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Wprowadzenie 
W ciągu ostatnich lat powszechnie zaakceptowano założenie, że struktura 

przestrzenna krajobrazu w decydującym stopniu wpływa na możliwości ochrony i 

kształtowania różnorodności biologicznej. W szczególności, istotnym czynnikiem jest stopień 

fragmentacji terenu, oraz wzajemne położenie w przestrzeni ekosystemów o charakterze 

naturalnym i półnaturalnym. Im mniejszy jest stopień izolacji poszczególnych płatów tym 

niższe jest ryzyko wyginięcia zamieszkujących je gatunków (por. Forman, Godron 1986; 

Forman 1995; Kappelle, Van Vuuren, Baas 1999). 

W tradycyjnym krajobrazie rolniczym, charakteryzującym się wysokim stopniem 

fragmentacji, możliwości przeżycia i rozprzestrzeniania się poszczególnych gatunków zależą 

nie tylko od wielkości i kształtu odpowiednich dla nich ekosystemów, ale także od ich 

wzajemnych odległości, występowania korytarzy i barier, rodzaju i szerokości ekotonów oraz 

charakteru tła budowanego przez ekosystemy antropogeniczne (Forman, Godron 1986; 

Forman 1995; Lidicker 1999; Ricketts, Morris 2001; Chardon, Adriaensen, Matthysen 2003). 

Wszystkie te czynniki wpływają łącznie na spójność wewnętrzną krajobrazu (landscape 

connectivity). 

Analiza i ocena spójności krajobrazu może dotyczyć dwóch różnych (choć 

powiązanych ze sobą) aspektów: 

(1) rzeczywistych szlaków przemieszczania się organizmów; 

(2) rozmieszczenia elementów struktury krajobrazu z punktu widzenia możliwości 

przemieszczania się różnych grup organizmów. 

Przy zastosowaniu tego drugiego podejścia wynik analizy w znacznym stopniu zależy 

od przyjętego modelu krajobrazu. Tradycyjnie stosuje się przy tym dwa ujęcia: 
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- model wyspowy, w którym elementy krajobrazu są pogrupowane w dwie kategorie -

„kontynenty” i „wyspy” o przydatności dla danej grupy organizmów równej 1 oraz „ocean” o 

przydatności równej zero (tzw. „model binarny”); 

- klasyczny model płatów i korytarzy, w którym wyróżnia się trzy kategorie obiektów – „płaty” 

o przydatności równej 1, tło o przydatności zerowej oraz „korytarze” o przydatności większej 

od zera, ale mniejszej od jedności (tzw. „model trójkowy”). 

Należy jednak podkreślić, iż powyższe modele nie wyczerpują możliwości opisu 

spójności krajobrazu; coraz częściej stosuje się inne modele, które - w uproszczeniu - można 

zaliczyć do trzech poniższych kategorii: 

- uogólniony model płatów i korytarzy (uwzględniający wyspy, korytarze, bariery i 

zróżnicowane tło – por. np. Chardon, Adriaensen, Matthysen 2003); 

- model wieloskalowy (uwzględniający zakresy penetracji przestrzennej organizmów i 

ujmujący spójność krajobrazu jako hierarchię sieci połączeń – por. np. Keitt, Urban, Milne 

1997); 

- model komórkowy (w którym ocenia się oddzielnie przydatność każdej arbitralnie 

wydzielonej, geometrycznej komórki krajobrazu, a wyróżnienie możliwych tras 

przemieszczania się organizmów – a co za tym idzie, również spójność krajobrazu – wynika 

przede wszystkim z uwzględnienia efektów bariery i filtru komórek o najniższej przydatności - 

por. np. Li-ding, Bo-jie 1999). 

Problem oceny spójności krajobrazu jest dodatkowo komplikowany przez fakt, iż 

przemieszczanie się organizmów w krajobrazie może być analizowane z punktu widzenia 

trzech wyraźnie odrębnych procesów:  

- rozprzestrzeniania się, czyli zwiększenia zasięgu występowania danej populacji; 

- wymiany osobników między populacjami lokalnymi tworzącymi metapopulację oraz 

ewentualnej rekolonizacji; 

- wędrówek gatunków poliekosystemowych w obrębie krajobrazu. 

