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Wstęp

Od momentu uformowania Ziemi jej powierzchnia podlega ciągłym transformacjom.
Zmieniają się położenie i formy oceanów, mórz i kontynentów, powstają łańcuchy górskie,
które później ulegają denudacji, głębokie zapadliska są wypełniane osadami. Przekształcenia są wywoływane przez potężne siły pochodzące z wnętrza naszej planety oraz przez
różnorodne czynniki zewnętrzne oddziałujące w obrębie: litosfery, pedosfery, hydrosfery,
atmosfery, a nawet przestrzeni kosmicznej. Rodzaj oddziaływań oraz ich natężenie zależą
od wielu czynników, wśród których najważniejszymi są: budowa geologiczna, morfologia
terenu, klimat i czas.
Efektem zmian zachodzących na powierzchni Ziemi jest jej różnorodność. Ujawnia
się ona we wszystkich – nieożywionych i żywych elementach otaczającej nas przyrody.
Niejednorodność elementów abiotycznych, nazywana georóżnorodnością, wyraża się przez
przestrzenne zróżnicowanie budowy geologicznej, rzeźby terenu, hydrosfery, pokrywy glebowej i klimatu. Zmienność czasowa i przestrzenna tych składników krajobrazu ma znaczenie
pierwotne i decyduje o funkcjonowaniu elementów przyrody ożywionej. Procesy zachodzące
w obrębie komponentów abiotycznych wpływają na: trwałość siedlisk mikroorganizmów,
roślin i zwierząt, ciągłość łańcuchów troficznych, a w efekcie na funkcjonowanie ekosystemów. Najważniejszym skutkiem przekształceń długookresowych jest zjawisko przystosowania
organizmów do nowych warunków życia, czyli ewolucja.
Bezpośrednim przejawem różnorodności naszej planety jest krajobraz. Jego zróżnicowanie ma swoje głębokie odzwierciedlenie w kulturze narodów i kontynentów. Rozwój
cywilizacyjny powoduje, że poza komponentami naturalnymi o jego bogactwie decyduje także
stopień antropogenicznych przekształceń. XXI wiek cechuje się silną antropopresją, która
stale redukuje przestrzeń krajobrazów naturalnych. Ekspansja zabudowy, rozwój przemysłu,
pozyskiwanie kopalin, rozwój komunikacji, rolnictwa i turystyki powodują zanieczyszczenie
powietrza, wód i gleb, hałas, wyrąb lasów, eliminację gatunków oraz kurczenie się, a nawet
zanik całych ekosystemów. Wypieranie gatunków z ich naturalnych siedlisk ma często charakter trwały. Ogranicza to, a czasem nawet uniemożliwia zdolność przyrody do samoregeneracji.
Jednym z najważniejszych zadań, jakie rozwój cywilizacyjny stawia współczesnym
społeczeństwom, jest zachowanie różnorodności naszej planety. W szczególności dotyczy
to ochrony bogactwa form życia, we wszystkich rodzajach ekosystemów i we wszystkich
formach. Realizacja tego ambitnego celu wymaga zapewnienia im odpowiednich warunków
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do przetrwania. W praktyce wykorzystywane są działania o charakterze in situ, np.: ochrona
obiektowa i gatunkowa, powiększanie lub odtwarzanie siedlisk, reintrodukcja gatunków na
inne tereny, oraz działania ex situ, np.: hodowla gatunków poza ich naturalnym środowiskiem, tworzenie banków nasion i zarodków i inne (Rykowski 2008). Współczesna nauka
zauważa zależność żywych elementów przyrody od stanu zachowania komponentów abiotycznych. Przełom w całościowym postrzeganiu przyrody nastąpił w pod koniec XX wieku.
Obecnie tematyka związana z ochroną georóżnorodności zyskała wysoki priorytet i często
jest treścią sympozjów naukowych (np. IDRME 1991; Alexandrowicz 1994, 2000), projektów (np. Cowie & Wimbledon 1994; Kozłowski 1997, 1999; Ishchenko i in. 1998; Patzak
& Eder 1998; Alexandrowicz 1999, 2003, 2006a, b; Alexandrowicz & Kozłowski 1999;
Burek & Potter 2006), spotkań organizacji rządowych (np. ANHC 2002; NCM 2003) i pozarządowych (np. Alexandrowicz 1999; EMEHG 2004) oraz konferencji międzynarodowych
(np. UNESCO 1972; Council of Europe 1995, 1996).
Najskuteczniejszym sposobem ochrony przyrody jest powiększanie funkcjonujących
oraz tworzenie nowych obszarów chronionych (Gwiazdowicz 2008). Praktyka pokazuje, że
tylko działania o charakterze prawnym mają szansę skutecznie przeciwdziałać postępującej
industrializacji i zagrożeniom, które z niej wynikają. Powiększanie i delimitacja nowych form
ochrony przyrody zawsze powinny być oparte na rzetelnej ocenie celowości planowanych działań. Pomocne okazują się tu metody wykorzystujące nowoczesne techniki geomorfometryczne
oraz modelowania przestrzenne. Do najważniejszych cech takich analiz należą: możliwość
przetwarzania olbrzymich ilości informacji, powtarzalność i obiektywizm. Prezentowana praca
zakłada prymarną funkcję przyrody nieożywionej względem ożywionej. Przyjęta hipoteza
pozwoliła na opracowanie metodyki oceny i delimitacji obszarów chronionych na podstawie
wyników ilościowej analizy georóżnorodności.
W warstwie poznawczej prezentowana praca stanowi studium abiotycznych elementów
krajobrazu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w rejonie funkcjonowania najmniejszego polskiego obszaru ochrony prawnej w randze parku narodowego – Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest on położony pomiędzy dwoma wielkimi aglomeracjami – śląską i krakowską. Żywe elementy przyrody parku (zwłaszcza lasy, łąki i pastwiska)
w znacznej części zostały w nim ukształtowane przez człowieka. Mimo to przyroda zachowała
tu wysoką bioróżnorodność obejmującą: około 950 gatunków roślin naczyniowych (Michalik
1977), ponad 161 gatunków mchów, 73 gatunki wątrobowców (Olech 1977), 1200 odmian
grzybów (Wojewoda 1977), około 200 rodzajów porostów i około 11 tysięcy gatunków
zwierząt (Antoszewska-Bugno & Młynarski 1977; Bocheński 1977; Dąbrowski & Młynarski 1977; Pawłowski & Szeptycki 1977; Rafalski 1977; Rzebik-Kowalska 1977; Urbański
1977). Występują tu 84 gatunki roślin chronionych oraz 218 gatunków chronionych zwierząt. Zachowanie w obrębie parku i jego otuliny wysokiej bioróżnorodności jest zadaniem
niezwykle trudnym (Partyka & Żółciak 2005). Do najważniejszych problemów związanych
z jej ochroną należą: izolacja parku i tzw. efekt wyspy oraz fragmentacja siedlisk. Powodują
one separację gatunków, zubożenie pul genowych i wymieranie gatunków (Klasa & Sołtys-Lelek 2013). Ze względu na swą atrakcyjność obszar otuliny parku podlega zjawisku silnej
antropopresji. Od początku XXI wieku obserwuje się liczne próby lokowania zabudowy tuż
przy jego granicach (Sykta & Zachariasz 2008; Klasa & Sołtys-Lelek 2013). Postępująca
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antropopresja powoduje pogłębienie izolacji parku, przerywanie ciągłości korytarzy ekologicznych i brak możliwości migracji zwierząt. Silne konflikty na linii człowiek – przyroda
generuje także zabudowa wewnętrzna. Związane jest to z intensywnym ruchem turystycznym.
Rocznie Ojcowski Park Narodowy odwiedza około 250–450 tys. turystów. W przeliczeniu na
jednostkę powierzchni jest to trzeci (po Pienińskim i Karkonoskim) najliczniej odwiedzany
park narodowy Polski (Partyka 2010). Masowy ruch turystyczny powoduje zanieczyszczenie okolic szlaków turystycznych, niekontrolowane penetracje obszaru parku poza wyznaczonymi trasami oraz niszczenie siedlisk. Obserwuje się próby rozszerzania infrastruktury
turystycznej o nowe hotele, parkingi i obiekty małej architektury. Postępująca urbanizacja
powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza, wody, hałas, a w efekcie wypieranie gatunków.
Dodatkowymi czynnikami destabilizującymi przyrodę parku są: ruch tranzytowy, ekspansja
obcych gatunków oraz zanieczyszczenie środowiska związane z bliskością aglomeracji
śląskiej (Klasa & Sołtys-Lelek 2013). Opisane niekorzystne zjawiska wymuszają stosowanie różnorodnych mechanizmów obronnych. Niektóre z nich, jak np.: identyfikacja miejsc
o szczególnie wysokich walorach przyrody nieożywionej w celu objęcia ich ochroną ścisłą;
lokalizacja obszarów o podobnych warunkach ekologicznych w celu reintrodukcji gatunków; powiększanie i odtwarzanie siedlisk; poszerzanie obszarów ochrony prawnej w celu
zmniejszenia negatywnych skutków efektu „wyspy”; projektowanie nowej infrastruktury
turystycznej w celu rozładowania ruchu turystycznego z miejsc, które go skupiają, i inne,
wymagają szczegółowego rozpoznania struktury krajobrazu i georóżnorodności.
Największą część rozprawy poświęcono kompleksowej analizie zróżnicowania abiotycznych elementów krajobrazu: budowy geologicznej, rzeźby terenu, wód powierzchniowych,
gleb i klimatu. Szczególną rolę przypisano w niej ilościowemu opisowi struktury krajobrazu,
a w szczególności georóżnorodności, którą scharakteryzowano za pomocą 43 kryteriów
cząstkowych. Zastosowanie w obliczeniach dwóch niezależnych metod oceny umożliwiło
opisanie właściwości użytych procedur, wskaźników i metod klasyfikacji. Zasadniczą część
badań georóżnorodności przeprowadzono z zastosowaniem najszerszego, wykorzystującego
wszystkie zdefiniowane kryteria analizy – modelu kompleksowego. W części dyskusyjnej
rozprawy otrzymane wyniki skonfrontowano z opracowanymi za pomocą technik sztucznych
sieci neuronowych dwoma procedurami alternatywnymi: używającym kryteriów kluczowych modelem informatywnym oraz wykorzystującym kryteria nieredundantne modelem
nienadmiarowym. Ta część rozprawy najsilniej wpisuje się w dyskusję na temat metodyki
badań ilościowych zróżnicowania abiotycznych elementów przyrody i szerzej – w rozwój
paradygmatu georóżnorodności jako niezależnej dyscypliny badawczej.
Realizacja pracy była możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Komitet
Badań Naukowych w ramach prac statutowych nr 11.11.140.173 oraz 11.11.140.005.

1. Pojęcia podstawowe

Regionalne studia krajobrazowe, a szczególnie kompleksowe analizy różnorodności
abiotycznej części przyrody, z uwagi na: złożoność obejmowanej problematyki, trudności
w obiektywnej ocenie poszczególnych cech krajobrazu, a także relatywnie duże nakłady pracy,
są stosunkowo rzadko podejmowane (Kot 2006a; Benito-Calvo i in. 2009; Hjort & Luoto
2010; Năstase i in. 2012; Pellitero i in. 2014). Najczęściej autorzy ograniczają się w swych
badaniach do jednej cechy bądź kilku cech krajobrazu, godząc się tym samym na daleko
posunięte uproszczenia jego rzeczywistej postaci (Kostrzewski 1998, 2011; Kot 2005a, b, c,
2006b; Kot & Szmidt 2010; Örsi 2011; Radwanek-Bąk & Laskowicz 2012). Badania struktur
krajobrazu, ze względu na wspomnianą złożoność, mają obecnie charakter interdyscyplinarny.
Obejmują swym zakresem takie dziedziny wiedzy jak geologia, geomorfologia, pedologia,
hydrologia, klimatologia, ekologia i inne. Na gruncie badań przyrodniczych i nauk o Ziemi
rozwinęły się nowe dyscypliny badawcze oferujące metodologię i narzędzia umożliwiające
analizę i ocenę środowiska i krajobrazu. Złożoność podjętych badań, ewolucja podstawowych
pojęć oraz pewne nieścisłości, które pojawiają się w bibliografii, wymagają uporządkowania.
Poniżej przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z problematyką studiów krajobrazowych, a w szczególności studiów nad różnorodnością abiotycznych elementów przyrody.

1.1. Środowisko, przyroda, krajobraz
Rozwój nauki pokazuje, że po okresach intensywnych badań wykorzystujących metodykę
i narzędzia właściwe dla danej dyscypliny badawczej następuje często moment krytyczny,
kiedy dotychczasowe techniki stają się niewystarczające. Pojawia się potrzeba poszukiwań
nowych możliwości rozwiązania napotkanych problemów. W trakcie prac nad metodologią
tworzone są teorie i zbiory pojęć dające podstawy nowym dyscyplinom naukowym. Podobnym procesom podlegał rozwój nauk o Ziemi i środowisku, co doprowadziło do powstania
idei geoochrony, pojęcia georóżnorodności oraz dziedziny dysponującej narzędziami do jej
ilościowej oceny, jaką jest ekologia krajobrazu. Przewartościowania i przemiany filozoficzne,
jakim podlegały nauki przyrodniczo-geograficzne, dobrze odzwierciedliły się w ewolucji tak
fundamentalnych pojęć jak „przyroda”, „środowisko” i „krajobraz”. Terminy te definiują
podmiot prezentowanych analiz, dlatego warto prześledzić, w jaki sposób ewoluowały.
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W terminologii geografii antycznej najbardziej rozpowszechnionym określeniem, zbliżonym do dzisiejszego pojęcia środowiska bądź krajobrazu, była ziemia zamieszkana, czyli
ekumena. Związki człowieka z ziemią stanowiły podmiot wszelkich prowadzonych rozważań
(Bodnarski 1957; Wilczyński 2005, 2011). Pierwszych, wyczerpujących opisów krajobrazów
należy szukać w epoce renesansu (Cosgrove 1985; Olwig 2002, 2004). Dostarczały ich
zarówno malarstwo (Rees 1978), jak i literatura (Tuan 1976; Salter 1978; Kowalczykowa
1982). W malarstwie krajobraz początkowo stanowił wyłącznie tło dla tematów pierwszoplanowych. Z czasem zaczął funkcjonować jako niezależne źródło inspiracji (Myga-Piątek
2001). Przełom XV i XVI wieku, poza rozwojem literatury i sztuki, to także wielkie odkrycia
geograficzne. Opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Bartolomeu Diasa (1488), odkrycie
Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492), drogi do Indii przez Vasco da Gamę (1498) oraz
pierwsza podróż dookoła świata Ferdynanda Magellana (1519–1522) dostarczyły doskonałych
opisów krajobrazów i dały asumpt do gwałtownego rozwoju kartografii i geografii w ogóle.
W XVIII i XIX wieku, po epoce wielkich odkryć geograficznych, geografia stała się oddzielną
dziedziną nauki i została wprowadzona do programów uniwersyteckich. Rozpoczął się okres
tzw. geografii klasycznej.
W XIX wieku obowiązywał w geografii pogląd nazywany determinizmem1. Zakładał
on ścisły związek człowieka z otaczającą go przyrodą (Peet 1985). Determiniści uważali, że
czynniki środowiskowe takie jak rzeźba terenu, klimat, rodzaj gleby, flora i fauna decydują
o rozwoju społeczeństw, w tym ich kultury i gospodarki. Geografowie determiniści przez pojęcie
„przyroda” rozumieli jednak coś więcej niż tylko różnicę powstającą po „odjęciu od obrazu
rzeczywistości” człowieka i wszystkich jego wytworów (Wilczyński 2005, 2011). Wybitny
niemiecki biogeograf, geograf fizyczny, klimatolog i podróżnik, jeden z twórców nowoczesnej geografii – Alexander von Humboldt (1769–1859) – rozumiał „przyrodę” jako związek
człowieka z całym jego otoczeniem. Pomimo przywiązania do zasad racjonalizmu, Humboldt
wplatał w swe rozważania liczne wątki humanistyczne. Nie dziwi więc fakt, że jego postrzeganie
przyrody było raczej projekcją, swoistą poetyką niż percepcją rzeczywistego krajobrazu. Jak
sam pisał, „W celu odmalowania Przyrody w jej zachwycającej wzniosłości, trzeba śledzić jej
obraz odbity w umyśle, wypełniać świat fizycznych mitów formami łaski i piękna, rozwijając
szlachetny bakcyl twórczości artystycznej” (von Humboldt 1845, 19). Drugim obok Humboldta
przedstawicielem klasyków nowożytnej geografii był niemiecki geograf, zwolennik podejścia
regionalistycznego – Carl Ritter (1779–1859). W odróżnieniu od Humboldta, zamiast terminu
„przyroda”, używał sformułowania „Ziemia”. Deterministyczne postrzeganie „przyrody” uległo
gwałtownej przemianie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy w nauce coraz wyraźniej zaczął
wyodrębniać się nurt ekologiczny. Klasyczna koncepcja „przyrody” zaczęła ustępować koncepcji „środowiska”. Nowy termin miał wyraźnie wąskie konotacje biofizyczne (Szczepański
1946). Nowy sposób postrzegania „przyrody”, w związku z wyraźnym ograniczeniem w nim
roli niektórych czynników geograficznych, nazywany jest często redukcjonizmem2. Nie ma
1

2
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Determinizm geograficzny / środowiskowy (ang. environmental determinism) – koncepcja dotycząca determinującej roli środowiska i relacji człowiek – środowisko, w której człowiek jest uzależniony od „wszechmocnych”
warunków środowiska przyrodniczego (Holt-Jensen 1999).
Redukcjonizm – pogląd w filozofii nauki przyjmujący, że możliwe i właściwe jest wyjaśnienie i opis własności
złożonego układu przez opis i wyjaśnienie zachowania jego części (Holt-Jensen 1999).

pewności, czy za przewartościowaniem idei przyrody stali klasyczni geografowie, czy nowatorscy prekursorzy ekologii. Jednak zanim do literatury wprowadzono termin „środowisko”,
przez pewien czas badacze używali pojęcia „przyroda” w wąskim kontekście pomijającym
rolę człowieka. Jednym z pierwszych badaczy świadomie stosującym termin „środowisko”
(niem. Umwelt) był prawdopodobnie niemiecki geograf i etnograf, czołowy przedstawiciel
determinizmu i twórca antropogeografii3 – Friedrich Ratzel (1844–1904). W swoim dziele
pt. Antropogeografia, używa on terminu „środowisko” w znaczeniu zredukowanym do
„warunków naturalnych” (Ratzel 1882). Pierwszym autorem, który konsekwentnie stosował
termin „środowisko”, był angielski filozof, przedstawiciel organicyzmu4 oraz ewolucjonizmu5 –
Herbert Spencer (1820–1903). Pojęcia „środowisko” używał też współczesny mu niemiecki
biolog, filozof, podróżnik, darwinista i twórca podstaw ekologii – Ernst Haeckel (1834–1919)
(Wilczyński 2005, 2011). W kolejnych latach pojęcie „środowisko” ulegało stopniowemu utrwaleniu. W dużym stopniu przysłużyła się temu amerykańska geograf, propagatorka darwinizmu
i idei Friedricha Ratzela – Ellen Churchill Semple (1863–1932). W swojej książce Influences
of Geographic Environment, stanowiącej klasyczną pozycję w badaniu interakcji człowiek –
środowisko, autorka prowokowała dyskusję na temat związku geografii i historii (Semple 1911;
Bladen i in. 1983). Doświadczenia dwóch wojen światowych, okres zimnowojenny, a także
szybka industrializacja powodowały groźbę bezpowrotnej utraty przez ludzkość przestrzeni do
życia. Odpowiedzią na to zagrożenie stał się wzrost troski o środowisko i utrwalenie definicji
„środowiska” zredukowanej do takich jego elementów jak budowa geologiczna, morfologia
terenu, pokrywa glebowa, fauna i flora. W latach 30. ubiegłego stulecia, na skutek rodzącej się
potrzeby badania związków pomiędzy biotycznymi i abiotycznymi elementami środowiska,
w Niemczech zaczęła krystalizować nowa dyscyplina naukowa, która po latach została nazwana ekologią krajobrazu. W drugiej połowie XX wieku podstawowym przedmiotem badań
geograficznych stały się relacje między człowiekiem i środowiskiem. Największe znaczenie
zyskiwały badania o charakterze utylitarnym, ukazujące możliwość rozwoju cywilizacyjnego
i jednoczesnej troski o środowisko. Spowodowało to gwałtowny rozwój nauk o środowisku
(Kantowicz 1999).
Każdy człowiek intuicyjnie rozumie i potrafi określić, co oznacza pojęcie krajobrazu.
W znaczeniu potocznym termin ten jest najczęściej synonimem widoku, jaki w odpowiedniej chwili oglądamy. W nauce krajobraz jest pojęciem wieloznacznym. Termin krajobraz
(st.-niem. lantscaf) po raz pierwszy pojawił się w VIII wieku i był synonimem łacińskich regio,
provincia, terra (Myga-Piątek 2001). Oznaczał więc przede wszystkim jednostkę obszarową
wraz z zamieszkującą ją ludnością. W okresach późniejszych pojęcie to ulegało utrwaleniu
i stopniowej zmianie znaczenia, a w XV wieku było już używane w mowie potocznej i rozumiane jako pejzaż lub po prostu piękny widok (Kondracki 1965; Buchwald & Engelchard 1975).
3

4

5

Antropogeografia – nauka zajmująca się różnymi aspektami działalności człowieka, w tym także społecznymi
i gospodarczymi konsekwencjami tej aktywności w przestrzeni geograficznej (Holt-Jensen 1999).
Organicyzm – pogląd filozoficzny zakładający, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm,
a instytucje społeczne są ze sobą powiązane tak jak jego części (Holt-Jensen 1999).
Ewolucjonizm – jedna z najstarszych teorii w socjologii i antropologii kulturowej opisująca ewolucję społeczeństwa, które przechodzi przez poszczególne etapy podczas rozwoju społecznego (Holt-Jensen 1999).
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Pierwszą próbę zdefiniowania krajobrazu podjął wspominany Alexander von Humboldt. Określił on krajobraz jako sumaryczny zespół cech opisujący pewien region Ziemi
(niem. Totalcharakter einer Erdgegend; von Humboldt 1814; Zonneveld 1995). Efekt oddziaływania czynników przyrodniczych wykorzystał w swej definicji krajobrazu niemiecki
filozof Karl Rosenkranz (1805–1879). Uważał on, że krajobrazy stanowią lokalnie zorganizowane, hierarchiczne układy czynników przyrody (Richling & Solon 2011). Twórcą
naukowej koncepcji krajobrazu w Niemczech był Alfred Hettner (1859–1941). W jego
koncepcji krajobraz był „widzialnym wyrazem faktów i zjawisk zachodzących w jakiejkolwiek określonej działce powierzchni ziemi” (Hettner 1927). Nowością było tu rozciągnięcie
pojęcia krajobrazu na dowolne, czasem niewielkie powierzchniowo jednostki terytorialne.
Jest to związane z chorologicznym6 podejściem Hettnera do geografii (Maruszczak 2001).
Niemiecki geolog i geograf Siegfried Passarge (1866–1958) uważany jest za twórcę nazwy
dyscypliny naukowej zajmującej się krajobrazem, nazywanej „geografią krajobrazową” lub
„nauką o krajobrazie” (niem. Landschaftskunde; Maruszczak 2001; Richling & Solon 2011).
Znany francuski geograf Paul Vidal de La Blache (1845–1918), twórca szkoły geografii regionalnej, miał do krajobrazu podejście bardziej humanistyczne. Uznał on, że duże znaczenie
w organizacji krajobrazu mają społeczności lokalne (Vidal de La Blache 1955). Uważał, że ich
udział dodaje naturalnym krajobrazom niepowtarzalności związanej z kulturą i regionalizmem
(Antrop 2006). U schyłku XIX wieku idea krajobrazu pojawiła się w literaturze rosyjskiej.
Wasilij Dokuczajew (1846–1903), geolog i twórca gleboznawstwa, traktował glebę jako efekt
interakcji wszystkich czynników geograficznych i wskazywał na konieczność prowadzenia
badań związków pomiędzy różnymi czynnikami przyrody (Richling & Solon 2011). Rosyjski
ichtiolog, biogeograf, gleboznawca i geomorfolog Lew Berg (1876–1950) uważał, że krajobraz
geograficzny to obszar o charakterystycznym dla siebie zespole podstawowych komponentów
geograficznych (klimatu, rzeźby, gleb, wód oraz świata roślin i zwierząt; Berg 1962). Próby
połączenia definicji Hettnera i Vidala de La Blache’a dokonał Stanisław Nowakowski (1934).
Autor uważał, że „krajobraz geograficzny to obszar, na którym charakter ukształtowania, klimatu, roślinnego pokrowca, świata zwierzęcego, ludności i wreszcie kultury człowieka, łączą
się w jedną harmonijną całość, typowo powtarzającą się na przestrzeni pewnej krajobrazowej
strefy ziemi”. Dwa kierunki: krajobrazowy i regionalistyczny próbował też połączyć Stanisław Pawłowski (1935). Krajobraz według niego to „taki na pewnej przestrzeni zachodzący
zespół substancji i zjawisk, który wyróżnia ową przestrzeń od innej. Krajobraz geograficzny
ma zatem pewne cechy sobie tylko właściwe [...]”. Jednocześnie wyjaśnia, że składnikami
krajobrazu są „formy terenu, gleba, woda płynąca czy stojąca, w stanie płynnym czy stałym,
szata roślinna, zwierzęta, człowiek i te przedmioty materii martwej lub żywej, które są dziełem
ręki ludzkiej, a więc domy, drogi, mosty, tunele, uprawne pola, ogrody itp.”.
W latach 30. ubiegłego stulecia narodził się nowy kierunek badawczy, który w latach
50. i 60. nazwany został „ekologią krajobrazu”. Jego twórcą był niemiecki geograf – Carl
Troll (1899–1975) (Troll 1950, 1966). Podstawowym celem nowej dyscypliny naukowej była
analiza wielopoziomowych relacji zachodzących pomiędzy nieożywionymi i ożywionymi
6

16

Chorologia – dział geografii zajmujący się badaniem relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy zjawiskami
geograficznymi występującymi w danym regionie (Holt-Jensen 1999).

elementami środowiska, występującymi w krajobrazach naturalnych7 i kulturowych8 (Maruszczak 2001; Ostaszewska 2002; Richling & Solon 2011). W celu popularyzacji ekologii
krajobrazu na gruncie światowym, w 1965 r. na międzynarodowej konferencji w Meksyku
Troll zaproponował nowy synonimiczny termin – geoekologia (ang. geoecology; Troll 1970;
Huggett 1995). Poza kilkoma krajami Europy Środkowej i Wschodniej (NRD, RFN, Rosja,
Polska) nowa nazwa nie zyskała większej popularności.
Poza powiązaniami zachodzącymi między światem przyrody biotycznej i nieożywionej
współczesna nauka zajmuje się także opisem struktury, typologią i funkcjonowaniem krajobrazów, rozumianych jako przejawy zróżnicowania zewnętrznej sfery Ziemi – epigeosfery
(Richling 1992; Ostaszewska 2002; Chmielewski 2012). Współcześni geografowie i ekolodzy
krajobrazu przedmiot swoich zainteresowań rozumieją jako wielowymiarowy i wielocechowy
system zmieniający się w czasie i przestrzeni (Pietrzak 1998, 2010). Zróżnicowanie przestrzenne krajobrazów określane jest jako struktura. Jej rozwinięcie pionowe rozpatrywane
w pewnym obszarze wyraża charakter, współwystępowanie oraz układ poszczególnych części składowych krajobrazu (sfer, elementów i cech; Richling 1992; Löffler 2002). Struktura
pozioma krajobrazów wynika z przestrzennego zróżnicowania jednostek przyrodniczych
wykazujących istotne zróżnicowanie struktury pionowej. Homogeniczne jednostki przestrzenne mogą mieć różny charakter. Sposób ich definiowania zależy od przyjętego modelu
pojęciowego (Pietrzak 2000). Do najczęściej stosowanych systemów należą metoda geo
kompleksów (Bartsch 1968; Kondracki 1976; Kondracki & Richling 1983; Balon 2007, 2014,
2018) oraz metoda płatów-korytarzy-matrycy (Forman & Godron 1986). Szerzej zostały one
omówione w częściach rozprawy dotyczących wyboru metod oceny (zob. rozdz. 4.1.2) oraz
wyboru jednostki podstawowej oceny (zob. rozdz. 4.1.4).

1.2. Geoochrona
Koncepcja ochrony przyrody przez ostatnie sto kilkadziesiąt lat przeszła gruntowną
ewolucję (Wilczyński 2005). Początkowo dominowało podejście mające na celu zachowanie najbardziej istotnych, widocznych elementów określonego krajobrazu. Z czasem idea ta
ustąpiła miejsca koncepcji biologicznej ochrony gatunkowej. Obecnie w ochronie przyrody
dominuje podejście holistyczne (całościowe). Koncepcja ta traktuje środowisko jako zespół
powiązanych ze sobą i współoddziałujących na siebie systemów, w tym elementów przyrody
ożywionej i nieożywionej (Neef 1967; Leser & Nagel 1998).
Ochrona przyrody nieożywionej, nazywana geoochroną (ang. geoconservation), to
ochrona georóżnorodności, czyli różnorodności przyrodniczej podłoża geologicznego, form
ukształtowanie terenu, gleb, procesów kształtujących powierzchnię Ziemi i procesów glebotwórczych, mająca na celu zachowanie wewnętrznej ekologicznej wartości i dziedzictwa
7

8

Krajobraz naturalny – typ krajobrazu charakterystyczny dla obszarów z efektami działalności człowieka,
które nie powodują ograniczenia samoregeneracji ekosystemów. Składają się na niego takie komponenty, jak:
podłoże geologiczne, gleba, woda, powietrze flora i fauna (Richling & Solon 2011).
Krajobraz kulturowy – typ krajobrazu będący efektem antropogenicznego przekształcenia krajobrazu naturalnego przez jedną grupę lub większą liczbę grup kulturowych różnego wieku (Richling & Solon 2011).
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geologicznego (Sharples 1993, 2002). Czasami pojęcie geoochrony jest stosowane w kontekście ochrony litosfery. Powinno być wtedy rozumiane jako ochrona najbardziej zewnętrznej
części skorupy ziemskiej, od głębokości około 14 km (głębokość osiągana wierceniami geologicznymi) po troposferę (Kozłowski 2001; Kozłowski i in. 2004a). Niezależnie od sposobu
definiowania litosfery, w idei jej ochrony daje się zauważyć szereg różnych koncepcji. Według
niektórych autorów obiekty przyrody nieożywionej są naturalnymi świadkami procesów,
które zachodziły w odległych epokach i ich ochrona opiera się głównie na wartości naukowej
(Stresser i in. 1995; Grandgirard 1999). Inni badacze zauważają także wartości dodatkowe,
np.: dydaktyczne, estetyczne, kulturowe, ekonomiczne czy ekologiczne (Panizza & Piacente
1993, 2003, 2008; Reynard 2004, 2005; Newsome & Dowling 2006). Ochrona litosfery rozumiana jest często w kontekście utylitarnym, tj. ochrony złóż surowców mineralnych, gleb
i wód. Taka definicja geoochrony stanowi podstawę idei zrównoważonego rozwoju (Barrow
1999; Kistowski 2003; Kozłowski i in. 2004a).
Ochrona obiektów geologicznych i geomorfologicznych ma w porównaniu z ochroną
biologiczną znacznie krótszą tradycję. Głównymi powodami późniejszego zainteresowania
ochroną przyrody nieożywionej były z jednej strony kolidująca z nią konieczność zapewnienia
odpowiedniej bazy surowcowej dla dynamicznie rozwijających się gospodarek w dobie rewolucji przemysłowej przełomu XVIII i XIX wieku, z drugiej zaś względnie wyższa wrażliwość
organizmów żywych na zmiany środowiska naturalnego (Kozłowski i in. 2004b). McMillan
i in. (1999) oraz Gray (2013) wspominają, że pierwszym znanym przejawem idei geoochrony
było wprowadzenie zakazu eksploatacji w kamieniołomach Salisbury Crags w Edynburgu
w 1819 roku. Bezpośrednim powodem wprowadzenia zakazu był niekorzystny wpływ wydobycia na zmiany krajobrazu wokół miasta. Opisywana sytuacja, chociaż istotna pod względem
światopoglądowym, nie wyczerpywała w pełni systemowego i instytucjonalnego charakteru
geoochrony. Ważnym przejawem kompleksowego podejścia do zagadnienia ochrony obiektów
geologicznych było założenie w 1836 roku w Niemczech pierwszego rezerwatu geologicznego – Siebengebirge, obejmującego grupę kilkudziesięciu wzgórz o genezie wulkanicznej.
Nie ulega wątpliwości, że wzrost znaczenia idei geoochrony wpłynął na decyzję o założeniu w 1872 roku w Yellowstone (USA) pierwszego na świecie parku narodowego. Jednym
z najważniejszych powodów jego ustanowienia była troska o zachowanie niepowtarzalnego
krajobrazu z gorącymi źródłami i gejzerami.
Gwałtowny rozwój gospodarczy oraz przemiany społeczne, które nastąpiły po zakończeniu drugiej wojny światowej, spowodowały wzrost zamożności społeczeństw oraz
zmiany stylu życia. Wzrost ilości czasu wolnego powodował, że coraz więcej osób mogło
rozwijać swoje upodobania hobbistyczne, zamiłowania i osobowość. Zmiany te spowodowały
wzrost znaczenia turystyki jako formy spędzania czasu wolnego oraz z czasem rozbudziły
świadomość zagrożenia utraty środowiska naturalnego człowieka (Burek & Prosser 2008).
Odpowiedzią na ten problem było założenie w 1948 roku, na konferencji w Fontainebleau
(Francja) Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów. Obecna nazwa tej organizacji brzmi International Union for Conservation of Nature (IUCN)9. Skupia ona niemal
9
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Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów (International Union for the Conservation of Nature
and Natural Resources) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody. Założona w 1948 roku
jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Jej obecna nazwa to
International Union for Conservation of Nature (IUCN, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody).

sto państw, ponad tysiąc agencji i organizacji rządowych i pozarządowych, ponad 11 tys.
naukowców i ekspertów wolontariuszy z blisko 200 krajów. Do jej najważniejszych zadań
należą wpływanie, zachęcanie i pomoc społeczeństwom na całym świecie w popularyzacji
ochrony integralności i różnorodności przyrody. W 1980 roku IUCN opublikowało Światową
strategię ochrony (World Conservation Strategy), w której po raz pierwszy przedstawiono
ideę „zrównoważonego rozwoju” (ang. sustainable development; Barrow 1999; Kistowski
2003). Odtąd do zasadniczych zadań organizacji dołączyła troska o los przyszłych pokoleń
przejawiająca się w szerzeniu idei zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.
Po okresie zimnowojennym, w trakcie którego problemy ochrony dziedzictwa przyrody
nabrały niespotykanego dotąd znaczenia, nastąpiły lata 70., a wraz z nimi – środowiskowa
rewolucja światopoglądowa. W 1972 roku na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury (UNESCO)10 ratyfikowano Konwencję
Światowego Dziedzictwa (The World Heritage Convention, UNESCO 1972). Przyjęty dokument określał obowiązki sygnatariuszy polegające na identyfikacji potencjalnych obiektów
dziedzictwa kultury i przyrody (w tym obiektów geologicznych i form geomorfologicznych)
oraz opisywał role różnych podmiotów w ich ochronie. Do 2018 roku, w ciągu 46 lat obowiązywania konwencji, podpisało ją 190 państw, w których ochroną objęto 1092 miejsca, w tym
845 obiektów kulturowych, 209 przyrodniczych i 38 mieszanych (WHC 2018). Przy procesie
nominacji nowych obiektów geologicznych i geomorfologicznych UNESCO współpracuje
z Międzynarodową Unią Nauk Geologicznych (IUGS)11 i Międzynarodowym Programem
Geologicznym (IGCP)12 (Gray 2013).
W 1982 roku na konferencji w Pieszczanach (Słowacja) powołana została Międzynarodowa Asocjacja Ekologii Krajobrazu (IALE)13. W materiałach konferencyjnych można
wyczytać, że metody badań rozwijane w ramach ekologii krajobrazu znajdują zastosowanie
w planowaniu i przekształcaniu zagospodarowania terenu, ochronie przyrody oraz optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych (Richling & Solon 2011). W 2009 roku w Salzburgu
na kongresie ekologii krajobrazu powołana została do życia Europejska Asocjacja Ekologii
Krajobrazu (EALE)14.
10

11

12

13

14

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – organizacja ONZ, której celem jest wspieranie współpracy
międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki oraz poszanowanie dla praw człowieka.
Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych IUGS (International Union of Geological Sciences) – organizacja
naukowa utworzona w 1961 roku w Paryżu, wspierająca współpracę międzynarodową w dziedzinie geologii
i nauk pokrewnych.
Międzynarodowy Program Geologiczny IGCP (International Geoscience Programme) – wspólne przedsięwzięcie UNESCO i IUGS. Program uruchomiony w 1972 roku pod pierwotną nazwą International Geoscience
Correlation Programme. Celem IGCP jest ułatwienie globalnej współpracy badawczej wśród geologów.
W chwili obecnej IGCP obejmuje około 400 aktywnych projektów angażujących tysiące naukowców z około
150 krajów.
Międzynarodowa Asocjacja Ekologii Krajobrazu IALE (International Association for Landscape Ecology) –
międzynarodowa organizacja naukowa propagująca ideę badań środowiska przyrodniczego i podejmująca
działania mające na celu zwiększenie zainteresowania opinii publicznej ekologią krajobrazu, rozwijanie badań
nad systemem środowiska przyrodniczego za szczególnym uwzględnieniem interakcji pomiędzy przyrodą
a działalnością człowieka oraz wspieranie współpracy międzynarodowej.
Europejska Asocjacja Ekologii Krajobrazu EALE (European Association for Landscape Ecology) – Europejski
odpowiednik IALE.
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We wczesnych latach 90. ubiegłego wieku UNESCO, IUCN oraz IUGS utworzyły projekt pod nazwą Globalna lista reprezentatywnych obiektów geologicznych (Global Indicative
List of Geological Sites – GILGES). Lista zawierała setki obiektów, które były najcenniejsze
pod względem geologii globalnej, np. miejsca dokumentujące najważniejsze etapy historii
Ziemi, procesy geologiczne i morfotwórcze oraz obiekty geomorfologiczne lub fizjograficzne
(Cowie & Wimbledon 1994).
Pierwsze sympozjum pod auspicjami UNESCO dotyczące georóżnorodności odbyło
się w 1991 roku w miejscowości Digne (Francja). Naukowcy z ponad 30 krajów przyjęli
tam dokument pod nazwą Deklaracja prawa pamięci o Ziemi (International Declaration
of the Rights of the Memory of the Earth; IDRME 1991). Uznawano w nim wyjątkowość
Ziemi oraz wskazywano na zależność od niej ludzkości. Dokument zwracał także uwagę na
konieczność badania dziejów Ziemi i jej powiązań z historią ludzkości. Deklaracja kończyła
się apelem do krajowych i międzynarodowych władz o natychmiastowe podjęcie działań
organizacyjnych mających na celu ochronę jej dziedzictwa. Za jedno z ważnych osiągnięć
konferencji należy także uznać pojawienie się koncepcji globalnej sieci rezerwatów litosfery
(geosfery), rozumianych jako środek ochrony i promowania dziedzictwa geologicznego oraz
zrównoważonego rozwoju obszarów o wyjątkowych wartościach geologicznych. Miały one
stanowić odpowiednik rezerwatów biosfery MAB-UNESCO (UNESCO 1971, 1973, 1974,
1984, 1995, 2002, 2005).
Wysiłki na rzecz ochrony środowiska nabrały globalnego wymiaru pod wpływem
światowego Szczytu Ziemi, który miał miejsce na Konferencji Narodów Zjednoczonych na
temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku. Bezpośrednim efektem obrad
było przyjęcie dokumentu znanego jako Agenda 21, który określał światową strategię na
rzecz powstrzymania dalszej degradacji środowiska. Deklaracja określała zasady trwałego
i zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej oraz przedstawiała sposób opracowania
i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju na gruncie lokalnym. Jeden z rozdziałów
dokumentu końcowego przyjął formę konwencji o ochronie różnorodności biologicznej.
W 1993 roku, w ramach deklaracji z Maastricht Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Europy, została zaproponowana, a następnie przyjęta przez Radę Europy i ratyfikowana przez
ministrów ochrony środowiska państw europejskich Paneuropejska strategia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy; Council of Europe 1996). Stanowi ona rozwinięcie wcześniej przyjętej konwencji
o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro. Zasadniczym celem strategii było zapewnienie
w horyzoncie 20 lat (1995–2016) ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej i krajobrazowej w Europie i w jej poszczególnych regionach. Rada Europy
zdefiniowała różnorodność krajobrazu jako formalny wyraz licznych powiązań istniejących
w danym okresie czasu pomiędzy jednostką lub społeczeństwem a topograficznie określonym
obszarem, którego pojawienie się jest wynikiem interakcji naturalnych i antropogenicznych
(Council of Europe 1995). Do najważniejszych szczegółowych celów konwencji należy
zaliczyć: zmniejszenie bądź likwidację zagrożeń różnorodności, zwiększenie odporności
europejskiej różnorodności na degradację, wzmocnienie spójności ekologicznej Europy
oraz wzrost świadomości i udziału społeczeństwa w sprawach związanych z różnorodnością
biologiczną i krajobrazową (Council of Europe 1996).
20

W 1988 roku w Holandii została założona Grupa Robocza, która w 1993 roku na konferencji w Mitwitz przekształcona została w Europejską Asocjację Ochrony Dziedzictwa
Geologicznego ProGEO15 (Alexandrowicz 2000; Todorov & Wimbledon 2004). Najważniejszym celem stowarzyszenia stała się poprawa statusu ochrony dziedzictwa geologicznego
oraz ochrona geostanowisk i krajobrazów (geotopów) w Europie (Alexandrowicz 2007).
Problem braku spójności międzynarodowych kryteriów oceny najważniejszych obiektów
geologicznych, jaki pojawił się przy pracach nad projektem GILGES, oraz duże względne
zróżnicowanie wielkości obiektów (Cowie & Wimbledon 1994; Cleal i in. 2001; Gray 2013)
spowodowały, że w 1995 roku program GILGES został zastąpiony przez IUGS, bardziej rygorystycznym i kompleksowym systemem znanym pod nazwą Global GEOSITES. Głównymi
celami projektu było: utworzenie dokumentacji i listy najważniejszych obiektów geologicznych
świata, stworzenie kompleksowej bazy danych geostanowisk, wykorzystanie utworzonych
inwentarzy obiektów w celu wspierania idei geoochrony i nauk geologicznych, wsparcie dla
regionalnych i krajowych inicjatyw inwentaryzacyjnych oraz partycypacja w organizacji
spotkań, szkoleń, konsultacji mających na celu weryfikację kryteriów wyboru lokalizacji,
metod selekcji i ochrony wytypowanych obiektów (Ishchenko i in. 1998; Alexandrowicz
1999; Wimbledon i in. 2000). Prace były koordynowane przez IUGS oraz Grupę Roboczą
Geostanowisk (GGWG)16.
W 1997 roku, w odpowiedzi na dokument deklaracji z Digne z 1991 roku (IDRME
1991), Sekcja Nauk o Ziemi UNESCO oraz IUGS przedstawiły koncepcję programu
geoparków UNESCO jako wsparcia dla krajowych i międzynarodowych wysiłków na
rzecz ochrony dziedzictwa geologicznego (Patzak & Eder 1998; Alexandrowicz 2006a, b;
Jones 2008; Kondej 2011). Ta nowa forma ochrony w założeniach ma skupiać obiekty,
w których elementy przyrody nieożywionej będą podlegały szczególnej opiece w celach
edukacyjnych, naukowych, dokumentacyjnych, promocji regionów czy geoturystycznych.
Podstawowymi elementami podlegającymi ochronie w obrębie geoparków są geotopy,
czyli obiekty niosące ze sobą czytelną informację na temat budowy Ziemi i kształtujących
ją procesów (Stresser i in. 1995; Look 1996). W 2000 roku, na spotkaniu dotyczącym
wspierania regionalnego rozwoju gospodarczego przez ochronę dziedzictwa geologicznego i promocji geoturystyki, podpisana została konwencja tworząca Europejską Sieć
Geoparków EGN17. W 2001 roku EGN podpisała z UNESCO umowę o współpracy,
kładąc podwaliny Europejskiej Sieci Geoparków pod auspicjami tej organizacji (Jones 2008; Zouros 2008). W 2004 roku, w celu utworzenia Światowej Sieci Krajowych
15

16

17

Europejska Asocjacja Ochrony Dziedzictwa Geologicznego ProGEO (The European Association for the Conservation of the Geological Heritage) – europejskie stowarzyszenie specjalistów zajmujących się problemami
ochrony geośrodowiska, a także naukowców geologów, planistów, menedżerów i nauczycieli. ProGEO działa
jako ośrodek promujący ochronę europejskiego dziedzictwa w zakresie krajobrazu i skał oraz stanowisk
skamieniałości i minerałów.
Grupa Robocza Geostanowisk GGWG (Global Geosites Working Group) – grupa robocza wchodząca w skład
Europejskiej Asocjacji Ochrony Dziedzictwa Geologicznego ProGEO.
Europejska Sieć Geoparków EGN (European Geoparks Network) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające geoparki krajowe (narodowe), znajdujące się na terenie Europy. Każdy geopark krajowy przy współpracy
z innymi geoparkami i Stowarzyszeniem Sieci Geoparków Europejskich, spełniający wymagane kryteria, może
starać się o miano geoparku europejskiego.

21

Geoparków (GGN)18 pod auspicjami UNESCO, do listy 17 istniejących geoparków europejskich dołączonych zostało osiem krajowych geoparków chińskich (Jones 2008). Do
roku 2019 sieć EGN objęła łącznie 76 geoparków krajowych bądź transgranicznych (EGN
2019), natomiast sieć GGN 140 geoparków (GGN 2019).
Istotne znaczenie dla dalszego rozwoju idei geoochrony miało przyjęcie w 2004 roku
przez Komitet Ministrów Rady Europy wypracowanej przez europejską społeczność geologiczną i organizacje pozarządowe Rekomendacji ochrony dziedzictwa geologicznego i obszarów
o specjalnym geologicznym znaczeniu w Europie, znanej pod nazwą: European Manifesto on
Earth Heritage and Geodiversity (EMEHG 2004). Dokument wzywał kraje członkowskie
Unii Europejskiej do „włączenia problematyki dziedzictwa geologicznego i georóżnorodności
w politykę planowania i procedur pokrewnych”. Promując geostanowiska i geoparki, nadawał
obiektom geologicznym i geomorfologicznym położonym na obszarach chronionych nową
większą rangę (Alexandrowicz 2006a).
Poza wymienionymi z pojęciem geoochrony związanych jest także szereg pojęć pokrewnych takich jak wywodząca się z ekologii krajobrazu ochrona krajobrazu oraz wywodząca
się z nauk o Ziemi ochrona dziedzictwa geologicznego. W pierwszym przypadku różnica
w stosunku do geoochrony jest związana z szerszą formułą pojęcia krajobrazu, w której poza
abiotycznymi czynnikami naturalnymi jak budowa geologiczna, rzeźba terenu itp., uwzględniane są także czynniki związane ze zróżnicowaniem ożywionej części przyrody i stopiem
jej antropogenicznego przekształcenia. W związku z tym ochrona krajobrazu dodatkowo
będzie obejmowała elementy biotyczne i kulturowe. Z kolei pojęcie ochrony dziedzictwa
geologicznego, poza elementami charakterystycznymi dla geoochrony i ochrony litosfery,
obejmuje także takie elementy, jak: troska o ochronę zbiorów i kolekcji mineralogicznych
i paleontologicznych, zbiorów literatury tematu, ikonograficznych, zasobów kartograficznych,
zachowanie historycznych miejsc związanych z eksploatacją kopalin, tradycji górniczych,
edukacji w zakresie nauk o Ziemi itp. (Alexandrowicz 2003; Kozłowski i in. 2004a).
W Polsce, w porównaniu z innymi krajami Europy i świata, relatywnie późno zwrócono
uwagę na problem ochrony dziedzictwa przyrody nieożywionej (Kozłowski 2004; Kozłowski
i in. 2004a, b). Niewątpliwym wkładem Polski w rozwój idei ochrony przyrody było określenie
w 1965 roku przez Walerego Goetla (1889–1972) podwalin nowej gałęzi nauki – sozologii19
(Goetel 1965, 1966, 1971; Alexandrowicz 1973). Według Goetla nowa dziedzina wiedzy
miała zajmować się ochroną przyrody jako naturalnego środowiska człowieka. Od tamtego
czasu, termin „sozologia” uległ znacznemu poszerzeniu i wzbogaceniu o nowe treści. Pod
względem zakresu badań nowoczesna sozologia zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi
przyrody nieożywionej i ożywionej oraz antroposfery ujmowanymi w aspektach ochrony
18

19
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Światowa Sieć Geoparków (Global Geoparks Network; GGN), znana też jako Globalna Sieć Krajowych Geo
parków (Global Network of National Geoparks; GNNG) – międzynarodowa organizacja stanowiąca platformę
współpracy pomiędzy geoparkami krajowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi, naukowcami oraz
społecznościami krajów z całego świata, w działaniach mających na celu promowanie oraz ochronę dziedzictwa
geologicznego Ziemi, zgodnie z dyrektywami UNESCO.
Sozologia – interdyscyplinarna nauka z pogranicza ekologii, geologii i geografii, której przedmiotem jest czynna
ochrona środowiska naturalnego, badanie przyczyn i konsekwencji jego zmian w kontekście struktury i funkcjonowania systemów ekologicznych oraz poszukiwanie sposobów przeciwdziałania jego degradacji (Goetel 1966).

naturalnych właściwości poszczególnych obiektów przyrodniczych i ich wpływem na życie
i zdrowie człowieka. Wśród jej najważniejszych celów należy wymienić: określanie stanu
przyrody oraz obiektów i przyczyn ich zanieczyszczania i niszczenia, prowadzenie analiz
mających na celu skuteczne przeciwdziałanie skutkom skażenia środowiska, badanie wpływu
przekształconego środowiska na organizmy żywe, działalność legislacyjna i prawna mająca
na celu ochronę przyrody, działalność edukacyjna i inne (Dołęga 2006; Stojko 2008).
Problem ochrony zasobów dziedzictwa litosfery znalazł w Polsce swe szersze odzwierciedlenie pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. W 1990 roku, w ślad za rozwojem koncepcji
ekologii krajobrazu, pojawił się postulat stałego monitoringu litosfery (Wróblewski & Gągol
1991). Jego idea została podjęta w projekcie badawczym prowadzonym przez Państwowy
Instytut Geologiczny (PIG) pod nazwą Program ochrony litosfery (1990–1994) (Kozłowski
1992, 1996, 1998, 2000, 2003). Program zobowiązywał służbę geologiczną do oceny zagrożeń
środowiska wywołanych eksploatacją kopalin i wód podziemnych oraz monitoringu litosfery rozumianego jako: ciągły monitoring wód podziemnych, monitoring osadów rzecznych
i podziemnych oraz monitoring osadów dennych Bałtyku (Wróblewski 1994). W związku
z wyraźnym skupieniem projektu na hydrosferze, w 1994 roku powstała koncepcja powołania regionalnej inspekcji geologicznej (Wróblewski 1994). Postulowana służba miała
na celu: rejestrację działań prowadzących do stałych przekształceń litosfery, opracowanie
i prowadzenie dokumentacji nowych informacji geologicznych, ochronę najważniejszych
geostanowisk (odsłonięć, stratotypów, granic wydzieleń geologicznych, form morfologicznych, zjawisk geodynamicznych, rzadkich minerałów, struktur czy reliktów historycznego
górnictwa). W latach 1996–1999 PIG prowadziła prace nad Programem ochrony georóżnorodności (Kostrzewski 1997; Kozłowski 1999, 2001, 2002). Do głównych celów programu
należało: rozpoznanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego Polski oraz identyfikacja
najważniejszych i najcenniejszych geostanowisk. Drugim ośrodkiem, który zaangażował się
w badania nad georóżnorodnością, był Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
(IOP PAN; Alexandrowicz 1994, 1997, 2003, 2006a, b). Za pośrednictwem profesor Zofii
Alexandrowicz (IOP PAN) Polska była reprezentowana w Europejskiej Asocjacji Ochrony
Dziedzictwa Geologicznego ProGEO (Alexandrowicz 2000). Objęła także przewodnictwo
grupy roboczej krajów Europy Środkowej, prowadząc prace na rzecz utworzenia paneuropejskiej sieci ważnych geostanowisk, mających odzwierciedlać zróżnicowanie regionów
geologicznych tej części Europy (Alexandrowicz 2006b). Do chwili obecnej ProGEO patronowała w Polsce dwóm konferencjom. Pierwsza, zorganizowana przez IOP PAN oraz Oddział
Karpacki PIG, odbyła się w 1999 roku w Krakowie. Głównym jej celem było przygotowanie
wykazu geostanowisk rejonu Europy Środkowej do europejskiej listy dziedzictwa geologicznego. Wytypowano wtedy 131 geostanowisk z obszaru: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji,
Czech, Austrii i Polski (w tym 84 z Polski; Kozłowski 2004). Wyłonione stanowiska były
procedowane na konferencji w Madrycie w 1999 roku (Alexandrowicz & Kozłowski 1999).
Druga konferencja została zorganizowana w Krakowie przez PIG oraz IOP PAN w 2003 roku.
Tematem spotkania była: „Geodiversity conservation – conserving our geologic heritage”.
Poruszono także problematykę geowskaźników (ang. geoindicators), geotypów (ang. geotypes)
i geoparków (Kozłowski 2004; Kozłowski i in. 2004a, b).
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Idea Geoparków UNESCO znalazła w Polsce uznanie i stosunkowo wcześnie pojawiły
się liczne koncepcje utworzenia krajowych (Alexandrowicz 1997, 2006a, b; Alexandrowicz
& Alexandrowicz 2000, 2001, 2004; Urban & Wróblewski 2004; Kondej 2011) i transgranicznych geoparków (Badura i in. 2002; Kasiński i in. 2004; Bieniasz i in. 2005; Czarnogórska
& Graniczny 2006; Koźma & Kupetz 2008; Bartuś i in. 2010; Miśkiewicz & Golonka 2010;
Golonka i in. 2012). Do 2013 roku zostały w Polsce powołane trzy geoparki krajowe: Łuk
Mużakowa (2006) (Badura i in. 2002; Kasiński i in. 2004; Bieniasz i in. 2005; Koźma & Kupetz
2008; Kupetz & Kupetz 2009; Koźma i in. 2011), Góra Świętej Anny (2010) (Niedźwiedzki
& Zarankiewicz 2007) oraz Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną (2010) (Knapik i in.
2007; Knapik & Migoń 2010). 17 września 2011 roku geopark krajowy Łuk Mużakowa
został włączony do sieci geoparków europejskich (EGN) i światowych (GGN). Uroczystość
nadania tego tytułu odbyła się na X konferencji poświęconej geoparkom europejskim w Langesund (Norwegia). W chwili obecnej do grona geoparków krajowych pretendują: Beskid
Śląsko-Morawsko-Żywiecki (Golonka i in. 2013), Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy
(Alexandrowicz 2006a); Dolina Kamiennej (Alexandrowicz 2006a; Pieńkowski 2008; Biernat i in. 2011), Dolina Wisłoka (Wasiluk 2013), Jura Krakowsko-Częstochowska (Alexandrowicz & Alexandrowicz 2000, 2001), Kamienny Las na Roztoczu (Krąpiec i in. 2012),
Kanał Augustowski, Kopalnia Soli „Wieliczka” (Alexandrowicz 2006a, b), rejon łysogórski
w Górach Świętokrzyskich (Fijałkowska-Mader & Malec 2013), Małopolski Przełom Wisły
(Harasimiuk i in. 2011), obszar Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu przyrody
Králický Sněžník (Alexandrowicz 2006a), Pieniny (Alexandrowicz 2006a; Bartuś & Kuś
2010; Bartuś i in. 2010; Miśkiewicz & Golonka 2010; Golonka i in. 2012), Polodowcowa
Kraina Drawy i Dębnicy (PKDiD 2013), rejon Jaćwierza na pograniczu polsko-litewskim
(Czarnogórska & Graniczny 2006), rejon Wałbrzycha (Alexandrowicz 2006a; Ichnatowicz
i in. 2011; Koźma i in. 2011), Ślężański Park Krajobrazowy (Alexandrowicz 2006a) i Wzgórza
Niemczańsko-Strzelińskie (Tarka & Moskwa 2012; GPS 2013).
W ramach działalności IOP PAN oraz PIG, w porozumieniu z IUGS, prowadzono
w Polsce program Geosites (Alexandrowicz 1999; Miśkiewicz 2004). W ostatnich latach
różne ośrodki naukowe i instytuty badawcze realizowały wiele projektów z zakresu inwentaryzacji i ochrony geostanowisk. Wśród najważniejszych można wymienić: realizowany
w latach 2004–2007 projekt Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów
geoturystycznych (Słomka i in. 2006), realizowany w latach 2008–2011 projekt Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa
przyrody nieożywionej (Słomka i in. 2009) czy realizowany w latach 2010–2011 projekt
Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
(Słomka 2013). Dane na temat geostanowisk są w Polsce gromadzone i administrowane
przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) w Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski stanowiącym podzbiór Centralnej Bazy Danych
Geologicznych.
W polskim ustawodawstwie brak jednego aktu prawnego, w całości poświęconego zagadnieniom zachowania abiotycznych elementów przyrody. Różne wątki dotyczące tej problematyki
poruszane są w szeregu różnych ustaw (Geerle 2008; Kistowski 2012). Do najważniejszych z nich
należą: ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880), prawo ochrony środowiska
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(Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627), prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 1994 nr 27, poz. 96),
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717), prawo
wodne (Dz.U. 2001 nr 115, poz. 1229), ustawa o lasach (Dz.U. 1991 nr 101, poz. 444) i ustawa
o ochronie gruntów ornych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16, poz. 78).
Pomimo dużego postępu poczynionego od czasu pierwszych inicjatyw z zakresu geoochrony, jest ona ciągle w fazie rozwoju koncepcji i znacznie opóźniona względem rozwiniętej
idei ochrony biotycznej części przyrody. Gray (2013) zwraca uwagę na to, że geoochrona
jest traktowana po macoszemu i wiele instytucji zajmujących się ochroną przyrody nadal
skupia się niemal wyłącznie na ochronie przyrody ożywionej. Wysoka wartość studiów nad
elementami przyrody nieożywionej, ich wpływem na elementy biotyczne, ochroną oraz popularyzacją najbardziej wartościowych obiektów geologicznych, została wpisana do celów
państwa polskiego w Programie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na lata
2001–2015 (Radwanek-Bąk & Laskowicz 2012).

1.3. Georóżnorodność
Pod koniec ubiegłego stulecia, na skutek coraz pełniejszego rozumienia problemów
ochrony przyrody i zachowania jej różnorodności, uformowały się dwa nowe kierunki badawcze – wywodząca się z nauk biologicznych bioróżnorodność (Soulé & Wilcox 1980;
Weiner 2007) i powiązana z naukami o Ziemi georóżnorodność (Serrano & Ruiz-Flaño 2007b;
Gray 2013). Obie koncepcje stanowią dogodne instrumenty polityki ochrony przyrody. Nie
należy się więc dziwić, że są często wykorzystywane w działaniach krajowych i międzynarodowych organizacji i jednostek odpowiedzialnych za światowe dziedzictwo przyrodnicze,
np. w parkach narodowych oraz mniejszych, regionalnych i lokalnych obszarach i obiektach
podlegających ochronie prawnej (Thomas 2011).
Podstawy koncepcji bioróżnorodności (ang. biodiversity), nazywanej też różnorodnością biologiczną (Soulé & Wilcox 1980; Gaston 1996; Abe i in. 1997; Wilson 1999; Jedicke
2001; Weiner 2007), zostały opracowane we wczesnych latach 70. ubiegłego wieku przez
Whittakera (1972) i Cody’ego (1975). Nowa dyscyplina początkowo zajmowała się wyłącznie
zagadnieniami związanymi ze zróżnicowaniem gatunkowym organizmów żywych (tzw. bioróżnorodność alfa). Wkrótce została rozszerzona o zagadnienia związane z tempem zmian
składu gatunkowego wewnątrz określonych ekosystemów (różnorodność beta) oraz łączną
zmiennością obu wymienionych wcześniej rodzajów różnorodności, określającą zróżnicowanie
regionalne – różnorodność gamma (Serrano & Ruiz-Flaño 2007b).
Zachowanie georóżnorodność naszej planety stanowi podstawowy cel geoochrony
(Sharples 1993, 2002). Dość trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kto był twórcą tego pojęcia.
Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że zostało ono użyte w podobnym czasie przez kilku
niezależnych badaczy w różnych częściach świata. Jak twierdzi Gray (2013), z pewnością
jednym z pierwszych był Kevin Kiernan z Uniwersytetu Tasmańskiego, który w latach 80.
ubiegłego stulecia używał terminów: „różnorodność krajobrazu” (ang. landform diversity) oraz
„różnorodność geomorfologiczna” (ang. geomorphic diversity), a przez analogię do idei bioróżnorodności: „gatunki krajobrazowe” (ang. landform spacies) oraz „związki krajobrazowe”
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(ang. landform communities). Burek & Potter (2006) uważają, że termin „georóżnorodność”
wszedł do obiegu naukowego około 1991 roku. Houshold & Sharples (2008) oraz Gray (2008)
twierdzą, że po raz pierwszy sformułowania tego użyto w Tasmanii w 1996 roku, a następnie
podstawy teoretyczne opracowały kraje skandynawskie (NCM 2003).
Autorzy zajmujący się tworzeniem podstaw naukowych georóżnorodności i próbujący
wykorzystać nową dziedzinę w swoich badaniach definiują ją często w nieco odmienny sposób.
Wśród najczęściej opisywanych aspektów georóżnorodności należy wymienić: ochronę przyrody nieożywionej, kontekst geologiczny, geomorfologiczny, kulturowy, etyczny, ekologiczny,
antropocentryczny i holistyczny (Mizgajski 2001; Prosser 2002; Stanley 2003; Kozłowski
2004; Kot 2006a; Miśkiewicz 2009; Hjort & Luoto 2010; Nikitina 2012). Wymienione konotacje wzajemnie się uzupełniają i w definicjach często występują łącznie. W literaturze
światowej dominuje podejście nazywane geologicznym (Mizgajski 2001; Kot 2006a; Miśkiewicz 2009), w którym pojęcie „georóżnorodność” używane jest w kontekście geoochrony
i w odniesieniu do zróżnicowania nieożywionej części przyrody. W sensie historycznym
podejście takie zaistniało najwcześniej i było przejawem troski o zachowanie najciekawszych
obiektów krajobrazu pierwotnego. Prekursorami takiego spojrzenia byli badacze australijscy.
Sharples (1993) przez pojęcie „georóżnorodność” rozumiał „różnorodność cech i systemów”
nieożywionej części przyrody. Eberhard (1997) określił ją jako zróżnicowanie budowy geologicznej, rzeźby i gleb, ich systemów oraz zachodzących w nich procesów. Podobną definicję
stosowali Dixon (1996) i Sharples (2002). Mizgajski (2001, 369) twierdził, że w podejściu
geologicznym oznacza ona „zróżnicowanie budowy geologicznej, form terenu oraz gleb”.
Gray (2013) w swojej najważniejszej pracy, definiującej naukowe podstawy georóżnorodności
Geodiversity – valuing and conserving abiotic nature, ze zrozumiałych względów stosuje
szerszą definicję georóżnorodności zaczerpniętą z Karty dziedzictwa naturalnego Australii
(Australian Natural Heritage Charter), opracowanej przez Australijską Komisję Dziedzictwa (AHC)20 (ANHC 2002, 9). Mówi ona, że „georóżnorodność jest naturalną zmiennością
(różnorodnością) geologii (skał, minerałów, skamieniałości), geomorfologii (krajobrazu,
procesów) oraz cech pokrywy glebowej. Obejmuje różnorodne powiązania, zespoły, relacje,
właściwości, interpretacje i systemy związane z abiotyczną częścią przyrody”. Sharples
(2002, 55), podkreślając aspekt geoochrony, dodaje, że georóżnorodność stanowi „jakość, którą
staramy się ochronić”. Serrano & Ruiz-Flaño (2007a, b) do koncepcji geologicznej definicji
georóżnorodności dołożyli walory: topograficzno-geomorfologiczny oraz hydrologiczny.
Dla części badaczy punktem wyjścia do sformułowania ukierunkowanej geologicznie
definicji georóżnorodności była wcześniej sformułowana różnorodność ożywionej części
przyrody. Prosser (2002, 13), w analogii do definicji bioróżnorodności, określonej jako całość
różnorodności form życia na Ziemi, rozumie georóżnorodność jako „geologiczną zmienność:
skał, skamieniałości, minerałów i procesów naturalnych”. Wychodząc od bioróżnorodności,
swoją definicję georóżnorodności podają także Barthlott i in. (1996, 320). Stwierdzają oni krótko, że georóżnorodność to zróżnicowanie abiotycznych geowskaźników (niem. Geofaktoren).
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Australijska Komisja Dziedzictwa AHC (Australian Heritage Commission) – nieistniejąca już australijska
instytucja federalna (1975–2004), zajmująca się zarządzaniem dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym
Australii.

Niektóre definicje (zwłaszcza europejskie) obejmują także kulturowy aspekt georóżnorodności. Treść deklaracji intencyjnej European Manifesto on Earth Heritage and Geodiversity,
podpisanej w 2004 roku przez kilkanaście europejskich organizacji geologicznych, geomorfologicznych, geograficznych, ochrony przyrody, pedologicznych i innych, rozpoczyna zdanie:
„Georóżnorodność łączy Ziemię, jej ludzi i ich kulturę” (EMEHG 2004, 1). Przykładem
wykorzystania koncepcji kulturowej w georóżnorodności może być także definicja Stanleya,
stosowana przez Brytyjską Służbę Geologiczną (BGS). Widzi ona georóżnorodność szeroko,
jako „związek między krajobrazem, ludźmi i ich kulturą: wiele różnorodnych środowisk
geologicznych, zjawisk i procesów prowadzi do powstania krajobrazów, skał, minerałów,
skamieniałości i gleb, które stanowią ramy dla życia na Ziemi” (Stanley 2001, 1). Według BGS
georóżnorodność obejmuje więc różne aspekty związane z geologią, np.: reprezentatywność
budowy geologicznej, historyczne dziedzictwo geologiczne regionu, obecność geostanowisk
wykorzystywanych obecnie w interpretacjach naukowych, przeszłe i obecne wykorzystanie
surowców mineralnych, wpływ geologii na kształtowanie środowiska stworzonego przez
człowieka, a nawet materiały, kolekcje, zbiory, a także literaturę i opracowania kartograficzne
(Thomas 2011).
Większość badań mających na celu geoochronę uwzględnia w definicji georóżnorodności
wpływ człowieka na krajobraz. Według Kozłowskiego (Kozłowski 2004, 844; Kozłowski i in.
2004a) georóżnorodność jest „naturalną różnorodnością powierzchni Ziemi, odnoszącą się
do aspektów geologicznych i geomorfologicznych, gleb i wód powierzchniowych, a także do
innych systemów stworzonych w wyniku procesów naturalnych (endo- i egzogenicznych) oraz
działalności człowieka”. Kistowski (2012, 47) uważa wręcz, że „w każdym przypadku oceny
różnorodności przyrodniczej dla potrzeb ochrony należy brać pod uwagę stopień i sposób jej
antropogenicznego przeobrażenia oraz poziom jej naturalności”.
Podstawą stosowanego w pracy, holistycznego podejścia do przyrody jest przekonanie,
że środowisko przyrodnicze ma charakter kompleksowy i „składa się z elementów ożywionych i nieożywionych, połączonych ze sobą różnorodnymi zależnościami i poddanych
działaniu czynników zewnętrznych” (Kozłowski i in. 2004a, 291). Bogactwo gatunków roślin
i zwierząt jest więc bezpośrednio powiązane ze stanem ich siedlisk, a więc także elementami przyrody nieożywionej (Naveh 2000; Musila i in. 2005; Jačková & Romportl 2008).
Leser & Nagel (1998), prezentując podejście holistyczne, definiowali georóżnorodność jako
strukturę, funkcję i dynamikę abiotycznych części ekosystemu: geosfery, klimatu i hydrosfery. Kot (2006a) zauważa, że wielu współczesnych badaczy niemieckich prezentuje pogląd
holistyczny. Uważają oni, że różnorodność abiotycznej części przyrody umożliwia rozwój
bioróżnorodności, a oba terminy rozpatrywane łącznie decydują o ekoróżnorodności (Barhlott
i in. 1996, 1999a, b) lub różnorodności krajobrazu (ang. landscape diversity; Jedicke 2001).
Jedicke (2001, 60) w swoim szeroko cytowanym artykule porządkującym terminologię bio-,
geo- i ekoróżnorodności stwierdza, że „georóżnorodność jest zróżnicowaniem fizjogenicznych
(abiotycznych) komponentów systemów ekologicznych obserwowanych na różnych poziomach (w różnych skalach obserwacji). Powinna być traktowana jako zmienność przestrzenna
czynników tego samego komponentu, np.: rzeźby, budowy geologicznej, pokrywy glebowej,
wód podziemnych, powierzchniowych i atmosfery, które tworzą przestrzenno-funkcjonalne
systemy fizjotopów i ich relacji, a wraz z bioróżnorodnością – ekosystemy”. Degórski (2001),
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świadomy powiązań biotycznej i abiotycznej części przyrody, zauważa, że ogniwem łączącym oba komponenty środowiska jest pedosfera. Wskazuje, że georóżnorodność może być
określana całościowo oraz cząstkowo – indywidualnie dla każdego abiotycznego elementu
(bądź cechy) krajobrazu, np.: różnorodność litologiczna (ang. lithodiversity), różnorodność
paleogeograficzna (ang. paleogeography diversity; Bruno i in. 2014), różnorodność geomorfologiczna (ang. geomorphological diversity; Müller i in. 2004; Thomas 2011) czy różnorodność
gleb (ang. pedodiversity; Saldaña & Ibáñez 2004).
Laser & Nagel (1998) widzieli georóżnorodność jako równoprawną tematykę nauk
o Ziemi. Twierdzili również, że niedostrzeganie tego faktu powoduje często jej marginalizację
w innych dziedzinach nauki. Stopniowy rozwój spójnych logicznie i pojęciowo podstaw teoretycznych młodej dyscypliny oraz wzrost znaczenia geoochrony doprowadziły do osiągnięcia
przez georóżnorodność statusu ważnego geologicznego paradygmatu (Bureck & Prosser
2008; Gray 2008). Pomimo teoretycznego osiągnięcia przez georóżnorodność formalnych
wymogów stawianych nowym dyscyplinom naukowym, badania georóżnorodności do chwili
obecnej nie zyskały powszechnego uznania geologów (Thomas 2011).
W ostatnich latach popularnym przedmiotem badań z zakresu nauk biologicznych jest
analiza zależności istniejących pomiędzy oboma rodzajami różnorodności krajobrazowej –
bio- i georóżnorodnością (Musila i in. 2005; Jačková & Romportl 2008).

2. Cele, założenia, zakres i skala opracowania

Tempo zmian zachodzących we współczesnym świecie i ich wpływ na środowisko
przyrodnicze często budzą niepokój. Zdaniem niektórych badaczy postępująca antropopresja może doprowadzić do bezpowrotnej utraty części elementów krajobrazów (Lowenthal
1997; Austad 2000; Fairclough & Rippon 2002; Partyka & Żółciak 2005). W celu ochrony
najcenniejszych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych powoływane są
różnorodne formy ochrony obszarowej (parki narodowe, krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, rezerwaty, obszary Natura 2000, geoparki, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe)
oraz punktowej (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej,
użytki ekologiczne). Z uwagi na znaczne rozmiary (powyżej 1000 ha), a także kompleksowe
podejście do problemu ochrony przyrody, największe znaczenie mają parki narodowe. Celem
ich funkcjonowania jest ochrona całej przyrody oraz walorów krajobrazowych, a w szczególności „zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody
nieożywionej i walorów krajobrazowych” (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880, 6). Parki narodowe
charakteryzują się strukturą, w której wyróżniają się elementy zasadnicze, położone w ich wnętrzu, które najczęściej decydowały o powstaniu parku, oraz elementy zewnętrzne istniejące na
ich obrzeżach nazywanych otulinami, w których dopuszczalne są niektóre formy działalności
człowieka w warunkach zrównoważonego rozwoju. Działalność człowieka i jego potrzeby
rodzą na linii gospodarka – krajobraz różnorodne napięcia i konflikty (Łuczyńska-Bruzda
1970). W szczególnym stopniu dotyczy to obszarów chronionych położonych w pobliżu
dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych. Naturalne procesy migracyjne ludności z ośrodków miejskich na ich atrakcyjne obrzeża stymulują w otulinach parków rozwój osadnictwa
i komunikacji. Są z tym powiązane zmiany użytkowania ziemi, rozwój infrastruktury, sieci
handlu i usług, a także przemysłu. Wszystkie aspekty gospodarczej działalności człowieka
stanowią potencjalne zagrożenia i mogą prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu obszarów
objętych ochroną (Hibszer & Partyka 2005; Gradziński 2007; Sołtys-Lelek i in. 2010).

2.1. Cele i założenia
Głównym celem rozprawy było opracowanie metodyki opisu i oceny różnorodności
abiotycznych elementów krajobrazu obszarów chronionych bądź kwalifikowanych do objęcia ochroną prawną. Postawione zadanie wymagało zdefiniowania założeń, wyboru obszaru
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badań empirycznych, sformułowania celów szczegółowych i określenia zakresu wykorzystywanych metod.
Układy krajobrazowe w swej abiotycznej części charakteryzują się złożoną strukturą.
W myśl stosowanej tu definicji Lwa Berga, objawia się ona w jakościowym i ilościowym
przestrzennym zróżnicowaniu: budowy geologicznej, rzeźby terenu, hydrosfery, pokrywy
glebowej i klimatu oraz w zachodzących pomiędzy nimi interakcjach (Berg 1962). Prezentowana praca wykorzystuje holistyczną definicję georóżnorodności, która jest rozumiana jako
przejaw zróżnicowania dostrzegalnych bądź ukrytych właściwości przestrzennych środowiska,
determinujących aktualną postać i ewolucję krajobrazu. Stosowane jest podejście analityczne. Georóżnorodność całkowita została określona jako suma różnorodności cząstkowych
wyżej wymienionych elementów krajobrazu. Jej składowymi były: różnorodność budowy
geologicznej, morforóżnorodność, pedoróżnorodność, hydroróżnorodność oraz różnorodność klimatyczna. Heterogeniczność każdego elementu krajobrazu zdefiniowano jako sumę
zróżnicowania szeregu ilościowych i jakościowych właściwości przestrzennych nazywanych
kryteriami oceny.
Analizy krajobrazowe powinny cechować się wysokim obiektywizmem, powtarzalnością wyników oraz umożliwiać dokonywanie porównań w różnych obszarach. O ich jakości
decydują zakres badanych cech krajobrazu oraz opis za pomocą odpowiednich właściwości.
W trosce o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego szczególną rzetelnością powinny odznaczać się oceny istniejących bądź projektowanych obszarów chronionych. Analizy takie winny
wyróżniać się wykorzystaniem wielu badanych cech krajobrazu i zastosowaniem licznych
kryteriów. Podejście kompleksowe umożliwia pełniejszy opis środowiska, gwarantuje wysoką wiarygodność oceny i dostarcza mocnych argumentów dla podejmowanych decyzji.
Współczesne syntezy krajobrazowe wyróżnia ekspercki dobór uwzględnianych właściwości
krajobrazowych, dlatego wyjątkowo cenna byłaby konfrontacja wyników analiz georóżnorodności wykorzystujących pełny zestaw zdefiniowanych kryteriów, pakiet kryteriów nienadmiarowych oraz okrojony zbiór najważniejszych kryteriów kluczowych. Porównanie takie
umożliwi szacunek poziomu błędów wynikających z zastosowania odpowiedniej strategii
metodycznej: klasycznej – nieuwzględniającej redundacji danych, koncepcji uwzględniającej
taką nadmiarowość oraz scenariusza uproszczonego.
Wraz ze zdefiniowaniem celu metodycznego określono cel poznawczy. Było nim opracowanie studium abiotycznych elementów wybranego krajobrazu. Jego realizacja wymagała
utworzenia modeli zmienności przestrzennej możliwie dużej liczby cech krajobrazu i kryteriów
oceny, poddanie ich analizom morfometrycznym, obliczenia wskaźników georóżnorodności
cząstkowych oraz ich ewaluacji i oceny georóżnodorodności całkowitej. Przyjęty zakres prac
rozszerzono o analizy wybranych interakcji jakościowych oraz zależności przestrzennych
zachodzących pomiędzy parami czynników. Pierwsze, typowe dla podejścia kompleksowego,
wzbogacają opis krajobrazu. Drugie umożliwiają weryfikację poprawności doboru kryteriów
oceny georóżnorodności.
Do szczegółowej analizy wytypowano obszar Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN).
O jego wyborze zadecydowały kryteria analityczne, geometryczne, przyrodnicze i ekologiczne. Do pierwszych zaliczono: możliwość łatwej weryfikacji wyników badań z aktualnym
stanem form ochrony przyrody parku oraz dostępność niezbędnych danych i opracowań.
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Do sprzyjających kryteriów geometrycznych zaliczono względnie niewielki obszar parku
(około 2145 ha) oraz skomplikowaną linię granic (około 55 km), umożliwiającą włączenie
do analiz mniej zróżnicowanych obszarów, położonych w jego otulinie. Zastosowanie kryteriów przyrodniczych wynikało z przyjętej hipotezy o potencjalnie wysokim zróżnicowaniu
abiotycznych form przyrody w obrębie jaru doliny Prądnika i jego najbliższych okolic.
Zastosowanie kryterium ekologicznego miało charakter formalny i wynikało z ustawowych
celów projektowania obszarowych form ochrony przyrody, a w szczególności zachowania najbardziej wartościowych ekosystemów wrażliwych na zjawisko silnej antropopresji
(Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880).
W ocenie różnorodności nieożywionych składników krajobrazu OPN i jego okolic wykorzystano wszystkie pięć elementów krajobrazu, które w wariancie analizy kompleksowej
opisano za pomocą 43 kryteriów. Wysoki poziom obiektywizmu i powtarzalność wyników
zapewniło zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi badawczych. Zasadnicza część
analiz została przeprowadzona z zastosowaniem dwóch alternatywnych podejść metodologicznych – wykorzystujących względne i bezwzględne wskaźniki georóżnorodności. Umożliwiło
to dokonanie porównań wyników obu metod, a w przyszłości ułatwi zestawienia ewaluacji
z rezultatami innych badań.
Wysoki poziom zróżnicowania abiotycznych elementów środowiska potraktowany jako
walor może decydować o celowości objęcia krajobrazu ochroną prawną. Analizy wskaźników georóżnorodności można w związku z tym wykorzystać do ewaluacji bądź delimitacji
obszarów chronionych. W opracowaniu poddano ocenie georóżnorodność najważniejszych,
obszarowych form ochrony przyrody OPN oraz przeprowadzono analizę zróżnicowania abiotycznych elementów części jego otuliny. Jej silnie urozmaicone fragmenty mogą w przyszłości
zostać włączone w obszar parku. Zmiany użytkowania ziemi, które zachodziły w obszarze
OPN po jego powstaniu (np. zalesienia, zarastanie naskalnych muraw kserotermicznych,
łąk i pastwisk), spowodowały, że w wielu wypadkach doszło tu do nieodwracalnych zmian
ekologicznych. Paradoksalnie, niektóre fragmenty otuliny mogą wykazywać wyższą bioróżnorodność niż analogiczne obszary położone wewnątrz OPN.
Postawione cele metodyczne i poznawcze spowodowały konieczność określenia szeregu
celów szczegółowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: dobór wielkości okna
podstawowego dla analiz struktur krajobrazów, określenie wpływu procedur generalizacji na
zachowanie miar krajobrazowych, opracowanie metodyki modelowania zróżnicowania topoklimatycznego oraz metod weryfikacji informatywności i nadmiarowości kryterów cząstkowych.

2.2. Zakres przestrzenny
Opracowanie obejmuje teren Ojcowskiego Parku Narodowego i części jego otuliny.
Faktyczny obszar badań został wyznaczony na podstawie kilometrowej siatki Państwowego
Układu Współrzędnych Geodezyjnych (PUWG) „1992”. Współrzędne granic wynosiły odpowiednio: 554 000 (minimum X), 563 000 (maksimum X), 256 000 (minimum Y) i 266 000
(maximum Y; Ryc. 2.1). Całkowita powierzchnia analizowanego obszaru wynosiła 90 km2.
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Ryc. 2.1. Ojcowski Park Narodowy i jego okolice: 1 – obszar badań; 2 – obszar OPN; 3 – ciek
powierzchniowy; ortofotomapa z zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (WODGiK) w Krakowie (2002)

2.3. Skala opracowania
W naukach ekologicznych, podobnie jak w kartografii, „skala” jest wypadkową dwóch
czynników: rozmiaru komórki podstawowej i wielkości obszaru badań (Gergel & Turner
2002). Wielkość komórki podstawowej oceny, której dobór został opisany w rozdz. 4.1.4
oraz 4.2.2, jest determinowana przez najlepszy poziom rozdzielczości bądź innej miary
umożliwiającej opis danego zjawiska, zaś zakres przestrzenny obserwacji obejmuje całkowity
obszar objęty analizą.
Ekologia krajobrazu „dopracowała się” dobrego rozpoznania wpływu skali na wyniki
prowadzonych obserwacji (Turner i in. 1989; Wu 2004). Często zdarza się, że właściwości
obiektów określone w jednej skali w żaden sposób nie przystają do wyników obserwacji
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tego samego zjawiska w innych skalach. Wskazaną zależność opisuje teoria skali i hierarchii (O’Neill & Smith 2002). Niektórzy badacze, jak np. Jedicke (2001), uważają, że miary
krajobrazowe, w tym różnorodność, powinny być analizowane w różnych skalach obserwacji
i dopiero takie wyniki powinny podlegać dalszej interpretacji. Ze względów praktycznych tak
rygorystyczne podejście jest stosowane niezwykle rzadko. Najczęściej analizy krajobrazowe
wykonywane są w jednej wybranej skali (Kozieł 1993; Kot 2006a; Miśkiewicz 2009; Hjort
& Luoto 2010; Kot & Szmidt 2010).
Sołowiej (1992) twierdzi, że dobre efekty analiz środowiskowych prowadzonych na
poziomie regionalnym uzyskiwane są w wyniku sprowadzenia dostępnych danych przestrzennych do skali 1 : 25 000. Założony zakres przestrzenny obszaru badań spowodował, że do
analizy kwalifikowano wyłącznie kartograficzne opracowania średnioskalowe (1 : 10 000,
1 : 25 000 oraz 1 : 50 000). Za podstawę opracowania przyjęto skalę 1 : 25 000. Analizy
wykonywane na danych tego poziomu szczegółowości cechują się znaczną elastycznością
i z powodzeniem mogą być wykorzystywane zarówno w badaniach prowadzonych w dużych
skalach (np. plany zagospodarowania przestrzennego), jak i w analizach prowadzonych w skali
makroregionów bądź nawet krajów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2000 nr 70 poz. 821) za właściwy dla
kartograficznych opracowań średnioskalowych przyjęto PUWG „1992” (Kadaj 2001).

3. Obszar badań

Analizowany obszar jest położony w centralnej części południowej Polski, w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim (Ryc. 3.1).
Zasadnicza część terenu OPN wraz z częścią otuliny objętej badaniami leży w obrębie gminy
Skała. Północna część obszaru należy do gminy Sułoszowa, zachodnia do gminy Jerzmanowice-Przeginia, zaś południowa do gminy Wielka Wieś. Część analizowanego obszaru leży
także w obrębie gminy miejskiej Skała.

Ryc. 3.1. Położenie OPN na tle wybranych jednostek podziału administracyjnego
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Według podziału fizyczno-geograficznego (Kondracki 2002) obszar badań należy
do podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska (in. Zachodniomałopolska) i makroregionu
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (in. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Jura Krakowsko-Częstochowska; Ryc. 3.2). Południkowo wydłużona jednostka od północy graniczy z Wyżyną Woźnicko-Wieluńską i Wyżyną Przedborską, a ku wschodowi łagodnie przechodzi
w Nieckę Nidziańską. Południowa granica zbiega się z Bramą Krakowską, a zachodnia
z Wyżyną Śląską. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest podzielona na cztery jednostki
fizyczno-geograficzne niższego rzędu. Są to od północy: Wyżyna Częstochowska, Wyżyna
Olkuska, Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński. Analizowany obszar w całości położony jest
w południowo-wschodniej części Wyżyny Olkuskiej. Północne granice tego mezoregionu
wyznaczają doliny Białej Przemszy i Szreniawy, a wschodnie dolina Dłubni. Południową
krawędź wyżyny wyznacza równoleżnikowa struktura Rowu Krzeszowickiego, a zachodnią
granicę stanowi charakterystyczny próg morfologiczny typu kuesta przebiegający między
Olkuszem a Trzebinią. Południowa część Wyżyny Olkuskiej, w obrębie której leży OPN, nosi
nazwę Wyżyny Ojcowskiej. W literaturze mikroregion ten występuje również pod nazwami:
Płyty Ojcowskiej (Lencewicz 1937), Dolinek Podkrakowskich (Czeppe 1972) lub Płaskowyżu
Ojcowskiego (Klimaszewski 1972).

