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Wprowadzenie – modele struktury krajobrazu
Zastosowanie teorii systemów w badaniach krajobrazowych wpłynęło na
wzrastające wykorzystanie abstrakcyjnych narzędzi poznania rzeczywistości, w
tym technik modelowania. Proces modelowania rozumiany jest tu jako sposób
zdobywania wiedzy o świecie rzeczywistym za pomocą modelu. Modelowanie
skomplikowanego systemu środowiska przyrodniczego wymaga uproszczenia jego
własności. Odtwarzanie krajobrazu – traktowanego jako oryginał – umożliwia określenie jego głównych cech oraz dominujących związków zachodzących pomiędzy
jego elementami, przy czym model ujmuje tylko te cechy obiektu, które są istotne
z punktu widzenia analizy (por. Armand 1980; Chmielewski 1992; Richling, Solon
1996). Modelowanie środowiska przyrodniczego w ujęciu kompleksowym wymaga
szczególnie wyważonego podejścia do eliminacji „nieistotnych” z punktu widzenia funkcjonowania cech i procesów. Stopień złożoności krajobrazu, w tym liczba
składowych elementów oraz łączących je relacji, predysponuje do zastosowania
w modelowaniu środowiska przyrodniczego metody modeli cząstkowych. Modele
te stanowią zintegrowane wewnętrznie, hierarchiczne poziomy, odpowiadające
kolejno czynnikom abiotycznym, biotycznym i mentalnym (Turba-Jurczyk 1999
za Bobek, Schmithüsen).
W celu przedstawienia głównych cech środowiska przyrodniczego i zależności
między nimi najczęściej wykorzystywane są modele kartograficzne odzwierciedlające strukturę krajobrazu. Stanowią one swoiste konstrukcje logiczne pomagające
charakteryzować budowę krajobrazu. Składowe krajobrazu – przyrodnicze jednostki
przestrzenne – wyróżniane są na podstawie różnorodnych kryteriów, przy czym pod
względem formalnym wszystkie metody ich identyfikacji winny być traktowane
jako równocenne (Kostrowicki 1992; Solon 2000). Na charakterystykę oraz kryteria delimitacji elementów strukturalnych krajobrazu w kategoriach systemowych
wpływają: kontekst krajobrazowy i funkcja badanego terenu. Typ krajobrazu warunkuje bowiem dobór komponentów przewodnich, natomiast funkcja, jaką pełni
np. jako park narodowy lub gmina, może modyfikować przyjęte kryteria. Istotne
znaczenie ma także cel delimitacji oraz skala opracowania (Cieszewska 2000),
ponadto J. Solon (2000) wskazuje jako dodatkowy czynnik wpływający na rodzaj
modelu charakter przyjętej najmniejszej, niepodzielnej jednostki przestrzennej.
Do najczęściej stosowanych należą modele ujmujące strukturę krajobrazu
w postaci układu geokompleksów oraz modele typu płat-korytarz-matryca.
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Model geokompleksu oparty jest na związkach pomiędzy komponentami środowiska przyrodniczego. Nawiązuje on do ujęcia geoekologicznego, gdzie za
komponenty przewodnie przyjmuje się zwykle czynniki abiotyczne, a szczególne znaczenie odgrywa sposób uporządkowania składowych – geokompleksów.
W modelu płat-korytarz-matryca przedstawionym w koncepcji R. T. T. Formana i M. Godrona (1986) krajobraz tworzą kombinacje płatów i korytarzy
osadzonych w matrycy. Ten typ modeli odpowiada podejściu ekologicznemu, w
którym całość środowiska przyrodniczego rozpatrywana jest względem komponentów biotycznych. Główną cechą tego typu modeli jest określenie znaczenia
w systemie poszczególnych jego składowych.
Przeprowadzone studia porównawcze pomiędzy obydwoma ujęciami wskazują na ich komplementarność pod względem zawartych informacji o stanie
i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego (Cieszewska 2000). Zatem wydaje
się, że w celu możliwie pełnego rozpoznania struktury krajobrazu mogą i powinny
być wykonywane równocześnie.