Większość współcześnie proponowanych podejść do określania spójności krajobrazu 

odwołuje się w różny sposób do klasycznego modelu płatów i korytarzy, zwracając przy tym 

uwagę na niedostatki koncepcji ogólnej. Do tego nurtu badawczego należy również niniejszy 

artykuł, którego celem jest z jednej strony bardziej szczegółowe przedyskutowanie 

ograniczeń klasycznej koncepcji płatów korytarzy, a z drugiej - zaproponowanie nowej 

metody oceny możliwości przemieszczania się organizmów, bazującej na odmiennych 

założeniach teoretycznych. 
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Ograniczenia i niejasności klasycznego modelu płatów i korytarzy 

Z oryginalnych prac Formana wynika, że korytarz to „wąski pas terenu, różniący się od 

otaczających po obu stronach obszarów” (Forman, Godron 1986; Forman 1995). Jak wynika 

z dalszych rozważań Formana w cytowanych pracach, za korytarz należy uznać obiekty, 

które: (a) są elementami liniowymi w krajobrazie (w przeciwieństwie do płatów), (b) 

kontrastują z otoczeniem, (c) są elementem sieci, tzn. łączą się z płatem lub innym 

korytarzem. Jednocześnie Forman (1995) podkreśla, że tak wyróżniane obiekty pełnią pięć 

ważnych funkcji, a mianowicie: są specyficznym siedliskiem, pełnią funkcję łącznikową, są 

filtrem, źródłem zasilającym oraz tłumią i pochłaniają gatunki i oddziaływania. Jak z tego 

wynika, korytarze są przede wszystkim wyróżniane na podstawie swoich właściwości 

geometrycznych i utożsamiane ze wszelkimi elementami liniowymi w krajobrazie. Na 

niejasności i niewłaściwość takiego podejścia zwracano wielokrotnie uwagę, przy czym 

bardzo ciekawą dyskusję na temat różnego rozumienia pojęcia „korytarz krajobrazowy” 

przeprowadzili Tischendorf i Fahrig (2000). Zwrócili oni również uwagę na niekonsekwencję  

Formana (Forman, Godron 1986; Forman 1995), który za korytarze uznaje także doliny 

rzeczne, które nie spełniają kryteriów geometrycznych (w szczególności obejmują 

najczęściej mozaikę różnych ekosystemów). Należy tu podkreślić, że konsekwentne 

traktowanie wszystkich elementów liniowych jako korytarzy prowadzi do zacierania różnic 

między ich cechami funkcjonalnymi przy jednoczesnym niedoszacowaniu innych tras 

przemieszczania się organizmów.  

Te niedogodności można ominąć przy odmiennym zdefiniowaniu korytarzy. Tą drogą 

poszedł m.in. Lidicker Jr. (1999), który znacznie rozszerzył pojęcie korytarza. W jego ujęciu 

korytarz należy rozpatrywać w kategoriach funkcjonalnych, jako relatywnie wąski pas terenu 

ułatwiający przemieszczanie się organizmów. Nie jest więc korytarzem struktura liniowa, 

będąca miejscem życia lokalnej populacji; taki obiekt należy traktować jako wąski płat 

krajobrazu. Co więcej, obecność lokalnej populacji może ograniczać przemieszczanie się 

organizmów pochodzących z innych płatów. Ponadto korytarz (rozpatrywany z punktu 

widzenia zwierząt) może być budowany przez bardzo różne płaty, w tym także zbiorowiska 

wysoce antropogeniczne. Korytarzem może być m.in.: wąska ścieżka wypełniona zapachem 

osobników przechodzących wcześniej, struktura fizyczna (także obiekt sztuczny) 

zapewniająca dodatkowe schronienie, układ płatów zapewniający łatwiejsze 

przemieszczanie się lub też strefa ekotonowa zbiorowisk antropogenicznych tworzących tło 

krajobrazowe.  
Oczywiste jest przy tym, że im korytarz bardziej przypomina płaty wyjściowe, tym jego 

efektywność jest wyższa. 
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W wielu wypadkach korytarze mają charakter okresowy, a na ich wykorzystanie 

wpływa także charakter tła. Im jest ono bardziej przepuszczalne dla gatunków, tym rola 

korytarzy jest mniejsza, natomiast wyraźnie wzrasta wtedy, gdy odmienność środowiskowa i 

„nieprzyjazność” tła jest bardzo wysoka (Tischendorf, Fahrig 2000). 