Ryc. 3.2. Położenie OPN na tle regionalizacji fizycznogeograficznej według Kondrackiego (2002)
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3.1. Budowa geologiczna
Budowa geologiczna południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ze
względu na urok i dogodne położenie makroregionu, od dawna była tematem badań geologicznych. Najstarszym zdjęciem geologicznym omawianego rejonu było opracowanie Zaręcznego
(1894). Do ważniejszych, historycznych opracowań z zakresu geologii tego obszaru należą
prace: Panowa (1934), Dżułyńskiego (1952, 1953), Małeckiego (1952, 1959), Siedleckiego
(1954), Walczaka (1956), Bukowego (1956, 1960), Dżułyńskiego i in. (1966), Siewniaka
(1967) oraz Gradzińskiego (1972).
Południowa część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej położona jest u zbiegu kilku regionalnych, geologicznych jednostek strukturalnych (Ryc. 3.3). Zasadniczą część obszaru zajmuje monoklina śląsko-krakowska (in. krakowsko-wieluńska; Bukowy 1974; Stupnicka 2007),
która stanowi element pokrywy środkowoeuropejskiej platformy paleozoicznej. Wschodnia
część wyżyny sąsiaduje z niecką miechowską synklinorium szczecińsko-miechowskiego.
Granicę położoną pomiędzy dolinami Prądnika i Dłubni wyznacza zasięg zwartej pokrywy
utworów kredy. Południowa część wyżyny, położona w obrębie Rowu Krzeszowickiego, jest
częścią zapadliska przedkarpackiego, zaś zachodnia graniczy z niecką górnośląską.

Ryc. 3.3. Położenie OPN na tle regionalnych jednostek strukturalnych według Bukowego (1974),
uproszczone: 1 – karbon; 2 – osady permskie w rowie Sławkowa; 3 – trias; 4 – jura; 5 – kreda;
6 – wybrane dyslokacje; 7 – granica niecki górnośląskiej

Monoklina śląsko-krakowska stanowi przedłużenie ku północnemu wschodowi monokliny przedsudeckiej. Jest zbudowana głównie z utworów triasu i jury oraz fragmentarycznie
zachowanych osadów kredy. Kompleksy skał są rozdzielane przerwami sedymentacyjnymi
i niezgodnościami kątowymi. Szerokość wychodni utworów mezozoicznych zmniejsza się
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z północy na południe. Skały zapadają najczęściej pod nieznacznym kątem (rzędu kilku
stopni) w kierunku północno-wschodnim. Wraz z lokalnie występującymi utworami permu
wymienione serie skalne tworzą permomezozoiczny kompleks strukturalny (Bukowy 1974).
W podłożu utworów monokliny występują utwory paleozoiczne tzw. strefy krakowskiej, należące do dwóch pięter strukturalnych: assyntyjskiego i hercyńskiego (Ryc. 3.4; Stupnicka 2007).

Ryc. 3.4. Budowa geologiczna paleozoiku strefy krakowskiej według Piekarskiego (1983),
uproszczona: 1 – dolny paleozoik; 2 – dolny dewon; 3 – środkowy i górny dewon; 4 – dolny karbon
i namur; 5 – intruzje magmowe; 6 – dyslokacje; 7 – granice strefy krakowskiej

W przeddewońskim podłożu monokliny śląsko-krakowskiej występują dwie duże jednostki strukturalne różniące się głównie budową prekambryjskiego podłoża (Kowalski 1983;
Buła 1994; Harańczyk 1994). Są nimi występujący w południowo-zachodniej części strefy
krakowskiej blok górnośląski (in. kra cieszyńska) (Bukowy 1964, 1972, 1982, 1984; Kotas
1972, 1982; Buła & Jachowicz 1996; Buła i in. 1997) i położony w północno-wschodniej
części blok małopolski (in. krakowidy) (Harańczyk 1982, 1994; Buła & Habryn 2011). Blok
górnośląski stanowi północno-wschodnią część większej jednostki tektonicznej nazywanej
terranem Brunovistulii (in. Brunovistulicum; Dudek 1980; Buła 1994, 2000; Finger i in. 1999,
2000; Buła & Żaba 2008; Żelaźniewicz i in. 2009). Od północnego wschodu wąską, około
500-metrowej szerokości strefą uskokową Kraków-Lubliniec (Żaba 1994, 1999; Buła i in.
1997; Żelaźniewicz i in. 2011) blok górnośląski sąsiaduje z blokiem małopolskim (Pożaryski
& Tomczyk 1968; Kowalczewski 1990). Stanowi go fragment skorupy złożonej z prekambryjskiego podłoża i utworów fanerozoicznych pokryw. Utwory kambru o miąższościach
dochodzących do 1000 m są wykształcone w postaci zdeformowanych tektonicznie w fazie
sandomierskiej, częściowo zerodowanych i w różnym stopniu zmetamorfizowanych, silikoklastycznych osadów typu flisz (Harańczyk 1982; Kowalski 1983; Buła 2000). Przykrywają je
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węglanowe osady należące do późnego ordowiku i wczesnego syluru (Ekiert 1971; Bukowy
1984; Nehring-Lefeld i in. 1992; Jachowicz 1994, 2005). Wśród osadów występują wapienie,
dolomity i margle, które często są przeławicane utworami silikoklastycznymi, niekiedy typu
turbidyty (Harańczyk 1994). W utworach górnego syluru występują także łupki graptolitowe
z przewarstwieniami piaskowców arkozowych, wśród których Bukowy (1978) wyróżnił
warstwy z Lublińca (ciemne łupki ilaste i mułowcowe z przewarstwieniami tufitów, iłowców
węglistych, wapieni oraz wkładkami syderytów i radiolarytów) oraz warstwy z Mrzygłodu
(ciemnoszare i zielonoszare łupki ilaste, z przewarstwieniami piaskowców oraz wkładkami
diabazów i tufów). Warstwom z Mrzygłodu stratygraficznie odpowiadają łupki znane z okolic
Bębła i Jerzmanowic. Skały te ku górze przechodzą w kompleks szarogłazowy (szarogłazy
z Zawiercia i Poręby). Wśród utworów młodszych od wczesnego ludlowu występują wyłącznie
skały detrytyczne. W rejonie objętym opracowaniem utwory sylurskie zostały nawiercone
na głębokości kilkunastu metrów w rejonie Doliny Będkowskiej (Harańczyk 1978). Istnieją
przypuszczenia, że na podobnej głębokości występują one także w podłożu doliny Prądnika
(Płonczyński 2000b). W utwory starszego paleozoiku intrudowały granitoidy, porfiry, diabazy,
lamprofiry i inne skały magmowe (Piekarski 1994). Wiek granitoidów został określony na
360–300 mln lat (Jarmułowicz-Szulc 1984). Utwory z okresu od kambru do syluru mają łączną
miąższość rzędu kilku tysięcy metrów (Harańczyk 1982; Bukowy 1984). Starsze opracowania
sugerowały występowanie na granicy syluru i dewonu aktywności tektonicznej związanej
z fazą krakowską orogenezy kaledońskiej (Znosko 1965). Miały o tym świadczyć: istnienie
niezgodności kątowej pomiędzy utworami syluru a utworami młodszymi oraz obecność
w stropie utworów dolnonopaleozoicznych szarogłazów i zlepieńców. Młodsze opracowania
(Kowalczewski 1990) zaliczyły jednak te utwory do wendu (obecnie ediakar), a opisywane
przez Ekierta (1971) górnosylurskie, post- lub synorogeniczne utwory molasowe są obecnie
uznawane za synsedymentacyjne olistostromy (Harańczyk 1978).
Ponad skałami dolnego paleozoiku występują osady dewonu i dolnego karbonu. Utwory
te są dobrze rozpoznane otworami wiertniczymi i udokumentowane odsłonięciami na powierzchni terenu. Skały dewonu dolnego, o maksymalnej miąższości dochodzącej do 100 m
(Bukowy & Jura 1982), są wykształcone w postaci piaskowców i iłowców o barwie różowej
z fauną roślin z gromady psylofitów (Stupnicka 2007). Środkowodewońska transgresja morska, która nastąpiła we wczesnym eifelu, spowodowała sedymentację w strefie krakowskiej
utworów węglanowych. Należą do nich znane z odsłonięć w rejonie Dubia koło Krzeszowic
dolomity ze Zbrzy (o miąższości około 250 m) i występujące ponad nimi wapienie dębnickie
(650–1000 m, Gradziński 1972). Utwory te tworzyły się w płytkim zbiorniku, odciętym od
otwartego morza (Siedlecki 1954; Narkiewicz 1978; Łaptaś 1982). Z końcem dewonu na
obszarze krakowskim zaznaczyły się ruchy tektoniczne fazy bretońskiej. Odpowiadają one
za miejscowy brak utworów dewonu górnego i osadów przejściowych pomiędzy dewonem
a karbonem (Stupnicka 2007). Najmłodszymi utworami strefy krakowskiej są morskie, węglanowe osady dolnego karbonu oraz namuru A. W opisywanym obszarze cechują się one
zmiennością facjalną. We wschodniej części strefy krakowskiej przeważa facja węglanowa
(wapienia węglowego) wykształcona w postaci wapieni detrytycznych o łącznej miąższości
dochodzącej do 1000 m (Siedlecki 1954). W okolicach Krzeszowic zastępują je utwory czarnych łupków ilastych i mułowcowych z przewarstwieniami wapieni, piaskowców i tufitów
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należące do tzw. facji kulmowej, o miąższości około 2000 m (Korojewo & Teller 1968).
Po sedymentacji osadów namuru A utwory strefy krakowskiej zostały zafałdowane w fazie
sudeckiej orogenezy hercyńskiej. Styl deformacji tektonicznych odznacza się występowaniem fałdów zmieniających kierunek osi z WNW-ESE (w południowej części obszaru)
na równoleżnikowy (w części północnej; Ryc. 3.4; Bukowy 1978; Bukowy & Jura 1982;
Harańczyk 1982). Utwory starszego paleozoiku cechują się stromymi upadami (60–90°), są
często spękane i skliważowane. Duże znaczenie w budowie geologicznej strefy krakowskiej
mają zjawiska magmowe i hydrotermalne. Występują liczne intruzje porfirów, mikrogranitów,
diabazów i lamprofirów. Przeważają formy silli, dajek, lakolitów i fakolitów. Diabazy zostały
datowane radiometrycznie na 418 mln lat (górny sylur; Ryka 1974). Skały alkaliczno-wapniowe są wieku permskiego. Najlepiej rozpoznane zostały intruzje okolic Zalasu, Niedźwiedziej
Góry, Miękini, Regulic oraz Dębnika.
Model budowy geologicznej strefy krakowskiej nie jest jeszcze do końca wyjaśniony
(Stupnicka 2007). Obok koncepcji zakładającej silne deformacje utworów starszego paleozoiku, a następnie sylurski magmatyzm i metamorfizm w orogenezie kaledońskiej (Ekiert
1971), oraz koncepcji zakładającej deformację tych utworów w orogenezie waryscyjskiej na
skutek kolizji terranów górnośląskiego i małopolskiego (Bukowy 1984) pojawiła się także
koncepcja tłumacząca zafałdowanie skał starszego paleozoiku jako deformacje powstałe
w strefie przesuwczej dyslokacji Kraków – Lubliniec (Buła 1994; Harańczyk 1994).
Na skutek ruchów tektonicznych fazy sudeckiej, przypadających na granicę wczesnego
i późnego karbonu, strefa krakowska została podniesiona i doszło do regresji morza. W następstwie reorientacji paleogeograficznej doszło do zmiany klimatu na gorący i wilgotny
(Wojewoda & Mastalerz 1989). W nowych warunkach, głównie na zachodnich peryferiach
omawianego obszaru, początkowo w warunkach przybrzeżno-morskich, a później w limnicznych, trwała depozycja piaskowców i łupków przeławicanych licznymi pokładami węgli.
Sedymentacja utworów formacji produktywnej trwała w namurze i westfalu. Jej miąższość
w pełnym wykształceniu wynosi blisko 6000 m (Gradziński 1972). W wyniku działalności
tektonicznej późnych faz orogenezy waryscyjskiej na granicy strefy krakowskiej z utworami
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego doszło do powstania rowu tektonicznego Sławkowa
(Ryc. 3.3; Bukowy & Jura 1982; Żaba 1999). Rozległa struktura tektoniczna, rozciągająca
się od Brodeł (na południowym wschodzie) w kierunku Tarnowskich Gór (na północnym
zachodzie) i dalej, jest wypełniona głównie lądowymi osadami dolnopermskiej molasy. We
wschodniej części rowu, na przedpolu zafałdowanego masywu, rozwijały się rozległe stożki
napływowe typu fanglomeraty. Tworzyły je osady zlepieńców myślachowickich. W centralnej
części rowu, w warunkach półsuchego klimatu strefy subtropikalnej (Wojewoda & Mastalerz
1989), w środowisku typu playa, sedymentowały piaskowce, mułowce z ewaporatami (Kędzierski i in. 2013). Wśród osadów rowu, na północny zachód od Krzeszowic, znane są także
występienia tzw. martwicy karniowickiej (Ćwiżewicz & Szulc 1989; Szulc & Ćwiżewicz
1989; Kędzierski i in. 2013). Łączna miąższość osadów rowu zmienia się od około 200 m
w części centralnej do około 500 m w części północnej. Na wysokości Krakowa grubość
osadów wynosi około 400 m. Ruchom tektonicznym orogenezy waryscyjskiej towarzyszył
rozwój magmatyznu, który skutkował powstaniem wspomnianych wulkanitów, subwulkanitów
oraz pokryw piroklastycznych (Lewandowska & Rospondek 2009).
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Urozmaiconą powierzchnię stropową kompleksu paleozoicznego (Bukowy & Jura 1982;
Bukowy 1984) przykrywają niezgodnie zalegające utwory monokliny śląsko-krakowskiej.
Po okresie intensywnych ruchów górotwórczych orogenezy hercyńskiej nastał długi okres
spokoju tektonicznego. Na obszarze podkrakowskim trwał on nieprzerwanie przez cały mezozoik i był rozdzielany wyłącznie okresowymi ruchami epejrogenicznymi powodującymi
kilkukrotne ingresje morskie (Gradziński 1972).
Poza opisanymi utworami permu najstarszymi osadami permomezozoicznego piętra
strukturalnego znanymi z obszaru podkrakowskiego są utwory triasu. Występują one poza
obszarem objętym badaniami, na zachód od Krzeszowic. Profil tych osadów rozpoczynają
lądowe, pstre, ilasto-piaszczyste utwory dolnego pstrego piaskowca o miąższości do kilkudziesięciu metrów (Siedlecki 1952; Alexandrowicz 1957; Płonczyński & Łopusiński 1993).
Nad nimi występują ilasto-marglisto-piaszczyste osady dolnego retu. Są to pierwsze osady
wkraczającego od zachodu morza. W późnym recie postępująca transgresja pozostawiła
wapienie jamiste i dolomity z wkładkami margli i iłów. W warunkach płytkiego, epikontynentalnego morza, w dużej odległości od lądu trwała sedymentacja węglanowa. W dolnym
wapieniu muszlowym utworzyły się wapienie i dolomity należące do czterech wydzieleń
stratygraficznych: warstw gogolińskich, gorażdżańskich, terebratulowych i karchowickich
(in. warstwy olkuskie, Siedlecki 1952; Śliwiński 1961; Gradziński 1972; Chudzikiewicz 1982;
Płonczyński & Łopusiński 1993). Stropowe partie osadów dolnego wapienia muszlowego
są z reguły przekształcone w dolomity kruszconośne, zawierające rudy cynku i ołowiu (Harańczyk 1988; Płonczyński & Łopusiński 1993). Osady środkowego wapienia muszlowego
reprezentowane przez warstwy z Tarnowic to płytkowodne, margliste dolomity i dolomity
diploporowe. W górnym wapieniu muszlowym tworzyły się osady gruboławicowych wapieni
(zlepieńce z Wilkowic), wapienie margliste i dolomity (w stropie oolitowe, warstwy z Tarnowic
wyższe) oraz szare, warstwowane margle z wkładkami dolomitów i piaskowców (warstwy
boruszowickie). Najmłodszymi ogniwami triasu są lądowe pstre mułowce z gipsem oraz szare
iłowce i mułowce kajpru oraz pstre iły, iłowce i piaskowce retyku (Grodzicka-Szymaszko &
Orłowska-Zwolińska 1972).
We wczesnej jurze obszar krakowski był nadal lądem. Z rejonu Doliny Będkowskiej znane
są śródlądowe osady piaszczysto-żwirowe oraz ilaste tworzące warstwy połomskie (hetang)
oraz piaski oraz glinki ogniotrwałe grójeckie (Płonczyński 2000b). Morze lokalnie wkroczyło
na obszar podkrakowski prawdopodobnie w późnym batonie (oolit baliński), a w sposób wyraźny – w keloweju. Typowy profil transgresywny rozpoczynają piaski, piaskowce, miejscami
zlepieńce kwarcowe barwy brunatnej (dawniej tzw. jura brunatna), ku górze są zastępowane
przez piaskowce wapniste i wapienie piaszczyste z licznymi skamieniałościami. Utwory
o łącznej miąższości od kilku do kilkunastu metrów reprezentują dolny kelowej. Do górnego
keloweju zaliczana jest przykrywająca te utwory tzw. warstwa stromatolitowa (Wieczorek
1982) oraz silnie zredukowana, kilkudziesięciocentymetrowej miąższości warstwa margli
(Giżejewska & Wieczorek 1977; Tarkowski 1989; Hoffmann & Gradziński 2003; Matyja
2006). Łączna miąższość utworów jury środkowej w rejonie Doliny Będkowskiej wynosi
około 1 m, a w rejonie Cianowic 2,5 m (Płonczyński 2000b).
Spośród skał mezozoicznych występujących na obszarze Wyżyny Olkuskiej na powierzchni terenu najlepiej odsłonięte są utwory oksfordu (Ryc. 3.5). Ich profil rozpoczynają
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znane wyłącznie z otworów wiertniczych margle (rejon Bębła) lub wapienie margliste (rejon
Woli Kalinowskiej i Jerzmanowic) ze słabo zaznaczonymi budowlami gąbkowo-mikrobialnymi, należące do oksfordu dolnego (Bukowy 1959; Siewniak 1967; Matyja & Tarkowski
1981; Tarkowski 2001). Ich miąższość, w rejonie objętym opracowaniem, wynosi około
40 m (Płonczyński 2000b).

Ryc. 3.5. Mapa litostratygraficzna OPN i jego okolic według Płonczyńskiego (2000a, 2001), zmieniona:
górna jura: 1 – wapienie skaliste i uławicone (nierozdzielone), 2 – wapienie skaliste, 3 – wapienie
ławicowe z krzemieniami, 4 – wapienie margliste płytowe; górna kreda: 5 – piaski, 6 – zlepieńce,
miejscami piaskowce wapniste i piaski, 7 – margle glaukonitowe, 8 – opoki z czertami, wapienie margliste
i margle; paleogen: 9 – rumosze krzemienne i gliny zwietrzelinowe z krzemieniami, 10 – piaski miejscami
ilaste; plejstocen: 11 – lessy; plejstocen / holocen: 12 – rumosze skalne; holocen: 13 – piaski, żwiry
oraz mułki, gliny i piaski (mady) tarasów zalewowych, 14 – martwice wapienne, 15 – namuły den
dolinnych; 16 – uskoki (pewne); 17 – obszar OPN; 18 – ciek powierzchniowy

Wyższą, zasadniczą część profilu utworów jury górnej stanowi kompleks wapieni oksfordu środkowego i górnego, występujący w trzech zazębiających się ze sobą facjach: płytowej,
uławiconej (gruboławicowej) i skalistej (Dżułyński 1952; Kutek i in. 1977; Wierzbowski 1978;
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Matyja & Tarkowski 1981; Hoffmann & Matyszkiewicz 1989; Koszarski 1995; Matyja &
Wierzbowski 1995, 2004; Matyszkiewicz, 1997a, b; Płonczyński 2000b; Matyszkiewicz i in.
2004a, b; 2007; Gradziński i in. 2008). Pierwsze z nich, charakterystyczne dla utworów oksfordu środkowego, wykształcone są jako mikrytowe, jasnobeżowe i białoszarokremowe, cienkopłytowe (ławice do około 15 cm grubości) i margliste wapienie mikrytowe. Mają oddzielność
płytkowo-kostkową. Są ubogie w makrofaunę (Dżułyński 1952; Hoffmann & Matyszkiewicz
1989; Matyszkiewicz, 1997a; Płonczyński 2000b; Ostrowski 2005; Matyszkiewicz i in. 2007,
2012). Dwie pozostałe facje są najbardziej rozpowszechnione w późnym oksfordzie. Wapienie
skaliste to bardzo twarde, masywne lub gruzłowe, mikrytowe bądź drobnosparytowe wapienie
barwy jasnobeżowej (na powierzchni świeżej) lub białej (na powierzchni zwietrzałej). Dają
się w nich wyróżnić niewielkie, laminarne pustki skalne, tzw. stromatactis (Matyszkiewicz
1997b). Mikroskopowo to wapienie pelityczne lub organodetrytyczne. Występuje w nich
uboga fauna gąbek krzemionkowych, ramienionogów, amonitów, mszywiołów, serpuli,
otwornic i innych. Cechują się brakiem uławicenia i konkrecji krzemionkowych, a także
dużą odpornością na denudację. Tworzyły one gąbkowo-mikrobialne budowle węglanowe
nazywane biohermami (Matyja & Pisera 1991; Płonczyński 2000b; Krajewski & Matyszkiewicz 2004; Ostrowski 2005; Gradziński i in. 2008). Wapienie uławicone to pelityczne
i organodetrytyczne, jasnobeżowe lub szare, masywne wapienie najczęściej z licznymi konkrecjami krzemionkowymi typu krzemienie i płaskury występującymi najczęściej w fugach
międzyławicowych. Cechują się gruboławicowym wykształceniem (0,5–2,5 m). Występują
w nich strefy silnie zsylifikowanych wapieni krzemionkowych. Cechą charakterystyczną facji
jest występowanie licznej fauny, głównie ramienionogów, gąbek, amonitów i małży. Skały
te otaczają i podścielają wapienie skaliste (Dżułyński 1952; Koszarski 1995; Matyszkiewicz
1997a; Ostrowski 2000; Płonczyński 2000b). Pionowa i pozioma zmienność facjalna utworów
oksfordu była tematem licznych badań. Wśród najważniejszych czynników warunkujących
jej występowanie należy wymienić: ruchy eustatyczne (Leinfelder 1993), przyrastanie szczytów budowli węglanowych do normalnej i sztormowej powierzchni falowania (Matyszkiewicz & Krajewski 1996; Matyszkiewicz 1997a; Matyszkiewicz i in. 2001, 2006), zmiany
w natlenieniu wody (Keupp i in. 1993; Leinfelder 1993), morfologię dna (Jędrys i in. 2004;
Matyszkiewicz 2004; Matyszkiewicz i in. 2006), lokalizację budowli na szelfie (Matyja &
Wierzbowski 1996), synsedymentacyjną tektonikę (Matyszkiewicz i in. 2006), ekologiczne
współzależności pomiędzy grupami organizmów tworzących biohermy (Ostrowski 2005),
zawartość w wodzie morskiej substancji organicznych (Matyszkiewicz i in. 2012) i energię
środowiska sedymentacji (Matyszkiewicz i in. 2012).
W kimerydzie nastąpiło stopniowe spłycanie oceanu Tetyda. Na obszarze krakowskim
zaznaczyło się ono sedymentacją margli wapnistych i ilastych z kryształami gipsu, nad którymi
znajduje się powierzchnia erozyjna. Łączna miąższość utworów jury górnej w rejonie Doliny Będkowskiej wynosi około 30 m i wzrasta w kierunku wschodnim do 215 m w rejonie
Cianowic (Płonczyński 2000b). Utwory jury (najczęściej z oksfordu) są rozcięte przez powierzchnię abrazyjną, na której występują liczne duże konkrecje krzemionkowe typu płaskura.
Nad utworami jury, w profilu litostratygraficznym omawianego obszaru istnieje długa luka
stratygraficzna sięgająca po apt. Morze zaczęło ponownie wkraczać na obszar podkrakowski
pod koniec wczesnej kredy (Marcinowski 1974). Transgresja miała charakter powolny i była
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rozdzielana okresami regresji. Rutkowski (1965) wyróżnił w osadach górnej kredy trzy cykle
sedymentacyjne rozpoczynające się od twardego dna (Jasionowski 1995; Olszewska-Nejbert
2004) i zaznaczające się w osadach węglanowych stopniowym wzrostem udziału kwarcu,
glaukonitu i fosforytów. Najstarszymi znanymi osadami kredy są białe i zielonkawe piaski
albu i / lub cenomanu (Bukowy 1956, 1960; Małecki 1959; Marcinowski 1974; Tarkowski
& Liszka 1984; Płonczyński 2000b) oraz zalegające bezpośrednio na powierzchni abrazyjnej
cenomańskie zlepieńce kwarcowe. Nad nimi występuje 10-metrowej miąższości kompleks
margli, wapieni inoceramowych i otwornicowych oraz gez turonu (Alexandrowicz 1954,
1956). Osady koniaku występują na omawianym obszarze lokalnie i w małych miąższościach
(Walaszczyk 1992; Olszewska-Nejbert 2004; Olszewska-Nejbert & Świerczewska-Gładysz
2013). Lokalnie brak także marglistych utworów santonu (Machaniec & Zapałowicz-Bilan
2005; Kołodziej i in. 2010). Zasadniczą część odsłonięć utworów górnej kredy obszaru
krakowskiego tworzą osady kampanu w postaci margli, opok i wapieni marglistych, z licznymi czertami (Alexandrowicz 1954; Gradziński 1961; Machaniec & Zapałowicz-Bilan
2005; Zapałowicz-Bilan i in. 2009; Stachacz i in. 2013). Podobny charakter mają osady
późnego mastrychtu. Brak osadów późnego mastrychtu świadczy o wydźwignięciu obszaru
krakowskiego i jego erozji. Osady kredy na omawianym obszarze występują szczątkowo,
tylko lokalnie osiągając 25 m. Miąższość utworów kredy rośnie w kierunku wschodnim,
osiągając swoje maksimum wynoszące 800–1000 m w niecce miechowskiej (Walaszczyk
1992; Jurkiewicz 1999; Stupnicka 2007). Liczne nieciągłości, luki stratygraficzne, obecność
twardych den oraz niezgodności kątowych świadczą o zróżnicowanej historii geologicznej
rejonu podkrakowskiego (Sujkowski 1926, 1931; Marcinowski 1974; Walaszczyk 1992;
Jasionowski 1995; Olszewska-Nejbert 2004; Kołodziej i in. 2010; Olszewska-Nejbert &
Świerczewska-Gładysz 2013).
Na przełomie kredy i paleogenu doszło do regresji morza, wynurzenia obszaru krakowskiego i rozpoczęcia okresu intensywnej denudacji. W jej efekcie utwory jury i kredy zostały
częściowo ścięte erozyjnie i utworzyły paleogeńską powierzchnię zrównania (Rutkowski
1989). Trwała też intensywna erozja rzeczna, która spowodowała względne obniżenie bazy
erozyjnej nawet o 100 m (Płonczyński 2000b). W wyniku niepokoju tektonicznego fazy laramińskiej doszło do ostatecznego uformowania monokliny śląsko-krakowskiej oraz powstania
sieci uskoków. Prawdopodobnie wśród osadów paleogenu należy wyróżnić dość rzadkie osady
piasków i iłów powstałych z rozmywania osadów kredowych – tzw. piaski formierskie. Są
to grubo- i średnioziarniste, czerwonawe piaski z fragmentami jurajskich krzemieni, przeławicane żwirami kwarcowymi oraz zielonkawokremowe piaski z wkładkami zielonych iłów.
Wypełniają one leje i szczeliny krasowe (Alexandrowicz 1969; Krysowska-Iwaszkiewicz
1974; Gradziński 1977a, b, 2004; Płonczyński 2000b). W trakcie trwającej denudacji, na
wychodniach górnojurajskich wapieni uławiconych i pomiędzy ostańcowymi wzgórzami
tworzyły się paleogeńskie pokrywy zwietrzelinowe. Są one złożone głównie z całych bądź
pokruszonych fragmentów buł krzemiennych oraz fragmentów górnojurajskich wapieni. Rumosze zwietrzelinowe współwystępują czasami z czerwonobrunatnymi, plastycznymi glinami
zwietrzelinowymi (Pokorny 1963; Krysowska-Iwaszkiewicz 1974; Felisiak 1992). Stanowią
one residuum po zwietrzałych wapieniach oksfordu. Ich miąższość zmienia się w granicach
1–4 m, lokalnie, w rejonie Bębła do 9 m (Płonczyński 2000b).
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W wyniku alpejskich ruchów fazy sawskiej obszar podkrakowski uległ zuskokowaniu,
a południowa część obszaru, położona w obrębie rowu krzeszowickiego oraz dolin Kluczwody, Korzkwi i Dłubni, została włączona w obręb utworzonego zapadliska przedkarpackiego
(Ryc. 3.6; Krokowski 1984). W wyniku transgresji morskiej, w tortonie doszło do sedymentacji
warstw skawińskich wykształconych w postaci piasków heterosteginowych o miąższości do
15 m (Bukowy 1956). Na opisywanym obszarze brak jest znanych z rejonu Krakowa wapieni
ostrygowych (Płonczyński 2000b).

Ryc. 3.6. Budowa geologiczna południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej według
Gradzińskiego (2009), zmieniona: 1 – młodszy paleozoik; 2 – jura; 3 – kreda; 4 – miocen;
5 – dyslokacje

W pliocenie doszło do regresji morza, a odsłonięty teren ulegał denudacji. Pozostałością
po niej jest powierzchnia zrównania, która rozcina utwory miocenu i kredy. Rzeźba terenu
była modelowana przez rzeki płynące z północy na południe (Dżułyński i in. 1966).
Na początku plejstocenu na obszar krakowski z północy nasunął się lądolód. Tworzył
on zwartą pokrywę przykrywającą prawdopodobnie nawet najwyższe wzniesienia w rejonie
Jerzmanowic (Gilewska 1972). Zlodowacenia południowopolskie pozostawiły na omawianym
obszarze pokrywy glin zwałowych i osady wodnolodowcowe. Gliny zwałowe o miąższościach
do kilku metrów rozpoznane zostały w otworach wiertniczych położonych na wschód od
obszaru opracowania. O ich znacznym rozprzestrzenieniu pod pokrywami lessów świadczyć
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mogą liczne głazy narzutowe pochodzenia skandynawskiego. Na wysokościach 15–20 m
ponad dnami współczesnych dolin, często tuż pod pokrywą lessów, w nieciągłych płatach
występują fluwioglacjalne piaski i żwiry o miąższościach do kilku metrów (Płonczyński
2000b). Wśród osadów zlodowaceń północnopolskich znane są rzeczne i wodnolodowcowe
piaski i żwiry terasów nadzalewowych (4,0–6,0 m n.p. rzeki). Piaski zawierają liczne otoczaki
skał kredowych, głównie margli i opok. W analizowanym rejonie osadami o największym
rozprzestrzenieniu są lessy. Pokrywają one zarówno powierzchnię Wyżyny Ojcowskiej, jak
i stoki jej dolin. Występują w dwóch facjach: wysoczyznowej (żółtobeżowe, bezstrukturalne
zawierające węglanowe konkrecje, tzw. kukiełki lessowe, o miąższościach rzędu od kilku do
kilkunastu metrów) oraz zboczowej (żółtordzawe lub żółtopopielate, ze śladami laminacji,
z licznymi okruchami utworów podłoża, z rzadkimi konkrecjami węglanowymi; Walczak
1956; Alexandrowicz 1983; Płonczyński 2000b).
Wśród osadów holocenu, w dolinach: Prądnika, Będkówki i Kluczwody występują
piaski i żwiry oraz mułki, gliny i piaski (mady) terasów zalewowych 0,5–3,0 m n.p. rzeki.
Są to osady o charakterze glin lessopodobnych oraz aluwialnych piasków, przewarstwionych
rumoszami skał podłoża (głównie krzemieni, wapieni, opok i margli), o łącznej miąższości
od kilku do kilkunastu metrów. Wiek tych osadów został w okolicy Ojcowa określony na
9040 ±90–510 ±100 lat (Krysowska-Iwaszkiewicz 1974; Alexandrowicz 1988, 1993; Płonczyński 2000b). W Dolinie Sąspowskiej, w dwóch izolowanych miejscach występują martwice
wapienne (Szulc 1984; Ślusarz 2010). Budują one charakterystyczny, 2-metrowej wysokości
próg skalny z kaskadą na potoku oraz 5-metrowej wysokości skarpę. Dna dolin pokrywają
piaszczyste bądź pyłowate namuły denne. Osady piaszczyste występują w otoczeniu piasków
eolicznych, a pyłowate mają charakter lessopochodny.
Poza wymienionymi osadami, w rejonie objętym opracowaniem, na zboczach dolin
i stromych wąwozów oraz u podnóży wzniesień występują także nierozdzielone (plejstoceńskie
bądź holoceńskie) deluwialne mułki, piaski, rumosze i okruchy skalne (Płonczyński 2000b).

3.2. Rzeźba terenu
Rejon OPN ma krajobraz charakterystyczny dla wyżynnych obszarów krasowych
(Ryc. 3.7; Gradziński i in. 2008). Istniejąca rzeźba terenu jest w nim głównie efektem zróżnicowanej podatności skał na erozję. Jej cechą charakterystyczną jest występowanie wierzchowiny – wyżynnej powierzchni morfologicznej, łączącej spłaszczenia położone powyżej stoków
wcięć erozyjnych (Ryc. 3.8A). Pofalowana, a miejscami płaska powierzchnia płaskowyżu jest
łagodnie nachylona w kierunku północno-wschodnim – zgodnie z generalnym kierunkiem
zapadania monokliny śląsko-krakowskiej. Jej wysokość w analizowanym obszarze maleje
od około 480 m n.p.m. (w części zachodniej) do około 300 m n.p.m. (w części północno-wschodniej). Wierzchowina jest przykryta pokrywami lessów, spod których wyrastają liczne
ostańce denudacyjne (Pokorny 1963; Alexandrowicz S.W. & Alexandrowicz Z. 2003, 2004;
Nita 2004). Stanowią je najczęściej wychodnie wapieni skalistych, które ze względu na swą
wysoką odporność na denudację oparły się procesom erozyjnym, tworząc tzw. góry świadki.
Na analizowanym obszarze najwięcej ostańców wierzchowinowych znajduje się w rejonie
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Jerzmanowic (zob. mapa geostanowisk – Ryc. 4.7). Pojedyncze skałki najczęściej zajmują
powierzchnię 700–1000 m2 (w rzadkich przypadkach jest ona większa od 2500 m2. Ich
względna wysokość najczęściej nie przekracza 10 m. W nielicznych przypadkach (np. Łysa,
in. Fiala, Wielka, Duże Skałki) dochodzi do 30 m. Za kulminację Płyty Ojcowskiej uchodzi
skałka Grodzisko (512,8 m n.p.m.). Po Górze Janowskiego (in. Zamkowej, 515,6 m n.p.m.)
w rejonie Podzamcza koło Zawiercia, stanowi drugie najwyższe wzniesienie całej Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej. Ostańce wierzchowinowe występują jako pojedyncze turnie
lub tworzą grupy, często o charakterze murów skalnych. Typowa jest dla nich asymetryczna
budowa, przejawiająca się występowaniem stromych ścian o ekspozycji wschodniej i połogich
eksponowanych na zachód (np. Grodzisko, Łysa, Polnik). Szczytowe, płasko ścięte powierzchnie skałek stanowią ślad najstarszej powierzchni zrównania i są zbliżone do powierzchni
stropowej utworów górnej jury (Płonczyński 2000b). W obniżeniach morfologicznych,
pomiędzy grupami skałek występują paleogeńskie gliny zwietrzelinowe z rumoszami skał
wapiennych, będące residuum po zwietrzeniu i erozji wapieni uławiconych (Pokorny 1963).

Ryc. 3.7. Numeryczny model terenu OPN i jego okolic (WODGiK w Krakowie): 1 – linie przekrojów
morfologicznych (zob. Ryc. 5.20); 2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy
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Powierzchnia wierzchowiny rozcięta jest licznymi dolinami i stromymi wąwozami, często
o charakterze jarów (Walczak 1956; Dżułyński i in. 1966). Centralną część analizowanego
obszaru zajmuje dolina Prądnika, która wraz ze swoim prawym odgałęzieniem – Doliną Sąspowską, na około 100 m głębokości, wcina się w Płytę Ojcowską (Ryc. 3.8B). W środkowej
części badanego obszaru jej przebieg jest zbliżony do południkowego. W części północnej
i południowej zmienia się na północny zachód – południowy wschód. Płonczyński (2000a, b)
zauważa, że przebieg doliny jest związany z pierwotną, intersekcyjną granicą występowania
na monoklinie śląsko-krakowskiej utworów kredy. Daje się zauważyć wyraźną asymetrię sieci
dolinnej. Sieć bocznych dolin i wąwozów położonych po zachodniej stronie doliny Prądnika
(Babie Doły, Sokolec, Węgielny Dół, Błotny Dół, Słupianka, Koziarnia, Jamki, Dzikowiec,
Pradła, Puklowiec, Ciasne Skałki, Skałbania, Korytania, Stodoliska, Złodziejowy Dół) jest
znacznie bardziej rozbudowana niż po stronie wschodniej (wąwozy: Pilny Dół, Paduch, Wilczy
Dół, Wrześnik, Wawrzonowy Dół, Smardzowicki, Żydowski, Maszycki). Wyjątek stanowi –
wpadająca od północy do doliny Prądnika – Dolina Zachwytu (in. Młynnicka; Ryc. 3.7).
Boczne dolinki i wąwozy cechują się zmiennym profilem poprzecznym w części górnej, o charakterze nieckowatym, często typu rozłóg (Ryc. 3.8A), w dolnej zaś płaskodennym (Ryc. 3.8C)
bądź wciosowym (Ryc. 3.8D). U ich wylotów tworzą się stożki napływowe (Ryc. 3.8E).
Większość form dolinnych i wąwozów krasowych ma charakter suchy bądź okresowy. Tylko
w nielicznych, najgłębiej wciętych dolinach (Prądnika, Będkówki, Kluczwody) płyną aktywne
cieki powierzchniowe (Ryc. 3.8F, 3.9A). Na morfologicznych progach skalnych budowanych
przez zsylifikowane odmiany wapieni lub holoceńskie martwice wapienne tworzą się niewielkie kaskady (Ryc. 3.9B) lub wodospady (np. Szum w Dolinie Będkowskiej). U wylotów
wąwozów i bocznych dolin często występują skalne bramy, np. Brama Będkowska, Brama
Krakowska (Ryc. 3.8C; Alexandrowicz S.W. & Alexandrowicz Z. 2004; Gradziński i in. 2008).
W stromych zboczach dolin i ścianach wąwozów odsłaniają się wapienie górnej jury w facji
uławiconej (Ryc. 3.9A) bądź skalistej (Ryc. 3.9C). Tworzą charakterystyczne skalne ściany,
grzędy, turnie, baszty i iglice (Alexandrowicz S.W. & Alexandrowicz Z. 2003, 2004; Nita 2004;
Gradziński i in. 2008). Pod skalnymi ścianami tworzą się stożki piargowe i rumosze zboczowe.
Dżułyński i in. (1966) w zboczach dolin wyróżnili poziomy tarasów skalnych, znaczące od
pliocenu po plejstocen cztery okresy wzmożonej erozji bocznej. W dolinach rozwinęły się dwa
poziomy tarasów akumulacyjnych: zalewowy niższy – obejmujący kamieniec, o wysokości
do 0,5 m p.p. rzeki oraz zalewowy wyższy (rędzinny) o wysokości do 0,5–3,0 m p.p. rzeki.
Lokalnie, w wąskich fragmentach dolin, zachował się także taras nadzalewowy z okresu
zlodowaceń północno i / bądź środkowopolskich, o wysokości 4,0–6,0 m p.p. rzeki (Płonczyński 2000b). Podobnie rozwinięte są także doliny: Sąspowska, Będkowska i Kluczwody.
Rejon Płyty Ojcowskiej jest szczególnie bogaty w formy krasu powierzchniowego i podziemnego (Gradziński i in. 2008). W samym OPN znane są obecnie 742 jaskinie o łącznej
długości 7125 m (Ryc. 3.9D; Gradziński 1977a; Gradziński & Szelerewicz 2004; Gradziński
i in. 2011b). Większość z nich (480 jaskiń) jest położona na zboczach doliny Prądnika i jej
bocznych odgałęzień. Na obszarze zlewni Sąspówki znajduje się 249 jaskiń. 13 jaskiń jest
usytuowanych w dolinach Korzkiewki i Naramki (Gradziński 1962, 2011; Kowalski i in.
1967; Szelerewicz & Górny 1986; Bisek i in. 1992; Felisiak 1992; Gradziński i in. 1994,
1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2011b; Madeyska 2000).
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Ryc. 3.8. Wybrane formy krajobrazu OPN i jego okolic: A – rozcięcie erozyjne wierzchowiny w rejonie
Woli Kalinowskiej; B – środkowa część doliny Prądnika z masywami Chełmowej Góry (z lewej) i Góry
Koronnej (z prawej); C – Brama Krakowska u wylotu wąwozu Ciasne Skałki; D – wciosowy charakter
środkowej części wąwozu Złodziejowy Dół; E – stożek napływowy u wylotu nienazwanej dolinki
w Prądniku Czajowskim; F – Prądnik w rejonie Góry Koronnej
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Ryc. 3.9. Wybrane formy krajobrazu OPN i jego okolic: A – skała Wójtowa zbudowana z wapieni górnej
jury w facji uławiconej i uregulowany fragment Prądnika w rejonie Prądnika Czajowskiego; B – kaskada
na potoku w Dolinie Sąspowskiej; C – spękania ciosowe w wapieniach górnej jury, w facji skalistej
(masyw Góry Koronnej); D – odsłonięty fragment freatycznego korytarza Jaskini Ciemnej; E – ponor
Łykawiec w wierzchowinie w Iwinach koło Murowni; F – U-kształtny profil doliny Prądnika przy
wylocie Doliny Sąspowskiej

49

Najdłuższą jaskinią OPN jest Jaskinia Łokietka (320 m). Długość 24 jaskiń jest większa bądź równa 40 m. Najgłębszą jaskinią jest Jama Ani (−30,5 m, Gradziński i in. 2011b).
Poza OPN obszarem szczególnie bogatym w formy krasu podziemnego jest rejon dolinek
podkrakowskich, szczególnie: Będkowskiej (z największą Jaskinią Nietoperzową o długości
326 m) i Kluczwody (z największą Jaskinią Wierzchowską Górną o długości 975 m; zob. mapa
geostanowisk – Ryc. 4.7; Szelerewicz & Górny 1986; Górny i in. 2010). Typowymi formami
wyżynnego krasu powierzchniowego są leje krasowe. W badanym rejonie z największym nagromadzeniami tych form mamy do czynienia w części wierzchowiny położonej wokół dolin
Kluczwody i Będkowskiej, w rejonie Woli Kalinowskiej oraz na wschód od rejonu Pieskowej
Skały (zob. mapa geostanowisk – Ryc. 4.7). Mają one formy okrągłe bądź owalne, średnice
od kilku do kilkudziesięciu metrów oraz głębokość do 8 m. Często są wypełnione osadami
paleogenu lub wodą (np. w rejonie Bębła). W dnach lejów, w okresach deszczowych tworzą się
niewielkie ponory, lokalnie nazywane łykawcami (Ryc. 3.9E; Górny 1994, 1995; Płonczyński
2000b; Gradziński i in. 2011a). Charakterystycznym elementem krajobrazu są także antropogeniczne wcięcia drogowe i niewielkie wąwozy rozwijające się w pokrywach lessowych.
Największy wpływ na rozwój i obecny kształt krajobrazu Płyty Ojcowskiej miały procesy
krasowe niszczące węglanowe utwory monokliny śląsko-krakowskiej (Gradziński i in. 2008).
Zostały zainicjowane na granicy kredy i paleogenu, w okresie efektywnej regresji późnokredowego morza (Rutkowski 1989). Procesy te, ze zróżnicowaną intensywnością warunkowaną
zmianami klimatu, trwają do dziś. Drugim czynnikiem, który w znacznym stopniu wpłynął
na rozwój krajobrazu, była denudacja. Odpowiada ona za powstawanie powierzchni zrównania i odsłonięcie form skałkowych występujących na wierzchowinie. Ich wypreparowanie
umożliwiła zmienność facjalna i zróżnicowana odporność skał na erozję. Denudacja działała
w sposób selektywny. Utwory mniej odporne były usuwane, a na powierzchni pozostawały
początkowo skaliste wzgórza twardzielowe, a następnie ostańce denudacyjne (Alexandrowicz
& Alexandrowicz 2003; Matyszkiewicz i in. 2004a). Dalszy rozwój rzeźby Płyty Ojcowskiej
spowodowały alpejskie ruchy tektoniczne. W miocenie na południową krawędź platformy
północnoeuropejskiej z południa nasunęły się płaszczowiny karpackie. Sztywna, południowa
krawędź platformy uległa licznym deformacjom nieciągłym. Tektonika dysjunktywna spowodowała podział obszaru na tektoniczne bloki, z których część została wyniesiona i utworzyła
zręby, a część została pogrążona i utworzyła rowy tektoniczne. Płyta Ojcowska uległa elewacji
względem sąsiadującego od południa rowu krzeszowickiego. W pliocenie omawiany obszar był
erodowany i podlegał zjawiskom krasowym. Utworzyła się sieć dolin i skalistych wąwozów.
W utworach górnej jury rozwijały się jaskinie (Gradziński 1962), a na powierzchni odsłaniały
się ostańce denudacyjne (Alexandrowicz & Alexandrowicz 2003). W czasie plejstocenu Płyta
Ojcowska podlegała intensywnemu wietrzeniu fizycznemu. W wyniku działalności zamrozu
w skałach dochodziło do poszerzania szczelin ciosowych oraz dezintegracji blokowej i granularnej. Tworzyły się pokrywy zboczowe i stożki piargowe. Stopniowo poszerzane były
odstępy pomiędzy monolitami skalnymi. W okresach interglacjalnych rozwijały się procesy
krasowe. W okresie peryglacjalnym, w końcowym etapie zlodowacenia Wisły, relief Płyty
Ojcowskiej był miejscem sedymentacji pokrywy lessowej. W dolinach tworzyły się lessowe
tarasy (Alexandrowicz & Alexandrowicz 2003). Ostatni etap rozwoju rzeźby Płyty Ojcowskiej
przypada na holocen. W okresie tym na wychodniach skał węglanowych tworzyły się gleby
typu rędziny (zob. rozdz. 3.4).
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3.3. Hydrografia
Obszar opracowania należy do zlewni Morza Bałtyckiego i jest położony w dorzeczu
Wisły. Według regionalizacji hydrogeologicznej znajduje się w obrębie regionu XVII – krakowsko-wieluńskego (Kowalczewska & Józwiak 1986). Nowsza regionalizacja, autorstwa
Paczyńskiego & Sadurskiego (2007), która oparta została na wytycznych obowiązującej
dyrektywy wodnej (Council of Europe 2000), lokuje analizowany obszar w zachodniej części
subregionu wyżynnego środkowej Wisły, w jednostce jednolitej części wód podziemnych
(JCWPd) o numerze 150. Centralna część rejonu badań znajduje się w zlewni (siódmego poziomu; Czarnecka i in. 2006) potoku Prądnik (in. Prątnik, Promnik; Ryc. 3.8F, 3.9A) – lewego
dopływu Wisły, północna należy do zlewni Doliny Zachwytu (ósmy poziom), wschodnia do
zlewni Minóżki i Korzkiewki (siódme poziomy), południowo-zachodnia do zlewni lewych
dopływów Rudawy: Będkówki (piąty poziom) i Kluczwody (szósty poziom), a zachodnia
do zlewni Sąspówki (siódmy poziom; Ryc. 3.10). Górna część potoku Prądnik nosi nazwę
Sałaszówka (in. Sułoszówka), a dolna Białucha.

Ryc. 3.10. Mapa hydrograficzna OPN i jego okolic według Różkowskiego (1997): 1 – ciek
powierzchniowy; 2 – źródło; 3 – ponor; 4, 5 – zbiornik wodny; 6 – granica zlewni; 7 – hydroizohipsy
głównego, użytkowego poziomu wodonośnego; 8 – obszar OPN; 9, 10 – izohipsy (główne i podrzędne)
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Źródła potoku znajdują się w północnej części zlewni, we wsi Sułoszowa („Źródło koło
Kościoła”). Skokowy przyrost przepływu Prądnika następuje po przekroczeniu przez potok północnej granicy OPN i zasileniu jego wód przez wydajne źródła: „Pod Orczykiem” (wydajność
ponad 10 l/s) oraz „Przy Stawie” i „Przy Zamku” (Soja 2008). Wody powierzchniowe spływają
w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Rzeka w swym górnym fragmencie płynie
w głęboko wciętej dolinie typu jar. Ma charakter meandrujący (Ryc. 3.10, 3.11A). Górny bieg
potoku w obrębie wsi Sułoszowa i jego fragmenty w rejonie Prądnika Czajowskiego zostały
uregulowane, przez co rzeka zatraciła swój naturalny charakter (Ryc. 3.9A). Dżułyński i in.
(1966) w zboczach doliny wyróżnili cztery poziomy tarasów skalnych, wyznaczające kolejne
etapy rozwoju rzeźby. Pod powierzchnią plioceńskiej penepleny badacze wyróżnili typowe
systemy skalnych półek na wysokościach około: 460 m n.p.m., 415 m n.p.m., 390 m n.p.m.
i 370 m n.p.m. Prądnik łączy się z Wisłą na jej 81,9 kilometrze. Całkowita długość potoku
wynosi 33,4 km, a powierzchnia jego zlewni około 195 km2. W obszarze objętym opracowaniem powierzchnia zlewni Prądnika (z pominięciem zlewni sprzężonych) wynosi 31,05 km2
(Zał. 11). W granicach OPN jego długość wynosi około 12 km, a spadek 7,8‰ (Soja 2008;
Baścik & Partyka 2011). W obrębie analizowanego obszaru Prądnik ma jeden stały dopływ –
Sąspówkę (Świergolik & Różkowski 2013). Pozostałe cieki mają charakter okresowy bądź
epizodyczny. Sąspówka ma swoje źródła w miejscowości Sąspów, powyżej kościoła. W granicach wsi potok jest zasilany jeszcze czterema innymi, mało wydajnymi źródłami. Znaczący
przyrost jego przepływu następuje po zasileniu go przez źródła: „Ruskie”, „Spod Graba”,
„Filipowskiego” i „Harcerza” (Ryc. 3.10, 3.11C; Alexandrowicz & Wilk 1962; Dynowska
1983; Chełmicki 2001; Baścik & Partyka 2011; Świergolik & Różkowski 2013). Układ sieci
hydrograficznej ma charakter dendrytyczny. W 1985 roku w dolinie osiedlono bobry, które
tworzyły na Sąspówce liczne tamy i zalewiska. Około 1200 m przed połączeniem z Prądnikiem
potok rozdziela się, tworząc Młynówkę zasilającą stawy rybne poniżej Ojcowa (Ryc. 3.10).
Sąspówka jest prawym dopływem Prądnika. Łączy się z nim tuż poniżej miejscowości Ojców
(Suliński i in. 2001). U wylotu bocznej doliny potok utworzył wyraźny stożek napływowy.
Do połączenia z Sąspówką powierzchnia zlewni Prądnika (wraz ze zlewniami sprzężonymi)
wynosi 51,89 km2. Całkowita długość Sąspówki wynosi około 5,4 km, a jej spadek 21,8‰.
Zlewnia cieku ma powierzchnię 13,6 km2, w tym w obszarze objętym opracowaniem około
12,7 km2 (Zał. 11; Soja 2008).
Na 21,6 kilometrze Prądnika, w miejscowości Ojców, od 1930 roku funkcjonuje wodowskaz „Ojców”. Urządzenie rejestruje poziom wody w Prądniku oraz przepływy, które pochodzą z fragmentu zlewni o powierzchni około 67,5 km2 (Soja 2008; Baścik & Partyka 2011).
W okresie rejestracji (1930–1989) najwyższy poziom wody w Prądniku wynosił 2810 mm,
a najniższy 640 mm. Analiza przepływów dała szerszy hydrologiczny obraz analizowanego
rejonu. Zlewnia Prądnika cechuje się reżimem gruntowo-deszczowo-śnieżnym oraz wyrównanymi stanami wody i przepływami (Soja 2008; Baścik & Partyka 2011). W ujęciu rocznym
najczęściej zaznacza się jedna kulminacja stanu wód, która związana jest z wiosennymi
roztopami oraz opadami deszczu. Przypada ona na kwiecień lub marzec. Niższa kulminacja
ma z reguły miejsce w lecie i jest związana z okresowymi (co 2–3 lata), silnymi opadami
deszczów typu rozlewne lub nawalne (Soja & Partyka 2004; Soja 2008). Najniższe wartości przepływu przypadają na okres zimy i wynoszą około 2,8 l/s/km2 (Kroczak i in. 2012).
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Przepływ, którego prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 1% (tzw. woda 100-letnia),
obliczony dla profilu w Ojcowie wynosi 77 m3/s (Partyka 1999; Soja & Partyka 2004; Soja
2008). Średni miesięczny przepływ dla potoku Prądnik wynosi 43 m3/s (Kroczak i in. 2012).
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Ryc. 3.11. Wybrane obiekty hydrograficzne OPN: A – meandrujący Prądnik w rejonie wzgórza Okopy;
B – „Źródło Miłości” – wtórne; C – „Źródło Harcerza” w Dolinie Sąspowskiej;
D – „Źródło Świętego Jana” – wtórne; E – wywierzysko u stóp Stokowej Skały w Prądniku
Czajowskim; F – stawy w Pieskowej Skale
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Szczególną rolę w krajobrazie omawianego obszaru odgrywają źródła (Baścik 2003, 2004;
Baścik & Partyka 2011). W literaturze pojawiają się niewielkie rozbieżności dotyczące ich
liczby. Jest to spowodowane okresowym bądź całkowitym zanikiem niektórych wywierzysk.
Podczas prac prowadzonych w OPN w latach 1973–1974 Dynowska (1983) zinwentaryzowała
w zlewni Sąspówki 7 źródeł, w Sułoszowej (do „Źródła Zamkowego”) 6 źródeł i w zlewni
Prądnika 18 źródeł. W trakcie prac prowadzonych w OPN w roku 1995 łącznie odnaleziono
21 źródeł (Ryc. 3.10; Soja 2008). Poza OPN większe skupiska wywierzysk znajdują się w dolinach Będkowskiej, Kluczwody oraz w miejscowościach Sułoszowa i Sąspów. Większość
istniejących źródeł ma tradycyjne nazwy np.: „Młynnik”, „Radości”, „Miłości”, „Świętego
Jana”, „Ruskie”, „Filipowskiego”, „Spod Graba”, „Harcerza”, „Będkowskie”, „Kluczwody”
(Ryc. 3.11B–E; Alexandrowicz & Wilk 1962; Dynowska 1983; Chełmicki 2001; Różkowski
& Pawlik 2001; Świergolik & Rózkowski 2013). Niemal wszystkie wywierzyska są położone
w dnach dolin. Znane jest jedno źródło występujące w obrębie wierzchowiny – „Mierziączka”. Jest ono położone na południowy zachód od Skały (Ryc. 3.10). Większość źródeł ma
charakter szczelinowo-krasowy, grawitacyjny, descenzyjny i podzboczowy. Źródła spękaniami
ciosowymi w górnojurajskich wapieniach drenują pozadolinne fragmenty wierzchowiny
i położony w niej szczelinowo-krasowy poziom wodonośny (Ryc. 3.10; Soja 2008; Baścik
& Partyka 2011). Wody wypływające na powierzchnię cechują się stałą temperaturą około
8–10°C, pH 7,5–8,0, twardością ogólną 208–260 mg CaCO3/dm3, zawartością wapnia (Ca2+)
około 78,6–99,4 mg/dm3, stężeniem magnezu (Mg2+) około 1,0–5,3 mg/dm3, zawartością chlorków (Cl−) około 7,1–18,1 mg/dm3, zmiennością azotanów (NO3−) w granicach 4,4–9,6 mg/dm3
oraz zawartością fosforanów (PO43−) w zakresie 0,04–0,58 mg/dm3 (Różkowski 1996; Siwek
2001; Ciszewski i in. 2004; Galas 2005; Miśkowiec i in. 2013).
Omawiany obszar nie ma większych, naturalnych zbiorników wodnych. Jedynymi naturalnymi nagromadzeniami wód powierzchniowych są niewielkie, stałe bądź okresowe oczka
wodne powstające jako wypełnienia wodą opadową lejów krasowych. Najczęściej tworzą się
one w okresach wiosennych, w wyniku nagromadzenia wód roztopowych. Większość z nich
jest odwadniana ponorami. Do najbardziej znanych należy Łykawiec położony w okolicy
przysiółka Iwiny koło Murowni (Ryc. 3.9E, 3.10; Górny 1994, 1995; Gradziński i in. 1998,
2011a). Na badanym obszarze funkcjonują dwa kompleksy sztucznych stawów hodowlanych
(Ryc. 3.10). Pierwszy z nich znajduje się pod zamkiem w Pieskowej Skale i w chwili obecnej
nie jest użytkowany (Ryc. 3.11F). Drugi, o łącznej powierzchni 4,29 ha, to zespół stawów
hodowlanych w Ojcowie (Ryc. 3.9F; Soja 2008).
Wody gruntowe analizowanego rejonu są zasilane opadami atmosferycznymi, dlatego
najważniejszym czynnikiem warunkującym zasobność i wahania poziomu nasycenia zbiorników wód podziemnych jest klimat (Małek & Kizior 2004; Brzeziak 2010). Występowanie
wód podziemnych jest bezpośrednio związane z budową geologiczną i rzeźbą terenu (Różkowski 2001). W obrębie analizowanego obszaru funkcjonują trzy podstawowe, nieciągłe
poziomy wodonośne: górnojurajski zbiornik wód podziemnych (GZWP 326), o charakterze
krasowo-szczelinowo-porowym; górnokredowy zbiornik wód podziemnych (GZWP 409),
o charakterze szczelinowym (Kleczkowski 1990) oraz o marginalnym znaczeniu – zbiornik
wód w utworach czwartorzędowych (Soja 2008). Pod względem użytkowym głównym poziomem wodonośnym jest zbiornik górnojurajski (Ryc. 3.10). Ma on zwierciadło swobodne,
którego głębokość uzależniona jest od morfologii terenu. Względny poziom wód gruntowych
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głównego poziomu użytkowego zmienia się w granicach od kilku do 112 m. Systemem
wywierzysk jego wody w największym stopniu zasilają cieki powierzchniowe (Soja 1998;
Kroczak i in. 2012). Średni współczynnik filtracji dla omawianego rejonu wynosi od 1·10−7
do 3·10−4 m/s. Wielkość zasobów odnawialnych górnojurajskiego zbiornika, wyliczona
modelowo dla zlewni Prądnika, w obszarze chronionym OPN wynosi 51 000 m3 na dobę
(Żurek & Różkowski 2008).
Wody Prądnika są objęte monitoringiem jakości prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Krakowie. W nawiązaniu do zasad klasyfikacji wód powierzchniowych ujętych w dyrektywie wodnej (Council of Europe 2000) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych (Dz.U. 2008 nr 162, poz. 1008), wody Prądnika w 2009 roku
w punkcie kontrolnym w Ojcowie otrzymały ocenę „stan ekologiczny dobry” (w pięciostopniowej skali ocen). Największymi zagrożeniami jakości wód cieków powierzchniowych
omawianego rejonu są mleczarnia w Skale oraz wieś Sułoszowa (Baścik & Partyka 2011).
Obszar OPN charakteryzuje się lokalnie wysoką, a w rejonie poniżej ujścia potoku
Sąspówka bardzo wysoką podatnością górnojurajskiego zbiornika wód podziemnych na
zanieczyszczenia (Różkowski 2006; Różkowski & Polonius 2006). Ze względu na występującą strukturę użytkowania terenu i niewielką liczbę ewentualnych źródeł zanieczyszczeń,
zagrożenie jakości wód górnojurajskiego GZWP oceniane jest jako umiarkowane (Górny
i in. 2001; Siwek 2004; Żurek & Różkowski 2008).

3.4. Gleby
Gleba jest jednym z głównych elementów środowiska przyrodniczego. Wraz z najniższą,
przyziemną częścią atmosfery stanowi ośrodek życia roślin i zwierząt. Spełnia w przyrodzie
wiele ważnych funkcji. Pozwala na rozwój, przemiany i odnawianie szaty roślinnej, a w ramach retencji glebowej21 umożliwia magazynowanie przez nią wody. Dzięki żyjącym w niej
drobnoustrojom (bakteriom, pierwotniakom, glonom, grzybom) umożliwia procesy rozkładu i mineralizacji szczątków organicznych, dzięki czemu przyczynia się do obiegu materii
w przyrodzie. Właściwości sorpcyjne gleby umożliwiają przyswajanie i trwałe wiązanie
niektórych polutantów, np. metali ciężkich (Zawadzki 1999).

3.4.1. Typy gleb
Jedną z najważniejszych jednostek systematycznych gleb uznawanych przez Polskie
Towarzystwo Gleboznawcze jest typ (PTG 1959, 1989, 2008; Systematyka gleb Polski
2011). Wyraża on aktualne stadium przekształceń gleby uwarunkowane procesami glebotwórczymi (Witek 1973; Zawadzki 1999; Mocek & Drzymała 2010; Skłodowski i in. 2014).
Na środowisko glebowe oddziałują różnorodne czynniki glebotwórcze: klimat, morfologia
21

Retencja glebowa – ważny element tzw. małej retencji polegający na zatrzymywaniu wody w strefie nienasyconej profilu glebowego. Zdolność ta zależy od rodzaju, struktury i składu chemicznego gleby. Niewielką
zdolnością do gromadzenia wody charakteryzują się gleby piaszczyste, iły i gliny (Zawadzki 1999).

55

terenu, szata roślinna i antropopresja, które prowadzą do przekształcenia skał w glebę. Ich
spektrum oraz intensywność warunkują kierunek zmian glebotwórczych, które z czasem
prowadzą do powstania gleb określonego typu (Systematyka gleb Polski 2011). Czynnikami
wyróżniającymi gleby są: różnorodność występujących profili glebowych oraz właściwości
chemiczne, fizykochemiczne i biochemiczne. Zmienność czynników występująca w obrębie
zasadniczych typów gleb jest powodem wyróżniania podtypów (Zawadzki 1999; Mocek &
Drzymała 2010; Skłodowski i in. 2014).
W rejonie OPN występują gleby należące do pięciu typów genetycznych. Są to gleby:
brunatne, płowe, rędziny, a także mady oraz gleby opadowo-glejowe (Ryc. 3.12; Zalewa
1993, 2001, 2008).

Ryc. 3.12. Syntetyczna mapa typów gleb OPN i jego okolic według Zalewy (2001, 2008) oraz danych
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach –
IUNG – PIB): gleby brunatne: B – właściwe, Bd – właściwe dyluwialne, Bw – wyługowane,
Bwd – wyługowane i kwaśne dyluwialne; F – mady rzeczne brunatne; OGw – opadowo-glejowe
właściwe; płowe: Pb – bielicowane, Pt – typowe; rędziny: R – inicjalne, Rb – brunatne, Rbrm – brunatne
mieszane, Rw – właściwe; antr. – przekształcone antropogenicznie; nieznany – typ gleby nieznany;
1 – obszar OPN; 2 – ciek powierzchniowy
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Gleby brunatne utworzyły się na podłożu zbudowanym ze zwietrzeliny wapieni i zalegających nad nią pylastych utworów lessowych (Ryc. 3.12). W typowym wykształceniu
charakteryzują się trójpodziałem profili glebowych, w których pod poziomem próchniczym
występuje mniej lub bardziej widoczny poziom brunatnienia. Jest on związany z wietrzeniem
skały macierzystej, przy czym produkty wietrzenia nie są odprowadzane i pozostają na
miejscu (Zawadzki 1999; Skłodowski i in. 2014). Występujący na analizowanym obszarze
podtyp gleb brunatnych właściwych (B) charakteryzuje się występowaniem profili Ol-Aa-ABbr-Bbr-Cg(ca)22 (Zalewa 2001, 2008). W wyniku wymywania i następnie transportu
luźne bądź słabo spojone fragmenty mineralne (główne pochodzące z lessów) są przenoszone z wysoczyzny i wyższych partii stoków do niższych części stoków oraz den dolin
i tam tworzą deluwia. Rozwijają się na nich gleby brunatne deluwialne (Bd; Zalewa 2001,
2008). W głębokich pokrywach lessowych zalegających na powierzchniach wierzchowiny, na zboczach, rzadziej u ich podnóży oraz w pyłach zalegających na gliniastej, silnie
szkieletowej zwietrzelinie wapiennej, wykształciły się gleby brunatne wyługowane (Bw)
bądź brunatne wyługowane dyluwialne (Bwd). Pod względem struktury profilu obserwuje
się w nich niewielkie różnice w stosunku do gleb brunatnych właściwych. Mają najczęściej płytszy i uboższy w substancję organiczną poziom próchniczy. Poziom brunatnienia
wykazuje mniej intensywne zabarwienie. Górna część profili jest z reguły odwapniona.
Dodatkowo,w poziomie tym często występują jasne plamy związane z procesem ługowania
węglanów (Zalewa 2001, 2008). W miarę jego postępowania wierzchnie warstwy gleby
wykazują często odczyn kwaśny (Witek 1973). W typowym wykształceniu ich profile mają
budowę Ol-A-Bbr-IIC(ca) (Zalewa 2008), a w przypadku prowadzenia upraw Ap-Bbr(t,fe)-Bbr-C-Cca (Zalewa 2008).
Oprócz gleb brunatnych gleby płowe są najczęściej występującymi w rejonie OPN
(Ryc. 3.12; Zał. 12). Podobnie jak gleby brunatne, wykształciły się na podłożu plejstoceńskich lessów i miąższość ich profili jest silnie uzależniona od ich grubości (Zalewa 2001,
2008). Najgrubsze profile reprezentowane są na płaskich fragmentach wierzchowinowych.
Ich miąższość maleje wraz ze spadkiem kąta nachylenia zboczy dolin. Występuje w nich
niewielkiej grubości, szary poziom próchniczy, który ku dołowi przechodzi w zubożały
w minerały ilaste, jasnożółty poziom przemywania (tzw. poziom płowy), pod którym
22

Oznaczenia poziomów glebowych według Systematyki gleb Polski (2011). Poziomy główne oznaczane
wielkimi literami, np.: A – poziom próchniczny; B – poziom wzbogacania – powstaje na skutek wmywania
składników wymytych z poziomu E – tlenków żelaza i glinu (Bhfe – poziom spodic, diagnostyczny dla gleb
bielicowych) oraz frakcji ilastej (Bt – poziom argillic, diagnostyczny dla gleb płowych) lub akumulacji in situ
(np. Bbr w glebach brunatnych); C – poziom skały macierzystej; E – poziom wymywania powstaje w procesie bielicowania (Ees) lub płowienia (Eet); O – poziom organiczny. Podpoziomy wynikające z pedogenezy
gleby, oznaczane małymi literami, np.: a – dobrze rozłożona materia organiczna zakumulowana w mineralnej
części gleby (stosuje się do poziomu A); an – (antropogeniczny) poziom wytworzony w wyniku gospodarczej
działalności człowieka (poza uprawą roli); br – akumulacje in situ, typowe dla gleb brunatnych (stosuje się do
poziomu B); ca – akumulacja węglanu wapnia; et – wymycie frakcji ilastej; fe – iluwialna akumulacja żelaza;
g – cechy glejowe lub poglejowe; l – podpoziom ściółki w powierzchniowej części poziomu głównego O;
p – poziom rozluźniony, wzruszony przez orkę lub inny zabieg spulchniający; t – iluwialna akumulacja frakcji
ilastej w glebach mineralnych (stosuje się do poziomu B), w glebach organicznych oznacza torf (stosuje się
do poziomu O).
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znajduje się charakterystyczny dla gleb płowych ciemnożółty lub ciemnobrunatny poziom
argillic (Systematyka gleb Polski 2011). Jest to strefa, w której osadza się materiał ilasty
wymywany z wyższych części profilu. Jak podaje Zalewa (2001, 2008), pola uprawne występujące w okolicach OPN położone są najczęściej na glebach płowych, przekształconych
w trakcie uprawy ziemi. Gleby takie mają poziomy Ap-Eet-Bt-C lub Aan-Eet-Bt-C (Zalewa
2008). Na dolnej granicy warstwy ornej występują ślady oglejenia23 opadowego. W glebach
płowych typowych (Pt) można obserwować poziom próchniczy o zmiennej grubości i typie,
uzależniony od występującego drzewostanu. Górne poziomy gleby są z reguły odwapnione.
Czasami tworzą się na lessowych pyłach deluwialnych. W analizowanym rejonie obecne
są także gleby płowe bielicowe (Pb). Ich występowanie związane jest z obecnością lasów
o przewadze sosny, które rosną na podłożu miąższych pokryw lessowych. W górnych częściach ich profili występują widoczne cechy bielicowania w formie jasnoszarego eluwium.
Profile cechują się występowaniem poziomów O-A-Eet-Bt-C (Zalewa 2008). W glebach
występujących na zwietrzelinach skał wapiennych, z wierzchnich warstw gleby odprowadzone zostały składniki o charakterze zasadowym. Intensywność odwapnienia jest wprost
proporcjonalna do głębokości zalegania poziomu lessów. Typowe są przejawy oglejenia
odgórnego (Zalewa 2001, 2008).
Rędziny są glebami powstającymi na zwietrzelinach skał zbudowanych z węglanów
oraz minerałów siarczanowych (Mocek & Drzymała 2010). W rejonie objętym opracowaniem skałami macierzystymi były jurajskie, rzadziej kredowe, wapienie i margle (Ryc. 3.5,
3.12). Cechą charakterystyczną rędzin jest niewielkie zróżnicowanie profili glebowych
oraz wysoka zawartość węglanów (Witek 1973; Skłodowski i in. 2014). W związku z ich
niewielką przydatnością rolniczą obszary, na których występują rędziny, w naturalny
bądź sztuczny sposób z czasem ulegały zalesieniu. Spośród występujących podtypów
rędzin największe znaczenie mają rędziny brunatne (Rb). Są to gleby o budowie profilu
Ol-A-ABbr-BbrCca-Rca, ze średnio bądź dobrze wykształconym poziomem próchniczym
(Zalewa 2008). Występujący w nich poziom brunatnienia cechuje się wyraźnie zredukowaną ilością węglanów. Są glebami dość silnie zróżnicowanymi pod względem składu
granulometrycznego. Mogą występować w dwóch odmianach. Jeśli utworzone były w zwietrzelinie gliny lekkiej piaszczystej (zob. Tab. 4.9), są z reguły płytkie i silnie szkieletowe,
ze skłonnością do przesychania. Znacznie bardziej rozprzestrzenione są jednak rędziny
brunatne utworzone na podłożu zbudowanym z glin średnich i ciężkich, niekiedy, w wyższych fragmentach profili, wyraźnie wzbogaconych domieszką lessu. W profilach daje się
zauważyć wzrost udziału części szkieletowych postępujący wraz ze wzrostem głębokości.
Na glebach tych utworzyły się siedliska wyżynnego lasu mieszanego, jednak część wydzieleń ma charakter porolny (Zalewa 2001, 2008). Osobną odmianę stanowią rędziny
brunatne mieszane (Rbrm). W analizowanym obszarze występują one na wielu niewielkich,
izolowanych fragmentach (Ryc. 3.12; Zał. 12). Opisywany podtyp był wydzielony przez
23

58

Oglejenie – proces redukcyjny powstający w wyniku przesycenia pustych przestrzeni gleby wodą i wyparciu
z niej powietrza. Efektem morfologicznym oglejenia jest występowanie w profilach glebowych warstwy
o barwie niebieskozielonej (Systematyka gleb Polski 2011).

Zalewę (2001, 2008) w miejscach, w których na gliniastej lub pyłowo-ilastej zwietrzelinie skał wapiennych zalegała nieznacznej miąższości (do około 30 cm) pokrywa lessów.
Gleby takie cechują się występowaniem w profilach poziomów O-A-Bbr-IIBbrCca-Cca.
W przypadku kiedy warstwa pyłu lessowego występująca w nadkładzie zwietrzeliny wapiennej miała większą miąższość, glebę kwalifikowano do typu płowych bądź brunatnych.
Na opisywanych glebach utworzyły się siedliska uboższych wyżynnych lasów mieszanych
z dominującą sosną (Zalewa 2001, 2008). Rędziny właściwe (Rw) występują w obszarze
badań fragmentarycznie i na niewielkim obszarze. Typowy profil składa się z poziomów
ACca-Cca. Grubość poziomu próchniczego wynosi około 20 cm. Są to gleby o składzie glin
średnich pylastych ze znacznym udziałem części szkieletowych. Na zboczach południowych
utwory te są z reguły płytkie i przesuszone, zaś na północnych wilgotniejsze, głębsze i lepiej
wykształcone. Rędziny właściwe stanowią naturalne siedlisko wyżynnego lasu bukowego lub
przy dużych nastromieniach – lasu wyżynnego naskalnego. Ostatnim podtypem są rędziny
o słabo wykształconym profilu (R), które Zalewa (2001, 2008) nazywa rędzinami inicjalnymi.
Są to silnie szkieletowe gleby o płytkich profilach zbudowanych z poziomów ACca-Cca.
Poziom próchniczy sięga w nich zaledwie do około 10 cm i jest przepełniony okruchami
skał wapiennych. Gleby te utworzyły się bezpośrednio na wychodniach skał wapiennych
oraz u podnóży stoków podatnych na erozję. Często obserwowane jest płynne przejście
do podtypu rędziny właściwe. Występują na nich zespoły charakterystyczne dla muraw
naskalnych.
Podstawowymi czynnikami, które miały wpływ na wykształcenie obserwowanego
zróżnicowania typów gleb rejonu OPN, była przestrzenna zmienność litologiczna skał
występujących w podłożu, morfologia terenu oraz powiązany z nią rozwój sieci cieków
powierzchniowych, a także rodzaj pokrywy roślinnej. Jednym z najważniejszych czynników, które zadecydowały o obecnym wykształceniu typów gleb, była zmienna miąższość
pokrywy lessowej (Zalewa 2001, 2008). Tam, gdzie na odsłoniętej zwietrzelinie skał wapiennych brak tej pokrywy, wykształciły się rędziny (właściwe bądź brunatne). W miejscach,
w których ta pokrywa była niewielka (do około 30 cm), utworzyły się rędziny brunatne
mieszane. Przy większych miąższościach pokryw lessowych tworzyły się gleby płowe lub
brunatne.

3.4.2. Gatunki gleb
Z praktycznego punktu widzenia jedną z najważniejszych klasyfikacji gleb stanowi
podział na podgrupy granulometryczne. Systematyka ta wskazuje na pochodzenie gleby i jej
związek z utworami geologicznymi, z których się utworzyła (Witek 1973; Zawadzki 1999;
Mocek & Drzymała 2010; Skłodowski i in. 2014).
Gleby południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej należą do grup granulometrycznych zasobnych we frakcję pyłową i piaskową (Ryc. 3.13, 3.14). Według Systematyki
gleb Polski (2011) analizowane grunty zostały zakwalifikowane do podgrup granulometrycznych: glin piaszczystych (gp), glin lekkich (gl), glin piaszczysto-ilastych (gpi), glin
zwykłych (gz), pyłów gliniastych (pyg), pyłów ilastych (pyi) oraz pyłów zwykłych (pyz).
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Ryc. 3.13. Klasyfikacja gleb OPN i jego okolic pod względem składu mechanicznego
(Systematyka gleb Polski 2011)
Gleby o przewadze frakcji:
1 – piaskowej,
2 – pyłowej,
3 – iłowej;
4 – rodzaje gleb występujące w obszarze badań:
ic – ił ciężki,
iz – ił zwięzły,
ipy – ił pylasty,
ip – ił piaszczysty,
gpyi – glina pylasto-ilasta,
gi – glina ilasta,
gz – glina zwykła,
gpi – glina piaszczysto-ilasta,
gl – glina lekka,
gp – glina piaszczysta,
pyi – pył ilasty,
pyg – pył gliniasty,
pyz – pył zwykły,
pg – piasek gliniasty,
ps – piasek słabogliniasty,
pl – piasek luźny
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Ryc. 3.14. Mapa gatunków gleb OPN i jego okolic, na podstawie danych IUNG – PIB w Puławach,
zmieniona; symbole grup granulometrycznych jak na Ryc. 3.13; 1 – obszar OPN, 2 – ciek powierzchniowy

3.5. Klimat
Poglądy na regionalizację klimatyczną rejonu OPN w miarę gromadzonych obserwacji
ulegały ewolucji i uszczegółowieniu. Eugeniusz Romer (1949) zaliczył Wyżynę Krakowsko-Częstochowską do regionów klimatów wyżyn środkowych i krainy śląsko-krakowskiej,
cechującej się skróceniem pośrednich pór roku. Mieczysław Hess (1969) zakwalifikował
obszar opracowania do regionów umiarkowanie ciepłych i zauważył wewnętrzną różnorodność klimatyczną uwarunkowaną zmiennością przestrzenną rzeźby terenu. Wśród pozycji
XX-wiecznych największe znaczenie mają prace Jana Kleina (1974, 1977). Badacz na podstawie informacji pochodzących z trzech stacji pomiarowych oraz szczegółowej analizy wybranego fragmentu parku opracował analogowy model zróżnicowania mezo- i mikroklimatycznego
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obszaru OPN. Zdefiniował w nim cztery regiony mezoklimatyczne (ciepły, umiarkowany,
chłodny i zimny) oraz dwadzieścia subregionów mikroklimatycznych. Szczegółową charakterystykę warunków radiacyjnych występujących w dwóch podstawowych, topoklimatycznych
formach OPN – w dolinie i na wierzchowinie – przedstawili Caputa i in. (2004). Współczesną
waloryzację i typologię zróżnicowania warunków mezo- i mikroklimatycznych przeprowadzili Bokwa i in. (2008). Badacze wykorzystali wyniki wieloletnich obserwacji (1990–2005),
pochodzące ze zautomatyzowanych stacji pomiarów elementów bilansu promieniowania
i bilansu cieplnego. Zagadnieniami mezo- i mikroklimatycznych kontrastów rejonu OPN
zajmował się też Zbigniew Caputa (2009). Na podstawie badań przeprowadzonych w latach
2007–2009 analizował on zróżnicowanie warunków klimatycznych pomiędzy krasowymi
kanionami, wierzchowiną i stokami dolin eksponowanymi na północ i południe oraz ich
wpływ na rozwój szaty roślinnej. Współczesny, szczegółowy model zmienności topoklimatycznej obszaru OPN i części jego otuliny opracował Bartuś (2014a). W pracy bazującej na
metodologii Paszyńskiego (1980, 2004) oraz Paszyńskiego i in. (1999) określił przestrzenną
zmienność dwudziestu trzech rodzajów topoklimatów.

3.5.1. Cyrkulacja atmosferyczna
Największy wpływ na kształtowanie się zróżnicowania klimatycznego i zmienności
pogodowej wywierają cyrkulacja atmosferyczna i nasłonecznienie. Południowa część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przez około 231,8 dnia w roku znajduje się pod wpływem
mas powietrza polarnego morskiego, przez około 88,0 dni polarnego kontynentalnego, przez
32,5 dnia w roku (najczęściej wiosną) powietrza arktycznego, a przez około 12,8 dnia w roku
pod wpływem powietrza zwrotnikowego (z maksimum wiosną i latem) (Niedźwiedź 2003).
Rejon OPN przez około 40,1% dni w roku znajduje się w zasięgu oddziaływania frontów
atmosferycznych (chłodnych 44,8% i ciepłych 34,8%). Największą stabilnością pogodową
cechują się miesiące wrzesień i październik (Partyka & Caputa 2009).

3.5.2. Usłonecznienie
Analizy stosunków radiacyjnych rejonu OPN zapoczątkował Klein (1974). Badania
przeprowadzone w Ojcowie latach 1964–1967 dotyczyły m.in. pomiarów usłonecznienia
oraz obserwacji zachmurzenia. W latach 1987–1988 w Dolinie Sąspowskiej prowadzono
pomiary całkowitego promieniowania słonecznego i usłonecznienia (Klein 1992b). W 1999
roku badano stosunki radiacyjne w pełnym zakresie widma, porównując strukturę bilansu
promieniowania (zob. dalej wzór 21) i wartości salda promieniowania (zob. dalej wzór 22) na
wierzchowinie oraz na dnie doliny Prądnika (Caputa 2001; Caputa & Leśniok 2001, 2002a, b,
2009). W rejonie OPN prowadzono także szereg analiz przestrzennych i modelowań dotyczących stosunków radiacyjnych. Pierwszą pracą, wykonaną jeszcze technikami analogowymi,
była mapa nasłonecznienia względnego (Klein 1974). Rozwój metod cyfrowych umożliwił
przeprowadzenie szeregu szczegółowych badań nad przestrzenną zmiennością składników
bilansu promieniowania (Bokwa i in. 2006; Wojkowski 2006, 2007; Caputa & Wojkowski
2009; Wojkowski & Caputa 2009a, b, c).
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Rejon OPN cechuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i związanym z tym zróżnicowaniem
ekspozycji stoków, znacznymi deniwelacjami terenu (Ryc. 3.7) i urozmaiconą szatą roślinną
(zob. mapa użytkowania ziemi w obrębie OPN i jego okolicach – Ryc. 3.15). Czynniki te
decydują o przestrzennej zmienności nasłonecznienia i zróżnicowaniu warunków termicznych.
Roczna średnia suma godzin z pogodą słoneczną w OPN jest wyższa od 1300 (Klein 1992b).
Wyższym poziomem nasłonecznienia cechują się niezasłonięte stoki eksponowane na południe i mające nachylenie większe od 15° lub stoki eksponowane na południowy zachód lub
południowy wschód o nachyleniu większym od 30° (Paszyński 1980, 2004; Paszyński i in.
1999; Kicińska i in. 2001; Bokwa i in. 2008; Partyka & Caputa 2009). Oprócz przestrzennego
zróżnicowania natężenia promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni mamy
do czynienia ze zmiennością czasową. Największa ilość energii dociera do powierzchni
terenu w miesiącach ciepłych (od maja do września). Omawiany obszar otrzymuje w tym
czasie około 660–640 kW∙m−2, z maksimum przypadającym na miesiąc lipiec (145 kW∙m−2).
W półroczu chłodnym do powierzchni OPN dociera o 360 kW∙m−2 energii mniej, z minimum
przypadającym na miesiąc styczeń (poniżej 27 kW∙m−2; Olecki 1989).

3.5.3. Temperatura
Zróżnicowanie stosunków termicznych rejonu OPN jest funkcją: zalegających mas
powietrza, ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni terenu oraz zmienności
warunków morfometrycznych (Brzeźniak & Partyka 2008; Partyka & Caputa 2009). Wiele
cech klimatycznych (np. nasłonecznienie, temperatura, inwersje termiczne, wilgotność,
długość zalegania pokrywy śnieżnej) sprawia, że klimat na obszarze OPN wykazuje podobieństwo do klimatu obszarów górskich. Zbocza o wystawie południowej mają mikroklimat
ciepły i suchy, zbliżony do stepowego. Natomiast stoki o ekspozycji północnej są chłodne
i wilgotne, mało nasłonecznione (Klein 1974; Partyka & Caputa 2009). Na zróżnicowanie
warunków klimatycznych pewien wpływ wywiera także dochodząca do 200 m deniwelacja
terenu (Bokwa i in. 2008). W latach 1964–1967 średnia roczna temperatura na wierzchowinie
wynosiła 7,5°C (Klein 1977). Natomiast temperatura na dnie doliny Prądnika, pomierzona
w latach 1990–2007, była od niej o 0,7°C niższa (Partyka & Caputa 2009).
Późną wiosną i latem duże znaczenie dla kształtowania stosunków termicznych ma
zasłonięcie horyzontu. Doliny o przebiegu południkowym mają większe zacienienie przy
stosunkowo niskim położeniu Słońca we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych niż doliny o przebiegu równoleżnikowym. W związku z tym podczas równonocy
wiosennej i jesiennej (kiedy deklinacja Słońca wynosi 0°) w dolinach o kierunkach zbliżonych
do południkowego i o zasłonięciu horyzontu przez wyniosłości o kącie nachylenia stoków
wynoszącym ponad 30° dzienne promieniowanie absorbowane jest mniejsze o około 18%
w stosunku do promieniowania w terenie płaskim i niezasłoniętym (Paszyński i in. 1999).
Z tego powodu średnia miesięczna temperatura doliny Prądnika (o przebiegu N–S), obserwowana na wysokości 2 m, jest o 0,7°C wyższa niż w Dolinie Sąspowskiej (o przebiegu
NW–SE; Klein 1974). Temperatury maksymalne notowane na wierzchowinie są o około
0,2°C niższe, zaś temperatury minimalne są o 2,5°C wyższe od temperatur rejestrowanych
na dnie doliny Prądnika (Klein 1974).
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Średnie roczne temperatury rejestrowane na dnie doliny Prądnika w latach 1990–2009
zmieniały się w zakresie od 5,3°C (1996 r.) do 7,9°C (2008 r.). W tym samym okresie średnia
wieloletnia temperatura wiosny (marzec, kwiecień i maj) wynosiła 6,7°C. Najcieplejszą wiosnę
odnotowano w roku 2007 (8,4°C), a najchłodniejszą w roku 1996 (4,9°C). Miesiące letnie
(czerwiec, lipiec i sierpień) cechują się w rejonie OPN najniższym wieloletnim poziomem
zmienności temperatury powietrza. Najwyższą średnią temperaturę zarejestrowano w lecie
1992 roku (17,4°C), a najniższą w lecie 1993 roku (14,8°C). Wieloletnia średnia wartość
temperatury wynosi 16,0°C, z najcieplejszym lipcem 2006 roku (19,0°C). Okres jesieni
(od września do listopada) cechuje wyższy poziom zmienności temperatury niż poprzedzające
ją lato. Średnia wieloletnia temperatura tej pory roku wynosiła 6,5°C. Najwyższe temperatury zanotowano w 2006 roku (8,4°C), a najniższe w 1993 roku (5,2°C). Zima (od grudnia
do lutego) cechuje się najwyższym wieloletnim poziomem zmienności temperatur. Średnia
wieloletnia temperatura wynosiła −2,2°C. Najcieplejsza była zima w 2007 roku (0,3°C),
a najchłodniejsza w 1996 roku (−7,0°C; Partyka & Caputa 2009). Najcieplejszymi miesiącami
w rejonie Ojcowa są lipiec i sierpień (średnia temperatura na wierzchowinie wynosi 18,5°C),
zaś najchłodniejszym luty (−2,8°C). Długość okresu wegetacyjnego (ze średnimi, dobowymi
temperaturami powyżej 5°C) wynosi 190–210 dni i jest niemal o dwa tygodnie krótszy od
podobnego okresu na obszarze wierzchowiny (Partyka & Caputa 2009).

