tyle, by skutecznie zaistnieć na rynku regionów
turystycznych.
Za cechę

wiodącą w rozwoju oferty turystycznej i promocji tego obszaru uznaliśmy

wyjątkową przyrodę. Tworzenie wizerunku Doliny Baryczy jako regionu o wybitnych,
międzynarodowo uznanych walorach przyrodniczych, w którym unikalna wielowiekowa
tradycja gospodarki znajduje się w równowadze z przyrodą. W praktyce oznaczało to
2

„Plan promocji oferty turystycznej dla Doliny Baryczy” i „Strategia marketingowa dla marki lokalnej Doliny

Baryczy”, Juliet Golden, 2008 r.
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postawienie przede wszystkim na rozwój turystki opartej o walory przyrodnicze, w tym
birdwatching, turystykę edukacyjną, turystykę aktywną (rowerową, pieszą, kajakową, konną)
oraz kulturowe (gospodarka rybacka, tradycyjny krajobraz wiejski). Kierunki rozwoju takiej
oferty, zarówno w odniesieniu do infrastruktury, jak również działań promocyjnych,
wspierane są dziś w obszarze w ramach programu LEADER.
W ramach planu promocji oferty turystycznej Doliny Baryczy określono również jak chcemy
być przez turystów odbierani. Emocje, które chcemy wzbudzać za pomocą tworzonej oferty i
odpowiednich narzędzi promocji to przede wszystkim uczucie zachwytu („Wielkie to
szczęście dla mnie, że mogę to zobaczyć, że takie miejsce istnieje. Nie wiedziałem, że coś
takiego jeszcze można spotkać”), elitarności („Czuję się wyróżniony, że dane mi jest to
przeżyć”), okazji do odnajdywania w życiu równowagi („Przybywam do miejsca pełnego
ptaków, są tu, bo chcą i mogą być”). W ten nurt wpisują się zaplanowane narzędzia promocji
regionu, w tym m.in. przewodnie hasło reklamowe „Dolina Baryczy – blisko przyrody”, logo
promocyjne obszaru, jak również powiązanego z nim znaku „Dolina Baryczy Poleca”
przyznawanego producentom i usługodawcom przyjaznych przyrodzie produktów i usług
bazujących na walorach regionu.

Ilustracja 2: Logotyp Doliny Baryczy
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Ilustracja 3: Logotyp promocyjny systemu „Dolina
Baryczy Poleca”

Nie chodzi tu tylko o reklamę. Chodzi o najlepsze doznania dla turystów oparte na
autentycznych cechach wiodących Doliny Baryczy. Tak, aby turyści tu wracali i mieli do
czego wrócić.
Jakie znaczenie w regionie turystycznym Dolina Baryczy mają aleje? Kluczowym
czynnikiem sukcesu promocji oferty turystycznej Doliny Baryczy jest budowanie spójnego
wizerunku oferty turystycznej. Jest nim również postawienie na kompleksowość
proponowanej oferty. W Dolinie Baryczy nie ma atrakcji o randze morza czy wysokich gór,
które same w sobie mogą przyciągnąć satysfakcjonującą liczbę turystów. Dlatego liczy się
każdy element oferty budujący wspólny wizerunek regionu. Klucz do sukcesu to wyjście
naprzeciw oczekiwaniom rynku łączące elementy różnorodnej oferty Doliny Baryczy. Obok
specyficznych atrakcji i rozwijanej infrastruktury, integralnym elementem tej oferty jest
również

unikalny krajobraz nadbaryckiej wsi. Krajobraz będący dowodem bogatej i
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różnorodnej historii regionu, który wyróżnia Dolinę od innych miejsc i swą unikalnością
przyciąga turystów .
Ważnym elementem krajobrazu Doliny Baryczy są aleje.

Aleje, zwłaszcza dębowe,

wyróżniają ten region. W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji doliczono się w sumie ok.
200 km alei. Są one zarówno siedliskiem gatunków chronionych, jak i ozdobą tradycyjnego
krajobrazu. Atutem w rozwoju turystyki.
Aleje Doliny Baryczy są świadkiem jej historii. W państwie pruskim, od jego powstania w
początku XVIII wieku, funkcjonowała praktyka obsadzania dróg drzewami. W Dolinie
Baryczy sadzono je również wzdłuż grobli stawów dla umocnienia brzegów. Tradycja ta po
drugiej wojnie światowej zanikła w regionie. Dla utrzymania przydrożnych alej w krajobrazie
Fundacja EkoRozwoju rozpoczęła w 2007 roku społeczną akcję „Sadzimy dęby w Dolinie
Baryczy”. Od tej pory każdego roku mieszkańcy Doliny sadzą po kilkaset drzew. Odbywająca
się dwa razy do roku akcja sprawiła, że mieszkańcy zaczęli postrzegać stare drzewa,
zwłaszcza dęby, jako istotny element tożsamości regionu, obok stawów i związanej z nimi
hodowli ryb. Co więcej, także urzędnicy i politycy samorządowi zaczęli dostrzegać walory
zadrzewień.