Jeżeli zgadzamy się z takim uogólnionym podejściem do korytarzy, to przy ocenie 

stopnia spójności i możliwości zachowania różnorodności biologicznej należy uwzględnić 

kilka kategorii obiektów (rys. 1), pośród których najważniejsze to: duże płaty krajobrazowe 

pełniące funkcje ostoi lokalnych populacji roślin i zwierząt (oznaczone na rys. 1 literą A), 

klasyczne korytarze liniowe (B), wyspy krajobrazowe, czyli małe powierzchnie o składzie i 

budowie podobnych jak w dużych płatach; odgrywają one rolę „przystanków pośrednich” 

(stepping stones) przy przemieszczaniu się osobników (C), wyraźne bariery, 

uniemożliwiające przemieszczanie się w poprzek, ale często wymuszające ruch wzdłuż 

barier w obrębie niezbyt sprzyjającego środowiska (D), podstawowe tło krajobrazowe, 

stosunkowo jednorodne w swoim obrębie i niezbyt sprzyjające przemieszczaniu się 

organizmów (E) oraz inne płaty wchodzące w skład tła, ale o zróżnicowanej przydatności do 

przemieszczania się organizmów, przy czym w strefie ekotonowej przydatność jest wyraźnie 

wyższa niż w centrum płatów (litera F na Ryc. 1). 
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Ryc. 1. Różne kategorie elementów krajobrazu. Bliższe objaśnienia w tekście (opr. własne na 

podstawie różnych źródeł). 

 

Zróżnicowanie typologiczne, strukturalne i funkcjonalne obiektów krajobrazowych jest 

stosunkowo coraz częściej wykorzystywane przy analizie dwóch zagadnień wpływających na 

ocenę stopnia spójności krajobrazu. Pierwszym z nich jest rozpoznanie wymiarów 

przestrzennych, w jakich krajobraz jest postrzegany przez zwierzęta, a drugim rola tła 

krajobrazowego (traktowanego wcześniej jako obszar nieaktywny z punktu widzenia 

przemieszczania się organizmów). Wagę tych zagadnień dostrzeżono już znacznie 

wcześniej, a ponad 10 lat temu Dawson (1994) pisał, iż nasza wiedza na temat wymagań 

gatunków jest niepełna i niepewna, i dlatego też hipoteza korytarzy jest raczej konstrukcją 

intuicyjną i postulatywną niż dobrze uzasadnioną i zweryfikowaną koncepcją naukową. 

Trzeba tu podkreślić, że – mimo wielu nowych badań - ta opinia dobrze opisuje również i 

dzisiejszy stan wiedzy. 

Ogólnie biorąc ugruntował się pogląd, że spójność krajobrazu jest funkcją dwóch grup 

zjawisk: struktury krajobrazu oraz wymagań powierzchniowych gatunku (głównie tzw. 
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minimalny niezbędny areał) i jego możliwości dyspersji (tzn. odległości, na jakie może 

przemieszczać się w obrębie i pomiędzy krajobrazami) (Baudry i in. 2003). 

Postrzeganie wymiarów przestrzennych krajobrazu przez zwierzęta zależy od wielu 

różnych czynników. Gatunki tolerujące ekotony znacznie łatwiej przekraczają obszary 

niekorzystne i osiągają sukces w przemieszczaniu się w porównaniu z gatunkami 

występującymi jedynie we wnętrzu płatów. Niektóre obserwacje wskazują również, iż gatunki 

nocne łatwiej się przemieszczają pomiędzy płatami w porównaniu do gatunków o dziennym 

trybie życia (Lidicker 1999). Dla gatunków mających zdolność przemieszczania się na duże 

odległości dany układ krajobrazu z licznymi wyspami odpowiednich siedlisk jest znacznie 

mniej izolowany (bardziej spójny wewnętrznie) niż dla gatunków mających zdolność 

odbywania jedynie krótkich wędrówek (Keitt, Urban, Milne 1997). 