3.5.4. Wilgotność
Dolina Prądnika charakteryzuje się wysokimi średnimi rocznymi wartościami wilgotności
powietrza od 81% (1992 r.) do 88% (1999 r.; Brzeźniak & Partyka 2008). „Roczny przebieg
wilgotności względnej w OPN wykazuje pewne analogie z terenami położonymi w wyższych
partiach gór” (Klein 1974, 46). Objawia się to mniejszą wilgotnością powietrza w okresie
letnim i wyższą w okresie zimowym. Średnia wilgotność powietrza w lecie wynosi około
60–70% (na wierzchowinie) i około 75–85% (na dnie doliny Prądnika). W zimie wilgotność
wzrasta do około 85% (na wierzchowinie) i do około 90% (w dnach dolin) (Klein 1992a;
Partyka & Caputa 2009). Wilgotność powietrza zmienia się także w ciągu dnia. Wyniki
badań przeprowadzonych w latach 1964–1967 dowodzą, że średnia wilgotność powietrza zmienia się od wysokich wartości obserwowanych rano (średnia roczna 92%), przez
znacznie niższe (75%) wartości występujące w południe i najwyższe (94%) obserwowane
wieczorem; Klein 1977).

3.5.5. Opady
Opady atmosferyczne są efektem złożonych procesów zachodzących w dolnych warstwach atmosfery. Opisuje je zmienność czasowa i przestrzenna. Najstarsze dane o opadach
w rejonie OPN pochodzą z połowy XIX wieku (Stronczyńki i in. 1855). Próbę ustalenia cech
ulewy, która nastąpiła w maju 1937 roku, podjął Jerzy Kondracki (1937). Pierwsze systematyczne badania stosunków pluwialnych podjął w latach 60. zespół studentów Koła Geografów Uniwersytetu Jagielońskiego (Klein i in. 1966; Klein 1974, 1977). Analizami opadów
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anomalnych zajmowali się m.in.: Cebulak (1991, 1998, 2005), Cebulak & Niedźwiedź (1998)
oraz Cebulak & Niedbała (2001). Współczesne analizy opadów atmosferycznych były treścią
badań: Małka & Kizior (2004); Brzeźniaka & Partyki (2008) oraz Brzeźniaka (2009a, b, 2010).
Opady atmosferyczne rejestrowane w Ojcowie w latach 1956–2005 wykazują dużą
zmienność czasową. Charakterystyczne dla rejonu OPN były kulminacje opadów związane
z przewagą cyklonalnych sytuacji barycznych przypadające na lata: 1965–1970, 1974–1980,
w dekadzie lat 90. i na początku XXI wieku, oraz okresy suche, które przypadły na drugą
połowę lat 50. oraz na lata 80. (Brzeźniak 2009a). W okresie 1990–2009 minimum opadów
odnotowano w czerwcu 1992 roku (5,6 mm), zaś najwyższą sumę miesięczną (258,7 mm)
zmierzono w lipcu 1997 roku (Partyka & Caputa 2009). Badania przeprowadzone w tych latach
wykazały, że największymi nasileniami opadów cechowały się okresy pomiędzy początkiem
kwietnia i połową października, z maksimum w lipcu – średnio 90,9 mm (Partyka & Caputa
2009; Brzeźniak 2010). Suma opadów półrocza letniego jest o około 10% wyższa od sumy
opadów półrocza zimowego. W opisywanym okresie maksymalna suma opadów dobowych
sięgała 66,8 mm. Były to głównie opady silne (10–20 mm) i umiarkowane (5–10 mm), rzadziej występowały jako opady bardzo silne (>20 mm; Brzeźniak 2010). Z maksymalnymi
rocznymi sumami opadów mamy do czynienia na zboczach północnych (830,1 mm) oraz na
wierzchowinie (średnio około 820 mm). Na dnie doliny Prądnika, znajdującym się w tzw. cieniu opadowym, opadów występuje znacznie mniej. W latach 1964–1967 średni roczny opad
wynosił około 760 mm (Klein 1974, 1977), a w latach 1990–2009 725,6 mm (Partyka &
Caputa 2009). Liczba dni z opadem waha się od 5–11 dla października do 8–20 dla marca
(Klein 1974). Anormalnie wysokie dobowe opady zanotowano w Ojcowie: 27.06.1965 roku
(73,7 mm), 18.07.1970 roku (120,3 mm; Brzeźniak & Partyka 2008; Brzeźniak 2009b, 2010)
oraz 5.09.1995 roku (62,9 mm, Partyka & Caputa 2009).

3.5.6. Pokrywa śnieżna
Pierwsze obserwacje grubości pokrywy śnieżnej w rejonie OPN pochodzą ze sprawozdań
Stanisława Niedzielskiego z działalności stacji meteorologicznej przy zakładzie hydropatycznym „Goplana” w Ojcowie (Kwietniewski 1901). Jednak jej pierwsze systematyczne badania
rozszerzone o czas jej zalegania (w okresie 1964–1967) pochodzą dopiero z prac Kleina
(1974, 1977). Współczesne badania analizujące dane pochodzące ze stałych stacji meteorologicznych „Pod Berłem” i „Park Zamkowy” zostały zapoczątkowane około 1990 roku. Ich
wyniki były publikowane w pracach: Brzeźniaka & Partyki (2008), Wojkowskiego (2009)
oraz Wojkowskiego & Partyki (2009). Pokrywa śnieżna zalega w rejonie OPN dłużej niż na
obszarach otaczających. W latach 1989–2009 zwarta pokrywa śnieżna występowała od 28 do
75 dni (Wojkowski & Partyka 2009). Jej średnia grubość wynosiła najczęściej około 8 cm,
rzadko dochodząc do 50 cm. Największe opady śniegu były notowane w lutym. Pokrywa
śnieżna najdłużej utrzymywała się w wąskich, słabo nasłonecznionych dnach dolin i wąwozów, najszybciej zanikała na stokach eksponowanych na południe. Proces topnienia śniegu
ma w rejonie OPN najczęściej charakter stopniowy (Wojkowski 2009; Wojkowski & Partyka
2009). Znane są jednak zdarzenia gwałtownego topnienia pokrywy śnieżnej, powodujące
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zmiany zwierciadła wód podziemnych, wezbrania wód potoków i ich wystąpienia z brzegów
(Leszkiewicz i in. 1993; Partyka 1999; Soja & Partyka 2004).

3.5.7. Wiatr
W rejonie OPN, pomiędzy wierzchowiną Płaskowyżu Ojcowskiego a dnem doliny
Prądnika, obserwowane jest wyraźne zróżnicowanie kierunków wiatrów. Na wierzchowinie
dominują wiatry wiejące z kierunku zachodniego (z odchyłkami). Mają one 37-procentowy
udział w ogólnej sumie wszystkich kierunków. Najrzadziej na wierzchowinie obserwowane
są wiatry wiejące z południa i południowego wschodu (około 6%; Partyka & Caputa 2009).
Badania przeprowadzone w latach 1990–2009 potwierdzają, że rzeźba doliny znacząco
modyfikuje kierunki przepływów mas powietrza i powoduje, że w Ojcowie obserwuje się
przewagę wiatrów północno-wschodnich i wschodnich, a najrzadziej wieją tam wiatry z południa i południowego zachodu (Partyka & Caputa 2009). Siła wiatru jest parametrem silnie
uzależnionym od rzeźby terenu oraz od zróżnicowania szaty roślinnej. Średnia prędkość
wiatrów na wierzchowinie wynosi 1,8 m/s (Klein 1977). W dolinach, stanowiących rodzaj
naturalnych dysz, prędkość wiatru jest z reguły o około 0,6–0,8 m/s większa niż na wierzchowinie (Partyka & Caputa 2009). Ponad dnem doliny Prądnika najsilniejsze wiatry wieją
w miesiącach zimowych, a w dolinach w lutym, kwietniu i maju (Partyka & Caputa 2009).

3.5.8. Zachmurzenie
Przez ponad jedną trzecią roku nad rejonem OPN utrzymuje się wysoki poziom
zachmurzenia wynoszący 81–100% (Partyka & Caputa 2009). Badacze podają zróżnicowane wyniki średniego rocznego pokrycia nieba chmurami. Analizy prowadzone w latach
1964–1967 przez Kleina (1974) wykazały, że średnie zachmurzenie wynosiło 64%. Według
badań Wojkowskiego (2001) wykonanych w latach 1990–1999 zachmurzenie wynosiło 60%.
Analiza danych z okresu 1990–2009 wykazała jeszcze niższą (58%) wartość zachmurzenia
(Partyka & Caputa 2009). Najniższym poziomem zachmurzenia charakteryzują się sierpień (46%) i lipiec (51%), natomiast największe zachmurzenie przypada na listopad (71%)
i grudzień (72%) (Brzeźniak & Partyka 2008).

3.6. Zagospodarowanie terenu
Ojcowski Park Narodowy jest położony około 50 km na wschód od granic aglomeracji śląskiej oraz około 15 km na północny zachód od granic aglomeracji krakowskiej.
Największym miastem rejonu jest Skała (około 3650 mieszkańców; Ryc. 3.15). Wewnątrz
parku narodowego największą miejscowością jest Ojców (około 220 mieszkańców). Poza
nim istnieje kilka niewielkich przysiółków (m.in. Młyny, Grodzisko, Poręba Sąspowska,
Prądnik Ojcowski, Prądnik Czajowski). Łącznie na obszarze OPN stale zamieszkuje około
500 osób (Partyka & Żółciak 2005). Wokół obszaru parku położonych jest kilkadziesiąt wsi
i przysiółków, wśród których najważniejsze to: Jerzmanowice, Sąspów, Wola Kalinowska,
Cianowice, Smardzowice, Bębło, Czajowice i Prądnik Korzkiewski.
66

Ryc. 3.15. Użytkowanie ziemi w obrębie OPN i jego okolicach, na podstawie wersji użytkowej mapy
topograficznej poziomu drugiego – VMapL2u: droga: 1 – główna, 2 – przelotowa, 3 – utwardzona,
4 – gruntowa wiejska, 5 – gruntowa polna; 6 – przecinka leśna; 7 – ciek powierzchniowy; 8 – las;
9 – obszar użytkowany rolniczo; 10 – obszar zabudowany; 11 – obszar przemysłowy; 12 – składowisko
odpadów; 13 – zbiornik wodny; 14 – obszar OPN

Obszar OPN otacza sieć dróg, wśród których najważniejszymi są droga krajowa nr 94
(Kraków-Olkusz; Ryc. 3.15) oraz drogi wojewódzkie nr 794 (Kraków-Skała-Wolbrom) i nr 773
(Słomniki-Skała-Sułoszowa-Olkusz). Przez terytorium OPN przebiega sieć dróg różnej klasy
o łącznej długości około 25 km.
Okolice OPN są położone w bardzo atrakcyjnej strefie podmiejskiej o wysokim poziomie ekspansji zabudowy jednorodzinnej (na podstawie modelu wektorowego około 6,5%
powierzchni; Ryc. 3.15). Największy areał (około 69,9%) zajmują grunty orne oraz łąki i pastwiska. Obszary leśne stanowią około 23,3% terenu. Stosunkowo niewielką część terenów
wokół OPN zajmują obszary użytkowane przemysłowo (około 0,2%) i składowiska odpadów
przemysłowych (około 0,1%).
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3.7. Ochrona przyrody
Dostatek wody i drewna niezbędnego do produkcji opału spowodowały, że w XVII
i XVIII wieku w osadach położonych w dolinie Prądnika rozwijały się zakłady rzemieślnicze i przemysłowe. Znajdowały się tu dwie prochownie, zakład płatnerski, papiernia, młyn,
tartak, browar i gorzelnia (Gotkiewicz 1977). Wysokie zapotrzebowanie zakładów na drewno
opałowe oraz jego niekontrolowana podaż (głównie na potrzeby mieszkańców pobliskiego
Krakowa) przyczyniały się do stopniowego wylesiania doliny Prądnika. Negatywne skutki
dla środowiska powodowało też wysokie zapotrzebowanie wytwórni na wodę. Jej ubytek
w Prądniku powodował spadek populacji ryb i raków (Gotkiewicz 1977). Do Ojcowa docierali
już wtedy pierwsi wczasowicze oraz podróżni zmierzający od strony Zawiercia i Olkusza do
Krakowa. Do obserwowanego w następnych latach wzrostu popularności doliny Prądnika
przyczyniły się publikacje pierwszych badań naukowych, m.in. odkrycie przez Willibalda
Bessera (1784–1842) gatunku brzozy ojcowskiej (Betula oycoviensis) i obserwacje geologiczne
Stanisława Staszica (1755–1826) zamieszczone w rozprawie O ziemiorodztwie gór dawniey
Sarmacyi a później Polski (1805) oraz w Zarysach Karpatów i Tatrów (1839). W 1820 roku
Franciszek Wężyk wydał przewodnik Okolice Krakowa, w którym opisywał Pieskową Skałę,
Ojców i Grodzisko. W latach 20. XIX wieku, z racji swego położenia w Królestwie Polskim,
Ojców był już często odwiedzany przez mieszkańców Kongresówki. Przebywali w nim: Fryderyk Chopin, Cypran Kamil Norwid oraz poetka Jadwiga Łuszczewska (Deotyma). Okres
kompleksowych badań przyrodniczo-geograficznych doliny Prądnika zapoczątkowały obserwacje ojcowskiej fauny i flory prowadzone przez Wojciecha Jastrzębowskiego (1799–1882)
oraz słynna wyprawa naturalistów warszawskich z 1854 roku pod naukowym przewodnictwem
zoologa Władysława Taczanowskiego (1819–1898), historyka Kazimierza Stronczyńskiego
(1809–1896) i entomologa Antoniego Wagi (1799–1890) (Stronczyński i in. 1855; Gotkiewicz
1963, 1977). Prace badawcze były wówczas poświęcone głównie faunie i florze, ale zawierały
także liczne spostrzeżenia dotyczące krajobrazu i przyrody nieożywionej, w tym licznych jaskiń, ich szat naciekowych, a nawet zjawisk pogodowych. Współcześni badacze i wczasowicze
wypoczywający w dolinie Prądnika byli świadomi wysokiej wartości ojcowskiej przyrody
i konieczności ochrony jej bio- i abiotycznych walorów. Wybitny lekarz, rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego Józef Dietl (1804–1878) mówił o bezprzykładnej w naszym kraju wspaniałości fauny i flory, a opisując leczniczo-klimatyczne walory Ojcowa, powiedział: „pyszna,
prawdziwie rajska dolina Ojcowa” (Dietl 1858). Poeta i dramatopisarz Władysław Ludwik
Anczyc (1823–1883), opisując swe wrażenia z wycieczki odbytej w 1848 roku do Ojcowa,
krytykował zwyczaj wyłamywania stalaktytów w jaskiniach i umieszczania pamiątkowych
podpisów na skale Grodzisko (Anczyc 1868).
Okres badań prowadzonych przez naturalistów zbiegł się w czasie z założeniem w Ojcowie w 1855 roku stacji lekarsko-klimatycznej. Jej twórcą był lekarz Lucjan Kowalski,
który przeniósł tu z pobliskich Jakimowic niewielki zakład hydropatyczny. W jego skład
wchodził duży budynek zakładowy z pomieszczeniami mieszkalnymi i przeznaczonymi do
kąpieli (Dietl 1858). Do największych walorów stacji klimatycznej Józef Dietl zaliczał: zasłonięcie doliny przed wiatrem, względnie cieplejsze powietrze niż w dolinach karpackich,
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bujną roślinność produkującą duże ilości tlenu i olejków eterycznych oraz dużą wilgotność
powstrzymującą osuszanie powietrza. Autor sugerował jednak konieczność badań właściwości
wód wykorzystywanych podczas zabiegów kąpielowych. Aleksander Przeździecki, który od
1859 roku był właścicielem Ojcowa, dążył do dalszego rozwoju stacji w dolinie Prądnika.
Dzięki niemu powstały kolejne obiekty uzdrowiskowe, w tym łazienki zdrojowe (w miejscu
dzisiejszej kaplicy „Na Wodzie”), pensjonaty i karczma. Po powstaniu styczniowym Przeź
dziecki wyprzedał w 1865 roku, dobra ojcowskie różnym właścicielom ziemskim, m.in. wroc
ławskim kupcom Maurycemu Adlerowi oraz braciom Markowi i Samuelowi Staubom,
którzy rozpoczęli niekontrolowany wyrąb lasów. Kolejny właściciel Ojcowa Jan Zawisza
po przejęciu dóbr w 1878 roku kontynuował wycinkę lasów ojcowskich. Początkowo na
skrajach doliny starano się zachowywać wąskie, leśne strefy ochronne. Wylesiony teren był
jednak narażony na silne wiatry, które powaliły płytko ukorzenione drzewa i spowodowały
powstanie rozległych połaci wiatrołomów. Krajobraz zmienił się nie do poznania. Wycięto
niemal całą połać lasu od Woli Kalinowskiej po Dolinę Sąspowską, znikł kompleks leśny
obejmujący wschodnie stoki doliny położone z prawej strony drogi do Skały, a także połacie
lasu w okolicach Pieskowej Skały, Chełmowej Góry i pomiędzy Prądnikiem a Smardzowicami
(Plenkiewicz 1883; Gotkiewicz 1957, 1977). Ówcześni intelektualiści nawoływali do wykupu dóbr ojcowskich i ratowania doliny. Bratanek przyrodnika Wojciecha Jastrzębowskiego
apelował w 1878 roku: „[…] szanujcie lasy w całej długości tej cudownej doliny. Spojrzyjcie
na łysiny, gdzie ich brakuje, a te smutne pustki najlepiej do Was przemówią! Jak zniszczycie
te sosny, jodły, brzozy, buki, świerki, jałowce, przeminie sława Ojcowa, wyschnie Prądnik
i z czasem imię Wasze z Ojczyzną zaginie” (Gotkiewicz 1977, 22). Do opisywanych zagrożeń przyrody dołączyło systematyczne niszczenie jaskiń. Na podstawie koncesji udzielonej
przez władze carskie Pruskiemu Urzędowi Górniczemu firma O. Grube w latach 1877–1878
eksploatowała namuliska jaskiń: Zbójeckiej, Złodziejskiej, Krakowskiej, Koziarni, Sadlanej
i Nietoperzowej. Szczęśliwie część materiału kostnego oraz archeologicznych artefaktów udało
się ocalić i były później analizowane przez wrocławskiego geologa Ferdynanda Roemera
(1818–1891) (Blombergowa 2003).
Sytuacja uległa zmianie w 1888 roku wraz z przejęciem dziedzictwa majątku Zawiszy
przez jego krewną Ludwikę Krasińską. Jej ojciec Ludwik Krasiński odkupił od zadłużonych właścicieli pozostałe części klucza ojcowskiego i rozpoczął prace modernizacyjne.
Do najważniejszych należały: zalesienie wyrębów, poprawienie dojazdu od strony Olkusza,
doprowadzenie sieci telefonicznej, ponowne urządzenie w Ojcowie łazienek i wzniesienie
zakładu hydropatycznego „Goplana”. Jego prowadzenie powierzono w 1898 roku lekarzowi i balneologowi doktorowi Stanisławowi Niedzielskiemu (1859–1905). Wprowadził
on w uzdrowisku szereg innowacyjnych zmian. Uruchomił system leczenia sanatoryjnego
oparty na kartach zabiegowych i wykorzystujący balneoterapię, diety oraz terapie ruchowe.
Niedzielski interesował się właściwościami klimatycznymi, florą i fauną oraz geologią doliny Prądnika. Próbował upodobnić Ojców do znanych kurortów szwajcarskich. To za jego
sprawą Ojców otrzymał charakterystyczną architekturę nazywaną „polską Szwajcarią”. Był
świadomy wyjątkowych wartości przyrodniczych Ojcowa. Z pomocą miejscowej ludności
próbował tworzyć lokalną ofertę turystyczną (Wawszczyk & Wawszczyk 2005).
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Formalny status miejscowości uzdrowiskowej Ojców uzyskał dopiero po zniknięciu
granicy zaborów w 1918 roku. Do doliny Prądnika częściej zaczęli napływać turyści
z Krakowa i z innych rejonów Polski. Nad ochroną przyrody ojcowskiej roztoczyła opiekę
Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) pod przewodnictwem prof. Władysława Szafera
(1886–1970) i prof. Walerego Goetla (1889–1972). W 1923 roku powstała spółka akcyjna
„Uzdrowisko Ojców” zajmująca się administracją stacji klimatycznej. Niekorzystne warunki
klimatyczne, sygnalizowane przez Józefa Zawadzkiego (1890), spowodowały powstanie
koncepcji przeniesienia uzdrowiska na Złotą Górę i utworzenia w dolinie Prądnika rezerwatu. Powołany został Komitet Rozbudowy Osiedla Uzdrowiskowego Ojców, który miał się
zająć przenoszeniem stacji klimatycznej. Córka Ludwika Krasińskiego Ludwika Czartoryska
przekazała na rzecz uzdrowiska obszar o powierzchni około 100 ha. Plan rozbudowy nie
powiódł się jednak i uzdrowisko pozostało w dolinie Prądnika. Projekt rezerwatu został
opracowany w 1924 roku przez prof. Władysława Szafera i inż. Stanisława Richtera (Szafer
& Richter 1924). Jego obszar miał obejmować nie tylko dobra Czartoryskich, ale także
nieużytki położone na stokach doliny stanowiące własność gmin oraz lasy Towarzystwa
Akcyjnego „Pieskowa Skała” (Gotkiewicz 1977). Projektowi rezerwatu poświęcony był
cały czwarty zeszyt Ochrony Przyrody z 1924 roku obejmujący informacje także na temat
regulacji uzdrowiska, budowy geologicznej, rzeźby terenu, flory i fauny oraz prehistorycznej przeszłości doliny Prądnika. Rezerwatu nie udało się utworzyć, a w latach 1927–1928,
pomimo protestów PROP, przez Ojców i Pieskową Skałę poprowadzono drogę z Krakowa
do Olkusza. Jej otwarcie spowodowało nieograniczony dostęp turystów zmotoryzowanych
do Ojcowa i oznaczało rozpoczęcie w tym rejonie etapu turystyki masowej i związanych
z nią problemów. W kolejnych latach do najważniejszych z nich należały: rozdeptywanie
młodników, wydeptywanie nowych ścieżek i skrótów, dewastacja skał za sprawą malowania
bądź rycia na nich napisów, zaśmiecanie, obłamywanie gałęzi drzew, którymi dekorowano
auta oraz niekontrolowana zabudowa (np. naprzeciw Bramy Krakowskiej; Gotkiewicz 1977).
Idea ochrony przyrody doliny Prądnika doczekała się realizacji dopiero po drugiej wojnie
światowej, kiedy na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 roku
utworzono Ojcowski Park Narodowy. W tamtym czasie był on szóstym parkiem narodowym Polski. Jego ustanowienie zapewniło ochronę przyrody i krajobrazu doliny Prądnika.
Budowa nowej drogi łączącej Kraków z Olkuszem z ominięciem Ojcowa i Pieskowej Skały
(droga nr 94; Ryc. 3.15) praktycznie wyeliminowała ruch tranzytowy i częściowo rozładowała ruch turystyczny przenosząc sporą jego część do udostępnionych dolin: Będkowskiej,
Kluczwody, Szklarki i innych.
Obecnie OPN jest najmniejszym polskim parkiem narodowym. Jego powierzchnia wynosi 2155,85 ha, a długość granic 54,96 km. Swym terytorium obejmuje środkową część doliny
Prądnika i większą część Doliny Sąspowskiej wraz z przyległymi częściami wierzchowiny
jurajskiej (Ryc. 3.16). Obszar OPN składa się z dwóch większych podobszarów: północnego
(w rejonie Pieskowej Skały) i południowego (w rejonie Ojcowa) połączonych przewężeniem
doliny Prądnika w okolicach Grodziska, a także z czterech niewielkich enklaw: dwóch położonych po stronie zachodniej parku w rejonach Pieskowej Skały i Sąspowa oraz dwóch
po stronie wschodniej w rejonie Cianowic Małych. Wewnątrz OPN wyznaczono sześć
stref ochrony ścisłej o łącznej powierzchni około 250 ha (około 11,6% powierzchni parku)
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i łącznym obwodzie około 21,5 km. Trzy większe strefy obejmują odpowiednio: południowe i wschodnie stoki Złotej Góry, północne i wschodnie stoki Chełmowej Góry wraz
z wąwozami: Jamki, Ciasne Skałki i Skałbania oraz kompleks leśny wąwozu Korytania.
Trzy mniejsze strefy obejmują niewielki fragment szczytowej części Rusztowej Góry oraz
dwa niewielkie fragmenty wierzchowinowe pomiędzy Doliną Sąspowską a wąwozem Jamki.
Na mocy uchwały Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1981 roku
wokół obszaru OPN, na obszarze gmin: Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka
Wieś, Skała – obszar wiejski, Skała – miasto i Zielonki, utworzono strefę otuliny. Zgodnie
z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie
Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz.U. 1997 nr 99, poz. 607) jego powierzchnia wynosi
6496,09 ha, a obwód 100,75 km.

Ryc. 3.16. Ochrona przyrody w OPN i jego okolicach, na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska: 1 – korytarz ekologiczny; 2 – specjalny obszar ochrony („siedliskowa” Natura 2000);
3 – park krajobrazowy; 4 – obszar OPN; 5 – otulina OPN; 6 – obszar ochrony ścisłej; pomnik przyrody:
7 – drzewo, 8 – skałka, 9 – jaskinia, 10 – źródło, 11 – grupa skalna; 12 – ciek powierzchniowy
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Otulina OPN od południowego zachodu i północnego wschodu sąsiaduje z dwoma
parkami krajobrazowymi, które funkcjonują w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego (Ryc. 3.16). Są to: Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie,
obejmujący część wierzchowiny południowej części Wyżyny Olkuskiej wraz z dolinami:
Kluczwody, Bolechowicką, Kobylańską, Będkowską, Szklarki, Racławki i Eliaszówki
oraz Dłubniański Park Krajobrazowy rozciągający się wzdłuż doliny rzeki Dłubnia, od
wsi Trzyciąż (na północnym zachodzie) po Dziekanowice (na południowym wschodzie).
W analizowanym obszarze ustanowiono łącznie 54 pomniki przyrody, w tym 5 wewnątrz
OPN, 11 wewnątrz otuliny OPN i 38 poza otuliną (Ryc. 3.16). Wśród obiektów chronionych
występują: ostańce denudacyjne (43), drzewa (8), jaskinie (2) oraz źródło (1). Z największymi skupiskami pomników przyrody mamy do czynienia na wierzchowinie, w rejonach
Jerzmanowic, Bębła, Wierzchowia oraz Sułoszowej. Do najważniejszych chronionych grup
skalnych należą: Grodzisko, Kozia Skała, Łabajowa, Łysa Skała, Psiklatka, Tomaszówki
i Żytnia. Dwie jaskinie będące pomnikami przyrody (Wierzchowska Górna i Nietoperzowa)
położone są w obrębie dolin Kluczwody i Będkowskiej. Jedyne źródło podlegające ochronie
(„Źródło Janusza”) jest położone w górnej części Doliny Sąspowskiej.
Ojcowski Park Narodowy w swoich obecnych granicach został włączony do Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 200024 jako specjalny obszar ochrony siedlisk o nazwie „Dolina
Prądnika” (PLH120004). Występują tu następujące typy siedlisk przyrodniczych uzasadniające ich ochronę:
– murawy kserotermiczne,
– łąki użytkowane ekstensywnie,
– podmokłe łąki eutroficzne i kalcyfilne,
– podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne,
– wapienne ściany skalne,
– jaskinie nieudostępnione do zwiedzania,
– kwaśne buczyny, żyzne buczyny,
– ciepłolubne buczyny storczykowe,
– grąd subkontynentalny,
– lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
– jaworzyny na stokach i zboczach.
Ponadto na obszarze objętym ochroną występują następujące gatunki roślin i zwierząt
uzasadniające ochronę: obuwik pospolity, jelonek dębosz, pachnica dębowa, szlaczkoń szafraniec, czerwończyk fioletek, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, błotniak zbożowy, błotniak
łąkowy, bocian czarny, derkacz, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł
zielonosiwy, gąsiorek, lelek, muchołówka białoszyja, muchołówka mała, ortolan, pszczołojad,
24
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Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 – europejski system ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków ustanowiony na mocy dyrektywy Rady Europy nr 79/409/EEC (Council of Europe 1979) z dnia 2 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. dyrektywa ptasia) i nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa). Jego początki sięgają
1992 roku. Ma na celu zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, a także typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla Europy.

puchacz, zimorodek, podkowiec mały, podkowiec duży, mopek, nocek Bechsteina, nocek
łydkowłosy, nocek orzęsiony, nocek duży, bóbr europejski i wydra (Council of Europe 1992).
W rejonie objętym opracowaniem funkcjonują także cztery niewielkie obszary należące do
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 o nazwie „Dolinki jurajskie” (PLH120005).
Należą do nich izolowane fragmenty dolin Będkowskiej i Kluczwody.
Analizowany obszar w znacznej części stanowi korytarz ekologiczny łączący Park
Krajobrazowy Dolinki Krakowskie z położonym na północ od OPN Parkiem Krajobrazowym Orlich Gniazd. Korytarz mający rozciągłość północny zachód – południowy wschód
oddziela silnie zabudowane obszary (bariery ekologiczne) położone wzdłuż dróg nr 94
(Kraków-Olkusz) oraz nr 794 (Korzkiew-Skała; Ryc. 3.15, 3.16).

4. Metodyka

W celu zwiększenia czytelności opracowania rozdział metodyczny został podzielony
na dwie części. W pierwszej prezentowane są typowe etapy procedury oceny środowiska
przyrodniczego oraz przedstawiane są najważniejsze metody wykorzystywane w analizach
różnorodności abiotycznych elementów przyrody. Część ta ma na celu wprowadzenie czytelnika w problematykę analiz krajobrazowych i utworzenie tła dla zagadnień poruszanych
w dalszym ciągu opracowania. W części drugiej przedstawiono szczegółowy opis procedur
stosowanych podczas analizy struktury i różnorodności abiotycznych elementów krajobrazu
Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia.

4.1. Teoria oceny środowiska przyrodniczego
Ocena jest jednym z najważniejszych i najbardziej naturalnych celów nauki. Teorią
ewaluacji środowiska geograficznego w Polsce zajmowali się: Bartkowski (1968, 1971,
1986), Hopfer i in. (1982), Parysek (1982), Kostrowicki (1992), Sołowiej (1992), Bródka &
Macias (2007), Bródka (2010), Macias & Bródka (2014). Przyjmuje się, że z oceną mamy
do czynienia w przypadku dokonywania wartościowania struktury komponentów środowiska
przyrodniczego prowadzonego w celach poznawczych bądź utylitarnych (Sołowiej 1992;
Bródka 2010; Macias & Bródka 2014). W kontekście ochrony przyrody ocena służy najczęściej
do optymalizacji zarządzania istniejącymi bądź delimitacji nowych obszarów chronionych
(Najwer & Zwoliński 2014).
W ocenie środowiska przyrodniczego stosowane są dwie metody badawcze: analityczna oraz kompleksowa (Degórski 2001; Bródka 2010; Macias & Bródka 2014). Podejście
analityczne oparte jest na teorii redukcjonizmu naukowego (zob. rozdz. 1.1). Polega ono na
zdefiniowaniu finalnej oceny jako sumy ocen cząstkowych różnych cech krajobrazu. Konsekwencją stosowania tej metody jest redukcja oceny do samych czynników i nieuwzględnianie
interakcji zachodzących pomiędzy nimi (np. związków pomiędzy budową geologiczną a rzeźbą
terenu) oraz silna zależność jakości oceny od doboru analizowanych cech krajobrazu. Pomimo
dużego nakładu pracy podejście analityczne jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem
oceny georóżnorodności (Kot 2005a, b, 2006a, b; Hjort & Luoto 2010; Kot & Szmidt 2010;
Năstase i in. 2012; Radwanek-Bąk & Laskowicz 2012). Rzadziej stosowane podejście
kompleksowe (Serrano & Ruiz-Flaño 2007b; Grigio i in. 2011; Najwer & Zwoliński 2014)
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nawiązuje do koncepcji holistycznej środowiska przyrodniczego (zob. rozdz. 1.2, 1.3). Polega
ono na analizie oddziaływań pomiędzy elementami środowiska oraz ich opisie w kontekście wpływu na całe środowisko. W koncepcji badań kompleksowych różnym zmiennym
przypisuje się różną wagę. Czynniki o największym znaczeniu traktuje się jako przewodnie
w stosunku do pozostałych.
Pomimo zmieniającej się z upływem czasu terminologii zasadnicza część metodyki
oceny środowiska przyrodniczego pozostaje niezmieniona. W najszerszym spojrzeniu ocena
taka powinna się składać z pięciu następujących po sobie etapów – przygotowawczego, metodycznego, dokumentacyjnego, analiz cząstkowych oraz syntezy wyników (Sołowiej 1992;
Bródka & Macias 2007; Bródka 2010).
Na etapie przygotowawczym określany jest cel analizy oraz jej zakres przestrzenny.
W zależności od ustalonego przedmiotu analizy wybierana jest także skala opracowania.
W części metodycznej oceny określany jest zakres kryteriów analizy (zob. rozdz. 4.1.1), dokonywany jest wybór metod, które posłużą do przeprowadzenia badań (zob. rozdz. 4.1.2), oraz
wybierane jest pole podstawowe oceny (zob. rozdz. 4.1.4).
Etap dokumentacyjny ocen środowiska przyrodniczego sprowadza się do utworzenia bazy
danych o środowisku przyrodniczym (Bródka & Macias 2007). Dla określonego przestrzennego zakresu badań gromadzone są informacje o wybranych elementach i cechach krajobrazu.
W zależności od wyznaczonego celu tworzona jest zawężona do realizowanego tematu bądź
kompleksowa baza danych obejmująca materiały opisowe (opracowania naukowe, monografie,
opracowania planistyczne, statystyczne i inne), analogowe materiały ikonograficzne (mapy,
plany, zdjęcia), dane cyfrowe (materiały kartograficzne, zdjęcia lotnicze i satelitarne, fotografie,
dane pochodzące z prac terenowych, w tym wyniki opróbowań, kartowań, dane GPS i inne).
Część analityczna oceny środowiska przyrodniczego polega na obliczeniu dla wybranych
kryteriów odpowiednich wskaźników krajobrazowych (Bródka & Macias 2007). Obliczenia
dokonywane są na podstawie przyjętej sieci pól podstawowych oraz z wykorzystaniem
wybranych metod badawczych. Jak już wspominano, w przeszłości ten etap analizy był wykonywany według ekspercko wybranych kryteriów przewodnich, właściwie bez analizy ich
kluczowości ani nadmiarowości. W prezentowanej rozprawie takie podejście jest nazywane
modelem informatywnym georóżnorodności. W części dyskusyjnej pracy zostanie ono skonfrontowane z wariantami analiz całościowych – obejmującymi szerokie spektrum kryteriów,
oraz z modelem wykorzystującym kryteria nieredundantne.
Ostatnim etapem oceny środowiska przyrodniczego jest synteza wyników. Na wstępie
sumowane są oceny cząstkowe wszystkich analizowanych kryteriów (etap syntezy cząstkowej), a następnie formułowana jest ocena wynikowa (integralna, kompleksowa). Na podstawie otrzymanych wyników tworzone są prognozy reakcji środowiska przyrodniczego na
planowaną działalność i formułowane wnioski dotyczące optymalizacji przyszłych działań
(Bródka & Macias 2007).

4.1.1. Wybór kryteriów oceny
Niezależnie od przyjętego modelu badań (analitycznego bądź kompleksowego) w procedurze oceny krajobraz jest „redukowany” do zespołu czynników opisujących cztery sfery
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krajobrazowe (litosferę, atmosferę, hydrosferę i biosferę; Richling 1992). Niektórzy badacze
wyróżniają także inne sfery, np.: pedosferę, kriosferę, fitosferę, zoosferę i inne (Balon 2018).
W praktyce wykorzystywany jest podział na tzw. elementy krajobrazu (budowę geologiczną,
rzeźbę terenu, stosunki wodne, gleby, klimat, szatę roślinną i świat zwierzęcy). Andrzej Rich
ling (1992) definiuje je jako części składowe krajobrazu stanowiące bezpośredni przedmiot
badań fizycznogeograficznych. Opisywane czynniki funkcjonują równolegle względem siebie,
przenikają się i oddziałują na siebie, tworząc pionową strukturę krajobrazu.
Komponentami podrzędnymi względem elementów krajobrazu są ich cechy (Richling
1992). Charakteryzują one elementy krajobrazu i jednocześnie je budują. Każdy element
krajobrazu można opisać pewną liczbą cech, np. budowę geologiczną mogą charakteryzować:
litologia i stratygrafia skał, tektonika, obecność mineralizacji i inne. Jak zauważa Löffler
(2002), jakość badań środowiskowych jest silnie uzależniona od właściwego opisu pionowej
struktury krajobrazu za pomocą elementów składowych. Cechy jako bardziej szczegółowe
w stosunku do elementów krajobrazu stanowią podstawę większości badań krajobrazowych.
Poza przedstawioną hierarchią komponentów krajobrazu specyfika badań środowiskowych wymaga także zdefiniowania specjalnych wskaźników nazywanych kryteriami. Kryteria
ocen geograficznych to cechy środowiska przyrodniczego, które służą do klasyfikacji zjawisk
fizycznogeograficznych i ich oceny (Sołowiej 1992). Istnieje kilka warunków prawidłowego
doboru kryteriów oceny. Po pierwsze nie muszą one być tożsame z kryteriami wydzieleń fizycznogeograficznych. Powinny być bardzo precyzyjnie sformułowane. Ich charakter zmienia
się wraz z przyjętym celem i skalą opracowania. Należy przyjąć, że wraz ze wzrostem szczegółowości i wzrostem przyjmowanej skali odwzorowania rośnie poziom ścisłości przyjmowanych kryteriów. W przypadku opracowań prowadzonych w skali regionalnej (np. 1 : 100 000)
kryteria mają charakter ogólny (np. stopień urzeźbienia, lesistości, jeziorności itp.). W badaniach prowadzonych w średniej skali (np. 1 : 50 000) kryteriami mogą być: typ rzeźby, typ
siedliskowy lasu, czystość chemiczna i fizyczna wody itp. W opracowaniach prowadzonych
w skalach szczegółowych (np. 1 : 25 000) kryteria stają się bardzo ścisłe, np.: deniwelacja,
liczba jednostek ekspozycji stoków, liczba kategorii ekspozycji stoków, entropia zróżnicowania
ekspozycji stoków itp. (Sołowiej 1992). Należy także zwrócić uwagę na problem hierarchii
kryteriów. Jeżeli kolejne elementy krajobrazu (np. budowa geologiczna, gleby, roślinność)
opisane są za pomocą tej samej liczby kryteriów, ranga tych kryteriów jest taka sama. Jeżeli
jednak jeden z elementów krajobrazu opiszemy większą liczbą kryteriów, bez dodatkowych
operacji takich jak uśrednianie, jego waga stanie się większa niż ranga pozostałych elementów.

4.1.2. Metody oceny środowiska przyrodniczego
Na etapie metodycznym, po wyborze kryteriów należy dokonać wyboru metody badań.
Istnieje cały szereg procedur oceny środowiska przyrodniczego, np.: metoda bonitacji punktowej w polach podstawowych, nakładania ocen komponentów, waloryzacji w granicach
jednostek naturalnych, metoda barier (ograniczeń przyrodniczych) i inne. Szczegółową klasyfikację systemów ocen i metod przedstawił Andrzej Kostrowicki (1992). W dalszej części
rozdziału zaprezentowano najważniejsze procedury wykorzystywane w opisie i ewaluacji
abiotycznych elementów krajobrazu.
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Od momentu pojawienia się pojęcia „georóżnorodność” wielu autorów podejmowało
próby jej oceny. Badania prowadzono dla różnych typów krajobrazów i w różnych skalach
obserwacji: lokalnej (np. Kot 2006a; Hjort & Luoto 2010; Örsi 2011; Radwanek-Bąk & Laskowicz 2012), regionalnej (np. Serrano & Ruiz-Flaño 2007a, b; Petrisor 2009; Zwoliński &
Stachowiak 2012; Pellitero i in. 2014), prowincji fizycznogeograficznych (np. Zwoliński 2010;
Grigio i in. 2011; Năstase i in. 2012; Pellitero i in. 2014), kraju (np. Eiden i in. 2000; Zwoliński
2007; Benito-Calvo i in. 2009; Pereira i in. 2013), a nawet kontynentu (np. Eiden i in. 2000).
Pierwsze próby ilościowej oceny georóżnorodności wykorzystywały metodykę opisu
bioróżnorodności i opierały się na wyznaczaniu wartości tzw. miar krajobrazowych (Silva
& Carvalho-Filho 2004; Gray 2013; zob. rozdz. 4.1.3).
Jedną z najczęściej stosowanych metod oceny georóżnorodności jest bonitacja punktowa
(Richling 1992; Sołowiej 1992; Kot 2012; Najwer & Zwoliński 2014). Należy ją rozumieć
jako ilościowe bądź jakościowe wartościowanie składników i cech struktury środowiska.
Bonitacja składa się z dwóch etapów: klasyfikacji bonitacyjnej oraz bonitacji punktowej.
Klasyfikację bonitacyjną rozpoczyna proces nazywany typologią, polegający na uporządkowaniu zbioru elementów badanej cechy według ściśle określonego porządku, który powinien
być związany z celem oceny. Jeżeli mamy do czynienia z cechą o charakterze ilościowym,
najczęściej tworzony jest ciąg niemalejący. W przypadku danych jakościowych wymagane
jest logiczne uszeregowanie zmiennych według ich względnej relacji do elementów uznanych za typowe (Parysek 1982; Sołowiej 1992; Kot 2006a). W wyniku typologii tworzone
są szeregi bonitacyjne. Wszystkie elementy utworzonego ciągu są następnie dzielone na
rozłączne podzbiory. Podczas wyboru schematu klasyfikacji wykorzystuje się metody: równych odstępów, naturalnych przerw, kwantyli, odchylenia standardowego i inne. Na etapie
bonitacji punktowej każdemu elementowi, w zależności od jego przynależności do podzbioru,
przypisuje się pewną zmienną określającą stopień jego przydatności dla przeprowadzanej
oceny. Działanie takie umożliwia względne porównywanie różnych podzbiorów. Bonitacja
punktowa cech o charakterze jakościowym wymaga wykorzystania wiedzy eksperckiej i arbitralnego przypisania zmiennej wartościującej (Zwoliński 2007, 2008, 2009; Zwoliński &
Stachowiak 2012). W przeciwieństwie do metody, którą zaproponowali Serrano i Ruiz-Flaño
(2007a, b), ewaluacja prowadzona za pomocą bonitacji punktowej najczęściej nie wartościuje
poszczególnych komponentów środowiska. Wpływ wszystkich elementów krajobrazu na
ogólną georóżnorodność jest w związku z tym rozpatrywany z tym samym współczynnikiem
wagowym. Niektórzy badacze podważają możliwość wykorzystywania bonitacji punktowej
w ocenie środowiska przyrodniczego lub zgłaszają do niej swoje uwagi (np. Kostrowicki
1992; Gonera 2005, 2008). Andrzej Kostrowicki (1992, 16) zauważa, że „Wartości wyrażane za pomocą ciągu liczb […] stwarzają pozory ścisłości, a co gorsza, wyzwalają chęć
przeprowadzania na nich operacji matematycznych tak, jakby były to ciągi liczb uzyskane
z pomiarów, co jest absolutnie niedopuszczalne i prowadzi do absurdalnych wniosków”.
Niezależnie od wnoszonych komentarzy metoda bonitacji punktowej należy do najczęściej
stosowanych narzędzi analizy georóżnorodności (Kot 2005a, b, c, 2006a, b, 2012; Zwoliński
2007, 2008, 2009; Jačková & Romportl 2008; Miśkiewicz 2009; Kot & Szmidt 2010; Hjort
& Luoto 2012; Hjort i in. 2012; Radwanek-Bąk & Laskowicz 2012; Zwoliński & Stachowiak
2012; Jaskulska i in. 2013; Pereira i in. 2013; Mazurek i in. 2015).
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Przykładem polskiej pracy szeroko wykorzystującej metodę bonitacji punktowej w badaniach georóżnorodności opartych na analizie danych ilościowych jest praca Rafała Kota
(2006a). Autor analizował różnorodność budowy geologicznej, rzeźby terenu, wód powierzchniowych, gleb i topoklimatów fordońskiego odcinka Doliny Dolnej Wisły i jej otoczenia.
Kryteria oceny stanowiły: liczby płatów, liczby typów (kategorii) płatów, względne różnice
wysokości, zakresy średnich spadków terenu, długości cieków, powierzchnia wód stojących
oraz liczby źródeł, wycieków i wysięków. Ocena georóżnorodności została oparta na sumie
punktów bonitacyjnych przypisanych wszystkim analizowanym cechom krajobrazu. Ostateczny wynik poddano reklasyfikacji do czterech poziomów jakościowych.
Przykładem najbardziej zaawansowanego zastosowania metody bonitacji punktowej
w badaniach georóżnorodności, uwzględniającej także dane o charakterze jakościowym
w naszych rodzimych warunkach, była praca Zbigniewa Zwolińskiego i Jakuba Stachowiaka
(2012). Autorzy analizowali obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego. Badaniom podlegały:
różnorodność budowy geologicznej, występowanie jaskiń, fragmentacja rzeźby terenu, energia
rzeźby terenu, spadki terenu, występowanie jezior, źródeł, cieków, wodospadów, gleb oraz
pięter geoekologicznych. Elementy wyrażone cechami ilościowymi poddano reklasyfikacji,
natomiast zmienne jakościowe poddano eksperckiej ocenie. Wartość georóżnorodności w poszczególnych polach podstawowych obliczono jako sumę ewaluacji wszystkich kryteriów.
Wynik oceny zreklasyfikowano do pięciu poziomów jakościowych.
Jedną z najbardziej zaawansowanych technik oceny georóżnorodności zaproponowali
Alicja Najwer & Zbigniew Zwoliński (2014). Badacze zastosowali metodę stanowiącą rozwinięcie technik bonitacji punktowej o system ekspercki decydujący o przydziale kryteriom
oceny różnych współczynników wagowych. Autorzy postawili tezę mówiącą, że „komponenty
środowiska geograficznego w różnym stopniu wpływają na georóżnorodność krajobrazu”
(Najwer & Zwoliński 2014, 120). Twierdzili także, że zastosowanie w analizach różnych wag
umożliwi opracowanie jednego uniwersalnego algorytmu analizy georóżnorodności obszarów
o różnej energii rzeźby. Metoda została przetestowana na trzech zlewniach z obszaru Polski
(dwóch rzek górskich i jednej nizinnej) oraz dwóch zlewniach rzek górskich Szwajcarii.
Analizowano różnorodność budowy geologicznej (litologię), gleby, hydrografię oraz wybrane
pierwotne i wtórne atrybuty topograficzne. Etap analizy właściwej poprzedzała ilościowa bądź
jakościowa bonitacja czynników cząstkowych oraz ich reklasyfikacja do pięciu poziomów
różnorodności. Za pomocą metod analizy wielokryterialnej MCE (ang. Multi-Criteria Evaluation), z zastosowaniem hierarchicznej analizy procesów decyzyjnych AHP (ang. Analytic
Hierarchy Process), dokonywano wagowania istotności map ocen cząstkowych. Wynik analizy
reklasyfikowano do pięciu poziomów georóżnorodności.
W badaniach struktur zróżnicowania elementów krajobrazu wykorzystywana jest także
analiza autokorelacji. Zjawisko autokorelacji jest związane z tzw. pierwszym prawem geografii
Toblera (Tobler 1973), które definiuje relacje podobieństwa pomiędzy obiektami (ich cechami)
w przestrzeni. Waldo R. Tobler twierdził, że w geografii wszystko jest związane ze wszystkim
innym, przy czym rzeczy bliższe są bardziej ze sobą związane niż rzeczy bardziej odległe
(Miller 2004). Analiza autokorelacji pozwala na ujawnienie natury struktur zróżnicowania
badanych paramerów. W odmianie globalnej testów wykorzystywana jest statystyka Morana I
(Janc 2006). Jej wartość zmienia się w przedziale <−1; 1> i pozwala na identyfikację struktur
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klastrowych, dyspersji bądź losowości przestrzennych rozkładów zmiennych. Występowanie
w krajobrazie statystycznie istotnych struktur typu klastrowego stanowi dowód na obecność
procesów przestrzennych kształtujących zróżnicowanie analizowanych czynników.

4.1.3. Miary krajobrazowe
Miary (indeksy) krajobrazowe to ilościowe wskaźniki opisujące geometryczne i przestrzenne właściwości elementów krajobrazu (McGarigal & Marks 1995; Kot & Leśniak
2006; McGarigal i in. 2012; Urbański 2012). Do najważniejszych ich typów należą miary:
powierzchni i krawędzi (ang. area and edge metrics), kształtu (ang. shape metrics), stref
centralnych (ang. core area metrics), kontrastu (ang. contrast metrics), fragmentacji (ang. aggregation metrics) i różnorodności (ang. diversity metrics). Ich koncepcja wywodzi się
z biogeograficznej teorii wysp (McArthur & Wilson 1967) i opiera się na spostrzeżeniu, że
każdy krajobraz można zredukować do mozaiki rozłącznych elementów nazywanych płatami
(ang. patches) oraz łączących je korytarzy (ang. corridors), które występują w pewnym tle
(ang. matrix, Forman & Godron 1986). Tworzą one charakterystyczne struktury (ang. landscape patterns), w których podobne elementy występują w różnych miejscach przestrzeni
(Forman 1997). Opisywane struktury stanowią podstawowe źródło informacji w badaniach
ekologicznych, a w szczególności w ocenach bioróżnorodności. Miary krajobrazowe, w zależności od swojej natury, mogą się odnosić do poziomu pojedynczego elementu krajobrazu
(płata), kategorii (płatów jednego typu) bądź całego krajobrazu. Mogą być liczone zarówno
dla całego obszaru badań, jak i dla różnych jego fragmentów. Pionierami w wykorzystaniu
miar krajobrazowych w badaniach zróżnicowania abiotycznych elementów przyrody byli:
Michael Burnett i in. (1998) oraz William Nichols i in. (1998). Współcześnie podstawowym
narzędziem służącym do ich obliczeń jest aplikacja Fragstats (McGarigal & Marks 1995;
Raines 2002; Zwierzchowska i in. 2010; McGarigal i in. 2012). Program, który powstał i jest
rozwijany na Uniwersytecie Oregonu, wykorzystuje dane przestrzenne w modelu rastrowym. Aplikacja umożliwia obliczenie kilkudziesięciu miar krajobrazowych na trzech wyżej
wymienionych poziomach krajobrazu. Część badaczy wskazuje na różne mankamenty miar
krajobrazowych (np. Kot & Leśniak 2006). Pomimo istniejących zastrzeżeń ciągle są one
często wykorzystywane we współczesnych badaniach georóżnorodności (Eiden i in. 2000;
Silva & Carvalho-Filho 2004; Zwoliński 2007; Malinowska & Szumacher 2013). Poniżej
przedstawiono definicje najważniejszych indeksów wykorzystywanych w analizach przestrzennego zróżnicowania elementów krajobrazu.
4.1.3.1. Miary powierzchni i krawędzi
Całkowita powierzchnia krajobrazu TA (ang. Total Landscape Area) to prosta miara
łącznej powierzchni całego obszaru badań (wzór 1). Dla przyjętego obszaru badań wartość
wskaźnika wynosiła 9000 ha.
 1 
TA = A ⋅  4    ha 
 10 

(1)

gdzie A – pole powierzchni całego krajobrazu (obszaru badań) [m2].
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Powierzchnia płatów AREA to miara pola powierzchni elementów krajobrazu (wzór 2).
Jest wyznaczana na poziomie płatów i kategorii. W drugim przypadku wyznaczane są proste
statystyki opisowe (McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012).

gdzie:

 1
AREA = aij ⋅  4
 10


   ha 


(2)

i – kategoria (typ) płatów,
j – numer elementu krajobrazu w kategorii i,
aij – powierzchnia płata ij [m2].

Powierzchnia kategorii CA (ang. Class Area) jest miarą kompozycji krajobrazu opisującą stopień jego złożoności z płatów określonej kategorii (wzór 3). Gdy cały krajobraz
składa się z jednego płata, CA = TA (wzór 1). Jest obliczana na poziomie kategorii. Stanowi
całkowite pole powierzchni zajmowane przez wszystkie elementy danej kategorii (McGarigal
& Marks 1995; McGarigal i in. 2012).
n

CAi =

gdzie:

1

∑a ⋅ 10
ij

4

j =1

 ha 

(3)

n – liczba płatów kategorii i,
pozostałe symbole jak we wzorze (2).
Procentowy udział kategorii w krajobrazie PLAND (ang. Percentage of Landscape)
jest względną miarą powierzchni opisującą proporcjonalny udział w krajobrazie płatów
każdej kategorii (wzór 4) (McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012; Urbański 2012).
n

PLANDi =

∑a ⋅
ij

j =1

102
 % 
A  

(4)

symbole jak we wzorach (1), (2) i (3).
Wskaźnik największej jednostki LPI (ang. Largest Patch Index) jest prostym wskaźnikiem dominacji (wzór 5). Obliczany na poziomie krajobrazu wskazuje na procent powierzchni
obszaru badań zajętego przez największy płat (McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012).
LPI =

( ) ⋅ 100%

max aij
A

(5)

symbole jak we wzorach (1) i (2).
Długość krawędzi jednostek TE (ang. Total Edge) najczęściej obliczana jest na poziomie
kategorii i całego obszaru badań (wzór 6). Na poziomie krajobrazu wyraża łączną długość
wszystkich krawędzi (McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012; Urbański 2012).
TE = E m 

gdzie E – całkowita długość wszystkich krawędzi w krajobrazie [m].
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(6)

Gęstość granic ED (ang. Edge Density) obliczana jest na poziomie kategorii i całego
krajobrazu (wzór 7). W wymiarze całego obszaru badań wyraża średnią długość krawędzi
płatów w przeliczeniu na hektar powierzchni (McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in.
2012; Urbański 2012).
ED =

E
⋅ 10000
A

m
 
 ha 

(7)

symbole jak we wzorach (1) i (6).
4.1.3.2. Miary kształtu
Wskaźnik kształtu SHAPE (ang. Shape Index) jest miarą złożoności kształtu płatów
(wzór 8). Oblicza się go dla poziomu elementów krajobrazu jako znormalizowany stosunek
obwodów płatów do ich pól powierzchni, w odniesieniu do standardowego kształtu piksela.
Wartości wskaźnika zmieniają się w przedziale <1; ∞). Parametr osiąga wartość minimalną,
gdy elementy krajobrazu mają kształt zbliżony do kwadratu. Wartości indeksu bezgranicznie
rosną wraz ze wzrostem komplikacji przebiegu granic płatów. Zaletą parametru jest odporność
na zmianę wielkości płatów (McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012). Dla poziomów
kategorii i krajobrazu analizowane są proste statystyki opisowe parametru.
SHAPE =

0, 25 ⋅ pij
aij

 − 

(8)

gdzie:
pij – obwód elementu krajobrazu ij [m],
pozostałe symbole jak we wzorze (2).
4.1.3.3. Miary różnorodności
Liczba kategorii płatów PR (ang. Patch Richness) jest chyba najprostszym względnym
wskaźnikiem kompozycji krajobrazu (wzór 9). Jest obliczany na poziomie całego obszaru
badań jako łączna liczba wszystkich kategorii płatów (McGarigal & Marks 1995; McGarigal
i in. 2012).
PR = m  − 

(9)

gdzie m – liczba kategorii w krajobrazie.
Entropia, wskaźnik różnorodności Shannona–Weavera SHDI (ang. Shannon–Weaver
Diversity Index) jest parametrem mierzącym stopień powierzchniowego zróżnicowania cech
(wzór 10) (Shannon & Weaver 1949). Oblicza się go na poziomie krajobrazu. Wskaźnik może
przyjmować wartości (0, –lnmmax), gdzie mmax oznacza maksymalną liczbę typów płatów.
SHDI ma wartość 0, gdy cały obszar badań obejmuje wyłącznie jeden płat (brak różnorodności). Wartość parametru rośnie wraz wzrostem stopnia równomiernego pokrycia obszaru
przez różne kategorie płatów oraz wraz ze wzrostem liczby kategorii (w mniejszym stopniu).
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Indeks Shannona jest bardziej wrażliwy od omawianego poniżej indeksu Simpsona (SIDI) na
obecność płatów o bardzo małej powierzchni. Jest także od niego nieco bardziej wrażliwy
na występowanie kategorii o niewielkiej liczbie elementów (McGarigal & Marks 1995; Kot
& Leśniak 2006; McGarigal i in. 2012; Urbański 2012).
m

SHDI = −

∑ ( P ⋅ ln P ) −
i

i

(10)

i =1

gdzie:
Pi – proporcja danej kategorii w krajobrazie (prawdopodobieństwo wystąpienia w kraj
obrazie płata określonej kategorii),
pozostałe symbole jak we wzorach (2) i (9).
Entropia jednostkowa jest miarą równomierności rozkładu liczby jednostek wśród
poszczególnych kategorii (wzór 11; Kot & Leśniak 2006). Jest obliczana na poziomie całego
krajobrazu. W związku z brakiem zależności parametru od pola powierzchni wykorzystywana
jest w analizach różnorodności obiektów o geometrii punktowej.
m

H jed = −

gdzie:

∑q ⋅ ln q
i

i

i =1

(11)

 − 

qi – proporcja liczby elementów i-tej kategorii do liczby wszystkich elementów analizowanego krajobrazu (prawdopodobieństwo wystąpienia w krajobrazie płata
określonej kategorii); qi = li

∑

m

lij , gdzie lij – liczba płatów i-tej kategorii,

i =1

pozostałe symbole jak we wzorach (2) i (9).

Wskaźnik różnorodności Simpsona SIDI (ang. Simpson’s Diversity Index) jest parametrem obliczanym na poziomie krajobrazu. Opisuje prawdopodobieństwo zdarzenia, w którym
dwie losowo wybrane komórki są położone wewnątrz płatów należących do dwóch odmiennych kategorii (wzór 12). Indeks przyjmuje wartości z przedziału <0; 1>. Wartość minimalną
osiąga, gdy analizowany obszar zawiera wyłącznie jeden płat (brak różnorodności). Wzrost
wartości indeksu postępuje wraz ze wzrostem liczby kategorii i stopniem równomiernego
pokrycia przez nie całego obszaru badań. Wskaźnik Simpsona jest mniej czuły na obecność
rzadkich typów płatów i jest bardziej intuicyjny niż indeks Shannona–Weavera (Simpson
1949; McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012; Urbański 2012).
m

SIDI = 1 −

∑P

i

i =1

2

 − 

(12)

symbole jak we wzorach (2), (9) i (10).
Wskaźnik równomierności Shannona SHEI (ang. Shannon’s Evenness Index) jest
miarą proporcjonalnego rozmieszczenia płatów różnych kategorii w analizowanym obszarze
(wzór 13). Oblicza się go dla poziomu krajobrazu. Wartości indeksu zmieniają się w przedziale <0; 1>. Minimalna wartość jest osiągana, gdy analizowany obszar w całości pokrywa
wyłącznie jeden płat (brak różnorodności) lub gdy powierzchniowy rozkład kategorii staje
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się coraz bardziej nierówny. Maksymalną wartość wskaźnik osiąga wtedy, gdy wszystkie
kategorie występują w tych samych proporcjach. Różnica pomiędzy wartością maksymalną
równomierności równą 1 a rzeczywistym poziomem wskaźnika równomierności SHEI nosi
nazwę dominacji (McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012; Urbański 2012).
−
SHEI =

m

∑ P ⋅ ln P
i

i =1

ln m

i

 − 

(13)

symbole jak we wzorach (2), (9) i (10).
W 2007 roku Enrique Serrano i Purificación Ruiz-Flaño (2007b) opracowali własny
indeks georóżnorodności oparty na obliczeniach fizycznych elementów krajobrazu (wzór 14).
Wartości wskaźnika badacze uzależnili od arbitralnej oceny parametru nazywanego energią
rzeźby terenu lub współczynnikiem szorstkości (chropowatości).
Gd = R ⋅

Eg
−
lnS  

(14)

gdzie:
Eg – liczba elementów środowiska przyrodniczego w polu podstawowym,
R – współczynnik szorstkości (chropowatości) w polu podstawowym,
S – powierzchnia pola podstawowego [km2].
Tak jak w przypadku innych miar krajobrazowych wartość indeksu zależy od przyjętej
skali obserwacji i dokładności odwzorowania obiektów przyrodniczych. Dla każdego pola
oceny określane są wartości współczynnika szorstkości. Najczęściej są one obliczane na
podstawie atrybutu topograficznego nachylenia stoków. Dla każdego pola podstawowego
określane są występujące w nim przedziały nachyleń zboczy, a następnie liczona jest ich
powierzchnia. W zależności od występującego przedziału modalnego każdemu polu podstawowemu arbitralnie przypisywane są pewne wartości współczynnika chropowatości. Za największy mankament przedstawionej procedury należy uznać brak obiektywnej i uniwersalnej
metody wyznaczania współczynnika szorstkości. W zależności od rodzaju analizowanego
krajobrazu różni autorzy w różny sposób szacują jego wartości, co utrudnia bądź uniemożliwia
porównywanie wyników analiz (Serrano & Ruiz-Flaño 2007a, b; Serrano i in. 2009; Hjort &
Luoto 2010; Pellitero i in. 2010, 2014; Örsi 2011; Comanescu & Nedelea 2012; Kot 2012).
4.1.3.4. Miary agregacji
Liczba płatów NP (ang. Number of Patches) jest prostą miarą obliczaną na poziomie
kategorii i całego krajobrazu. Na poziomie krajobrazu wyraża liczbę płatów znajdujących
się w obszarze badań (wzór 15). Wskaźnik często ma ograniczoną wartość interpretacyjną,
ponieważ nie przekazuje żadnych informacji na temat ich powierzchni, rozkładu czy gęstości
(McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012; Urbański 2012).
m

NP =

∑n −
i

(15)

i =1

symbole jak we wzorach (2), (3) i (9).
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Gęstość płatów PD (ang. Patch Density) to względna miara liczby płatów w przeliczeniu
na 100 ha (wzór 16). Jest obliczana na poziomie kategorii oraz całego krajobrazu (McGarigal
& Marks 1995; McGarigal i in. 2012).
PD =

ni
 liczba 
⋅ (10000 ) ⋅ (100 ) 

A
100 ha 

(16)

symbole jak we wzorach (1) i (3).
Procent identycznego sąsiedztwa PLADJ (ang. Percentage of Like Adjacencies) może
być wykorzystywany na poziomie kategorii i całego obszaru badań. Na poziomie krajobrazu
jest obliczamy jako stosunek sumy połączeń komórek danego typu z innymi komórkami
tej samej kategorii, do sumy połączeń komórek danego typu z komórkami innych kategorii
(wzór 17). Wartość wskaźnika jest wyrażana w procentach i zmienia się w zakresie <0; 100%>.
Parametr osiąga wartość minimalną, kiedy komórki poszczególnych kategorii są maksymalnie
rozproszone i żadna nie sąsiaduje z komórkami tej samej kategorii. Wartość wskaźnika rośnie
wraz ze wzrostem stopnia skupienia (agregacji) komórek poszczególnych kategorii. Parametr
osiąga wartość maksymalną, kiedy cały obszar badań pokryty jest komórkami należącymi do
jednej kategorii (McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012; Urbański 2012).


PLADJ = 




m

∑g
m

i =1
m

∑∑
i =1 k =1



 ⋅ 100 %

g ik 



ii

(17)

gdzie:
gii – liczba połączeń pomiędzy komórkami danej kategorii z komórkami tej samej
kategorii,
gik – liczba połączeń pomiędzy komórkami danej kategorii z komórkami innych kategorii.
Wskaźnik agregacji AI (ang. Aggregation Index) może być obliczany na poziomie
kategorii i całego krajobrazu. W drugim przypadku wyraża średnią ważoną ze wskaźników
agregacji obliczonych dla poszczególnych kategorii. Współczynnikami wag są wielkości pól
powierzchni zajmowanych przez dany typ płatów (wzór 18). Wartości wskaźnika wyrażane
są w procentach i zmieniają się w przedziale <0; 100%>. Wskaźnik przyjmuje wartość minimalną, gdy komórki poszczególnych kategorii są maksymalnie rozproszone. Jego wartość
stopniowo wzrasta wraz ze wzrostem agregacji i gdy obszar badań składa się z jednego płata,
osiąga 100% (McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012; Urbański 2012).
 m
AI = 
 i =1



g ii

∑  max → g

gdzie:

ii

 
 ⋅ Pi  ⋅ 100%
 

(18)

max →gi – liczba połączeń pomiędzy komórkami danej kategorii z komórkami tej
samej kategorii występująca przy maksymalnej agregacji,
pozostałe symbole jak we wzorach (2), (9) i (10).
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Wskaźnik zróżnicowania granic IJI (ang. Interspersion and Juxtaposition Index) jest
obliczany na poziomie kategorii i całego krajobrazu. Jest miarą przestrzennej struktury zmienności płatów. Parametr oblicza, z iloma typami sąsiadów graniczy dany element (wzór 19).
Przy obliczeniach uwzględniana jest zróżnicowana długość granic kategorii. Parametr wyrażony jest w procentach, zmienia się więc w zakresie <0–100%>. Wartość minimalną osiąga,
gdy płaty danego typu przylegają wyłącznie do jednego, innego typu płatów. Niezależnie od
stopnia fragmentacji krajobrazu, dla ustalonej liczby kategorii, wartość maksymalną wskaźnik
osiąga, kiedy długości granic pomiędzy wszystkimi parami kategorii są jednakowe (McGarigal
& Marks 1995; Kot & Leśniak 2006; McGarigal i in. 2012).
−
IJI =

m

m

 eik 

 eik  

∑ ∑  E  ⋅ ln  E 
⋅ 100 %
ln ( 0, 5  m ( m − 1 )  )
i =1 k = i +1

(19)

gdzie:
eik – łączna długość krawędzi pomiędzy elementami krajobrazu należącymi do kategorii
i i k [m],
pozostałe symbole jak we wzorach (2), (6) i (9).
Odległość do najbliższego elementu danej kategorii ENN (ang. Euclidean Nearest-Neighbor Distance) jest miarą obliczaną na poziomie elementów krajobrazu. Stanowi miarę
izolacji płatów należących do jednej kategorii. Jest obliczana jako minimalna odległość
pomiędzy elementami należącymi do tego samego typu płatów (wzór 20). W badaniach
prowadzonych na poziomie całego krajobrazu wyznaczane są proste statystyki opisowe. Odległość w obrazach rastrowych mierzona jest pomiędzy środkami komórek krawędzi dwóch
płatów tej samej kategorii (McGarigal & Marks 1995; McGarigal i in. 2012; Urbański 2012).
ENN = hij m 

(20)

gdzie hij – minimalna odległość elementu krajobrazu ij od elementu należącego do tej samej
kategorii.

4.1.4. Wybór pola podstawowego oceny
Oceny środowiska przyrodniczego wykonywane są na podstawie przyjętej sieci pól
podstawowych. Dzieli ona obszar badań na n mniejszych obszarów, dla których obliczane
są odpowiednie wskaźniki krajobrazowe. W literaturze spotyka się cały szereg rozwiązań
dotyczących doboru podstawowej jednostki badawczej (Parysek 1982). W największej
ogólności sieci analityczne można podzielić na naturalne bądź sztuczne (Chojnacki 1970;
Bartkowski 1986).
Z podziałem naturalnym mamy do czynienia, gdy fragmentacji dokonuje się na podstawie
nieprzystających do siebie, naturalnych obszarów wykazujących istotne zróżnicowanie struktury
pionowej krajobrazu (np. litologii, typów gleb, ekspozycji i nachyleń stoków, klimatu i innych).
Sposób wydzielania homogenicznych obszarów zależy od przyjętego modelu pojęciowgo (Pietrzak 2000). Jak już wspomniano, do najczęściej stosowanych systemów należą wywodząca się
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z geografii fizycznej metoda geokompleksów (Bartsch 1968; Kondracki 1976; Kondracki &
Richling 1983; Balon 2007, 2014, 2018) oraz pochodząca z ekologii krajobrazu metoda płatów-korytarzy-matrycy (zob. rozdz. 4.1.2; Forman & Godron 1986). W metodzie geokompleksów
(ang. geocomplex) wydzielone jednostki przestrzenno-strukturalne obejmują pewien zamknięty
wycinek przyrody, w obrębie którego funkcjonują różnorodne zależności wiążące komponenty
naturalne (biotyczne i abiotyczne) oraz antropogeniczne (Bartsch 1979). Pojęcie geokompleksu
obejmuje sfery, komponenty, elementy i cechy krajobrazu (zob. rozdz. 4.1.1). Podział krajobrazu dokonywany jest na podstawie hierarchicznego systemu jednostek o zmiennym poziomie
heterogeniczności obejmującego od części świata, poprzez obszary, podobszary, prowincje,
podprowincje, makroregiony, mezoregiony, mikroregiony, tereny (ekochory), uroczyska, aż
po jednorodne facje (Kondracki 1976). Jednostki wyższych rzędów składają się z jednostek
niższych rzędów, dlatego obiekty wyższego szczebla niż facje są zawsze wewnętrznie niejednorodne. Facje, uroczyska i tereny, które opisują krajobraz w skali lokalnej, są wydzielane
metodą kartowania fizycznogeograficznego. Jednostki wyższych rzędów nazywane regionami
są wyróżniane w skali regionalnej. Największe z nich opisują krajobraz w skali globalnej (Balon 2018). Z metodyką wydzialania geokompleksów wyższych rzędów związane są pojęcia
typologii25 oraz regionalizacji26. Wydzielanie homogenicznych jednostek krajobrazowych ma
podstawowe znaczenie w badaniach struktury krajobrazu (Pietrzak 1998, 2010). Jak zauważa
Jarosław Balon (2007), w ostatnim czasie zarysowała się silna tendecja odchodzenia od traktowania geokompleksów jako podstawowego narzędzia badawczego. Jednocześnie obserwowany
jest wzrost znaczenia modelu płatów-korytarzy-matrycy jako alternatywnego wobec metody
geokompleksów sposobu opisu struktury krajobrazu (Pietrzak 1998).
Pola siatek analitycznych noszą nazwę pseudonaturalnych, kiedy ich granice nie mają
żadnego odzwierciedlenia wśród naturalnych komponentów środowiska, ale pod pewnymi
względami odzwierciedlają naturalne podziały. Typowymi przykładami takich siatek są
granice podziału administracyjnego lub katastralnego. Stanowią one podstawowe narzędzie
badawcze w analizach z zakresu geografii ekonomicznej i demografii.
Jednostki badawcze noszą nazwę sztucznych, kiedy charakteryzują się regularnym
kształtem, równomiernym rozmieszczeniem w przestrzeni oraz mają taką samą wielkość.
Zbiór takich pól podstawowych tworzy sieć przylegających do siebie figur płaskich, która
wypełnia cały obszar analizy. W najbardziej typowych sytuacjach oczka sieci analitycznych
mają kształt przystających do siebie kwadratów, kwadratów w układzie „cegiełka”, trójkątów
równobocznych, rzadziej innych figur płaskich. Właściwości oczek sztucznych sieci analitycznych badał Jerzy Parysek (1982). Autor wskazał, że najbardziej korzystne kształty sieci
analitycznych zależą od zwartości przestrzennej jednostek oraz optymalnego położenia pól
względem siebie. Wykorzystując jako miarę zwartości minimalną długość granic jednostek
oraz jako miarę korzystnego położenia minimalną odległość pomiędzy centroidami dwóch
sąsiednich obiektów, badacz stwierdził, że najbardziej zwartą siecią analityczną jest struktura złożona z sześciokątów foremnych (najmniej zwartą zaś z trójkątów równobocznych),
25

26
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Typologia – klasyfikacja geokompleksów na podstawie podobieństw występujących pomiędzy jednostkami
(Richlig 1992).
Regionalizacja – klasyfikacja geokompleksów na podstawie różnic występujących pomiędzy jednostkami
(Richlig 1992).

a najbardziej korzystnym układem przestrzennym jest struktura kwadratów ułożonych
w formie „cegiełek” (najmniej korzystnym zaś – sześciokątów foremnych). Wykorzystanie jednostek podstawowych w kształcie kwadratów tworzących układ złożony z kolumn
i wierszy, cechuje się względnie pośrednimi wartościami obu analizowanych parametrów.
Jak słusznie zauważyli Rafał Kot i Krzysztof Leśniak (2006), do największych zalet takich
sieci analitycznych należy łatwość ich konstrukcji oraz kształt oczek podobny do piksela
w obrazie rastrowym. Największą ich wadą jest natomiast najczęściej losowe rozmieszczenie
w przestrzeni oraz przecinanie granic naturalnych.
Oprócz właściwego doboru struktury sztucznych sieci analitycznych problemem jest też
określenie optymalnej wielkości jej oczek. Metodologia opisująca to zagadnienie jest bogata.
W badaniach przestrzennych materia ta jest znana pod nazwą „problemu zmiennej jednostki
odniesienia”27. Zagadnienie zostało rozpoznane we wczesnych latach 30. ubiegłego wieku
przez Charlesa Gehlke i Katherine Biehl (1934). Autorzy, analizując wyniki spisu powszechnego, obserwowali niespójne współczynniki korelacji występujące pomiędzy parami cech
w blokach spisowych o różnej wielkości. Problem ten został szczegółowo opisany przez
Stana Openshawa (1984).
Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych do wyznaczania skal przestrzennych jest metoda semiwariogramów (Matheron 1963). Uzależnia ona wielkość siatek
analitycznych od zakresów autokorelacji zmiennych zregionalizowanych (Rossi i in. 1992;
Meisel & Turner 1998; Radeloff i in. 2000; Suchożebrski 2004). Wykorzystywane są także:
analiza lakunarności (Plotnick i in. 1993, 1996), analiza spektralna (Legendre & Fortin 1989),
sparowana metoda kwadratu wariancji (PQV; Qinghua & Maggi 2004) oraz różne metody
fraktalne (Krummel i in. 1987). Dobór wielkości okna podstawowego może także przebiegać
w sposób arbitralny, na podstawie doświadczenia, empirycznych eksperymentów, subiektywnych odczuć badacza lub może być zaczerpnięty z literatury (Kot 2006a).
Ciekawe spojrzenie na dobór optymalnej wielkości pola podstawowego w badaniach
georóżnorodności zostało zaprezentowane w raporcie Komisji Europejskiej pt. From land
cover to landscape diversity in the European Union (Eiden i in. 2000). W dokumencie będącym
wynikiem współpracy różnych urzędów Komisji Europejskiej (DG AGRI28, EUROSTAT29,
JRC30 oraz EEA31) zaprezentowano zależność wielkości pola podstawowego od liczby kategorii
analizowanej cechy. Metoda opiera się na wielu eksperymentach polegających na zastosowaniu
różnych siatek podziału oraz obserwacji liczebności kategorii występujących wewnątrz pól
podstawowych. Idea metody jest bardzo prosta. Jeżeli przy dokonywaniu podziału zmiennej
zregionalizowanej na mniejsze jednostki przyjmiemy duży (w odniesieniu do całego obszaru)
rozmiar pola podstawowego, to prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wystąpieniu
27

28

29
30
31

Problem zmiennej jednostki odniesienia (ang. Modifiable Areal Unit Problem, MAUP) – zjawisko polegające
na tworzeniu nienaturalnych struktur przestrzennych, których interpretacja może prowadzić do błędnych
wniosków. Ich tworzenie związane jest z nakładaniem na zmienne zregionalizowane sztucznych podziałów,
MAUP wiąże się z efektem skali (wynikającym ze zróżnicowania wielkości pól podstawowych) oraz problemem grupowania (związanym z różnorodnością form oczek siatki).
DG AGRI (Directorate-General for Agriculture and Rurar Development) – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
EUROSTAT (European Statistical Office) – Europejski Urząd Statystyczny.
JRC (Joint Research Centre) – Wspólnotowe Centrum Badawcze.
EEA (European Envinronment Agency) – Europejska Agencja Środowiska.
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w każdej jednostce maksymalnej liczby kategorii badanej cechy jest bardzo wysokie (Ryc. 4.1,
punkt a). Kolejne pola podstawowe będą się cechowały maksymalną wewnętrzną różnorodnością. Kartogram wynikowy wygenerowany na podstawie obliczeń niemal w każdym oczku
sieci będzie pokazywał tę samą – maksymalną wartość różnorodności i przez to nie będzie
miał wartości analitycznej. Odwrotnie, jeśli rozmiar okna podstawowego będzie ograniczony
do rozmiaru minimalnej instancji badanej cechy lub będzie od niego mniejszy, każde okno
sieci analitycznej będzie się cechowało minimalną wewnętrzną różnorodnością. Stanie się tak,
ponieważ niemal w każdym polu podstawowym siatki analitycznej znajdzie się minimalna
liczba jej kategorii (Ryc. 4.1, punkt b). Wygenerowany kartogram, prawie w każdym oczku
narzuconej sieci, będzie pokazywał brak różnorodności. Nieco wyższe wartości różnorodności będą wykazywały jedynie pola położone wzdłuż granic zróżnicowania kategorii. W tym
przypadku mapa również nie będzie wykazywała odpowiedniej różnorodności i w związku
z tym nie będzie miała żadnej wartości. Zarówno jeden, jak i drugi przypadek prezentują
sytuacje ekstremalne, ale dobrze ilustrujące opisywany problem. Optymalna wielkość okna
podstawowego musi zatem stanowić kompromis pomiędzy tymi dwiema skrajnościami.

Ryc. 4.1. Zależność liczby kategorii badanej cechy przypadającej dla kolejnych oczek siatki analitycznej
od przyjętej wielkości pola podstawowego według Eidena i in. (2000): 1 – linia minimalnej liczby
kategorii w polach podstawowych; 2 – linia maksymalnej liczby kategorii w polach podstawowych;
a – punkt maksymalnej różnorodności; b – punkt minimalnej różnorodności

Optymalną wielkość okna podstawowego można przybliżyć badaniami empirycznymi.
Analiza wymaga szeregu doświadczeń przeprowadzonych z zastosowaniem różnych wielkości
pól podstawowych. Dla każdego doświadczenia należy obliczyć minimalną i maksymalną
liczbę kategorii badanej cechy, a następnie przedstawić je na jednym wykresie. W wyniku połączenia osobno wartości minimalnych i osobno wartości maksymalnych otrzymuje
się dwie krzywe (Ryc. 4.1). Jak sugerują Eiden i in. (2000), z optymalną wielkością pola
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podstawowego mamy do czynienia wtedy, gdy rozstęp pomiędzy minimalną a maksymalną
liczbą kategorii badanej cechy jest największy. W opisywanej sytuacji najmniejsza liczba
okien sieci analitycznej cechuje się minimalnym i maksymalnym zróżnicowaniem kategorii,
a maksymalna liczba okien cechuje się zróżnicowaniem średnim. Przedstawiona metoda
rzadko jest stosowana w badaniach różnorodności abiotycznych elementów krajobrazu (Eiden
i in. 2000; Bartuś 2017).
Jak widać, prawidłowy dobór sieci analitycznej jest zagadnieniem trudnym i zależącym
od wielu czynników. Opracowanie jednej uniwersalnej procedury sprawdzającej się w każdej
sytuacji prawdopodobnie nie jest w ogóle możliwe. Wśród czynników mających największy
wpływ na prawidłowy dobór sieci należy wymienić: skalę materiałów wejściowych (i wynikającą z niej dokładność odwzorowania analizowanych obiektów), rozmiary najmniejszych,
średnich i największych obiektów analizowanej cechy krajobrazu, przestrzenną zmienność
badanej cechy, cel opracowania oraz wynikającą z niego dokładność i skalę odwzorowania
materiałów wynikowych oraz liczbę kategorii (Turner i in. 1989; Kot 2006a).

4.2. Metodyka analizy georóżnorodności
w kontekście oceny i delimitacji
obszarów chronionych
Analiza struktury i ocena różnorodności abiotycznej części krajobrazu OPN i jego otoczenia składała się z pięciu typowych etapów procedury oceny środowiska przyrodniczego
(zob. rozdz. 4.1) uzupełnionych o dyskusję wyników badań (Ryc. 4.2).
Na etapie przygotowawczym określono cel analizy (zob. rozdz. 2.1), zakres przestrzenny
(zob. rozdz. 2.2) oraz skalę opracowania (zob. rozdz. 2.3).
Drugi etap obejmował wybór metod ewaluacji. Do opisu nieożywionych elementów
krajobrazu wybrano metodę ścisłą polegającą na ocenie wytypowanych miar krajobrazowych. O jej wykorzystaniu zdecydowały: możliwość zastosowania dla dowolnych cech
krajobrazu, które na mapach można przedstawić za pomocą klas o geometrii poligonowej,
obiektywizm, powtarzalność, możliwość dokonywania dowolnych porównań, a także łatwość
stosowania. Szczegółowy zakres tych analiz przedstawiono w rozdz. 4.2.4.1. Drugą część
zaplanowanych badań stanowiły analizy cząstkowe różnorodności abiotycznych elementów
krajobrazu. Spośród przedstawionych metod (zob. rozdz. 4.1.2) wybrano bonitację punktową
w polach podstawowych. W tym przypadku najważniejszym argumentem przemawiającym
za jej użyciem była łatwość zastosowania oraz brak założeń wstępnych dotyczących wpływu
poszczególnych cech i kryteriów na georóżnorodność całkowitą. Każda cecha i kryterium były
traktowane tak samo (bez ich ważenia). Szczegóły procedury przedstawiono w rozdz. 4.2.4.2.
W kolejnej części etapu metodycznego określono zakres badanych elementów i cech krajobrazu
oraz sformułowano kryteria analizy (zob. rozdz. 4.2.1). Procedury drugiego etapu zamykał
wybór metodyki, która pozwoliła na określenie optymalnej wielkości pola podstawowego.
Wybrano metodę rekomendowaną do analiz georóżnorodności przez instytucje Komisji
Europejskiej. Jej procedura uzależnia wielkość pola podstawowego od liczebności kategorii
badanej cechy. Metoda wymagała przeprowadzenia szeregu eksperymentów. Ich przebieg
ilustruje rozdz. 4.2.2.
89

Ryc. 4.2. Etapy oceny georóżnorodności abiotycznych elementów krajobrazu obszaru OPN i jego
otoczenia; oznaczenia: element – element krajobrazu, cecha – cecha krajobrazu, k – kryterium analizy,
kat. – kategoria cech krajobrazu
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Trzeci etap – dokumentacyjny – sprowadzał się do zgromadzenia niezbędnych informacji
o wytypowanych elementach i cechach krajobrazu oraz do utworzenia przestrzennej bazy
danych o środowisku przyrodniczym (zob. rozdz. 4.2.3).
Po etapie dokumentacyjnym następowała część analityczna, w trakcie której dokonywano
ilościowego opisu poszczególnych cech krajobrazu oraz ocen różnorodności cząstkowych
kryteriów (zob. rozdz. 4.2.4).
Na etapie syntezy łączono wyniki ocen różnorodności poszczególnych cech krajobrazu.
W tej fazie badań do realizacji wybrano scenariusz kompleksowy, obejmujący wszystkie zdefiniowane kryteria (zob. rozdz. 4.2.5.1). W dyskusji wyników był on później konfrontowany
z dwoma modelami alternatywnymi – informatywnym i nienadmiarowym. Etap syntezy zamykała ocena potencjału georóżnorodności w kontekście istniejących form ochrony przyrody
i propozycje zmian (zob. rozdz. 4.2.5.2).
Badania kończyła dyskusja wyników, w ramach której przeprowadzono audyt wykorzystywanych cech i kryteriów analizy oraz zastosowanych schematów klasyfikacyjnych.
Z użyciem sztucznych sieci neuronowych wykonano analizę informatywności i nadmiarowości
przyjętych kryteriów analizy georóżnorodności. Uzyskane oceny porównano z wynikami
uzyskanymi wcześniej za pomocą modelu kompleksowego.

