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Numeryczna analiza struktury krajobrazu



Interesuje nas pojedynczy płaty

[patch] np. wybrany kompleks leśny

Interesują na wszystkie płaty danego 

typu ekosystemów [class] np. lasy, 

łąki

Interesuje nas krajobraz

[landscape]



Charakterystyka płatu

(wybrane)

wielkość

• wielkość wnętrza płatu (core area)

• długość krawędzi

Kształt

• Obwód/wielkości

• Indeks kształtu

Izolacja

• odległość do najbliższego płatu tego 

samego typu

• powierzchnia płatów tego samego typu 

w pobliżu (proximity index)



niewielka 

odległość do 

najbliższego 

płatu

Powierzchnia 

płatów tego 

samego typu w 

pobliżu (proximity 

index)

Promień „pobliża” 

sami sobie 

ustalamy



wielkość:

• suma powierzchni,

• %powierzchni,

• wielkość największego płatu, statystyki 

wielkości (np. średnia wielkość płatu)

• suma długości obwodów (total edge)

kształt:

• statystyki kształtów

• statystyki wielkości wnętrza płatów

struktura przestrzenna:

• liczba płatów, 

• zagęszczenie

• średnia odległość

• średnia suma powierzchni płatów 

tego samego typu w pobliżu

Charakterystyka typu (wybrane)



Charakterystyka krajobrazu

(wybrane)

Wielkość:

całkowita wielkość badanego obszaru

wielkość największego płatu (statystyki)

długość krawędzi

Kształt

statystyki kształtu wszystkich płatów

wnętrze płatów

statystyki wnętrza płatów

struktura przestrzenna

zagęszczenie płatów

agregacja płatów

różnorodność

liczba płatów

wskaźnik różnorodności S-W



Liczba gat. = 4

H’ - wysoki

Liczba gat. = 4

H’ - niski
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Krajobraz:

Liczba typów ekosystemów =4

H’= 0,272

Liczba płatów = 58

Zagęszczenie płatów= 0,13/100 h

Całkowita długość krawędzi = 5,5/ha 

Mef= 38 126 m2/ha

Dla lasów:

Średnia odległość płatów = 2 312 m

Proximity index (1 km) = 0 m2

Krajobraz:

Liczba typów ekosystemów =4

H’= 1,150

Liczba płatów = 96

Zagęszczenie płatów= 0,22/100 h

Całkowita długość krawędzi = 17,1/ha 

Mef= 8 454 m2/ha

Dla lasów:

Średnia odległość płatów = 800 m

Proximity index (1 km) = 155 m2



Propozycja wykorzystania:

Analiza łączności pomiędzy płatami łąk w otoczeniu KPN z 

wykorzystaniem np. siatki 2x2 km ?



Koncepcja płatów i korytarzy

Dokładniejsze spojrzenie

[Pullin 2002]



• Przenikalność krajobrazu (Landscape permeability)- zdolność 

krajobrazu do umożliwiania przejścia zwierzętom [Singelton 2002]

„Miara struktury krajobrazu uwzględniająca przepuszczalność barier 

ekologicznych, połączenia pomiędzy siedliskami naturalnymi i 

przestrzenną kompozycję użytkowania terenu. Przenikalność 

pokazuje wpływ fizycznej struktury krajobrazu na ciągłość 

zachodzenia naturalnych procesów”

• Powierzchnia oporu (Resistance surface) – stopień w jakim 

cechy krajobrazu ułatwiają lub utrudniają migrację [Adriaensen

2003]

Miary funkcjonalne wynikające ze struktury









[Górny i Jędrzejewski 2008]





Least- cost  path (LCP)

Najłatwiejsza droga migracji?  najkrótsza droga migracji, najlepsza 

droga migracji

Jest to algorytm wyszukujący najkorzystniejszą drogę z jednego punktu 

do drugiego. Pojęcie najkorzystniejszej drogi jest funkcją zarówno 

odległości (bliżej – lepiej) ale też i jakości drogi.

Z punktu widzenia ekologii krajobrazu jest znalezienia możliwie 

krótkiego łańcucha możliwie najlepszych dla danego gatunku siedlisk.

LCP nie może być przecinana barierami nieprzekraczalnymi dla 

gatunku





[Górny i Jędrzejewski 2008]









Propozycja wykorzystania:

Mapa przenikalności krajobrazu z uwagi na siedliska semi-naturalne ?

Lokalne korytarze ekologiczne ?

Problem: wiedza o ekologii gatunków lub grup organizmów



Modelowanie niszy ekologicznej gatunku np

MAXENT

ENFA

Wykorzystanie algorytmów obliczeniowych do przewidywania 

rozmieszczenia gatunku w przestrzeni geograficznej w oparciu o 

wiedzę o jego dotychczasowym rozmieszczeniu (zrealizowana nisza 

ekologiczna – np. ograniczenie migracji, lokalne wymarcie)



„wszystkie modele są złe, ale niektóre bywają użyteczne”
(Box 1979)

„twórzmy modele ale nie ufajmy im”

„garbage in, garnage out”



Propozycja wykorzystania:

Mapy potencjalnych siedlisk wybranych gatunków

Problem: dane



tzw. modele korelacyjne
obserwowany zasięg gatunku

potencjalny zasięg gatunku

Suma rocznych opadów

średnia temp. roczna
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