W związku z powyższymi uwagami dla badanego obszaru wykonano dwa
modele odzwierciedlające strukturę krajobrazu: model geokompleksu i model
płat-korytarz-matryca. Poligon badawczy stanowił obszar Przedborskiego Parku
Krajobrazowego (PPK) wraz z otuliną, obejmujący najcenniejsze przyrodniczo
fragmenty Wyżyny Przedborskiej.
Charakterystyka fizycznogeograficzna
Przedborskiego Parku Krajobrazowego
Przedborski Park Krajobrazowy położony jest na pograniczu Wyżyny Przedborskiej i nizinnych Wzniesień Południowomazowieckich (Kondracki 1988).
O specyfice środowiska przyrodniczego PPK stanowi jego przejściowy charakter,
a wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego wykazują cechy pośrednie.
Można je wyraźnie podzielić na wyżynne i nizinne. Do głównych cech wyżynnych
PPK należy występowanie utworów mezozoicznych – skał wapiennych i piaskowcowych jury oraz kredy, a także wysokości terenu przekraczające 250 m n.p.m.
Dodatkowo uzupełniają je: znaczne wysokości względne przekraczające 60 m, duży
spadek głównej rzeki Pilicy przekraczający 0,6%, oraz występowanie we florze i
faunie gatunków górskich. Cechom wyżynnym towarzyszą elementy typowe dla
nizin: płaskie powierzchnie zbudowane z utworów wodnolodowcowych (nierzadko
zwydmione); rozległe, zabagnione obniżenia; bardzo małe nie przekraczające 1‰
spadki dopływów Pilicy, takich jak Czarna Pilczycka czy Nowa Czarna.
PPK został powołany w 1988 r., jego powierzchnia wynosi przeszło 30 tys.
ha. w tym 45% zajmują lasy, 35% grunty orne, 16% użytki zielone, 3% tereny
zabudowane i 1% wody powierzchniowe. Obszar PPK cechuje się niewielką antropopresją, w granicach parku nie ma ośrodków miejskich i przemysłowych, a
rolnictwo cechuje się wyraźną ekstensywnością.
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Struktura środowiska przyrodniczego PPK
Model płat-korytarz-matryca PPK opracowano w oparciu o założenia metodyczne R. T. T. Formana i M. Godrona (1986), R .T. T. Formana (1995), J. Löwa
(1985) i T. J. Chmielewskiego (1988, 1992), zaadaptowane do środowiska Wyżyny
Przedborskiej i do celów ochrony parku krajobrazowego. Ze względu na ochronę,
którą objęty jest badany obszar, skupiono się na rozpatrywaniu płatów ekosystemów
naturalnych i półnaturalnych oraz połączeń między nimi. Za podstawowe składowe struktury przyrodniczej PPK przyjęto elementy: rozległe (płaty i ich układy),
liniowe (korytarze i bariery) oraz skupione (biocentra i węzły). Najważniejszymi
składnikami systemu są: korytarze, biocentra i węzły ekologiczne, które stwarzają korzystne warunki do zachowania ciągłości naturalnych bądź półnaturalnych
ekosystemów, a także stanowią ochronę ekosystemów najcenniejszych (ryc. 1A).
Elementy rozległe są dwojakiego rodzaju. Tworzą one układy płatów o charakterze względnie jednolitym – tzw. strefy lub układy względnie różnorodne –
tzw. układy mozaikowe (Chmielewski 1992). Korzyści wynikające z grupowania
płatów w układy strefowe i/lub mozaikowe to przede wszystkim informacja o stopniu zróżnicowania obszarów otaczających kluczowe elementy systemu – węzłów,
biocentrów i korytarzy. Płaty izolowane identyfikowano jedynie w takich przypadkach, gdy pełniły szczególną rolę w funkcjonowaniu przyrodniczym, tworząc np.
biocentrum, węzeł lub płat wchodzący w skład łańcucha wysp środowiskowych
stanowiących przerwany korytarz.