4.2.1. Wybór elementów, cech krajobrazu i kryteriów oceny
Krajobraz obszaru OPN i jego okolic został zredukowany do pięciu typowych elementów
charakteryzujących nieożywioną część środowiska przyrodniczego: budowy geologicznej,
rzeźby terenu, stosunków wodnych występujących w powierzchniowej części hydrosfery,
pokrywy glebowej oraz klimatu (Tab. 4.1). Każdy z elementów krajobrazu opisano za pomocą rozłącznych zbiorów cech. Budowę geologiczną charakteryzowały: zróżnicowanie
litofacjalne i stratygraficzne, tektonika dysjunktywna oraz obecność geostanowisk32. Rzeźbę
terenu obrazowały: hipsometria, ekspozycja stoków, nachylenia stoków, krzywizny stoków
oraz zróżnicowanie podstawowych form morfologicznych. Powierzchniową część hydrosfery
opisywały: cieki powierzchniowe, zlewnie oraz obecność hydrostanowisk33, zróżnicowanie
pokrywy glebowej – zmienność typów i gatunków gleb, a klimat – przestrzenna zmienność
topoklimatów. Większość z wytypowanych cech krajobrazu miała charakter zregionalizowanych zmiennych skokowych (zróżnicowanie litofacjalne i stratygraficzne, tektonika dysjunktywna, obecność geostanowisk, zróżnicowanie podstawowych form morfologicznych,
cieki powierzchniowe, zlewnie, obecność hydrostanowisk, zróżnicowanie typów i gatunków
gleb oraz zmienność topoklimatów). Pozostałe cechy (hipsometria, ekspozycja stoków,
nachylenia stoków i krzywizny stoków) miały charakter zregionalizowanych zmiennych
32

33

Geostanowisko (ang. geosite), geotop (niem. geotope) – niewielki fragment zewnętrznej części litosfery, istotny
dla zrozumienia historii i budowy geologicznej określonej części Ziemi (Alexandrowicz 2003; Gray 2013).
W opracowaniu reprezentowane za pomocą elementów o geometrii punktowej, np.: stanowisko fauny kopalnej,
wyrobisko kamieniołomu, lej krasowy, jaskinia, ostaniec denudacyjny itp.
Hydrostanowisko – niewielki obiekt hydrograficzny. W przyjętym modelu hydrologicznym przedstawiany za
pomocą elementów o geometrii punktowej, np.: źródło, ponor, wodospad itp.
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ciągłych. Struktury przestrzenne zdefiniowanych cech krajobrazu były obrazowane za pomocą
klas obiektów przestrzennych (zob. rozdz. 4.2.3). Cechy wyrażone zmiennymi skokowymi
przedstawiano w modelu wektorowym, natomiast te, które były reprezentowane zmiennymi
ciągłymi, w modelu rastrowym. Większość cech wyrażonych w modelu wektorowym została
odwzorowana za pomocą obiektów o geometrii powierzchniowej. Jedynie dla dwóch z nich
(tektonika dysjunktywna oraz cieki powierzchniowe) wykorzystano geometrię liniową, a dla
dwóch kolejnych (geostanowiska i hydrostanowiska) geometrię punktową. Klasy cech opisywanych zmiennymi skokowymi najczęściej nie podlegały żadnym dodatkowym procesom
geoprzetwarzania. Tylko niektóre, jak np. zróżnicowanie podstawowych form morfologicznych
czy zmienność topoklimatyczną, poddawano generalizacji (zob. rozdz. 4.2.4.2). Cechy opisane
za pośrednictwem zmiennych ciągłych wykorzystywano w postaci „surowej” (hipsometria,
nachylenia stoków) lub konwertowano do bardziej intuicyjnych i ułatwiających analizy
zmiennych skokowych (ekspozycja, nachylenie, krzywizny stoków). Ocena różnorodności
klas wynikowych przebiegała następnie w taki sam sposób jak w przypadku innych cech
opisanych zmiennymi skokowymi.
Tab. 4.1. Elementy, cechy krajobrazu i kryteria oceny georóżnorodności OPN i jego okolic
Cel oceny

Element
krajobrazu

Cecha
krajobrazu

Ljlito

liczba kategorii litofacjalnych

Ltlito

entropia zróżnicowania litofacji

SHDIlito

liczba jednostek stratygraficznych

Ljstrat

liczba kategorii stratygraficznych

Ltstrat

entropia zróżnicowania stratygrafii

SHDIstrat

długość uskoków

Dtekt

liczba geostanowisk

Ljgeost

geostano
wiska

liczba kategorii geostanowisk

Ltgeost

entropia jednostkowa zróżnicowania
geostanowisk

Hjedgeost

hipsometria

deniwelacja (Zmax−Zmin)

ΔZ

liczba jednostek kierunków ekspozycji
stoków

Morforóżnorodność

Ljekspoz

liczba kategorii kierunków ekspozycji
stoków

Ltekspoz

entropia zróżnicowania ekspozycji
stoków

SHDIekspoz

92

stratygrafia
budowa
geologiczna

Symbol

liczba jednostek litofacjalnych
litologia

Różnorodność geologiczna

Kryterium oceny

tektonika
dysjunktywna

rzeźba terenu ekspozycja
stoków

Tab. 4.1 cd.

nachylenia
stoków

zróżnicowanie nachyleń stoków
(Nmax−Nmin )

ΔN

liczba jednostek nachyleń stoków

Ljnachyl

liczba kategorii nachyleń stoków

Ltnachyl

entropia zróżnicowania nachyleń stoków SHDInachyl

Morforóżnorodność

rzeźba terenu krzywizna
stoków

podstawowe
formy morfologiczne
cieki powierzchniowe

Hydroróżnorodność

wody powierzchniowe

zlewnie

hydrostanowiska

typ
Pedoróżnorodność

gleby
gatunek

Różnorodność klimatyczna

klimat

topoklimat

liczba jednostek krzywizny planarnej

Ljplan

liczba kategorii krzywizny planarnej

Ltplan

entropia zróżnicowania krzywizny
planarnej

SHDIplan

liczba jednostek krzywizny profilu

Ljprofil

liczba kategorii krzywizny profilu

Ltprofil

entropia zróżnicowania krzywizny
profilu

SHDIprofil

liczba jednostek form rzeźby terenu

LjSPI

liczba kategorii form rzeźby terenu

LtSPI

entropia zróżnicowania form rzeźby
terenu

SHDISPI

długość cieków powierzchniowych

Dciek

liczba jednostek zlewni

Ljzlew

liczba kategorii zlewni

Ltzlew

entropia zróżnicowania zlewni

SHDIzlew

liczba hydrostanowisk

Ljhydrost

liczba kategorii hydrostanowisk

Lthydrost

entropia jednostkowa zróżnicowania
hydrostanowisk

Hjedhydrost

liczba jednostek typów gleb

Ljgl_typ

liczba typów gleb

Ltgl_typ

entropia zróżnicowania typów gleb

SHDIgl_typ

liczba jednostek gatunków gleb

Ljgl_gat

liczba kategorii gatunków gleb

Ltgl_gat

entropia zróżnicowania gatunków gleb

SHDIgl_gat

liczba jednostek topoklimatycznych

Ljtklim

liczba kategorii topoklimatycznych

Lttklim

entropia zróżnicowania topoklimatów

SHDItklim
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Procedura ewaluacji środowiska przyrodniczego wymagała zdefiniowania kryteriów
oceny (Tab. 4.1). W związku z przyjętą szczegółową skalą opracowania stosowano wyłącznie
kryteria ścisłe. Cechy krajobrazu opisywano głównie za pomocą dwóch najczęściej wykorzystywanych w literaturze, niezależnych rodzajów miar zróżnicowania – liczebności elementów
bądź kategorii (np. liczba jednostek litofacjalnych i liczba kategorii litofacjalnych) oraz
wskaźników entropii (np. entropia zróżnicowania litofacji). Zastosowanie algorytmu badań
równoległych miało na celu wykazanie różnic wynikających z użycia dwóch odmiennych
typów wskaźników różnorodności. W dalszej części rozprawy kryteria oparte na liczebności
elementów lub kategorii są nazywane względnymi, zaś wykorzystujące entropię – bezwzględnymi. Kryteria względne definiują różnorodność jako liczbę elementów oraz ich zróżnicowanie. Nie uwzględniają jednak proporcji pokrycia obszaru odpowiednimi kategoriami. Ze
względu na różnice w stopniu generalizacji materiałów źródłowych (zob. rozdz. 8.1) oraz
różną liczbę kategorii opisujących poszczególne cechy, kryteria te tylko w pewnym zakresie
można wykorzystywać do porównań różnorodności cech. Kryteria bezwzględne obliczaną
wartość różnorodności uzależniają od stopnia zrównoważenia powierzchniowego podziału
na kategorie i w nieznacznym stopniu od liczby kategorii oraz stopnia ich rozdrobnienia na
poszczególne elementy. Oznacza to, że z relatywnie wyższymi wartościami parametru mamy
w nich do czynienia w przypadkach, w których udziały poszczególnych kategorii w stosunku
do całości są bardziej wyrównane, a liczba kategorii, a także stopień ich rozdrobnienia, mają
znaczenie drugorzędne. W związku z tym że klasyczny wskaźnik entropii Shannona–Weavera
(wzór 10) operuje na polach powierzchni kategorii zdefiniowanych jako prawdopodobieństwa
ich wystąpienia w całości pola podstawowego, użycie kryteriów bezwzględnych umożliwia
porównanie otrzymanych wyników ocen z podobnymi ewaluacjami innych cech, a także
z innymi badaniami. W dalszej części rozprawy analiza różnorodności kryteriów względnych
była nazywana analizą georóżnorodności względnej, zaś analiza różnorodności kryteriów
bezwzględnych analizą georóżnorodności bezwzględnej.
Oprócz najbardziej typowych kryteriów oceny krajobrazu wyrażonych za pomocą
zmiennych skokowych oraz obiektów o geometrii powierzchniowej występowały jeszcze
kryteria bazujące na: długości elementów liniowych (długości uskoków oraz cieków powierzchniowych), zróżnicowaniu wartości pikseli w modelach rastrowych (deniwelacja oraz
przestrzenna zmienność nachyleń stoków) oraz zróżnicowaniu występowania elementów
punktowych (geo- i hydrostanowiska). Mają one inny charakter od omówionych wcześniej
liczebności elementów lub kategorii i entropii, dlatego wymagają dodatkowych wyjaśnień.
Obiekty, które w modelach zróżnicowania składników przyrody są opisywane za pomocą
elementów o geometrii liniowej, nie mają powierzchni i trudno w kontekście różnorodności
zdefiniować ich kategorie. Także ich liczba oraz klasyfikacje mogą budzić różne wątpliwości. Zróżnicowanie obecności takich obiektów najlepiej uzależnić od ich łącznej długości
w polach podstawowych. Wymiar obiektów liniowych ma charakter bezwzględny, dlatego
wykorzystujące go kryteria mogą stanowić wygodne narzędzia do porównań pomiędzy dwoma
obszarami. Pewną przeszkodą mogą być atrybuty dodatkowe obiektów, np. zróżnicowana
szerokość cieków, charakter, widoczność uskoków w morfologii itp. Uwzględnienie ich
w analizach wymagałoby jednak trudnych do pozyskania, szczegółowych opisów obiektów.
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W celu umożliwienia porównań wyników analiz georóżnorodności względnej i bezwzględnej,
oceny różnorodności kryteriów opartych na długościach obiektów liniowych włączono także
do analiz względnych.
Kryteria bazujące na danych wyrażonych zregionalizowanymi zmiennymi ciągłymi
(deniwelacja oraz przestrzenna zmienność nachyleń stoków) zdefiniowano jako różnice
pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi wartościami komórek rastrów reprezentujących
odpowiednie cechy krajobrazu. Podobnie jak w przypadku kryteriów bazujących na długości
obiektów liniowych, tak i tutaj wskaźniki mają charakter bezwzględny. Można je porównywać
z dowolnymi analizami wykorzystującymi tę samą wielkość pola podstawowego. Tak jak
wcześniej, w trosce o zapewnienie możliwości porównań ocen georóżnorodności względnej
i bezwzględnej, kryteria te również włączono do analizy względnej.
Zróżnicowanie obiektów przyrodniczych, które są wyrażone zregionalizowanymi zmiennymi skokowymi, a na mapach są obrazowane za pomocą elementów o geometrii punktowej,
z powodzeniem może zostać opisane za pomocą względnych wskaźników różnorodności –
liczby elementów oraz liczby kategorii w polu podstawowym. Ze względu na to, że w odwzorowaniu elementy takie nie mają powierzchni, nie można ich opisać za pomocą klasycznego
wskaźnika entropii. Rafał Kot i Krzysztof Leśniak (2007) sugerują, że indeks Shannona
można w takich przypadkach zastąpić entropią jednostkową (wzór 11). Należy jednak pamiętać, że wskaźnik ten jest obarczony kilkoma wadami. Po pierwsze, przy tej samej liczbie
kategorii w porównywanych polach podstawowych oraz przy jednakowej liczbie jednostek
w poszczególnych kategoriach danego pola entropia jednostkowa nie reaguje na stopień ich
rozdrobnienia. Po wtóre, w przypadku tej samej liczby kategorii w porównywanych polach
podstawowych większe rozdrobnienie elementów w jednym z pól wpływa odwrotnie proporcjonalnie na wartość entropii jednostkowej (Kot & Leśniak 2007).

4.2.2. Wybór jednostki podstawowej oceny
Analiza abiotycznych elementów krajobrazu obszaru OPN i jego okolic została oparta na
sztucznej sieci analitycznej z oczkami w kształcie kwadratów. O jej wyborze zadecydowały
łatwość konstrukcji, względnie dobre parametry geometryczne (Parysek 1982), rekomendacja
Komisji Europejskiej do stosowania w analizach georóżnorodności (Eiden i in. 2000) oraz
możliwość dokonywania porównań ocen na dowolnym poziomie szczegółowości komponentów krajobrazu (elementów, cech bądź kryteriów).
Optymalną wielkość oczek siatki przybliżono za pomocą metody zaproponowanej przez
Eidena i in. (2000). Metoda oraz procedura testowa zostały opisane w pracy Bartusia (2017).
Poniżej przedstawiono wyłącznie zasadniczą część wnioskowania statystycznego.
W ramach badań przeprowadzono eksperyment polegający na analizie zróżnicowania
liczby kategrii wybranej cechy krajobrazu w sieciach analitycznych o różnych wielkościach
pola podstawowego. Wybór cechy testowej uzależniono od dokładności danych typowej
dla opracowań średnioskalowych oraz od względnie wysokiej liczby kategorii. Jako klasę
testową wytypowano zróżnicowanie ogniw litostratygraficznych (Ryc. 3.5). Do testów wykorzystywano sieci o polach podstawowych w kształcie kwadratów i najczęściej spotykanych
w literaturze wielkościach oczek: 100, 200, 250, 500 i 1000 m (Tab. 4.2).
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Tab. 4.2. Wielkości pola podstawowego w wybranych badaniach krajobrazowych
Wielkość pola
podstawowego

Powierzchnia
analizowanego
obszaru [km2]

Skala danych
referencyjnych

Kozieł (1993)

100 m × 100 m

0,01

1 : 10 000

279,7

1 : 25 000

Kot (2014)

500 m × 500 m

26,7

1 : 25 000

10,0

1 : 10 000, 1 : 25 000

285,0

1 : 20 000–1 : 400 000

Autor

Hjort & Luoto (2010)

500 m × 500 m

Örsi (2011)

500 m × 500 m

44,0

1 : 10 000–1 : 100 000

Miśkiewicz (2009)

1,0 km × 1,0 km

~400

1 : 50 000

Quinta-Nova & Cabaceira
(2014)

10,0 km × 10,0 km

~180

1 : 25 000

Šímová & Gdulová (2011)

12,5 km × 12,5 km

~79 000

nieznana

Silva i in. (2013)

13,8 km × 13,8 km

~511 000

1 : 250 000, 1 : 2 500 000

25 km × 25 km

~200 000

nieznana

Pereira i in. (2013)

W wyniku przeprowadzonego eksperymentu, dla każdej zastosowanej sieci analitycznej
uzyskano zbiór ocen różnorodności kategorii litostratygraficznych. Ich analiza wykazała
konsekwentny wzrost przeciętnych liczb kategorii w oczkach sieci, postępujący wraz ze
wzrostem wielkości pola podstawowego (Tab. 4.3). Dla siatki o najmniejszej wielkości oczka
(o boku równym 100 m) w 41% pól podstawowych można zaobserwować wyłącznie jedno
wydzielenie geologiczne, a w ponad 80% pól tych wydzieleń jest jedno lub dwa (Ryc. 4.3).
Przeciętna liczba kategorii wzrasta do 5 dla siatki o boku pola podstawowego równym 1000 m
(Tab. 4.3). Wyraźny jest także wzrost modalnej liczby kategorii wraz ze wzrostem wielkości
pól sieci analitycznych. Szczegółowe badania wykazały, że ma ona charakter zbliżony do
wykładniczego. Maksymalna liczba kategorii w sieciach analitycznych wzrasta od 5 (dla
sieci o wielkości boku pola podstawowego równej 100 m) do 7 (dla sieci o wielkości boku
pola 1000 m).
Tab. 4.3. Statystyki opisowe liczby kategorii wydzieleń litostratygraficznych w siatkach
analitycznych o różnej wielkości pola podstawowego
Wielkość
boku pola
podstawowego [m]

Liczba pól
podsta
wowych

Średnia

Mediana

Moda

Liczność
mody

Min

Max

100

4800

1,82

2

1

1961

1

5

200

1200

2,43

2

2

387

1

5

250

769

2,69

3

3

245

1

6

500

192

3,74

4

4

71

1

6

1000

48

4,94

5

5

21

2

7
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A

2200

B

A
Wielkość pola podstawowego 100 m × 100 m; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 2514,75; df = 2, p = 0,00
41%

2000

450

Wielkość pola podstawowego 200 m × 200 m; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 358,70; df = 3; p = 0,00

400

39%

1800

32%

1400
1200
1000
18%

800
600

300
21%

250
200

14%
150
100

400
200

50

2%
0%

0

1

2

3

4

2%

0

5

1

2

liczba kategorii [ – ]

C

260

D

Wielkość pola podstawowego 250 m × 250 m; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 190,65; df = 3; p = 0,00
32%
30%

liczba pól podstawowych [ – ]

180
19%

140
15%

100
80
60
40

4%

20
2

37%

3

4

5

60
50
23%
20%

40
15%

30
20
10

3%

2%

0%

0

6

1

2

3

liczba kategorii [ – ]

22

4

5

6

liczba kategorii [ – ]

E

E

Wielkość pola podstawowego 1000 m × 1000 m; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 8,06; df = 1; p = 0,00453
44%

20
18

liczba pól podstawowych [ – ]

liczba pól podstawowych [ – ]

200

1

5

Wielkość pola podstawowego 500 m × 500 m; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 53,99; df = 2; p = 0,0

70

160

4

D

80

220

0

3
liczba kategorii [ – ]

C

240

120

31%

350

1600

liczba pól podstawowych [ – ]

liczba pól podstawowych [ – ]

B

16
14
25%

12
10
17%

8
6
8%

4
2
0

4%

2%
2

3

4

5

6

7

liczba kategorii [ – ]

Ryc. 4.3. Rozkłady liczebności kategorii ogniw litostratygraficznych dla siatek analitycznych
o wielkości pola podstawowego: A – 100 m × 100 m, B – 200 m × 200 m, C – 250 m × 250 m,
D – 500 m × 500 m oraz E – 1000 m × 1000 m
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Po odrzuceniu wartości odstających okazało się, że siatki analityczne o wielkościach
boków pola podstawowego 100–250 m cechują się niewielkimi różnicami pomiędzy maksymalną a minimalną liczbą występujących kategorii (przedziały są szerokie na 2–3 kategorie)
i znacznie mniejszymi od nich rozstępami kwartyli Q25%–Q75% obejmującymi we wszystkich
trzech siatkach przedział zaledwie jednej kategorii (Ryc. 4.4). Względnie większymi różnicami
pomiędzy maksymalnymi a minimalnymi liczbami kategorii, a także dwukrotnie większymi
rozstępami tych samych kwartyli charakteryzowały się siatki o bokach pól podstawowych
500 m i 1000 m. Braki odstających liczb kategorii w blokach tych siatek wskazują na bardziej
zrównoważone rozkłady w poszczególnych polach.
8

7

liczba kategorii [ – ]

6

5

4

3

2

1

0

100

200

250

500

wielkość pola podstawowego [m]

1000

1
2
3
4

Ryc. 4.4. Wykresy wartości mediany (1), kwartyli Q25%–Q75% (2), rozstępu nieodstającego (3)
i odstających liczebności kategorii litostratygraficznych (4) dla siatek analitycznych
o różnych wielkościach pola podstawowego

Już wstępna analiza rozkładów pozwoliła na zakwalifikowanie ich do dwóch typów:
prawostronnie asymetrycznych (Ryc. 4.3A–C) i lewostronnie asymetrycznych – zbliżonych
do rozkładu normalnego (Ryc. 4.3D, E). Analizy zgodności rozkładów empirycznych z rozkładem normalnym prowadzone z zastosowaniem testu chi-kwadrat, na założonym poziomie
istotności 0,05, w żadnym przypadku nie pozwoliły na przyjęcie hipotez o ich zgodności.
We wszystkich wykresach prawostronnie asymetrycznych uwidacznia się dominacja wartości modalnych (najczęściej złożonych z dwóch sąsiadujących ze sobą klas). We wszystkich
trzech wykresach (dla długości boków pola podstawowego 100–250 m) wyraźnie zaznacza
się dominacja pól z jednym bądź dwoma wydzieleniami litostratygraficznymi. W wykresach
sporządzonych dla sieci analitycznych o długościach boków pola podstawowego 500 m
i 1000 m (Ryc. 4.3D, E) klasa modalna jest wyraźniej uwydatniona. W przypadku sieci
pól o boku 500 m modalna liczba kategorii w polach podstawowych wynosi 4. W 37% pól
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podstawowych odnotowano taką liczbę wydzieleń litostratygraficznych (Ryc. 4.3D). W przypadku sieci pól o boku 1000 m modalna liczba kategorii jest większa o jedno wydzielenie.
Należy do niej aż 44% wszystkich pól podstawowych (Ryc. 4.3E).
Siatki analityczne pól o długości boków 100–250 m zostały odrzucone jako wnoszące
do badań zbyt mało informacji. Zdecydowały o tym liczne populacje pól o jednej bądź dwóch
kategoriach litostratygraficznych, wąskie przedziały pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi
liczbami kategorii oraz rozstępy kwartylowe. Niemal dwukrotnie większymi różnicami pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi liczbami kategorii w polach podstawowych, a także
rozstępami kwartylowymi, cechowały się siatki pól o bokach długości 500 m i 1000 m.
Sporządzone histogramy ujawniły, że obie siatki wyróżniały się rozkładami zbliżonymi do
normalnych, o wyraźnie uwydatnionych przedziałach modalnych oraz niewielkich liczbach
pól podstawowych cechujących się minimalnymi i maksymalnymi liczbami kategorii badanej cechy. Przeprowadzone analizy nie wskazują w wyraźny sposób, która z wymienionych
siatek będzie lepiej opisywać różnorodność litostratygraficzną. Ze względu na nieco większą
równomierność rozkładu liczb kategorii w polach podstawowych wydaje się, że najbardziej
odpowiednią dla dalszych rozważań jest siatka analityczna pól o boku 500 m (Ryc. 4.3D).
Wielkość ta była konsekwentnie stosowana na etapach analiz różnorodności kryteriów cząstkowych, różnorodności elementów krajobrazu i georóżnorodności całkowitej.

4.2.3. Dokumentacja danych
Etap prac dokumentacyjnych służył pozyskaniu informacji archiwalnych dotyczących
elementów i cech krajobrazu związanych z przedmiotem analiz oraz utworzeniu przestrzennej bazy danych. Zgromadzone informacje obejmowały materiały archiwalne, opracowania
i artykuły naukowe, mapy analogowe, dane cyfrowe w postaci map wektorowych i zdjęć
lotniczych oraz zbiór fotografii.
W pracach wykorzystywano oprogramowanie Geomedia Professional (6.1.6.19) i GeoMedia Grid (06.01.00.18) firmy Intergraph, ArcGIS (10.1) firmy Esri, Fragstats (4.1), Quantum GIS (1.8.0) Open Source Geospatial Foundation, Statistica (13.1) firmy StatSoft Polska
i SemGrid (1.53).
4.2.3.1. Budowa geologiczna
Analiza budowy geologicznej stanowi jeden z najczęściej podejmowanych tematów
badań środowiskowych, a w szczególności badań nad georóżnorodnością (Mizgajski 2001;
Prosser 2002; Stanley 2003; Kozłowski 2004; Kot 2006a; Miśkiewicz 2009; Hjort & Luoto
2010). Przez pojęcie „budowa geologiczna” najczęściej rozumie się obserwowane w skorupie
ziemskiej lub jej fragmencie zróżnicowanie litologiczne i stratygraficzne oraz występowanie
niektórych zjawisk lub form geologicznych (np. mineralizacji, deformacji nieciągłych itp.)
(Jaroszewski i in. 1985). Odrębnie definiowana jest budowa strukturalna. Pojęcie struktury
rozumiane jest najczęściej jako „przestrzenne rozmieszczenie (geometria) mas skalnych
w litosferze (głównie w skorupie ziemskiej lub w jakimś jej fragmencie), w tym zakresie,
w jakim zależy ono przede wszystkim od diastrofizmu” (Jaroszewski i in. 1985, 23).
W opisie struktury krajobrazu i ocenie różnorodności budowy geologicznej uwzględniono
przestrzenną zmienność litofacjalną, stratygraficzną, tektonikę oraz występowanie geostanowisk.
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Mapa litostratygraficzna
Cyfrowa mapa litostratygraficzna rejonu OPN powstała w wyniku digitalizacji opracowanej w 1997 roku Mapy geologicznej Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z otuliną (Płonczyński 2001). Utworzona mapa wymagała uzupełnienia o fragmenty nieobjęte opracowaniem,
znajdujące się poza otuliną OPN. Źródło danych uzupełniających stanowiła Szczegółowa
mapa geologiczna Polski (SMGP) – arkusz Skała (Płonczyński 2000a, b). Opracowana klasa
obejmuje przestrzenną zmienność piętnastu ogniw litostratygraficznych (Ryc. 3.5).
Mapa litologiczna
Klasa zróżnicowania litologicznego (Ryc. 4.5) powstała przez reklasyfikację mapy
litostratygraficznej (Ryc. 3.5). Kryterium doboru kategorii stanowiła zmienność litofacjalna.
W wyniku reklasyfikacji powstała klasa złożona z czternastu kategorii. Była wykorzystywana
w analizie struktury krajobrazu oraz do oceny georóżnorodności.

Ryc. 4.5. Zróżnicowanie litofacjalne utworów powierzchniowych OPN i jego okolic (na podst. Ryc. 3.5);
oznaczenia: l – lessy, mg – margle glaukonitowe, mt – martwice wapienne, n – namuły den
dolinnych, o+w+me – opoki z czertami, wapienie margliste i margle, p – piaski, p+i – piaski
miejscami ilaste i iły, p+z+gl – piaski i żwiry oraz mułki, gliny i piaski (mady) tarasów zalewowych
0,5–3 m n.p. rzeki, rs – rumosze skalne, ru+gl – rumosze krzemienne i gliny z krzemieniami,
zwietrzelinowe, wł – wapienie ławicowe z krzemieniami (oraz nierozdzielone wapienie ławicowe
i skaliste), wme – wapienie margliste, płytowe, wsk – wapienie skaliste, zc+p – zlepieńce, miejscami
piaskowce wapniste i piaski; 1 – obszar OPN; 2 – cieki powierzchniowe
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Mapa stratygraficzna
Mapa zróżnicowania stratygraficznego (Ryc. 4.6), podobnie jak mapa litologiczna,
powstała w wyniku reklasyfikacji mapy litostratygraficznej (Ryc. 3.5). Kryterium typizacji
stanowił wiek utworów. Z uwagi na brak odpowiednich danych, dla różnych jednostek
geochronologicznych stosowano różną rozdzielczość wydzielanych kategorii. Dla utworów
jurajskich i paleogeńskich był to okres, dla kredowych piętro, zaś dla czwartorzędu epoka.
Mapa stanowiła źródło danych w analizach struktury krajobrazu i georóżnorodności.

Ryc. 4.6. Zróżnicowanie stratygraficzne utworów powierzchniowych OPN i jego okolic (na podst. Ryc. 3.5):
mezozoik: 1 – jura środkowa i późna, 2 – późna kreda (cenoman), 3 – późna kreda (santon i kampan);
kenozoik: 4 – paleogen; 5 – plejstocen; 6 – holocen; 7 – obszar OPN; 8 – ciek powierzchniowy

Mapa geostanowisk
Klasa geostanowisk (Ryc. 4.7) powstała w wyniku syntezy informacji pochodzących
z Mapy geologicznej Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z otuliną (Płonczyński 2001),
danych NMT oraz map topograficznych (MTP 2003a, b, c, d). Mapa geologiczna stanowiła
źródło danych na temat położenia wyrobisk kamieniołomów oraz znalezisk fauny kopalnej
(w zależności od położenia geostanowiska głównie: amonitów, ramienionogów oraz małży
i jeżowców). Numeryczny model terenu został wykorzystywany do utworzenia zbioru lejów
krasowych (zob. rozdz. 4.2.3.3). Mapy topograficzne posłużyły do określenia lokalizacji
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ostańców denudacyjnych oraz otworów ważniejszych jaskiń. Wektoryzacja była dokonywana
z wykorzystaniem ekstrapolacji geometrycznego środka obiektów na mapie. Materiałami
uzupełniającymi były: SMGP arkusz Skała (Płonczyński 2000a, b) oraz wybrane opracowania dotyczące występowania form krasowych (Szelerewicz & Górny 1986; Bisek i in. 1992;
Gradziński i in. 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005; Górny i in. 2010). Ze
względu na brak szczegółowych danych o bezwzględnym położeniu w przestrzeni mniejszych
obiektów jaskiniowych opracowaniem objęto wyłącznie formy duże i dobrze rozpoznane,
których lokalizacja nie budziła wątpliwości. Opracowana klasa obiektów o geometrii punktowej obejmuje położenie: znalezisk kopalnej fauny, wyrobisk kamieniołomów, piaskowni,
lejów krasowych, jaskiń, twardzielców i ostańców denudacyjnych oraz otworów wiertniczych.

Ryc. 4.7. Mapa geostanowisk OPN i jego okolic według Płonczyńskiego (2000a, b, 2001) oraz na
podstawie MTP (2003a, b, c, d): 1 – znalezisko fauny kopalnej; 2 – wyrobisko kamieniołomu; 3 – lej
krasowy; 4 – jaskinia; 5 – twardzielec lub ostaniec denudacyjny; 6 – otwór wiertniczy; 7 – obszar OPN;
8 – ciek powierzchniowy

4.2.3.2. Rzeźba terenu
Analiza rzeźby terenu jest jednym z najważniejszych aspektów badań środowiskowych
i modelowań przestrzennych. W przeszłości badania morfometryczne wymagały długotrwałych
prac terenowych, analiz map i zdjęć lotniczych (np. Horton 1945; Strahler 1957). Analogowa
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klasyfikacja form geomorfologicznych była bardzo pracochłonna, cechowała się wysokim
subiektywizmem i brakiem powtarzalności. Współcześnie nauka pozyskała nowe, wydajne
narzędzia pozwalające na znaczne usprawnienie i przyspieszenie analiz morfometrycznych.
Dzięki powszechnej dostępności cyfrowych zdjęć lotniczych, satelitarnych, LIDAR34 i innych
oraz nowoczesnemu oprogramowaniu skomplikowane analizy zostały zobiektywizowane
i zyskały wysoką wiarygodność i powtarzalność. Od wczesnych lat 70. ubiegłego stulecia
bezpośrednim źródłem danych morfometrycznych są cyfrowe modele wysokościowe. Na ich
podstawie obliczane są podstawowe i wtórne atrybuty morfometryczne35 (Schmidt & Dikau
1999; Wilson & Gallant 2000; Weiss 2001; Blyth i in. 2004; Urbański 2012).
Numeryczny model terenu
Numeryczne modele terenu (NMT) są cyfrowymi „obrazami” powierzchni Ziemi,
które w sposób dyskretny przechowują informację o wysokości / głębokości przedstawianej
powierzchni. W polskiej literaturze pod nazwą NMT ukryte są dwa anglojęzyczne terminy:
Digital Elevation Model (DEM)36 oraz Digital Terrain Model (DTM)37 (Urbański 2012).
Niezależnie od stosowanej terminologii NMT wnoszą do analiz morfometrycznych, środowiskowych, ekologicznych, hydrologicznych i innych najwięcej informacji (Moore i in. 1991;
Blaszczynski 1997).
Do utworzenia numerycznego modelu terenu (NMT) OPN i jego okolic (zob. Ryc. 3.7)
posłużyła regularna siatka bazowych punktów pomiarowych. Odstępy pomiędzy kolejnymi
punktami były stałe i w obu kierunkach siatki prostokątnej wynosiły 20 m. Całkowita ich
liczba wynosiła: 225 951, co odpowiada gęstości około 2510 punktów na jeden kilometr
kwadratowy. Przybliżoną, rekomendowaną wielkość komórki podstawowej interpolowanej
powierzchni określono zgodnie z metodyką przedstawioną przez Tomislava Hengla (2006)
na 10 m. Odpowiada to gęstości interpolacji równej 4 pikselom przypadającym na jeden punkt
bazowy. Do interpolacji wykorzystywano metodę odwrotnej odległości38 w odmianie Inverse
34

35

36

37

38

LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) – lotniczy skaning laserowy – jedna z najnowocześniejszych
technik pozyskiwania danych służących tworzeniu cyfrowych modeli wysokościowych.
Atrybuty morfometryczne (topograficzne) – zmienne ilościowe opisujące ukształtowanie powierzchni terenu.
W literaturze są opisywane jako: podstawowe (ang. primary topographic attributes), np. nachylenie, ekspozycja
i krzywizna stoków, oraz wtórne atrybuty topograficzne (ang. secondary topographic attributes), np. ang. Slope
Position Index (SPI), ang. Topographic Wetness Index (TWI) i inne (Wieczorek & Żyszkowska 2011).
ang. Digital Elevation Model (DEM) – cyfrowy model terenu. W literaturze polskiej odpowiada mu cyfrowy
model wysokościowy (CMW) (Urbański 2012).
ang. Digital Terrain Model (DTM) – cyfrowy model terenu, który często zawiera dodatkowo informacje
o sposobie użytkowania Ziemi oraz warstwy pochodne DEM, takie jak nachylenie i ekspozycję stoków.
W literaturze polskiej odpowiada mu tzw. numeryczny model teren (NMT) (Urbański 2012).
Metoda odwrotnej odległości IDW (ang. Inverse Distance Weighting) to jedna z prostszych metod interpolacji
dających jednocześnie dobre rezultaty. Jest oparta na założeniu, że wartość badanej cechy w danym punkcie
jest zależna od wartości tej cechy w jej najbliższym otoczeniu (najbliższych punktach bazowych). Wartości
mierzone w odległych punktach mają mniejsze znaczenie lub nie mają go wcale. W celu zwiększenia wagi
wartości punktów bazowych położonych bliżej punktu centralnego stosowana jest odmiana metody nazywana Inverse Squared Weighting Method. Metoda IDW pozostawia niezmienione, oryginalne wartości danych
wejściowych w punktach bazowych. Wadą analizy jest to, że wygenerowana powierzchnia ma charakter
spłaszczony. Żaden z wyinterpolowanych punktów nie może mieć wartości wyższej od najwyższej wartości
ani niższej od najniższej wartości spośród punktów bazowych biorących udział w obliczeniach (Franke 1982).
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Squared Weighting Method (Franke 1982). W obliczeniach wykorzystywano ruchome okno
w kształcie koła o promieniu 36 m (Ryc. 4.8; Grohmann & Riccomini 2009). Zastosowane
rozwiązanie pozwoliło na ekstrapolację wartości pikseli na podstawie 12 punktów bazowych.
W celu zagwarantowania odpowiedniej liczby punktów bazowych potrzebnych do ekstrapolacji wartości pikseli położonych na krawędziach obszaru badań, interpolowana powierzchnia
została powiększona i wykraczała poza fragment objęty właściwymi analizami. Numeryczny
model terenu był generowany w środowisku GeoMedia Professional.

Ryc. 4.8. Wyznaczanie promienia interpolacji w metodzie IDW

Mapa ekspozycji stoków
Jednym z ważniejszych egzogenicznych czynników morfotwórczych jest położenie stoku
względem kierunku padania promieni słonecznych, czyli tzw. ekspozycja solarna (dalej nazywana ekspozycją stoków). Obszary o monotonnej, poziomej morfologii są nasłonecznione
w podobnym stopniu. Na obszarach o zróżnicowanej morfologii ekspozycja zboczy wpływa
na ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni terenu i jest bezpośrednią przyczyną
powstawania przestrzennej zmienności temperatury i wilgotności podłoża (Paszyński 1980,
2004; Paszyński i in. 1999; Kicińska i in. 2001). Ekspozycja stoków, obok zróżnicowania
litologicznego oraz nachylenia zboczy, w największym stopniu wpływa na procesy wietrzenia
fizycznego skał oraz jakość i intensywność procesów rzeźbotwórczych (Recha i in. 2001;
Burnett i in. 2008). Do głównych efektów wietrzenia spowodowanego nasłonecznieniem
zalicza się dezintegrację granularną, eksfoliację i dezintegrację blokową. W rzeczywistości,
w strefie umiarkowanej, wychodnie skalne są często pokryte zwietrzeliną skalną i roślinnością,
które zaburzają opisywane zjawiska i w znacznym stopniu spowalniają procesy wietrzeniowe.
Efektywne wietrzenie wskutek nasłonecznienia warunkują także: wysoki stopień nagrzania
skał oraz wahania temperatury w trakcie ogrzewania i ochładzania.
Ekspozycja stoków w pewnym zakresie może wpływać na sposób i intensywność zmian
morfologii na skutek zjawiska zamrozu. Gdy skały są uszczelinione lub porowate, puste
przestrzenie są wypełnione wodą (opadową, roztopową lub z kondensacji mgły), w chwili gdy temperatura oscyluje wokół 0°C, w wyniku zamarzania i zwiększenia objętości lodu
o około 9%, dochodzi do wzrostu ciśnienia i niszczenia spoistości skał. Głównym efektem tego
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zjawiska jest rozpad blokowy. Produktem wietrzenia fizycznego tego typu jest zwietrzelina
blokowo-ziarnisto-pylasta o charakterze glin. Intensywność zjawiska jest silnie uzależniona
od litologii skał (Klimaszewski 1963). W umiarkowanych szerokościach geograficznych,
poza obszarami wysokogórskimi, zjawisko zamrozu zachodzi głównie w zimie i wiosną.
W Polsce ze względu na dużą liczbę dni z przymrozkami (200 w roku 1990) istnieją warunki klimatyczne sprzyjające rozwojowi wietrzenia zamrozowego. Podlegają mu pozbawione
pokrywy zwietrzelinowej, nagie wychodnie skalne.
Ekspozycja stoków, przez przestrzenną zmienność temperatury, wpływa także na intensywność parowania. Zjawisko to ma szczególne znaczenie na nagich wychodniach skał
ilastych, np. iłowców, mułowców, glin, lessów lub margli. Utwory te w stanie wilgotnym
cechują się znaczną spoistością. Po odparowaniu wody rozpadają się na drobne okruchy
lub tworzą na powierzchni wychodni charakterystyczne szczeliny dzielące powierzchnię na
wieloboczne wklęsłe fragmenty. Powstające formy ułatwiają rozmywanie i modelowanie
powierzchni (Klimaszewski 1963).
Na półkuli północnej, na północ od zwrotnika Raka (23°27’ N), Słońce zawsze świeci
od południowej strony. Za ciepłą ekspozycję (solarną) uważany jest kierunek południowo-zachodni. Skały są w ciągu dnia silnie nagrzewane, a w nocy, zwłaszcza w warunkach górskich, szybko ochładzane. Powoduje to, że w umiarkowanych szerokościach geograficznych
nagie wychodnie skał eksponowane w tym kierunku w pewnym zakresie poddawane są temu
rodzajowi wietrzenia (Klimaszewski 1963).
Ilość światła docierającego do powierzchni Ziemi w istotny sposób wpływa także na
wegetację (Davis & Goetz 1990; Bennie i in. 2006) i zróżnicowanie siedliskowe organizmów
roślinnych i zwierzęcych (Stage 1976; Burnett i in. 1998).
Klasa ekspozycji stoków została opracowana w programie ArcGIS (Wieczorek & Żyszkowska 2011). W dalszych analizach wykorzystywano warstwę sklasyfikowaną (Tab. 4.4),
obrazującą przestrzenną zmienność ośmiu głównych kategorii ekspozycji stoków. Opracowana
klasa (Ryc. 4.9) była wykorzystywana w analizach struktury krajobrazu i georóżnorodności
rzeźby terenu oraz do utworzenia modelu zróżnicowania topoklimatycznego.
Tab. 4.4. Kategorie ekspozycji stoków
Zakres azymutów [°]

Ekspozycja

<0,0; 22,5>

N

(22,5; 67,5>

NE

(67,5; 112,5>

E

(112,5; 157,5>

SE

(157,5; 202,5>

S

(202,5; 247,5>

SW

(247,5; 292,5>

W

(292,5; 337,5>

NW

(337,5; 360,0>

N
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Ryc. 4.9. Ekspozycja stoków w OPN i jego okolicach: 1 – obszar płaski; 2 – obszar OPN;
3 – ciek powierzchniowy

Mapy nachyleń stoków
Nachylenie stoków stanowi jeden z najważniejszych czynników wpływających na
postrzeganie krajobrazu. Jest definiowane jako kąt zawarty pomiędzy powierzchnią terenu
a płaszczyzną poziomą i wyznaczany w kierunku największego spadku (Urbański 2012).
Wielkość nachyleń stoków wpływa na rodzaj i dynamikę procesów morfotwórczych – denudacji i akumulacji. W zależności od natury zjawiska warunkuje ona jakość i intensywność
ruchów masowych i spłukiwania (Klimaszewski 1963). Nachylenie stoków wpływa na ilość
promieniowania słonecznego docierającego do eksponowanej powierzchni. Południowe stoki
o nachyleniach około 30° absorbują o 30% promieniowania więcej w stosunku do powierzchni
horyzontalnej, a do podobnych stoków o ekspozycji północnej dociera zaledwie o 10% promieniowania mniej niż do powierzchni poziomych (Kicińska i in. 2001). Nachylenie stoków
jest także istotnym czynnikiem wpływającym na wegetację roślin (Boligłowa & Znój 2003),
reguluje sposób rolniczego użytkowania ziemi, zagospodarowania przestrzennego i warunkuje
rozwój sieci komunikacyjnej.
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Z praktycznego puntu widzenia klasy nachyleń stoków są wykorzystywane w analizach
przestrzennych stref zagrożeń ruchami masowymi (np. Traczyk 2000; Adams i in. 2003)
do określenia skutków działania tych procesów (np. Wężyk 2012), w analizach spływu powierzchniowego, stopnia uwilgocenia gleby, pokrycia roślinnością, zróżnicowania topoklimatycznego (np. Paszyński 1980; Kicińska i in. 2001; Bartuś 2014a), do określenia jakości
wegetacji (np. Bennie i in. 2006), definicji klasy gruntów (np. Witek 1973), różnorodności
krajobrazowej (np. Wilson & Gallant 2000) i innych.

Ryc. 4.10. Nachylenie stoków w OPN i jego okolicach: 1 – obszar OPN; 2 – ciek powierzchniowy

Klasa nachyleń stoków została opracowana w programie ArcGIS (Ryc. 4.10; Wieczorek
& Żyszkowska 2011). W analizach wykorzystywano dwie odmiennie sklasyfikowane warstwy.
Pierwszą, szczegółową, o rozdzielczości 5° i dziewięciu kategoriach zastosowano w analizach
struktury krajobrazu. Drugą, mniej szczegółową, obrazującą przestrzenną zmienność trzech
zasadniczych kategorii: obszarów płaskich i o niewielkim nachyleniu stoków (0–5°), o średnim
nachyleniu (5–30°) oraz o stromym nachyleniu zboczy (30–45°), wykorzystano w analizie
różnorodności rzeźby terenu oraz do modelowania topoklimatycznego. Wybór granic kategorii tej klasy był podyktowany obserwacjami Kicińskiej i in. (2001) oraz intuicją autora.
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Mapy krzywizny stoków
Krzywizna należy do grupy podstawowych atrybutów topograficznych i służy do opisu
kształtu stoków (Wieczorek & Żyszkowska 2011). Współczesne oprogramowanie umożliwia
wyznaczenie krzywizny planarnej (in. poziomic, ang. plan curvature), wertykalnej (in. profilu,
ang. profile curvature) oraz krzywizny sumarycznej. Krzywizna planarna opisuje kształt poziomic na powierzchni poziomej. Pozwala ona na wyodrębnienie fragmentów zboczy mających
tendencję do konwergencji spływu powierzchniowego oraz obszarów powodujących jego
dywergencję. Atrybut przyjmuje wartości proporcjonalne do stopnia zakrzywienia powierzchni
morfologicznej, ujemne dla dolin, dodatnie dla grzbietów oraz zbliżone do zera dla stoków
prostych w planie. Krzywizna profilu opisuje zmianę nachylenia wzdłuż linii spływu i pozwala
na określenie kształtu stoku. Atrybut przyjmuje wartości dodatnie dla stoków wklęsłych w profilu, ujemne dla stoków wypukłych w profilu oraz zbliżone do zera dla stoków prostych
w profilu. Krzywizna sumaryczna nie opisuje zakrzywienia linii (poziomic bądź profili), lecz
wyznacza zakrzywienie płaszczyzny topograficznej. Tak jak poprzednio atrybut może przyjmować wartości ujemne (dla obszarów wklęsłych) bądź dodatnie (dla obszarów wypukłych).

Ryc. 4.11. Krzywizna planarna stoków w OPN i jego okolicach: 1 – obszar z tendencją do dywergencji
spływu powierzchniowego; 2 – obszar płaski lub o niewielkim nachyleniu; 3 – obszar z tendencją do
konwergencji spływu powierzchniowego; 4 – obszar OPN; 5 – ciek powierzchniowy
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Na obszarach płaskich i o niewielkim nachyleniu zboczy krzywizna stoków jest parametrem, którego percepcja jest ograniczona, dlatego w analizach różnorodności tej cechy krajobrazu
wykorzystywano klasy przekształcone. Modyfikacja polegała na wykonaniu w ramach algebry
map iloczynów przestrzennych z kategorią obszarów o nachyleniu 0–5°. Utworzone mapy,
pomimo nazywania ich dalej klasami krzywizn, nie są nimi sensu stricto, lecz są hybrydą tych
klas i klasy obszarów płaskich i o niewielkim nachyleniu zboczy. Utworzone klasy składają się
z dyskretnych kategorii stoków o tendencji do konwergencji i dywergencji spływu powierzchniowego (dla krzywizny planarnej) oraz stoków wklęsłych bądź wypukłych (dla krzywizny
wertykalnej) i obszarów płaskich i o niewielkim nachyleniu zboczy (Ryc. 4.11, 4.12). W trakcie
modelowania zróżnicowania topoklimatycznego wykorzystywano klasę krzywizny całkowitej.

Ryc. 4.12. Krzywizna wertykalna stoków w OPN i jego okolicach: 1 – stok wklęsły w profilu;
2 – obszar płaski lub o niewielkim nachyleniu; 3 – stok wypukły w profilu; 4 – obszar OPN;
5 – ciek powierzchniowy

Mapa wybranych form rzeźby terenu
Klasyfikacja form geomorfologicznych jest jednym z typowych zadań realizowanych
z zastosowaniem nowoczesnych systemów informacji geograficznej. Zaawansowane aplikacje,
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wykorzystując wybrane atrybuty topograficzne (Schmidt & Dikau 1999), metody klasyfikacji
oraz algebrę map, generują mniej lub bardziej złożone modele form morfologicznych (Hengl &
Reuter 2009). Wśród najczęściej wykorzystywanych narzędzi pozwalających na ich tworzenie
należy wymienić: skrypt Generic landforms dla aplikacji Ilwis (Hengl i in. 2003; Kasprzak
& Traczyk 2010), rozszerzenie Landform dla pakietu GeoMedia Professional (Klingseisen
i in. 2008) oraz zastosowany tutaj – Topographic Position Index (TPI) dla pakietu ArcGIS
(Jenness 2006).
Topograficzny indeks pozycji (TPI) jest geomorfometrycznym algorytmem obliczeniowym wykorzystywanym do klasyfikacji najważniejszych form morfologicznych. Został
opracowany w 2001 roku przez Andrew Weissa (2001). Jego idea polega na określeniu
różnic pomiędzy oryginalną powierzchnią NMT a wyliczoną powierzchnią uśrednionych
wysokości. Proces jej generowania przebiega półautomatycznie. Dla każdej komórki podstawowej (piksela) obliczana jest wartość przeciętna z komórek znajdujących się w pewnym
jej otoczeniu (in. sąsiedztwo lub skala obserwacji). Wykorzystuje się technikę ruchomego
okna. Komórki otrzymują wartość ujemną indeksu, gdy leżą niżej od średniej wysokości
komórek swojego sąsiedztwa (obszary o reliefie wklęsłym: doliny, kaniony, zagłębienia
terenu). Dodatnie wartości atrybutu TPI wskazują na wyższe położenie komórki względem
swego sąsiedztwa (obszary o reliefie wypukłym: wzgórza, grzbiety). Wartości wskaźnika TPI
zbliżone do zera informują, że analizowany wycinek NMT jest podobny do powierzchni
uśrednionej. Z sytuacją taką mamy do czynienia w obszarach o morfologii płaskiej albo na
stokach, na których średnia wysokość komórek analizowanego sąsiedztwa jest równa wysokości obliczanej komórki. W wyniku przeprowadzenia obliczeń powstaje nowa rastrowa
warstwa informująca, jak bardzo wysokość w danym miejscu odbiega od lokalnej średniej.
Indeks TPI jest bardzo czuły na wielkość sąsiedztwa analizowanej komórki. Ten sam
punkt, w zależności od przyjętej skali obserwacji, może zostać zinterpretowany w różny
sposób. Duże znaczenie w analizach ma także kształt obszaru zliczania. Niezależnie od
interpretacji zróżnicowanie skali obserwacji wpływa na możliwość rejestracji mniejszych
bądź większych struktur morfologicznych (Jenness 2006). Zastosowanie mniejszych skal
obserwacji umożliwia rozpoznanie, a później klasyfikację mniejszych struktur powierzchni
terenu.
W literaturze znanych jest wiele podziałów elementów rzeźby, które pod względem
morfometrycznym mogą być przydatne do klasyfikacji indeksu TPI. Dla analiz wykorzystujących systemy GIS i bazujących na NMT szczególnie użyteczne są te, które klasyfikują
elementy morfologiczne według ich względnego położenia (doliny, stoki, wzgórza itp.) (Wood
1942; Dalrymple i in. 1968; Ruhe & Walker 1968; Hugget 1975; Pennock i in. 1987; Speight
1990; MacMillan & Pettapiece 2000). Większość takich klasyfikacji powstała w wyniku
badań empirycznych, modelowań lub studiów krajobrazowych. Aplikacja Topography Tools
klasyfikuje formy terenu według podziału Speighta (1990). W celu wyodrębnienia form
rzeźby terenu dokonuje się klasyfikacji całego zakresu zmienności indeksu TPI. Wskazuje
się wartości progowe, które utworzą granice przedziałów, charakterystyczne dla odpowiednich form morfologicznych. Wartości TPI powyżej wyznaczonego progu wyznaczą wierzchołki wzgórz lub górskie szczyty, natomiast wartości TPI poniżej innego progu mogą być
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klasyfikowane jako doliny lub inne zagłębienia terenu. Wartości TPI zbliżone do 0 mogą
być zaklasyfikowane jako płaskie równiny (jeśli nachylenie jest zbliżone do 0°) lub jako
obszary o pewnym nachyleniu (jeśli nachylenie jest powyżej pewnego kąta granicznego).
W praktyce najbardziej rozpowszechnionym sposobem wyznaczania wartości progowych
stała się metoda zaproponowana przez Weissa (2001), która wykorzystuje wartości odchylenia standardowego wysokości punktów znajdujących się w sąsiedztwie obliczanej komórki
(Tagil & Jenness 2008). W przedstawianym sposobie wartości progowe wyznaczane są więc
na podstawie zróżnicowania komórek znajdujących się w sąsiedztwie, a nie na podstawie
samych wartości indeksu TPI. Zastosowanie przedstawionej metody powoduje, że komórki
rastra mające taką samą wartość wskaźnika TPI mogą zostać sklasyfikowane jako różne
formy morfologiczne (Jenness 2006). Podstawowa klasyfikacja Weissa (2001) dokonuje
podziału wskaźnika TPI na sześć kategorii, automatycznie wyznaczając takie podstawowe
formy morfologiczne, jak: doliny, dolne części stoków, spłaszczenia, środkowe i górne części
stoków oraz grzbiety. Jak wynika z Tab. 4.5, dla dwóch kategorii (spłaszczenia i środkowe
części stoków) przyjęto identyczne warunki klasyfikacyjne. Wartości TPI bliskie 0 oznaczają, że wysokość analizowanej komórki jest zbliżona do średniej wysokości komórek
sąsiednich. Z taką sytuacją najczęściej możemy się spotkać, gdy komórka położona jest na
części płaskiej analizowanej powierzchni lub gdy jest położona w środkowej części stoku.
Łatwym sposobem na odróżnienie tych dwóch sytuacji jest sprawdzenie nachylenia w tym
punkcie. Jeśli jest ono bliskie mniejsze bądź równe 5°, to komórka jest prawdopodobnie
położona na płaskiej powierzchni. Wartość nachylenia większa od 5° oznacza, że analizowany piksel jest położony na stoku.
Tab. 4.5. Klasyfikacja zmienności wskaźnika TPI według Weissa (2001)
Nazwa kategorii
Dolina

Wartości graniczne TPI

Warunki dodatkowe

TPI < −1 SD

–

Dolna, wklęsła część stoku

−1 SD ≤ TPI < −0,5 SD

−

Spłaszczenie

−0,5 SD ≤ TPI ≤ 0,5 SD

nachylenie ≤ 5°

Środkowa część stoku

−0,5 SD < TPI < 0,5 SD

nachylenie > 5°

0,5 SD < TPI ≤ 1 SD

−

TPI > 1 SD

−

Górna, wypukła część stoku
Grzbiet, wierzchołek

gdzie SD – lokalne odchylenie standardowe wysokości

Opracowanie poprawnego modelu zróżnicowania podstawowych form geomorfologicznych wymagało przeprowadzenia szeregu eksperymentów. Stosowano obszar sąsiedztwa
w kształcie koła oraz skale obserwacji: 50, 100, 150, 200, 250, 450, 500 i 1000 m. Analiza
wykazała, że wraz ze wzrostem wielkości sąsiedztwa analizowanych komórek dochodzi do
stopniowej utraty informacji o szczegółach rzeźby. Można to prześledzić na sporządzonych
mapach (Ryc. 4.13) oraz w zmienności wartości indeksu TPI wzdłuż wyznaczonych profili
morfologicznych (np. profilu nr 3; Ryc. 4.14).
111

112
Ryc. 4.13. Zróżnicowanie indeksu TPI w różnych skalach obserwacji

Ryc. 4.14. Zmienność indeksu TPI wzdłuż profilu morfologicznego nr 3 (zob. Ryc. 3.7)
dla map wyznaczonych z wykorzystaniem sąsiedztwa: 50, 100, 150, 200, 250, 450, 500 i 1000 m

Mapy utworzone z wykorzystaniem krótkiego promienia sąsiedztwa (50–150 m) cechują
się znacznym uwypukleniem morfologicznych detali przy jednoczesnym zatarciu struktur
generalnych (wielkoskalowych). W przypadku przyjętej palety barw wyraźnie widoczne są
także wysokie kontrasty fototonów, wskazujące na niewielkie różnice pomiędzy minimalnymi
i maksymalnymi wartościami indeksu TPI (Tab. 4.6). Mapy sporządzone z wykorzystaniem
wysokich wartości promieni sąsiedztwa (450–1000 m) wykazują utratę informacji na temat
szczegółów powierzchni terenu oraz uwypuklają zasadnicze elementy strukturalne takie jak
szerokość rozcięć wierzchowinowych i położenie wzgórz itp. Sporządzone mapy, w tym
przypadku, cechują się znacznie wyższą rozpiętością tonalną wartości indeksu TPI.
Mapy zróżnicowania indeksu TPI poddano klasyfikacji. Zastosowano klasyczny, sześciostopniowy podział Weissa (2001; Tab. 4.5).
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Tab. 4.6. Zróżnicowanie indeksu TPI na mapach wygenerowanych z zastosowaniem różnej długości
promienia sąsiedztwa
a [m]

TPIśr [m]

TPImin [m]

TPImax [m]

STPI [m]

50

0,00

−11,72

14,85

1,22

100

0,00

−24,76

29,09

3,44

150

0,01

−33,12

37,19

5,84

200

0,02

−41,66

40,84

8,07

250

0,03

−52,36

46,31

10,06

450

0,07

−73,60

72,13

15,86

500

0,08

−76,02

77,01

16,88

1000

0,28

−84,93

75,27

23,24

gdzie: a – wielkość sąsiedztwa komórki podstawowej, TPIśr – średnia arytmetyczna indeksu TPI; TPImin – wartość
minimalna indeksu TPI, TPImax – wartość maksymalna indeksu TPI, STPI – odchylenie standardowe indeksu TPI

Wraz ze wzrostem stosowanego promienia sąsiedztwa na modelach zaobserwowano
stopniowy wzrost szerokości form dolinnych kosztem otaczających je form wypukłych. W celu
oceny jakości modelowania wzdłuż wydzielonych profili morfologicznych (zob. Ryc. 3.7)
sporządzono wykresy zmienności wydzielonych struktur (Ryc. 4.15).

Ryc. 4.15. Wyniki klasyfikacji podstawowych form rzeźby terenu wzdłuż profilu morfologicznego nr 1
(lokalizacja profili zob. Ryc. 3.7) wyznaczone z wykorzystaniem sąsiedztwa: a – 50 m; b – 100 m;
c – 200 m; d – 500 m; e – 1000 m; f – NMT; 1 – dolina; 2 – dolna część stoku; 3 – wypłaszczenie
wierzchowinowe; 4 – środkowa część stoku; 5 – górna część stoku; 6 – krawędź wierzchowiny / grzbiet
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Wykresy sporządzone dla profilu 1 (zob. Ryc. 3.7) dobrze ilustrują zasadnicze cechy
metody. Centralną część profilu, w rejonie Pieskowej Skały, przecinają trzy formy dolinne
(Ryc. 4.15). Jeżeli przyjrzymy się częściom wykresów obrazującym te trzy elementy rzeźby,
okaże się, że na wykresach sporządzonych w skalach obserwacji 50–200 m zostały one niemal
identycznie sklasyfikowane. W modelu utworzonym z wykorzystaniem 500-metrowej skali
obserwacji skrajnie północna dolina została sklasyfikowana łącznie z występującą w centralnej
części przekroju doliną Prądnika, a występujący pomiędzy nimi niewielki grzbiet uległ zatarciu.
Jeszcze większy stopień generalizacji obserwujemy na wykresie przedstawiającym klasyfikację
wykonaną z wykorzystaniem 1000-metrowej skali obserwacji. W tym przypadku wschodnia
krawędź doliny północnej, obie krawędzie doliny Prądnika oraz zachodnia krawędź wąwozu Sokolec uległy niwelacji i na wykresie widoczne są tylko zewnętrzne krawędzie dwóch
skrajnych form, tworzące jedną strukturę o szerokości niemal 800 m. Analiza profilu form
morfologicznych sporządzonych przy wykorzystaniu 200-metrowego sąsiedztwa wskazuje, że
co prawda wszystkie zasadnicze elementy rzeźby są oddane poprawnie, ale wszystkie formy
stokowe są sprowadzone do kategorii grzbietów (w praktyce górnej krawędzi wierzchowiny).
Ta swoista polaryzacja kategorii widoczna jest także na Ryc. 4.16. O ile na mapach sporządzonych z wykorzystaniem promienia sąsiedztwa 50–150 m widoczne są obszary należące do
każdej z sześciu kategorii, o tyle w przypadku map sporządzonych z wykorzystaniem skali
obserwacji 200–1000 m następuje stopniowa marginalizacja wydzieleń stokowych i wzrost
znaczenia form grzbietowych i dolinnych.
Mapy sporządzone z wykorzystaniem skali obserwacji 50 m i 100 m przez swoją mozaikowość wydają się najbardziej interesujące. Obie poprawnie odwzorowują formy dolinne,
różniąc się od siebie detalami klasyfikacji. Najlepiej są one widoczne w obrębie wierzchowiny
oraz w rejonach spłaszczeń i stoków. Mapa form rzeźby terenu przedstawiająca otoczenie
głęboko wciętej doliny Prądnika sporządzona z zastosowaniem skali obserwacji 50 m przedstawia wąskie, porozrywane podnóża stoków oraz nieco szersze strefy śródstokowe, które
zaraz przechodzą w krawędzie wierzchowiny rozciągające się wzdłuż głęboko wciętych dolin.
Szerokość tych stref z reguły nie przekracza 100 m i jest zbliżona do szerokości dolin. Formy
sklasyfikowane jako krawędzie wierzchowiny (grzbiety) są w rzeczywistości miejscami o sporym nachyleniu. Oddalając się w opisywanym modelu od osi dolin, można zaobserwować, że
w typowej sytuacji za krawędziami wierzchowiny pojawia się kategoria górnego stoku i występująca za nią, znacznie szersza kategoria środkowego stoku. Za nią następuje najczęściej
szeroka strefa spłaszczenia wierzchowinowego, z którego lokalnie wystają niewielkie wzgórza
i grzbiety. Mapy sporządzone z zastosowaniem 100-metrowej skali obserwacji w porównaniu
z modelem wykonanym przy użyciu 50-metrowego promienia sąsiedztwa cechują się większym udziałem form grzbietowych (krawędzi wierzchowin) oraz mniejszym udziałem form
stokowych. Krawędzie dolin (grzbiety) wyrastają praktycznie z den dolin, z pominięciem
form stokowych, których praktycznie nie ma. Szerokie grzbiety rozciągają się nieprzerwanie
pomiędzy sąsiadującymi ze sobą dolinami. Ponad nimi, na wierzchowinie rozciągają się
pojedyncze wzgórza z poprawnie zinterpretowanymi formami stokowymi. Przeprowadzone
analizy pozwoliły na wybranie rozwiązania kompromisowego i określenie właściwego poziomu
sąsiedztwa na około 80 m. Opracowany za jego pomocą model zróżnicowania głównych form
morfologicznych zapewnia odpowiednią szerokość dolnych części stoków oraz dokładność
odwzorowania pozostałych form rzeźby terenu (Ryc. 4.17).
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Ryc. 4.16. Klasyfikacja indeksu TPI według Weissa (2001) wykorzystująca różne skale obserwacji: 1 – dolina; 2 – dolna część stoku;
3 – wypłaszczenie wierzchowinowe; 4 – środkowa część stoku; 5 – górna część stoku; 6 – krawędź wierzchowiny / grzbiet

Ryc. 4.17. Model zróżnicowania podstawowych form rzeźby terenu OPN i jego okolic: 1 – dolina;
2 – dolna część stoku; 3 – wypłaszczenie wierzchowinowe; 4 – środkowa część stoku; 5 – górna
część stoku; 6 – krawędź wierzchowiny / grzbiet; 7 – obszar OPN; 8 – ciek powierzchniowy

Opracowany model geomorfologiczny był wykorzystywany w analizie struktury kraj
obrazu, analizie różnorodności rzeźby terenu oraz w modelowaniu topoklimatycznym.
4.2.3.3. Hydrografia
Badania hydrograficzne prowadzone z zastosowaniem systemów GIS wymagają utworzenia wiarygodnych modeli hydrologicznych odzwierciedlających związki zachodzące
pomiędzy ukształtowaniem terenu a spływem powierzchniowym. Najważniejsze etapy tych
analiz stanowią: tworzenie linii drenażu, wydzielanie obszarów bezodpływowych oraz wydzielanie zlewni elementarnych.
Podstawowe źródło danych stanowił NMT (zob. Ryc. 3.7). Dane uzupełniające obejmowały wektorowe klasy: źródeł i cieków powierzchniowych oraz hydroizohips głównego
użytkowego poziomu wodonośnego (zob. Ryc. 3.10; Różkowski 1997). W analizach wykorzystywano rozszerzenie ArcHydro Tools dla ArcGIS (Djokic 2008).
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Ryc. 4.18. Algorytm modelowania hydrologicznego; nazwy narzędzi geoprzetwarzania
oraz klas pośrednich zgodne z ArcHydro Tools (Djokic 2008)
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Poprawność modelowania hydrologicznego wymagała zastosowania dla NMT szeregu
procedur wstępnych. Pierwsza z nich (Level DEM; Ryc. 4.18) modyfikowała wartości rzędnych NMT w miejscu występowania zbiorników wodnych (jezior, stawów itp.). Kolejnym
etapem była modyfikacja NMT w celu scalenia danych z istniejącym modelem realnej sieci
cieków powierzchniowych. Procedura wykonywana za pomocą funkcji Create Drainage
Line Structure tworzyła wektorową klasę cieków powierzchniowych dostosowaną do istniejącego NMT. Na jej podstawie w komórkach zmodyfikowanej sieci cieków utworzono
mapę rastrową kierunków spływu powierzchniowego (Djokic 2008; Urbański 2012). Tak
przygotowane dane stanowiły wejście dla funkcji DEM Reconditioning. Konieczność jej
użycia wynika z rozbieżności struktur sieci cieków powierzchniowych generowanych na
podstawie NMT oraz wektorowych danych referencyjnych cieków powierzchniowych. Na
skutek błędów powstających w trakcie interpolacji NMT struktura cieków jest najczęściej
niezgodna z rozkładem lokalnych minimów wysokości. Procedura tzw. wypalania rzek ma
na celu uzyskanie spójności pomiędzy dwoma rozbieżnymi zbiorami danych (AGREE 1997).
Działanie algorytmu sprowadza się do lokalnej modyfikacji NMT w taki sposób, aby położenie
komórek o minimalnych wartościach było zgodne z przebiegiem cieków powierzchniowych.
Numeryczny model terenu może zawierać pewną liczbę zagłębień terenu, których rozkład ma znaczący wpływ na jakość modelowania spływu powierzchniowego. W typowych
sytuacjach część z tych zagłębień ma charakter naturalnych obszarów bezodpływowych
(ang. sinks), ale część z nich stanowi artefakty powstające w trakcie procesów pozyskiwania
danych wysokościowych (np. w trakcie skaningu radarowego bądź lidarowego) oraz interpolacji (ang. pits; Urbański 2012). Istniejące błędy powinny zostać wyeliminowane przed
przystąpieniem do zasadniczej części analiz (Djokic 2008). Rejon OPN pomimo występowania
rzeźby krasowej charakteryzuje się brakiem większych obszarów bezodpływowych. Jedynie
w obszarze wierzchowiny występuje pewna liczba niewielkich lejów krasowych (Płonczyński
2000b). Za pomocą funkcji Sink Evaluation dokonano analizy obecności zagłębień bezodpływowych. Wykazała ona obecność 239 jedno- bądź dwukomórkowych zagłębień terenu.
Większość z nich znajdowała się w obrębie dolin Prądnika i Sąspówki. Aż 217 zagłębień
miało względną głębokość nieprzekraczającą 4 m, a 22 zagłębienia miały głębokość 6–8 m.
Konfrontacja wyników analizy z danymi kartograficznymi (MTP 2003a, b, c, d) pozwoliła
na ich weryfikację i zakwalifikowanie 61 z nich jako rzeczywiste leje krasowe. Pozostałe
zagłębienia traktowano jako artefakty. Zostały one „wypełnione” za pomocą funkcji Fill
Sinks (Ryc. 4.18). Utworzony zbiór lejów krasowych został przetworzony na klasę obiektów
o geometrii punktowej, którą dołączono do klasy geostanowisk (zob. Ryc. 4.7).
Zasadniczą część analiz hydrologicznych rozpoczęła procedura obliczenia kierunków
przepływów wody pomiędzy komórkami rastra. Funkcja Flow Direction, na podstawie wysokości przypisanej do każdej komórki, obliczyła ścieżki „przemieszczania się” wody pomiędzy
sąsiadującymi pikselami (Ryc. 4.18). Funkcja Adjust Flow Direction in Streams dołączyła
do zbioru wynikowego informację pozyskaną wcześniej z funkcji Create Drainage Line
Structure o prawidłowych kierunkach przepływu wody w ciekach powierzchniowych. Oba
połączone zbiory danych stanowiły materiał wsadowy dla funkcji: Flow Accumulation oraz
Catchment Grid Delineation. Pierwsza służyła do utworzenia rastrowej mapy sieci spływu
powierzchniowego. Funkcja przypisuje każdej komórce wyznaczającej kierunek przepływu
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wartość równą liczbie komórek znajdujących się nad nią, z których nastąpił do nich spływ.
Każda analizowana komórka prezentuje więc zakumulowaną liczbę drenowanych komórek.
W wyniku działania funkcji utworzono rastrową mapę, która w formie linii imitujących potoki prezentuje pełną strukturę połączeń den dolinnych. Nałożenie na nią faktycznej warstwy
cieków powierzchniowych pozwoliło na określenie miejsc ustrumienienia cieków lub wystąpienia źródeł. Druga funkcja służy do wyznaczania granic zlewni elementarnych. Polecenie
tworzy rastrową warstwę, w której każda komórka otrzymuje kod wskazujący, do której zlewni
komórka należy. Utworzona klasa jest następnie wektoryzowana przez funkcję Catchment
Polygon Processing. Procedura ta kończy zasadniczą część analiz hydrologicznych. W ramach
badań przeprowadzono także analizy dodatkowe, do których należały procedury identyfikacji
punktów drenażu zlewni oraz wydzielenie zlewni sprzężonych (Drainage Point Processing,
Adjoint Catchment Processing). Opracowany model hydrologiczny (zob. Ryc. 3.10) był
konfrontowany z modelem Mapy podziału hydrograficznego Polski (Czarnecka i in. 2006),
a następnie wykorzystywany w analizie struktury krajobrazu oraz jako kryterium analizy
różnorodności hydrologicznej.
Uzupełnienie modelu hydrologicznego stanowiła klasa niewielkich obiektów hydrograficznych (hydrostanowisk) prezentująca ich położenie za pomocą geometrii punktowej.
Uwzględniono w niej źródła, ponory oraz zbiorniki wodne. Źródła danych stanowiły: analogowe mapy topograficzne MTP (2003a, b, c, d), pomiary terenowe GPS oraz wybrane
pozycje literaturowe (Alexandrowicz & Wilk 1962; Dynowska 1983; Chełmicki 2001; Baścik
& Partyka 2011; Świergolik & Różkowski 2013). Do kategorii źródeł kwalifikowano obiekty
naturalne bądź sztuczne, których współczesne istnienie i położenie nie budziło wątpliwości.
Do kategorii ponorów kwalifikowano leje krasowe, których przepływy zostały udokumentowane badaniami (Górny 1994, 1995; Gradziński i in. 1998, 2011a). Pozostałe obiekty, jako
elementy klasy geostanowisk, poddawano analizie pod względem różnorodności budowy
geologicznej. Kategoria zbiorników wodnych obejmowała obiekty naturalne (jeziorka, leje
krasowe wypełnione wodą) i sztuczne (stawy). Powstała w wyniku przypisania obiektom
powierzchniowym centroidy. Klasa hydrostanowisk była wykorzystywana podczas analizy
różnorodności hydrologicznej.
4.2.3.4. Gleby
Mapy glebowo-rolnicze mają szerokie zastosowanie w rolnictwie i planowaniu rozwoju
terenów wiejskich. Często stanowią podstawę oceny przydatności gleb dla rolnictwa, służą
pracom projektowym mającym na celu podział gruntów na kompleksy uprawowe, pomagają
w określeniu zasobności gleby w mikroelementy, pozwalają na dobór odpowiednich sposobów nawożenia, pomagają w ocenach trudności uprawiania gruntów, określenia stosunków
wodnych i ewentualnych potrzeb melioracji (Bednarek i in. 2004; Mocek & Drzymała 2010;
Skłodowski i in. 2014). Są także niezwykle pomocne w planowaniu przestrzennym i projektowaniu prac ziemnych. Stanowią jedno z najważniejszych źródeł informacji przy tworzeniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunkują projektowanie miejsc pod
zabudowę, inwestycji drogowych i przemysłowych, stanowią podstawę zagospodarowywania nieużytków i rekultywacji obszarów zdegradowanych lub wyjałowionych (Skłodowski
i in. 2014). Pomagają ponadto w projektowaniu prac leśnych, przy wyznaczaniu terenów
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pod zalesienie i w projektach mających na celu ochronę gleb. Stanowią często załączniki do
wniosków o wyłączenie gruntów na cele nierolnicze. Umożliwiają przeprowadzenie modelowań niektórych zjawisk przyrodniczych, np. zagrożenia gleb erozją, określenie możliwości
retencyjnych gleb i modelowanie zagrożenia obszarów powodzią. Służą do określania stopnia
zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, oceny czasowej zmienności właściwości gleb
i innych. Mapy glebowo-rolnicze umożliwiają wreszcie przeprowadzanie wyceny gruntów
i pozwalają na ich waloryzację produkcyjną (Witek 1973).
Mapy glebowo-rolnicze bądź ich pochodne wykorzystywano bezpośrednio w analizie
struktury krajobrazu, do oceny georóżnorodności pedologicznej, oraz pośrednio – do modelowania i określenia różnorodności topoklimatycznej. Stosowano następujące rodzaje map
glebowo-rolniczych: mapę typów gleb, gatunków gleb, kompleksów rolniczej przydatności
gleb oraz porowatości ogólnej gleb.
Mapa typów gleb
Cyfrowa mapa typów gleb została opracowana specjalnie na potrzeby analiz. Utworzono
ją w wyniku syntezy dostępnych materiałów archiwalnych. Za podstawę opracowania przyjęto fragment Mapy glebowo-rolniczej w skali 1 : 25 000 opracowany przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG – PIB).
Mapa ta, w swojej warstwie informacyjnej klasyfikuje grunty pod względem rolniczej przydatności (tzw. kompleksy rolniczej przydatności gleb), przedstawia ich podział pod względem występujących typów, podtypów, a także rodzajów i gatunków. Niestety opracowanie
IUNG – PIB nie daje informacji na temat gleb obszarów pokrytych roślinnością wysoką oraz
terenów zabudowanych. Obszar objęty opracowaniem w 23,1% swej powierzchni jest zalesiony
(Ryc. 3.15). Z tego powodu duża część mapy była pozbawiona informacji nadających się do
dalszych analiz. Materiałem, który posłużył do uzupełnienia opracowania IUNG – PIB była
Mapa przeglądowa gleb Ojcowskiego Parku Narodowego w skali 1 : 30 000 (Zalewa 2001,
2008). Analogowa mapa autorstwa zespołu Pracowni Gleboznawczo-Siedliskowej Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Krakowie powstała w 1993 roku, i była oparta na
pracach terenowych oraz reambulacji archiwalnej mapy gleb Ojcowskiego Parku Narodowego
wykonanej w latach 1958–1960 (Greszta & Bitka 1960, 1977). W roku 2007 mapa została
uzupełniona o obszar położony na południe od Sąspowa i skorygowana zgodnie z wymogami
klasyfikacji gleb leśnych Polski (Biały 2000). Proces syntezy materiałów oparto na następujących założeniach: podstawę mapy syntetycznej zawsze stanowiła mapa IUNG – PIB; materiały
z mapy Zalewy (2001, 2008) stanowiły informacje uzupełniające w miejscach, w których
mapa podstawowa nie zawierała wymaganych danych; nowe wydzielenia mapy syntetycznej musiały uzyskać stosowną warstwę opisową, zgodną ze standardem mapy IUNG – PIB.
W wyniku realizacji powyższych założeń opracowano nową, syntetyczną, cyfrową mapę gleb
rejonu OPN i jego otuliny (Ryc. 3.12). Dla części wydzieleń mapy IUNG – PIB (kompleksy
leśne znajdujące się poza obszarem OPN oraz niektóre obszary zabudowane) nie udało się
w wiarygodny sposób określić typów i podtypów występujących gleb. Z powyższego powodu
dodatkowo wydzielono dwie nowe kategorie: gleby antropogeniczne (na obszarach zabudowanych) oraz nieznane. Badania prowadzone przez Zalewę (1993, 2001, 2008) wykazały,
że gleby rejonu OPN, które w opracowaniach Greszty & Bitki (1960, 1977) uważane były
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za bielicowe i pseudobielicowe, zostały niepoprawnie sklasyfikowane i są to gleby płowe.
W związku z powyższym zaistniała potrzeba modyfikacji wszystkich obiektów typu gleby
„bielicowe” i „pseudobielicowe”, zaznaczonych na mapie IUNG – PIB. Wszystkie takie
obiekty w wyniku reklasyfikacji zostały zakwalifikowane do typu „płowe typowe” (Tab. 4.7).
Tab. 4.7. Schemat syntezy typów gleb OPN zobrazowanych na mapach IUNG – PIB i Zalewy
(2001, 2008)
Mapa IUNG – PIB
nazwa gleby

Mapa
syntetyczna

Mapa Zalewy (2001, 2008)
symbol

nazwa gleby

Bielicowe i pseudobielicowe

A

–

Brunatne właściwe

B

Brunatne typowe

Brunatne właściwe dyluwialne

Bd

–

Brunatne wyługowane
i brunatne kwaśne

Bw

Brunatne wyługowane

Brunatne wyługowane
i brunatne kwaśne dyluwialne

Bwd

–

symbol

symbol

–

Pt

BRt

B

–

Bd

BRwy

Bw

–

Bwd

MDbr

F

Mady

F

Mady rzeczne brunatne

–

–

Rędzina właściwa

Rw

Rw

Rędziny o słabo
wykształconym profilu

R

Rędzina inicjalna

Ri

R

Rędziny brunatne

Rb

Rędziny brunatne

Rbr

Rb

–

–

Rędzina brunatna mieszana

Rbrm

Rbrm

–

–

Płowa typowa

Pt

Pt

–

–

Płowa bielicowana

Pb

Pb

–

–

Opadowo-glejowa właściwa

OGw

OGw

Mapa gatunków gleb
W związku z trudnościami interpretacyjnymi dotyczącymi głównie utworów polodowcowych występujących na Niżu Polskim polskie mapy glebowo-rolnicze, zamiast bezpośredniej
oceny litologii skał pierwotnych, gromadzą informacje na temat składu mechanicznego gleby
(Witek 1973). W starszych opracowaniach (np. Witek 1973) operowano pojęciami rodzaju39
i gatunku40 gleby. W nowszych klasyfikacjach używa się określeń grupy i podgrupy granulometryczne (PTG 2008; Ryżak i in. 2009). Obowiązujące klasyfikacje gruntów pod względem
składu granulometrycznego ulegały w Polsce kilkukrotnym zmianom. Różnice pomiędzy
39

40
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Rodzaj gleby – klasyfikacja, która w sposób ogólny określa uśredniony skład granulometryczny gleby (Witek 1973).
Gatunek gleby – klasyfikacja, która w sposób bardziej precyzyjny charakteryzuje granulometryczne (mechaniczne) właściwości gruntu (Witek 1973).

podziałami wynikały z odmiennych definicji przedziałów frakcji granulometrycznych. Poza
klasyfikacją zalecaną przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (Systematyka gleb Polski
2011) do niedawna funkcjonowały starsze klasyfikacje PTG (1959, 1989, 2008), klasyfikacja według PN-R-04033 oraz według BN-78/9180-11. Ponadto w literaturze gleboznawczej
często stosowane były różne zagraniczne klasyfikacje granulometryczne, np. klasyfikacje:
Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (SSS 1999, 2006; SSDS 2017), Organizacji
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO 1988, 2006) oraz bazująca
na nich klasyfikacja Word Reference Base (WRB 2014).
Podział na grupy i podgrupy granulometryczne oparty jest na analizie ilościowej próbki
gruntów, w trakcie której określany jest objętościowy udział w gruncie tzw. części szkieletowych, tj. ziaren o średnicy większej od 2 mm. W zależności od udziału części szkieletowych
grunty dzieli się na: bezszkieletowe i bardzo słabo szkieletowe (do 5%), słabo szkieletowe
(5–15%), średnio szkieletowe (15–35%), silnie szkieletowe (35–60%), bardzo silnie szkieletowe (60–90%) oraz szkieletowe właściwe (ponad 90%). Wszystkie ziarna poniżej wspomnianej
granicy 2 mm nazywane są częściami ziemistymi. Podział gruntów ziemistych o niewielkim
udziale części szkieletowych (do 5%) oparty jest na określeniu procentowego wagowego
udziału frakcji: piaskowej (0,05–2,0 mm), pyłowej (0,002–0,05 mm) i iłowej (< 0,002 mm;
Zawadzki 1999; Mocek & Drzymała 2010; Skłodowski i in. 2014). Systematyka gleb Polski
(2011) pozwala na wyodrębnienie czterech grup granulometrycznych (piaski, gliny, pyły i iły),
wśród których wyróżniono 16 podgrup granulometrycznych (Ryc. 3.13).
Do utworzenia cyfrowej mapy gatunków gleb wykorzystano warstwę atrybutową mapy
glebowo-rolniczej opracowanej przez IUNG – PIB. Mapa ta zawiera uproszczony opis składu mechanicznego gleb zgodny z Witkiem (1973) i BN-78/9180-11. W obszarze objętym
opracowaniem występuje jednak szereg rodzajów i gatunków gleb, które nie zostały objęte
wymienioną normą. Należą do nich: rędziny (średnie lub ciężkie), lessy i utwory lessowate
(gleby lessowe i lessowate lekkie i średnie), a także lessy i utwory lessowate ilaste (gleby
lessowe i lessowate mocne). Pojęcia lekkości41 bądź ciężkości42 gleb związane są z systematyką rodzajów gleb pod względem trudności gleby w uprawie (tzw. ciężkość agrotechniczna,
Paluszek 2011). Systematyka gleb Polski (2011) precyzuje ją jako wielkość oporów, jakie
napotykają narzędzia i maszyny podczas uprawy, analizowane przy nachyleniu terenu nie
większym niż 6°. Ciężkość gleby jest silnie związana z jej składem granulometrycznym i jest
definiowana w zależności od procentowego wagowego udziału tzw. części spławialnych (ziaren
o frakcji poniżej 0,02 mm). Obowiązująca klasyfikacja wyróżnia pięć poziomów ciężkości
agrotechnicznej (Tab. 4.8).
41

42

Gleby lekkie – gleby o przewadze udziału frakcji piaskowej nad innymi frakcjami i dużej zawartości próchnicy.
Taki skład granulometryczny powoduje, że jest to gleba o wysokiej przepuszczalności dla wody i wysokiej
przewodności cieplnej. Z uwagi na brak akumulacji wody i składników pokarmowych spowodowanych wysoką
przepuszczalnością jest to gleba mało urodzajna. Do gleb lekkich należą piaski (Zawadzki 1999).
Gleby ciężkie – gleby o dużym udziale najdrobniejszych frakcji (ilastej i pyłowej) oraz nieznacznej ilości
frakcji piaskowej i próchnicy. Niewielka przepuszczalność dla powietrza i wody powoduje, że podobnie jak
gleby lekkie nie jest zbyt przyjazna dla roślin. Po okresach deszczowych bardzo powoli wysycha. W czasie
suszy staje się twarda i zaskorupiała. Niska przewodność cieplna sprawia, że na wiosnę nagrzewa się bardzo
powoli. Do gleb ciężkich należą iły i gliny (Zawadzki 1999).
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Tab. 4.8. Podział rodzajów gleb pod względem ciężkości agrotechnicznej
Części spławialnych
[% wag.]