Ilustracja 5: Lg
gkBa
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Jakie znaczenie mają aleje w budowaniu wizerunku turystycznego regionu? Pytanie to
sprowadza się do pytania o emocje, jakie budzi w ludziach piękno tradycyjnego krajobrazu,
którego częścią są aleje. Nie trzeba wielu słów. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie poniżej i
zapytać się, czy tak chcemy łączyć atrakcje turystyczne naszego obszaru?

Ilustracja 6: Czy tak mają wyglądać drogi łączyć atrakcje turystyczne regionu?

Ocienione drzewami drogi to nie tylko kwestia estetyczna. Cień, który dają drzewa, to
również sprawa bardzo praktyczna. Rzecz, o której warto pamiętać zwłaszcza przy rozwoju
szlaków rowerowych w regionie. Dla turystów nie bez znaczenia będzie czy w sezonie letnim
są skazani na lejący się z nieba żar, czy mogą liczyć na zbawienny cień przydrożnych drzew.
Aleje jako produkt turystyczny
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Jak już pisałam na wstępie, aleje mogą wspierać budowę marki turystycznej regionu, mogą
też być produktem turystycznym same w sobie. Poniżej przedstawiam kilka przykładów z
Polski i z zagranicy, gdzie aleje stanowią wykorzystaną w promocji atrakcję turystyczną i/lub
są podstawą do budowy opartej o nie ciekawej oferty.
Aleja dębów czerwonych pod Wieruszowem.
Położona przy trasie nr 450 Wieruszów–Opatów w miejscowości Kuźnica Skakawska. Składa
się z 95 dębów czerwonych, rzadko występujących w takich skupiskach.
Do alei jako atrakcji turystycznej prowadzi kierunkowskaz turystyczny postawiony na trasie
S8.
Źródło: www.mapakultury.pl

Ilustracja 7: Aleja dębów czerwonych pod
Wieruszowem (źródło: www.mapakultury.pl )
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Zabytkowa Aleja Klonów w Złotym Potoku.
Zabytkowa i niezwykle malownicza Aleja Klonów (Droga Klonowa) została posadzona w
XIX w. z inicjatywy generała hrabiego Wincentego Krasińskiego. Była to główna droga
prowadząca z pałacu Krasińskich/ Raczyńskich do Częstochowy. Wpisaną w latach 60.
ubiegłego wieku do rejestru zabytków aleję poddano renowacji wiosną 2008 r.
Źródło: www.janow.pl

Ilustracja 8: Różne pory roku w Zabytkowej Alei Klonów w Złotym Potoku (źródło:
www.janow.pl )
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Tour d’ Allée Rügen
Wyścig rowerowy organizowany od 2003 roku na wyspie Rugia w Niemczech.

Trasę

wyścigu wyznaczają liczne aleje porastające pobocza dróg. Maksymalny dystans wyścigu to
ok. 100 km.

Ilustracja 9: Logotyp wyścigu Tour d’ Allée
Rügen
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Ilustracja 10: Wyścig Tour d’ Allée Rügen prowadzi malowniczymi
alejami Rugii

Niemiecki Szlak Alej - Deutsche Alleenstraße (DAS)
(Na podstawie pracy Daniela Fuchsa: DIE DEUTSCHE ALLEENSTRASSE IN SACHSEN
Bestandsaufnahme, Handlungsempfehlungen, Perspektiven für den Nordteil der Strecke bis
Moritzburg, Eberswalde 2009)
Na koniec przedstawiam największy jaki dotąd poznałam produkt turystyczny oparty o aleje.
Jest nim Niemiecki Szlak Alej.
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Ilustracja 11: Oznakowanie turystyczne Niemieckiego Szlaku Alej
Niemiecki Szlak Alej (Deutsche Alleenstrasse, DAS) ma na celu wypromowanie i ochronę
alej poprzez uczynienie z nich atrakcji turystycznej i włączenie do promocji turystycznej
regionów. Powstał w okresie po zjednoczeniu Niemiec, na fali odkrywania przez Niemców
alejowych bogactw wschodnich landów, zwłaszcza Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza.
Dla

realizacji

tego

zamierzenia

inicjatorzy

powołali

we

wrześniu

1992

roku

„Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße“ (Stowarzyszenie Robocze Niemiecki Szlak
Alej), zarejestrowane w roku 1996. Allgemeiner Deutscher Automobilclub e.V. (ADAC) –
Ogólnoniemiecki Automobilklub i Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. (SDW) –
Stowarzyszenie Ochrony Niemieckich Lasów

odgrywają wiodącą rolę w rozwoju

Niemieckiego Szlaku Alej.
Wyznaczanie przebiegu Szlaku rozpoczęto w roku 1992, poczynając od północnego jej
krańca na Rugii, a kończąc na południu Niemiec nad Jeziorem Bodeńskim.