Elementy liniowe w krajobrazie najczęściej utożsamiane są z trasami przeRyc. 1. Struktura krajobrazu Przedborskiego Parku Krajobrazowego (fragment):
A – model płat-korytarz-matryca; B – model geokompleksu
Fig. 1. Landscape structure of Przedborski Landscape Park (fragment):
A – the patch-corridor-matrix model; B – the geocomplex model dużych cieków – aluwia.
Objaśnienia:
A: 1. płaty leśne siedlisk suchych i świeżych; 2. płaty leśne siedlisk wilgotnych;
3. płaty łąkowe siedlisk świeżych; 4. płaty łąkowe siedlisk wilgotnych;
5. płaty torfowiskowe; 6. płaty pól uprawnych i odłogów; 7. korytarze o znaczeniu
krajowym; 8. korytarze o znaczeniu lokalnym – wodne; 9. korytarze o znaczeniu
lokalnym – przerwane; 10. korytarze o znaczeniu lokalnym – wyspowe; 11. osadnictwo;
12. węzły antropogeniczne; 13. biocentra; 14. węzły ekologiczne – regionalne i lokalne;
15. kierunki powiązań ponadlokalnych – leśne; 16. kierunki powiązań ponadlokalnych –
łąkowo-wodno-leśne.
B: 1. wzniesienia – wapienie; 2. wzniesienia - utw. piaszczyste;
3. wzniesienia – utw. gliniaste; 4. wzniesienia – piaskowce; 5. stoki – wapienie;
6. stoki – utw. piaszczyste; 7. stoki - utw. gliniaste; 8. stoki – piaskowce;
9. równiny – wapienie; 10. równiny – utw. piaszczyste; 11. równiny - utw. gliniaste;
12. równiny – piaskowce; 13. równiny – aluwia; 14. obniżenia – utw. miner. – organ.;
15. obniżenia – torfy; 16. formy rozcinające – utw. deluwialne; 17. doliny małych cieków
– utw. miner. – organ.; 18. doliny małych cieków – aluwia; 19. doliny.
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mieszczania się materii, energii i informacji. W przypadku, gdy korytarze pełniły odmienną funkcję niż przewodnika, wówczas podkreślano ich odrębność, co znalazło
odzwierciedlenie w podziale na korytarze i bariery ekologiczne. Oprócz korytarzy
ciągłych, uwzględniono elementy o charakterze przerywanym tzw. sięgacze (Stala
1993) oraz łańcuchy wysp środowiskowych. Korytarze uporządkowano hierarchicznie. Za korytarze lokalne przyjęto te, które występują w obrębie jednego zespołu
płatów tj. strefy lub mozaiki, ponadlokalne – gdy przewodzą pomiędzy różnymi
typami układów, natomiast krajowe określono w nawiązaniu do sieci ekologicznej
ECONET-PL (Liro 1995). Do barier ekologicznych zaliczono tylko te elementy,
które w znaczącym stopniu wpływają na funkcjonowanie systemu. I tak, za bariery
ekologiczne uznano jedynie te drogi, na których natężenie ruchu stanowi zagrożenie
dla migrujących ssaków czy owadów.
Elementy skupione wyróżniono w podziale na biocentra i węzły ekolologiczne.
Do biocentrów zaklasyfikowano obszary cechujące się szczególnym bogactwem
gatunków, zagęszczeniem osobników, a także małym stopniem przekształcenia
antropogenicznego i zgodnością występującej formacji roślinnej z siedliskiem.
Przyjęto, że obszarami o najwyższych walorach będą tereny objęte ochroną rezerwatową (lub proponowane do ochrony), a ich rangę uznano jako ponadlokalną.
Obszary objęte ochroną jako użytki ekologiczne (lub proponowane do ochrony),
cechujące się kombinacją gatunków typową dla PPK, uznano jako biocentra o znaczeniu lokalnym. Węzły ekologiczne wyróżniono na przecięciu korytarzy ekologicznych. Przyjęto, że węzłem jest zarówno skrzyżowanie dróg migracji jednego typu
np. węzeł wodny przy ujściu dopływu do rzeki głównej, jak również przecięcie się
korytarzy ekologicznych różnych typów np. wodnego i łąkowego. Hierarchiczne
uporządkowanie węzłów przyjęto w nawiązaniu do układu korytarzy ekologicznych.