Podgrupy granulometryczne

<10

piaski luźne i słabo gliniaste

Lekkie

10–20

piaski gliniaste

Średnie

20–35

gliny piaszczyste, gliny lekkie, pyły gliniaste
i pyły zwykłe

Ciężkie

35–50

gliny piaszczysto-ilaste, gliny zwykłe, gliny
ilaste, gliny pylasto-ilaste i pyły ilaste

>50

iły piaszczyste, iły pylaste, iły zwykłe i iły ciężkie

Rodzaj gleby
Bardzo lekkie

Bardzo ciężkie

Rędziny średnie mieszane (/s/− oraz /s/=) zdefiniowano jako podobne do glin lekkich (gl);
rędziny ciężkie (c−) jako podobne do glin piaszczysto-ilastych (gpi), a rędziny ciężkie mieszane (/c/− oraz /c/=) jako podobne do glin piaszczystych (gp). Dla lessu (l) przyjęto skład granulometryczny pyłu gliniastego (pyg), dla lessu ilastego (li) – pyłu ilastego (pyi), a pyłów zwyk
łych (plz) – pyłów zwykłych (pyz) (Ryc. 3.13, 3.14; Tab. 4.9; Witek 1973; BN-78/9180-11;
Jary i in. 2007; Systematyka gleb Polski 2011; Wężyk i in. 2012).
Tab. 4.9. Przybliżone odpowiedniki grup granulometrycznych według map glebowo-rolniczych
(IUNG – PIB), normy BN-78/9180-11 oraz klasyfikacji uziarnienia gleb i utworów mineralnych
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (PTG 2008)
Gatunki gleb według
map glebowo-rolniczych
(IUNG – PIB)
(Witek 1973)

Grupy granulometryczne
według BN-78/9180-11
nazwa

nazwa

Rędziny ciężkie
(płytkie: do 25 cm)

Rędziny ciężkie
mieszane (płytkie:
do 25 cm)
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sym
bol

c−

symbol

skład granulometryczny [mm]

Grupy granulometryczne
według PTG (2008)
nazwa

symbol

skład granulometryczny [mm]

piaskowa

pyłowa

iłowa

piaskowa

pyłowa

iłowa

1–0,1

0,1–0,02

<0,02

0,05–2,0

0,002–0,05

<0,002

gliny średnie

gs

25–64

36–50

0–25

pyły
piaszczyste

płp

/c/−
25–59

41–75

0–20

gliny piaszczysto-ilaste
45–80

≤28

gliny
piaszczyste
65–85
lub
43–65

gpi
20–35
gp

≤35
lub
28–50

≤20
lub
≤7

Tab. 4.9 cd.
Rędziny ciężkie
mieszane (średnio
głębokie:
25–50 cm)
Rędziny średnie
mieszane (płytkie:
do 25 cm)
Rędziny średnie
mieszane (średnio
głębokie: 25–50 cm
Lessy i utwory lessowate (gleby lessowe i lessowate lekkie i średnie)
Lessy i utwory lessowate (gleby lessowe i lessowate
mocne)
Pyły zwykłe (gleby pyłowe lekkie
i średnie)
Gliny średnie pylaste

/c/=

/s/−
/s/=

pyły
piaszczyste
25–59

płp
41–75

gliny lekkie
40–74

gl
0–25

gliny lekkie
40–74

li

plz

gsp

0–38

0–25

41–79

gliny ciężki
pylaste
10–24

25–39

pyły zwykłe
0–24

26–35
gl

pyły gliniaste
l

0–20

56–100

gliny średnie
pylaste
10–38
26–40

26–35
płg
21–35
gcp
51–65
płz
0–20
gśp
36–50

gliny
piaszczyste
≤35
65–85
lub
lub
28–50
43–65
gliny lekkie
52–65

0–25
pyg

50–80

≤12
pyi

50–88

pyły zwykłe

12–27
pyz

<20

>80

gliny zwykłe
23–52

7–20

40–74

pyły ilaste
<38

gl
gl

pyły gliniaste
8–50

≤20
lub
≤7

15–41

gliny lekkie
52–65

gp

28–50

≤12
gz
7–27

Mapa kompleksów rolniczej przydatności gleb
Mapa kompleksów rolniczej przydatności gleb przedstawia podział gruntów na klasy
stwarzające optymalne warunki rozwoju określonych gatunków roślin uprawnych (Witek
1973; Zawadzki 1999; Bednarek i in. 2004; Mocek & Drzymała 2010; Skłodowski i in. 2014).
Podstawą podziału gruntów na kompleksy rolniczej przydatności gleb jest urodzajność gleby
rozpatrywana w ścisłej zależności od jej właściwości. Wśród najważniejszych parametrów
uwzględnianych w trakcie terenowej oraz laboratoryjnej klasyfikacji gruntów ornych należy wymienić: miąższość gleby i poziomu próchnicznego, barwę, skład granulometryczny
i strukturę, odczyn i zawartość CaCO3, poziom wody gruntowej i oglejenia, stosunki wodne, położenie w terenie, przydatność rolniczą i urodzajność, a w przypadku gleb obszarów
górskich dodatkowo: temperaturę, ilość opadów, długość okresu wegetacyjnego i nachylenie
oraz ekspozycję stoków (Komornicki i in. 1998; Bednarek i in. 2004).
Źródło danych stanowiła Mapa glebowo-rolnicza IUNG – PIB. Gleby analizowanego
obszaru zostały zakwalifikowane do 14 kategorii kompleksów gleb ornych, trzech kategorii
trwałych użytków zielonych oraz do kategorii gleb nieprzydatnych rolniczo i nadających się
pod zalesienie. Informację uzupełniały kategorie kompleksów leśnych, terenów zabudowanych, wód i nieużytków rolniczych (Ryc. 4.19). Mapa kompleksów rolniczej przydatności
gleb była wykorzystywana w trakcie modelowania topoklimatycznego.
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Ryc. 4.19. Rolnicza przydatność gleb OPN i jego okolic według IUNG – PIB. Kompleksy gleb ornych:
1 – pszenny bardzo dobry, 2 – pszenny dobry, 3 – pszenny wadliwy, 4 – żytni bardzo dobry (pszenno‑żytni), 5 – żytni dobry, 6 – żytni słaby, 7 – żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy), 8 – zbożowo-pastewny
mocny, 9 – gleby orne przeznaczone pod użytki zielone; kompleksy trwałych użytków zielonych:
1z – użytki zielone bardzo dobre i dobre, 2z – użytki zielone średnie, 3z – użytki zielone słabe i bardzo
słabe; RN – gleby rolniczo nieprzydatne (nadające się pod zalesienie); Ls – lasy; Tz – tereny zabudowane
(o zabudowie zwartej) i tereny osiedlowe; N – nieużytki rolnicze; 10 – obszar OPN; 11 – ciek
powierzchniowy

Mapa porowatości ogólnej gruntów
Porowatość jest właściwością gleby określającą wielkość przestrzeni między elementami
należącymi do fazy stałej (Zawadzki 1999). Czynniki mające wpływ na porowatość ogólną
gleb można podzielić na dwie grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. Do pierwszej grupy należy
zaliczyć: skład mineralny i granulometryczny, zawartość substancji organicznej, teksturę
i strukturę gleby, obecność fauny glebowej i stopień ukorzenienia roślin. Do grupy czynników
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zewnętrznych zalicza się: klimat (wilgotność, temperatura), a także prowadzone zabiegi
agrotechniczne (Paluszek 2011).
Mapa porowatości ogólnej gruntów została utworzona na potrzeby oceny różnorodności
topoklimatycznej. Materiał źródłowy do analiz stanowiła mapa glebowo-rolnicza opracowana
przez IUNG – PIB. Model porowatości ogólnej uwzględnia dwa kluczowe czynniki: skład
granulometryczny oraz zawartość w glebie substancji próchniczej (Adamczyk 1966; Siuta
1995; Zawadzki 1999; Skłodowski i in. 2014).
Ocena udziałów frakcji granulometrycznych w glebach OPN i jego okolic pozwoliła
na zakwalifikowanie ich do jednej z dwóch grup bonitacyjnych: o znacznym udziale frakcji
piaskowej oraz o znacznym udziale frakcji pyłowej. Do pierwszej grupy zakwalifikowano
gleby o składzie: glin zwykłych (gz), glin lekkich (gl), glin piaszczysto-ilastych (gpi) i glin
piaszczystych (gp), zaś do drugiej: pyłów zwykłych (pyz), pyłu ilastego (pyi) i pyłu gliniastego (pyg) (Ryc. 3.13; Tab. 4.9). Grupa o wysokim udziale frakcji piaskowej zakwalifikowana została do gruntów o niskiej porowatości (około 20–35%, Grabowska-Olszewska &
Siergiejew 1977). Grupa gleb o wysokim udziale frakcji pyłowej uznana została za utwory
o średniej porowatości (około 35–60%, Grabowska-Olszewska 1963; Grabowska-Olszewska
& Siergiejew 1977; Kaczyński 2011; Kolano & Cała 2011).
Mapy glebowo-rolnicze IUNG – PIB nie zawierają szczegółowych informacji na temat
własności fizyczno-mechanicznych czy chemicznych gruntów. Informacja o względnej zawartości w glebie substancji organicznej została pozyskana pośrednio, na podstawie jej korelacji
z zawartością próchnicy (Świętochowski 1968; Siuta 1995; Zawadzki 1999; Bednarek i in.
2004; Mocek & Drzymała 2010; Skłodowski i in. 2014). Do oceny wykorzystano klasyfikację
gruntów pod względem rolniczej przydatności (Adamczyk 1966; Grabowska-Olszewska &
Siergiejew 1977; Turski 1996; Tab. 4.10).
Tab. 4.10. Zależność kategorii rolniczej przydatności gleb od zawartości próchnicy
Rodzaj
kompleksu

Grunty orne

Trwałe użytki
zielone

Symbol

Klasyfikacja przydatności gleb

Szacunkowa
zawartość próchnicy*

1

pszenny bardzo dobry

3

2

pszenny dobry

3

3

kompleks pszenny wadliwy

2

4

żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)

2

5

żytni dobry

1

6

żytni słaby

1

7

żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)

1

8

zbożowo-pastewny mocny

1

9

gleby orne przeznaczone pod użytki zielone

1

1z

użytki zielone bardzo dobre i dobre

3

2z

użytki zielone średnie

2

3z

użytki zielone słabe i bardzo słabe

1
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Tab. 4.10 cd.
Rodzaj
kompleksu

Inne

Symbol

Klasyfikacja przydatności gleb

Szacunkowa
zawartość próchnicy*

RN

gleby rolniczo nieprzydatne
(nadające się pod zalesienie)

1

Ls

lasy

3

Tz

tereny zabudowane (o zabudowie zwartej)
i tereny osiedlowe

1

N

nieużytki

1

* szacunkowa zawartość próchnicy: 1 – niska, 2 – średnia, 3 – wysoka

Ryc. 4.20. Model porowatości ogólnej gleb OPN i jego okolic: 1 – porowatość niska;
2 – porowatość średnia; 3 – porowatość wysoka; 4 – obszar OPN; 5 – ciek powierzchniowy
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Przestrzenny model zróżnicowania porowatości ogólnej (Ryc. 4.20) utworzono przez
bonitację sumy atrybutów: oceny składu granulometrycznego i oceny zawartości próchnicy
(Tab. 4.11). Mapa wynikowa wyraża szacunek względnego poziomu porowatości ogólnej
(Ryc. 4.20). Za grunty o niskiej wartości porowatości ogólnej uznano takie, które w wyniku
sumowania uzyskały 2–3 punkty, grunty o średniej porowatości 4 punkty, a grunty o porowatości wysokiej 5–6 punktów. Utworzona mapa porowatości ogólnej gleb została wykorzystana
w trakcie modelowania topoklimatycznego.
Tab. 4.11. Względna ocena porowatości ogólnej gleb
Suma ocen porowatości gleb wynikającej
ze składu granulometrycznego i zawartości
próchnicy

Porowatość ogólna gleb

5–6

wysoka (3)

4

średnia (2)

2–3

niska (1)

4.2.3.5. Klimat
Dzięki rozwojowi technologicznemu warunki klimatyczne i ich zróżnicowanie odniesione do skali globalnej (makroklimat) i regionalnej (mezoklimat) są dobrze rozpoznane i stale
monitorowane. Znacznie mniej wiadomo o zjawiskach kształtujących klimat i powodujących
jego zróżnicowanie w większej skali. Najbardziej znanym rodzajem klimatu lokalnego jest
tzw. mikroklimat. Ten trudny do zdefiniowania termin zwykło się odnosić do lokalnych
warunków klimatycznych występujących np. w otoczeniu uzdrowisk (Błażejczyk 1984).
Jak zauważa Paszyński (1980), pojęcie „mikroklimat” nie ma charakteru ściśle geograficznego i często jest używane w odniesieniu do różnych przestrzeni, np. piwnic, parków, pięter
leśnych i innych (np. Georgi & Zafiriadis 2006). Obecnie zjawiska klimatyczne, które są
kształtowane pod wpływem czynników lokalnych, a więc występujących na pewnym niewielkim obszarze lub w jego najbliższej okolicy, są określane mianem topoklimatu. Termin
ten został zaproponowany przez Thornthwaite’a (1953), który zdefiniował go jako klimat
bardzo małych obszarów. W ślad za definicją rozwinęła się nauka nazywana topoklimatologią.
Do jej głównych celów należą wyjaśnianie jakościowego i ilościowego wpływu czynników
kształtujących zróżnicowanie topoklimatyczne oraz kartografia topoklimatyczna (Paszyński
1980; Błażejczyk 1984, 1990, 2001; Paszyński i in. 1999; Milewski 2011).
Metodyka szczegółowej kartografii klimatologicznej jest bogata. Większość polskich
badań topoklimatycznych jest oparta na metodzie zaproponowanej przez Janusza Paszyńskiego
(1980) oraz Janusza Paszyńskiego i in. (1999), z różnymi modyfikacjami (Bartkowski 1986;
Kicińska i in. 2001; Kot 2005b, 2006a; Kolendowicz & Bednorz 2010; Bartuś 2014a). Zróżnicowanie topoklimatyczne jest w niej uwarunkowane wymianą energii w tzw. powierzchni
granicznej znajdującej się pomiędzy gruntem a atmosferą (Kluge & Paszyński 1973; Paszyński
1980, 2004; Bartkowski 1986; Paszyński i in. 1999). Wśród metod alternatywnych należy
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wymienić metodę Mieczysława Klugego (1980), która wiąże warunki klimatyczne z geograficznym położeniem analizowanego obszaru i jego wysokością nad poziomem morza, metodę
Jerzego Grzybowskiego (1990), opartą na bilansie promieniowania w zależności od struktury
i właściwości powierzchni, czy też koncepcję tworzenia przeglądowej mapy topoklimatycznej
w skali 1 : 200 000 autorstwa Krzysztofa Błażejczyka (2001).
W opracowaniu modelu zróżnicowania topoklimatycznego OPN i jego okolic wykorzystano metodę Paszyńskiego (1980), Paszyńskiego i in. (1999), z modyfikacjami Kicińskiej
i in. (2001), Kota (2005b, 2006a) oraz Bartusia (2014a). Zakłada ona, że z największym
zróżnicowaniem elementów klimatu, spowodowanym zmiennym wpływem powierzchni
Ziemi na atmosferę w różnych porach doby, mamy do czynienia w dolnej części tropo
sfery nazywanej warstwą graniczną (o grubości około jednego kilometra w dzień i kilkaset
metrów w nocy). Największa różnorodność właściwości atmosferycznych występuje w jej
dolnej części nazywanej warstwą przyziemną (o zmiennej grubości od około kilkudziesięciu metrów w dzień do kilku metrów w nocy). W modelowaniu jako zasięg zróżnicowania
topoklimatycznego przyjęto warstwę przyziemną, a ściślej – jej górną część nazywaną
warstwą logarytmiczną, charakteryzującą się stałością turbulencyjnych strumieni pędu ciepła
i wilgoci (Paszyński i in. 1999).
Paszyński w swojej metodzie rozpatruje odchylenia poszczególnych składników równań: bilansu cieplnego powierzchni czynnej (wzór 21) i salda promieniowania (wzór 22) od
wartości występujących w tym samym czasie na reprezentatywnym polu wzorcowym (Paszyński 1980, 2004; Paszyński i in. 1999). Miejscami takimi są tereny płaskie, o odsłoniętym
horyzoncie, porośnięte roślinnością trawiastą, o glebach o średniej wilgotności. Wymianę
energii na powierzchni czynnej można przedstawić w formie równania bilansu cieplnego
tej powierzchni, w którym składniki oddają zasadnicze sposoby przenoszenia energii (przez
promieniowanie, unoszenie i przewodzenie).
Q* + H + E + G (+ A) = 0

(21)

gdzie:
Q* – saldo promieniowania,
H – turbulencyjny strumień ciepła jawnego (wynik wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią graniczną a atmosferą),
E – turbulencyjny strumień ciepła utajonego (wynik wymiany ciepła wskutek parowania i kondensacji wody),
G – strumień ciepła w podłożu (wynik wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią graniczną a podłożem na skutek przewodzenia),
A – ciepło wyzwalane sztucznie w trakcie procesów spalania (dla obszarów miejskich
i przemysłowych).
Każdy ze strumieni ze wzoru (21) może mieć wartość dodatnią bądź ujemną. Ze strumieniami o wartościach dodatnich mamy do czynienia, gdy ich wektor jest skierowany
w dół – w kierunku powierzchni czynnej, zaś o ujemnych wartościach strumieni mówimy
wtedy, gdy są one skierowane w górę.
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Na saldo promieniowania (Q*) składają się strumienie promieniowania krótkofalowego (K) pochodzące od Słońca oraz promieniowania długofalowego (L) pochodzące od Ziemi
(wzór 22).
Q* = K* + L* = K↓ – K↑ + L↓ – L↑
gdzie:
K*
L*
K↓
K↑
L↓
L↑

–
–
–
–
–
–

(22)

saldo pochłoniętego promieniowania krótkofalowego (słonecznego),
saldo promieniowania długofalowego,
całkowite promieniowanie słoneczne padające (bezpośrednie i rozproszone),
promieniowanie słoneczne odbite od podłoża,
promieniowanie zwrotne atmosfery,
promieniowanie cieplne powierzchni czynnej.

Największe zróżnicowanie warunków topoklimatycznych można zaobserwować podczas
sezonu wegetacyjnego, w trakcie pogodnych, bezchmurnych i bezwietrznych dni i nocy.
Wszelkie odstępstwa pogodowe od przyjętego status quo mogą powodować zaburzenia
topoklimatów i utrudnić bądź uniemożliwić ich identyfikację.
Wśród najważniejszych czynników wpływających na zróżnicowanie topoklimatów należy
wymienić: morfologię terenu, ekspozycję stoków, charakter szaty roślinnej, zagospodarowanie
terenu, budowę geologiczną, hydrografię i charakter pokrywy glebowej (Paszyński 1980;
Pielke & Avissar 1990; Paszyński i in. 1999; Kopcińska i in. 2011).
Najważniejszym kryterium przyjętego podziału topoklimatycznego jest obserwowana
podczas pogodnych nocy i decydująca o powstawaniu przymrozków radiacyjnych i radiacyjno-adwekcyjnych względna wartość wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią graniczną
a atmosferą wskutek turbulencji (H). Poza nią, dla uszczegółowienia podziału, wykorzystywane były także względne wartości: promieniowania słonecznego padającego (ogólnego K↓)
oraz odbitego (K↑), strumienia ciepła pomiędzy powierzchnią graniczną a podłożem na
skutek przewodzenia (G) oraz strumienia ciepła utajonego (E). Ponadto przyjęta klasyfikacja
uwzględnia specyfikę obszarów leśnych, gdzie promieniowanie cieplne podłoża w zakresie
długofalowym jest utrudnione, powszechnie występujących w analizowanym terenie wychodni
skalnych oraz obszarów zabudowanych i przemysłowych, na których do równań bilansu ciepła
dołącza ciepło generowane i wyzwalane w trakcie procesów spalania (A).
Na podstawie przyjętych założeń obszar badań podzielono na szereg rozłącznych,
homogenicznych obszarów charakteryzujących się występowaniem odmiennych warunków
klimatycznych. Były to obszary niezalesione wypukłe, niezalesione płaskie znajdujące się
poza płaskimi odcinkami dolin, obszary niezalesione wklęsłe, obszary zalesione, obszary
zabudowane, zbiorniki wodne i wychodnie skalne. W każdym z wymienionych obszarów
wyszczególniono podobszary z charakterystycznym zróżnicowaniem topoklimatów. Zasadniczą część modelowania stanowiło ustalenie zakresów przestrzennych zdefiniowanych typów
topoklimatów. Przy ich doborze kierowano się wynikami publikowanych badań klimatologicznych i topoklimatologicznych (Paszyński 1980, 2004; Błażejczyk 1992; Brzeźniak 1992,
1994–1995a, b, 2001; Paszyński i in. 1999; Caputa 2001, 2009; Kicińska i in. 2001; Caputa
& Leśniok 2002b, 2009; Wojkowski 2004; Kot 2005b, 2006a; Caputa & Wojkowski 2009).
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Algorytm modelu przestrzennej zmienności topoklimatycznej rejonu OPN składa się
z czterech modułów wejściowych, których zadaniem było obliczenie i klasyfikacja podstawowych atrybutów topograficznych (nachylenia, ekspozycji, krzywizny stoków) i zagospodarowania terenu oraz sześciu modułów przetwarzających dane wejściowe i tworzących
cząstkowe klasy wynikowe: topoklimaty obszarów: niezalesionych wypukłych (Ryc. 4.21),
niezalesionych płaskich (Ryc. 4.22), niezalesionych wklęsłych (Ryc. 4.23), zalesionych
(Ryc. 4.24), przekształconych antropogenicznie (zob. Ryc. 4.26) oraz wychodni skał. Model
został opracowany z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS (Bartuś 2014a). Dane wejściowe
stanowiły: numeryczny model terenu (Ryc. 3.7), mapa użytkowania ziemi (Ryc. 3.15), mapa
kompleksów rolniczej przydatności gleb (Ryc. 4.19), mapa porowatości ogólnej gruntów
(Ryc. 4.20), klasy: cieków powierzchniowych, wychodni skalnych oraz wybrane pierwotne
i wtórne atrybuty topograficzne.

Ryc. 4.21. Algorytm definiujący topoklimaty obszarów niezalesionych wypukłych; nazwy narzędzi
zgodne z ArcGIS, bin – klasy binarne, rcl – klasy po reklasyfikacji

Dla obszarów niezalesionych wyodrębniono podobszary cechujące się: wysokim względnym poziomem ciepła promieniowanego do atmosfery (H) w nocy, względnie wysokim
poziomem padającego całkowitego promieniowania słonecznego (K↓) (topoklimat typu 1.1),
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przeciętnym poziomem K↓ (1.2), niskim poziomem K↓ (1.3) i zróżnicowanym poziomem K↓
(1.4; Zał. 1). Badania prowadzone przez Kicińską i in. (2001) i stanowiące rozwinięcie klasyfikacji Paszyńskiego dla obszarów górskich, dowiodły odrębności topoklimatów: stromo
nachylonych fragmentów stoków, do których dociera o około 30% padającego promieniowania słonecznego (K↓) więcej niż do powierzchni horyzontalnej (1.5), podobszarów do
których dociera około 10% mniej padającego promieniowania słonecznego (K↓) w stosunku
do powierzchni poziomej, co skutkuje obniżeniem średniej temperatury o 2–3°C oraz wzrostem wilgotności o 5–8% w stosunku do analogicznie eksponowanych stoków o nachyleniu
niższym od 30° (1.6), oraz podobszarów, w których, w stosunku do powierzchni poziomych
dociera o około 10% padającego promieniowania słonecznego (K↓) więcej (1.7). W trakcie
modelowania do wyznaczenia podobszarów o zdefiniowanych typach topoklimatów wykorzystano moduły obliczające podstawowe atrybuty topograficzne: nachylenia stoków (SLOPE)
i ekspozycje stoków (ASPECT) oraz moduł wyznaczający obszary niezalesione wypukłe
(JOINING) (Ryc. 4.21).
Podobszary o topoklimacie typu 1.1 zdefiniowano jako występujące na silnie nasłonecznionych stokach o nachyleniu 5–30° i wystawie południowej z odchyłkami (S, SW, SE).
Topoklimaty typu 1.2 opisano jako występujące na zboczach o nachyleniu 5–30°, o ekspozycji zachodniej bądź wschodniej (1.2.1), a także na zboczach o niewielkim nachyleniu,
nieprzekraczającym 0–5° i wystawach północnych bądź południowych (1.2.2). Podobszary o topoklimacie typu 1.3 stanowiły fragmenty stoków o nachyleniu zboczy 5–30°
i wystawach północnych z odchyłkami (N, NW, NE). Podobszary o topoklimacie typu 1.4
zdefiniowano jako miejsca o bardzo urozmaiconej rzeźbie i niewielkim nachyleniu stoków
(0–5°, 1.4.1) oraz z na przemian występującymi fragmentami zboczy o różnych wystawach (NW, NE, SW, SE, W, E, 1.4.2). Topoklimaty 1.5–1.7, postulowane przez Kicińską
i in. (2001), zostały przypisane zboczom o nachyleniu 30–90°, o wystawach: południowej
z odchyłkami (S, SW, SE, 1.5), północnej z odchyłkami (N, NW, NE, 1.6) oraz zachodniej
bądź wschodniej (W, E, 1.7).
Dla niezalesionych płaskich fragmentów terenu położonych poza płaskimi odcinkami
den dolin zdefiniowano topoklimaty, które cechują się przeciętnym poziomem promieniowania ciepła do atmosfery (H) w nocy oraz: wysoką wartością przewodności cieplnej pomiędzy
powierzchnią graniczną a podłożem (G, 2.1) (na obszarach takich w okresach pogodnych
nocy mogą występować przygruntowe inwersje temperatury), średnią (2.2) lub niską (2.3)
wartością czynnika G (Zał. 1). Moduł definiujący topoklimaty podobszarów niezalesionych
płaskich (Ryc. 4.22) wymagał wprowadzenia dodatkowych danych wejściowych w postaci:
klas kompleksów rolniczej przydatności gleb (Ryc. 4.19) oraz porowatości ogólnej gruntów
(Ryc. 4.20). Wykorzystano w nim także dane wyjściowe modułu wyznaczającego obszary
niezalesione płaskie (JOINING). Podobszary o topoklimacie typu 2.1 zostały zdefiniowane
jako obszary na rozległych fragmentach wierzchowiny, pozbawione zwartej szaty roślinnej,
na których występują gleby nieporowate, o wysokiej wilgotności (Paszyński 1980; Paszyński
i in. 1999). Zakwalifikowano tu obszary położone na glebach użytkowanych rolniczo, cechujących się względnie niskim poziomem porowatości ogólnej. Rejony o topoklimacie typu 2.2
opisano jako występujące na fragmentach wierzchowiny pozbawionych zwartej szaty roślinnej, o morfologii płaskiej, na których pokrywa glebowa ma charakter średnio porowaty, co
utrudnia wypromieniowanie ciepła zakumulowanego w glebie do atmosfery (Paszyński 1980).
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Zakwalifikowano tutaj obszary położone na glebach użytkowanych rolniczo, bez zwartej szaty
roślinnej, o średnim poziomie względnej porowatości ogólnej. Podobszary o topoklimacie
typu 2.3 zdefiniowano jako występujące na fragmentach wierzchowin pokrytych glebami o słabym przewodnictwie cieplnym, co najczęściej związane jest z ich wysoką porowatością. Mogą
występować także w rejonach pokrytych zwartą szatą roślinną, która podczas pogodnych nocy
utrudnia wymianę ciepła pomiędzy glebą a atmosferą. Obszary takie cechują się, w porównaniu
z dwoma poprzednimi, niższym prawdopodobieństwem występowania przymrozków radiacyjnych. Do rejonów o topoklimacie tego typu zaliczono fragmenty wierzchowin położone na
gruntach o wysokiej względnej wartości porowatości ogólnej oraz wszystkie obszary nieużytkowane rolniczo i porastane przez roślinność zwartą (Paszyński 1980; Paszyński i in. 1999).

Ryc. 4.22. Algorytm definiujący topoklimaty obszarów niezalesionych płaskich
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Dla obszarów niezalesionych wklęsłych zdefiniowano podobszary o relatywnie niewielkich wartościach promieniowania ciepła do atmosfery (H) w nocy oraz występujących podczas
dnia: względnie wysokich wartości wymiany ciepła utajonego związanego z parowaniem
lub kondensacją pary wodnej (E, 3.1), przeciętnych wartości czynnika E (3.2) oraz niskich
wartości czynnika E (3.3; Zał. 1). Moduł definiujący topoklimaty podobszarów niezalesionych
wklęsłych (Ryc. 4.23) wymagał dołączenia cyfrowego modelu wysokościowego (Ryc. 3.7)
oraz klasy SPI (Ryc. 4.17).

Ryc. 4.23. Algorytm definiujący topoklimaty obszarów niezalesionych wklęsłych
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Podobszary o topoklimacie typu 3.1 zdefiniowano jako występujące w szerokich i dobrze
przewietrzanych, ale wilgotnych dnach dolin, w których podczas pogodnych nocy mogą się
tworzyć zastoiska zimnego powietrza, co sprzyja powstawaniu lokalnych przymrozków typu
radiacyjno-adwekcyjnego (Paszyński 1980; Paszyński i in. 1999; Caputa 2009). Z powodu
obniżenia zwierciadła wód podziemnych, a tym samym ograniczenia parowania wody warunki charakterystyczne dla topoklimatu 3.2 spełniały podobszary położone w wyższych
częściach szerokich den dolin. Do podobszarów cechujących się występowaniem topoklimatu
typu 3.3 zaliczono wąskie i strome dna dolin i wąwozów. Mały dostęp światła ogranicza
w nich parowanie i na skutek lokalnej adwekcji powoduje tworzenie się zastoisk zimnego
powietrza (Paszyński 1980).

Ryc. 4.24. Algorytm definiujący topoklimaty obszarów zalesionych
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W obszarach zalesionych zdefiniowano podobszary o względnie niskim poziomie
promieniowania cieplnego podłoża w zakresie długofalowym (L) oraz: wysokich wartościach całkowitego padającego promieniowania słonecznego K↓ (4.1), przeciętnych wartościach składnika K↓ (4.2) i niskich wartościach składnika K↓ (4.3; Zał. 1). Dodatkowo
wyróżniono podobszary (4.4), na których dochodzi do ograniczenia dobowych wahań
temperatury przy relatywnie wysokiej wilgotności powietrza. Przy słonecznej pogodzie
średnie temperatury są w tych rejonach o około 3°C niższe, a wilgotność o około 10%
wyższa niż na podobnych obszarach lasu suchego (Kicińska i in. 2001). Analogicznie do
topoklimatów obszarów niezalesionych (1.5–1.7) zdefiniowano podobszary występujące
w obrębie zalesionych fragmentów stoków o nachyleniu 30–90° (4.5–4.7). Do wyznaczenia podobszarów o zdefiniowanych typach topoklimatów wykorzystano podstawowe
atrybuty topograficzne utworzone przez moduły: nachylenia stoków (SLOPE) i ekspozycji
stoków (ASPECT) oraz moduł wyznaczający obszary zalesione: wypukłe, płaskie i wklęsłe
(JOINING; Ryc. 4.24). Podobszary o cechach topoklimatu 4.1 zostały zdefiniowane jako
występujące na silnie nasłonecznionych stokach o nachyleniu zboczy 5–30° i wystawie
południowej z odchyłkami (S, SW, SE). Rejony o cechach topoklimatu typu 4.2 przypisano zboczom o nachyleniu 5–30°, o ekspozycji zachodniej bądź wschodniej (W, E, 4.2.1),
a także zboczom o niewielkim nachyleniu, nieprzekraczającym 0–5° (4.2.2). Topoklimat
typu 4.3 przyporządkowano stokom o nachyleniu zboczy 5–30° i wystawach północnych
z odchyłkami (N, NW, NE) (Paszyński 1980). Podobszary o topoklimacie typu 4.4 zostały
zdefiniowane jako występujące na obszarach zadrzewionych, podmokłych den dolin. Topoklimat typu 4.5 przypisano stokom o ekspozycji południowej z odchyłkami (S, SW, SE),
topoklimat typu 4.6 stokom o wystawie północnej z odchyłkami (N, NW, NE), a topoklimat 4.7 stokom o wystawie zachodniej bądź wschodniej (W, E; Kicińska i in. 2001).
Dodatkowo zdefiniowano topoklimat 4.8 cechujący się ograniczonym poziomem wilgotności
powietrza i możliwością powstawania przymrozków typu adwekcyjnego i występujących
w obrębie fragmentów suchych den dolin (Kot 2005b, 2006a).
W obszarze badań zdefiniowano podobszary, dla których w bilansie cieplnym pewne
znaczenie ma ciepło wyzwalane sztucznie w trakcie procesów spalania (A), oraz takie, które
charakteryzują się: wysokimi (5.1) wartościami wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią
graniczną a atmosferą wskutek turbulencji (H), przeciętnymi (5.2) wartościami czynnika H
oraz niskimi (5.3) wartościami czynnika H, głównie w nocy (Zał. 1). W obszarach takich
może dochodzić do stagnowania zanieczyszczonego powietrza (Paszyński 1980; Błażejczyk 1992; Paszyński i in. 1999; Caputa & Leśniok 2009). Do wyznaczenia topoklimatów
podobszarów o zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz obszarów przemysłowych
wykorzystano dane wygenerowane przez moduły zagospodarowania przestrzennego
(LAND USE; Ryc. 4.25) oraz krzywizny stoków (CURVATURE). Klasa użytkowania
ziemi wykorzystywana w module LAND USE została wygenerowana na podstawie wersji
użytkowej cyfrowej mapy wektorowej poziomu drugiego (VMapL2u). Składa się z sześciu
kategorii: obszary zalesione, obszary użytkowane rolniczo (łąki, pastwiska, nieużytki itp.),
obszary zabudowane, obszary przemysłowe, składowiska odpadów oraz zbiorniki wodne
(Ryc. 3.15).
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Ryc. 4.25. Algorytm modułu LAND USE

Topoklimat typu 5.1 przypisano dobrze przewietrzanym zboczom o morfologii wypukłej,
topoklimat typu 5.2 fragmentom terenu położonym na obszarach równinnych, a topoklimat
typu 5.3 wszelkiego typu obniżeniom morfologicznym (doliny, zagłębienia bezodpływowe
i inne; Ryc. 4.26; Paszyński 1980; Paszyński i in. 1999).
Poza wymienionymi zdefiniowano także topoklimat typu 6.1 charakteryzujący się
bardzo wysokimi wartościami wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią graniczną a podłożem na skutek przewodzenia (G), a dzięki wysokiej pojemności cieplnej i dobrej przewodności cieplnej – niższymi dobowymi wahaniami temperatury w stosunku do obszarów
otaczających (Zał. 1; Paszyński 1980; Paszyński i in. 1999). Podobszary o topoklimacie
takiego typu zdefiniowano jako położone w obrębie zbiorników wodnych i ich najbliższego
otoczenia.

Ryc. 4.26. Algorytm definiujący topoklimaty obszarów silnie przekształconych antropogenicznie
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Ostatni typ topoklimatu (7.1) został zdefiniowany dla obszarów cechujących się: wysokimi wartościami promieniowania słonecznego padającego (K↓) i odbitego (K↑), niskim
poziomem wilgotności powietrza, a także wysokimi wartościami wymiany ciepła pomiędzy
powierzchnią graniczną a podłożem na skutek przewodzenia (G) oraz pomiędzy powierzchnią graniczną a atmosferą wskutek turbulencji (H) (Zał. 1; Brzeźniak 1992, 1994–1995a,
b, 2001; Caputa 2009). Topoklimaty tego typu zostały opisane na obszarach występowania
twardzielców, ostańców denudacyjnych i innych wychodni skał.
Model zróżnicowania topoklimatycznego generowany w module końcowym został
poddany generalizacji (Ryc. 4.27). Polegała ona na modyfikacji struktury obrazu przy jednoczesnym zachowaniu jego cech generalnych. Szczegółowe badania (Bartuś 2014b) wykazały,
że optymalnym rozwiązaniem było zastosowanie dwustopniowej generalizacji za pomocą
narzędzi ArcGIS, kolejno – Boundary Clean (BC) oraz Majority Filter (MC). Jako pierwsze
wykorzystano narzędzie BC, które w znacznie większym stopniu ingeruje w strukturę obrazów
niż narzędzie MF. Zastosowano je w konfiguracji sortowania grup pikseli według wielkości
w kolejności rosnącej (ascend) oraz procedury dwukrotnej (two way). Sortowanie rosnące spowodowało wzrost znaczenia płatów o niewielkich polach powierzchni oraz spadek znaczenia
płatów o względnie dużych rozmiarach. Modyfikacja obrazu wynikowego polegała następnie
na eliminacji za pomocą narzędzia MF pojedynczych, „obcych” pikseli bądź ich niewielkich
grup, czyli tzw. szumu cyfrowego i zastąpieniu ich wartościami tła. Zastosowano wariant
geoprzetwarzania, w którym dwie komórki sąsiednie (half ) z czterech (replacement threshold)
umożliwiały zmianę wartości komórki centralnej. Zastosowana generalizacja spowodowała
redukcję ogólnej liczby płatów na poziomie 40% i redukcję wszystkich krawędzi rzędu 30%.

Ryc. 4.27. Algorytm modułu końcowego mapy topoklimatycznej
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Efekt modelowania stanowiła wektorowa klasa przedstawiająca zróżnicowanie topoklimatyczne OPN i jego okolic (Ryc. 4.28).

Ryc. 4.28. Model zróżnicowania topoklimatycznego OPN i jego okolic. Topoklimaty obszarów
niezalesionych na zboczach o morfologii wypukłej: 1.1 – o nachyleniu 5–30° i ekspozycji południowej
z odchyłkami (S, SW, SE), 1.2 – o nachyleniu 5–30° i ekspozycji wschodniej lub zachodniej
(W, E; 1.2.1) oraz nachyleniu 0–5° i ekspozycji północnej bądź południowej (N, S; 1.2.2), 1.3 – o nachyleniu
5–30° i ekspozycji północnej z odchyłkami (N, NW, NE), 1.4 – o nachyleniu 0–5° i ekspozycji innej
niż N i S (W, E, NW, NE, SW, SE) oraz obszary o bardzo zróżnicowanej rzeźbie; topoklimaty obszarów
niezalesionych płaskich: 2.1 – położonych na glebach zwartych, nieporowatych, dobrze uwilgotnionych,
2.2 – położonych na glebach średnio zwartych, najczęściej użytkowanych rolniczo, 2.3 – położonych
na glebach porowatych suchych; topoklimaty obszarów niezalesionych wklęsłych: 3.1 – dna szerokich
dolin, 3.2 – wyższe położone części den dolin, 3.3 – wąskie dna dolin, wąwozy; topoklimaty obszarów
zalesionych: 4.1 – o nachyleniu 5–30° i ekspozycji południowej z odchyłkami (S, SW, SE),
4.2 – o nachyleniu 5–30° i ekspozycji wschodniej lub zachodniej (W, E) oraz obszary płaskie lub
o niewielkim nachyleniu 0–5°, 4.3 – o nachyleniu 5–30° i ekspozycji północnej z odchyłkami
(N, NW, NE), 4.4 – o nachyleniu 30–90° i ekspozycji południowej z odchyłkami (S, SW, SE),
4.5 – o nachyleniu 30–90° i ekspozycji północnej z odchyłkami (N, NW, NE), 4.6 – o nachyleniu 30–90°
i ekspozycji zachodniej bądź wschodniej (W, E), 4.7 – podmokłe dna dolin, 4.8 – suche dna dolin;
topoklimaty obszarów zurbanizowanych: 5.1 – położonych na zboczach dolin, 5.2 – położonych na
obszarach płaskich, 5.3 – położonych na obszarach den dolin; topoklimaty inne: 6.1 – obszary wokół
zbiorników wodnych; 7.1 – wychodnie skalne; 8 – obszar OPN; 9 – ciek powierzchniowy
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4.2.4. Analizy cząstkowe
W opisie i analizach abiotycznych elementów przyrody OPN i jego otoczenia stosowano
paradygmat krajobrazu, w którym poszczególne jego cechy, opisane za pomocą odpowiednich
map tematycznych (klas bądź rastrów), dzielono na homogeniczne jednostki przestrzenne
(geokompleksy cząstkowe) nazywane dalej płatami. Każdą cechę krajobrazu charakteryzowała
pewna liczba typów płatów, które definiowały kategorie. Analizy cząstkowe obejmowały opis
struktury krajobrazu za pomocą miar krajobrazowych oraz badania różnorodności zdefiniowanych kryteriów cząstkowych.
4.2.4.1. Charakterystyka krajobrazu
Opis elementów krajobrazu był dokonywany na dwóch poziomach szczegółowości: ogólnym (poziom krajobrazu) oraz szczegółowym (poziom kategorii). Charakterystyce poddawano
przestrzenne struktury zmienności następujących cech krajobrazu: zróżnicowania litofacji,
stratygrafii, występowania tektoniki dysjunktywnej, obecności geostanowisk, hipsometrii,
ekspozycji, nachylenia i krzywizn stoków, podstawowych form geomorfologicznych, występowania cieków powierzchniowych, zlewni, obecności hydrostanowisk, typów i rodzajów
gleb oraz topoklimatów.
Na poziomie ogólnym w opisie cech krajobrazu wykorzystywano następujące miary
krajobrazowe: liczbę płatów (NP), gęstość płatów (PD), część powierzchni zajmowaną przez
największy płat (LPI), długość (TE) oraz gęstość (ED) granic płatów, liczbę kategorii (PR),
wskaźnik różnorodności Shannona–Weavera (SHDI), wskaźnik różnorodności Simpsona
(SIDI) oraz wskaźnik równomierności Shannona (SHEI) (zob. rozdz. 4.1.3).
Część szczegółowa opisu cech krajobrazu obejmowała analizę zróżnicowania wydzielonych kategorii. W opisie wykorzystywano miary powierzchni i krawędzi: powierzchnię
zajmowaną przez wszystkie płaty danej kategorii (AREA), procentowy udział kategorii
w krajobrazie (PLAND), wskaźnik największej jednostki (LPI), długość krawędzi (TE) oraz
gęstość krawędzi wszystkich jednostek (ED); miary kształtu: wskaźnik kształtu (SHAPE);
miary agregacji: liczbę płatów (NP), gęstość płatów (PD), procent identycznego sąsiedztwa
(PLADJ), wskaźnik agregacji (AI), wskaźnik zróżnicowania granic (IJI) oraz odległość do
najbliższego elementu tej samej kategorii (ENN).
4.2.4.2. Różnorodność kryteriów cząstkowych
Zgodnie z podejściem analitycznym ocena georóżnorodności obszaru OPN i jego otoczenia wymagała opisania cech krajobrazu za pomocą szeregu kryteriów (zob. rozdz. 4.2.1).
Ich oceny dokonywano w obrębie całego obszaru badań podzielonego na 360 regularnych pól
podstawowych w kształcie kwadratów o powierzchni 0,25 km2 (zob. rozdz. 4.2.2). W dalszych
etapach analizy wyznaczone siatki pól podstawowych traktowano jako macierze, w obrębie
których dokonywano obliczeń algebraicznych. W analizach uwzględniono łącznie 43 kryteria
względne i bezwzględne.
Badania kryteriów cząstkowych obejmowały: analizy rozkładów w polach podstawowych, dopasowanie rozkładów empirycznych do znanych rozkładów teoretycznych, analizę
przestrzennej autokorelacji wskaźników, klasyfikację bonitacyjną, bonitację punktową i ocenę
różnorodności oraz sporządzenie kartogramów różnorodności cząstkowych.
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W analizie zgodność rozkładów empirycznych z wybranymi rozkładami teoretycznymi
(normalnym, logarytmicznie normalnym, gamma lub wykładniczym) wykorzystywano test
chi-kwadrat. Analizy prowadzono na poziomie istotności 0,05.
Analizie autokorelacji poddawano surowe zbiory wartości ocen różnorodności w polach
podstawowych. Stosowano macierze wag oparte na długościach euklidesowych oraz relacjach
odwrotnej odległości. Analiza inkrementacyjna (ang. Incremental Spatial Autocorelation)
wykazała, że w większości przypadków właściwa wartość progu sąsiedztwa wynosiła 2000 m.
Analizy przeprowadzono w oprogramowaniu ArcGIS.
Podczas klasyfikacji bonitacyjnej populacje miar różnorodności cząstkowych typowo
dzielono na pięć klas. W zależności od wartości parametru podlegającego ocenie, poszczególnym kategoriom przypisywano odpowiednie liczby punktów bonitacyjnych (1, 2, 3, 4 bądź 5)
oraz przydzielano im odpowiednie względne oceny: brak różnorodności, poziom różnorodności mały, średni, duży bądź bardzo duży. Gdy ocenie podlegały zmienne skokowe, a liczba
kategorii była niewielka (np. liczba jednostek bądź liczba kategorii krzywizny planarnej
i wertykalnej stoków), populacja była dzielona na trzy lub cztery kategorie bonitacyjne. Podczas podziału zakresów zmienności analizowanych cech na klasy bonitacyjne konsekwentnie
stosowano metodę równych przedziałów. Dla klas obiektów o geometrii powierzchniowej brak
różnorodności został zdefiniowany jako występowanie w analizowanym obszarze wyłącznie
jednego płata. Dla klas obiektów o geometrii liniowej bądź punktowej brak różnorodności był
równoznaczny z brakiem obiektów. Entropia jednostkowa (wzór 11) wykorzystywana w celu
oceny różnorodności klas obiektów punktowych nie rozróżnia sytuacji, w której w obrębie
pól podstawowych nie występują żadne obiekty bądź występują obiekty należące do jednej
kategorii. W celu ich odróżnienia polom podstawowym zawierającym obiekty arbitralnie
przypisywano wartość entropii równą 0,25. Różnorodność kryteriów opisujących obiekty
odwzorowane za pomocą geometrii liniowej uzależniono od długości tych obiektów w polach podstawowych. W przypadku kryteriów bazujących na zmiennych zregionalizowanych
ciągłych i modelach rastrowych (deniwelacja oraz zróżnicowanie nachyleń stoków), kategorie
braku różnorodności zdefiniowane odpowiednio jako ΔZ = 0 oraz ΔN = 0 mają wyłącznie
charakter teoretyczny. Nie jest bowiem możliwe, aby w obszarze OPN lub jego okolicach
występowały pola podstawowe o idealnie płaskiej morfologii lub jednorodnym nachyleniu.
Rozwiązanie takie wydaje się poprawne z dwóch powodów. Po pierwsze brak różnorodności
zostaje intuicyjnie zdefiniowany jako brak zróżnicowania atrybutów topograficznych. Nawet
niewielka przestrzenna zmienność atrybutów nie powinna być formułowana jako brak różnorodności, lecz jako różnorodność mała. Po wtóre, biorąc pod uwagę samą metodologię badań,
można sobie wyobrazić pola podstawowe o małej powierzchni, które będą się cechowały
brakiem zróżnicowania analizowanych parametrów.
W przypadkach map kryteriów powstałych w wyniku procesów geoprzetwarzania (ekspozycja stoków, nachylenie stoków, krzywizny planarna i wertykalna, zróżnicowanie form
morfologicznych oraz topoklimatów), w celu ograniczenia nadmiernej liczby jednopikselowych jednostek o wartościach analizowanych parametrów odmiennych od otoczenia, obrazy
poddawano procesowi generalizacji. Wykonywano to w środowisku ArcGIS najczęściej
wyłącznie przy użyciu funkcji Majority. Analizowano wartości czterech komórek sąsiednich
względem komórki generalizowanej. Liczbę komórek umożliwiającą zmianę wartości komórki
centralnej na wartość tła określono jako „co najmniej połowa” (Bartuś 2014b).
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4.2.5. Synteza wyników
Etap syntezy wyników obejmował obliczenie georóżnorodności całkowitych (względnych
i bezwzględnych – zob. rozdz. 4.2.5.1), ocenę istniejących obszarów chronionych i delimitację
nowych – położonych w pobliżu OPN (zob. rozdz. 4.2.5.2) oraz badania związków przestrzennych zachodzących między parami kryteriów analizy georóżnorodności (zob. Analizy
przestrzenne i korelacyjne w rozdz. 4.2.5.3). Stosowano kompleksowy model georóżnorodności, w którym w obrębie poszczególnych elementów krajobrazu, bez warunków wstępnych,
uwzględniano wszystkie wcześniej zdefiniowane kryteria analizy. Otrzymane wyniki były
następnie (w ramach dyskusji wyników) porównywane z ocenami uzyskanymi za pośrednictwem modeli informatywnego i nienadmiarowego (zob. Sztuczne sieci neuronowe i ich
zastosowanie w weryfikacji informatywności zmiennych w rozdz. 4.2.5.3).
4.2.5.1. Ocena georóżnorodności całkowitej
W metodyce podejścia analitycznego ocenę finalną środowiska przyrodniczego definiuje się jako sumę ocen czynników cząstkowych (Degórski 2001; Bródka 2010; Macias &
Bródka 2014). W sposób niezależny dokonywano obliczeń miar georóżnorodności (różnorodności całkowitej) względnej i bezwzględnej. W modelu kompleksowym georóżnorodność
całkowitą relatywną zdefiniowano jako sumę ocen cząstkowych kryteriów względnych
(wzór 23).
Gw = Rw. geol + Rw. rzeźby + Rw. hydro + Rw. gleb + Rw. tklim
gdzie:
Gw
Rw. geol
Rw. rzeźby
Rw. hydro
Rw. gleb
Rw. tklim

–
–
–
–
–
–

(23)

georóżnorodność względna,
różnorodność geologiczna względna (wzór 24),
różnorodność rzeźby terenu względna (wzór 25),
różnorodność hydrograficzna względna (wzór 26),
różnorodność gleb względna (wzór 27),
różnorodność względna topoklimatów (wzór 28).

Różnorodność geologiczną względną opisuje wzór (24):
Rw. geol = RLjlito + RLtlito + RLjstrat + RLtstrat + RDtekt + RLjgeost + RLtgeost
gdzie:
RLjlito
RLtlito
RLjstrat
RLtstrat
RDtekt
RLjgeost
RLtgeost

–
–
–
–
–
–
–

(24)

różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek litofacjalnych (Ljlito),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii litofacjalnych (Ltlito),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek stratygraficznych (Ljstrat),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii stratygraficznych (Ltstrat),
różnorodność cząstkowa wynikająca z długości uskoków (Dtekt),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby geostanowisk (Ljgeost),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii geostanowisk (Ltgeost).
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Różnorodność rzeźby terenu względną opisuje wzór (25):
Rw. rzeźby = RΔZ + RLjekspoz + RLtekspoz + RΔN + RLjnachyl + RLtnachyl + RLjplan +
+ RLtplan + RLjprofil + RLtprofil + RLjSPI + RLtSPI

(25)

gdzie:
RΔZ – różnorodność cząstkowa wynikająca z deniwelacji (ΔZ),
RLjekspoz – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek kierunków ekspozycji
stoków (Ljekspoz),
RLtekspoz – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii kierunków ekspozycji
stoków (Ltekspoz),
RΔN – różnorodność cząstkowa wynikająca ze zróżnicowania nachyleń stoków (ΔN),
RLjnachyl – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek nachyleń stoków (Ljnachyl),
RLtnachyl – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii nachyleń stoków (Ltnachyl),
RLjplan – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek krzywizny planarnej (Ljplan),
RLtplan – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii krzywizny planarnej (Ltplan),
RLjprofil – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek krzywizny profilu (Ljprofil),
RLtprofil – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii krzywizny profilu (Ltprofil),
RLjSPI – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek form rzeźby terenu (LjSPI),
RLtSPI – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii form rzeźby terenu (LtSPI).
Różnorodność hydrograficzną względną opisuje wzór (26):
Rw. hydro = RDciek + RLjzlew + RLtzlew + RLjhydrost + RLthydrost
gdzie:
RDciek
RLjzlew
RLtzlew
RLjhydrost
RLthydrost

–
–
–
–
–

(26)

różnorodność cząstkowa wynikająca z długości cieków powierzchniowych (Dciek),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek zlewni (Ljzlew),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii zlewni (Ltzlew),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby hydrostanowisk (Ljhydrost),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii hydrostanowisk (Lthydrost).

Różnorodność gleb względną opisuje wzór (27):
Rw. gleb = RLjgl_typ + RLtgl_typ + RLjgl_gat + RLtgl_gat
gdzie:
RLjgl_typ
RLtgl_typ
RLjgl_gat
RLtgl_gat
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–
–
–
–

(27)

różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek typów gleb (Ljgl_typ),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii typów gleb (Ltgl_typ),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek gatunków gleb (Ljgl_gat),
różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii gatunków gleb (Ltgl_gat).

Różnorodność topoklimatów względną określa wzór (28):
Rw. tklim = RLjtklim + RLt tklim

(28)

gdzie:
RLjtklim – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby jednostek topoklimatycznych (Ljtklim),
RLttklim – różnorodność cząstkowa wynikająca z liczby kategorii topoklimatycznych (Lttklim).
Ocena georóżnorodności bezwzględnej, z uwagi na wykorzystywanie różnych wskaźników (entropia, entropia jednostkowa, odległość, kąty nachylenia stoków), wymagała standaryzacji wartości kryteriów cząstkowych. Zastosowano liniową normalizację danych metodą
min-max (wzór 29). W wyniku normalizacji otrzymano zbiory kryteriów cząstkowych, których
wartości były zawarte w przedziale <0; 1>.
xi′ =

( xi − xmin ) ⋅
xmax − xmin

′ − xmin
′ ) + xmin
′
( xmax

(29)

gdzie:

xi′ – wartość cechy po normalizacji,
xi – wartość cechy przed normalizacją,
xmin, xmax – minimalna i maksymalna wartość cechy zbioru przed normalizacją,
xmin′, xmax′ – minimalna i maksymalna wartość cechy zbioru po normalizacji (odpowiednio: 0, 1).

Kompleksową georóżnorodność bezwzględną zdefiniowano jako sumę znormalizowanych miar różnorodności bezwzględnych kryteriów cząstkowych (wzór 30):
Gb = Rb. geol + Rb. rzeźby + Rb. hydro + Rb. gleb + Rb. tklim
gdzie:
Gb
Rb. geol
Rb. rzeźby
Rb. hydro
Rb. gleb
Rb. tklim

–
–
–
–
–
–

(30)

georóżnorodność bezwzględna,
różnorodność geologiczna bezwzględna (wzór 31),
różnorodność rzeźby terenu bezwzględna (wzór 32),
różnorodność hydrograficzna bezwzględna (wzór 33),
różnorodność gleb bezwzględna (wzór 34),
różnorodność klimatu bezwzględna (wzór 35).

Różnorodność geologiczną bezwzględną opisano wzorem (31):
Rb. geol = N(SHDIlito) + N(SHDIstrat) + N(Dtekt) + N(Hjedgeost)
gdzie:
N(SHDIlito)
N(SHDIstrat)
N(Dtekt)
N(Hjedgeost)

–
–
–
–

(31)

znormalizowana wartość entropii zróżnicowania litofacji (SHDIlito),
znormalizowana wartość entropii zróżnicowania stratygrafii (SHDIstrat),
znormalizowana wartość długości uskoków (Dtekt),
znormalizowana wartość entropii jednostkowej zróżnicowania geostanowisk
(Hjedgeost).
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Różnorodność rzeźby terenu bezwzględną opisuje wzór (32):

gdzie:

N(ΔZ)
N(SHDIekspoz)
N(ΔN)
N(SHDInachyl)
N(SHDIplan)
N(SHDIprofil)
N(SHDISPI)

Rb. rzeźby = N(ΔZ) + N(SHDIekspoz) + N(ΔN) + N(SHDInachyl)
+ N(SHDIplan) + N(SHDIprofil) + N(SHDISPI)
–
–
–
–
–
–
–

(32)

znormalizowana wartość deniwelacji (ΔZ),
znormalizowana wartość entropii zróżnicowania ekspozycji stoków (SHDIekspoz),
znormalizowana wartość zróżnicowania nachyleń stoków (ΔN),
znormalizowana wartość entropii zróżnicowania nachyleń stoków (SHDInachyl),
znormalizowana wartość entropii zróżnicowania krzywizny planarnej (SHDIplan),
znormalizowana wartość entropii zróżnicowania krzywizny profilu (SHDIprofil),
znormalizowana wartość entropii zróżnicowania jednostek form rzeźby
(SHDISPI).

Różnorodność hydrograficzną bezwzględną opisuje wzór (33):
Rb. hydro = N(Dciek) + N(SHDIzlew) + N(Hjedhydrost)

(33)

gdzie:
N(Dciek) – znormalizowana wartość długości cieków powierzchniowych (Dciek),
N(SHDIzlew) – znormalizowana wartość entropii zróżnicowania zlewni (SHDIzlew),
N(Hjedhydrost) – znormalizowana wartość entropii jednostkowej zróżnicowania hydrostanowisk (Hjedhydrost).
Różnorodność gleb bezwzględną opisuje wzór (34):
(34)
Rb. gleb = N(SHDIgl_typ) + N(SHDIgl_gat)
gdzie:
N(SHDIgl_typ) – znormalizowana wartość entropii zróżnicowania typów gleb (SHDIgl_typ),
N(SHDIgl_gat) – znormalizowana wartość entropii zróżnicowania gatunków gleb (SHDIgl_gat).
Różnorodność klimatu bezwzględną opisuje wzór (35):
Rb. tklim = N(SHDItklim)

(35)

gdzie N(SHDItklim) – znormalizowana wartość entropii jednostek zróżnicowania topoklimatycznego (SHDItklim).
W modelach alternatywnych (informatywnym i nienadmiarowym) georóżnorodności
całkowite zostały zdefiniowane jako sumy ocen cząstkowych odpowiednich kryteriów
kluczowych oraz nieredundantnych (zob. Globalna analiza wrażliwości w rozdz. 4.2.5.3).
Otrzymane sumy względnych i bezwzględnych różnorodności elementów krajobrazu:
budowy geologicznej (wzory 24, 31), rzeźby terenu (wzory 25, 32), hydrografii (wzory 26, 33),
pokrywy glebowej (wzory 27, 34), klimatu (wzory 28, 35) oraz georóżnorodności (wzory 23, 30)
podlegały bonitacji punktowej. Tak jak w przypadku oceny różnorodności kryteriów cząstkowych zbiory danych klasyfikowano z użyciem pięciu kategorii. W zależności od wartości sumy
ocen (w przypadku analizy miar względnych) oraz standaryzowanych sum ocen (w przypadku
analiz miar bezwzględnych) poszczególnym kategoriom przydzielano odpowiednią liczbę
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punktów bonitacyjnych (1, 2, 3, 4 bądź 5) oraz przypisano odpowiednie oceny jakościowe
(geo)różnorodności: „znikoma”, „mała”, „średnia”, „duża” bądź „bardzo duża”. Przy ocenach
różnorodności elementów krajobrazu oraz w przypadku modeli alternatywnych (informatywnego i nienadmiarowego), tak jak w analizach kryteriów cząstkowych, wykorzystywano
metodę klasyfikacji bonitacyjnej: równych przedziałów. W ocenie georóżnorodności modelu
kompleksowego stosowano trzy metody klasyfikacji bonitacyjnej: równych przedziałów, naturalnych przerw oraz odchylenia standardowego.
4.2.5.2. Ocena i delimitacja obszarów chronionych
Zachowanie zróżnicowania abiotycznych elementów krajobrazu jest jednym z podstawowych celów geoochrony (Sharples 1993, 2002). Prawidłowo przeprowadzona analiza georóżnorodności, dzięki walorom obiektywności i powtarzalności, może stanowić narzędzie weryfikacji
istniejących oraz planowania nowych form ochrony przyrody. Pomimo zaleceń włączania
analiz różnorodności do procedur projektowych (Dudley 2008) praktyka taka ciągle nie jest
powszechna. W Polsce najbardziej zaawansowaną próbę wykorzystania badań nad georóżnorodnością do delimitacji form ochrony przyrody podjął Rafał Kot (2006a). Swoje propozycje
rozszerzenia obszarów chronionych położonych wzdłuż fordońskiego odcinka Doliny Dolnej
Wisły autor uzależnił od wyników oceny georóżnorodności względnej oraz analizy antropopresji.
Weryfikacja granic obszarów chronionych rejonu OPN odbywała się na podstawie analizy
lokalnej autokorelacji georóżnorodności modelu kompleksowego. Bezpośrednie źródło danych
stanowiły sumy różnorodności względnych kryteriów cząstkowych obliczone dla każdego
z pól podstawowych (wzór 23). Stosowano statystykę G Getisa i Orda (Getis & Ord 1992),
która umożliwia lokalizację skupień obiektów o wysokich i niskich wartościach analizowanego
parametru. Przyjęta metodyka pozwoliła z różnym prawdopodobieństwem kwalifikować pola
do jednego z dwóch typów klastrów – o wysokiej bądź niskiej georóżnorodności. Zasadność
opieki prawnej w ramach istniejących form ochrony przyrody weryfikowano na podstawie
stopnia prawdopodobieństwa przynależności pól do klastrów o wysokim poziomie georóżnorodności. Pola cechujące się wysokimi wartościami analizowanego parametru i położone poza
obrębem OPN traktowano jako wymagające uwzględnienia w rozważaniach nad możliwością
rozszerzania stref chronionych. Podlegały one dalszym analizom weryfikacyjnym. Obiekty,
które z wysokim prawdopodobieństwem należą do klastrów o niskim poziomie georóżnorodności, oraz pola nieistotne statystycznie uznawano za niekwalifikujące się do objęcia ochroną
obszarową. Stosowano macierz wag opartą na relacji, w której każde pole było analizowane
w kontekście obiektów sąsiednich, znajdujących się w odległości mniejszej niż 2000 m (odległość czterech pól podstawowych), oraz odległości euklidesowe.
Wewnątrz klastrów o wysokim i niskim poziomie analizowanego parametru często pojawiają się lokalne anomalie. Ich występowanie wykorzystano do dalszej weryfikacji celowości
objęcia obszarów ochroną prawną. Stosowano analizę LISA (ang. Local Indicator of Spatial
Association). Umożliwia ona określenie podobieństwa każdego obiektu przestrzennego względem swoich lokalnych sąsiadów. Do obliczeń wykorzystywano lokalną statystykę Morana I
(Anselin 1995). Jej zastosowanie pozwoliło na określenie (na poziomie istotności 0,05) położenia pól podstawowych o wysokim poziomie parametru (obiekty o wysokich wartościach
georóżnorodności otoczone obiektami o wysokich wartościach georóżnorodności), pól o niskim
poziomie parametru (obiekty o niskich wartościach georóżnorodności otoczone obiektami
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o niskich wartościach georóżnorodności), pól o cechach tzw. gorących punktów (ang. hot spots),
czyli obiektów o wysokich wartościach georóżnorodności otoczonych obiektami o niskich
wartościach georóżnorodności oraz pól o cechach tzw. zimnych punktów (ang. cold spots),
czyli obiektów o niskich wartościach georóżnorodności otoczonych obiektami o wysokich
wartościach georóżnorodności. Pola podstawowe o niskich wartościach badanego parametru
znajdujące się wewnątrz klastrów o wysokim poziomie różnorodności były traktowane jako
niekorzystne pod względem dołączenia do projektowanych obszarowych form ochrony przyrody. Pola podstawowe o wysokim poziomie georóżnorodności położone wewnątrz klastrów
o niskim poziomie georóżnorodności były traktowane jako korzystne dla uwzględnienia
w projektach punktowych i niewielkich obszarowych form ochrony przyrody.
W myśl maksymy amerykańskiego filozofa i psychologa Williama Jamesa (1842–1910),
mówiącej o tym, że „łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo”, dalszą weryfikację
celowości rozszerzenia granic OPN oparto na analizie pól podstawowych o najniższym potencjale georóżnorodności. Audytowi podlegały wszystkie anomalne pola położone wewnątrz niechronionych sektorów klastra o wysokim poziomie georóżnorodności. Miarą oceny była analiza
skupień. Badaniu podlegały wartości różnorodności cząstkowych wszystkich bezwzględnych
kryteriów oceny georóżnorodności. Wybór rodzaju kryteriów był podyktowany niższą liczbą
wskaźników (w porównaniu z analizą miar względnych), a tym samym większym pokrewieństwem krajobrazowym obiektów podobnych. Wysoki poziom zróżnicowania, przynajmniej
części kryteriów, traktowano jako dodatkową przesłankę objęcia ochroną prawną. Wykorzystywano metodę aglomeracyjną. Analizie podlegały dane znormalizowane (wzór 29). Jako
miarę odległości (niepodobieństwa) wykorzystywano odległość euklidesową, którą stosowano
w powiązaniu z metodą minimalnej wariancji wewnątrzgrupowej Warda (Ward 1963). Otrzymane wyniki podlegały weryfikacji na podstawie jakościowej analizy stopnia antropopresji.
4.2.5.3. Nadmiarowość kryteriów cząstkowych
W ewaluacji środowiska przyrodniczego wykorzystującej podejście analityczne finalna
ocena jest redukowana do oceny wpływu czynników cząstkowych, z pominięciem interakcji występujących pomiędzy nimi (Degórski 2001; Bródka 2010; Macias & Bródka 2014).
Badania związków zachodzących pomiędzy cechami krajobrazu należą do metodyki badań
kompleksowych, dlatego w prezentowanym opracowaniu traktowano je drugoplanowo.
Włączenie ich do rozważań miało na celu weryfikację informatywności przyjętych kryteriów
georóżnorodności pod kątem ewentualnej nadmiarowości.
Jak wspominano, rozwinięcie pionowe struktury krajobrazu pozwala opisać ją za pomocą
różnych części składowych – sfer, elementów i cech (Richling 1992; Löffler 2002). Jednopoziomowe komponenty tej struktury, np. typy i gatunki gleb, określają jej odrębne właściwości. Pomiędzy poszczególnymi składnikami często jednak zachodzą rozmaite zależności
(Richling 1992). Zróżnicowanie litologiczne i stratygraficzne jest przykładowo warunkowane
występowaniem na określonym obszarze odpowiednich skał, obecność form skałkowych
zależy od litologii i warunków klimatycznych, nachylenie, ekspozycja i krzywizny stoków
są ściśle związane z hipsometrią, a obraz sieci cieków powierzchniowych i struktura zlewni
odzwierciedlają urozmaicenie rzeźby terenu. Można więc zadać sobie pytanie, czy podczas
analiz georóżnorodności, gdy agregujemy różnorodności kolejnych kryteriów cząstkowych,
nie dochodzi do duplikowania różnych właściwości krajobrazu i tym samym budowania
148

nieprawdziwych ocen zróżnicowania elementów przyrody. Przytoczony problem jest bardziej
widoczny, jeśli w rozważaniach zejdziemy do poziomu kryteriów oceny i przyjrzymy się
danym źródłowym, które posłużyły do ich obliczenia. Mapa litostratygraficzna (Ryc. 3.5),
poprzez klasyfikację, umożliwiła utworzenie klas zróżnicowania litofacjalnego (Ryc. 4.5)
i stratygraficznego (Ryc. 4.6). Numeryczny model terenu (Ryc. 3.7) wykorzystano do utworzenia podstawowych atrybutów topograficznych (Ryc. 4.9–4.12), modelu wybranych form
rzeźby terenu (Ryc. 4.17), modelu hydrologicznego (Ryc. 3.10) oraz modelu przestrzennej
zmienności topoklimatycznej (Ryc. 4.28). Kryteria wykorzystujące klasy typów (Ryc. 3.12)
i gatunków gleb (Ryc. 3.14) zostały utworzone głównie na podstawie tej samej syntetycznej
mapy glebowo-rolniczej rejonu OPN. Widać więc, że pewna część zbiorów danych powstała
w wyniku geoprzetwarzania tych samych źródeł. Oznacza to, że kryteria oceny georóżnorodności, które zostały na ich podstawie zdefiniowane, mogą zawierać powtarzające się,
nadmiarowe informacje i przez to mogą być powodem błędów analizy georóżnorodności.
Redundancję informacji można badać za pomocą różnych procedur statystycznych,
np.: analizy korelacji, regresji wielorakiej, wielowymiarowej analizy korespondencji, analizy
kanonicznej czy sieci neuronowych (Statsoft 2011a). Pewną niedogodnością jest konieczność
przeprowadzenia jej wyłącznie a posteriori, po etapie wyboru kryteriów i po zgromadzeniu
odpowiednich klas obiektów przestrzennych. W prezentowanej pracy weryfikację informatywności cech oparto na analizie korelacji rangowych Spearmana, analizie skupień oraz
technikach sztucznych sieci neuronowych.
Analizy przestrzenne i korelacyjne
Rozważania na temat interakcji zachodzących pomiędzy parami cech krajobrazu obejmowały analizy przestrzenne i korelacyjne. Badania pierwszego rodzaju ograniczono do kilku subiektywnie wytypowanych związków. Weryfikowano przestrzenne zależności nachylenia i ekspozycji zboczy (zob. rozdz. 5.2.3) oraz składu granulometrycznego gleb z występującymi w podłożu
utworami geologicznymi (zob. rozdz. 5.4.2). W badaniach wykorzystywano aplikację ArcGIS.
Zasadnicza część analiz obejmowała badania związków korelacyjnych zachodzących
pomiędzy parami wszystkich, a więc względnych i bezwzględnych, kryteriów oceny georóżnorodności. W przypadku kryteriów relatywnych źródłem danych były zbiory jednostek
oraz kategorii w polach podstawowych. W związku z dyskretnym charakterem większości
zmiennych miarą interakcji zachodzących pomiędzy parami czynników objaśnianych i objaś
niających była korelacja rangowa Spearmana (rS). Statystyczną istotność współczynników
korelacji analizowano na poziomie 0,05. W ocenie interakcji pomiędzy parami kryteriów
uwzględniano istotność i siłę zależności (Tab. 4.12).
Tab. 4.12. Kryteria oceny siły związków korelacyjnych
rS

Siła związku korelacyjnego

<0,0; 0,2>
(0,2; 0,4>
(0,4; 0,7>
(0,7; 0,9>
(0,9; 1,0>

brak
słaba
średnia
silna
bardzo silna
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Ewaluacji podlegały wszystkie statystycznie istotne i odpowiednio silne związki zachodzące pomiędzy parami kryteriów tego samego typu (względnych i bezwzględnych). Graniczny
poziom siły zależności określono jako rS = 0,5 (połowa zakresu zmienności współczynnika
korelacji rangowej Spearmana). W badaniach wykorzystywano aplikację Statistica.
Dodatkową procedurę weryfikacyjną stanowiła analiza skupień. Za pomocą analizy
aglomeracyjnej badano skorelowanie kryteriów cząstkowych. Analizowano osobno współzależności kryteriów względnych i osobno bezwzględnych. Utworzenie macierzy odległości
wymagało normalizacji danych. Za dobrą miarę niepodobieństwa zmiennych uznano wartość
wyrażenia 1 − r2, które wykorzystuje współczynnik korelacji Pearsona (miara podobieństwa).
Tak zdefiniowana miara odległości zmiennych gwarantuje wykrycie parametrów wysoko
skorelowanych ze sobą. Jako metodę aglomeracji stosowano metodę pojedynczego wiązania.
Analizy wykonano w aplikacji Statistica.
Odkrycie statystycznie istotnego, silnego lub bardzo silnego związku przestrzennego
powinno skutkować oceną jakościową wpływu tej zależności na georóżnorodność i ewentualną
weryfikacją przyjętych modeli georóżnorodności całkowitych. Zależności pomiędzy zmiennymi
mogą mieć charakter przyczynowo-skutkowy lub korelacyjny. Niektóre związki pierwszego
typu mogą (przynajmniej częściowo) być wynikiem redundancji części zmienności zmiennej
zależnej w zmienności zmiennej niezależnej. Różnorodności cząstkowe obliczone na podstawie takich zmiennych powinny być traktowane jako nadmiarowe. W takich sytuacjach jedno
ze skorelowanych kryteriów może zostać usunięte. Informacja, jaką ono wnosiło do modelu,
wciąż będzie uwzględniona za pośrednictwem drugiego kryterium zależnego. Należy jednak
zaznaczyć, że bezkrytyczne przyjmowanie, że zmienne, które są ze sobą skorelowane, pozostają
w związku przyczynowo-skutkowym, jest jednym z częstych błędów analiz korelacyjnych.
Istnieją też obawy, że część zróżnicowania usuwanego kryterium może się okazać istotna pod
względem celu analiz, a także, że niektóre zmienne mogą mieć istotny wpływ na badane zjawisko
dopiero wtedy, kiedy występują w pewnych grupach z innymi zmiennymi. Z tych powodów
ewentualne wykluczenia kryteriów skorelowanych należy wykonywać z dużą ostrożnością.
Drugi – korelacyjny – rodzaj zależności pomiędzy zmiennymi wynika ze współwystępowania dwóch równoległych, niezależnych zjawisk. W literaturze statystycznej jako przykład
takiego pozornego związku między cechami przedstawiana jest często „zależność” narodzin
dzieci od liczby bocianów występujących na danym obszarze. W Polsce w latach 1990–2011
współczynnik dzietności na obszarach wiejskich był konsekwentnie wyższy niż w miastach
(Podogrodzka 2011). Bociany najczęściej gniazdują poza obszarami o gęstej zabudowie wielorodzinnej. Czy to oznacza, że pomiędzy liczbą urodzin dzieci a liczbą bocianów zachodzi
jakiś związek? Oczywiście nie! Mamy tu do czynienia z klasycznym przykładem związku
korelacyjnego opartego na współwystępowaniu ze sobą dwóch cech niezależnych. W przypadkach takich jak przedstawiony redundancja danych nie zachodzi i oba skorelowane kryteria
powinny zostać uwzględnione w analizie georóżnorodności. Niestety rozpoznanie tego, czy
mamy do czynienia z nadmiarowością zmiennych, nie jest łatwe i w analizach często musimy się oprzeć na informatywności zmiennych i ich wpływie na zachowanie modelu badanej
zależności. W prezentowanej pracy miarą efektywności kryteriów analizy georóżnorodności
była globalna analiza wrażliwości (zob. Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w weryfikacji informatywności zmiennych w rozdz. 4.2.5.3).
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Sztuczne sieci neuronowe
i ich zastosowanie w weryfikacji informatywności zmiennych
Początki badań nad sztucznymi sieciami neuronowymi (SSN, ANN, ang. Artificial Neural
Networks) przypadają na lata 40. ubiegłego stulecia (McCulloch & Pitts 1943). Metoda SSN,
która służy dziś głównie do rozwiązywania problemów regresyjnych, klasyfikacyjnych i do
analizy szeregów czasowych, zaczęła być powszechnie wykorzystywana we wczesnych
latach 90. XX wieku (Tadeusiewicz 1993; Korbicz i in. 1994; Osowski 1994; Tadeusiewicz
i in. 2007). Od tamtego czasu obserwuje się gwałtowny wzrost liczby dyscyplin naukowych,
w których SSN są stosowane. Wśród wielu dziedzin wykorzystujących tę technikę są także
nauki przyrodnicze. Najczęściej sieci są w nich stosowane do rozwiązywania zadań klasyfikacji nadzorowanej (np. Ehsani & Quiel 2008; Juniati & Arrofiqoh 2017), do predykcji
właściwości przestrzennych (np. Moonjun i in. 2010; Silveira i in. 2013), czasami także do
oceny różnych elementów środowiska (np. Zhou & Hongyi 2010; Chu i in. 2013; Naumov
i in. 2014). Popularność SSN jest związana z wysoką jakością otrzymywanych wyników,
wydajnością oraz możliwością pokonania różnych ograniczeń charakterystycznych dla metod
alternatywnych. Ryszard Tadeusiewicz – znany badacz, autor książek i popularyzator wiedzy
na temat SSN – uważa, że mogą być one stosowane wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy związane z tworzeniem matematycznych modeli pozwalających odwzorowywać złożone
zależności pomiędzy pewnymi sygnałami wejściowymi a wybranymi sygnałami wyjściowymi
(Tadeusiewicz 1998). Do najważniejszych cech analizy danych za pomocą SSN należy także
zaliczyć możliwość modelowania nawet bardzo złożonych funkcji (w tym zmiennych zregionalizowanych), kontrolę nad dużą liczbą zmiennych oraz automatykę procesu modelowania.
Nie znaleziono przykładów aplikacji SSN w badaniach georóżnorodności, dlatego poniżej
przedstawiono krótką charakterystykę tej metody.
Podstawowym elementem SSN są sztuczne neurony (Ryc. 4.29). Stanowią one uproszczone modele biologicznych komórek nerwowych. Każdy sztuczny neuron, na wzór dendrytów43,
ma wiele wejść umożliwiających doprowadzenie sygnałów wejściowych (x1–xn) oraz na podobieństwo aksonu44 ma jedno wyjście wyprowadzające sygnał wyjściowy (y). Z każdym sygnałem
wejściowym powiązane są unikalne dla każdego bodźca wagi połączeń (w1–wn). Naśladują
one biologiczne synapsy45, które są odpowiedzialne za zróżnicowanie efektywności połączeń
nerwowych. Wewnątrz sztucznych neuronów obliczane są sumy iloczynów wartości sygnałów
wejściowych przez wagi synaptyczne. Od obliczonej wartości odejmowane są wartości progów
aktywacji (x0). W ten sposób wyznaczany jest poziom pobudzenia sztucznego neuronu (s). Przyjmuje się, że obliczone wartości odpowiadają biologicznemu potencjałowi postsynaptycznemu
neuronu46. Dla najprostszych – liniowych SSN (ADALINE, ang. ADAptive LINEar) sygnał
43

44

45

46

Dendryty – elementy komórki nerwowej w kształcie rozgałęzionych struktur, służące do przenoszenia sygnałów
z innych neuronów do ciała komórki.
Aksony – elementy komórki nerwowej odpowiedzialne za przekazywanie informacji z ciała komórki do
kolejnych neuronów.
Synapsa – błona łącząca akson komórki nerwowej z błonami komórkowymi kolejnych neuronów. Dzięki
zachodzącym w nich skomplikowanym procesom biochemicznym umożliwiają uczenie się i zapamiętywanie.
Potencjał postsynaptyczny neuronu (PSP) – stan pobudzający lub hamujący wytworzony w neuronie odbierającym informację od komórki presynaptycznej, decydujący o generowaniu przez niego potencjału czynnościowego.
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taki jest wyprowadzany z neuronu. SSN umożliwiają jednak także przetwarzanie nieliniowe.
W takich przypadkach stan pobudzenia zostaje przetworzony za pomocą funkcji aktywacji
(in. charakterystyka neuronu). Stosowane są tu różne funkcje – sigmoidalna, tangencjalna,
Gaussa, softmax47 i inne. Obliczona wartość stanowi sygnał wyjściowy neuronu. Wagowanie
wektora sygnałów wejściowych sprawia, że w zastosowaniach służących ocenie środowiska
przyrodniczego analizy danych za pomocą SSN należy zaliczyć do metod kompleksowych.

Ryc. 4.29. Komórka nerwowa i jej model – sztuczny neuron; opis w tekście

Neurony w SSN łączone są w wielopoziomowe struktury, które składają się z warstwy
wejściowej umożliwiającej doprowadzenie sygnałów wejściowych, pewnej liczby warstw
pośrednich nazywanych warstwami ukrytymi oraz warstwy wyjściowej umożliwiającej
wyprowadzenie sygnałów wyjściowych. Liczba neuronów w warstwie wejściowej jest
uzależniona od liczby sygnałów wejściowych. O liczbie komórek nerwowych w warstwach
ukrytych decyduje badacz, zaś ich liczba w warstwie wyjściowej uzależniona jest od realizowanego problemu badawczego. Struktury SSN mogą nie zawierać sprzężeń zwrotnych (sieci
z przepływem informacji od wejścia do wyjścia) lub je zawierać (sieci rekurencyjne). Sygnały
w takich sieciach mogą być zawracane i mogą uczestniczyć w kolejnych etapach uczenia
nazywanych epokami. Istnieje wiele rodzajów sieci neuronowych, różniących się strukturą
i zasadami działania. Do najczęściej spotykanych należą modele: wielowarstwowego perceptronu (MLP, ang. Multi Layer Perceptron), radialnych funkcji bazowych (RBF, ang. Radial
Basis Function), neuronowe sieci probabilistyczne (PNN, ang. Probabilistic Neural Network),
sieci realizujące regresję uogólnioną (GRNN, ang. Generalized Regression Neural Networks),
sieci ADALINE oraz Kohenena.
47
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Softmax – funkcja wykładnicza, której wartość jest dodatkowo znormalizowana tak, aby suma aktywacji
dla całej warstwy była równa 1. Funkcja ta używana jest najczęściej w warstwie wyjściowej w perceptronie
wielowarstwowym (MLP) stosowanym przy rozwiązywaniu problemów klasyfikacyjnych. Dzięki zastosowanej normalizacji wartości wyjściowe mogą być interpretowane jako oszacowania prawdopodobieństw
przynależności danego sygnału wejściowego do poszczególnych klas (Bridle 1990; Bishop 1995).