Bazując na powyższych obserwacjach opracowano liczne metody oceny stopnia 

spójności krajobrazu. Ich cechą wspólną jest próba wyróżniania szeroko rozumianych 

korytarzy ekologicznych nie tyle na podstawie obecności lub braku elementów liniowych, lecz 

raczej na podstawie przydatności poszczególnych części krajobrazu (płatów lub arbitralnie 

wyróżnionych kwadratów w sieci rastra) dla określonych gatunków. Przydatność na może 

być określana m.in. na podstawie: (a) rzeczywistych danych o występowaniu i liczebności 

poszczególnych gatunków w określonych miejscach (por. Theobald i in. 2000), (b) wyboru 

kierunku przemieszczania się i prawdopodobieństwa przekraczania barier (por. Opdam, 

Foppen, Vos 2002), (c) ważonej odległości od płatu, uwzględniającej odległość euklidesową i 

opór środowiska; zgodnie z tą miarą przekroczenie obszaru niekorzystnego, ale położonego 

blisko płatu wyjściowego jest bardziej prawdopodobne niż wędrówka po obszarze 

niesprzyjającym położonym daleko (por. Chardon, Adriaensen, Matthysen 2003). Jak widać 

z powyższych przykładów, wiele podejść do określania możliwości przemieszczania się 

osobników bazuje na wstępnym, rangowym i umownym określeniu przydatności środowiska. 

Metoda zaproponowana poniżej również należy do tego kierunku badań. 

 

Koncepcja potencjałów krajobrazowych i jej zastosowanie przy wyróżnianiu korytarzy 
ekologicznych 

 

Założenia ogólne 

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją potencjał środowiska przyrodniczego to wszelkie 

zasoby, których eksploatacją jest zainteresowany człowiek (Neef 1984), czyli - innymi słowy - 

możliwości ukryte w każdym krajobrazie, których realizacja jest możliwa tylko przy udziale 

człowieka (Sołncew 1948). Potencjał zależy od struktury i sposobu funkcjonowania danej 

jednostki przyrodniczej. Ważny jest też wpływ geokompleksów sąsiednich, a także forma i 



Solon  Jerzy              Zastosowanie koncepcji potencjałów krajobrazowych dla oceny stopnia spójności krajobrazu   35 

 

 
natężenie oddziaływań antropogenicznych, jako że człowiek może przez swą działalność 

zwiększać lub zmniejszać, przynajmniej w pewnym zakresie, potencjał przyrodniczy. 

Ogólny potencjał krajobrazu można podzielić na różne potencjały częściowe. Zgodnie z 

ujęciem Przewoźniaka (1991) można wyróżnić: 

1) potencjał samoregulacyjno-odpornościowy wyrażający zdolność do przeciwdziałania 

zmianom struktury i charakteru funkcjonowania krajobrazu spowodowanych bodźcami 

przyrodniczymi i antropogenicznymi; 

2) potencjał percepcyjno-behawioralny, czyli zdolność krajobrazu do oddziaływania na 

zmysły człowieka i stymulowania jego zachowań; 

3) potencjał zasobowo-użytkowy, czyli zdolność krajobrazu do zaspokajania energetyczno-

materialnych potrzeb człowieka. Jest on rozpatrywany przez Przewoźniaka w podziale na 

następujące podpotencjały: 

   - produktywności biotycznej (zdolność krajobrazu do produkcji substancji organicznej); 

   - wodny (zdolność do takiego przekształcania wilgoci znajdującej się w atmosferze, że 

obok zaspokajania potrzeb roślinności zasila ona wody powierzchniowe i gruntowe 

wykorzystywane przez człowieka); 

   - surowcowy (zdolność krajobrazu do takiego przekształcania i akumulowania różnych form 

materii, w tym nosicieli energii, że może wykorzystać je człowiek); 

   - atmosferyczny (zdolność do tworzenia takiego stanu powłoki powietrznej, który umożliwia 

rozwój procesów życiowych oraz działalności człowieka); 

   - transurbacyjny (zdolność do zabudowy), polega na istnieniu w krajobrazie powierzchni 

przydatnych do zabudowy; 

   - rekreacyjno-balneologiczny (zdolność krajobrazu do zaspokajania potrzeb człowieka w 

zakresie wypoczynku i zachowania zdrowia). 