Obecnie

Niemiecki Szlak Alej obejmuje 2900 km dróg.
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Ilustracja 12: Trasy przebiegu Niemieckiego Szlaku Alej. Źródło:
ADAC

Niemiecki Szlak Alej wyznaczany jest na trasach do destynacji turystycznych, ale mogą
trochę odbijać- droga jest częścią wakacji. Wybór odcinków DAS pozostaje w decydującym
stopniu w kompetencji regionalnych koordynatorów (organizacji odpowiedzialnych). Poza
ramowym regulaminem nie ma szczegółowych regulacji dla całości szlaku, istnieje jednak
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pewien konsensus dotyczący warunków wyboru odcinków, np. dotyczących przejezdności
drogi, natomiast nie został spisany wzorzec szczegółowo je określający.
•

Grupy docelowe oferty

Adresaci oferty turystycznej Niemieckiego Szlaku Alej to zmotoryzowani, przejezdni turyści,
zmierzający do jakiegoś celu. Tym celem może być destynacja turystyczna w danym regionie
albo odległa. Turyści ci chcąc się do niej dostać, nie są gotowi zaakceptować dużych
objazdów. Mają jednak czas na to, aby rozkoszować się po drodze krajobrazem, robić
przerwy w podróży, zwiedzić ciekawe miejsca w sąsiedztwie tej trasy.
•

Kryteria wytyczania Niemieckiego Szlaku Alej

1. Istniejące aleje
Podstawowym kryterium wyboru tras są istniejące aleje - dąży się do tego, aby stanowiły
przynajmniej połowę trasy. Szlak powinien obejmować typowe i atrakcyjne przykłady alej
jako elementu krajobrazu kulturowego. „Typowe” oznacza, że przynajmniej część alej
reprezentuje tradycyjne zasady kształtowania alej i ich regionalną specyfikę (skład
gatunkowy, więźba sadzenia). Na odcinkach pozbawionych alej dąży się do ich uzupełnienia.
Nowe nasadzenia powinny także trzymać się tych zasad. Stosunek starych do młodych alej
powinien być 1:1 lub więcej. „Atrakcyjne” oznacza, że kryteria estetyczne są spełnione w
znacznym stopniu, przede wszystkim odnośnie jednolitości i zwarcia koron. Ideał to aleja
zasadniczo pozbawiona luk, dopuszcza się pojedyncze luki stanowiące razem nie więcej niż
5% alei. Cenne szpalery mogą być także włączone. Drzewostan powinien być zasadniczo
zdrowy.
2. Przejezdność
Szlak jest prowadzony stosunkowo prosto poprzez regiony, które mają odpowiednie aleje,
jednak omijając duże miasta i węzły autostradowe. Stara się tak wytyczyć i oznakować trasy,
aby możliwe było możliwe podróżowanie bez mapy - droga powinna łatwo prowadzić
kierowcę.
Kryterium najkrótszego czas podróży, w porównaniu z drogami pozbawionymi drzew
(autostrady, drogi federalne) ma mniejsze znaczenie (kierowcy stosują różne są kryteria
wyboru tras – patrz np. kryterium „zwiedzanie” Via Micheline). Zalecana prędkość
poruszania się na DAS to 80 km/godz. i do tej prędkości powinien być dostosowany stan
drogi. Potrzeby bezpieczeństwa ruchu, podobnie jak przy innych drogach, muszą być
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uwzględnione, jednak można oczekiwać od grupy celowej większej tolerancji wobec
niedogodności związanych z istnieniem alej (np. słabsze utrzymanie dróg zimą).
3. Krajobraz
Głównym kryterium wyznaczenia przebiegu DAS jest atrakcyjność krajobrazu alejowego.
Trasa sama w sobie ma dostarczyć wrażeń i zachęcić do głębszego zapoznania się z
okolicznym krajobrazem. W drugiej kolejności uwzględnia się kryteria dotyczące powiązań
krajobrazowych alej. Wybrane drogi mają być estetycznie powiązane z otoczeniem – razem z
nim mają tworzyć autentyczny krajobraz kulturowy. Drogi pokryte zabytkowym brukiem, z
historycznymi znakami drogowymi i osiami widokowymi są traktowane priorytetowo, o ile
spełniają pozostałe kryteria, w tym przejezdności.
Projekt „Deutsche Alleenstrasse” ma zwracać uwagę na atrakcje turystyczne na trasie zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe. Poprzez właściwe oznakowanie i informacje szlak
prowadzi do takich miejsc. Jednak maksymalizacja liczby atrakcji na trasie nie jest głównym
kryterium.
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