Uczenie sieci neuronowych
Najważniejszą częścią algorytmu analiz wykorzystujących SSN jest proces uczenia.
Polega on na takim doborze parametrów (wag synaptycznych, progów oraz funkcji aktywacji), aby wyniki pojawiające się na wyjściu sieci były jak najbardziej zbliżone do wartości
rzeczywistych. Procesy uczenia sieci i gromadzenia wiedzy wykonywane są w warstwach
ukrytych. Istnieją dwa alternatywne sposoby uczenia: bez nauczyciela i z nauczycielem.
Pierwsza metoda wykorzystuje algorytmy samouczenia (Hebba, Oji, Kohenena i in.). Jest
ona najczęściej stosowana do rozwiązywania problemów klasyfikacji nienadzorowanej
(Tadeusiewicz i in. 2007). Druga wymaga posiadania zbioru danych uczących o znanych
parametrach wejściowych i ustalonych wartościach wyjścia. Metoda ta jest stosowana przy
rozwiązywaniu zadań regresyjnych, klasyfikacji nadzorowanej oraz przy rozwiązywaniu problemów prognostycznych. W prezentowanych badaniach wykorzystywano algorytm uczenia
z nauczycielem, dlatego zostanie on tu przedstawiony nieco szerzej.
Proces uczenia z nauczycielem ma charakter iteracyjny. Polega on na wielokrotnym
obliczaniu wartości sygnałów wyjściowych (y) na podstawie sygnałów wejściowych (x1–xn)
pochodzących ze zbioru uczącego. Aby określić jednostkowy błąd predykcji, porównywane
są wartości otrzymywane na wyjściu sieci z wzorcami rozwiązań ze zbioru uczącego. Po obliczeniu sygnałów wyjściowych SSN przechodzi do kolejnej epoki obliczeniowej. Dla wszystkich zbiorów sygnałów wejściowych zmieniane są wagi synaptyczne, wartości progów oraz
funkcje aktywacji neuronów. Dobór parametrów odbywa się najczęściej za pomocą metody
wstecznej propagacji błędu (BFGS, ang. Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno; Bishop 1995).
Wśród innych wykorzystywanych algorytmów należy wymienić: metodę najszybszego spadku
błędów, gradientów sprzężonych, quasi-Newtona, Levenberga–Marquardta, delta-bar-delta
czy pseudoinwersji. Miarą jakości sieci neuronowej jest funkcja błędu uczenia. Stosowane
są dwie podstawowe zależności: sumy kwadratów (ESOS, ang. Sum of Squares; wzór 36) oraz
entropia wzajemna (ECE, ang. Cross Entropy; wzór 37). Sieci wykazujące wyższe wartości
błędów predykcji są odrzucane, zaś te, które generują wyniki obarczone niższymi błędami,
są zachowywane.
N

ESOS =

∑( y − t )

2

i

i

(36)

i =1

gdzie:

N – liczba przypadków par wejście-wyjście,
yi – predykcja sieci (wyjście) w i-tym przypadku,
ti – wartość rzeczywista (wyjście) w i-tym przypadku.		
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symbole jak we wzorze (36)
		
Potrzeba minimalizacji błędów w procesie uczenia SSN prowadzi czasem do tzw. przeuczenia sieci, czyli nadmiernego dopasowania modelu predykcji do danych. Sytuacja taka
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skutkuje utratą zdolności sieci do generalizacji informacji. Dzieje się tak często w wyniku
zbyt dużej liczby zmiennych wejściowych, dużej liczby warstw ukrytych lub zbyt długiego procesu uczenia. Do oceny tego zjawiska wykorzystywana jest wydzielona część
zbioru uczącego, która nie brała udziału w procesie uczenia sieci, stanowiąca tzw. zbiór
walidacyjny. O zdolności do generalizacji sieci świadczą niskie wartości błędów predykcji
sygnałów wyjściowych (y) obliczone na podstawie zbiorów sygnałów wejściowych (x1–xn)
niebiorących udziału w procesie uczenia sieci. O „przeuczeniu sieci” świadczy z kolei
stopniowa minimalizacja błędów predykcji obliczonych dla kolejnych epok na podstawie
zbioru uczącego i towarzyszący jej wzrost błędów predykcji obliczony na podstawie zbioru
walidacyjnego.
Ostateczna weryfikacja wyuczonej sieci jest dokonywana za pomocą części zbioru
uczącego nazywanej zbiorem testowym. Zbiór ten nie powinien być wcześniej używany
ani w procesie uczenia, ani w przy weryfikacji sieci. Małe wartości błędów predykcji będą
tu oznaczały wysoką wartość analizowanej sieci, zaś wysokie wartości tych błędów będą
sugerowały jej odrzucenie.
W prezentowanym studium wzorce uczące wyznaczono w sposób niezależny, opierając
się na analizie mapy turystycznej (Wamberski & Faustmann 2006). Stosowano podejście
eksperckie. Określono 50 wzorcowych pól podstawowych, w których szacunkowa względna
wartość georóżnorodność powinna być wysoka (25 pól) lub niska (25 pól). Przyjęto założenie,
że georóżnorodność miała wpływ na wyznaczenie granic OPN i to właśnie w jego wnętrzu znajdują się najbardziej urozmaicone fragmenty tej części Wyżyny Olkuskiej. Pola o najwyższym
poziomie georóżnorodności powinny znajdować się w obszarach o najsilniejszym rozcięciu
erozyjnym, z największą dynamiką rzeźby terenu oraz z aktywnymi ciekami powierzchniowymi. Powinny obejmować wiele form skałkowych oraz innych geo- i hydrostanowisk. Obszary
takie znajdują się wzdłuż biegu potoków Sąspówka i Prądnik (zwłaszcza w jego środkowym
i dolnym odcinku – od Grodziska po Prądnik Korzkiewski). Do takich pól zaliczono: D4, E5,
F9, H12, I5, I12, I13, J13, K8, K9, K10, K12, K13, K14, L15, L16, L17, L18, M18, M19,
N19 i N20 (Ryc. 4.30). Do zbioru pól o przewidywanym wysokim poziomie georóżnorodności
dodano trzy obszary o podobnym charakterze znajdujące się poza OPN, tj.: fragment doliny
Prądnika w Sułoszowej (A2) oraz doliny Kluczwody w okolicy Wierzchowia (H19 i H20).
Wybór pól podstawowych o przewidywanym niskim poziomie georóżnorodności oparto na
założeniu, że obszary takie powinny znajdować się głównie poza OPN, na wierzchowinie
i powinny cechować się mało urozmaiconą rzeźbą terenu oraz brakiem form skałkowych i innych punktowych obiektów geologicznych i hydrologicznych. Do pól takich zaliczono: B11,
C20, F14, F15, J3, K3, K19, M5, M12, M13, N6, N11, O8, O10, O11, P6, P8, P9, P10, Q7,
Q8, Q9, Q11 i Q12. Wyjątek stanowiło pole G3 położone w obrębie OPN. Wektory kryteriów
cząstkowych analizy georóżnorodności obliczone dla zdefiniowanych pól podstawowych
stanowiły niezależne wzorce uczące i kontrolne. Czterdzieści losowo wybranych pól (80%)
wykorzystywano bezpośrednio w procesie uczenia SSN, a kolejnych 10 pól – tzw. zbiór
walidacyjny (20%) – do kontroli postępów uczenia oraz weryfikacji modeli. Wszystkie
wytypowane wzorce wykorzystywano podczas analizy wrażliwości (zob. Globalna analiza
wrażliwości w rozdz. 4.2.5.3).
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Ryc. 4.30. Wybór wzorców georóżnorodności dla sieci neuronowych. W podkładzie mapa turystyczna OPN
(Wamberski & Faustmann 2006). Pola podstawowe: 1 – o potencjalnie wysokim poziomie georóżnorodności;
2 – o potencjalnie niskim poziomie georóżnorodności; 3 – o nieznanym poziomie georóżnorodności

Globalna analiza wrażliwości
Jakość modelowania za pomocą SSN jest ściśle powiązana z liczbą zmiennych wejściowych oraz liczebnością zbioru uczącego (wzór 38). W przypadkach, w których analiza
wymaga użycia dużej liczby sygnałów wejściowych, aby zabezpieczyć sieć przed „przeuczeniem”, należy stosować duże zbiory uczące. Liczba elementów takiego zbioru powinna być
co najmniej kilkakrotnie większa od liczby analizowanych zmiennych:
M(U) = 2N

(38)

gdzie:
M(U) – liczebność zbioru,
U – zbiór uczący (wzorce),
N – liczba cech.
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W praktyce najczęściej dysponujemy ograniczoną liczbą wzorców. Redukcja liczby
zmiennych wejściowych staje się więc koniecznością. Często odbywa się to nawet kosztem
utraty pewnej części informacji. Zmniejszenie liczby zmiennych wejściowych ma swoje
dodatkowe uzasadnienie w postaci braku informatywności lub nadmiarowości danych.
W pierwszym przypadku chodzi o zmienne, które nie wprowadzają do modelu dodatkowych
informacji i powodują jedynie pogorszenie jego jakości. Z kolei zmienne nadmiarowe to
takie, których zróżnicowania są duplikowane w powiązanych z nimi zmiennych zależnych
(Wójtowicz 2014).
SSN stanowią wygodne narzędzie niezależnej oceny użyteczności zmiennych wejściowych. Do tego celu wykorzystywana jest globalna analiza wrażliwości (Statsoft 2011a). Za jej
pomocą można ocenić poprawność doboru zmiennych oraz określić, jak usunięcie dowolnej
zmiennej wpłynie na jakość modelu. Algorytm analizy wrażliwości działa w sposób iteracyjny.
Kolejno, dla każdej zmiennej wejściowej, wartości w analizowanym zbiorze podmieniane są
na wartości średnie z populacji uczącej. W ten sposób badana zmienna przestaje oddziaływać
na model. Miarą wrażliwości sieci na usunięcie zmiennej jest końcowy błąd predykcji sieci.
Usunięcie czynników wnoszących do modelu względnie dużo informacji będzie skutkowało
wzrostem tego błędu, natomiast usunięcie zmiennych mniej istotnych będzie oddziaływać
na sieć w sposób znikomy, wcale, a w niektórych przypadkach może nawet powodować
poprawę jej jakości. Poza błędem predykcji często wykorzystywanym wskaźnikiem jakości
zmiennych jest iloraz błędów (wzór 39):
s wj =

sj
s

(39)

gdzie:
σwj – iloraz błędów predykcji,
σj – błąd predykcji sieci po usunięciu zmiennej j,
σ – błąd predykcji sieci uwzględniający wszystkie zmienne.
Wartość ilorazu błędów większa od 1 wskazuje, że usunięcie zmiennej powoduje wzrost
błędu sieci. Oznacza to, że usunięta zmienna była ważna i wnosiła do modelu istotne informacje. Wartość ilorazu błędów mniejsza od 1 sygnalizuje z kolei, że błąd popełniony przez sieć po
usunięciu zmiennej jest mniejszy niż przed jej usunięciem, a tym samym zmienna nie wnosiła
do modelu dodatkowych informacji. W praktyce czasami celowe jest usunięcie zmiennych
nawet z ilorazem błędów nieznacznie przekraczającym 1. Sieci z mniejszą liczbą zmiennych
lepiej się uczą i potrafią rekompensować podobne straty. Analizując większą liczbę modeli,
należy zaznaczyć, że część zmiennych wejściowych zawsze będzie zawierać ważne informacje.
Zmienne takie można w modelu traktować jako kluczowe (informatywne). Pewne zmienne
podczas analiz wrażliwości konsekwentnie pozostają nieinformatywne. Zmienne takie można
usunąć. Niektóre ze zmiennych w jednych modelach będą się odznaczały wysoką istotnością,
a w innych niską. Te zmienne będą najprawdopodobniej nadmiarowe (skorelowane) (Statsoft
2011b). Zmienne wejściowe kwalifikowane do usunięcia we wszystkich analizowanych sieciach powinny wykazywać podobne cechy. Analizy należy przeprowadzać w sposób iteracyjny.
Aby uniknąć usunięcia dwóch zmiennych skorelowanych albo zbioru zmiennych działających
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w modelu dopiero w powiązaniu ze sobą, eliminację należy przeprowadzać pojedynczo. Po
każdorazowym usunięciu zmiennej nieinformatywnej dokonujemy ponownych obliczeń SSN.
Obserwujemy przy tym wartości błędów predykcji. Decyzje o usunięciu kolejnych zmiennych
podejmujemy w zależności od reakcji sieci na pomniejszony zbiór sygnałów wejściowych.
Eliminację zmiennych należy stosować z dużą ostrożnością.
W badaniach informatywności kryteriów analizy georóżnorodności wykorzystywano
stabilne, jednokierunkowe SSN typu MLP oraz RBF. Obliczano je na podstawie utworzonego zbioru uczącego (zob. Uczenie sieci neuronowych w rozdz. 4.2.5.3). Liczba neuronów
w warstwach wejściowych sieci była uzależniona od rodzaju analizowanych kryteriów. W początkowych etapach analizy, w przypadku wskaźników względnych, ich liczba wynosiła 30,
a w przypadku bezwzględnych 17. Stosowano domyślne ustawienia liczby warstw ukrytych.
Dla sieci analizujących kryteria względne ich liczba wynosiła: 7–22 (MLP) oraz 21–30 (RBF),
a dla sieci badających kryteria bezwzględne: 4–13 (MLP) i 10–13 (RBF). W związku z tym,
że SSN miały realizować problem natury klasyfikacyjnej z dwoma wartościami sygnału wyjściowego: „obiekt o małej georóżnorodności” oraz „obiekt o wysokiej georóżnorodności”,
liczba warstw wyjściowych zawsze wynosiła 2. Jako funkcje błędów predykcji stosowano
sumę kwadratów (wzór 36) lub entropię wzajemną (wzór 37). W badaniach wykorzystywano
moduł automatycznego projektanta sieci (SANN; ang. Statistica Automated Neural Networks)
pakietu Statistica. Podczas modelowania każdorazowo generowano po 30 sieci neuronowych,
z których do dalszej analizy wybierano pięć najlepszych. Kryterium doboru stanowiły niskie
błędy predykcji obliczone na podstawie zbiorów uczącego i walidacyjnego.
Analizy wrażliwości przeprowadzano na zbiorach zmiennych uczących oraz walidacyjnych. Wnioski dotyczące informatywności zmiennych zawsze formułowano na podstawie
pięciu różnych modeli SSN. Podczas analizy pojedynczo usuwano kryteria o najniższej wadze
(randze). Po usunięciu nieinformatywnego kryterium, dla pomniejszonego zbioru sygnałów
wejściowych ponownie obliczano SSN i ponownie wykonywano analizę wrażliwości. Algorytm powtarzano aż do osiągnięcia stanu, w którym wszystkie pozostałe kryteria analizy
georóżnorodności cechowały się ilorazami błędów predykcji większymi od 1. Taki zestaw
kryteriów traktowano jako kluczowy. Szczególną uwagę poświęcono kryteriom, które wykazały istotne statystycznie, silne i bardzo silne zależności przestrzenne (Tab. 4.13, 4.14).
Tab. 4.13. Silne i bardzo silne zależności pomiędzy parami względnych kryteriów
analizy georóżnorodności (na podst. Zał. 15)
Kryterium
niezależne

Kryterium
zależne 1

Kryterium
zależne 2

Kryterium
zależne 3

Ljlito

Ltlito

Ljspi

–

Ltlito

Ljstrat

Ltstrat

–

Ljgeost

Ltgeost

–

–

ΔZ

ΔN

Ljplan

LjSPI

ΔN

Ljplan

LjSPI

–

Ljnachyl

Ljprofil

LjSPI

–
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Tab. 4.13 cd.
Ljplan

LjSPI

–

–

Ltplan

Ltprofil

–

–

Ljprofil

LjSPI

–

–

Ljzlew

Ltzlew

–

–

Ljhydrost

Lthydrost

–

–

Ljgl_typ

Ltgl_typ

–

–

Ljgl_gat

Ltgl_gat

–

–

Ljtklim

Lttklim

–

–

Tab. 4.14. Silne i bardzo silne zależności pomiędzy parami bezwzględnych kryteriów analizy
georóżnorodności (na podst. Zał. 15)
Kryterium
niezależne

Kryterium
zależne 1

Kryterium
zależne 2

Kryterium
zależne 3

SHDIlito
ΔZ

SHDIstrat

–

–

SHDIplan

SHDIprofil

–

ΔN

SHDIplan

SHDIprofil

–

SHDInachyl

SHDIplan

SHDIprofil

SHDISPI

SHDIplan

SHDIprofil

SHDISPI

–

SHDIprofil

SHDISPI

–

–

Zbiory kryteriów kluczowych utworzyły elementy składowe modelu informatywnego
georóżnorodności, zaś zestawy kryteriów nieredundantnych – komponenty modelu nienadmiarowego. Zbiory ewaluacji obu modeli podlegały agregacji na zasadach przedstawionych
w rozdz. 4.2.5.1. W dalszej części badań tworzono kartogramy modeli alternatywnych
i porównywano je z ewaluacjami modelu kompleksowego georóżnorodności (utworzonego
z wykorzystaniem pełnych zbiorów kryteriów).

5. Struktura i różnorodność cech krajobrazu

Analiza abiotycznej część krajobrazu rejonu OPN obejmowała: budowę geologiczną,
rzeźbę terenu, wody powierzchniowe, gleby i klimat. Opisowi struktury podlegały wszystkie
wytypowane cechy krajobrazu, tj.: litologia, stratygrafia, tektonika dysjunktywna, obecność
geostanowisk, hipsometria, nachylenia, ekspozycja i krzywizna stoków, zróżnicowanie form
morfologicznych, cieki powierzchniowe, zlewnie, obecność hydrostanowisk, typy oraz gatunki
gleb, a także przestrzenna zmienność topoklimatyczna (Tab. 4.1).

5.1. Budowa geologiczna
Najbardziej zewnętrzna część skorupy ziemskiej jest nieprzerwanie kształtowana przez
geologiczne procesy endogeniczne (magmowe, metamorficzne, tektoniczne i inne) oraz
egzogeniczne (wietrzenie, denudację, erozję, ruchy masowe, akumulację, diagenezę i inne).
Różnorodność budowy geologicznej przejawia się w: przestrzennym zróżnicowaniu rodzajów
skał i ich wieku oraz występowaniu niektórych zjawisk geologicznych (np. mineralizacji,
tektoniki, obecności skamieniałości itp.). Najbardziej czytelnymi symptomami zróżnicowania
są: powierzchniowa zmienność litostratygraficzna oraz tektonika. Niejednorodność budowy
geologicznej w zasadniczy sposób wpływa na labilność pokrywy glebowej, zróżnicowanie
rzeźby terenu, klimat oraz zróżnicowanie siedliskowe roślin i zwierząt.

5.1.1. Litologia
Model zróżnicowania litologicznego (Ryc. 4.5) obejmuje 14 wydzieleń litofacjalnych,
które występują w liczbie 608 płatów (Zał. 2). Odpowiada to gęstości około 6,8 płata na kilometr kwadratowy. Rozkład wielkości obszarów o jednorodnej litologii ma charakter silnie
dodatnio asymetryczny z dominującą klasą modalną <0; 0,1> km2 (niemal 85% wszystkich obserwacji). Przeciętna wielkość odsłonięć estymowana za pomocą mediany wynosi 0,014 km2.
Największy płat zajmował ponad 30% powierzchni analizowanego obszaru. Łączna długość
granic pomiędzy płatami wynosiła ponad 734 km. Odpowiada to gęstości krawędzi równej
około 8200 m/km2. W skali krajobrazu zmienność litofacjalna wykazuje przeciętny poziom
zróżnicowania kategorii płatów. Prawdopodobieństwo zdarzenia, w którym dwie losowo
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wybrane komórki (piksele mapy rastrowej) są położone wewnątrz obiektów należących do
dwóch odmiennych kategorii, wynosi 0,6. Poszczególne kategorie występują w zróżnicowanych proporcjach, o czym świadczy niska wartość wskaźnika SHEI.
Ponad 64% powierzchni analizowanego obszaru obejmują płaty należące do kategorii lessów (Ryc. 5.1). Stanowią one dla utworów starszych zwartą pokrywę skalną. Świadczą o tym:
wysokie wartości współczynnika agregacji (98,0%) i wskaźnika identycznego sąsiedztwa
(97,9%). Kategoria składa się tylko z 41 izolowanych jednostek (Zał. 3). Największa z nich
obejmuje niemal 31% powierzchni obszaru badań. Granice płatów kategorii mają skomplikowany przebieg. Całkowita długość krawędzi wynosi ponad 456 km, co dla komponentu
zróżnicowania litologicznego stanowi maksymalną gęstość krawędzi (około 5100 m/km2).
Jest to związane z wielkością płatów (średnio 141,3 ha), ale także z silnym rozcięciem wierzchowiny dendrytyczną siecią dolin wypełnionych namułami (zbliżone wielkości wskaźników
TE i ED w obu kategoriach).

Ryc. 5.1. Udział litofacji w krajobrazie OPN i jego okolic, symbole jak na Ryc. 4.5

Znaczny udział w krajobrazie (około 15%) mają obszary zbudowane z litofacji wapieni
uławiconych (oraz nierozdzielonych wapieni uławiconych i skalistych; Ryc. 5.1). Występują
one w łącznej liczbie 145 płatów (Zał. 3). Gęstość występowania kategorii wynosi około
1,6 płata na kilometr kwadratowy. Średnia wielkość jej płatów to 9,5 ha. Największy z nich
zajmuje około 0,9% powierzchni obszaru badań. Wychodnie wapieni uławiconych odsłaniają
się wzdłuż rozcięć erozyjnych dolin głównych i niektórych dolin niższych rzędów (Ryc. 4.5).
Wraz z wapieniami skalistymi (rozdzielonymi), które pokrywają około 3,7% analizowanej
powierzchni i występują w łącznej liczbie 242 płatów, stanowią najbardziej rozdrobnioną
kategorię klasy zróżnicowania litofacjalnego. Obie kategorie cechują się względnie wysokimi
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wartościami długości krawędzi płatów wynoszącymi odpowiednio: ponad 373 km (średnio
4150 m/km2) oraz ponad 136 km (średnio 1520 m/km2). Średnia wielkość płatów wapieni
skalistych jest kilkukrotnie mniejsza niż wapieni uławiconych (i nierozdzielonych) i wynosi
1,4 ha. Największa wychodnia wapieni skalistych pokrywa zaledwie 0,2% powierzchni
obszaru. Odsłonięcia wapieni są najczęściej zgrupowane blisko względem siebie, o czym
świadczą wysokie współczynniki agregacji oraz średnie odległości do najbliższego elementu
tej samej kategorii wynoszące mniej niż 100 m. Jest to związane z warunkami tworzenia
bioherm (zob. rozdz. 3.1). Wychodnie wapieni sąsiadują z wieloma odsłonięciami innych
kategorii, o czym świadczą wysokie wartości wskaźników zróżnicowania granic.
Istotną kategorię litostratygraficzną stanowią namuły den dolinnych. Występują na
około 7,8% analizowanej powierzchni (Ryc. 5.1), w wysokiej liczbie 106 płatów, co jest
równoznaczne z przeciętną gęstością 1,2 płata na kilometr kwadratowy. Wypełniają dna
dolinek drugiego rzędu i kolejnych rzędów (Ryc. 4.5). Wychodnie tej kategorii cechują się
stosunkowo niewielkimi rozmiarami. Średnia wielkość płatów wynosi 6,6 ha, zaś największe odsłonięcie zajmuje zaledwie 0,7% powierzchni całego obszaru. Ich zarysy w planie
w znacznym stopniu odbiegają od kształtu regularnego (Zał. 3). Umiarkowane wartości
wskaźników agregacji wskazują na znaczne rozproszenie komórek kategorii. Płaty występują w odległości średnio około 152 m od siebie. Niska wartość wskaźnika zróżnicowania
granic (około 39%) odzwierciedla charakterystyczne „obejmowanie” utworów aluwialnych
przez zwarte pokrywy lessowe.
Nieco niższy procentowy udział w krajobrazie (około 3,6%) mają wychodnie piasków
i żwirów oraz mułków, glin i piasków (mad) tarasów zalewowych 0,5–3,0 m n.p. rzeki
(Ryc. 5.1). Występują one w bardzo małej liczbie sześciu płatów, co decyduje o niskiej
gęstości występowania kategorii około 0,1 płata na kilometr kwadratowy (Zał. 3). Utwory
te wypełniają dna dolin: Prądnika, Sąspowskiej, Będkowskiej, Kluczwody, Korzkiewki
i Zachwytu (Ryc. 4.5). Odsłonięcia osadów tarasów zalewowych mają spore rozmiary – średnio około 54 ha, przy maksymalnym płacie obejmującym 2,2% analizowanego
obszaru. W stosunku do wychodni namułów den dolinnych charakteryzują się większym
wydłużeniem. Świadczy o tym wysoka wartość wskaźnika kształtu. Wyższe wartości miar
agregacji wskazują na większe skupienie płatów niż w przypadku namułów dolinnych.
Wydłużony kształt wychodni powoduje, że przy niewielkiej liczbie płatów kategoria charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem długości krawędzi ponad 91 km (gęstość granic około
1000 m/km2) oraz względnie dużymi odległościami pomiędzy obiektami tej kategorii
(średnio około 946 m).
Około 3% analizowanego obszaru obejmują płaty wychodni zwietrzelin typu rumosze
krzemienne i gliny z krzemieniami (Ryc. 5.1). Tworzą one 30 płatów o średniej wielkości
8,8 ha i największej wychodni pokrywającej około 1% obszaru opracowania (Zał. 3). Gęstość wychodni nie jest duża i nie przekracza 0,3 płata na kilometr kwadratowy. Pokrywy
krzemiennych glin zwietrzelinowych utworzyły się na wierzchowinie, głównie w zachodniej
i centralnej części analizowanego obszaru (Ryc. 4.5). Wykazują znaczne skupienie (miary
agregacji na poziomie około 96%). Niewielka wartość wskaźnika kształtu świadczy o niskim
stopniu skomplikowania granic płatów. Wychodnie są rozmieszczone od siebie w odległości
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większej niż 366 m od siebie. Niska wartość wskaźnika zróżnicowania granic wynika z typowego sąsiedztwa z utworami lessowymi wierzchowiny.
Ostatnią kategorią litologiczną zasługującą na szersze omówienie są opoki z czertami,
wapienie margliste i margle. Ich wychodnie występują w liczbie 23 płatów i zajmują około
2,3% analizowanego obszaru (Ryc. 5.1). Średnia wielkość odsłonięć wynosi około 8,8 ha,
zaś gęstość odsłonięć wynosi około 0,3 płata na kilometr kwadratowy (Zał. 3). Opisywane
skały odsłaniają się w znacznym skupieniu niemal wyłącznie we wschodniej części analizowanego obszaru. Wyjątek stanowi niewielka grupa płatów odsłonięta w rejonie zrębów okolic
Wierzchowia (Ryc. 4.5: I20). Wysoką koncentrację (na poziomie około 96%) potwierdzają
miary agregacji. Największy płat zajmuje około 0,7% analizowanego obszaru. Kształty płatów
mają zbliżony stopień komplikacji granic jak w przypadku wychodni glin zwietrzelinowych.
Odsłonięcia tych utworów znajdują się w odległościach przeciętnie 350 m od siebie.
Pozostałe kategorie (margle glaukonitowe, martwice wapienne, piaski, piaski miejscami
ilaste i iły, rumosze skalne, wapienie margliste, płytowe, zlepieńce, miejscami piaskowce
wapniste i piaski) są w omawianym obszarze słabo odsłonięte (Ryc. 5.1). Ich wychodnie są
reprezentowane niewielką liczbą małych odsłonięć (Zał. 3). Margle glaukonitowe, podobnie jak
opoki z czertami, wapienie margliste i margle, odsłaniają się we wschodniej części badanego
obszaru. Martwice wapienne występują w dwóch płatach odsłoniętych wzdłuż koryta dolnej
części Sąspówki (Ryc. 4.5: J13). Pojedyncze wychodnie piasków, piasków miejscami ilastych
i iłów oraz zlepieńców, miejscami piaskowców wapnistych i piasków są położone w południowo-wschodniej części analizowanego obszaru. Rumosze skalne odsłonięte są w dwóch
płatach w obszarze OPN (Ryc. 4.5: F11, F12) oraz w dwóch niewielkich płatach w północnej
części analizowanego obszaru. Wapienie margliste występują wyłącznie w jednym miejscu
w obszarze OPN – w rejonie Czajowic (Ryc. 4.5: G13).
5.1.1.1. Liczba jednostek litofacjalnych
Zróżnicowanie liczby jednostek litofacjalnych w polach podstawowych charakteryzuje się rozkładem dodatnio asymetrycznym, zbliżonym do logarytmicznie normalnego
z krótkim spłaszczeniem z prawej strony (Ryc. 5.2). Świadczy to o większym udziale pól
podstawowych o względnie mniejszych liczbach płatów. Rozkład ma charakter leptokurtyczny. Pomimo dobrego dopasowania istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy o zgodności
rozkładu empirycznego z badanym rozkładem teoretycznym. Przeciętna liczba jednostek
występująca w polach podstawowych estymowana medianą wynosi 6, a dominanta jest
równa 3. Klasa modalna obejmuje zakres (3; 4> płatów. Jej populacja zawiera około 26%
wszystkich obserwacji.
W polach podstawowych występuje <1; 21> jednostek litofacjalnych. Ich liczba cechuje
się dużą zmiennością, na poziomie 59%. Odchylenie standardowe cechy od średniej liczebności
płatów wynosi 3,9. Analiza autokorelacji przestrzennej wykazała, że na poziomie istotności
0,01 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o klastrowej przestrzennej strukturze zmienności
parametru. W wyniku klasyfikacji bonitacyjnej całkowity zakres zmienności parametru został
podzielony na pięć przedziałów, które poddano bonitacji punktowej (Tab. 5.1), a następnie
ocenie różnorodności.
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Kryterium: liczba jednostek litofacjalnych; rozkład: logarytmicznie normalny
Test chi-kwadrat = 29,24; df = 7; p = 0,00
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Ryc. 5.2. Liczba jednostek litofacjalnych (Ljlito) w polach podstawowych
Tab. 5.1. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek litofacjalnych
Liczba jednostek
litofacjalnych (Ljlito)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(16; 21>

5

bardzo duża

(11; 16>

4

duża

(6; 11>

3

średnia

(1; 6>

2

mała

(0; 1>

1

brak

Analizowany obszar wykazuje wyraźny podział na jednorodne lub mało zróżnicowane fragmenty wierzchowiny oraz litologicznie silnie zróżnicowane odcinki dolin Prądnika
i Sąspowskiej (Ryc. 5.3). Zaledwie 2% pól podstawowych cechowało się jednorodnością
litofacjalną. Homogeniczne obszary są zlokalizowane w części wierzchowiny oddzielającej
dolinę Prądnika od doliny Dłubni. Małym poziomem różnorodności cechowało się 57% pól
podstawowych. Obszary takie występują we fragmentach wierzchowiny położonych w rejonach Skały i Bębła. Średnim poziomem różnorodności liczby jednostek litofacjalnych cechowało się 28% populacji pól podstawowych. Obszary takie występują najczęściej w najbardziej
zewnętrznych częściach parku oraz w obrębie fragmentów jego otuliny. Jest to spowodowane
bardziej zróżnicowaną morfologią i lepszym odsłonięciem utworów zalegających pod zwartą
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pokrywą lessową. Pola podstawowe o dużym i bardzo dużym poziomie różnorodności występują niemal wyłącznie w obrębie den oraz zboczy głębokich dolin, jarów i wąwozów OPN.
Łącznie obejmują 13% pól podstawowych. Pod względem liczby jednostek litofacjalnych
najbardziej zróżnicowane rejony OPN to: Pieskowa Skała (C3), wąwóz Węgielny Dół (E5),
okolice wylotu wąwozu Pilny Dół (I6), Ojców (K10), wąwóz Koziarnia (F9), wąwozy Jamki
(G11), Pradła i Dzikowiec (H13), rejon połączenia dolin Prądnika i Sąspowskiej (K13) oraz
fragment doliny Korzkiewki (R19).

Ryc. 5.3. Różnorodność budowy geologicznej na podstawie liczby jednostek litofacjalnych (RLjlito):
1 – zróżnicowanie litofacjalne (zob. Ryc. 4.5); 2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy

5.1.1.2. Liczba kategorii litofacjalnych
Liczba kategorii litofacjalnych w polach podstawowych charakteryzuje się rozkładem
dodatnio asymetrycznym, z krótkim spłaszczeniem prawostronnym (Ryc. 5.4). W populacji
próby dominują pola o przeciętnej i niskiej liczbie kategorii litofacjalnych. Minimalna ich
liczba wynosiła 1, a maksymalna 7. Rozkład charakteryzował się słabo uwydatnioną klasą
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modalną zawierająca trzy kategorie litofacjalne. Trafiło do niej około 28% wszystkich obserwacji. Analiza dopasowania rozkładu do rozkładu normalnego daje podstawy do odrzucenia
hipotezy o ich zgodności.
Kryterium: liczba kategorii litofacjalnych; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 99,39; df = 4; p = 0,00
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Ryc. 5.4. Liczba kategorii litofacjalnych (Ltlito) w polach podstawowych

Populacja pól podstawowych cechuje się przeciętnym zróżnicowaniem liczby kategorii
litofacjalnych. Świadczy o tym wartość współczynnika zmienności równa 35%. Odchylenie
standardowe wynosi 1,2. Przestrzenna zmienność wartości kryterium ma strukturę klastrową.
Wartość wskaźnika Morana I wynosząca 0,22 potwierdza istnienie pozytywnej autokorelacji
przestrzennej na poziomie istotności 0,01. Przedział zmienności parametru został poddany
klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 5.2).
Tab. 5.2. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii litofacjalnych
Liczba kategorii
litofacjalnych (Ltlito)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(6; 7>

5

bardzo duża

(4; 6>

4

duża

(2; 4>

3

średnia

(1; 2>

2

mała

(0; 1>

1

brak
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W badanym obszarze aż 54% pól podstawowych ma wychodnie utworów geologicznych
należące do trzech lub czterech kategorii litofacjalnych (Ryc. 5.5). Obszary takie są zlokalizowane głównie w obrębie wierzchowiny. Najmniej różnorodne pod tym względem były obszary
wierzchowiny występujące na wschód od doliny Prądnika. Występują tam duże jednorodne
obszary zbudowane z utworów jednej bądź dwóch kategorii litofacjalnych. Dużym i bardzo
dużym poziomem różnorodności litofacji cechują się obszary położone niemal wyłącznie
w obrębie dolin Sąspowskiej, Prądnika, wąwozu Jamki oraz Doliny Zachwytu. Najbardziej
różnorodne pod tym względem są pola: G11, H2 oraz R19 i R20.

Ryc. 5.5. Różnorodność budowy geologicznej na podstawie liczby kategorii litofacjalnych (RLtlito):
1–3 – jak na Ryc. 5.3

5.1.1.3. Entropia zróżnicowania litofacji
Rozkład entropii zróżnicowania litofacjalnego w polach podstawowych charakteryzuje
się nieznaczną asymetrią prawostronną i jest zbliżony do rozkładu normalnego (Ryc. 5.6).
W stosunku do rozkładu normalnego jest nieznacznie spłaszczony (platokurtyczny). Istnieją
podstawy, aby odrzucić hipotezę o jego zgodności z analizowanym rozkładem teoretycznym.
166

Średnia wartość entropii w polach podstawowych wynosi 0,72. Maksymalna wartość parametru
wynosi 1,67. Rozkład różnorodności jest bardzo zrównoważony. Niewyraźnie zaznaczającą
się, szeroką klasę modalną obejmuje zakres entropii (0,6; 1,2>.
Kryterium: entropia litofacji; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 20,99; df = 5; p = 0,00
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Ryc. 5.6. Entropia zróżnicowania litofacjalnego (SHDIlito) w polach podstawowych

Różnorodność litofacji cechuje się współczynnikiem zmienności na poziomie 54%.
Odchylenie parametru od wartości przeciętnej wynosi 0,39. Badanie autokorelacji przestrzennej potwierdziło wyniki otrzymane dla wskaźników różnorodności względnej (Ljlito i Ltlito).
Wartość wskaźnika Morana I była tu nieco niższa i wynosiła 0,14. Struktura zróżnicowania
parametru w polach podstawowych cechuje się wyraźną autokorelacją pozytywną na poziomie istotności 0,01. Przedział zmienności został poddany klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji
punktowej (Tab. 5.3), a następnie ocenie różnorodności.
Tab. 5.3. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii zróżnicowania litofacjalnego
Entropia zróżnicowania
litofacjalnego
SHDIlito [–]

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(1,26; 1,68>

5

bardzo duża

(0,84; 1,26>

4

duża

(0,42; 0,84>

3

średnia

(0,0; 0,42>

2

mała

0

1

brak
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Przestrzenny rozkład różnorodności litofacji (Ryc. 5.7), w porównaniu z wcześniej
omawianymi rozkładami (Ryc. 5.3 i Ryc. 5.5), jest bardziej zrównoważony. Podobna liczba
pól podstawowych otrzymała kategorię małej, średniej bądź dużej różnorodności. Tak jak
poprzednio, niższy poziom różnorodności został odnotowany wewnątrz obszarów położonych
na wschód od wschodniej granicy OPN. Znacznie większa liczba pól (9%) uzyskała kategorię
różnorodności bardzo dużej. Niemal wszystkie są położone w obrębie den najważniejszych
dolin. Na uwagę zasługuje wysoka korelacja przestrzenna pomiędzy obszarami o największej
różnorodności litofacji z obszarem chronionym parku.

Ryc. 5.7. Różnorodność budowy geologicznej na podstawie entropii zróżnicowania litofacjalnego
(SHDIlito): 1–3 – jak na Ryc. 5.3

5.1.2. Stratygrafia
Model zróżnicowania stratygraficznego (Ryc. 4.6) obejmuje sześć kategorii wiekowych
skał. Obserwowane wydzielenia występują w łącznej liczbie 300 płatów (Zał. 2). Odpowiada
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to przeciętnej liczbie około 3,3 płata na kilometr kwadratowy. Rozkład wielkości obszarów
o określonej stratygrafii ma charakter silnie dodatnio asymetryczny, z dominującą klasą
modalną (0; 0,05> km2 (niemal 57% wszystkich obserwacji). Przeciętna wielkość płatów
estymowana za pomocą mediany wynosi 0,034 km2. Płat o największej powierzchni zajmował ponad 30% powierzchni analizowanego obszaru. Łączna długość granic występujących
pomiędzy płatami wynosiła ponad 658 km. Przestrzenna zmienność stratygrafii cechuje się
nieco niższym poziomem zróżnicowania niż zmienność litofacjalna. Wartość wskaźnika
entropii wynosi 1,0. Prawdopodobieństwo, że dwie losowo wybrane komórki są zbudowane z utworów jednego wieku, wynosi dokładnie 50%. Kategorie stratygraficzne występują
w krajobrazie bardziej równomiernie w porównaniu z obrazem zróżnicowania litofacjalnego.
Największy udział w krajobrazie (około 64%) mają obszary z odsłoniętymi utworami
plejstocenu (Ryc. 5.8). Występują one w 41 płatach (Zał. 4). Gęstość występowania kategorii wynosi około 0,5 płata na kilometr kwadratowy. Osady te odsłaniają się na rozległych
fragmentach wierzchowiny i są porozdzielane wychodniami skał innego wieku, odsłoniętymi
głównie w dolinach i na ich krawędziach (Ryc. 4.6). Średnia wielkość wychodni wynosi
140,8 ha. Największy płat zajmuje aż około 30,6% powierzchni analizowanego obszaru.
Pokrywy utworów plejstocenu mają charakter zwarty, o czym świadczą bardzo wysokie
wartości współczynnika agregacji oraz procent identycznego sąsiedztwa (oba na poziomie
około 98%). Granice wychodni utworów plejstocenu są długie i mają skomplikowany przebieg. Ich łączna długość wynosi około 457 km, co jest równoznaczne z gęstością krawędzi
równą około 5100 m/km2. Średnie wartości wskaźników kształtu, wynoszące 2,1, wskazują
na znaczną komplikację krawędzi wychodni. Cechują się one jednak wysokim zróżnicowaniem. Na uwagę zasługuje niski wskaźnik izolacji płatów. Minimalna odległość występująca
pomiędzy płatami tej kategorii wynosi średnio tylko 54 m.

Ryc. 5.8. Udział utworów geologicznych według podziału stratygraficznego w krajobrazie OPN i jego
okolic. Numeracja jak na Ryc. 4.6
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Utwory jurajskie występują w krajobrazie okolic OPN ponad trzykrotnie rzadziej od utworów plejstocenu. Swą powierzchnią obejmują około 18,5% analizowanego obszaru (Ryc. 5.8).
Występują w wysokiej liczbie 166 płatów, co jest równoznaczne z gęstością około 1,8 płata
na kilometr kwadratowy (Zał. 4). Stanowi to najwyższą wartość spośród wszystkich kategorii
stratygraficznych. Utwory jury odsłaniają się w obrębie dolin Prądnika, Sąspowskiej i innych
oraz w niewielkich izolowanych fragmentach, wystając spod pokrywy utworów plejstocenu
(Ryc. 4.6). Średnia wielkość płatów wychodni jury wynosi około 10 ha, a płat największy
obejmuje około 2,1% analizowanej powierzchni. Wysokie rozdrobnienie obiektów wyraża się
także w dużej wartości długości krawędzi wynoszącej ponad 369 km oraz gęstości krawędzi
wynoszącej około 4100 m/km2. Wychodnie utworów jury występują w skupiskach, o czym
świadczą wysoka wartość współczynnika agregacji (94,6%) oraz wysoki procent identycznego
sąsiedztwa (94,4%). Średnia odległość do najbliższego elementu tej samej kategorii wynosi
78,7 m. Wartość wskaźnika zróżnicowania granic wynosząca 54,1% informuje, że wychodnie jury graniczą statystycznie z płatami trzech innych kategorii. Kształty płatów wykazują
przeciętną wartość wskaźnika nieregularności kształtów granic na poziomie 1,8.
Nieco rzadziej w krajobrazie występują utwory holocenu. Ich wychodnie odsłonięte są na
około 12% analizowanej powierzchni (Ryc. 5.8). Są one najmłodszymi utworami odsłoniętymi
na analizowanym obszarze. Ich wychodnie tworzą strukturę opartą na osiach głównych dolin,
które dendrytycznie łączą się z dolinkami, wąwozami i rozłogami niższych rzędów (Ryc. 4.6).
Taka architektura powoduje, że kategorię reprezentuje niewielka liczba 34 płatów. Przeciętnie
na jednym kilometrze kwadratowym występuje około 0,4 płata (Zał. 4). W przyjętym modelu
największa wychodnia holocenu obejmuje niemal 6% analizowanego obszaru. Wydłużone
kształty płatów, ograniczone brzegami dolin mają długie krawędzie (średnio ponad 405 km), co
stanowi o gęstości wynoszącej około 4500 m/km2. Powierzchnia izolowanych wychodni, które
nie są połączone z doliną Prądnika, najczęściej nie przekracza 32 ha. Płaty utworów holocenu
mają najbardziej złożone kształty ze wszystkich analizowanych kategorii stratygraficznych,
o czym świadczy maksymalna wartość współczynnika kształtu (4,0). Minimalna odległość
do najbliższego elementu tej samej kategorii wynosi średnio 183,1 m. Wartość ta jest dobrą
miarą rozcięcia erozyjnego wierzchowiny. Z uwagi na znaczne wydłużenie wychodni, płaty
utworów holocenu są względnie słabo skupione. Współczynnik agregacji wynosi około 90,8%,
zaś procent identycznego sąsiedztwa wynosi 90,6%. Wartość wskaźnika zróżnicowania granic
wynosząca około 51,1% informuje, że wychodnie holocenu statystycznie graniczą z połową
liczby innych kategorii stratygraficznych.
Utwory pozostałych kategorii stratygraficznych pokrywają łącznie około 5,3% obszaru
badań i mają znaczenie podrzędne (Ryc. 4.6). Występują tu skały paleogenu (około 3%),
santonu i kampanu (około 2,3%) oraz cenomanu (około 0,03%; Ryc. 5.8). Największy płat
obejmujący utwory paleogenu zajmuje około 1% powierzchni całego obszaru (Zał. 4).
5.1.2.1. Liczba jednostek stratygraficznych
Rozkład liczby jednostek stratygraficznych w polach podstawowych ma charakter
dodatnio asymetryczny, zbliżony do rozkładu gamma, z krótkim spłaszczeniem z prawej
strony (Ryc. 5.9). Analiza nie pozwoliła na przyjęcie hipotezy o jego zgodności z analizowanym rozkładem teoretycznym. W stosunku do rozkładu normalnego rozkład empiryczny jest bardziej wysmukły (leptokurtyczny). Klasa modalna obejmuje (4; 6> jednostek
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stratygraficznych – około 33% pól podstawowych miało taką liczbę analizowanych płatów.
Minimalna liczba jednostek wynosiła 1, a maksymalna 15.
Kryterium: liczba jednostek stratygraficznych; rozkład: gamma
Test chi-kwadrat = 32,35; df = 4; p = 0,00
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Ryc. 5.9. Liczba jednostek stratygraficznych (Ljstrat) w polach podstawowych

Liczba jednostek stratygraficznych ma zmienność na poziomie 44%. Odchylenie standardowe zróżnicowania cechy od przeciętnej liczby płatów wynosiło około 2,4. Przestrzenny
rozkład obiektów w polach podstawowych wykazuje autokorelację pozytywną. Wartość globalnej statystyki Morana I wynosi 0,21. Oznacza to, że na poziomie istotności 0,01 nie ma
powodów, aby odrzucić podejrzenie o klastrowej strukturze zmienności parametru. Wynik
klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej prezentuje Tab. 5.4.
Tab. 5.4. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek stratygraficznych
Liczba jednostek stratygraficznych
(Ljstrat)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(12; 15>

5

bardzo duża

(8; 12>

4

duża

(4; 8>

3

średnia

(1; 4>

2

mała

(0; 1>

1

brak

W kontekście przestrzennym zmienność liczby jednostek stratygraficznych cechuje
się mozaikowością oraz niewielką liczbą pól podstawowych wykazujących zarówno brak
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różnorodności, jak i bardzo duży poziom różnorodności (Ryc. 5.10). Największa liczba pól
(52%) charakteryzowała się średnim poziomem różnorodności. Względnie niższą różnorodnością cechują się obszary położone we wschodniej części badanego obszaru. Dominują tam
pola o małym, średnim poziomie analizowanego parametru. Bardzo wysoką różnorodnością
cechują się zaledwie dwa pola podstawowe położone w rejonach: wąwozu Jamki (G11) oraz
doliny Korzkiewki (R19).

Ryc. 5.10. Różnorodność budowy geologicznej na podstawie liczby jednostek stratygraficznych
(RLjstrat): 1 – zróżnicowanie stratygraficzne (zob. Ryc. 4.6); 2 – obszar OPN;
3 – ciek powierzchniowy

5.1.2.2. Liczba kategorii stratygraficznych
Liczba kategorii stratygraficznych w polach podstawowych charakteryzuje się rozkładem
symetrycznym, zbliżonym do normalnego (Ryc. 5.11). Minimalna liczba kategorii występująca w polach podstawowych wynosiła 1, a maksymalna 5. W populacji próby dominują pola
o przeciętnej liczbie kategorii. W klasie modalnej zanotowano aż 54% wszystkich obserwacji.
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Ryc. 5.11. Różnorodność budowy geologicznej na podstawie liczby kategorii stratygraficznych
(RLtstrat): 1–3 – jak na Ryc. 5.10

Analiza wykazała niewielkie (~25%) zróżnicowanie liczby kategorii stratygraficznych.
Przeciętna wartość zróżnicowania parametru od wartości średniej wynosiła 0,7. Badania
globalnej autokorelacji przestrzennej liczby kategorii płatów w polach podstawowych umożliwiają odrzucenie hipotezy o jej losowym charakterze, na poziomie istotności 0,01. Całkowity
przedział zmienności został poddany klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 5.5).
Tab. 5.5. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii stratygraficznych
Liczba kategorii
stratygraficznych (Ltstrat)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(4; 5>

5

bardzo duża

(3; 4>

4

duża

(2; 3>

3

średnia

(1; 2>

2

mała

(0; 1>

1

brak
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Różna liczba kategorii stratygraficznych, podobnie jak w pozostałych kryteriach oceny
budowy geologicznej, jest silnie uzależniona od rzeźby terenu. Obszary wierzchowinowe
pozbawione sieci głębokich dolin i wąwozów cechują się występowaniem homogenicznej
pokrywy utworów plejstocenu. Poza licznymi dolinami wypełnionymi utworami holocenu
pierwotną monotonię wzbogacają na zachód od OPN jurajskie twardzielce, a po stronie
wschodniej wychodnie utworów kredy. Średni poziom różnorodności występuje głównie
tam, gdzie na powierzchni wierzchowiny pojawiają się najmłodsze osady holocenu, a spod
utworów plejstocenu odsłaniają się utwory mezozoiczne (Ryc. 5.11). Dużą różnorodność
zapewnia obecność paleogeńskich pokryw zwietrzelinowych, a bardzo dużą georóżnorodność – dodatkowe współwystępowanie utworów jurajskich i kredowych.
5.1.2.3. Entropia zróżnicowania stratygrafii
Rozkład entropii stratygrafii w polach podstawowych ma charakter asymetryczny
z dłuższym lewym ogonem (Ryc. 5.12). Jego postać wykazuje istotne odstępstwa od rozkładu
normalnego. Rozkład empiryczny jest w stosunku do niego silnie spłaszczony. Średnia wartość
entropii w polach podstawowych wynosi 0,65. Wartość minimalna wynosząca 0 wskazuje na
stratygraficzną jednorodność. Maksymalna wartość wskaźnika SHDIstrat wynosi 1,32. Rozkład różnorodności jest dość zrównoważony, ale z wyraźnie zaznaczającą się klasą modalną
(0,8; 1,0>, do której należy niemal 27% pól podstawowych.
Kryterium: entropia stratygrafii; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 36,81; df = 4; p = 0,00
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Ryc. 5.12. Entropia zróżnicowania stratygraficznego skał (SHDIstrat) w polach podstawowych

Entropia stratygrafii ma wysoką, 49-procentową zmienność. Parametr cechuje się odchyleniem od wartości średniej równym 0,32. Badania autokorelacji przestrzennej potwierdziły klastrową strukturę zmienności stratygrafii. Wartość wskaźnika Morana 0,12 świadczy
o pozytywnej autokorelacji przestrzennej na poziomie istotności 0,01. Przedział zmienności
wskaźnika został poddany klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 5.6).
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Tab. 5.6. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii zróżnicowania stratygraficznego
Entropia zróżnicowania
stratygraficznego
(SHDIstrat [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(0,99; 1,32>

5

bardzo duża

(0,66; 0,99>

4

duża

(0,33; 0,66>

3

średnia

(0,0; 0,33>

2

mała

0

1

brak

Ryc. 5.13. Różnorodność budowy geologicznej na podstawie entropii zróżnicowania
stratygraficznego (SHDIstart): 1–3 – jak na Ryc. 5.10

Przestrzenny rozkład entropii stratygrafii (Ryc. 5.13) cechuje mozaikowość, w której pola
podstawowe o małej różnorodności (19%) sąsiadują z polami o różnorodności średniej (26%),
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dużej (37%), a nawet bardzo dużej (16%). Wschodnia część analizowanego obszaru cechuje
się względnie niższym poziomem różnorodności niż strona zachodnia. Pola o bardzo dużym poziomie różnorodności stratygraficznej rozmieszczone są w wyższych fragmentach
dolin: Prądnika i Sąspowskiej oraz rzadziej w środkowych i niższych osiowych częściach
tych dolin.

5.1.3. Tektonika
Badany obszar jest położony na południowych peryferiach monokliny śląsko-krakowskiej, które charakteryzują się występowaniem monotonnej budowy geologicznej zbliżonej
do płytowej. Opisywany krajobraz znajduje się poza strefą silnych zaburzeń tektoniki dysjunktywnej fazy sawskiej orogenezy alpejskiej (Ryc. 3.5). Wyłącznie w kilku izolowanych
fragmentach, np. w rejonie Wierzchowia, występują charakterystyczne dla południowej
krawędzi monokliny śląsko-krakowskiej niewielkie uskoki i struktury zrębowe.
W analizowanym obszarze występuje 12 stwierdzonych alpejskich uskoków bądź ich
fragmentów (Płonczyński 2000a, b, 2001). Ich niewielka liczba znacznie ogranicza możliwość wnioskowania statystycznego. Najkrótszy odcinek ma około 13 m długości, a najdłuższy ponad 575 m. Łączna długość wszystkich dyslokacji bądź ich fragmentów wynosi
ponad 2750 m. W przyjętym modelu (Ryc. 3.5) fragmenty uskoków występują wyłącznie
w 12 polach podstawowych. W 96,6% pól dyslokacje nie występują. Minimalna łączna długość uskoków w polach podstawowych wynosiła około 50 m, a maksymalna około 600 m.
Analiza autokorelacji wykazała (na poziomie istotności 0,01) klastrową strukturę kryterium
długości uskoków w polach podstawowych. Zmienność analizowanego parametru poddano
klasyfikacji, bonitacji punktowej (Tab. 5.7) oraz ocenie.
Tab. 5.7. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena długości uskoków w polach podstawowych
Długość uskoków
(Dtekt [m])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(750,0; 1000,0>

5

bardzo duża

(500,0; 750,0>

4

duża

(250,0; 500,0>

3

średnia

(0,0; 250,0>

2

mała

0

1

brak

Tylko 2% pól podstawowych, w których występują uskoki, cechowało się ich niewielką
długością (Ryc. 5.14). Zaledwie w dwóch polach (G20 i I20) długość dyslokacji była wystarczająca, aby je zakwalifikować do względnie średniego poziomu różnorodności. Wysokim
poziomem cechuje się zaledwie jedno pole podstawowe (R4).
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Ryc. 5.14. Różnorodność budowy geologicznej na podstawie długości uskoków (RDtekt): 1 – uskok;
2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy

5.1.4. Geostanowiska
Analizowany model obejmował pięć kategorii geostanowisk (Ryc. 4.7). W kolejności
liczebności występowania były to: twardzielce i ostańce denudacyjne (333 obiekty), leje
krasowe (61 obiektów), wyrobiska kamieniołomów (39 obiektów), ważniejsze jaskinie
(36 obiektów) oraz znaleziska fauny kopalnej (15 obiektów).
5.1.4.1. Liczba geostanowisk
W analizowanym obszarze występują 484 obiekty geologiczne, które ze względu na ich
niewieki rozmiar odwzorowano za pomocą geometrii punktowej. Przestrzenny rozkład liczby
geostanowisk w polach podstawowych ma charakter skrajnie dodatnio asymetryczny, zbliżony
do wykładniczego (Ryc. 5.15). Analiza nie pozwoliła na przyjęcie hipotezy o jego zgodności
z rozkładem teoretycznym. W 211 polach podstawowych nie zarejestrowano żadnych punktowych obiektów geologicznych. Przeciętna liczba geostanowisk wynosiła 1,34, a maksymalna 18.
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Kryterium: liczba geostanowisk; rozkład: wykładniczy
Test chi-kwadrat = 40,01; df = 1; p = 0,00
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Ryc. 5.15. Liczba geostanowisk (Ljgeost) w polach podstawowych

Liczba geostanowisk cechuje się skrajnie wysoką zmiennością, przekraczającą 180%.
Przeciętne odchylenie liczby obiektów od wartości średniej wynosi 2,42. Analiza autokorelacji
przestrzennej wykazała wysokie prawdopodobieństwo klastrowej struktury zróżnicowania
wartości kryterium w polach podstawowych. Wartość wskaźnika Morana (0,17) dowodzi
istnienia pozytywnej autokorelacji przestrzennej na poziomie istotności 0,01. Podział przedziału zmienności na klasy bonitacyjne przedstawia Tab. 5.8.
Tab. 5.8. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby geostanowisk
Liczba geostanowisk
(Ljgeost)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(14; 18>

5

bardzo duża

(9; 14>

4

duża

(4; 9>

3

średnia

(0; 4>

2

mała

0

1

brak

Największą liczbę geostanowisk zaobserwowano w centralnej części analizowanego
obszaru, położonej wewnątrz OPN (Ryc. 5.16). Szczególnie dużo obiektów występuje w dolinie Prądnika – w rejonie Prądnika Czajowskiego oraz w dolnej części Doliny Sąspowskiej.
Średnim oraz dużym poziomem różnorodności liczby geostanowisk cechuje się także południowo-zachodni fragment wierzchowiny w rejonie Jerzmanowic (C15). Bardzo uboga pod
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tym względem jest wschodnia i północno-wschodnia część analizowanego obszaru w rejonie
Skały, Wielmoży i Cianowic Dużych.

Ryc. 5.16. Różnorodność budowy geologicznej na podstawie liczby geostanowisk (RLjgeost):
1 – znalezisko fauny kopalnej; 2 – kamieniołom; 3 – lej krasowy; 4 – jaskinia; 5 – twardzielec,
ostaniec denudacyjny, inna forma skałkowa; 6 – obszar OPN; 7 – ciek powierzchniowy

5.1.4.2. Liczba kategorii geostanowisk
Niewielka liczba kategorii geostanowisk nie pozwala na szczegółową analizę zróżnicowania parametru. Tylko w obrębie 149 pól podstawowych (42%) odnotowano obecność obiektów
geologicznych. Jeden typ obiektów odnotowano w 27% pól podstawowych, dwa w 12%,
a maksymalną liczbę trzech obiektów w 3%.
Liczba kategorii geostanowisk cechuje się bardzo dużą zmiennością, wynoszącą niemal 137%. Odchylenie standardowe wynosi 0,81. Badania autokorelacji przestrzennej wykazały, że na poziomie istotności 0,01 nie można odrzucić hipotezy o klastrowej strukturze
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zmienności kryterium w polach podstawowych. Przedział zmienności liczby kategorii geostanowisk został poddany klasyfikacji i bonitacji punktowej (Tab. 5.9). Ze względu na niewielką
maksymalną liczbę obiektów nie wyróżniono bardzo dużego poziomu różnorodności.
Tab. 5.9. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii geostanowisk
Liczba kategorii
geostanowisk (Ltgeost)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

–

5

bardzo duża

(2; 3>

4

duża

(1; 2>

3

średnia

(0; 1>

2

mała

0

1

brak

Ryc. 5.17. Różnorodność budowy geologicznej na podstawie liczby kategorii geostanowisk (RLtgeost):
1–7 – jak na Ryc. 5.16
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Przestrzenne zróżnicowanie kategorii geostanowisk zależy od struktur zmienności poszczególnych typów obiektów. Twardzielce, ostańce denudacyjne, leje krasowe oraz jaskinie
są typowymi elementami krajobrazu południowo-zachodniej części analizowanego obszaru
(Ryc. 5.17). Dużą różnorodnością cechują się tam pola podstawowe: A19, B19 oraz C16. W obrębie dolin: Prądnika, Sąspowskiej i Kluczwody, poza dominującymi formami skałkowymi,
typowymi elementami przestrzeni są jaskinie (np. w rejonie wąwozu Jamki i Wierzchowia)
oraz znaleziska kopalnej fauny, a także nieczynne wyrobiska niewielkich kamieniołomów.
Do pól podstawowych o dużym poziomie różnorodności należą tu: A8, E10, J12, J14. Część
wierzchowiny położona na wschód od wschodnich granic OPN jest pod tym względem mało
atrakcyjna. Wysoką różnorodnością cechuje się pole podstawowe L7 położone na zachód
od Skały, a średnią – fragmenty enklaw OPN w rejonie Cianowic Małych (P15, Q16, Q17).
5.1.4.3. Entropia jednostkowa geostanowisk
Entropia jednostkowa geostanowisk charakteryzuje się rozkładem wielomodalnym
(Ryc. 5.18). Ponad 64% obserwacji trafiło do klasy modalnej <0; 0,1>. Kolejna klasa modalna (0,6; 0,7> zgromadziła ponad 13% pól podstawowych. Średnia wartość parametru
wynosi 0,23. Wartość minimalna wynosząca 0 wskazuje na brak różnorodności. Maksymalna
wartość indeksu wynosi 1,1.
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Ryc. 5.18. Entropia jednostkowa zróżnicowania geostanowisk (Hjedgeost) w polach podstawowych

Entropia jednostkowa geostanowisk ma bardzo dużą zmienność (145%). Odchylenie
standardowe parametru od wartości średniej wynosi 0,33. Otrzymana wartość statystyki
Morana równa 0,13 świadczy o tym, że prawdopodobieństwo, że przestrzenna struktura
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entropii geostanowisk jest dziełem przypadku, jest mniejsze niż 1%. Klasyfikację bonitacyjną
zróżnicowania parametru i bonitację punktową przedstawia Tab. 5.10.
Tab. 5.10. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii jednostkowej zróżnicowania
geostanowisk
Entropia jednostkowa
zróżnicowania geostanowisk
(Hjedgeost [–])
(0,825; 1,10>
(0,55; 0,825>
(0,275; 0,55>
(0,0; 0,275>
0
0

Liczba
kategorii
obiektów
>1
>1
>1
>1
1
0

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

5
4
3
2
2
1

bardzo duża
duża
średnia
mała
mała
brak

Ryc. 5.19. Różnorodność budowy geologicznej na podstawie entropii jednostkowej geostanowisk
(Hjedgeost): 1–7 – jak na Ryc. 5.16
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Aż 59% pól podstawowych cechuje się brakiem różnorodności geostanowisk (Ryc. 5.19).
Największe kompleksy takich pól położone są na wierzchowinie, we wschodniej części analizowanego obszaru, po stronie zachodniej OPN pomiędzy Sąspowem a Pieskową Skałą oraz
wewnątrz OPN pomiędzy Wolą Kalinowską, Porębą a Ojcowem. Pola podstawowe o małej
różnorodności występują głównie w południowo-zachodniej części badanego obszaru – w rejonie Jerzmanowic, Bębła i Czajowic, oraz wzdłuż północnej części doliny Prądnika. Pola o różnorodności średniej i dużej najczęściej występują wewnątrz OPN, zwłaszcza w rejonie wąwozu
Jamki, oraz w strefie połączenia Doliny Sąspowskiej z doliną Prądnika. Tylko 2% analizowanych
pól cechuje się bardzo dużą różnorodnością geostanowisk. Występują one w sposób izolowany
w różnych częściach OPN (E10, J12, J14) i jego otuliny (A8, A19, B19, H19, H20 oraz L7).

5.2. Rzeźba terenu
Morfologia powierzchni Ziemi jest efektem nieprzerwanie zachodzących procesów geologicznych: akumulacji, tektoniki, wietrzenia, erozji i innych. W największym stopniu zależy
od budowy geologicznej, charakteru pokrywy roślinnej i występujących cech klimatycznych.
Zróżnicowanie morfologii wpływa na: intensywność procesów erozyjno-akumulacyjnych,
spływ powierzchniowy, przestrzenną zmienność warunków klimatycznych, charakter pokrywy
roślinnej, zróżnicowanie siedliskowe zwierząt oraz rozkład zanieczyszczeń (Blaszczynski
1997; Müller i in. 2004). Charakter powierzchni terenu w znacznym stopniu determinuje
estetyczny odbiór krajobrazu przez człowieka.
Rozpoznanie jakościowych i ilościowych cech opisujących rzeźbę terenu jest kluczowe
dla zrozumienia procesów kształtujących krajobraz. Nic więc dziwnego, że analizy geomorfologiczne, a w szczególności geomorfometryczne48, zajmują tak ważne miejsce w naukach
o Ziemi, w tym także w analizach georóżnorodności (Pike i in. 2008; Hengl & Reuter 2009).

5.2.1. Hipsometria
Rejon OPN cechuje się znacznym zróżnicowaniem wysokości. W rozważaniach na temat
hipsometrii należy uwzględnić deniwelację wynikającą z rozcięcia powierzchni wierzchowiny
przez sieć dolin i wąwozów (Ryc. 5.20) oraz regionalne nachylenie powierzchni wierzchowiny w kierunku północno-wschodnim (Ryc. 3.7). Analizowany fragment Wyżyny Ojcowskiej
ma pofalowaną, miejscami płaską morfologię, którą rozcinają głęboko wcięte doliny, często
o charakterze jarów i wąwozów. Większe bezwzględne wysokości występują częściej w zachodniej części badanego obszaru niż we wschodniej. Kulminację wierzchowiny stanowi szczyt
skałki Grodzisko (504,4 m n.p.m.; Ryc. 3.7: B14). Różnica wysokości w stosunku do danych
znanych z literatury (512,8 m n.p.m.) wynika z błędów interpolacji. Najniżej położone miejsce
znajduje się w południowo-wschodniej części analizowanego obszaru, w obrębie dna doliny
Prądnika, w miejscowości Prądnik Korzkiewski (282,5 m n.p.m.; Ryc. 3.7: N20).
48

Geomorfometria (morfometria, ang. geomorphometry) – dziedzina z pogranicza nauk o Ziemi, matematyki,
inżynierii i informatyki zajmująca się pomiarami powierzchni Ziemi dokonywanymi w celu jej opisu lub
późniejszego przetwarzania (Pike i in. 2008).
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Ryc. 5.20. Wybrane profile morfologiczne rejonu OPN; położenie profili zob. Ryc. 3.7

Deniwelacje
Zmienność przestrzenna różnic maksymalnej i minimalnej wysokości w polach podstawowych charakteryzuje się rozkładem dodatnio asymetrycznym, zbliżonym do logarytmicznie
normalnego, z krótkim spłaszczeniem z prawej strony (Ryc. 5.21). Badana populacja cechuje
się większym udziałem obserwacji o niewielkich różnicach wysokości. Dodatnia wartość
współczynnika kurtozy wskazuje, że elementy próby są bardziej skupione wokół wartości
przeciętnej niż w rozkładzie normalnym (rozkład leptokurtyczny). Analiza zgodności rozkładu
empirycznego z rozkładem logarytmicznie normalnym i normalnym w obu przypadkach dała
podstawę do odrzucenia hipotezy o ich zgodności. Minimalna wartość amplitudy wysokości
w polach podstawowych wynosi około 9 m, a maksymalna około 151 m. Rozkład deniwelacji ma wyraźnie zaznaczoną klasę modalną (20; 40> metrów, do której trafiło ponad 43%
wszystkich obserwacji.
Kryterium: deniwelacja; rozkład: logarytmicznie normalny
Test chi-kwadrat = 13,3; df = 4; p = 0,01
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Ryc. 5.21. Deniwelacje (ΔZ) w polach podstawowych

Analizy miar zmienności wskazują na dużą różnorodność deniwelacji na poziomie 56%.
Wartość przeciętna zróżnicowania wartości cechy od średniej arytmetycznej wynosiła około 26 m. Wartość wskaźnika Morana (0,35) dowodzi istnienia pozytywnej autokorelacji
przestrzennej na poziomie istotności 0,01. Wartości różnic wysokości poddano klasyfikacji
bonitacyjnej. Jak już to wyjaśniono w rozdziale metodycznym (zob. rozdz. 4.2.4.2), pola
podstawowe cechujące się brakiem różnorodności wysokości zdefiniowano jako takie, których różnica maksymalnej i minimalnej wysokości wynosi 0. Zakres zmienności deniwelacji podzielono na cztery równe przedziały, które poddano bonitacji punktowej (Tab. 5.11),
a następnie ocenie różnorodności.
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Tab. 5.11. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena deniwelacji
Deniwelacja (ΔZ [m])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(115,5; 151,0>

5

bardzo duża

(80,0; 115,5>

4

duża

(44,5; 80,0>

3

średnia

(9,0; 44,5>

2

mała

–

1

brak

Ryc. 5.22. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie deniwelacji (RΔZ): 1, 2 – poziomica
(główna i podrzędna); 3 – obszar OPN; 4 – ciek powierzchniowy

Duże amplitudy wysokości występują w obszarach o urozmaiconej morfologii (Ryc. 5.22).
Obszary o deniwelacji bardzo dużej i dużej występują w centralnych i najgłębiej wciętych
186

morfologicznie częściach dolin: Prądnika, Sąspowskiej i Będkowskiej. Zaledwie 1% powierzchni cechuje się bardzo dużym poziomem deniwelacji. Wszystkie pola podstawowe
wykazujące takie zróżnicowanie położone są blisko siebie, w centralnej części OPN, głównie
na prawych orograficznie zboczach dolin Prądnika i Sąspowskiej, w rejonie ich połączenia
(I12, I13, J13, J14, K14). Dużymi różnorodnościami deniwelacji cechowały się praktycznie
wszystkie pozostałe fragmenty doliny Prądnika aż do rejonu położonego nieco na wschód
od Pieskowej Skały. Łącznie stanowią one około 12% analizowanego obszaru. Średnią różnorodnością deniwelacji cechują się obszary położone w wyższych bądź słabiej wciętych
częściach dolin. Miejsca te stanowią strefy przejściowe pomiędzy głębszymi częściami dolin
a górującą nad nimi wierzchowiną. Takim poziomem zróżnicowania cechuje się około 30%
analizowanych pól podstawowych. Małym poziomem zróżnicowania charakteryzują się
rozległe fragmenty wierzchowiny otaczającej doliny. Morfologia taka występuje aż w 57%
pól podstawowych.

5.2.2. Ekspozycja stoków
Model ekspozycji stoków (Ryc. 4.9) obejmuje dziewięć kategorii (Tab. 4.4). Obserwowane wydzielenia występują w liczbie 3958 płatów (Zał. 2). Odpowiada to przeciętnej
liczbie około 44 płata na kilometr kwadratowy. Rozkład wielkości obszarów o jednakowej ekspozycji ma charakter silnie dodatnio asymetryczny, z dominującą klasą modalną
(0; 0,1> km2 – ponad 50% wszystkich obserwacji. Przeciętna wielkość płatów estymowana
za pomocą dominanty wynosi 0,01 km2. Płat o największej powierzchni zajmował ponad
1,3% analizowanego obszaru. Łączna długość granic pomiędzy obszarami o jednakowej
ekspozycji wynosiła ponad 1736 km. Na poziomie krajobrazu model ekspozycji wykazuje
jedną z najwyższych różnorodności spośród wszystkich analizowanych kryteriów. Wynika
to z kilku powodów: przyjętego modelu rastrowego, wysokiej liczby małych homogenicznych jednostek ekspozycji stoków – pomimo zastosowanej procedury generalizacji
(zob. Bartuś 2014b) oraz względnie wysokiej czułości indeksu SHDI na obecność płatów
o bardzo małej powierzchni. Prawdopodobieństwo zdarzenia, w którym dwie losowo
wybrane komórki są położone wewnątrz płatów eksponowanych w różnych kierunkach,
wynosi aż 0,9. Kategorie występują w zbliżonych proporcjach, o czym świadczy wysoka
wartość wskaźnika SHEI (0,9).
Około 17,6% całego obszaru badań ma ekspozycję północno-wschodnią (Ryc. 5.23).
Kategoria jest reprezentowana przez względnie niewielką liczbę 336 płatów, co stanowi gęstość około 3,7 płata na kilometr kwadratowy. Komórki obiektów cechują się bardzo wysokim
poziomem skupienia, o czym świadczą wysokie, na poziomie około 92%, wartości wskaźnika
identycznego sąsiedztwa oraz wskaźnika agregacji. Występują one na stokach dolin i wierzchowinowych wyniesień. Ich powierzchnia jest względnie duża. Średnia wielkość płatów wynosi
4,7 ha, co stanowi najwyższą wartość ze wszystkich kategorii ekspozycji terenu. Największy
płat zajmuje prawie 0,9% powierzchni całego obszaru. Wysoka średnia wartość wskaźnika
kształtu wynosząca 1,8 wskazuje, że płaty o ekspozycji północno-wschodniej cechują się
nieregularnymi obrysami. Całkowita długość granic tej kategorii wynosi ponad 498 km, co
daje gęstość krawędzi równą 5500 m/km2. Płaty eksponowane na północny wschód są od
siebie oddalone o średnio 98 m (Zał. 5).
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Podobny udział w całkowitej powierzchni analizowanego obszaru mają fragmenty terenu
eksponowane na południe (około 17%; Ryc. 5.23). Cechują się one jednak większą liczbą –
557 płatów, co oznacza niemal dwukrotnie większą gęstość wynoszącą 6,2 płata na kilometr
kwadratowy. Obszary o ekspozycji południowej są znacznie mniejsze od eksponowanych na
północny wschód. Średnia ich wielkość wynosi 2,8 ha, a płat maksymalny pokrywa 0,7% całej
powierzchni. Kształty płatów są bardziej regularne. Wysokie wartości wskaźników agregacji
wskazują na znaczne skupienie komórek tej kategorii. Płaty są od siebie oddalone średnio
o około 70 m. Całkowita długość krawędzi tej kategorii wynosi około 469 km, a gęstość
krawędzi wynosi 5200 m/km2 (Zał. 5).
Duża część stoków ma ekspozycję południowo-wschodnią (Ryc. 5.23). Występuje ona
w 407 płatach o łącznej powierzchni obejmującej 13,4% analizowanego obszaru (Zał. 5).
Gęstość występowania kategorii wynosi 4,5 płata na kilometr kwadratowy. Średnia wielkość
płatów wynosi około 3,0 ha, a obiekt największy pokrywa 0,5% analizowanej powierzchni.
Płaty obszarów eksponowanych w kierunku południowo-wschodnim cechują się najbardziej
skomplikowanymi granicami. Całkowita długość krawędzi wszystkich obiektów tej kategorii
wynosi ponad 617 km, co odpowiada gęstości ponad 6800 m/km2. Dużą złożoność kształtów
ilustruje wysoka wartość wskaźnika kształtu wynosząca 2,2. Komórki płatów o ekspozycji
południowo-wschodniej są względnie bardziej rozproszone od innych. Wartości współczynników identycznego sąsiedztwa i agregacji wynoszą około 87%. Płaty są od siebie oddalone
średnio o około 73 m.

Ryc. 5.23. Udział kierunków ekspozycji stoków w krajobrazie OPN i jego okolic (zob. Ryc. 4.9)

Płaty o ekspozycji wschodniej obejmują łącznie około 13,2% analizowanego obszaru
(Ryc. 5.23). Występują w wysokiej liczbie 625 jednostek, co odpowiada gęstości równej
6,9 płata na kilometr kwadratowy (Zał. 5). Mają statystycznie znacznie mniejszą powierzchnię od poprzednio omawianych. Przeciętna wielkość płatów wynosi 1,9 ha, a największy
płat pokrywa tylko około 0,4% analizowanej powierzchni. Płaty mają mniej skomplikowane
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kształty, na co wskazuje wartość wskaźnika kształtu równa 1,7. Łączna długość krawędzi
wszystkich płatów tej kategorii wynosi około 576 km. Gęstość granic wynosi 6400 m/km2.
Komórki płatów są rozproszone na poziomie około 87%. Jednostki o ekspozycji wschodniej
są względnie najbardziej zbliżone do siebie spośród wszystkich kategorii. Przeciętna odległość
pomiędzy płatami wynosi tylko 55,6 m.
Ekspozycję północną ma 13% analizowanej powierzchni (Ryc. 5.23). Do tej kategorii
należy niewielka liczba 358 płatów, co jest równoznaczne gęstości czterech płatów na kilometr kwadratowy (Zał. 5). Jednostki o wystawie północnej występują w charakterystycznych
równoleżnikowych pasach, znajdujących się częściej w północnej niż w południowej części
badanego obszar (Ryc. 4.9). Kategoria zawiera płat o największej powierzchni w analizowanym krajobrazie. Jest on położony w rejonie Skały i pokrywa około 1,3% całego obszaru.
Średnia wielkość płatów kategorii jest równa 3,3 ha. Płaty mają mało skomplikowane kształty.
Świadczą o tym: niska wartość wskaźnika kształtu (1,5), niewielka długość granic (około
316 km) oraz wiążąca się z tym niewielka gęstość granic (około 3500 m/km2). Płaty cechują
się znacznym poziomem skupienia komórek, około 93%. Niewielka liczba płatów powoduje,
że przeciętne odległości pomiędzy nimi wynoszą aż 113 m.
W krajobrazie rejonu OPN najrzadziej występują obszary eksponowane na zachód (z odchyłkami). Gdyby kierunki ekspozycji podzielić na cztery główne kategorie (N, W, S i E),
to tylko 16% badanej powierzchni miałoby azymut ekspozycji odpowiadający wystawie zachodniej. Spośród kierunków zachodnich (W, NW i SW) najliczniejsze są obszary o wystawie
południowo-zachodniej (Ryc. 5.23). Obejmują łącznie około 12% analizowanego obszaru, a ich
liczba wynosi 278 płatów (Zał. 5). Gęstość występowania jednostki wynosi około 3,1 płata na
kilomentr kwadratowy. Płaty eksponowane na południowy zachód mają względnie duże rozmiary. Przeciętna wielkość jednostek wynosi 3,9 ha, ale największy płat obejmuje tylko 0,5%
całego obszaru. Płaty mają stosunkowo skomplikowane zarysy. Średnia wartość wskaźnika
kształtu wynosi 1,8. Niewielka długość granic kategorii (391 km) jest związana z niewielką
liczbą jednostek. Gęstość granic wynosi 4300 m/km2. Komórki należące do tej kategorii mają
skupienie na poziomie 91%. Homogeniczne płaty są od siebie oddalone średnio o 105 m.
Obszary o wystawie zachodniej obejmują tylko około 6,8% analizowanej powierzchni
(Ryc. 5.23). Reprezentowane są przez 414 płaty o względnie małej powierzchni (średnio 1,5 ha;
Zał. 5). W krajobrazie, na jednym kilometrze kwadratowym, przeciętnie występuje 4,6 takich
jednostek. Największy płat o ekspozycji zachodniej ma powierzchnię obejmującą około 0,5%
analizowanego obszaru. Kategoria ma niską długość krawędzi jednostek, wynoszącą około
288 km. Odpowiada to gęstości granic równej przeciętnie 3200 m/km2. Kształty płatów są
zbliżone do prostych figur geometrycznych. Współczynnik kształtu jest równy 1,6. Komórki
kategorii mają względnie wyższy poziom rozproszenia. Wskaźnik agregacji oraz wskaźnik
identycznego sąsiedztwa są na poziomie 88%. Przeciętna odległość pomiędzy płatami kategorii wynosi 86,6 m.
Podobnym udziałem w krajobrazie cechują się obszary o wystawie północno-zachodniej.
Reprezentujące je w liczbie 313 płaty pokrywają około 6,7% całej powierzchni (Ryc. 5.23;
Zał. 5). Przeciętna liczba płatów, w przeliczeniu na jeden kilometr kwadratowy, wynosi 3,5.
Obiekty kategorii mają podobną długość krawędzi jak w przypadku obszarów eksponowanych na zachód. Ich gęstość wynosi około 3000 m/km2. Płaty są przeciętnie nieco większe
od eksponowanych na zachód. Ich średnia wielkość wynosi około 1,9 ha. Największy obiekt
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kategorii pokrywa tylko 0,3% badanego krajobrazu. Zarówno kształty płatów, jak i stopień
rozdrobnienia komórek mają podobne wartości jak w przypadku obszarów o wystawie zachodniej. Płaty są od siebie oddalone o największą odległość spośród wszystkich kategorii.
Przeciętny dystans pomiędzy nimi wynosi 141 m.
Najniższym udziałem w krajobrazie cechują się obszary płaskie (bez ekspozycji). W modelu są one reprezentowane przez 670 grup komórek, o przeciętnej powierzchni nieprzekraczającej 0,02 ha (Zał. 5). Łącznie pokrywają one 0,2% krajobrazu (Ryc. 5.23). Średnio na
jednym kilometrze kwadratowym powierzchni występuje 7,4 płata tej kategorii. Największy
płat pokrywa mniej niż 0,002% całej powierzchni. Łączna długość krawędzi obiektów tej
kategorii wynosi prawie 41 km, co odpowiada gęstości granic równej 460 m/km2. Kształty
płatów położonych poziomo są regularne. Wskaźnik kształtu wynosi 1,0. Komórki obiektów
mają bardzo niski procent identycznego sąsiedztwa oraz poziom agregacji równe około 25%.
Płaty są od siebie oddalone przeciętnie o 108 m.
5.2.2.1. Liczba jednostek ekspozycji stoków
Zróżnicowanie liczby jednostek ekspozycji stoków charakteryzuje się rozkładem dodatnio
asymetrycznym, zbliżonym do logarytmicznie normalnego, z krótkim spłaszczeniem z prawej strony (Ryc. 5.24). Świadczy to o większym udziale obserwacji o względnie niższych
liczebnościach płatów. Dodatnia wartość współczynnika kurtozy wskazuje na to, że rozkład
ma charakter leptokurtyczny. Przeprowadzona analiza zgodności rozkładu empirycznego
z rozkładem normalnym i logarytmicznie normalnym, na przyjętym poziomie istotności, w obu
przypadkach dała podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej. Minimalna liczba jednostek
ekspozycji stoków obserwowanych w polach podstawowych wynosiła 5, a maksymalna 78.
Rozkład ujawnił niewyraźnie zaznaczającą się klasę modalną (20; 30> płatów, do której trafiło
ponad 26% wszystkich obserwacji.
Kryterium: liczba jednostek ekspozycji stoków; rozkład: logarytmicznie normalny
Test chi-kwadrat = 19,23; df = 5; p = 0,00
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Ryc. 5.24. Liczba jednostek ekspozycji stoków (Ljekspoz) w polach podstawowych
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Tab. 5.12. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek ekspozycji stoków
Liczba jednostek ekspozycji stoków
(Ljekspoz)
(59; 78>
(41; 59>
(23; 41>
(1; 23>
1

Bonitacja
punktowa
5
4
3
2
1

Różnorodność
bardzo duża
duża
średnia
mała
brak

Ryc. 5.25. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie liczby jednostek ekspozycji stoków (RLjekspoz):
1 – granica jednostki ekspozycji stoków (zob. Ryc. 4.9); 2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy

Analiza miar zmienności wykazała duże zróżnicowanie liczby jednostek – pozostające
na poziomie 55%. Wartość przeciętna zróżnicowania cechy od średniej liczebności płatów
wynosiła 15,6. Otrzymana wartość statystyki Morana (0,06) świadczy o prawdopodobnie
(na poziomie istotności 0,01) klastrowym charakterze przestrzennej zmienności parametru.
Wartości kryterium poddano klasyfikacji bonitacyjnej. Pola podstawowe cechujące się brakiem
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różnorodności ekspozycji stoków zdefiniowano jako takie, które zawierają wyłącznie jeden
płat. Całkowity zakres zmienności <5; 78> został podzielony na cztery równe przedziały,
które poddano bonitacji punktowej (Tab. 5.12).
W omawianym obszarze nie zaobserwowano pól podstawowych cechujących się brakiem zróżnicowania ekspozycji stoków (Ryc. 5.25). Obszary o bardzo dużej liczbie jednostek
występują nieregularnie, pokrywając łącznie około 5% pól podstawowych. Najczęściej są
położone w obrębie den dolin. Wysoka różnorodność jest w nich związana z występowaniem
wąskich ciągów pikseli o zmiennej ekspozycji. Podobne zjawisko zaobserwowano w polach
podstawowych cechujących się zróżnicowaniem dużym (15% populacji), a czasami także
średnim (33% populacji). Względnie małą liczbą jednostek <5; 23> cechowała się blisko
połowa pól podstawowych. Analiza wykazała, że w większości przypadków pola te były położone w obrębie wierzchowinowych wzgórz i rozdzielających je płytkich fragmentów dolin.
5.2.2.2. Liczba kategorii ekspozycji stoków
Liczba kategorii jednostek ekspozycji stoków charakteryzuje się rozkładem ujemnie asymetrycznym (Ryc. 5.26). W populacji próby dominują elementy o wysokiej liczbie kategorii
ekspozycji. W polach podstawowych minimalna liczba kategorii wynosiła 3, a maksymalna 9.
Rozkład ma wyraźnie uwydatnioną klasę modalną. Aż 50% wszystkich obserwacji ma stoki
eksponowane w ośmiu kierunkach lub poziome. Analiza zgodności rozkładu empirycznego
z rozkładem normalnym nie pozwala na przyjęcie hipotezy o ich zgodności.
Kryterium: liczba kategorii jednostek ekspozycji stoków; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 206,13; df = 2; p = 0,00
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Ryc. 5.26. Liczba kategorii ekspozycji stoków (Ltekspoz) w polach podstawowych

Analiza autokorelacji przestrzennej wykazała klastrową strukturę zróżnicowania liczby kategorii ekspozycji stoków. Wartość wskaźnika Morana (0,08) świadczy o istnieniu
pozytywnej autokorelacji przestrzennej na poziomie istotności 0,01. Liczebności kategorii
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ekspozycji stoków w polach podstawowych poddano klasyfikacji bonitacyjnej. Brak różnorodności zdefiniowano jako występowanie w obrębie pola podstawowego jednego kierunku
nachylenia zboczy. Żadne z pól nie spełniało tego kryterium. Całkowity zakres zmienności
został podzielony na cztery równe przedziały, które poddano bonitacji punktowej (Tab. 5.13).
Tab. 5.13. Klasyfikacja. bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii ekspozycji stoków
Liczba kategorii ekspozycji stoków
(Ltekspoz)
(7; 9>
(5; 7>
(3; 5>
(1; 3>
(0; 1>

Bonitacja
punktowa
5
4
3
2
1

Różnorodność
bardzo duża
duża
średnia
mała
brak

Ryc. 5.27. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie liczby kategorii ekspozycji stoków (RLtekspoz):
1–3 – jak na Ryc. 5.25
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Podobnie jak dla liczby jednostek (Ryc. 5.25), kartogram z oceną liczby kategorii ekspozycji stoków cechuje duża mozaikowość (Ryc. 5.27). Aż 58% wszystkich pól podstawowych
charakteryzowała się bardzo dużą różnorodnością. Na uwagę zasługuje większa różnorodność
zachodniej i centralnej części obszaru badań niż części wschodniej. Tylko nieznaczna część
obszaru OPN (około 17% pól podstawowych) cechowała się różnorodnością średnią bądź małą.
5.2.2.3. Entropia zróżnicowania ekspozycji stoków
Rozkład entropii zróżnicowania ekspozycji stoków w polach podstawowych (Ryc. 5.28)
ma charakter ujemnie asymetryczny, z krótkim spłaszczeniem lewostronnym. Jego postać jest
zupełnie odmienna od rozkładu liczby jednostek ekspozycji stoków (Ryc. 5.24) i wykazuje
pewne podobieństwo do rozkładu liczby kategorii ekspozycji stoków (Ryc. 5.26). W rozkładzie dominują wyższe wartości entropii. Wskazuje to na wysoką równomierność wypełnienia
przestrzeni przez poszczególne kategorie. Do klasy modalnej (1,6; 1,8> trafiło ponad 31%
pól podstawowych. Rozkład empiryczny próbowano opisać za pomocą rozkładu normalnego.
Jednak na poziomie odniesienia 0,05 nie ma podstaw do przyjęcia hipotezy o ich zgodności.
Przeciętna wartość entropii estymowana medianą wynosi 1,57. Zakres zmienności parametru
wynosił <0,27; 2,02>.
Kryterium: entropia ekspozycji stoków; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 31,47; df = 4; p = 0,00
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Ryc. 5.28. Entropia zróżnicowania ekspozycji stoków (SHDIekspoz) w polach podstawowych

Entropia zróżnicowania ekspozycji stoków cechuje się niskim poziomem zmienności
(około 17,6%). Wartość przeciętna odchylenia parametru od wartości średniej wynosi 0,27.
Otrzymana wartość statystyki Morana (0,08) potwierdza wysokie prawdopodobieństwo klastrowej przestrzennej struktury zmienności kryterium. Zakres zmienności parametru został
poddany klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 5.14).
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Tab. 5.14. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii zróżnicowania ekspozycji stoków
Entropia zróżnicowania
ekspozycji stoków (SHDIekspoz [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(1,515; 2,020>

5

bardzo duża

(1,101; 1,515>

4

duża

(0,505; 1,010>

3

średnia

(0,0; 0,505>

2

mała

0

1

brak

Przestrzenny rozkład entropii (Ryc. 5.29) jest zbliżony do rozkładu ocen liczby kategorii
ekspozycji stoków (Ryc. 5.27). Znakomita większość pól podstawowych cechuje się dużym
(41%) bądź bardzo dużym (56%) poziomem różnorodności. Najwyższym poziomem zróżnicowania ekspozycji stoków cechują się obszary położone w centralnej i zachodniej części
obszaru badań. Nieznacznie niższym poziomem zróżnicowania cechują się obszary położone
we wschodniej części wierzchowiny.

Ryc. 5.29. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie entropii zróżnicowania ekspozycji stoków
(SHDIekspoz): 1–3 – jak na Ryc. 5.25
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5.2.3. Nachylenia stoków
Opracowany model nachyleń stoków obejmuje dziewięć kategorii (Ryc. 4.10). Sklasyfikowane wydzielenia występują w łącznej liczbie 742 płatów (Zał. 2). Odpowiada to
przeciętnej liczbie około 8,2 płata na kilometr kwadratowy. Rozkład wielkości obszarów
o jednorodnym kącie nachylenia zboczy ma charakter silnie dodatnio asymetryczny, z dominującą klasą modalną (0; 0,5> km2 – ponad 87% wszystkich obserwacji. Przeciętna
wielkość płatów estymowana za pomocą mediany wynosi 4400 m2. Największy obszar
o homogenicznym nachyleniu stoków zajmuje ponad 38,3% badanego krajobrazu. Łączna
długość granic pomiędzy płatami wynosi ponad 94,5 km. Model zróżnicowania nachyleń
stoków, na poziomie krajobrazu, cechuje się przeciętną różnorodnością kategorii. Wartość
entropii w przybliżeniu równa 1 jest spowodowana brakiem małych płatów o odmiennych
nachyleniach zboczy w stosunku do swojego otoczenia. Prawdopodobieństwo zdarzenia,
w którym dwie losowo wybrane komórki są położone wewnątrz płatów o odmiennych wartościach nachylenia, wynosi około 50%. Poszczególne kategorie nachyleń zboczy występują
w silnie zróżnicowanych proporcjach (SHEI = 0,4).