Nie ma żadnego powodu, aby pojęcie potencjału krajobrazowego ograniczać jedynie do 

relacji „człowiek-krajobraz”. Równie dobrze może się ono odnosić do relacji „populacja-

krajobraz”, a nawet „proces chemiczny-krajobraz”. Przyjmując taką rozszerzoną interpretację 

można – przykładowo – zdefiniować potencjał krajobrazu jako wszelkie zasoby, których 

eksploatacją jest zainteresowana dana populacja (por. Solon 1999). Z punktu widzenia 

dowolnej grupy organizmów można więc - w sposób uogólniony - wyróżnić m.in. następujące 

potencjały częściowe krajobrazu: (a) samoregulacyjno-odpornościowy; (b) buforujący; (c) 

środowiskotwórczy; (d) zasobowo-użytkowy, w tym: substancjalny, magazynowy, 

transportowy. Szczegółową charakterystykę tak wyróżnionych potencjałów przedstawiono w 

Tabeli 1.  
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Tabela 1. Uogólnione potencjały krajobrazowe. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura postępowania 

Analizie poddano obszar ok. 120 km kw., obejmujący prawie całą gminę Czosnów oraz 

niewielkie fragmenty gminy Łomianki i Izabelin. Południowa część analizowanego terenu 

wchodzi w granice Kampinoskiego Parku Narodowego. Pozostała część należy do otuliny 

Parku. W projekcie sieci Econet-PL cały Park jest traktowany jako ostoja o znaczeniu 

międzynarodowym (nr 20M; por. Liro, red. 1995). W Planie Ochrony KmPN analizowany 

Potencjały Zwierzęta Rośliny Substancje chemiczne 

(a) Samoregulacyjno-
odpornościowy 

Zdolność do przeciwdziałania zmianom struktury i charakteru funkcjonowania 
geokompleksu (krajobrazu lub jego elementów) spowodowanych bodźcami 
naturalnymi (w szczególności eksploatacją przez daną grupę organizmów) i 
antropogenicznymi 

(b) Buforujący zdolność obniżania amplitudy niekorzystnych oddziaływań zewnętrznych 

(c) Środowiskotwórczy 

zdolność innych składników geokompleksu do 
wchodzenia w relacje biocenotyczne, niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania analizowanej 
populacji 

zdolność innych 
składników 
geokompleksu do 
wchodzenia w relacje 
chemiczne i fizyczne, 
niezbędne dla 
prawidłowego 
funkcjonowania 
analizowanych procesów 
chemicznych 

(d) Zasobowo-użytkowy 
zdolność krajobrazu do zaspokajania energetyczno-materialnych potrzeb 
określonej grupy organizmów; lub realizacji określonych procesów 
abiotycznych 

substancjalny 

=pokarmowy (zdolność 
do produkcji 
odpowiedniej ilości i 
jakości substancji 
pokarmowych) 

=pokarmowy (zdolność 
do produkcji 
odpowiedniej ilości i 
jakości substancji 
pokarmowych) 

zdolność do produkcji 
odpowiedniej ilości i 
jakości związków 
chemicznych 

magazynowy 

=kryjówkowy (zdolność 
do dostarczenia 
odpowiedniej liczby 
gotowych schronień lub 
miejsc do ich konstrukcji)

= substratowy (zdolność 
do dostarczenia 
odpowiedniej liczby 
miejsc do zakorzenienia 
się) 

=magazynowy (zdolność 
do dostarczenia miejsc 
niezbędnych do 
akumulacji odpowiedniej 
ilości i jakości związków 
chemicznych) 

 

transportowy 

czynny: brak wyraźnych 
barier dla aktywnego 
przemieszczania się 
osobników; bierny: 
zdolność do 
transportowania 
osobników bez obniżenia 
ich żywotności 

bierny: zdolność do 
transportowania 
osobników lub ich części 
bez obniżenia ich 
żywotności 

zdolność do 
transportowania 
odpowiedniej ilości i 
jakości związków 
chemicznych 
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fragment otuliny wchodzi w skład korytarza ekologicznego wysokiej rangi, łączącego Park z 

doliną Narwi (por. Chmielewski, Solon 1996).  

Do obliczeń wykorzystano uproszczoną mapę roślinności rzeczywistej, wykonaną w 

skali 1:10000 (por. Solon 1994) (Ryc. 2). Na mapę nałożono sieć kwadratów o wymiarach 

200 na 200 m. Każdy z kwadratów scharakteryzowano pod względem wartości potencjału 

substancjalnego, magazynowego i transportowego wg umownej skali czterostopniowej. 

Potencjały określono z punktu widzenia wymagań dużych ssaków roślinożernych, głównie 

sarny i dzika oraz zająca, choć – w mniejszym zakresie – odnoszą się również do jelenia 

(Haber, Pasławski, Zaborowski 1983). Łączna bonitacja określa przydatność poszczególnych 

komórek do przebywania i przemieszczania się zwierząt. Potencjalne korytarze określono w 

sposób przybliżony jako trasy łączące obszary o najwyższej przydatności omijające 

najkrótszą drogą tereny wybitnie niekorzystne, uznane za wyraźne bariery w krajobrazie. 

