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1. FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA -
POWIĄZANIA I PROCESY

ZACHODZ ĄCE W ŚRODOWISKU

�powiązania klimatyczne

�powiązania hydrograficzne

�budowa geologiczna a rzeźba terenu

�rzeźba terenu a procesy morfogenetyczne

�wody gruntowe a przepuszczalność gruntów

�uŜytkowanie ziemi a szata roślinna i świat zwierzęcy

�inne ???



1. FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA -
POWIĄZANIA I PROCESY

ZACHODZ ĄCE W ŚRODOWISKU cd...

�powiązania pomiędzy obszarem opracowania a obszarami sąsiadującymi

�wpływ człowieka na procesy naturalne

�ochrona powiązań (utrzymanie lub poprawa dotychczasowego stanu)

�ochrona przed zagroŜeniami



2. STRUKTURA ŚRODOWISKA

� stopień przekształcenia krajobrazu

� korytarze ekologiczne

� obszary węzłowe

� bariery

� szczególne elementy struktury



2.1. Korytarze ekologiczne

� o znaczeniu międzynarodowym i krajowym – sieć ECONET

� o znaczeniu regionalnym (połączenia pomiędzy korytarzami krajowymi)

� o znaczeniu lokalnym (połączenia pomiędzy korytarzami regionalnymi)

� korytarze uzupełniające sieć połączeń



2.2. Obszary węzłowe

MIEJSCA POŁĄCZEŃ KORYTARZY EKOLOGICZNYCH
(CENTRA BIORÓśNORODNOŚCI)

�o znaczeniu międzynarodowym i krajowym – sieć ECONET

� o znaczeniu regionalnym



2.3. Bariery przyrodnicze

ELEMENTY STRUKTURY ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO,
KTÓRE UTRUDNIAJĄ LUB UNIEMOśLIWIAJĄ FUNKCJONOWANIE
POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH

ciągi komunikacyjne

linie energetyczne

zwarta zabudowa

inne (wały przeciwpowodziowe, hałdy, uregulowane odcinki rzek itp.)



2.4. Specyficzne elementy struktury

�zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne

�płaty lasów

�siedliska łąkowe (półnaturalne: podmokłe, niekoszone, nieuŜytki)

�zbiorniki wodne z otoczeniem

�torfowiska

�elementy przyrody nieoŜywionej – skałki, osuwiska itp.

�ekotony – strefy przejściowe (np. las-łąka)



Do opracowania na następne zajęcia (11/12 IV)
1. Wykonanie mapy struktury środowiska w skali 1:10000 – mapa ma zawierać
wszystkie warstwy wyróŜnione w załączniku oraz inne elementy, charakterystyczne
dla wybranego obszaru (np. skałki ostańcowe, osuwiska, torfowiska...)

2. Opracowanie rozdziału Struktura środowiska przyrodniczego
(max. 5 stron) wg układu w niniejszej prezentacji : Korytarze, Węzły, Bariery,
Specyficzne elementy struktury. Analiza powinna zawierać omówienie ww. elementów,
ich wzajemne powiązania, występowanie na analizowanym obszarze (lokalizacja),
wskazanie zagroŜeń, propozycje ich wyeliminowania. Proszę pamiętać, Ŝe treść analizy
powinna odpowiadaćmapie.
Przykładowy rozdział dt. struktury znajdziecie Państwo w załączniku.

Na następne zajęcia proszę przynieśćmapy topograficzne 1:10000 (i ich kserokopie),
mapy sozologiczne w skali 1:50000.
Proszę teŜ zapoznać się z Planem (Programem) Ochrony Środowiska
(dla poszczególnych powiatów) oraz Raportem o Stanie Środowiska (dla
województw). Dokumenty te dostępne są na stronach www. Szczególną uwagę proszę
zwrócić na kwestie związane ze stanem (jakością) poszczególnych elementów oraz
na zagroŜenia dla środowiska i problemy jego ochrony na wybranym obszarze 