Kryterium: nachylenia stoków; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat= 736678,87; df = 2; p = 0,00
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Ryc. 5.30. Rozkład nachyleń stoków w OPN i jego okolicach

Zróżnicowanie nachyleń stoków charakteryzuje się rozkładem dodatnio asymetrycznym
z długim spłaszczeniem z prawej strony (Ryc. 5.30). W populacji próby dominowały elementy o niskich wartościach parametru. Wyraźną asymetrię ilustruje wartość współczynnika
skośności (2,11). Leptokurtyczny charakter rozkładu sprawia, że elementy próby są bardziej
skupione wokół wartości przeciętnej niż ma to miejsce w przypadku rozkładu Gaussa. Dominanta będąca najlepszym punktowym estymatorem wartości przeciętnej w populacjach
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asymetrycznych wynosi 1,72°. Wartości nachyleń stoków są zmienne w zakresie od 0°
(obszary położone poziomo) do 43,5°. Analizowana próba ma bardzo wyraźnie zaznaczoną
klasę modalną (0; 5°>. W trzech pierwszych klasach (o nachyleniach stoków: 0–5°; 5–10°
i 10–15°) zanotowano nieco ponad 95% wszystkich obserwacji (Zał. 6). Klasy o wysokich
kątach nachyleń stoków (30–35°, 35–40° i 40–45°) charakteryzowały się niskimi liczbami
elementów próby, kolejno: 315; 150 i 41 komórek. Przeprowadzona analiza zgodności rozkładu
empirycznego z rozkładem logarytmicznie normalnym i normalnym, na przyjętym poziomie
istotności, w obu przypadkach dała podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej. Na uwagę
zasługuje wysoki poziom zmienności nachyleń stoków. Współczynnik zmienności wynosił
niemal 90%, a przeciętna wartość odchylenia od średniej wynosiła prawie 4,5°.
Aż 67,5% powierzchni analizowanego obszaru charakteryzuje się morfologią płaską
bądź niewielkim nachyleniem stoków (0–5°; Ryc. 5.30). Miejsca takie występują głównie
w obszarach wierzchowiny (Ryc. 4.10), tworząc 140 rozległych płatów o przeciętnej wielkości
43,4 ha (Zał. 6). Gęstość występowania jednostek wynosi 1,6 płata na kilometr kwadratowy.
Największy płat pokrywa 38,3% analizowanego obszaru. Komórki obiektów tej kategorii
cechują się wysokim poziomem skupienia. Współczynnik agregacji oraz procent identycznego
sąsiedztwa wynoszą ponad 98%. Poza rozległymi połaciami wierzchowiny obszary płaskie
oraz o nieznacznym kącie nachylenia występują także w dnach głównych dolin. Łączna
długość krawędzi obiektów kategorii wynosi ponad 459 km, co jest równoznaczne gęstości
występowania granic na poziomie 5100 m/km2. Kształty płatów znacznie odbiegają od zarysu
prostych figur izometrycznych. Przeciętna odległość pomiędzy nimi wynosi około 62 m.
Obszary o nachyleniach zboczy 5–10° występują zarówno tuż poniżej powierzchni
wierzchowiny, jak i powyżej den dolin (Ryc. 4.10). Charakterystyczne jest zróżnicowanie
szerokości płatów obu pozycji morfologicznych. Używając terminologii Speighta (1990),
można stwierdzić, że dolne części stoków (ang. lower/toe slope) ciągną się wąską, 20–30-metrową strefą wzdłuż spłaszczeń den dolin. Najwyższe fragmenty górnych części stoków (ang.
upper slope) tworzą szerokie, kilkusetmetrowe strefy występujące wzdłuż dolin głównych
i dolin niższego rządu (np. Ryc. 4.17: I7). Poza nimi wzrost nachyleń zboczy jest także
obserwowany w obrębie wzgórz o charakterze twardzielców bądź ostańców denudacyjnych
(np. D14), niecek ablacyjnych (np. C13) i dolinek typu rozłogi (np. B9). Obszary o nachyleniach zboczy 5–10° występują na około 20,7% powierzchni (Ryc. 5.30). Tworzą 195 płatów
o gęstości występowania 2,2 płata na kilometr kwadratowy (Zał. 6). Statystycznie mają one
znacznie mniejsze rozmiary od obszarów płaskich. Ich przeciętna wielkość wynosi 9,6 ha.
Największy płat obejmuje 13% powierzchni. Kształtami nawiązują do krawędzi dolin, dlatego
są najczęściej wydłużone. Wskaźnik SHAPE ma względnie wysoką wartość 1,9. Wydłużone kształty płatów powodują, że łączna długość ich krawędzi osiąga maksymalną wartość
716 km. Gęstość linii krawędziowych wynosi około 7900 m/km2. Komórki płatów cechują
się wskaźnikami identycznego sąsiedztwa oraz agregacji na poziomie około 90%. Płaty tej
kategorii są od siebie oddalone o średnio 84,4 m.
Stoki o nachyleniach 10–15° występują na 6,8% analizowanej powierzchni (Ryc. 5.30).
W krajobrazie występują 133 takie obszary, co odpowiada gęstości 1,5 płata na kilometr
kwadratowy (Zał. 6). Obiekty są statystycznie dwukrotnie mniejsze od płatów o nachyleniu
5–10°. Ich przeciętna wielkość wynosi 4,6 ha. Największy płat tej kategorii obejmuje 0,7%
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analizowanej przestrzeni. Podobnie jak w przypadku stoków o nachyleniu 5–10°, ich położenie jest związane z rozcięciami erozyjnymi dolin (Ryc. 4.10). W profilach morfologicznych
zajmują pozycje: poniżej najwyższej części górnych stoków oraz powyżej najniższej części
dolnych stoków (Ryc. 4.17). Kształty płatów są uzależnione od ich położenia. W lokalizacjach występujących wzdłuż osi głównych dolin płaty są wąskie (najczęściej o szerokości
do około 100 m) i wydłużone. Kształty obiektów zmieniają się w obrębie wylotów głęboko
wciętych dolin niższego rzędu. Ich szerokość często rośnie wtedy do ponad 100 m. Średnia
wartość wskaźnika kształtu wynosi 2,7 i jest wyższa od poprzednio omawianych niemal
o 30%. Łączna długość granic obiektów tej kategorii wynosi ponad 403 km, a gęstość granic
ponad 4400 m/km2. Komórki płatów mają większe rozproszenie od poprzednio omawianych
kategorii. Procent identycznego sąsiedztwa oraz wskaźnik agregacji osiągają poziom 84%.
Płaty są od siebie bardziej oddalone niż obiekty o mniejszym nachyleniu stoków. Przeciętna
odległość pomiędzy nimi wynosi około 100 m.
Zbocza o nachyleniu 15–20° występują w obrębie dolin głównych oraz u wylotu niektórych dolin niższego rzędu (Ryc. 4.10). Stanowią one strefy przejściowe pomiędzy górnymi
i dolnymi oraz środkowymi częściami stoków (Ryc. 4.17). W bardzo stromych fragmentach
zboczy płaty tej kategorii, od góry i od dołu, rozdzielają strefy o większym nachyleniu
(np. Ryc. 4.17: H11). W stokach o mniejszej pochyłości stanowią pojedyncze, niczym nierozdzielone płaty rozciągające się wzdłuż osi dolin (np. E10). Występują w 128 płatach, zajmując
3,3% analizowanego obszaru (Zał. 6). Gęstość występowania tej kategorii wynosi 1,4 płata na
kilometr kwadratowy. Przeciętna wielkość płatów wynosi 2,3 ha. Największy płat obejmuje
0,3% analizowanej powierzchni. Długość krawędzi wszystkich obiektów kategorii wynosi
nieco ponad 210 km, co jest równorzędne gęstości 2300 m/km2. Wskaźnik kształtu płatów
wynoszący 2,2 wskazuje na bardziej regularne obrysy niż w poprzednio omawianej kategorii.
Komórki płatów cechują się podobnym poziomem skupienia jak komórki z nachyleniem
stoków 10–15°. Przeciętna odległość pomiędzy płatami wynosi około 105 m.
Nachylenia stoków 20–25° ma łącznie tylko około 1,3% analizowanej powierzchni
(Ryc. 5.30). Gęstość występowania płatów wynosi około jednego płata na kilometr kwadratowy (Zał. 6). Obiekty tej kategorii są statystycznie niemal o połowę mniejsze od płatów
obszarów o nachyleniu 15–20° i jest ich tylko 94. Największy obiekt pokrywa zaledwie 0,1%
powierzchni całego obszaru. Fragmenty stoków o nachyleniu 20–25° występują niemal wyłącznie w obrębie dolin głównych, tworząc wydłużone, owalne formy rozmieszczone wzdłuż ich
krawędzi. Daje się zauważyć prawidłowość polegającą na większym nagromadzeniu płatów
na zboczach wschodnich niż na zachodnich (Ryc. 4.17). Regułę tę można zaobserwować
w dolinach: Prądnika, Będkowskiej, Kluczwody i Zachwytu oraz częściowo – w dolnym
biegu Doliny Sąspowskiej. Płaty mają bardziej regularne kształty niż w przypadku kategorii nachylenia stoków 15–20° (Ryc. 4.10). Odzwierciedlają to: niższa wartość wskaźnika
kształtu oraz ponad dwukrotnie niższa sumaryczna długość krawędzi wszystkich jednostek (około 83 km). Gęstość krawędzi płatów wynosi około 920 m/km2. Miary agregacji
wykazują podobny poziom skupienia komórek jak w przypadku stoków o nachyleniach:
10–15° i 15–20°. Mniejsza liczba płatów odzwierciedla się także w większym oddaleniu
płatów od siebie, wynoszącym przeciętnie około 150 m.
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Z wyższymi wartościami nachyleń stoków (25–30°, 30–35°, 35–40° oraz 40–45°) mamy
do czynienia sporadycznie. Cztery wymienione kategorie pokrywają łącznie zaledwie 0,4%
całej powierzchni (Ryc. 5.30). Największy udział (0,3%) mają stoki o nachyleniach 25–30°.
Występują one w 40 płatach, z których największy obejmuje 0,1% analizowanej przestrzeni
(Zał. 6). Obszary o wysokim stopniu nachylenia zboczy występują wyłącznie w obrębie najgłębiej wciętych fragmentów dolin. Przeciętne wielkości płatów zmieniają się w zakresie od
0,8 ha (dla obszarów o nachyleniach 35–40°) do 0,2 ha (dla obszarów o nachyleniach 40–45°).
Obszary o niższym kątach nachylenia zboczy mają najczęściej kształty wydłużone. Fragmenty stoków o większym nachyleniu występują punktowo i w małej liczbie płatów (2–8).
Najwyższe wartości nachyleń stoków stwierdzono we wschodnich zboczach doliny Prądnika
w rejonie Prądnika Czajowskiego (Ryc. 4.17: K14) oraz na południowych zboczach Doliny
Sąspowskiej w rejonie wąwozu Puklowiec (I13).
W analizowanym obszarze występują fragmenty zboczy oraz ściany skalne o nachyleniach przekraczających 45°, a nawet niewielkie fragmenty przewieszone. Brak takich kategorii w opracowanym modelu wynika z przyjętej rozdzielczości NMT oraz ze stopnia jego
generalizacji (zob. Numeryczny model terenu w rozdz. 4.2.3.2).

Ryc. 5.31. Zależność nachyleń stoków OPN i jego okolic od ekspozycji

Stopień nachylenia zboczy wykazuje pewną zależność od kąta ekspozycji stoków. Związek jest wyraźniej widoczny dla kątów mniejszych od około 17° (Ryc. 5.31). W opisywanym
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przedziale obszary o wystawie południowej zajmują największą część analizowanego obszaru. Tylko nieco mniejszą jego część zajmują obszary eksponowane w kierunku wschodnim
i północnym. Względnie ponad dwukrotnie mniejszą powierzchnią cechują się obszary
eksponowane w kierunku zachodnim. Dla kątów nachylenia stoków powyżej 17° wszystkie
kierunki ekspozycji stoków obejmują podobny zakres analizowanej przestrzeni.
Przeciętne nachylenia stoków obliczone dla różnych kierunków ekspozycji zmieniają się
w zakresie kilku stopni (Tab. 5.15). Największym nachyleniem cechują się stoki zachodnie.
Przeciętna wartość nastromienia zboczy wynosi 7,4°. Stoki eksponowane na północ mają
średnie nachylenie niższe o jeden stopień. Podobne wartości nachyleń zboczy (około 5,5°)
mają stoki obszarów eksponowanych na południe i wschód. Najwyższym poziomem zmienności parametru cechują się obszary o wystawie zachodniej.
Tab. 5.15. Przeciętne nachylenia stoków w zależności od ekspozycji

*

Cały obszar

Stoki i grzbiety*

Ekspozycja

śr. nachyl.
stoków [°]

odch.
standard. [°]

śr. nachyl.
stoków [°]

odch.
standard. [°]

N

6,3

5,5

8,4

6,0

E

5,3

4,8

6,8

5,4

S

5,6

4,9

7,5

5,5

W

7,4

7,6

9,8

7,3

na podstawie modelu zróżnicowania podstawowych form rzeźby terenu (Ryc. 4.17)

Średnie nachylenia zboczy, obliczone dla wybranych obszarów modelu morfologicznego
(stoki i grzbiety; Ryc. 4.17), mają wartości o 1,5–2,4° wyższe niż obliczone na podstawie
całego analizowanego obszaru (Tab. 5.15). Podobnie jak dla całego analizowanego obszaru,
największe nastromienie obserwowano dla obszarów o ekspozycji zachodniej i północnej.
Wartość przeciętna nachylenia zboczy o wystawie zachodniej osiąga niemal 10°. Analizowane
wartości cechowała jednak największa zmienność spośród wszystkich badanych kierunków
ekspozycji. Najbardziej połogie okazały się stoki eksponowane na wschód. Cechują się one
także najniższym poziomem zmienności.
Stoki o nachyleniu 0–35° mogą występować w każdej z czterech analizowanych kategorii ekspozycji (północnej, wschodniej, południowej i zachodniej; Ryc. 5.32). Udziały
poszczególnych typów usłonecznienia zmieniają się najczęściej w nieznacznym zakresie. Na
uwagę zasługuje wyższy udział ekspozycji zachodniej w strukturach zmienności obszarów
nachylonych pod kątem 20–35°. Fragmenty krajobrazu cechujące się wysokimi kątami
nachyleń zboczy (35–45°) nigdy nie są eksponowane na wschód. Niemal 50% powierzchni
wszystkich takich obszarów ma wystawę północną.
Niezależnie od występującego kierunku ekspozycji (północnej, wschodniej, południowej
i zachodniej), zawsze około 50–65% analizowanej powierzchni pokrywają obszary płaskie
bądź o niewielkim nachyleniu (0–5°), a udział stoków o większych nachyleniach stopniowo
się zmniejsza (Ryc. 5.33).
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Ryc. 5.32. Udział nachyleń stoków OPN i jego okolic w zależności od generalnego kierunku
ekspozycji

Ryc. 5.33. Udział nachyleń zboczy OPN i jego okolic w zależności od generalnego kierunku
ekspozycji

Różnorodność nachyleń stoków w polach podstawowych analizowana była za pośrednictwem czterech kryteriów szczegółowych: różnic maksymalnych i minimalnych nachyleń
stoków, liczby jednostek nachyleń stoków, liczby kategorii nachyleń stoków oraz entropii.
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5.2.3.1. Zróżnicowanie nachyleń stoków
Zróżnicowanie spadków terenu charakteryzuje się rozkładem dodatnio asymetrycznym, zbliżonym do logarytmicznie normalnego, z krótkim spłaszczeniem z prawej strony
(Ryc. 5.34). W populacji dominują obszary o niewielkich i przeciętnych różnicach nachyleń
stoków. Ujemna wartość kurtozy wskazuje na mniejszą smukłość rozkładu w stosunku do
rozkładu normalnego (rozkład platokurtyczny). Wyniki analizy, na przyjętym poziomie
istotności, nie pozwalają na potwierdzenie zgodności badanego rozkładu z rozkładem
logarytmicznie normalnym i normalnym. Minimalna wartość różnicy nachyleń stoków
wynosi nieco ponad 2°, a maksymalna około 46°. Rozkład ma bardzo wyraźnie zaznaczoną
klasę modalną występującą w przedziale (5; 10°>. Trafia do niej około 36% wszystkich
obserwacji. Na uwagę zasługuje zrównoważony rozkład nachyleń stoków dla zakresów
zmienności: <0; 5°> oraz (10; 35°>. Zaobserwowano w nich podobną liczbę elementów
populacji (około 8–13%).
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Kryterium: różnica nachylenia stoków; rozkład: logarytmicznie normalny
Test chi-kwadrat = 77,75; df = 6; p = 0,00
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Ryc. 5.34. Zróżnicowanie nachyleń stoków (ΔN) w polach podstawowych

Populacja różnic nachyleń stoków cechuje się dużą zmiennością, na poziomie prawie 65%. Świadczy to o znacznym zróżnicowaniu morfologicznym analizowanego obszaru.
Przeciętna wartość odchyleń analizowanej cechy od wartości średniej wynosiła około 10°.
Wyniki analizy autokorelacji (statystyka Morana – 0,32) wskazują na poziomie istotności 0,01,
że przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika ma strukturę klastrową. Efekt klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej wartości kryterium prezentuje Tab. 5.16.
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Tab. 5.16. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena zróżnicowania nachyleń stoków
Różnica nachyleń stoków
(ΔN [°])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(35,75; 47,0>

5

bardzo duża

(24,50; 35,75>

4

duża

(13,25; 24,5>

3

średnia

(2,00; 13,25>

2

mała

–

1

brak

Ryc. 5.35. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie zróżnicowania nachyleń stoków (RΔN):
1, 2 – poziomice (główne i podrzędne); 3 – obszar OPN; 4 – ciek powierzchniowy

W analizowanym obszarze nie ma pól podstawowych mających jednorodne nachylenie
stoków (Ryc. 5.35). Małą różnorodnością charakteryzują się rozległe połacie wierzchowiny
położone zarówno po zachodniej, jak i po wschodniej stronie doliny Prądnika. Aż 53% pól
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podstawowych otrzymało taką ocenę. Początkowe fragmenty dolin, położone w obrębie lejów
źródłowych, cechują się średnim poziomem różnorodności nachyleń stoków. Prawidłowość ta
zaznacza się w obrębie wszystkich dolin analizowanego obszaru. Duży poziom różnorodności
ma 18% pól podstawowych zlokalizowanych w obrębie najsilniej rozciętych erozyjnie fragmentów dolin: Prądnika, Sąspowskiej, Będkowskiej i Kluczwody. Zaledwie 1% pól cechuje
się różnorodnością bardzo dużą. Są one zlokalizowane w obrębie wschodniego zbocza doliny
Prądnika, pomiędzy wylotem Doliny Sąspowskiej a górą Okopy (K13–K15, L14–L15) oraz
w północnym zboczu Chełmowej Góry (I13).
5.2.3.2. Liczba jednostek nachyleń stoków
Zróżnicowanie liczby jednostek nachyleń stoków charakteryzuje się rozkładem platokurtycznym, zbliżonym do normalnego, o niewielkiej dodatniej asymetrii (Ryc. 5.36).
W populacji pól podstawowych dominują obszary o przeciętnej liczbie płatów 3–6. Liczba
jednostek w poszczególnych polach podstawowych zmieniała się w zakresie od 1 do 10.
Minimalną liczbę płatów obserwowano w 9% pól podstawowych, a maksymalną – wyłącznie w 1%. Rozkład ma charakter wielomodalny, z klasami modalnymi liczącymi 4 i 6 płatów.
W obu sytuacjach liczebność pól podstawowych wynosiła około 16%. Wyniki analizy, na
przyjętym poziomie istotności, nie pozwalają na potwierdzenie zgodności badanego rozkładu
z rozkładem normalnym.
Kryterium: liczba jednostek nachyleń stoków; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 31,76; df = 7; p = 0,00

70

16,4%

60

16,4%

liczba pól podstawowych [ – ]

15,0%

14,4%

50

40

10,6%
9,2%

8,9%
30

5,3%

20

3,3%
10
0,6%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

liczba płatów [ – ]

Ryc. 5.36. Liczba jednostek nachyleń stoków (Ljnachyl) w polach podstawowych

Rozkład liczby jednostek w polach podstawowych charakteryzuje się dużym poziomem
zmienności, sięgającym 47%. Przeciętne odchylenie liczby płatów od wartości średniej
wynosiło około 2. Analiza autokorelacji wykazała klastrową strukturę zróżnicowania liczby
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jednostek nachyleń stoków. Wartość wskaźnika Morana (0,20) dowodzi istnienia pozytywnej
autokorelacji przestrzennej na poziomie istotności 0,01. Przedział zmienności parametru został
poddany klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 5.17).
Tab. 5.17. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek nachyleń stoków
Liczba jednostek nachyleń
stoków (Ljnachyl)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(8; 10>

5

bardzo duża

(6; 8>

4

duża

(4; 6>

3

średnia

(1; 4>

2

mała

(0; 1>

1

brak

Ryc. 5.37. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie liczby jednostek nachyleń stoków (RLjnachyl):
1 – zróżnicowanie nachyleń stoków; 2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy

Kartogram prezentujący ocenę liczby homogenicznych płatów w polach podstawowych (Ryc. 5.37) ma strukturę mozaikową i w znacznym stopniu odbiega od obrazu,
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jaki obserwowano na Ryc. 5.35. „Spokojniejsza” morfologia powierzchni wierzchowiny
uwydatnia się bardziej po wschodniej stronie doliny Prądnika niż po zachodniej. Pomiędzy
Skałą a Cianowicami Dużymi występuje duży obszar o zbliżonych nachyleniach stoków.
Po zachodniej stronie doliny morfologia wierzchowiny jest bardziej urozmaicona. Duża
liczba pól podstawowych cechuje się małym bądź średnim poziomem różnorodności. Homogeniczną morfologię terenu mają także niektóre pojedyncze pola występujące w północnej
i zachodniej części analizowanego obszaru. Łącznie 9% pól podstawowych charakteryzuje
brak różnorodności liczby jednostek nachyleń stoków. Aż 40% pól podstawowych uzyskało
kategorię małej różnorodności. Są one zlokalizowane w różnych częściach wierzchowiny.
Średnim poziomem różnorodności cechuje się 31% pól podstawowych. Są one położone
głównie w obrębie wstępnych fragmentów dolin (np. Ryc. 5.37: B15), ostańcowych wzgórz
(np. D16), niecek ablacyjnych lub rozłogów (np. N12). Wysokim poziomem różnorodności
cechuje się 16% pól podstawowych położonych w dolinach (np. L16), na wierzchowinie
(np. P2) oraz w krawędziowych częściach dolin – na ich kontakcie z wierzchowiną (np. B10).
Bardzo dużą różnorodnością cechuje się 4% pól podstawowych, które są zlokalizowane
głównie w obrębie głęboko wciętych fragmentów głównych dolin.
5.2.3.3. Liczba kategorii nachyleń stoków
Analiza autokorelacji przestrzennej wykazała klastrową strukturę zróżnicowania liczby kategorii nachyleń stoków w polach podstawowych. Wartość wskaźnika Morana (0,25)
świadczy o istnieniu pozytywnej autokorelacji przestrzennej na poziomie istotności 0,01.
Niewielka liczba kategorii nachyleń stoków (0–5°, 5–30° i 30–45°) powoduje, że analizy tego
kryterium ograniczono do klasyfikacji bonitacyjnej, bonitacji punktowej (Tab. 5.18) i oceny
różnorodności (Ryc. 5.38).
Tab. 5.18. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii nachyleń stoków
Liczba kategorii
nachyleń stoków (Ltnachyl)

Bonitacja punktowa

Różnorodność

(2; 3>

5

bardzo duża

–

4

duża

(1; 2>

3

średnia

–

2

mała

(0; 1>

1

brak

Brak zróżnicowania kategorii nachyleń stoków obserwowano w 9% pól podstawowych
(Ryc. 5.38). Wszystkie pola są zlokalizowane w obrębie różnych części wierzchowiny, głównie
we wschodniej części analizowanego obszaru. Oznaczają jej monotonne, płaskie bądź słabo
nachylone fragmenty. Aż w 81% pól podstawowych odnotowano dwie kategorie nachyleń
stoków wyznaczające średni poziom różnorodności. Obszary takie są zlokalizowane w obrębie
bardziej morfologicznie urozmaiconych fragmentów wierzchowiny (np. C6) oraz w słabiej
rozciętych erozyjnie fragmentach dolin (np. E9). Bardzo dużym poziomem różnorodności
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cechuje się 10% pól podstawowych, które są zlokalizowane w otoczeniu płaskich den głęboko
wciętych fragmentów dolin (np. K12). Poza jednym wyjątkiem (A17) pola takie położone są
wewnątrz OPN.

Ryc. 5.38. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie liczby kategorii nachyleń stoków (RLtnachyl):
1–3 – jak na Ryc. 5.37

5.2.3.4. Entropia zróżnicowania nachyleń stoków
Rozkład entropii zróżnicowania nachyleń stoków ma charakter bimodalny, lewostronnie
asymetryczny (Ryc. 5.39). Pierwsza klasa modalna obejmuje pola cechujące się brakiem
różnorodności nachyleń stoków. Takich pól jest około 13%. Druga klasa modalna obejmuje
obszary mające dwie kategorie nachyleń stoków (najczęściej obszary płaskie i o nachyleniu
mniejszym od 30°). Znalazło się w niej około 29% pól podstawowych. Wartość przeciętna
entropii estymowana medianą wynosi 0,42. Przedział zmienności parametru wynosi <0; 0,97>.
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Kryterium: entropia nachyleń stoków; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 174,35; df = 7; p = 0,00
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Ryc. 5.39. Entropia zróżnicowania nachyleń stoków (SHDInachyl) w polach podstawowych

Entropia nachyleń stoków cechuje się wysokim poziomem zmienności (około 54%).
Przeciętne odchylenie od wartości średniej wynosi 0,23. Otrzymana wartość statystyki Morana
równa 0,14 świadczy o tym, że prawdopodobieństwo, że przestrzenna zmienność entropii
nachyleń stoków jest dziełem przypadku, jest mniejsze niż 1%. Zakres zmienności entropii poddano klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 5.19).
Tab. 5.19. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii zróżnicowania nachyleń stoków
Entropia zróżnicowania nachyleń
stoków (SHDInachyl [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(0,75; 1,0>

5

bardzo duża

(0,50; 0,75>

4

duża

(0,25; 0,50>

3

średnia

(0,0; 0,25>

2

mała

0

1

brak

Przestrzenny rozkład ocen entropii nachyleń stoków cechuje się strukturą mozaikową
(Ryc. 5.40). Niemal połowa pól podstawowych wykazuje duży poziom różnorodności. Pola
takie zlokalizowane są w różnych częściach analizowanego obszaru. Pod względem nachyleń
zboczy największym jednorodnym rejonem jest fragment wierzchowiny położony na wschód
od granic OPN. Pojedyncze pola bądź małe klastry cechujące się brakiem różnorodności
lub różnorodnością małą występują także po stronie północnej i zachodniej OPN. Pola powierzchni obszarów o jednorodnym nachyleniu zboczy są tam jednak znacznie mniejsze, ich
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powierzchnia najczęściej wynosi 25–50 ha. W analizowanym obszarze sklasyfikowano dwa
pola podstawowe cechujące się bardzo dużą różnorodnością (I13 i L15). Oba są położone
wewnątrz obszaru OPN. Pierwsze obejmuje północne zbocza Chełmowej Góry, a drugie
zachodnie zbocza Góry Koronnej.

Ryc. 5.40. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie entropii nachyleń stoków (SHDInachyl):
1–3 – jak na Ryc. 5.37

5.2.4. Krzywizna stoków
Zróżnicowanie kształtu powierzchni morfologicznej analizowano w kontekstach krzywizny planarnej (Ryc. 4.11) i wertykalnej (Ryc. 4.12). Wykorzystywano klasy przekształcone,
w których wyodrębniono kategorię obszarów płaskich i o niewielkim nachyleniu stoków
(zob. Mapy krzywizny stoków w rozdz. 4.2.3.2). Oba modele miały po trzy kategorie morfologiczne. W przypadku krzywizny planarnej były to: obszary o tendencji do dywergencji
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spływu powierzchniowego, obszary płaskie i o niewielkim nachyleniu zboczy oraz obszary
wykazujące tendencję do konwergencji spływu. W przypadku krzywizny wertykalnej były
to: stoki wklęsłe w profilu, obszary płaskie i o niewielkim nachyleniu oraz stoki wypukłe
w profilu.
Klasa krzywizny planarnej obejmuje 2743 płaty (Zał. 2). Odpowiada to liczbie 30,5 płata
na kilometr kwadratowy. Rozkład ich wielkości jest silnie dodatnio asymetryczny, z dominującą klasą modalną 0–1000 m2 (ponad 51% wszystkich obserwacji). Przeciętna wielkość
płatów estymowana medianą wynosi 800 m2. Największy płat należał do kategorii obszarów
płaskich i zajmował 34,3% analizowanego obszaru. Długość granic pomiędzy płatami wynosiła ponad 1192 km, co odpowiada gęstości granic równej około 13250 m/km2. Wskaźniki
różnorodności obliczone na poziomie krajobrazu dla obu atrybutów topograficznych mają
zbliżone wartości. Entropia wykazuje umiarkowane wartości około 1. Jest to związane z ograniczoną liczbą płatów o małych powierzchniach. Wartości wskaźników Simpsona wskazują
na 60-procentowe prawdopodobieństwo zdarzenia, w którym losowo wybrane komórki należą
do płatów dwóch odmiennych kategorii krzywizn. Wartości wskaźników SHEI (0,9) wskazują
na wysoką równomierność rozkładów poszczególnych kategorii.
Jak już wykazały analizy nachyleń stoków, aż 59,3% obszaru obejmuje kategoria terenów płaskich lub o nieznacznym nachyleniu zboczy (Zał. 8). Obszary takie występują
w liczbie 173 płatów i mają charakter zwarty. Procent identycznego sąsiedztwa komórek
wynosi aż 97,3%, a wskaźnik agregacji 97,4%. Na jednym kilometrze kwadratowym obszaru
badań występuje przeciętnie tylko 1,9 płata. Granice jednostek tej kategorii mają znaczną
długość wynoszącą ponad 550 km. Gęstość krawędzi wynosi ponad 6100 m/km2. Stanowi
to jednak tylko około 60% gęstości krawędzi wszystkich kategorii. Przeciętna wielkość
obszarów płaskich i o nieznacznym nachyleniu wynosi 0,31 km2, przy wysokim poziomie
zmienności wynoszącej aż 915%. Płaty kategorii cechują się dużą różnorodnością kształtów,
na poziomie około 87%. Przeciętna wartość wskaźnika kształtu wynosząca 1,7 wskazuje na
to, że obiekty kategorii nie cechują się nadmierną komplikacją form. Obszary płaskie są
od siebie oddalone przeciętnie o 72 m. W równym stopniu sąsiadują z obiektami dwóch
pozostałych kategorii.
Obszary wykazujące skłonność do dywergencji spływu powierzchniowego zajmują 23,0%
powierzchni analizowanego obszaru (Zał. 8). Występują one w wysokiej liczbie 1158 płatów,
co stanowi wartość ponad sześciokrotnie wyższą w stosunku do obszarów płaskich i o nieznacznym nachyleniu zboczy. Na jednym kilometrze kwadratowym występuje przeciętnie
13 płatów tej kategorii. Ogólna długość granic wszystkich obiektów wynosi ponad 905 km, co
stanowi gęstość granic równą około 10 km/km2. Kategoria cechuje się bardzo wysokim poziomem fragmentacji. Komórki obiektów wykazują wysoki, rzędu około 89%, poziom agregacji.
Przeciętna wielkość płatów jest ponad 15 razy mniejsza od wielkości płatów występujących
na obszarach płaskich i wynosi 0,02 km2. Obiekty cechują się wysokim, rzędu około 241%,
poziomem zmienności pola powierzchni. Największy płat pokrywa 0,5% analizowanego
obszaru. Kształty płatów wykazują wyższy poziom regularności i znacznie niższy poziom
zróżnicowania w stosunku do płatów obejmujących obszary płaskie. Obszary o tendencji do
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rozpływu są od siebie oddalone przeciętnie o 41 m. W podobnym stopniu graniczą z obiektami
dwóch pozostałych kategorii.
Obszary wykazujące tendencję do zbieżności spływu powierzchniowego obejmują
17,7% analizowanego obszaru (Zał. 8). Tereny takie występują w 1412 płatach, co stanowi
najliczniejszą populację spośród wszystkich kategorii tej klasy. Gęstość występowania wynosi 15,7 płata na kilometr kwadratowy. Obiekty tej kategorii wykazują wysoką zmienność
pola powierzchni, na poziomie 267%. Przeciętna wielkość płatów wynosi około 0,01 km2,
co stanowi najniższą wartość spośród wszystkich kategorii klasy. Największy płat kategorii
pokrywa tylko 0,4% analizowanego obszaru. Wysoka liczba obiektów sprawia, że łączna
długość krawędzi płatów wynosi aż 929 km. Gęstość granic jest na podobnym poziomie jak
w przypadku obszarów o tendencji do dywergencji spływu. Płaty wykazują także podobne
wartości zmienności wskaźników kształtu i jego wartości przeciętnej. Obszary o skłonności
do konwergencji spływu są od siebie oddalone o najmniejszą odległość spośród wszystkich
kategorii klasy. Odległość ta wynosi przeciętnie 35,2 m. Wartości wskaźników agregacji,
procentu identycznego sąsiedztwa oraz wskaźnika zróżnicowania granic wskazują na pewne podobieństwo przestrzennych struktur zróżnicowania kategorii obszarów wypukłych
i wklęsłych.
Klasa krzywizny wertykalnej liczy 1173 płaty (Zał. 2). Gęstość ich występowania jest
ponad dwukrotnie niższa niż w przypadku krzywizny planarnej i wynosi 13,0 płatów na kilometr kwadratowy. Rozkład wielkości płatów jest silnie dodatnio asymetryczny, z klasami
modalnymi: 0–0,001 km2 (około 40% wszystkich obserwacji) oraz 0,009–0,01 km2 (ponad
31% wszystkich obserwacji). Mediana wielkości płatów wynosiła 1800 m2. Największy płat
ma identyczne parametry jak w przypadku krzywizny planarnej. Długość krawędzi płatów
wynosi ponad 1027 km, co odpowiada gęstości granic równej aż 11410 m/km2. Struktury
przestrzenne obszarów płaskich lub o nieznacznym nachyleniu stoków występujące w klasach krzywizny planarnej i wertykalnej są niemal identyczne, dlatego analiza krajobrazu na
poziomie kategorii została w przypadku krzywizny profilu ograniczona do dwóch kategorii
kształtu pionowego stoków: wklęsłych i wypukłych.
Stoki o profilu wypukłym występują na większym obszarze niż stoki o profilu wklęsłym
(Zał. 9). Zajmują 24,3% analizowanej powierzchni i są reprezentowane przez 468 płaty (około 5,2 płata na kilometr kwadratowy). Długość granic kategorii wynosi około 733 km i jest
zbliżona do długości granic jednostek o profilu wklęsłym. Gęstość długości krawędzi wynosi
około 8150 m/km2. Największy płat opisujący obszary wypukłe zajmuje około 1,9% obszaru
badań i jest niemal czterokrotnie mniejszy od największego płata obszarów wklęsłych. Przeciętna wielkość obszarów o profilach wypukłych wynosi około 0,05 km2, co stanowi wartość
niemal dwukrotnie większą od przeciętnego rozmiaru płatów o profilu wklęsłym. Wartości
przeciętne miary kształtu obu typów stoków znajdują się na identycznym poziomie. Wskazuje
to na podobny stopień komplikacji ich granic. Na uwagę zasługuje względnie nieco wyższy
poziom zróżnicowania kształtów płatów o profilach wklęsłych.
Stoki o profilu wklęsłym występują na 16,4% badanego obszaru, w liczbie 553 płatów
(około 6,1 płata na kilometr kwadratowy; Zał. 9). Długość granic kategorii wynosi około
770 km (przy gęstości około 8560 m/km2). Największy płat reprezentujący obszary o profilu
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wklęsłym zajmuje niemal 7,6% analizowanej powierzchni. Przeciętna wielkość płatów wynosi około 0,03 km2. Rozkład wielkości jednostek jest jednak bardzo zróżnicowany, o czym
świadczy bardzo wysoka wartość współczynnika zmienności (około 1100%). Przeciętne
odległości pomiędzy płatami tych samych kategorii w obu przypadkach są na podobnym
poziomie i wynoszą około 55 m. Miary agregacji (procent identycznego sąsiedztwa, wskaźnik
agregacji oraz wskaźnik zróżnicowania granic) nie wykazują w obu analizowanych kategoriach istotnych różnic.
5.2.4.1. Liczba jednostek krzywizny planarnej
Liczba jednostek krzywizny planarnej w polach podstawowych ma rozkład asymetryczny, zbliżony do wykładniczego (Ryc. 5.41). Analiza dopasowania rozkładu empirycznego do
krzywej teoretycznej nie daje podstaw do odrzucenia hipotezy o ich zgodności. W rozkładzie
dominują pola o niższej liczbie płatów. Klasa modalna obejmuje przedział (0; 21> jednostek.
Niemal połowa pól podstawowych cechowała się takim zróżnicowaniem.
Kryterium: liczba jednostek krzywizny planarnej; rozkład: wykładniczy
Test chi-kwadrat = 9,56; df = 5; p = 0,08
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Ryc. 5.41. Liczba jednostek krzywizny planarnej (Ljplan) w polach podstawowych

Zmienność liczby jednostek krzywizny planarnej mieści się zakresie <1; 205> płatów.
Współczynnik zmienności wynoszący około 95,5% wskazuje na wysokie zróżnicowanie liczby
jednostek. Wartość statystyki Morana równa 0,16 świadczy o prawdopodobnie (α = 0,01)
klastrowym charakterze zmienności kryterium w polach podstawowych. Populację poddano
klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 5.20).
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Tab. 5.20. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek krzywizny planarnej
Liczba jednostek krzywizny
planarnej (Ljplan)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(153; 204>

5

bardzo duża

(102; 153>

4

duża

(51; 102>

3

średnia

(1; 51>

2

mała

(0; 1>

1

brak

Ryc. 5.42. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie liczby jednostek krzywizny planarnej (RLjplan):
1 – granica jednostki krzywizny planarnej (zob. Ryc. 4.11); 2 – obszar OPN;
3 – ciek powierzchniowy
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Aż 73% pól podstawowych cechuje się niską liczbą jednostek krzywizny poziomic
(Ryc. 5.42). W krajobrazie odzwierciedla się to niską dynamiką zmian rzeźby terenu. Obszary
takie występują głównie w rejonach wierzchowiny oraz w mniej urozmaiconych morfologicznie fragmentach dolin. Tylko 9% pól podstawowych wykazuje jednorodność krzywizny
planarnej. Największa taka strefa położona jest we wschodniej części obszaru objętego
opracowaniem, pomiędzy Skałą a Cianowicami Dużymi. Mniejsze homogeniczne obszary,
najczęściej składające się z pojedynczych pól podstawowych, są położone poza obszarem
OPN w rejonach: Czajowic (F14, G14), Bębła (E17), Murowni (I18, J19), Wielmoży (J1),
Sułoszowej (D1, D2) i w kilku innych miejscach. Średnią ocenę różnorodności liczby jednostek
krzywizny poziomic uzyskało 15% pól podstawowych. Większość z nich jest zlokalizowana
w obrębie różnych części dolin. Różnorodność duża i bardzo duża występuje odpowiednio
w 2% i 1% pozostałych pól. Wszystkie one są zlokalizowane w obrębie dna doliny Prądnika:
w Prądniku Czajowskim (K14), w Grodzisku (J7) oraz pomiędzy Grodziskiem a Pieskową Skałą (F5, G5). Pola, które uzyskały ocenę dużej różnorodności, położone są na zachód od Skały
(L7, M7), w Sąspowie (B8, C9), w Pieskowej Skale (D4) oraz w rejonie Woli Kalinowskiej (I7).
5.2.4.2. Liczba kategorii krzywizny planarnej
Wyniki analizy autokorelacji (statystyka Morana – 0,16) wskazują na poziomie istotności 0,01, że przestrzenna zmienność liczby kategorii krzywizny planarnej ma strukturę
klastrową. Niewielka liczba kategorii kryterium wymusiła ograniczenie kolejnych analiz do
przeprowadzenia bonitacji punktowej. Zastosowano trójstopniową ocenę poziomów różnorodności (Tab. 5.21).
Tab. 5.21. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii krzywizny planarnej
Liczba kategorii krzywizny
planarnej (Ltplan)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

3

5

bardzo duża

–

4

duża

2

3

średnia

–

2

mała

1

1

brak

Aż 88% pól podstawowych cechuje się występowaniem wszystkich trzech kategorii
krzywizny planarnej (Ryc. 5.43). Pola takie niemal w całości pokrywają obszar OPN. Występują one zarówno w obrębie dolin, grzbietów, jak i na dużych fragmentach wierzchowiny.
Pola podstawowe cechujące się brakiem lub średnim poziomem różnorodności występują
wyłącznie w obrębie wierzchowiny. Podobnie jak w przypadku wielu innych analiz, największy zwarty i pod względem zróżnicowania krzywizny planarnej homogeniczny obszar
rejonu badań jest położony pomiędzy Skałą a Cianowicami Dużymi. Mniejsze jednorodne
obszary i pojedyncze pola podstawowe są położone w różnych częściach wierzchowiny,
np. w rejonie: Bębła (E17), Czajowic (F14, G14), Murowni (I18, J19), Wielmoży (J1) i innych.
214

Ryc. 5.43. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie liczby kategorii krzywizny planarnej (RLtplan):
1–3 – jak na Ryc. 5.42

5.2.4.3. Entropia zróżnicowania krzywizny planarnej
Entropia zróżnicowania krzywizny poziomic w polach podstawowych cechuje się rozkładem asymetrycznym, bimodalnym (Ryc. 5.44). Pierwsza klasa modalna obejmuje obszary
jednorodne – niewykazujące zróżnicowania krzywizny planarnej. Takim rodzajem krajobrazu
cechuje się prawie 13% analizowanych pól podstawowych. Druga klasa modalna obejmuje
obszary o wysokim poziomie zróżnicowania krzywizny poziomic. Takich pól podstawowych
jest nieco ponad 26%, co stanowi liczbę dwukrotnie większą od powierzchni obszarów
jednorodnych. Wartość przeciętna entropii estymowana za pomocą mediany wynosi 0,81.
Zakres zróżnicowania entropii krzywizny planarnej mieści się w przedziale <0; 1,1>.
Parametr wykazuje duży poziom zmienności, około 56%. Przeciętne odchylenie od średniego
poziomu różnorodności (0,68) wynosiło 0,38. Badania autokorelacji przestrzennej potwierdziły prawdopodobnie klastrową strukturę zmienności entropii krzywizny planarnej. Wartość
wskaźnika Morana (0,24) świadczy o pozytywnej autokorelacji przestrzennej na poziomie
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istotności 0,01. Zakres zmienności kryterium poddano klasyfikacji, bonitacji punktowej
(Tab. 5.22) oraz ocenie różnorodności (Ryc. 5.45).
Kryterium: entropia krzywizny planarnej; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 361,64; df = 10; p = 0,00
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Ryc. 5.44. Entropia zróżnicowania krzywizny planarnej (SHDIplan) w polach podstawowych

Tab. 5.22. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii zróżnicowania krzywizny planarnej
Entropia zróżnicowania krzywizny
planarnej (SHDIplan [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(0,825; 1,1>

5

bardzo duża

(0,55; 0,825>

4

duża

(0,275; 0,55>

3

średnia

(0,0; 0,275>

2

mała

0

1

brak

Kartogram ocen krzywizny planarnej ilustruje zróżnicowanie krzywizny poziomic
(Ryc. 3.7). Aż 49% pól podstawowych uzyskało ocenę bardzo dużej różnorodności. Pola
takie obejmują głównie doliny: Prądnika, Sąspowską, Będkowską, Kluczwody, Korzkiewki
i Zachwytu oraz obszary zlokalizowane wzdłuż ich krawędzi. Dużym poziomem różnorodności charakteryzuje się 16% pól podstawowych położonych głównie w obrębie marginalnych
części zboczy dolin (np. E3, D14, P3, L11). Obszar wierzchowiny cechuje się brakiem różnorodności (9%), a w miejscu występowania wierzchowinowych wzgórz – małym (13%) bądź
średnim (13%) poziomem różnorodności krzywizny poziomic. Obszary takie rozdzielają wyżej
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wymienione doliny. Najbardziej rozległym, zwartym obszarem cechującym się brakiem bądź
niewielkim poziomem różnorodności krzywizny planarnej jest część wierzchowiny położona na
wschód od wschodnich granic OPN. Po stronie zachodniej parku powierzchnia wierzchowiny
jest znacznie bardziej urozmaicona morfologicznie. Spod zwartej pokrywy plejstoceńskich
lessów wynurzają się ostańcowe wzgórza powodujące lokalny wzrost dynamiki rzeźby.

Ryc. 5.45. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie entropii krzywizny planarnej (SHDIplan):
1–3 – jak na Ryc. 5.42

5.2.4.4. Liczba jednostek krzywizny profilu
Rozkład liczby jednostek krzywizny profilu w polach podstawowych ma charakter dodatnio asymetryczny, zbliżony do rozkładu gamma, z krótkim spłaszczeniem prawostronnym
(Ryc. 5.46). Dominują pola, w których liczba płatów waha się w przedziale (0; 15>. Takich pól
jest łącznie prawie 72%. Estymacja punktowa wykazała, że w 30 z nich występuje zaledwie
jedna jednostka krzywizny profilu (wartość modalna). Przeciętna liczba płatów estymowana
za pomocą mediany wynosi 11. Aproksymacja rozkładu za pomocą krzywej gamma, na
przyjętym poziomie istotności, nie pozwala na przyjęcie hipotezy o ich zgodności.
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Kryterium: liczba jednostek krzywizny profilu; rozkład: gamma
Test chi-kwadrat = 241,07; df = 3; p = 0,00
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Ryc. 5.46. Liczba jednostek krzywizny profilu (Ljprofil) w polach podstawowych

Liczba jednostek krzywizny profilu w polach podstawowych zmienia się w zakresie
<1; 50>. Populację charakteryzuje duża zmienność – na poziomie 72%. Wartość przeciętna
odchylenia od wartości średniej wynosi 8,9. Analiza autokorelacji przestrzennej wykazała, że
na poziomie istotności 0,01 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o klastrowej strukturze
zróżnicowania kryterium w polach podstawowych. Przedział zmienności wskaźnika poddano
klasyfikacji bonitacyjnej, bonitacji punktowej (Tab. 5.23) i ocenie różnorodności (Ryc. 5.47).
Tab. 5.23. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek krzywizny profilu
Liczba jednostek krzywizny
profilu (Ljprofil)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(37; 50>

5

bardzo duża

(25; 37>

4

duża

(12; 25>

3

średnia

(1; 12>

2

mała

(0; 1>

1

brak

Kartogram prezentujący przestrzenny rozkład ocen ma charakter mozaikowy i odzwierciedla dominację pól podstawowych o niskiej liczbie płatów. Podobnie jak w przypadku analiz
krzywizny poziomic, tak i tutaj część wierzchowiny położona na wschód od obszaru OPN
cechuje się budową jednorodną. Pojedyncze takie obszary występują także w innych rejonach wierzchowiny (np. A11, C12, G14, I18 czy J1). Małą różnorodnością krzywizny profilu
cechuje się 48% pól podstawowych położonych głównie w różnych rejonach wierzchowiny.
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Są to najczęściej obszary płaskie, w obrębie których występują ostańcowe wzgórza i niewielkie dolinki, leje bądź zapadliska krasowe. Średnią różnorodnością cechuje się 35% pól
podstawowych położonych w obrębie większych dolin. Jest to także dominująca kategoria na
obszarze OPN. Pola podstawowe wykazujące dużą (7%) i bardzo dużą (2%) różnorodność
krzywizny wertykalnej występują mozaikowo w różnych częściach analizowanego obszaru.
Najwyższym poziomem różnorodności cechują się pola położone w rejonach: Będkowic
(A20) i Jerzmanowic (A15, B15), w Prądniku Korzkiewskim (O19), w Kalinowie (D7) oraz
w Woli Kalinowskiej (G8).

Ryc. 5.47. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie liczby jednostek krzywizny profilu (RLjprofil):
1 – granica jednostki krzywizny profilu (zob. Ryc. 4.12); 2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy

5.2.4.5. Liczba kategorii krzywizny profilu
Otrzymana wartość statystyki Morana (0,17) świadczy na poziomie istotności 0,01, że
przestrzenna struktura zmienności liczby kategorii krzywizny profilu ma charakter klastrowy.
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Niewielka liczba kategorii krzywizny wertykalnej pozwoliła na ograniczoną bonitację punktową i trójstopniową ocenę poziomu różnorodności (Tab. 5.24).
Tab. 5.24. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii krzywizny profilu
Liczba kategorii krzywizny
profilu (Ltprofil)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

3

5

bardzo duża

–

4

duża

2

3

średnia

–

2

mała

1

1

brak

Ryc. 5.48. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie liczby kategorii krzywizny profilu (RLtprofil):
1–3 – jak na Ryc. 5.47
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W 90% pól podstawowych występowały wszystkie trzy kategorie krzywizny profilu
(Ryc. 5.48). Niemal w całości pokrywają one obszar OPN. Pola podstawowe cechujące się
brakiem różnorodności bądź różnorodnością średnią pokrywają łącznie 10% analizowanego
obszaru. Aż 8% to pola homogeniczne. W pozostałych 2% pól dodatkowe kategorie krzywizny
profilu występują na ich niewielkich fragmentach. Lokalizacja pól podstawowych cechujących się brakiem różnorodności liczby kategorii krzywizny profilu przypomina przestrzenny
rozkład homogenicznych pól z oceny różnorodności na podstawie liczby jednostek krzywizny
tego samego typu (Ryc. 5.47).
5.2.4.6. Entropia zróżnicowania krzywizny profilu
Rozkład entropii zmienności krzywizny profilu w polach podstawowych ma charakter
asymetryczny, bimodalny (Ryc. 5.49). Podobnie jak w przypadku rozkładu entropii krzywizny
poziomic (Ryc. 5.44), pierwsza klasa modalna dotyczy pól jednorodnych, w których wartość
indeksu SHDIprofil była równa 0. Takich pól jest niemal 13%. Druga klasa modalna, do której
trafiło prawie 24% obserwacji, obejmuje zakres różnorodności (1,0; 1,1>. Wartość przeciętna
entropii estymowana za pomocą mediany wynosi 0,83.
Kryterium: entropia krzywizny profilu; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 123,13; df = 8; p = 0,00
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Ryc. 5.49. Entropia krzywizny profilu (SHDIprofil) w polach podstawowych

Przedział zróżnicowania entropii krzywizny profilu w polach podstawowych wynosi
<0; 1,09>. Analizowany parametr ma zmienność na poziomie 55%. Przeciętna wartość odchylenia od wartości średniej arytmetycznej (0,67) wynosiła 0,37. Wyniki analizy autokorelacji
(statystyka Morana – 0,23) wskazują na poziomie istotności 0,01, że entropia krzywizny profilu ma strukturę klastrową. Populację poddano klasyfikacji, bonitacji punktowej (Tab. 5.25)
i ocenie różnorodności (Ryc. 5.50).
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Tab. 5.25. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii krzywizny profilu
Entropia krzywizny
profilu (SHDIprofil [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(0,825; 1,10>

5

bardzo duża

(0,55; 0,825>

4

duża

(0,275; 0,55>

3

średnia

(0,0; 0,275>

2

mała

0

1

brak

Ryc. 5.50. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie entropii krzywizny profilu (SHDIprofil):
1–3 – jak na Ryc. 5.47

Pola podstawowe, w których entropia została oceniona jako bardzo duża, występują wyłącznie w obrębie dolin głównych oraz bocznych dolin niższych rzędów. Ich podzbiór obejmuje
ponad połowę wszystkich obserwacji. Pozostałe kategorie ocen są charakterystyczne dla obszarów wierzchowiny położonych pomiędzy dolinami. Walor oceny jest powiązany z obecnością
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form morfologicznych niższego rzędu (ostańcowych wzgórz, zapadlisk krasowych, ponorów,
dolinek bezodpływowych itp.). Analiza potwierdza, że największym i najbardziej jednorodnym
obszarem jest część wierzchowiny położona na wschód od wschodnich granic OPN.

5.2.5. Formy rzeźby terenu
Model podstawowych form rzeźby terenu (Ryc. 4.17) obejmuje sześć podstawowych
kategorii morfologicznych. Obserwowane wydzielenia występują w łącznej liczbie 6787 płatów (Zał. 2). Odpowiada to przeciętnej liczbie około 75,4 płata na kilometr kwadratowy.
Rozkład wielkości płatów o określonej kategorii rzeźby terenu ma charakter silnie dodatnio
asymetryczny z dominującą klasą modalną 0–600 m2 (około 60% wszystkich obserwacji).
Przeciętna wielkość płatów estymowana za pomocą mediany wynosi 400 m2. Płat o największej powierzchni zajmował ponad 15% powierzchni analizowanego obszaru. Łączna długość
granic występujących pomiędzy płatami wynosiła ponad 1705 km. Na poziomie krajobrazu,
kryterium cechuje się jednym z najwyższych poziomów różnorodności. Jest to związane
z istnieniem dużej populacji jedno- bądź kilkupikselowych płatów (najczęściej położonych
w dolnych lub środkowych częściach stoków), występujących wzdłuż stromych fragmentów
głównych dolin, wokół grzbietów. Prawdopodobieństwo zdarzenia, w którym dwie losowo
wybrane komórki są położone wewnątrz różnych form rzeźby terenu, wynosi aż 80%.

Ryc. 5.51. Udział podstawowych form rzeźby terenu w krajobrazie OPN i jego okolic;
kategorie jak na Ryc. 4.17

Analizowany krajobraz charakteryzuje się zbliżonymi udziałami poszczególnych form
morfologicznych (Ryc. 5.51). Kategorią występującą w nim najczęściej są wypłaszczenia
wierzchowinowe. Obejmują one ponad 36% analizowanego obszaru. Są reprezentowane
najniższą liczbą 240 płatów. Na jednym kilometrze kwadratowym analizowanej powierzchni
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przeciętnie występuje 2,7 płata kategorii wypłaszczeń wierzchowinowych (Zał. 10). Największy wypłaszczony fragment wierzchowiny obejmuje niemal połowę powierzchni zajmowanej
przez wszystkie obiekty kategorii. Komórki płatów cechują się bardzo wysokim poziomem
skupienia. Współczynnik agregacji osiąga 96,0%, co jest najwyższą wartością dla tej klasy.
Aż 95,6% komórek płatów sąsiaduje z elementami tej samej kategorii. Całkowita długość
granic wynosząca około 540 km i gęstość granic na poziomie 6000 m/km2 świadczą o niewielkim stopniu komplikacji krawędzi płatów. Niewielka liczba jednostek oraz duża łączna
powierzchnia sprawiają, że przeciętna wielkość płatów tej kategorii wynosi około 0,14 km2.
Należy jednak zaznaczyć, że rozmiar płatów wykazuje skrajnie wysoki poziom zmienności (778%). Wartość przeciętna wskaźnika kształtu nie ujawnia istotnych różnic w stosunku
do pozostałych kategorii. Płaty spłaszczeń wierzchowinowych są od siebie oddalone o przeciętnie 89 m. Statystycznie sąsiadują z 67% pozostałych kategorii.
Drugą kategorię pod względem wielkości zajmowanej powierzchni stanowią doliny
(Zał. 10). Obszary, które w wyniku modelowania zostały tak sklasyfikowane, pokrywają około
16% badanej powierzchni (Ryc. 5.51). Kategoria cechuje się najniższą liczbą płatów – 171.
Stanowi to zaledwie 1,9 płata na kilometr kwadratowy. Największy obiekt pokrywa 9% całego
obszaru. Przeciętna wartość wskaźnika kształtu wynosi 1,6. Kategoria cechuje się stosunkowo niewielką długością granic około 400 km, przy gęstości 4400 m/km2. Wielkość płatów
jest bardzo zróżnicowana. Współczynnik zmienności osiąga aż 740%. Przeciętna wielkość
obiektów wynosi 0,09 km2. Płaty tej kategorii są silnie ze sobą skupione. Świadczą o tym wysokie wartości wskaźników: agregacji (około 93,2%) oraz identycznego sąsiedztwa (93,0%).
Przeciętna odległość pomiędzy dolinami wynosi około 126 m. Obiekty tej kategorii graniczą
z obiektami 57,8% pozostałych kategorii.
W opisywanym modelu grzbiety zajmują 15,6% analizowanego obszaru (Zał. 10). Kategoria jest reprezentowana przez 402 jednostki. Gęstość ich występowania wynosi około
4,5 płata na kilometr kwadratowy. Obiekty mają stosunkowo małe rozmiary (przeciętnie
3,5 ha, przy zmienności parametru na poziomie około 170%). Największy obiekt obejmuje
zaledwie 0,5% badanej przestrzeni. Niewielka liczba płatów powoduje, że całkowita długość
granic obiektów kategorii wynosi zaledwie 381 km. Jest to równoznaczne z gęstością granic
około 4200 m/km2. Kształty płatów są nieco bardziej regularne niż w poprzednio omawianych kategoriach i bardziej podobne do siebie. Poligony są od siebie oddalone przeciętnie
o 126 m. Komórki obiektów tej kategorii są silnie skupione. Mniej niż 7% z nich graniczy
z płatami innych kategorii. Obiekty statystycznie sąsiadują z obiektami nieco ponad 55%
pozostałych kategorii.
Spośród form stokowych największą powierzchnię zajmują górne (13,3%), a najmniejszą dolne (6,8%) części zboczy (Zał. 10). Pomimo zastosowanych procedur generalizacji
wszystkie kategorie stokowe cechują się wysokim poziomem rozdrobnienia. Przejawia się on
niewielkimi rozmiarami płatów – przeciętnie od 0,2 ha (dla dolnych części stoków) do 0,7 ha
(dla środkowych części soków), wysoką gęstością występowania – od około 17 płatów na
kilometr kwadratowy (dla środkowych części stoków) do około 27 płatów na kilometr kwadratowy (dla dolnych części stoków), niższymi wartościami współczynników agregacji oraz
wysokimi wartościami długości granic (dla wszystkich kategorii ponad 605 km). Największe
płaty poszczególnych kategorii pokrywają 0,2–0,3% analizowanego obszaru. Środkowe części
224

stoków zajmują około 11,7% powierzchni całego obszaru badań. Pola powierzchni płatów
zmieniają się tu w mniejszym stopniu niż w dwóch pozostałych kategoriach. Płaty środkowych
części stoków cechują się największym stopniem komplikacji granic oraz najmniejszymi
odległościami pomiędzy obiektami tej samej kategorii (średnio około 38,2 m). Niewielki
powierzchniowy udział dolnych części stoków jest związany z szybkim wzrostem nachylenia
zboczy ponad dnami dolin. Płaty środkowych części stoków graniczą z obiektami wszystkich
pozostałych kategorii. Wartości wskaźnika zróżnicowania granic wskazują, że dolne i górne
części stoków graniczą tylko z około 75% płatów pozostałych kategorii.
5.2.5.1. Liczba jednostek morfologicznych
Zróżnicowanie liczby form rzeźby terenu w polach podstawowych charakteryzuje się
rozkładem dodatnio asymetrycznym, zbliżonym do wykładniczego (Ryc. 5.52). Próba aproksymacji rozkładu empirycznego krzywą teoretyczną, na przyjętym poziomie istotności, nie daje
podstaw do przyjęcia hipotezy o ich zgodności. Rozkład ma bardzo wyraźną klasę modalną
obejmującą (0; 20> jednostek rzeźby terenu. Taką liczbą płatów cechowało się niemal 39%
pól podstawowych. Estymacja punktowa wykazała, że wartość modalna wynosi 9 jednostek
morfologicznych.
Kryterium: liczba jednostek rzeźby terenu; rozkład: wykładniczy
Test chi-kwadrat = 36,30; df = 7; p = 0,00
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Ryc. 5.52. Liczba jednostek morfologicznych (LjSPI) w polach podstawowych

Liczba płatów w polach podstawowych zmienia się w przedziale <1; 177>. Parametr jest
silnie zróżnicowany, na poziomie 87%. Przeciętna wartość odchylenia od średniej arytmetycznej (47,7) wynosi 41,7. Otrzymana wartość statystyki Morana równa 0,19 świadczy o wysoce prawdopodobnym (na poziomie istotności 0,01) klastrowym charakterze przestrzennej
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zmienności liczby jednostek form rzeźby terenu. Zakres zmienności kryterium poddano
klasyfikacji bonitacyjnej, bonitacji punktowej (Tab. 5.26) i ocenie poziomu różnorodności.
Tab. 5.26. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek morfologicznych
Liczba jednostek
morfologicznych
(LjSPI)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(133; 177>

5

bardzo duża

(89; 133>

4

duża

(45; 89>

3

średnia

(1; 45>

2

mała

1

1

brak

Ryc. 5.53. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie liczby jednostek morfologicznych (RLjSPI):
1 – granica jednostki morfologicznej (zob. Ryc. 4.17); 2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy
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Przestrzenny rozkład ocen liczby jednostek podstawowych form rzeźby terenu w polach
podstawowych przedstawiono na kartogramie Ryc. 5.53. Małą różnorodnością cechuje się
62% pól. Są one zlokalizowane w różnych fragmentach wierzchowiny. Na uwagę zasługuje
klastrowość tej kategorii. Wśród dużych jednorodnych obszarów rzadko występują pola
o wyższych ocenach. Średni poziom różnorodności występuje w 19% pól podstawowych,
znajdujących się głównie w obrębie części wierzchowiny porozcinanych płytkimi dolinami niższych rzędów. W obrębie OPN często występują w zewnętrznych częściach parku,
oddzielając obszary o wysokiej różnorodności od słabo zróżnicowanej wierzchowiny. Pola
wykazujące najwyższe liczby form rzeźby terenu znajdują się prawie wyłącznie w obrębie
den głównych dolin. Bardzo dużą różnorodnością cechują się pola w Dolinie Będkowskiej
(A17, B17), w dolinie Korzkiewki (Q16), w Dolinie Sąspowskiej (C9, F9, G11, H11) oraz
w dolinie Prądnika – w rejonie Sułoszowej (A3), Pieskowej Skały (C3, D4), Grodziska
(I6, K8), Ojcowa (K10, L11), w rejonie połączenia Doliny Sąspowskiej z doliną Prądnika
(K13) oraz w Prądniku Czajowskim (L17, L18).
5.2.5.2. Liczba kategorii morfologicznych
Obszar objęty opracowaniem cechuje się dużym zróżnicowaniem form morfologicznych. Aż 68% pól podstawowych zawiera wszystkie sześć podstawowych elementów rzeźby
terenu uwzględnionych w modelu (Ryc. 5.54). Pięć kategorii rzeźby odnotowano w 21%
pól. Tylko 7% pól posiadało w swych obszarach cztery kategorie. Niższą liczbę form rzeźby
terenu miało tylko 4% pól podstawowych. Brak zróżnicowania elementów rzeźby wykazało
zaledwie jedno pole podstawowe.
Zmienność liczby kategorii form morfologicznych w polach podstawowych jest mała
(15%). Badania autokorelacji potwierdziły klastrową strukturę przestrzennego zróżnicowania kryterium. Wartość wskaźnika Morana (0,19) świadczy o pozytywnej autokorelacji
przestrzennej na poziomie istotności 0,01. Przedział zmienności wskaźnika podzielono na
pięć kategorii bonitacyjnych, wykonano bonitację punktową (Tab. 5.27) i dokonano oceny
różnorodności (Ryc. 5.54).
Tab. 5.27. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii morfologicznych
Liczba kategorii
morfologicznych (LtSPI)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(5; 6>

5

bardzo duża

(4; 5>

4

duża

(3; 4>

3

średnia

(1; 3>

2

mała

1

1

brak

Przeważająca część analizowanego obszaru cechuje się bardzo dużą różnorodnością form
rzeźby terenu. Pola tak ocenione położone są głównie w obrębie zboczy dolin głównych i dolin
niższych rzędów oraz bardziej urozmaiconych fragmentów wierzchowiny. Dużym poziomem
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różnorodności cechują się pola, w których odnotowano pięć kategorii rzeźby terenu. Taki
poziom zmienności elementów morfologii ma 21% pól podstawowych położonych w obrębie den dolin lub nieco bardziej urzeźbionych części wierzchowiny. Niższym poziomem
różnorodności cechują się pola położone najczęściej we wschodniej części analizowanego
obszaru, głównie pomiędzy Skałą a Cianowicami Dużymi oraz niewielkie fragmenty położone w pozostałych częściach wierzchowiny. Przyjęty model cechuje się wyższym poziomem
różnorodności elementów rzeźby w obrębie zboczy dolin niż w obrębie ich den.

Ryc. 5.54. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie liczby kategorii morfologicznych (RLtSPI):
1–3 – jak na Ryc. 5.53

5.2.5.3. Entropia zróżnicowania form rzeźby terenu
Zróżnicowanie entropii podstawowych form rzeźby terenu w polach podstawowych rejonu
OPN ma charakter ujemnie asymetryczny, z krótkim spłaszczeniem lewostronnym (Ryc. 5.55).
Rozkład ma wyraźnie zarysowaną klasę modalną (1,4; 1,6>, obejmującą nieco ponad 27% pól
podstawowych. Wartość przeciętna entropii, estymowana za pomocą mediany, wynosi 1,39.
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Kryterium: entropia form rzeźby terenu; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 81,77; df = 5; p = 0,00
27,2%

liczba pól podstawowych [ – ]

100

22,8%

80
18,1%
60

40

9,7%

20

3,6%

4,4%

5,6%

6,7%

1,9%
0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

entropia [ – ]

Ryc. 5.55. Entropia kategorii form morfologicznych (SHDISPI) w polach podstawowych

Wartości wskaźnika SHDISPI w polach podstawowych zmieniają się w zakresie <0; 1,77>.
Parametr cechuje się przeciętnym poziomem zmienności – około 32%. Średnia wartość
entropii wynosi 1,27. Odchylenie standardowe wskaźnika od średniej wynosi 0,41. Analiza
autokorelacji przestrzennej wykazała klastrową strukturę zróżnicowania wartości kryterium
w polach podstawowych. Wskaźnik Morana – 0,18 dowodzi istnienia pozytywnej autokorelacji
przestrzennej na poziomie istotności 0,01. Populację wartości kryterium poddano klasyfikacji
bonitacyjnej, bonitacji punktowej (Tab. 5.28) i ocenie różnorodności (Ryc. 5.56).
Tab. 5.28. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii zróżnicowania form rzeźby terenu
Entropia zróżnicowania form rzeźby
terenu (SHDISPI [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(1,335; 1,780>

5

bardzo duża

(0,890; 1,335>

4

duża

(0,445; 0,890>

3

średnia

(0,0; 0,445>

2

mała

0

1

brak

Podobnie jak w przypadku analizy liczby kategorii podstawowych form rzeźby terenu
(Ryc. 5.54), tak i w badaniach entropii większość pól podstawowych określono jako pola o bardzo dużej różnorodności. Znajdują się one głównie w obrębie zboczy dolin i obszarów wierzchowiny bezpośrednio przylegających do ich krawędzi. Pola o dużym poziomie różnorodności,
których jest 25%, są najczęściej położone w obrębie den dolin oraz bardziej urozmaiconych
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morfologicznie fragmentów wierzchowiny. Często przylegają do pól o różnorodności bardzo
dużej. Niższymi poziomami różnorodności cechują się pola położone w obrębie fragmentów
wierzchowiny o mniejszej dynamice rzeźby – głównie we wschodniej części analizowanego
obszaru oraz na obszarach wierzchowiny położonych pomiędzy fragmentami dolin.

Ryc. 5.56. Różnorodność rzeźby terenu na podstawie entropii zróżnicowania form morfologicznych
(SHDISPI): 1–3 – jak na Ryc. 5.53

5.3. Hydrografia
Woda jest istotnym abiotycznym elementem środowiska geograficznego i stanowi
integralną część krajobrazu. Hydrosfera, jako podmiot badań hydrograficznych, obejmuje
oceaniczne, morskie i śródlądowe wody powierzchniowe i podziemne. Wśród najważniejszych elementów hydrosfery obszarów lądowych należy wymienić: cieki powierzchniowe,
jeziora i źródła, wodę zawartą w skałach, glebie i atmosferze, a także lądolody, lodowce
230

i śnieg (kriosfera). Woda w przyrodzie znajduje się w ciągłym obiegu. Do najważniejszych
warunkujących go czynników należą: klimat, budowa geologiczna, rzeźba terenu, szata
roślinna i użytkowanie ziemi.

5.3.1. Długość cieków powierzchniowych
W analizowanym modelu hydrograficznym funkcjonuje dziewięć aktywnych cieków
powierzchniowych: Prądnik (15769,9 m), Sąspówka (4579,6 m), potok w Dolinie Zachwytu
(2035,7 m), Korzkiewka (1959,7 m), Młynówka w Dolinie Sąspowskiej (1115,6 m), Klucz
woda (229,4 m), dwa krótkie fragmenty łączące Młynówkę z Potokiem Sąspowskim (67,3 m
i 55,7 m) oraz krótki odcinek potoku w wąwozie Stodoliska (55,0 m; Ryc. 3.10). Łączna
długość wszystkich cieków powierzchniowych bądź ich fragmentów w analizowanym obszarze wynosi 25867,9 m. Potoki występują w 57 polach podstawowych. Ich minimalna łączna
długość przypadająca na jedno pole wynosi 11,0 m, a maksymalna 943,7 m. Otrzymana
wartość statystyki Morana równa 0,15 świadczy na poziomie istotności 0,01 o klastrowym
charakterze przestrzennej zmienności długości cieków powierzchniowych. Wartości kryterium
w polach podstawowych poddano klasyfikacji bonitacyjnej, bonitacji punktowej (Tab. 5.29)
i ocenie różnorodności (Ryc. 5.57).
Tab. 5.29. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena długości cieków powierzchniowych
Długość cieków powierzchniowych
(Dciek [m])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(750,0; 1000,0>

5

bardzo duża

(500,0; 750,0>

4

duża

(250,0; 500,0>

3

średnia

(0,0; 250,0>

2

mała

0

1

brak

Aktywne cieki powierzchniowe pojawiają się wyłącznie w obrębie głównych dolin.
W około 85% pól podstawowych nie ma żadnych stałych strumieni. Miejsca takie występują na wierzchowinie, w początkowych fragmentach głównych dolin, na ich zboczach oraz
w bocznych dolinach niższych rzędów. Duży poziom różnorodności został zdefiniowany
jako długość strumieni odpowiadająca 1–1,5 długości boku pola podstawowego. Taką długością cieków cechuje się 7% pól. Są one zlokalizowane w dolinach: Prądnika, Sąspowskiej, Zachwytu i Korzkiewki. Średnim poziomem różnorodności charakteryzuje się 3% pól
(np. F10, H12, C3). Małą różnorodność ma 4% obiektów obejmujących niewielkie fragmenty
różnych części dolin (np. K7, M19). Tylko 1% pól podstawowych zostało zakwalifikowanych
do kategorii różnorodności bardzo dużej. Pola takie są zlokalizowane w środkowej części
doliny Prądnika, dolnej części Doliny Sąspowskiej i w dolinie Korzkiewki. Wysokie sumaryczne długości odcinków cieków występują w obrębie połączeń dolin (I5, K13), w częściach
dolin, w których potoki meandrują (K8, R19), bądź w miejscach, w których wzdłuż ich biegu
przebiegają sztuczne budowle hydrotechniczne (J13).
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Ryc. 5.57. Różnorodność hydrograficzna na podstawie długości cieków powierzchniowych (RDciek):
1 – obszar OPN; 2 – ciek powierzchniowy

5.3.2. Zlewnie
Opracowany model hydrologiczny (Ryc. 3.10) ujawnił obecność siedmiu zlewni elementarnych potoków: Prądnika, Minóżki, Sąspówki, Korzkiewki, Będkówki, Kluczwody i potoku
z Doliny Zachwytu. Szersze informacje na ich temat zamieszczono w rozdz. 3.3. Granice
zlewni mają przebieg zbliżony do modelu Mapy podziału hydrograficznego Polski (MPHP;
Czarnecka i in. 2006). Granice wododziałów z Ryc. 3.10 nie podlegały generalizacji, dlatego
cechują się większą dokładnością niż w przypadku MPHP. Niewielkie różnice występujące
pomiędzy oboma modelami mają charakter formalny. Najważniejszą z nich jest podział
zlewni Prądnika w modelu MPHP na trzy części składowe (Prądnik do dopływu ze Skały, do
dopływu Sąspówki i poniżej niego), podczas gdy w utworzonym modelu zlewnia Prądnika
jest traktowana jako całość. Druga rozbieżność wynika z nieuwzględnienia w modelu MPHP
zlewni z Doliny Zachwytu (ósmy poziom).
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W opisywanym obszarze zlewnie występują w ośmiu płatach. Przeciętnie na jednym
kilometrze kwadratowym występuje 0,1 płata (Zał. 2). Całkowita długość krawędzi wszystkich
wododziałów wynosi 63,4 km, co jest równoznaczne gęstości około 7 m/ha. Na poziomie
krajobrazu cecha wykazuje bardzo wysoką wartość entropii (1,8). Jest to związane z dużą
równomiernością pokrycia analizowanego obszaru przez poszczególne zlewnie. Potwierdza
to wysoka wartość indeksu równomierności SHEI (0,9). Istnieje wysokie, 80-procentowe
prawdopodobieństwo, że dwie losowo wybrane komórki są położone wewnątrz zlewni różnych cieków powierzchniowych.
Największą powierzchnię (31,05 km2) ma zlewnia Prądnika. Pokrywa ona 34,5%
analizowanego obszaru (Zał. 11). Jej wydłużony kształt potwierdza wysoka wartość wskaźnika kształtu SHAPE. W części północnej obszaru badań zlewnia ma przebieg północny
zachód – południowy wschód (Ryc. 3.10). W części centralnej jej oś zmienia swój kierunek
na zbliżony do południkowego. Długość topograficznego działu wodnego (w granicach
objętych obszarem badań) wynosi 40,8 km, co jest równoznaczne gęstości krawędzi równej
450 m/km2. Jej obszar sąsiaduje z 85,7% pozostałych zlewni. Od północy jej obszar graniczy
ze zlewnią potoku z Doliny Zachwytu, od północnego wschodu ze zlewnią Minóżki, od
wschodu ze zlewnią Korzkiewki, od południowego zachodu ze zlewnią Kluczwody, a od
zachodu ze zlewnią Sąspówki.
Powierzchnia fragmentu zlewni potoku Minóżka wynosi 13,64 km2 (Zał. 11). W badanym obszarze występuje ona w dwóch płatach rozdzielonych zlewnią Korzkiewki (Ryc. 3.10).
Jej powierzchnia zajmuje 15,2% analizowanego obszaru. Długość granic zlewni wynosi
14,3 km, co jest równoznaczne gęstości 160 m/km2. Zlewnia ma bardziej regularny kształt
w porównaniu ze zlewnią Prądnika. Świadczy o tym niższa przeciętna wartość wskaźnika
kształtu.
Zlewnia potoku Sąspówka jest sprzężona względem zlewni Prądnika. Sąsiaduje z nią
od zachodu (Ryc. 3.10). Jej część położona w obszarze badań ma powierzchnię 12,71 km2
(Zał. 11). Stanowi to 14,1% analizowanego obszaru. Dział wodny ma długość 20,0 km.
Gęstość granic wynosi 220 m/km2. Wskaźnik kształtu występujący na poziomie 1,5 wskazuje na niższy stopień komplikacji granic niż w przypadku zlewni Prądnika i Minóżki.
Wskaźnik zróżnicowania granic wynoszący 45% wskazuje, że zlewnia graniczy z mniej
niż połową pozostałych zlewni.
Podobną część analizowanego obszaru, jaką pokrywa zlewnia Sąspówki, zajmuje zlewnia
potoku Korzkiewka (Ryc. 3.10). Powierzchnia badanego fragmentu wynosi 12,12 km2, co
stanowi 13,5% obszaru badań (Zał. 11). Wartość wskaźnika kształtu wynosząca 1,6 wskazuje na jej wyraźne wydłużenie. Zlewnia Korzkiewki ma rozciągłość południkową. W części
północnej wododział przebiega na południe od Skały. Długość fragmentu ograniczonego
obszarem badań wynosi 16,9 km. Jest to równe gęstości krawędzi około 190 m/km2. Analizowany fragment graniczy od zachodu ze zlewnią Prądnika, a od północy ze zlewnią Minóżki.
Wartość wskaźnika zróżnicowania granic wynosi 37,4%.
Południowo-zachodnią część badanego obszaru zajmuje północno-wschodni fragment
zlewni potoku Będkówka (Ryc. 3.10). Jego powierzchnia wynosi 10,9 km2, co stanowi 12,2%
analizowanego krajobrazu (Zał. 11). To kolejna zlewnia o wyraźnie wydłużonym kształcie.
Obwód fragmentu wododziału ma długość 11,4 km, co jest równoznaczne gęstości granic
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równej około 130 m/km2. Wskaźnik różnorodności granic wynosi 38,7%. Zlewnia od północy
graniczy ze zlewnią Sąspówki, a od wschodu ze zlewnią potoku Kluczwoda.
W południowej części analizowanego obszaru występuje fragment zlewni potoku
Kluczwoda (Ryc. 3.10). Jego powierzchnia wynosi zaledwie 5,37 km2. Stanowi to 6,0%
obszaru badań (Zał. 11). Kształt zlewni, tak jak w przypadku pozostałych dolin południowej
części Wyżyny Olkuskiej, jest wydłużony i zbliżony do południkowego. Dobrze wyraża go
podwyższona wartość wskaźnika kształtu. Obwód fragmentu wododziału objętego analizą
wynosi 13,7 km, zaś gęstość krawędzi 150 m/km2. Wskaźnik zróżnicowania granic wynosi
52,1%. Najdłuższy fragment wododziału graniczy od wschodu z południową częścią zlewni
Prądnika. Od zachodu zlewnia sąsiaduje z dorzeczem Będkówki. Najkrótszy, północny fragment wododziału graniczy ze zlewnią Sąspówki.
Najmniejszą pod względem powierzchni jest zlewnia potoku z Doliny Zachwytu. Zajmuje
ona tylko 4,14 km2, co stanowi zaledwie 4,6% obszaru badań (Zał. 11). Jest to zlewnia sprzężona ze zlewnią potoku Prądnik (Ryc. 3.10). Występuje w północnej części analizowanego
obszaru. Obwód wododziału badanego fragmentu zlewni wynosi 9,5 km, co stanowi gęstość
110 m/km2. Dorzecze ma bardziej regularne kształty od kształtów pozostałych zlewni, na co
wskazuje minimalna wartość wskaźnika kształtu. Od południa graniczy ze zlewnią Prądnika,
a od wschodu z dorzeczem Minóżki.
5.3.2.1. Liczba jednostek zlewni
Badania autokorelacji przestrzennej dowodzą klastrowej struktury zmienności liczby
jednostek zlewni na poziomie istotności 0,01. Przyjęta wielkość jednostki podziału ogranicza
liczbę zlewni elementarnych występujących wewnątrz pól podstawowych do maksymalnie
trzech płatów. Zakres zróżnicowania liczby zlewni w polach podstawowych poddano klasyfikacji bonitacyjnej, bonitacji punktowej (Tab. 5.30) oraz ocenie różnorodności (Ryc. 5.58).
Tab. 5.30. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek zlewni
Liczba jednostek
zlewni (Ljzlew)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(2; 3>

5

bardzo duża

–

4

duża

(1; 2>

3

średnia

–

2

mała

1

1

brak

Aż 70% pól podstawowych obejmuje jedną zlewnię elementarną. Pola cechujące się
większą różnorodnością położone są wyłącznie wzdłuż linii działów wodnych. Maksymalny
poziom różnorodności reprezentują pola z punktami „potrójnymi”, w których spotykają
się trzy grzbiety wododziałowe, rozdzielające różne zlewnie (np. F14, J4), albo miejsca
o skomplikowanym przebiegu linii działów wodnych (np. I13, M6). Bardzo duży poziom
różnorodności cechuje 5% pól podstawowych. Pola takie w największym nagromadzeniu
występują w rejonach: Czajowic (F14, H14), Ojcowa (I11, I13, J13), Smardzowic (N16, O16),
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Skały (M6, N8), Cianowic Dużych (R11, R13) i Białego Kościoła (K20, L20). Pojedyncze
pola o takim poziomie różnorodności występują w rejonach: Sułoszowej (E1), Wielmoży
(J4), na wschód od Ojcowa (M12) oraz Prądnika Korzkiewskiego (P20). Średnim poziomem
różnorodności cechuje się 25% pozostałych pól podstawowych położonych w obrębie linii
działów wodnych.

Ryc. 5.58. Różnorodność hydrograficzna na podstawie liczby jednostek zlewni (RLjzlew):
1 – granice zlewni elementarnych (zob. Ryc. 3.10); 2 – obszar OPN; 3 – cieki powierzchniowe

5.3.2.2. Liczba kategorii zlewni
Analiza liczby kategorii zlewni elementarnych podlegała tym samym rygorom, które
dotyczyły analizy liczby jednostek zlewni (zob. rozdz. 5.3.2.1). Analiza autokorelacji przestrzennej potwierdziła wysokie prawdopodobieństwo klastrowej przestrzennej struktury
zróżnicowania wskaźnika. Przedział zmienności parametru poddano klasyfikacji bonitacyjnej,
bonitacji punktowej (Tab. 5.31) oraz ocenie różnorodności (Ryc. 5.59).
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Tab. 5.31. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii zlewni
Liczba kategorii
zlewni (Ltzlew)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(2; 3>

5

bardzo duża

–

4

duża

(1; 2>

3

średnia

–

2

mała

1

1

brak

Ryc. 5.59. Różnorodność hydrograficzna na podstawie liczby kategorii zlewni (RLtzlew):
1–3 – jak na Ryc. 5.58

Kartogram ocen zróżnicowania kategorii zlewni (Ryc. 5.59) jest bardzo podobny do
kartogramu zmienności przestrzennej liczby jednostek zlewni (Ryc. 5.58). Różnice wynikają
z odmiennej definicji oceny „bardzo dużej” różnorodności. W analizie kategorii ocenę taką
uzyskały pola, w obrębie których występują trzy różne zlewnie elementarne. Odnotowano
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cztery takie obiekty. Stanowią one około 1% całej populacji. Pole J4 położone pomiędzy
Wielmożą a Grodziskiem łączy zlewnie Prądnika, Minóżki i potoku z Doliny Zachwytu,
pole N8 położone na południe od Skały scala zlewnie: Prądnika, Minóżki i Korzkiewki.
„Punkt potrójny” z pola F14 łączy zlewnie: Sąspówki, Będkówki i Kluczwody, zaś pole H14
łączy dorzecza: Prądnika, Sąspówki i Kluczwody. Podobnie jak poprzednio, największa liczba
pól podstawowych (67%) cechowała się występowaniem jednej zlewni elementarnej. Pola
występujące wzdłuż topograficznych działów wodnych i niebędące „punkami potrójnymi”
uzyskały ocenę różnorodności średniej. W analizowanym obszarze taki poziom zróżnicowania
reprezentuje 32% pól podstawowych.
5.3.2.3. Entropia zróżnicowania zlewni
Rozkład entropii zróżnicowania zlewni elementarnych w polach podstawowych ma charakter bimodalny, dodatnio asymetryczny, zbliżony do wykładniczego, z długim spłaszczeniem
prawostronnym (Ryc. 5.60). Aproksymacja rozkładu za pomocą krzywej wykładniczej nie
pozwala, na przyjętym poziomie istotności, na potwierdzenie ich zgodności. Ważniejsza klasa
modalna <0; 0,1> obejmuje pola jednorodne pod względem liczby zlewni. Należy do niej
około 73% wszystkich obserwacji. Druga klasa modalna (0,6; 0,7> obejmuje pola o wyższym
poziomie różnorodności. Należy do niej ponad 9% pól podstawowych.
Kryterium: entropia zlewni; rozkład: wykładniczy
Test chi-kwadrat = 366,20; df = 4; p = 0,00
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Ryc. 5.60. Entropia zlewni (SHDIzlew) w polach podstawowych

Przedział zróżnicowania entropii wynosi <0; 1,1>. Parametr cechuje się bardzo wysoką
zmiennością, na poziomie 180%. Odchylenie standardowe wskaźnika wynosi 0,24. Podobnie jak w przypadku Ljzlew oraz Ltzlew, analiza wykazała klastrową zmienność parametru na
poziomie istotności 0,01. Tab. 5.32 przedstawia wynik klasyfikacji bonitacyjnej, bonitację
punktową i kategoryzację ocen różnorodności.
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Tab. 5.32. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii zróżnicowania zlewni
Entropia zróżnicowania zlewni
(SHDIzlew [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(0,78; 1,04>

5

bardzo duża

(0,52; 0,78>

4

duża

(0,26; 0,52>

3

średnia

(0,0; 0,26>

2

mała

0

1

brak

Ryc. 5.61. Różnorodność hydrograficzna na podstawie entropii zróżnicowania zlewni (SHDIzlew):
1–3 – jak na Ryc. 5.58

Przestrzenny rozkład ocen entropii zlewni w polach podstawowych (Ryc. 5.61) przypomina kartogramy Ryc. 5.58 i Ryc. 5.59. Obserwowane różnice wynikają z odmiennych
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właściwości bezwzględnych wskaźników różnorodności, które są czułe na równomierne
przestrzenne rozkłady cech w polach podstawowych (zob. rozdz. 4.2.1). W analizowanym
kartogramie 69% pól podstawowych cechowało się występowaniem jednej zlewni elementarnej. Różnorodność bardzo dużą, podobnie jak w przypadku analizy liczby kategorii zlewni,
wykazują pola z „punktami potrójnymi”, łączącymi w sobie trzy zlewnie. Pozostałe poziomy oceny różnorodności zależą od położenia pola względem linii topograficznych działów
wodnych. Niskim poziomem różnorodności cechuje się 10%, średnim 7%, a dużym 13%
pól podstawowych.

5.3.3. Hydrostanowiska
Analizowany model (Ryc. 3.10) obejmował trzy kategorie hydrostanowisk. W kolejności liczebności występowania były to: zbiorniki wodne (25 obiektów), źródła (22 obiekty)
i ponory (jeden obiekt).
5.3.3.1. Liczba hydrostanowisk
Aż 326 pól podstawowych (91%) nie ma na swym obszarze żadnych naturalnych,
punktowych obiektów hydrograficznych. W pozostałych polach występują maksymalnie
trzy hydrostanowiska. Wyniki analizy autokorelacji wskazują, że przestrzenna zmienność
liczby hydrostanowisk nie wydaje się znacząco różnić od modelu losowego. Zakres zróżnicowania parametru poddano klasyfikacji bonitacyjnej, bonitacji punktowej oraz ocenie
różnorodności. Z uwagi na znikomą liczbę obiektów wykluczono kategorię różnorodności
bardzo dużej (Tab. 5.33).
Tab. 5.33. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby hydrostanowisk
Liczba
hydrostanowisk (Ljhydrost)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

–

5

bardzo duża

(2; 3>

4

duża

(1; 2>

3

średnia

(0; 1>

2

mała

0

1

brak

Przestrzenny rozkład liczby hydrostanowisk ma charakter nierównomierny (Ryc. 5.62).
Największa ich liczba występuje w centralnej i zachodniej części analizowanego obszaru.
Brak takich obiektów jest z kolei typowy dla części północnej, północno-wschodniej oraz
południowo-zachodniej. Porównanie rozmieszczenia obiektów z NMT (Ryc. 3.7) pozwala na
ich podział na dwie grupy: występujących w obrębie głównych dolin (np. G11, L18, I5) oraz
występujących na wierzchowinie (np. A12, M5, N15). Dużym poziomem różnorodności charakteryzują się dwa pola podstawowe: położone na wierzchowinie, w Woli Kalinowskiej (H7)
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i położone w dolinie Prądnika (K10). Ocenę średniej różnorodności uzyskały dwa pola położone
w Dolinie Sąspowskiej (H11, I12), pole K13 położone w rejonie połączenia Doliny Sąspowskiej
z doliną Prądnika oraz pola położone na wierzchowninie w pobliżu Bębła (E17) i Czajowic
(G15). Małą różnorodnością cechowały się pola, w obrębie których występowały pojedyncze
hydrostanowiska – 7% pól podstawowych uzyskało taką rangę różnorodności cząstkowej.