 

Wyniki 

Najwyższy potencjał pokarmowy występuje na obszarach leśnych, a najniższy – w 

najbliższym otoczeniu zabudowań. Obszary łąk i pól charakteryzują się stosunkowo wysoką 

przydatnością pokarmową, nadającą się do wykorzystania w okresie od wiosny do jesieni 

(Ryc. 3). Znacznie silniej jest skontrastowany potencjał kryjówkowy: wysoki na obszarach 

leśnych i niektórych zaroślowych oraz bardzo niski na obszarach polnych i zabudowanych 

(Ryc. 4). Potencjał transportowy terenów pozaleśnych jest stosunkowo wysoki, jedynie 

zwarta zabudowa ma charakter wyraźnej bariery, co powoduje bardzo silne obniżenie 

potencjału transportowego (Ryc. 5). Łączna ocena struktury krajobrazu wskazuje, że 

poszczególne duże płaty leśne i niewielkie wyspy leśno-zaroślowe pośród pól i łąk w 

większości nie są izolowane między sobą. Możliwe jest przemieszczanie się między nimi, 

choć jest ono miejscami utrudnione. Pośród wielu czynników ograniczających możliwości 

wędrówek zwierząt (takich jak np. duże odległości między płatami, duże powierzchnie 

całkowicie bez schronień oraz bez bazy pokarmowej, bariery) na pierwszy plan wysuwa się 

obecność zwartej, liniowej zabudowy, tworzącej barierę. Inne czynniki odgrywają mniejszą 

rolę. Układ barier determinuje najbardziej prawdopodobne kierunki przemieszczania się. 

Rozmieszczenie kwadratów o różnej przydatności dla przebywania zwierząt wskazuje, że w 

kierunku północnym i północno-wschodnim od głównego kompleksu leśnego możliwa jest 

swobodna penetracja obszarów bezleśnych na odległość 200-600 m, natomiast w kierunku 

północno-zachodnim i zachodnim na odległość przekraczającą 2 km, przy czym dalszy ruch 

jest możliwy w przerwach między odcinkami zabudowanymi (Ryc. 6).  
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Rys. 2. Roślinność rzeczywista obszaru badań. 
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Uwagi końcowe 

Analiza wyników wskazuje, że wyznaczony w małoskalowych opracowaniach 

kartograficznych i uznawany za jednorodny korytarz ekologiczny łączący północno-

wschodnią część Kampinoskiego Parku Narodowego z doliną Wisły i dalej z doliną Narwi jest 

wewnętrznie silnie zróżnicowany i charakteryzuje się strukturą mozaikową ze słabo 

zarysowaną obecnością struktur liniowych pełniących funkcję korytarzy. Występują przy tym 

liczne bariery i strefy nieciągłości, które – choć nie blokują całkowicie możliwości 

przemieszczania się organizmów – to mają decydujący wpływ na możliwe i preferowane 

kierunki poruszania się.  

Przeprowadzona analiza wskazuje także, iż korytarze należy rozpatrywać jako układ 

hierarchiczny, przy czym na różnych stopniach hierarchii powinny obowiązywać odmienne 

kryteria funkcjonalne i sposoby wyróżniania. W skalach bardzo szczegółowych przy 

wyróżnianiu korytarzy ekologicznych powinno przeważać postępowanie a posteriori – 

bazujące na obserwacjach rzeczywistego przemieszczania się osobników. W takim ujęciu 

ma sens również wyróżnianie - na podstawie cech strukturalnych i bardzo dobrej znajomości 

biologii gatunków - jednorodnych wewnętrznie korytarzy o charakterze liniowym. W skalach 

bardziej przeglądowych natomiast za korytarze należy uznawać pasy terenu niezależnie od 

stopnia skomplikowania ich struktury przestrzennej, charakteryzujące się m.in. (a) 

zmieniającym się w przestrzeni oporem środowiskowym w stosunku do poszczególnych grup 

gatunków; (b) brakiem ciągłych i nieprzekraczalnych barier poprzecznych; (c) obecnością i 

odpowiednią gęstością rozmieszczenia „przystanków pośrednich” (stepping stones) 

pełniących funkcje schronień i bazy pokarmowej. Różnica w charakterze korytarzy 

ekologicznych różnych skal przestrzennych wynika w znacznym stopniu z odmienności 

mechanizmów regulujących z jednej strony przemieszczanie się organizmów wewnątrz 

krajobrazu, a z drugiej - zwiększanie zasięgu i migracje między krajobrazami (por. Ricketts, 

Morris 2001). 