Funkcjonowanie krajobrazu badano w obrębie elementów najbardziej rozległych, dominujących przestrzennie i funkcjonalnie – strefach i mozaikach. Ich
znaczenie w przenoszeniu oddziaływań biologicznych jest zróżnicowane. Wewnętrzną spójnością cechują się strefy polne i leśne. W przypadku stref leśnych
wewnętrzna jednolitość jest korzystna, gdyż zapewnia ciągłość ekosystemom naturalnym i półnaturalnym, podczas gdy spójność stref polnych jest niesprzyjająca
i w szczególnych przypadkach może prowadzić do izolacji obszarów istotnych ze
względów biologicznych. Rola układów mozaikowych w systemie jest uzależniona
przede wszystkim od budujących je składowych, zwykle większa liczba powiązań sprzyja podtrzymaniu łączności przyrodniczej. Interpretacja rozmieszczenia
składowych modelu pozwoliła określić dominujące kierunki powiązań w zakresie
funkcjonowania biologicznego.
Model geokompleksu PPK. Podstawą wyodrębnienia jednostek geoekologicznych w PPK były te cechy środowiska przyrodniczego, które przede wszystkim wpływały na jego zmienność, a jednocześnie były stosunkowo stabilne. Do
komponentów przewodnich zaliczono powierzchniowe utwory geologiczne oraz
rzeźbę terenu, które w krajobrazie wyżynnym szczególnie wyraźnie determinują
funkcjonowanie przyrodnicze, przede wszystkim funkcjonowanie geodynamiczne i
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hydrologiczne, a pośrednio wpływają na użytkowanie terenu. W PPK za nadrzędny
przyjęto podział na krajobrazy lito- i hydrogeniczne (ryc. 1B).
Litologię sklasyfikowano w uproszczeniu, przedstawiając typy utworów
powierzchniowych warunkujące ich przepuszczalność. Genezę utworów uwzględniono jedynie w krajobrazach hydrogenicznych, gdzie informacja ta wpływa
na zróżnicowanie cech utworów, głównie żyzność siedlisk oraz dynamikę zachodzących procesów hydrologicznych.
W kryterium dotyczącym rzeźby terenu skupiono się również na tych cechach,
które w największym stopniu wpływają na modyfikację procesów przyrodniczych.
Delimitację geokompleksów przeprowadzono metodą nakładania zasięgów
komponentów przewodnich. Ogółem wyróżniono 484 geokompleksy pogrupowane w 19 typów, cechujących się swoistą jednolitością warunków abiotycznych
środowiska przyrodniczego.
Użytkowanie terenu zdecydowano rozpatrywać w granicach geokompleksów.
Wyróżniono 6 głównych kategorii: grunty orne (w tym odłogi), lasy, trwałe użytki
zielone, torfowiska, wody powierzchniowe oraz tereny zabudowane. Analiza wykorzystania krajobrazu wskazuje na ścisły związek użytkowania z przyrodniczymi
predyspozycjami, bowiem niemal w każdym z typów geokompleksów (w 18 na 19)
przeszło 50% powierzchni zajmuje jedna forma użytkowania. Wyniki potwierdzają
przyjęte założenie o ścisłym powiązaniu użytkowania ziemi z uwarunkowaniami
przyrodniczymi w PPK .