Uogólniając powyższe rezultaty i uwzględniając wyniki innych badań, przytoczonych w 

pierwszej części opracowania, można postawić tezę, że w krajobrazie drobnomozaikowym 

izolacja (niska spójność wewnętrzna) jest spowodowana przede wszystkim przez obecność 

barier a nie przez brak korytarzy liniowych, natomiast w krajobrazach monotonnych, 

charakteryzujących się dużymi jednorodnymi powierzchniami tła i brakiem wysp 

środowiskowych, właśnie sieć korytarzy odpowiada w decydującym stopniu za możliwości 

przemieszczania się organizmów i zachowanie różnorodności biologicznej na odpowiednio 

wysokim poziomie.  

Powyższe uwarunkowania mają bardzo wyraźny aspekt praktyczny i powinny znaleźć 

swoje odbicie w podstawowych opracowaniach planistycznych, takich jak studia 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, plany ochrony parków 

krajobrazowych, miejscowe plany zagospodarowania oraz plany tworzone na potrzeby 

realizacji programów rolno-środowiskowych. 

 

 
Summary 

 
The concept of landscape potentials and its application  for the landscape connectivity 
evaluation 

 
It is generally accepted that spatial configuration of habitats plays an essential role in the 

conservation and management of biodiversity. The extinction risk of any population depends on the 

level of connection between neighbouring patches. Establishing linear corridors between patches of 

natural and/or semi-natural habitats is an often-suggested way to managing the spatial structure. But 

the landscape connectivity depends not only on the corridors presence but also on patch size and 

quality, between-patch distance, the character of the matrix surrounding, population migration 

potential, the spatial scale at which organisms interact with the landscape pattern, and so on. 

Studies on fragmented landscapes has been dominated by two classic approaches, the first – 

based on island biogeography and “island-ocean” model, and the second -  rooted in metapopulation 

dynamics and using the “patch-corridor-matrix” model. Less popular are approaches, in which general 

models are modified, landscape space is divided into cells, and all cells are evaluated from the point of 

view of their suitability for animal movement. The presented paper belongs to this stream. Its main aim 

is to discuss constrains of the classic “patch-corridor-matrix” model as well as to propose a new 

method of evaluating the landscape connectivity, based on the idea of landscape potentials. 

In accordance with the classic anthropocentric definition, the potential of a landscape is given by 

all of the resources whose exploitation is of interest to humankind. This definition may easily be 

generalized for any selected group of organisms using different resources and attributes of the 

environment. From the point of view of such a selected group of organisms (e.g. population), it is 

possible to speak generally of several partial potentials. Among others, we may consider:  

- the food-related potential, i.e. the ability to produce organic matter of appropriate quality and 

quantity, 

- the concealment-related potential, i.e. the ability to supply the appropriate number of shelters 

or places in which shelters may be constructed, and 

- the transportation potential, divided into two subtypes: passive i.e. the ability of the landscape 

to transport organisms or their parts, and active, connected with the possibility of organisms to move 

actively throughout the landscape. 

The study area embraced ca. 120 sq. km, located mainly in Czosnów commune. The south, 

forest part of the area is included into a Kampinos National Park, while the rest constitutes a part of a 

buffer zone. For this area an actual vegetation map was used as a main data source. The grid was laid 
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on the map, with the cell size of 200 x 200 m. Each grid cell was evaluated from the point of view of 

the values of food-related, concealment-related and transportation potentials. The total value 

describes the potential effective use of a cell for the movement between different habitat patches. On 

this basis theoretical potential corridors were drawn as lines connecting the most suitable areas for 

animals, but avoiding places with the highest barrier effect. 

On the basis of conducted evaluations, it might be stated that in small-grain mosaic landscapes 

not a lack o corridors is critical for landscape connectivity, but rather a presence of extended 

environmental barriers. On the other hand, in landscapes dominated by a uniform large-area matrix 

with the small number of scattered patches of natural and seminatural character – mainly the presence 

of corridors is responsible for the connectivity level. 
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