Funkcjonowanie krajobrazu w modelu określono w wyniku interpretacji
rozmieszczenia geokompleksów. Relacje pomiędzy wydzielonymi jednostkami
określono poprzez włączenie ich w funkcjonalne typy krajobrazu, określone na
podstawie zmodyfikowanej klasyfikacji geochemicznej. Typy geokompleksów
zestawiono w 6 funkcjonalnych typów krajobrazów, w tym w krajobrazach litogenicznych ujęto: typ autonomiczny z towarzyszącym transeluwialnym, typ wybitnie
transeluwialny, typ akumulacyjno-eluwialny o zasadowym środowisku wietrzenia,
typ akumulacyjno - eluwialny o kwaśnym / obojętnym środowisku wietrzenia oraz
w krajobrazach hydrogenicznych: superakwalny wraz z subakwalnym i akumulacyjno- eluwialny. Uzyskany układ funkcjonalnych typów krajobrazu świadczy nie tylko
o intensywności ale i kierunku zachodzących tu procesów. Należy podkreślić,
że dotyczy to przede wszystkim procesów geodynamicznych, hydrologicznych i
klimatycznych. Funkcjonowanie biologiczne w modelu geoekologicznym interpretowano jedynie pośrednio w zakresie charakterystyki siedliskowej.
Wnioski
1. W wyniku przeprowadzonych studiów porównawczych na przykładzie Przedborskiego Parku Krajobrazowego, komplementarność obydwu ujęć struktury
krajobrazu zaznacza się szczególnie wyraźnie. Mapa geokompleksów z mozaiką
jednostek krajobrazowych przedstawia wewnętrzne zróżnicowanie (stopień
heterogeniczności) poszczególnych płatów i ich układów oraz korytarzy, a
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więc stanowi podstawowy potencjał informacyjny do kształtowania układów
ekologicznych. Model płat-korytarz-matryca sprzyja interpretacji struktury
krajobrazu do analizy funkcjonowania biologicznego, nie rozpatrywanego w
ujęciu geoekologicznym.
2. Zasięgi jednostek krajobrazowych w obydwu modelach w niewielkim stopniu
pokrywają się, co wynika przede wszystkim z przyjętych kryteriów delimitacji.
Identyfikacja jednostek krajobrazowych w modelu geoekologicznym, oparta
o zróżnicowanie litomorfologiczne, uzupełniona analizą wykorzystania geokompleksów, daje przesłanki do określenia funkcjonowania geodynamicznego,
hydrologicznego i klimatycznego, a jednocześnie nie powiela informacji zawartej
w modelu płat-korytarz-matryca.
3. Zbliżone zasięgi jednostek w obydwu modelach dotyczą jedynie obszarów,
gdzie istnieje silny związek użytkowania z komponentami abiotycznymi. Dotyczy to zarówno obszarów, w których szata roślinna o charakterze naturalnym
i półnaturalnym jest zgodna z warunkami siedliskowymi, zatem terenów o
niewielkim stopniu przekształcenia antropogenicznego, jak również obszarów
predysponowanych do wybranej formy użytkowania, na przykład o szczególnie
dogodnych pod uprawę warunkach glebowych.
4. Predyspozycje przyrodnicze wpływające na wykorzystanie terenu, a w rezultacie
na jego funkcjonowanie, szczególnie wyraźnie zaznaczają się w dnach dolin
i obniżeń. Zasięgi jednostek krajobrazowych w tych obszarach w znacznym
stopniu pokrywają się, co potwierdza ich kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu
krajobrazu.
5. Różnorodne ujęcia struktury krajobrazu umożliwiają odmienne interpretacje
rzeczywistości. Układ dwóch lub więcej modeli struktury krajobrazu wzajemnie
się uzupełniających tworzy swoistą „kanapkę krajobrazową” – wielopoziomowy
model krajobrazu (por. Solon 2000), gdzie poszczególne warstwy odpowiadają
nie tyle poszczególnym komponentom, co ujęciom struktury krajobrazu.
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MODELS OF THE STRUCTURE OF NATURAL ENVIRONMENT
IN THE PRZEDBORSKA UPLAND
Summary
Landscape ecology gives theoretical and empirical basis to understand different spatial systems in their structural and functional aspects of the landscape. The
notion of structure has been considered by landscape ecologists in two ways: by
distinguishing spatial landscape units (geocomplexes) based on abiotic features,
and by path-corridor-matrix model supported by distribution of matter, energy
and species. The paper presents a method of landscape structure identification
for the Przedborska Upland by using the two supplementary models.
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