Ryc. 5.62. Różnorodność hydrograficzna na podstawie liczby hydrostanowisk (RLjhydrost):
1 – źródło; 2 – zbiornik wodny; 3 – ponor; 4 – obszar OPN; 5 – ciek powierzchniowy

5.3.3.2. Liczba kategorii hydrostanowisk
Analiza liczby hydrostanowisk (zob. rozdz. 5.3.3.1) ujawniła wysoką liczbę pól podstawowych niezawierających żadnych punktowych obiektów hydrograficznych. Rozkład liczby
kategorii tych obiektów jest dwumianowy. Poza klasą modalną, obejmującą pola niezawierające żadnych obiektów hydrograficznych, występuje tylko jedna klasa – obejmująca obiekty
jednej kategorii (źródła, zbiorniki wodne lub ponory). Podobnie jak w przypadku liczby
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hydrostanowisk, także i tutaj analiza autokorelacji wykazała losową strukturę przestrzennej
zmienności wskaźnika. Tab. 5.34 przedstawia efekt klasyfikacji bonitacyjnej, bonitacji punktowej oraz kategoryzacji różnorodności.
Tab. 5.34. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii hydrostanowisk
Liczba kategorii
hydrostanowisk (Lthydrost)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

–

5

bardzo duża

–

4

duża

–

3

średnia

(0; 1>

2

mała

0

1

brak

Ryc. 5.63. Różnorodność hydrograficzna na podstawie liczby kategorii hydrostanowisk (RLjhydrost):
1–5 – jak na Ryc. 5.62
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Niewielka liczba obserwacji oraz dwumianowy rozkład kategorii obiektów w polach
podstawowych uniemożliwiają głębszą analizę przestrzennego zróżnicowania obiektów hydrograficznych. Na podstawie przestrzennego rozkładu można jedynie stwierdzić, że istnieje
zależność rodzajów hydrostanowisk od kategorii rzeźby terenu (Ryc. 4.17). Źródła występują
przede wszystkim w obrębie głównych dolin (np. G5, H11, K14), a zbiorniki wodne (poza
istniejącymi stawami rybnymi) i ponor – w obrębie wierzchowiny (np. A12, F16, J19, M5).
Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi źródło Mierziączka położone na wierzchowinie, na
południowy zachód od Skały (M8). Podobnie jak w przypadku analizy liczby hydrostanowisk,
91% pól podstawowych wykazuje brak punktowych obiektów hydrologicznych (Ryc. 5.63),
zaś 9% cechuje się różnorodnością małą.
5.3.3.3. Entropia jednostkowa hydrostanowisk
Analiza autokorelacji entropii jednostkowej hydrostanowisk potwierdziła losową
strukturę przestrzennej zmienności cechy. Ze względu na dwumianowy rozkład punktowych
obiektów hydrograficznych (Ryc. 5.63) analiza kryterium wymagała odróżnienia sytuacji,
w której w polach podstawowych nie odnotowano żadnych obiektów, od sytuacji, w której
odnotowano obiekty jednej kategorii. Zmodyfikowaną klasyfikację bonitacyjną zmienności
parametru, bonitację punktową i kategoryzację ocen różnorodności przedstawia Tab. 5.35.
Tab. 5.35. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii jednostkowej hydrostanowisk
Entropia jednostkowa
hydrostanowisk (Hjedhydrost [–])

Liczba kategorii
obiektów

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

–

>1

5

bardzo duża

–

>1

4

duża

–

>1

3

średnia

0

1

2

mała

0

0

1

brak

Kartogram oceny entropii jednostkowej hydrostanowisk ma identyczną postać jak
Ryc. 5.63.

5.4. Gleby
Gleba jest elementem krajobrazu łączącym budowę geologiczną z żywymi elementami
środowiska. Jest definiowana jako najbardziej zewnętrzna część litosfery, jednak jej zróżnicowanie nie zależy wyłącznie od przestrzennej zmienności litologii skał występujących
w podłożu, ale także od ukształtowania powierzchni terenu, klimatu, stosunków wodnych,
występującej szaty roślinnej, a w związku z ciągłością przemian glebowych – także od
czasu. Pomiędzy środowiskiem glebowym a wymienionymi czynnikami istnieje rodzaj zależności zwrotnej, która powoduje, że zróżnicowanie pokrywy glebowej determinuje rodzaj
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występujących roślin, wpływa na jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz warunkuje retencję glebową, a przez to wpływa na zróżnicowanie topoklimatyczne.

5.4.1. Typy gleb
Model zróżnicowania typów gleb obejmuje grunty należące do 14 kategorii (Ryc. 3.12).
Obserwowane wydzielenia występują w liczbie 484 płatów (Zał. 2). Odpowiada to gęstości
około 5,4 płata na kilometr kwadratowy. Rozkład wielkości jednostek ma charakter dodatnio
asymetryczny. W klasie modalnej (0; 0,08 km2> mieści się niemal 68% wszystkich obserwacji. Przeciętna wielkość płatów estymowana za pomocą mediany wynosi 0,04 km2. Płat
o największej powierzchni zajmuje ponad 11% powierzchni analizowanego obszaru. Łączna
długość granic obiektów wszystkich kategorii wynosi ponad 681 km. Typ gleby jako cecha
krajobrazu wykazuje wysoki poziom różnorodności. Wskaźnik SHDI wykazuje wartość
zbliżoną do tej, jaką obserwowano dla podstawowych form rzeźby terenu (Ryc. 4.17) oraz
zlewni elementarnych (Ryc. 3.10). Wartość wskaźnika Simpsona wskazuje na 80-procentowe
prawdopodobieństwo zdarzenia, w którym dwie dowolne komórki będą położone na glebach
odmiennych typów. Wartość wskaźnika Shannona SHEI, wynosząca około 0,7, wskazuje na
mniej równomierne przestrzenne pokrycie terenu odpowiednimi kategoriami niż w przypadku
większości dotąd omawianych cech krajobrazu.

Ryc. 5.64. Występowanie gleb różnych typów w OPN i jego okolicach; oznaczenia jak w Tab. 4.7

Opracowany model zróżnicowania typów gleb cechuje się nierównomiernym udziałem poszczególnych kategorii (Ryc. 5.64). Do typów gleb pokrywających więcej niż 10%
analizowanego obszaru należą: gleby płowe (Pt), brunatne wyługowane (Bw) i brunatne
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typowe (B). Kategorie, które występują na mniej niż 10% analizowanego obszaru, to: rędziny
brunatne (Rb), gleby obszarów antropogenicznych (antr.), brunatne właściwe dyluwialne (Bd),
rędziny brunatne mieszane (Rbrm), płowe bielicowe (Pb) oraz gleby nieznane. Niższym od
1-procentowego udziałem cechują się kategorie: rędziny o słabo wykształconych profilach (R),
mady rzeczne brunatne (F), brunatne wyługowane i brunatne kwaśne dyluwialne (Bwd),
opadowo glejowe właściwe (OGW) i rędziny właściwe (Rw).
Największą część obszaru objętego analizą zajmują gleby płowe. Ich wychodnie występują na około 39,6% powierzchni, w 52 płatach (Zał. 12). Gęstość ich występowania wynosi
0,6 płata na kilometr kwadratowy. Największy płat kategorii pokrywa 11,2% całego obszaru.
Płaty cechują się wysokim poziomem zróżnicowania pola powierzchni (237,5%). Ich przeciętna wielkość wynosi około 0,69 km2. Kształty płatów wyraźnie odbiegają od regularnych
figur geometrycznych. Gęstość krawędzi wynosi około 3800 m/km2. Płaty należące do tej
kategorii są położone stosunkowo blisko siebie. Przeciętna odległość pomiędzy nimi wynosi
około 135 m. Komórki gleb płowych graniczą z płatami należącymi do 76,1% wszystkich
kategorii. Wykazują bardzo wysoki stopień agregacji na poziomie 97,7%.
Gleby brunatne wyługowane występują na powierzchni około 24,7% obszaru badań,
w 78 płatach (Zał. 12). Odpowiada to gęstości równej 0,9 płata na kilometr kwadratowy.
Największy płat kategorii zajmuje 4,4% analizowanej powierzchni. Rozkład wielkości płatów
jest silnie zróżnicowany. Przeciętna wielkość jednostek to około 0,29 km2. Średnia wartość
wskaźnika kształtu oraz gęstość granic wynosząca około 3100 m/km2 wskazują na nieco
bardziej regularne kształty niż w przypadku gleb płowych. Płaty tej kategorii są oddalone od
siebie o średnio 127,5 m. Ich komórki wykazują wysoki poziom agregacji, wynoszący około
96,9%. Płaty graniczą z 73,6% kategorii klasy.
Typowe gleby brunatne występują na 14,7% analizowanego obszaru i są reprezentowane
przez 89 płatów (Zał. 12). Obiekty tej kategorii mają mniejsze rozmiary od wcześniej omawianych. Ich przeciętna wielkość wynosi 0,15 km2, a największy z nich zajmuje 2,2% całego
obszaru. Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych kategorii, tu także rozmiary płatów
wykazują bardzo wysoki poziom zróżnicowania. Przeciętna wartość wskaźnika kształtu jest
identyczna jak w przypadku kategorii gleb brunatnych wyługowanych. Niższa wartość gęstości
granic wskazuje jednak na nieco większą komplikację kształtów. Mniejsze rozmiary płatów
sprawiają, że przeciętne odległości pomiędzy nimi są większe niż w przypadku wcześniej omawianych i wynoszą przeciętnie około 170 m. Komórki kategorii wykazują wysoki poziom agregacji około 96%. Płaty kategorii statystycznie sąsiadują z płatami 74% pozostałych kategorii.
Rędziny brunatne pokrywają około 6,0% obszaru badań i występują w 71 płatach
(Zał. 12). Przeciętny ich rozmiar (7,6 ha) jest niemal dwukrotnie mniejszy od rozmiaru płatów
typowych gleb brunatnych. Na jednym kilometrze kwadratowym statystycznie występuje
0,8 płata tej kategorii. Największy obiekt pokrywa zaledwie 0,6% analizowanej powierzchni.
Wskaźnik kształtu płatów rędzin brunatnych wykazuje podobną wartość jak w przypadku
wcześniej omawianych kategorii. Gęstość granic na poziomie około 1700 m/km2 stanowi
wartość niemal o 1/3 niższą niż w przypadku kategorii gleb brunatnych typowych. Poszczególne płaty kategorii są od siebie oddalone przeciętnie o około 200 m. Ich komórki wykazują
nieco niższy poziom skupienia (około 93%) niż we wcześniej omawianych kategoriach. Płaty
graniczą z 67,9% pozostałych typów gleb.
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Gleby obszarów przekształconych antropogenicznie występują na około 5,1% obszaru badań (Zał. 12). Przeciętna wielkość płatów obliczona na podstawie 26-elementowej populacji próby wynosi około 0,18 km2. Wielkość elementów jest parametrem silnie zróżnicowanym (126%).
Największy płat pokrywa 1,2% powierzchni objętej analizą. Przeciętna wartość wskaźnika
kształtów nie różni się od wcześniej opisywanych kategorii. Gęstość granic wynosi 880 m/km2.
Płaty obszarów antropogenicznych występują względem siebie w znacznej izolacji. Przeciętna
odległość między nimi wynosi 436 m. Komórki płatów wykazują wysoki poziom agregacji
około 96,0%. Statystycznie sąsiadują z płatami połowy pozostałych kategorii.
Gleby brunatne właściwe dyluwialne zajmują 3,1% powierzchni obszaru badań (Zał. 12).
Ich wychodnie występują w 32 płatach o niewielkich rozmiarach. Przeciętna wielkość obiektów
wynosi 8,8 ha. Na jednym kilometrze kwadratowym występuje przeciętnie 0,4 płata. Największy obiekt pokrywa tylko 0,5% analizowanego obszaru. Kształty płatów znacznie odbiegają
od prostych figur geometrycznych. Wysoka wartość gęstości granic (około 1280 m/km2)
wskazuje na wysoką komplikację kształtów krawędzi. Przeciętna odległość pomiędzy płatami
kategorii wynosi 393,0 m. W porównaniu z wcześniej opisywanymi komórki reprezentujące
typ gleb brunatnych właściwych dyluwialnych cechują się większym poziomem rozproszenia.
Graniczy z nimi około 60% pozostałych kategorii gleb.
Na 1,5% analizowanego obszaru występują gleby typu rędziny brunatne mieszane (Zał. 12).
Ich wychodnie występują w 52 płatach. Oznacza to, że na jednym kilometrze kwadratowym
badanego obszaru statystycznie występuje 0,6 płata. Przeciętna wielkość obiektów wynosi
2,6 ha. Największy płat pokrywa około 0,3% całego obszaru. Niewielka gęstość granic (około
600 m/km2) oraz niska przeciętna wartość wskaźnika kształtu wskazują, że płaty tej kategorii
mają bardziej regularne kształty od wcześniej opisywanych. Są oddalone od siebie przeciętnie
o 151,0 m. Komórki cechują się agregacją na poziomie około 90%. Płaty graniczą z płatami
około 60% pozostałych kategorii.
Ostatnią kategorią występującą na powierzchni większej od 1% analizowanego obszaru
są gleby płowe bielicowe (Zał. 12). Do tej kategorii należy 15 płatów, które zajmują łącznie
1,0% badanej przestrzeni. Jest to równoważne gęstości 0,2 płata na kilometr kwadratowy.
Przeciętna wielkość płatów osiąga 6,2 ha. Największy płat kategorii pokrywa 0,2% analizowanego obszaru. Kategoria cechuje się niewielką gęstością granic, równą 209 m/km2.
Kształty płatów są bardzo regularne. Są od siebie oddalone przeciętnie o 332,8 m. Ich komórki
mają bardzo wysoki poziom agregacji, rzędu 95%. Graniczą z płatami niewiele ponad 34%
pozostałych typów gleb.
Płaty gleb o nieustalonym typie pokrywają 2,3% analizowanego obszaru (Zał. 12).
5.4.1.1. Liczba jednostek typów gleb
Zróżnicowanie liczby jednostek typów gleb w polach podstawowych cechuje się
rozkładem dodatnio asymetrycznym, zbliżonym do logarytmicznie normalnego, z krótkim
spłaszczeniem prawostronnym (Ryc. 5.65). Analiza dopasowania rozkładu nie pozwoliła na
przyjęcie hipotezy o jego zgodności z analizowanym rozkładem teoretycznym. Przeciętna
liczba jednostek w polach podstawowych estymowana za pomocą mediany wynosi 5, a wartość modalna jest równa 4. Nieco ponad 28% wszystkich pól podstawowych miało modalną
liczbę 3–4 płatów.
245

Kryterium: liczba jednostek typów gleb; rozkład: logarytmicznie normalny
Test chi-kwadrat = 29,24; df = 7; p = 0,00
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Ryc. 5.65. Liczba jednostek typów gleb (Ljgl_typ) w polach podstawowych

Liczba płatów w polach podstawowych zmienia się w zakresie <1; 19>. Parametr cechuje
się wysokim poziomem zróżnicowania około 51%. Przeciętna odchyłka od średniej liczby
płatów wynosiła 3,1. Analiza autokorelacji przestrzennej wykazała na poziomie istotności 0,01
klastrową strukturę zróżnicowania kryterium w polach podstawowych. Zakres zmienności
parametru poddano klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 5.36).
Tab. 5.36. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek typów gleb
Liczba jednostek
typów gleb (Ljgl_typ)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(15; 20>

5

bardzo duża

(10; 15>

4

duża

(5; 10>

3

średnia

(1; 5>

2

mała

1

1

brak

Rozkład przestrzenny ocen liczby jednostek typów gleb (Ryc. 5.66) wykazuje wyraźny
związek z rzeźbą terenu (Ryc. 3.7). Na wierzchowinie mamy najczęściej do czynienia z różnorodnością małą bądź średnią. Względnie wyższym poziomem zróżnicowania charakteryzuje
się część wierzchowiny położona na zachód od granic OPN niż położona od niej na wschód.
Duży poziom różnorodności wykazuje 7% pól podstawowych. Zdecydowana większość z nich
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położona jest w obrębie dolin: Prądnika, Sąspowskiej, Zachwytu i w wąwozie Jamki. Najwyższy poziom różnorodności wykazuje zaledwie 1% pól podstawowych. Znajdują się
one w północnej części OPN – w rejonie pomiędzy Sułoszową a Pieskową Skałą (B3, C3),
w górnym fragmencie Doliny Zachwytu (H3) oraz w centralnej części parku – pomiędzy
Ojcowem a Grodziskiem (K10). Zaledwie cztery pola wykazują wewnętrzną jednorodność
typów gleb. Wszystkie są położone na wierzchowinie, we wschodniej i północnej części
analizowanego obszaru. Znakomita większość pól wykazujących różnorodność dużą i bardzo
dużą, przynajmniej w swoim fragmencie, położona jest wewnątrz OPN.

Ryc. 5.66. Różnorodność pokrywy glebowej na podstawie liczby jednostek typów gleb (RLjgl_typ):
1 – zróżnicowanie typów gleb (zob. Ryc. 3.12); 2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy

5.4.1.2. Liczba kategorii typów gleb
Liczba kategorii typów gleb w polach podstawowych charakteryzuje się rozkładem
symetrycznym, zbliżonym do rozkładu normalnego (Ryc. 5.67). Badanie zgodności rozkładu
z przyjętą krzywą teoretyczną pozwala, na przyjętym poziomie istotności, na odrzucenie
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hipotezy o ich zgodności. Przeciętna liczba kategorii w polach podstawowych estymowana
za pomocą średniej arytmetycznej wynosi 3,9. Rozkład ma szeroką klasę modalną obejmującą
(2; 4> typów gleb. Taką ich liczbę miało ponad 56% wszystkich pól podstawowych.
Kryterium: liczba kategorii typów gleb; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 64,40; df = 3; p = 0,00

120

28,3% 28,3%

liczba pól podstawowych [ – ]

100

80

20,0%

60

11,1%

40

8,6%
20
2,2%

1,1%
0

0

0,3%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

liczba kategorii płatów [ – ]

Ryc. 5.67. Liczba kategorii typów gleb (Ltgl_typ) w polach podstawowych

Liczba kategorii typów gleb w polach podstawowych zmienia się w przedziale <1; 9>.
Parametr cechuje się przeciętnym poziomem zmienności (około 33%). Odchylenie wartości
wskaźnika od średniej wynosi około 1,3. Otrzymana wartość statystyki Morana (0,08) świadczy
o prawdopodobnie (α = 0,01) klastrowej przestrzennej strukturze zmienności kryterium. Całkowity zakres zmienności poddano klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 5.37).
Tab. 5.37. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii typów gleb
Liczba kategorii
typów gleb (Ltgl_typ)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(7; 9>

5

bardzo duża

(5; 7>

4

duża

(3; 5>

3

średnia

(1; 3>

2

mała

1

1

brak

Prawie połowa (48%) pól podstawowych cechuje się średnim poziomem różnorodności
typów gleb (Ryc. 5.68). Pola takie można znaleźć w całym analizowanym obszarze. Najwięcej
jest ich w centralnej i południowo-zachodniej części analizowanego obszaru, w okolicach
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Jerzmanowic i Czajowic. Względnie wyższym poziomem zróżnicowania cechują się obszary położone wzdłuż niemal całego biegu doliny Prądnika, w środkowej części Doliny
Sąspowskiej (G10, G11) oraz w początkowym i w końcowym fragmentach Doliny Zachwytu (H3, I5). Dużym poziomem różnorodności cechują się także niektóre pojedyncze pola
położone w różnych częściach wierzchowiny (np. C14, P11, N3 i inne). Bardzo wysokim
poziomem różnorodności cechuje się zaledwie jedno pole podstawowe obejmujące obszar
okolic Pieskowej Skały (C3).

Ryc. 5.68. Różnorodność pokrywy glebowej na podstawie liczby kategorii typów gleb (RLtgl_typ):
1–3 – jak na Ryc. 5.66

5.4.1.3. Entropia zróżnicowania typów gleb
Entropia typów gleb ma rozkład zbliżony do symetrycznego (Ryc. 5.69). Aproksymowano
go rozkładem normalnym. Analiza dopasowania rozkładu empirycznego do przyjętego rozkładu teoretycznego nie daje podstaw do odrzucenia hipotezy o ich zgodności. Powodem jest
prawdopodobnie nadreprezentacja jednorodnych pól w klasie <0; 0,2>. Rozkład charakteryzuje
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się występowaniem niezbyt wyraźnie zarysowanej klasy modalnej obejmującej przedział
(1,0; 1,2>. Trafiło do niej prawie 19% elementów populacji próby. Estymacja punktowa
średniej wartości entropii wskazuje na wartość 0,86.
Kryterium: entropia typów gleb; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 10,71; df = 6; p = 0,09
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Ryc. 5.69. Entropia zróżnicowania typów gleb (SHDIgl_typ) w polach podstawowych

Wartości entropii typów gleb w polach podstawowych zmieniają się w przedziale <0; 1,83>.
Wartości kryterium mają wysoki poziom zmienności (około 46%). Odchyłka od wartości przeciętnej wynosi 0,4. Statystyka Morana równa 0,08 świadczy o klastrowym charakterze przestrzennej zmienności kryterium, na poziomie istotności 0,01. Zbiór wartości parametru w polach
podstawowych został poddany klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 5.38).
Tab. 5.38. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii zróżnicowania typów gleb
Entropia zróżnicowania
typów gleb (SHDIgl_typ [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(1,38; 1,84>

5

bardzo duża

(0,92; 1,38>

4

duża

(0,46; 0,92>

3

średnia

(0,0; 0,46>

2

mała

0

1

brak

Kartogram zróżnicowania entropii typów gleb potwierdza względnie wyższy poziom
różnorodności obszarów położonych w dolinach Prądnika i Sąspowskiej niż w otaczających
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je obszarach wierzchowiny (Ryc. 5.70). Większa liczba płatów cechuje się wyższymi ocenami różnorodności niż niższymi. Średni i duży poziom różnorodności ma aż 71% pól
podstawowych. Podobnie jak w przypadku analizy liczby jednostek typów gleb (Ryc. 5.66),
wyższym poziomem różnorodności cechują się obszary wierzchowiny położone w zachodniej części OPN. W odróżnieniu od wcześniejszych analiz kartogram zróżnicowania entropii
wykazuje istnienie w obrębie różnych fragmentów wierzchowiny pojedynczych pól o bardzo
dużym poziomie różnorodności (np. A10, P2, Q6, R13 i inne).

Ryc. 5.70. Różnorodność pokrywy glebowej na podstawie entropii zróżnicowania typów gleb
(SHDIgl_typ): 1–3 – jak na Ryc. 5.66

5.4.2. Gatunki gleb
Model zróżnicowania gatunków gruntów rejonu OPN (Ryc. 3.14) obejmuje gleby należące do siedmiu grup granulometrycznych (Ryc. 3.13). Obserwowane wydzielenia występują
w łącznej liczbie 113 płatów (Zał. 2). Odpowiada to przeciętnej liczbie około 1,3 płata na
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kilometr kwadratowy. Rozkład wielkości płatów gatunków gleb ma charakter dodatnio asymetryczny z dominującą klasą modalną (0; 700 m2> (niemal 58% wszystkich obserwacji).
Przeciętna wielkość wydzielenia estymowana za pomocą mediany wynosi 0,06 km2. Płat
o największej powierzchni zajmował aż około 68% powierzchni analizowanego obszaru.
Łączna długość granic występujących pomiędzy płatami wynosiła ponad 303 km. Analizowany krajobraz cechuje się ponad dwukrotnie mniejszą różnorodnością gatunkową gleb
w stosunku do zróżnicowania ich typów. Jest to związane z niewielką liczbą płatów i ich
kategorii. Prawdopodobieństwo sytuacji, w której dwie dowolne komórki należą do płatów
dwóch odrębnych gatunków gleb, wynosi około 40%. Przestrzenna zmienność gatunkowa
wykazuje równomierność rozkładu zaledwie na poziomie 40%.
Struktura zróżnicowania gatunków gleb przypomina rozkład bimodalny. Gleby dwóch
najczęściej występujących kategorii: pyłów gliniastych (pyg) i pyłów ilastych (pyi) pokrywają
ponad 94,5% analizowanego obszaru (Ryc. 5.71). Gleby pozostałych kategorii występują
rzadko i na małej powierzchni.

Ryc. 5.71. Występowanie gleb różnych gatunków w OPN i jego okolicach; oznaczenia jak na Ryc. 3.13

Największą część analizowanego obszaru zajmują gleby o składzie pyłów gliniastych
(Zał. 13). Łącznie pokrywają około 70,6% badanej powierzchni (Ryc. 5.71). Niewielka liczba
płatów (17) oraz wysoki wskaźnik agregacji (99,0%) wskazują na silną koncentrację komórek
kategorii, która powoduje, że tworzą one pojedyncze, stosunkowo duże płaty. Średnia gęstość
ich występowania wynosi 0,2 płata na kilometr kwadratowy. Poszczególne obiekty mają silnie
zróżnicowane pola powierzchni, średnio około 3,74 km2. Największy z nich pokrywa aż 68%
całego analizowanego obszaru. Łączna długość granic sięga około 258 km, co w przeliczeniu
na kilometr kwadratowy wynosi prawie 2900 m. Płaty kategorii są oddalone od siebie przeciętnie o około 109 m. Sąsiadują z płatami połowy pozostałych kategorii.
252

Drugą kategorią cechującą się znacznym powierzchniowym udziałem w krajobrazie
OPN są gleby o składzie granulometrycznym pyłów ilastych (Zał. 13). Zajmują one około
24,0% obszaru badań. Kategoria jest reprezentowana przez 42 płaty. Gęstość występowania
jej jednostek wynosi 0,5 płata na kilometr kwadratowy. Przeciętna wielkość płatów wynosi 0,51 km2, a największy z nich pokrywa ponad 5% badanego obszaru. Długość granic
wszystkich obiektów kategorii wynosi około 217 km. Płaty są od siebie oddalone przeciętnie
o 215 m. Ich komórki mają podobny, bardzo wysoki poziom agregacji, podobny jak w przypadku poprzednio omawianych gruntów o gatunku pyłów gliniastych. Poligony wyznaczające
obszary występowania gleb o składzie pyłów ilastych graniczą z wielobokami około 36%
pozostałych kategorii.
Gleby o składzie glin lekkich obejmują nieco ponad 2% obszaru badań i występują
w 26 płatach (Zał. 13). Statystycznie w przeliczeniu na kilometr kwadratowy przypada 0,3 płata
tej kategorii. Przeciętna wielkość płatów wynosi 6,9 ha, zaś największy obiekt pokrywa 0,4%
całego obszaru. Gęstość granic wynosi 562 m/km2. Względnie niższa wartość wskaźnika
kształtu wskazuje, że obrysy płatów tej kategorii są nieco bardziej regularne. Kompleksy
gleb z gatunku glin lekkich występują w dużej izolacji względem siebie. Przeciętna odległość pomiędzy kolejnymi płatami wynosi około 670 m. Komórki charakteryzują się niższym
poziomem agregacji (około 93%) niż we wcześniej omawianych kategoriach. Płaty graniczą
z wielobokami około 60% gleb pozostałych gatunków.
Pyły zwykłe występują na 1,5% analizowanego terenu i tworzą zaledwie siedem płatów
(Zał. 13). Statystycznie liczba poligonów tej kategorii przypadająca na kilometr kwadratowy powierzchni wynosi 0,1. Przeciętna wielkość płatów jest niewielka i wynosi 0,19 km2.
Największy z nich pokrywa 0,5% całego obszaru. Spośród wszystkich kategorii tej klasy
kształty poligonów w największym stopniu odbiegają od prostych figur płaskich. Gęstość
krawędzi kategorii jest niewielka i wynosi 419 m/km2. Poszczególne płaty są od siebie znacznie oddalone. Przeciętna odległość pomiędzy nimi wynosi około 511 m. Komórki wykazują
poziom agregacji około 93%. Płaty z glebami o składzie pyłów zwykłych graniczą z 69%
pozostałych kategorii gleb.
Kategoria glin piaszczystych pokrywa 1,1% badanego obszaru (Zał. 13). Występuje
w 15 płatach, o przeciętnej wielkości zaledwie 6,5 ha. Średnio na kilometrze kwadratowym powierzchni występuje 0,2 płata tej kategorii. Największy z poligonów zajmuje
0,3% analizowanego obszaru. Gęstość granic kategorii jest bardzo mała i wynosi około
235 m/km2. Kształty płatów są regularne. Średnia odległość pomiędzy poligonami wynosi
około 509 m. Komórki kategorii mają wysoki stopień agregacji – około 95%. Graniczą
z około 45% innych kategorii.
Gliny zwykłe oraz gliny piaszczysto-ilaste występują na analizowanym obszarze rzadko
i w nielicznych wystąpieniach. Łącznie zajmują mniej niż 1% badanej powierzchni (Zał. 13).
Gleby o składzie pyłów (ilastych bądź gliniastych) występują najczęściej na zwietrzelinach lessów, rzadziej skał węglanowych i namułów dolinnych (Ryc. 5.72). Gleby o składzie
glin (zwłaszcza ilastych i piaszczysto-ilastych) wytworzyły się na zwietrzelinach wapieni
górnojurajskich. Gliny zwykłe niemal w całości utorzyły się na piaskach, żwirach, mułkach
i glinach tarasów zalewowych.
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pyg
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Ryc. 5.72. Utwory występujące w podłożu gleb o składzie: glin piaszczystych (gp), glin ilastych (gi),
glin piaszczysto-ilastych (gpi), glin zwykłych (gz), pyłów gliniastych (pyg), pyłów ilastych (pyi), pyłów
zwykłych (pyz); jura górna: 1 – wapienie skaliste i uławicone (nierozdzielone), 2 – wapienie skaliste,
3 – wapienie ławicowe z krzemieniami, 4 – wapienie margliste – płytowe; kreda górna: 5 – piaski,
6 – zlepieńce, miejscami piaskowce wapniste i piaski, 7 – margle glaukonitowe, 8 – opoki z czertami,
wapienie margliste i margle; paleogen: 9 – rumosze krzemienne i gliny zwietrzelinowe z krzemieniami,
10 – piaski miejscami ilaste; plejstocen: 11 – lessy; plejstocen / holocen: 12 – rumosze skalne; holocen:
13 – piaski, żwiry oraz mułki, gliny i piaski (mady) tarasów zalewowych, 14 – martwice wapienne,
15 – namuły den dolinnych
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5.4.2.1. Liczba jednostek gatunków gleb
Rozkład liczby jednostek gatunków gleb w polach podstawowych ma charakter dodatnio
asymetryczny, zbliżony do wykładniczego (Ryc. 5.73). Analiza dopasowania go do wybranego rozkładu teoretycznego, na przyjętym poziomie istotności, nie pozwala na przyjęcie
hipotezy o ich zgodności. Najczęściej w polach podstawowych występują jeden płat, dwa lub
trzy płaty. Rozkład cechuje się bardzo silnie uwydatnioną klasą modalną, obejmującą pola
z jednym płatem. Gleby ponad 29% pól podstawowych cechują się homogenicznym składem
granulometrycznym. Dwa bądź trzy płaty występują w 40% pól.
Kryterium: liczba jednostek gatunków gleb; rozkład: wykładniczy
Test chi-kwadrat = 33,02; df = 8; p = 0,00
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Ryc. 5.73. Liczba jednostek gatunków gleb (Ljgl_gat) w polach podstawowych

Maksymalna liczba jednostek gatunków gleb wynosi dziewięć. Jednak tak dużą liczbę płatów ma tylko 0,6% pól. Liczba gatunków w polach podstawowych charakteryzuje się wysokim
poziomem zmienności (około 63%). Analiza autokorelacji przestrzennej wykazała klastrową
strukturę zróżnicowania liczby jednostek w polach podstawowych. Wartość wskaźnika Morana
(0,25) dowodzi istnienia pozytywnej autokorelacji przestrzennej na poziomie istotności 0,01.
Całkowity zakres zmienności poddano klasyfikacji i bonitacji punktowej (Tab. 5.39).
Południowo-zachodnia część analizowanego obszaru wykazuje jednorodny skład granulometryczny pokrywy glebowej (Ryc. 5.74). Homogeniczne utwory występują pomiędzy Wierzchowiem a Czajowicami oraz pomiędzy Doliną Będkowską a doliną Prądnika.
Większe grupy pól cechujące się brakiem różnorodności występują także w północnej oraz
w centralnej części analizowanego obszaru. Niskie oceny różnorodności uzyskało 40% pól
podstawowych. Pola takie odnajdziemy zarówno w obszarze wierzchowiny, jak i w obrębie
stoków i den dolin. Obszary o dużym i bardzo dużym poziomie różnorodności występują
głównie w północnej i południowo-wschodniej części analizowanego obszaru. Większość
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pól o bardzo dużej różnorodności położonych jest w obrębie dolin Prądnika i Korzkiewki.
Wyjątek stanowi pole P5 położone na północny wschód od Skały.
Tab. 5.39. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek gatunków gleb
Liczba jednostek
gatunków gleb (Ljgl_gat)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(7; 9>

5

bardzo duża

(5; 7>

4

duża

(3; 5>

3

średnia

(1; 3>

2

mała

(0; 1>

1

brak

Ryc. 5.74. Różnorodność pokrywy glebowej na podstawie liczby jednostek gatunków gleb (RLjgl_gat):
1 – zróżnicowanie gatunków gleb (Ryc. 3.14); 2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy
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5.4.2.2. Liczba kategorii gatunków gleb
Analizowany obszar cechuje się niewielkim zróżnicowaniem gatunków gleb. Minimalna
liczba kategorii wynosi 1, a maksymalna 5 (Tab. 5.40). Rozkład ma charakter dodatnio asymetryczny (Ryc. 5.75). Klasa modalna obejmuje dwie kategorie gatunków gleb. Zalicza się
do niej aż 44% pól podstawowych. Jednorodność gatunków gleb wykazuje 29% pól. Wyższy
poziom różnorodności reprezentują pola, w których odnotowano: trzy kategorie (18%), cztery
kategorie (8%) i pięć kategorii (1%). Wyniki analizy autokorelacji (statystyka Morana 0,26)
wskazują, że na poziomie istotności 0,01 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o klastrowej strukturze zróżnicowania wskaźnika. Zakres zmienności parametru poddano klasyfikacji
i bonitacji punktowej (Tab. 5.40).
Większość pól podstawowych wykazuje jednorodny skład granulometryczny bądź cechuje się małą różnorodnością (maksymalnie występują w nich dwa gatunki gleb). Największa
liczba pól (44%) charakteryzuje się różnorodnością małą. Pola takie występują głównie
wzdłuż równoleżnikowo wydłużonego pasa, położonego w centralnej części analizowanego
obszaru. Położenie płatów nie wykazuje związku z morfologią terenu. Gleby jednorodne
gatunkowo występują w 29% pól podstawowych – głównie w południowo-zachodniej,
centralnej, rzadziej w północnej i wschodniej części analizowanego obszaru. Podobnie jak
w przypadku ocen różnorodności przybliżanych za pomocą liczby płatów (Ryc. 5.74) pola
o wyższych ocenach różnorodności częściej występują w północnej części badanego obszaru, nierzadko wzdłuż doliny Prądnika. Bardzo duży poziom różnorodności mają trzy pola
podstawowe położone w rejonach: Sułoszowej (B3), Pieskowej Skały (E5) oraz pomiędzy
Wielmożą a Sobiesękami (L4).
Tab. 5.40. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii gatunków gleb
Liczba kategorii gatunków gleb
(Ltgl_gat)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(4; 5>

5

bardzo duża

(3; 4>

4

duża

(2; 3>

3

średnia

(1; 2>

2

mała

(0; 1>

1

brak

Większe względne zróżnicowanie liczby kategorii gatunków gleb w północnej niż w południowej części badanego obszaru jest związane z częstym występowaniem wzdłuż tej części
doliny Prądnika oraz jej lewobrzeżnych dolin bocznych wychodni gleb o charakterze glin
zwykłych, glin piaszczystych oraz piaszczysto-ilastych (Rys. 3.14), być może pochodzenia
deluwialnego.
257

Ryc. 5.75. Różnorodność pokrywy glebowej na podstawie liczby kategorii gatunków gleb (RLtgl_gat):
1–3 – jak na Ryc. 5.74

5.4.2.3. Entropia zróżnicowania gatunków gleb
Entropia gatunków gleb ma rozkład bimodalny, dodatnio asymetryczny, zbliżony do
wykładniczego (Ryc. 5.76). Próba dopasowania go do rozkładu teoretycznego nie pozwala
na przyjęcie hipotezy o zgodności rozkładów. W populacji próby przeważają niskie wartości entropii. Główna klasa modalna obejmuje przedział <0; 0,1>. Trafiło do niej około 35%
wszystkich obserwacji. Kolejna klasa modalna występuje w zakresie (0,6; 0,7>. Takim
poziomem różnorodności gatunkowej gleb cechuje się prawie 19% pól podstawowych. Przeciętna wartość entropii estymowana za pomocą mediany wynosi 0,35. Maksymalny poziom
różnorodności wynosi około 1,36.
Entropia gatunków gleb cechuje się wysokim poziomem zmienności parametru około 94%. Przeciętna wartość odchyłki od wartości średniej wynosi 0,36. Wyniki analizy
autokorelacji wskazują na poziomie istotności 0,01, że struktura kryterium ma charakter
klastrowy. Zakres zmienności parametru poddano klasyfikacji bonitacyjnej oraz bonitacji
punktowej (Tab. 5.41).
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Kryterium: entropia gatunków gleb; rozkład: wykładniczy
Test chi-kwadrat = 243,33; df = 11; p = 0,00
34,7%

liczba pól podstawowych [ – ]
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0,6
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0,8

4,2% 3,6%

0,9
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1,3

1,4
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Ryc. 5.76. Entropia zróżnicowania gatunków gleb (SHDIgl_gat) w polach podstawowych

Tab. 5.41. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii zróżnicowania gatunków gleb
Entropia zróżnicowania gatunków
gleb (SHDIgl_gat [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(1,02; 1,36>

5

bardzo duża

(0,68; 1,02>

4

duża

(0,34; 0,68>

3

średnia

(0,0; 0,34>

2

mała

0

1

brak

Południowo-zachodnia część rejonu OPN charakteryzuje się jednorodną gatunkowo
pokrywą glebową. Pomiędzy Będkowicami, Wierzchowiem, zachodnią częścią Prądnika Korzkiewskiego i Czajowicami występuje monotonna pokrywa gleb o przewadze pyłów zwykłych
(Ryc. 3.14). Duże, jednorodne obszary występują też w centralnej (np. H10–J10) i północnej
(np. J1–O1) części analizowanego obszaru (Ryc. 5.77). Łącznie 29% pól podstawowych
wykazuje brak różnorodności gatunków gleb. Wyższym poziomem zróżnicowania pokrywy
glebowej cechuje się północna, zachodnia i południowo-wschodnia część badanej przestrzeni.
Obszary o dużym bądź bardzo dużym zróżnicowaniu pokrywy glebowej występują w tych rejonach w niewielkich fragmentach i otoczone są polami o niższych poziomach różnorodności.
Różnorodnością średnią charakteryzuje się 31% pól podstawowych, a różnorodność małą 20%.
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Większość jednostek o najbardziej zróżnicowanej gatunkowo pokrywie glebowej jest położona
w obrębie OPN. Obszary takie znajdują się na południe od Grodziska (J7, K7–K9), pomiędzy
Grodziskiem a Pieskową Skałą (E5–F5, H5, I6), na północ od Poręby (F9) oraz pomiędzy Prądnikiem Czajowskim a Prądnikiem Korzkiewskim (L16, M18, N19). Poza OPN najwyższym
poziomem różnorodności gatunkowej gleb cechuje się rejon Sułoszowej (A2, B3), rejon
położony pomiędzy Wielmożą a Sobiesękami (L4–M4, N3) oraz mniejsze obszary w rejonie
Jerzmanowic (B14) i na wschód od Prądnika Korzkiewskiego (Q20).

Ryc. 5.77. Różnorodność pokrywy glebowej na podstawie entropii gatunków gleb (SHDIgl_gat):
1–3 – jak na Ryc. 5.74

5.5. Klimat
Klimat jest jednym z najważniejszych elementów środowiska geograficznego. Wpływając
na intensywność procesów wietrzenia i erozji skał, warunkuje przebieg i zakres procesów
morfotwórczych, kształtuje krajobraz (Nearing i in. 2004) i oddziałuje na procesy glebotwórcze
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(Jenny 2005; Várallyay 2010), przez różnego rodzaju bodźce wpływa na ludzkie samopoczucie (Millennium Ecosystem Assessment 2005), jest także jednym z czynników decydujących
o bioróżnorodności (Soulé & Wilcox 1980) i georóżnorodności (Gray 2013).
Model zróżnicowania topoklimatycznego rejonu OPN (Ryc. 4.28) obejmuje 23 z 26 zdefiniowanych typów topoklimatycznych (Zał. 1). Na omawianym obszarze nie odnotowano
jedynie topoklimatów związanych z silnie nachylonymi i niezalesionymi fragmentami stoków
(topoklimaty 1.5–1.7). Obserwowane wydzielenia topoklimatyczne występują w łącznej liczbie
7468 płatów (Zał. 2). Odpowiada to przeciętnej gęstości około 83,5 płata na kilometr kwadratowy. Rozkład wielkości obszarów o topoklimacie określonego typu ma charakter silnie dodatnio
asymetryczny, z wyraźnie zaznaczającą się klasą modalną, o wielkości pola powierzchni do
5 ha (około 65% wszystkich obserwacji). Przeciętna wielkość płatów estymowana za pomocą
mediany wynosi 0,23 ha. Płat o największej powierzchni zajmuje około 4,7% analizowanego
obszaru. Łączna długość wszystkich granic występujących pomiędzy wydzielonymi obszarami
topoklimatów wynosi około 1950 km. Model zróżnicowania topoklimatycznego cechuje się
najwyższym poziomem różnorodności spośród wszystkich analizowanych cech krajobrazu.
Wartość indeksu Shannona obliczona dla całego krajobrazu wynosi aż 2,7. O tak wysokim
poziomie wskaźnika decydują: wysoka liczba kategorii topoklimatycznych, najwyższa liczba
jednostek spośród wszystkich badanych cech krajobrazu oraz bardzo liczna populacja płatów
o małych rozmiarach. Istnieje 90-procentowe prawdopodobieństwo, że dwie losowo wybrane komórki krajobrazu będą pochodziły z płatów cechujących się odmiennymi warunkami
topoklimatycznymi. Mamy także do czynienia z wysoką przestrzenną proporcjonalnością
pokrycia obszaru różnymi kategoriami klimatycznymi.
W rejonie OPN przeważają topoklimaty obszarów niezalesionych płaskich, położonych
poza płaskimi odcinkami den dolin (2.1–2.3). Obejmują one aż około 35% powierzchni
analizowanego obszaru (Ryc. 5.78). W tej grupie klimatów największe znaczenie ma topoklimat charakterystyczny dla fragmentów wierzchowiny przykrytych glebami porowatymi
suchymi (2.3). Występuje on na prawie 21% obszaru badań, w liczbie 325 płatów (Zał. 14).
Liczba płatów w przeliczeniu na kilometr kwadratowy powierzchni wynosi 3,6. Ich wielkość
jest skrajnie zróżnicowana (na poziomie 443%). Przeciętnie obszary o topoklimacie takiego
typu mają powierzchnię 5,8 ha. Największy płat, który znajduje się na południe i wschód od
Skały (Ryc. 4.28), pokrywa aż 4,7% badanej przestrzeni. Obszary charakteryzujące się topoklimatem 2.3 mają skomplikowane kształty. Świadczą o tym duża wartość długości wszystkich
krawędzi (ponad 436 km) oraz względnie wysoka i mało zmienna wartość wskaźnika kształtu.
Komórki kategorii charakteryzują się wysokim poziomem agregacji (na poziomie 94,2%).
Przeciętna odległość pomiędzy płatami wynosi 82 m. Płaty graniczą z wielobokami 67,3%
innych kategorii topoklimatycznych.
Ponad dwukrotnie niższym udziałem przestrzennym cechuje się topoklimat fragmentów
wierzchowiny przykrytych glebami średnio zwartymi (najczęściej użytkowanymi rolniczo) – topoklimat 2.2. Występuje on na 9,8% obszaru badań, w podobnej liczbie 307 płatów
(Ryc. 5.78; Zał. 14). Przeciętnie na jednym kilometrze kwadratowym opisywanego obszaru
występuje 3,4 obiektu o takich warunkach. Obszary występowania topoklimatu typu 2.2 są
o połowę mniejsze niż obszary z topoklimatem charakterystycznym dla terenów z glebami porowatymi i suchymi. Długość krawędzi wszystkich obiektów kategorii wynosi około 257 km.
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Przeciętna wielkość płatów wynosi 2,9 ha, zaś największy obszar pokrywa 1,2% analizowanej
powierzchni. Kształty płatów wykazują podobny stopień komplikacji granic jak w przypadku
kształtu płatów z topoklimatem 2.3. Komórki wykazują nieco wyższy poziom rozdrobnienia 93%. Płaty o topoklimacie tego typu są od siebie oddalone przeciętnie o 104 m. Graniczą
z poligonami około 70% pozostałych kategorii.

Ryc. 5.78. Powierzchniowy udział topoklimatów w OPN i jego okolicach; symbole jak w Zał. 1

Spośród topoklimatów niezalesionych obszarów wierzchowinowych najmniejsze znaczenie ma typ 2.1, obejmujący fragmenty wierzchowiny pozbawione gęstej roślinności i na
których występują gleby zwarte (nieporowate i dobrze uwilgotnione). Obszary takie pokrywają
4,2% analizowanego terenu (Ryc. 5.78). W porównaniu z poprzednio omawianymi obszary o topoklimacie 2.1 cechuje znaczne rozdrobnienie. Topoklimat 2.1 występuje w 539 płatach,
o przeciętnym rozmiarze 0,7 ha (Zał. 14). Przeciętnie na obszarze jednego kilometra kwadratowego liczba płatów tej kategorii jest niemal dwukrotnie większa od wcześniej omawianych.
Największy płat kategorii pokrywa zaledwie 0,4% powierzchni badanego obszaru. Miejsca,
w których występuje topoklimat typu 2.1, cechuje wyraźna komplikacja kształtów. Świadczy
o tym duża wartość długości krawędzi płatów (216,8 km) oraz podwyższona wartość wskaźnika kształtu (1,4). Komórki kategorii mają niski stopień agregacji około 86%. Płaty są od
siebie oddalone przeciętnie o 66 m. Graniczą z płatami 74,7% innych kategorii.
Duży udział w przestrzeni rejonu OPN mają topoklimaty obszarów zalesionych
(typy 4.1–4.8). Pokrywają one łącznie 22,6% analizowanej powierzchni (Ryc. 5.78). Przestrzenny zakres występowania „leśnych” kategorii topoklimatycznych (Ryc. 4.28) wynika
wprost z modelu użytkowania ziemi (Ryc. 3.15). Opisywane topoklimaty występują niemal
na całym obszarze OPN oraz w kilku mniejszych kompleksach leśnych położonych: na
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północ od Skały (L1, M1 oraz Q1, R1), w Dolinie Będkowskiej (A16, A17) oraz w Dolinie
Kobylańskiej – w rejonie wzgórza Krzemionka (B20, C20).
Wśród obszarów występowania topoklimatów „leśnych” największą powierzchnię
zajmują płaskie fragmenty wierzchowiny i miejsca nachylone pod kątem 5–30° w kierunku
wschodnim bądź zachodnim (typ 4.2). Łącznie zajmują one 8,3% analizowanej powierzchni
(Ryc. 5.78) i występują w 283 płatach (Zał. 14). Wysoka liczba obiektów sprawia, że przeciętnie
na jednym kilometrze kwadratowym odnajdziemy 3,2 płata tej kategorii. Poszczególne płaty
cechują się skrajnie dużym zróżnicowaniem pól powierzchni (346%). Przeciętna wielkość
obszarów o topoklimacie tego typu wynosi 2,6 ha. Największy z płatów pokrywa 1% badanej przestrzeni. Obiekty omawianej kategorii cechują się wysokim poziomem regularności
kształtów. Co prawda długość krawędzi wszystkich obiektów jest wysoka (219 km), ale płaty
cechują się zrównoważonymi i stosunkowo niskimi wartościami wskaźników kształtu. Komórki kategorii wykazują wysoki poziom agregacji (około 93%). Płaty są od siebie oddalone
przeciętnie o 120 m. Obszary o topoklimacie typu 4.2 graniczą z obszarami 67,4% innych
kategorii topoklimatycznych.
Tylko 6% powierzchni analizowanego obszaru pokrywają płaty z topoklimatem 4.8 –
charakterystycznym dla zalesionych, płaskich i suchych den dolin (Ryc. 5.78). Kategorię
reprezentuje wysoka liczba 257 płatów (Zał. 14). Ich wielkość jest silnie zmienna. Średnio
wynosi 2,1 ha. Na powierzchni jednego kilometra kwadratowego statystycznie występują
prawie trzy płaty. Największa z jednostek pokrywa 0,4% analizowanego obszaru. Łączna
długość krawędzi obiektów tej kategorii wynosi około 217 km. Płaty mają wydłużone kształty.
Wartość wskaźnika koncentracji około 90% wskazuje na wysoki poziom agregacji komórek.
W sensie przestrzennym kategoria obejmuje dna bocznych dolin, wąwozów i jarów (Ryc. 4.28).
Płaty kategorii są od siebie oddalone przeciętnie o 96,6 m. Graniczą z 67,2% wielobokami
pozostałych kategorii topoklimatycznych.
Wśród klimatów obszarów zalesionych kolejnym pod względem wielkości zajmowanej
powierzchni jest topoklimat obejmujący zbocza dolin o nachyleniu 5–30° eksponowane
w kierunku północnym (z odchyłkami; typ 4.3). Tę kategorię reprezentują 223 płaty, które
zajmują łącznie 3,2% analizowanego obszaru (Ryc. 5.78; Zał. 14). Gęstość występowania
topoklimatu wynosi 2,5 płata na kilometr kwadratowy. Wielkość obiektów, podobnie jak
w poprzednio omawianych kategoriach, jest silnie zmienna. Przeciętnie wynosi 1,3 ha. Największy płat obejmuje tylko 0,2% analizowanej powierzchni. Pod względem przestrzennym
kategoria obejmuje północne zbocza północnej części doliny Prądnika (Ryc. 4.28: E5), Doliny
Będkowskiej (A17), Doliny Sąspowskiej (G11) i licznych bocznych dolin niższych rzędów
(np. G13, K16, L11). Płaty mają charakter wydłużony (wskaźnik kształtu wynosi 1,4), ale
ograniczenia morfologiczne sprawiają, że nie są zbyt duże. Łączna długość granic wszystkich
obiektów kategorii nie przekracza 129 km. Komórki obiektów wykazują poziom agregacji
około 89%. Płaty kategorii rozdzielają fragmenty dolin i wąwozów. Przeciętna odległość
pomiędzy obiektami wynosi 117 m. Obiekty graniczą z płatami nieco więcej niż połowy
pozostałych kategorii topoklimatycznych.
Topoklimaty zalesionych zboczy o nachyleniu 5–30° eksponowanych na południe
(z odchyłkami; typ 4.1) pokrywają zbliżoną część przestrzeni jak stoki eksponowane na
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północ (typ 4.3). Kategoria obejmuje 202 płaty, które zajmują 2,9% powierzchni analizowanego obszaru (Ryc. 5.78). Podobne są także pozostałe cechy morfometryczne: gęstość płatów,
ich wielkość, powierzchnia zajmowana przez największy z nich, kształt i inne (Zał. 14). Pod
względem przestrzennym obiekty kategorii 4.1 zajmują przeciwległe fragmenty zboczy dolin
w stosunku do płatów z topoklimatem typu 4.3 (Ryc. 4.28).
Ostatnim klimatem obszarów zalesionych, występującym na znacznej przestrzeni rejonu OPN, jest topoklimat typu 4.7 obejmujący obszary o bardzo wysokim nastromieniu
zboczy 30–90° i ekspozycji wschodniej bądź zachodniej. Klimat występuje w 100 płatach,
na 2,1% analizowanej powierzchni (Ryc. 5.78; Zał. 14). Na jednym kilometrze kwadratowym znajdziemy przeciętnie 1,1 obiektu tej kategorii. Ich średnia wielkość nie przekracza
1,9 ha, a największy z nich zajmuje 0,3% analizowanej powierzchni. Płaty występują wzdłuż
najbardziej stromych zboczy dolin Prądnika i Sąspowskiej (Ryc. 4.28). Są silnie wydłużone,
na co wskazuje wysoka wartość wskaźnika kształtu (1,6). Ich komórki są zagregowane na
poziomie około 88%. Przeciętna odległość pomiędzy płatami wynosi 65,8 m. Graniczą z 74%
innych kategorii topoklimatycznych.
Spośród klimatów występujących w obszarach leśnych małym poziomem zajmowanej przestrzeni cechują się topoklimaty płaskich podmokłych den dolin (typ 4.4), stromo
nachylonych zboczy o ekspozycji południowej (typ 4.5) oraz północnej (z odchyłkami;
typ 4.6). Każda z wymienionych kategorii klimatycznych zajmuje około 0,1% analizowanej
powierzchni i występuje w niewielkiej liczbie płatów (Zał. 14).
Kolejną grupą są topoklimaty występujące w obrębie niezalesionych fragmentów
zboczy o morfologii wypukłej (1.1–1.4). Kategorie topoklimatyczne występujące w takich
obszarach pokrywają łącznie 20,7% rejonu badań (Ryc. 5.78). Największą powierzchnię
zajmują obszary o typach topoklimatu zdefiniowanych jako miejsca o urozmaiconej rzeźbie
i niewielkim nachyleniu zboczy 0–5° (typ 1.4.1) oraz z na przemian występującymi fragmentami zboczy o różnych wystawach, ale innych niż północna i południowa (typ 1.4.2).
Obszary takie pokrywają łącznie 8% krajobrazu rejonu OPN i występują w olbrzymiej
liczbie 1158 płatów (Ryc. 5.78; Zał. 14). Są to najczęściej małe obszary o powierzchni około
0,6 ha położone w różnych częściach wierzchowiny (Ryc. 4.28). Na jednym kilometrze
kwadratowym przeciętnie występuje aż 12,9 płata tej kategorii. Największy z nich zajmuje
0,1% powierzchni objętej analizą. Duża liczba jednostek przekłada się na wysoką łączną
długość krawędzi obiektów kategorii, która wynosi ponad 405 km. Obrysy płatów są dość
regularne, o czym świadczy względnie niska przeciętna wartość wskaźnika kształtu. Ich
komórki wykazują wysoki poziom skupienia około 86%. Płaty kategorii występują w niewielkiej odległości względem siebie, średnio co 65 m. Graniczą z 64,9% innych kategorii
topoklimatycznych.
Topoklimaty obszarów niezalesionych wypukłych o nachyleniu zboczy 5–30° i ekspozycji
wschodniej bądź zachodniej (1.2.1) oraz obszarów o nachyleniu zboczy 0–5° i wystawie północnej bądź południowej (1.2.2) obejmują łącznie 4,5% analizowanego obszaru (Ryc. 5.78).
Występują w wysokiej liczbie 876 płatów, o przeciętnej wielkości 0,5 ha (Zał. 14). Kategoria
cechuje się znacznym rozdrobnieniem obiektów. Na powierzchni jednego kilometra kwadratowego znajdziemy przeciętnie 9,8 płata o łącznej długość granic 3290 m. Największy
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z obiektów zajmuje 0,1% analizowanego obszaru. Płaty najczęściej cechują się niewielkim
wydłużeniem. Wysoki poziom rozdrobnienia odzwierciedla się w stosunkowo niskich wartościach wskaźnika agregacji i procentu identycznego sąsiedztwa. Przeciętna odległość pomiędzy
płatami wynosi około 84 m. Obiekty kategorii graniczą z 69,3% pozostałych topoklimatów.
Obszary niezalesione, wypukłe, o nachyleniu zboczy 5–30° i ekspozycji południowej
z odchyłkami (1.1) zajmują podobną część przestrzeni jak obiekty kategorii topoklimatycznej 1.2 (Ryc. 5.78). Występują one w 325 płatach, o przeciętnej wielkości 1,2 ha (Zał. 14).
Największy z nich zajmuje 0,1% powierzchni obszaru badań. Gęstość występowania obiektów nie jest duża. Na jednym kilometrze kwadratowym występuje średnio 3,6 płata. Topoklimat tego typu występuje na zboczach dolin o przebiegu zachód – wschód (Ryc. 4.28).
Reprezentujące go płaty mają wydłużone kształty o względnie wysokiej gęstości krawędzi
(2167 m/km2). Komórki wykazują wysoki poziom agregacji około 88%. Płaty opisywanej
kategorii występują w odległości średnio 120 m od siebie i graniczą z płatami około 75%
innych kategorii topoklimatycznych.
Ostatnią kategorią topoklimatyczną reprezentującą niezalesione wypukłe fragmenty
stoków stanowią zbocza o nachyleniu 5–30° i ekspozycji północnej (z odchyłkami; typ 1.3).
Obiekty tej kategorii zajmują łącznie 3,8% analizowanego obszaru (Ryc. 5.78). Wartości
wskaźników morfometrycznych obliczonych dla topoklimatu 1.3 wykazują wyraźne podobieństwo do odpowiednich wartości obliczonych dla kategorii 1.1 (Zał. 14). Analogie są związane
z takim przyleganiem płatów, w którym obie kategorie topoklimatyczne występują po dwóch
przeciwległych stronach tych samych wzgórz (relacja przylegania; Ryc. 4.28: B10, I8, R17).
Kategoria jest reprezentowana przez 336 niewielkich płatów (przeciętnie o powierzchni 1 ha),
z których największy zajmuje 0,1% badanej powierzchni. Na jednym kilometrze kwadratowym
występuje przeciętnie 3,8 obiektu o długości granic około 2000 m. Analogia przeciętnych
wartości wskaźników kształtu może wskazywać na podobieństwo zarysów płatów. Komórki
kategorii mają agregację na poziomie 87%. Ich płaty są od siebie oddalone przeciętnie o 135 m.
Graniczą z płatami 74,3% pozostałych kategorii topoklimatycznych.
Topoklimaty obszarów niezalesionych o morfologii wklęsłej zajmują 13% powierzchni
krajobrazu rejonu OPN (Ryc. 5.78). Największą część tej przestrzeni zajmują obszary o topoklimacie występującym w obrębie szerokich, dobrze nasłonecznionych den dolin (typ 3.1).
Występują one w 297 płatach pokrywających 7,1% analizowanego obszaru (Ryc. 5.78; Zał. 14).
Przeciętnie na jednym kilometrze kwadratowym występuje 3,3 płata tej kategorii. Ich wielkość
cechuje się bardzo dużą zmiennością (167%). Średnia powierzchnia płatów wynosi 2,1 ha,
a największy obejmuje 0,3% obszaru badań. Wysoka średnia wartość wskaźników kształtu
(1,5) i przeciętna zmienność parametru wskazują na wydłużenie obrysów płatów nawiązujące
do przebiegu zajmowanych dolin (Ryc. 4.28). Średnia długość krawędzi jednostek w przeliczeniu na jeden kilometr kwadratowy wynosi prawie 3 km. Komórki kategorii wykazują
wysoki poziom agregacji około 90%. Przeciętna odległość pomiędzy płatami wynosi około
125 m. Obszary występowania topoklimatu kategorii 3.1 sąsiadują z płatami tylko 62%
innych kategorii klimatycznych.
Nieco mniejszą powierzchnię zajmują obszary, w których występuje topoklimat
charakterystyczny dla niezalesionych, suchych den dolin (typ 3.2). Występuje on na
5,1% analizowanego obszaru, w wysokiej liczbie 1028 płatów (Ryc. 5.78; Zał. 14). Ich
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rozmiary cechują się skrajnie dużą zmiennością, na poziomie 240%. Przeważają obiekty
małe, dzięki którym przeciętna wielkość płatów nie przekracza 0,4 ha. Największy obiekt
kategorii zajmuje około 0,1% analizowanego obszaru. Niewielkie rozmiary płatów i ich
duża liczba sprawiają, że statystycznie na jednym kilometrze kwadratowym znajdziemy
aż 11,5 obiektu tej kategorii. Łączna długość ich granic przekracza 4300 m. Topoklimat
typu 3.2 występuje w wyższych częściach szerokich den dolin (Ryc. 4.28). Jego płaty
mają typowe silnie wydłużone kształty. Występują często w wąskich strefach otaczających
dwa przeciwległe zbocza (np. D7, O13). Ograniczenia morfologiczne sprawiają, że płaty
cechują się znacznie niższym niż kategoria 3.1 poziomem agregacji komórek (około 79%).
Płaty występują najczęściej blisko siebie, przeciętnie w odległości około 63 m. Jednostki
tej kategorii sąsiadują z płatami 65,6% innych topoklimatów.
Najrzadziej reprezentowany jest topoklimat wąskich, słabo nasłonecznionych den dolin (3.3). Posiada go zaledwie 21 płatów występujących na 0,7% powierzchni analizowanego
obszaru (Ryc. 5.78; Zał. 14).
Rejon OPN jest poddawany silnej antropopresji (Partyka & Żółciak 2005, 2009; Gajda
& Płaza 2008; Sołtys-Lelek i in. 2010). W stosowanym tutaj, rastrowym modelu użytkowania
ziemi, obszary silnie zurbanizowane (zabudowane, przemysłowe i składowiska odpadów)
zajmowały około 8,1% analizowanej powierzchni. Wśród topoklimatów, w których pewne znaczenie odgrywa ciepło wyzwalane sztucznie w trakcie procesów spalania, największe znaczenie
mają warunki charakterystyczne dla obszarów płaskich (typ 5.2). Zajmują one łącznie 4,3%
analizowanej powierzchni i występują w 311 płatach (Ryc. 5.78; Zał. 14). Kategoria „obszary
zabudowane” modelu użytkowania ziemi łączy w sobie zwarte obszary zabudowane i obiekty
zabudowy rozproszonej (Ryc. 3.15), dlatego wielkość płatów opisujących topoklimat typu 5.2
cechuje się skrajnie wysokim poziomem zmienności (326,5%). Przeciętna wielkość obiektów
wynosi 1,2 ha, a największy z nich zajmuje 0,7% analizowanej powierzchni. Statystycznie na
jednym kilometrze kwadratowym obszaru OPN znajduje się 3,5 płata z opisywanym typem
topoklimatu. Długość ich krawędzi wynosi średnio 1890 m. Płaty mają najczęściej kształt
wydłużony i wysoki poziom agregacji komórek (około 89%). Występują w odległości średnio
102 m od siebie, tworząc duże zwarte powierzchnie – np. w obrębie Skały (N6, N7), nieregularne, wydłużone pola położone wzdłuż zwartej zabudowy o charakterze łańcuchowym
(np. A10, B11, C12) lub niewielkie, izolowane obiekty występujące w miejscach o zabudowie
rozproszonej (np. F20; Ryc. 4.28). Obiekty kategorii 5.2 sąsiadują z płatami 60% pozostałych
kategorii topoklimatycznych.
Topoklimat obszarów silnie zurbanizowanych występujący na dobrze przewietrzanych zboczach o morfologii wypukłej (typ 5.1) zajmuje około 2% analizowanego obszaru
(Ryc. 5.78). Stosunkowo regularne kształty mają 323 płaty wchodzące w skład krajobrazu
(Zał. 14). Wielkość obiektów cechuje się bardzo dużym poziomem zróżnicowania. Przeciętny
rozmiar płatów wynosi 0,5 ha, a największy z nich zajmuje 0,1% analizowanej przestrzeni.
Niewielka liczba obiektów sprawia, że na jednym kilometrze kwadratowym powierzchni statystycznie spotkamy 3,6 płata tej kategorii. Gęstość krawędzi wynosi 1260 m/km2. Komórki kategorii mają agregację na poziomie 84%. Płaty są od siebie oddalone o 109,6 m. Występują najczęściej jako pojedyncze, izolowane obiekty położone w sąsiedztwie kategorii 5.2 (Ryc. 4.28).
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Wyjątki stanowią rejony Sułoszowej i Sąspowa, w obrębie których płaty tworzą większe,
wyraźnie wydłużone struktury. Obiekty kategorii graniczą z 72% obszarów o pozostałych
typach topoklimatów.
Obszary zurbanizowane, w obrębie których występują różne obniżenia morfologiczne,
mają topoklimat typu 5.3. W analizowanym obszarze występuje 215 płatów o takich warunkach
klimatycznych (Zał. 14). Pokrywają one łącznie 1,9% badanej przestrzeni (Ryc. 5.78). Płaty
cechują się bardzo dużym zróżnicowaniem pól powierzchni. Przeciętna wielkość obiektów
wynosi 0,8 ha. Największy płat kategorii zajmuje 0,2% obszaru badań. Gęstość występowania
topoklimatu nie jest duża. Na jednym kilometrze kwadratowym analizowanej powierzchni
występuje średnio 2,4 płata. Kształty obiektów są najczęściej nieznacznie wydłużone. Komórki
wykazują wysoki poziom agregacji 86,2%. Topoklimat tego typu jest najbardziej widoczny
w obrębie doliny Kluczwody (Ryc. 4.28: G18, H19), w Sąspowie (B8, C9) i w Jerzmanowicach
(A13, C14). Płaty są od siebie oddalone przeciętnie o 158 m. Komórki wykazują podobny
poziom agregacji do komórek innych kategorii obszarów zurbanizowanych. Płaty sąsiadują
z płatami 72,2% obiektów o innych typach topoklimatów.
Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu południowej części Wyżyny
Olkuskiej jest występowanie jurajskich form ostańcowych typu twardzielce i ostańce denudacyjne (Ryc. 4.7). Kategoria topoklimatu związana z ich występowaniem (typ 7.1) zajmuje
0,7% analizowanego krajobrazu i występuje w 275 płatach (Ryc. 5.78; Zał. 14). Na jednym
kilometrze kwadratowym badanego obszaru występuje przeciętnie 3,1 płata tej kategorii. Ich
rozmiary są silnie zróżnicowane (123%). Przeciętna wielkość obszaru, w którym występuje
ten rodzaj warunków, wynosi 0,2 ha. Największy z płatów zajmuje zaledwie 0,02% całego
obszaru badań. Kształty płatów wykazują wysoki poziom regularności. Obiekty są oddalone
od siebie przeciętnie o 101 m. Ich komórki cechują się względnie niskim poziomem agregacji
około 75%. Obiekty sąsiadują z obiektami 80% pozostałych kategorii topoklimatycznych.
Ostatnim topoklimatem uwzględnionym w modelu przedstawionym na Ryc. 4.28
jest topoklimat występujący w obrębie zbiorników wodnych i ich najbliższego otoczenia
(typ 6.1; Ryc. 3.10). Opisywana kategoria występuje na 0,1% analizowanego obszaru
w liczbie sześciu płatów (Zał. 14). Statystycznie na jednym kilometrze kwadratowym powierzchni występuje zaledwie 0,1 płata opisywanej kategorii. Przeciętna wielkość obszarów
z topoklimatem 6.1 wynosi 0,8 ha. Komórki obiektów wykazują wysoki poziom agregacji
około 88%. Graniczą z płatami tylko 56,2% innych kategorii topoklimatycznych.

5.5.1. Liczba jednostek topoklimatów
Zróżnicowanie liczby jednostek topoklimatycznych w polach podstawowych ma
charakter dodatnio asymetryczny, zbliżony do normalnego, z niewielkm spłaszczeniem
prawostronnym (Ryc. 5.79). Na przyjętym poziomie istotności nie ma podstaw do przyjęcia
założenia o zgodności rozkładu empirycznego z analizowanych rozkładem teoretycznym.
W klasie modalnej obejmującej zakres (30; 40> płatów odnotowano obecność około 27%
pól podstawowych. Estymacja punktowa wykazała, że przeciętna liczba jednostek topoklimatycznych wynosi 33,6.
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Kryterium: liczba jednostek topoklimatycznych; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 12,53; df = 4; p = 0,01
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Ryc. 5.79. Liczba jednostek topoklimatycznych (Ljtklim) w polach podstawowych

Liczba jednostek topoklimatycznych w polach podstawowych zmienia się w zakresie
<3; 77> płatów. Parametr wykazuje przeciętne zróżnicowanie – około 40%. Przeciętne odchylenie parametru od wartości średniej wynosi 13,6 płata. Na poziomie istotności 0,01 nie
ma podstaw do stwierdzenia, że przestrzenne zróżnicowanie kryterium ma charakter losowy.
Przedział zmienności poddano klasyfikacji bonitacyjnej oraz bonitacji punktowej (Tab. 5.42).
Tab. 5.42. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby jednostek topoklimatycznych
Liczba jednostek
topoklimatycznych
(Ljtklim)

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(58; 77>

5

bardzo duża

(39; 58>

4

duża

(20; 39>

3

średnia

(1; 20>

2

mała

(0; 1>

1

brak

Wysoka liczba kategorii topoklimatycznych uwzględnionych w modelu oraz wysoki poziom rozdzielczości modelowania topoklimatycznego spowodowały, że w badanym obszarze
nie odnotowano pól podstawowych, w których występuje wyłącznie jeden rodzaj topoklimatu
(Ryc. 5.80). Średni poziom różnorodności stwierdzono w 51% pól podstawowych. Pola takie obejmują różne fragmenty analizowanej przestrzeni. Są obecne zarówno na wierzchowinie, w głównych dolinach, jak i w dolinach niższych rzędów. Dużym poziomem różnorodności cechuje się
28% pól podstawowych zlokalizowanych głównie na fragmencie wierzchowiny położonej na
268

zachód od granic OPN, np. w okolicy Jerzmanowic (np. C13–C17), Wierzchowia (np. H19, H20)
i Sułoszowej (np. A2–C2), pomiędzy Sąspowem i Porębą (np. C9–F9), w południowo‑
‑wschodnim fragmencie analizowanego obszaru – w rejonie Prądnika Korzkiewskiego
(np. L19–O19), w rejonie Cianowic Dużych (np. P13, P14) oraz w środkowym i północnym
fragmencie doliny Prądnika (np. K8–K10, I5, I6). Małym poziomem różnorodności cechują
się głównie fragmenty wierzchowiny położone na wschód od granicy OPN (np. P7–P11),
fragmenty parku położone na północ od Czajowic (np. E13–H13) oraz pomiędzy Doliną
Sąspowską a Ojcowem (np. I10–I12). Bardzo dużym poziomem różnorodności cechuje się
3% pól podstawowych. Obszary o najwyższym poziomie liczby jednostek topoklimatycznych są porozrzucane wyspowo w różnych częściach analizowanego obszaru. Większość
z nich występuje w obrębie różnych fragmentów wierzchowiny: w obrębie Jerzmanowic
(A15, B14, B15), Bębła (F18, F19), Będkowic (A19), Maszyc (O18), Cianowic Małych (Q16),
pomiędzy Kalinowem a Porębą (F8) oraz na północ od Sobiesęków (N2, N3).

Ryc. 5.80. Różnorodność klimatyczna na podstawie liczby jednostek topoklimatycznych (RLjtklim):
1 – zróżnicowanie topoklimatyczne (Ryc. 4.28); 2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy
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5.5.2. Liczba kategorii topoklimatów
Rozkład liczby kategorii topoklimatycznych w polach podstawowych ma charakter
symetryczny, zbliżony do normalnego (Ryc. 5.81). Analiza dopasowania rozkładu do krzywej
teoretycznej wykazała na przyjętym poziomie istotności podstawy do odrzucenia hipotezy
o ich zgodności. Rozkład ma wyraźnie zaznaczoną klasę modalną, w przedziale (10; 12>
kategorii topoklimatycznych. Taki zakres zróżnicowania charakteryzował niemal 24% pól
podstawowych. Średnia liczba kategorii topoklimatycznych przypadająca na jedno pole
wynosi 10,9.
Kryterium: liczba kategorii topoklimatycznych; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 11,16; df = 5; p = 0,048
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Ryc. 5.81. Liczba kategorii topoklimatycznych (Lttklim) w polach podstawowych

Minimalna liczba kategorii w polach podstawowych wynosi 2, a maksymalna 20. Parametr cechuje się przeciętnym poziomem zmienności około 28,9%. Średnia wartość odchylenia
od wartości przeciętnej wynosi 3,17 kategorii. Analiza autokorelacji przestrzennej wykazała
wysokie prawdopodobieństwo (α = 0,01) klastrowej struktury zróżnicowania parametru.
Przedział zmienności wskaźnika poddano klasyfikacji bonitacyjnej, bonitacji punktowej
(Tab. 5.43) i ocenie poziomu różnorodności (Ryc. 5.82).
Tab. 5.43. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena liczby kategorii topoklimatycznych
Liczba kategorii
topoklimatycznych (Lttklim)
(15; 20>
(10; 15>
(5; 10>
(1; 5>
(0; 1>
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Bonitacja
punktowa
5
4
3
2
1

Różnorodność
bardzo duża
duża
średnia
mała
brak

Ryc. 5.82. Różnorodność klimatyczna na podstawie liczby kategorii topoklimatycznych (RLttklim):
1–3 – jak na Ryc. 5.80

Poziom zróżnicowania liczby kategorii topoklimatycznych cechuje się dużą stałością.
Pola podstawowe tworzą najczęściej większe klastrowe struktury o podobnym poziomie
różnorodności (Ryc. 5.82). W wyniku przeprowadzonej bonitacji punktowej aż 89% pól
podstawowych zostało ocenionych jako średnio bądź bardzo różnorodne. Analiza kartogramu pozwala stwierdzić, że części zachodnia i południowa rejonu OPN cechują się względnie wyższym poziomem zróżnicowania topoklimatycznego. To właśnie tam położona jest
większość z 49% pól o dużym poziomie różnorodności. Względnie niższym poziomem
zróżnicowania kategorii klimatycznych cechują się części: wschodnia, północno-wschodnia
i centralna. Przeważają w nich pola, których różnorodność została oceniona jako średnia.
Tylko 7% pól podstawowych cechuje się różnorodnością bardzo dużą. Także one tworzą
najczęściej mniejsze struktury klastrowe. Najrozleglejsza jest położona w najbardziej południowej części OPN – w rejonie Prądnika Korzkiewskiego (np. L17–L18, M17–M19,
N18–N20). Zajmuje ona obszar 2 km2. Pozostałe struktury znajdują się w rejonie Sułoszowej
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i Pieskowej Skały (A2, A3–C3 i C4), Jerzmanowic (B14–D14), Grodziska (I6, J7 i K8) i Poręby (E9 i F10). Pojedyncze pola podstawowe cechujące się różnorodnością bardzo dużą
położone są także w rejonach Wierzchowia (H20) i Sąspowa (B8). Mały poziom różnorodności cechuje tylko 4% pól podstawowych obejmujących część wierzchowiny położoną na
południe i wschód od Skały (P7–Q7, P9–Q9 i N10–P10) oraz w centralnej części OPN – poza
obszarami głównych dolin (G12–G13, H10, I11).

5.5.3. Entropia zróżnicowania topoklimatów
Zróżnicowanie entropii typów topoklimatów w polach podstawowych cechuje się
rozkładem ujemnie asymetrycznym, z krótkim spłaszczeniem lewostronnym (Ryc. 5.83).
Poziom asymetrii −0,76 powoduje, że na przyjętym poziomie istotności rozkład empiryczny
wykazuje znaczne różnice w stosunku do rozkładu normalnego. Znakomita większość pól
podstawowych wykazuje entropię wyższą od 1,6. Do klas modalnych obejmujących zakresy
różnorodności (1,6; 1,8> oraz (1,8; 2,0> zakwalifikowano łącznie prawie 36% pól podstawowych. W dwóch kolejnych klasach rozkładu odnotowano około 17% i 14% pól populacji
próby. Wartość mediany indeksu SHDI wynosi 1,84.
Kryterium: entropia topoklimatów; rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 37,93; df = 7; p = 0,00
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Ryc. 5.83. Entropia zróżnicowania topoklimatów (SHDItklim) w polach podstawowych

Zakres zmienności indeksu różnorodności topoklimatycznej wynosi <0,24; 2,58>. Parametr wykazuje przeciętny poziom zmienności 25,3%. Średnia wartość odchylenia od wartości
przeciętnej wynosi 0,45. Na poziomie istotności 0,01 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy
o klastrowym charakterze cechy. Zbiór wartości wskaźnika różnorodności topoklimatycznej
poddano klasyfikacji bonitacyjnej, bonitacji punktowej i ocenie (Tab. 5.44).
272

Tab. 5.44. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena entropii zróżnicowania topoklimatów
Entropia zróżnicowania
topoklimatów (SHDItklim [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(1,95; 2,60>

5

bardzo duża

(1,30; 1,95>

4

duża

(0,65; 1,30>

3

średnia

(0,0; 0,65>

2

mała

0

1

brak

Ryc. 5.84. Różnorodność klimatyczna na podstawie entropii zróżnicowania topoklimatycznego
(SHDItklim): 1–3 – jak na Ryc. 5.80

Dodatnia asymetria rozkładu entropii topoklimatów odzwierciedla się w przewadze
wysokich ocen różnorodności. Aż 85% pól podstawowych wykazuje duży bądź bardzo duży
poziom różnorodności topoklimatycznej (Ryc. 5.84). Względnie niższym zróżnicowaniem
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klimatów cechują się obszary zalesione oraz położone w części wierzchowiny na wschód
od granic OPN. Na uwagę zasługuje całkowity brak obszarów o różnorodności mniejszej od
wartości entropii 0,65. Jest to spowodowane wysoką liczbą kategorii klimatycznych uwzględnionych w modelu. Wewnątrz OPN najbardziej stałymi warunkami klimatycznymi cechują
się obszary położone pomiędzy Ojcowem a Porębą (H10, I10, I11), obszar położony wzdłuż
południowej granicy parku – w rejonie Czajowic (E13–H13), rejon Góry Rusztowej (I15)
oraz wąwozu Korytania (J16), a także obszar położony wzdłuż północnych granic parku (E3, F3). Poza obszarem OPN przestrzennie stałe warunki klimatycznie odnajdziemy
w obszarze położonym pomiędzy Skałą a Cianowicami Dużymi (np. Q7, P8, P9, Q9, Q12).
Z kolei najbardziej urozmaicone klimatycznie obszary występują w rejonach: Sułoszowej
i Pieskowej Skały (np. B3, C4), Poręby (np. D9), Grodziska (np. K8), Ojcowa (np. K10),
Jerzmanowic (np. C15), Wierzchowia (np. G19), Czajowic (np. H14), Prądnika Czajowskiego (np. L15), Maszyc (np. N18) oraz Prądnika Korzkiewskiego (np. N20).

6. Zależności pomiędzy kryteriami
analiz cząstkowych

Badania zależności przestrzennych zachodzących pomiędzy parami kryteriów analizy
georóżnorodności wykazały, że na 882 par wskaźników aż 744 relacje (84,3%) są istotne statystycznie – 13 z nich (1,47%) wykazało bardzo silną korelację rangową, 45 (5,1%) cechowało się
zależnością silną i aż 221 (25%) posiadało zależność średnią. Wszystkie badane korelacje miały
charakter wprost proporcjonalny. Pełen zakres przeprowadzonych analiz przedstawia Zał. 15.
Wśród kryteriów oceny różnorodności budowy geologicznej na pierwszy plan wysuwają
się silne i bardzo silne korelacje pomiędzy zróżnicowaniem litologii a stratygrafią (Zał. 15). Najwyższy poziom interakcji (0,96) odnotowano w przypadku analizy związku entropii jednostek
stratygraficznych (SHDIstrat) z entropią jednostek litofacjalnych (SHDIlito; Ryc. 6.1) oraz liczby
jednostek stratygraficznych (Ljstrat) z liczbą jednostek litofacjalnych (Ljlito) – 0,90 (Ryc. 6.2).
Wysoki poziom korelacji zarejestrowano w przypadku związków: liczby kategorii stratygraficznych (Ltstrat) z liczbą kategorii litofacjalnych (Ltlito) – 0,81 oraz liczby jednostek stratygraficznych
(Ljstrat) z liczbą kategorii litofacjalnych (Ltlito) – 0,75 (Ryc. 6.2). Opisywane związki korelacyjne
są najprawdopodobniej związane z procedurą tworzenia danych źródłowych (zob. rozdz. 4.2.3.1).
Analiza skupień
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Ryc. 6.1. Niepodobieństwo bezwzględnych kryteriów georóżnorodności
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Analiza skupień
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Ryc. 6.2. Niepodobieństwo względnych kryteriów georóżnorodności

Kryteria opisujące zróżnicowanie budowy geologicznej wykazują często przeciętny
poziom interakcji ze wskaźnikami kryteriów morfologicznych (Zał. 15). Wysoką korelacją
dodatnią cechuje się interakcja pomiędzy liczbą form rzeźby terenu (LjSPI) a liczbą jednostek litofacjalnych (Ljlito) – 0,73, oraz nieco niższą dodatnią korelacją z liczbą kategorii
litofacjalnych – 0,66 (Ryc. 6.2). Wynika ona zapewne z większego zróżnicowania budowy
geologicznej (Ryc. 3.5) oraz występujących form morfologicznych (Ryc. 4.7, 4.17) wewnątrz
odsłoniętego erozją jaru Prądnika i pozostałych dolin badanego obszaru (Ryc. 4.10). Opisywaną prawidłowość zdają się potwierdzać korelacje zachodzące pomiędzy zróżnicowaniem
litofacjalnym a kryteriami związanymi z przestrzenną zmiennością nachyleń stoków. Wartości
liczby jednostek litofacjalnych (Ljlito) w polach podstawowych są skorelowane z wartościami
zróżnicowania nachylenia zboczy dolin (ΔN) – 0,68 (Ryc. 6.2). Taki sam współczynnik korelacji rangowej odnotowano w przypadku związku pomiędzy ΔN a entropią zróżnicowania
litofacjalnego (SHDIlito) i nieco niższy w przypadku związków liczby jednostek nachyleń
stoków (Ljnachyl) z liczbą jednostek litofacjalnych (Ljlito) – 0,61 oraz z liczbą kategorii litofacjalnych (Ltlito) – 0,53 (Ryc. 6.1, 6.2). Podobny poziom skorelowania parametrów obserwuje
się także w przypadku związków zróżnicowania litologii (Ljlito i Ltlito) z deniwelacjami (ΔZ).
Współczynniki korelacji wynoszą tu odpowiednio 0,62 i 0,58 (Ryc. 6.2). W przypadku
analiz miar bezwzględnych związek pomiędzy zróżnicowaniem deniwelacji (ΔZ) a entropią
zróżnicowania litofacjalnego (SHDIlito) wynosi 0,61 (Ryc. 6.1). Opisywane zależności są najprawdopodobniej związane z większym zróżnicowaniem skał odsłoniętych w zboczach dolin
niż poza nimi. Nieco niższym poziomem skorelowania cechowały się związki zmienności
litofacjalnej z miarami krzywizny planarnej i wertykalnej. Najwyższą wartość współczynnika
korelacji odnotowano dla interakcji entropii zróżnicowania litofacjalnego (SHDIlito) z entropią zróżnicowania krzywizny profilu (SHDIprofil) – 0,65 (Ryc. 6.1). Spośród miar względnych najsilniejszy związek odnotowano w interakcji liczby jednostek litofacjalnych (Ljlito)
z liczbą jednostek krzywizny planarnej (Ljplan) – 0,57. Jedynym kryterium hydrologicznym
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wykazującym odpowiedni poziom skorelowania ze zmiennością poziomą litologii jest długość cieków powierzchniowych (Dciek). Jego relacja w stosunku do enropii zróżnicowania
litofacjalnego (SHDIlito) wykazuje średni poziom korelacji o współczynniku 0,51 (Ryc. 6.1).
Związki korelacyjne pomiędzy litologią a zróżnicowaniem typów gleb mają charakter
średnio silny. Najwyższy poziom zależności wykazywała interakcja zachodząca pomiędzy
liczbą jednostek litofacjalnych (Ljlito) a liczbą jednostek typów gleb (Ljgl_typ) – 0,58 (Ryc. 6.2).
Nieco niższy poziom zależności wykazały analizy miar bezwzględnych. Około 51% zróżnicowania entropii typów gleb (SHDIgl_typ) zostało wyjaśnione zróżnicowaniem entropii litofacji
(SHDIlito; Ryc. 6.1). Lateralna zmienność litologii wykazuje średni poziom skorelowania ze
zróżnicowaniem topoklimatycznym. Potwierdzają to związki zachodzące pomiędzy liczbą
jednostek litofacjalnych (Ljlito) lub liczbą jednostek stratygraficznych (Ljstrat) a liczbą kategorii topoklimatycznych (Lttklim). Współczynniki korelacji wynoszą odpowiednio 0,50 i 0,51
(Ryc. 6.2). Nieco wyższe interakcje tych cech krajobrazu wykazują miary bezwzględne.
Wartość entropii zróżnicowania topoklimatycznego (SHDItklim) jest skorelowana z wartościami
entropii zróżnicowania litofacji (SHDIlito) – 0,57 (Ryc. 6.1). Pewna liczba kryteriów wykazuje
także przeciętną siłę skorelowania ze zróżnicowaniem stratygraficznym.
Wiele kryteriów analizy różnorodności rzeźby terenu wykazuje bardzo silne, silne
i średnio silne związki korelacyjne z innymi kryteriami tego samego i pozostałych elementów
krajobrazu. Poza wymienionymi wyżej najwyższym poziomem interakcji pomiędzy parami
wskaźników różnorodności cząstkowych charakteryzuje się związek entropii krzywizny planarnej (SHDIplan) z entropią krzywizny profilu (SHDIprofil; Ryc. 6.1). Współczynnik korelacji
rangowej tej zależności wynosi aż 0,98 (Zał. 15). Istnienie silnej zależności wprost proporcjonalnej potwierdza analiza związków miar względnych. Bardzo wysoki poziom interakcji
zaobserwowano w relacji liczby kategorii krzywizny planarnej (Ltplan) z liczbą kategorii krzywizny profilu (Ltprofil; Ryc. 6.2). Współczynnik korelacji wynosił w tym przypadku 0,92. Relacje
pozostałych wskaźników liczby elementów i kategorii obu typów krzywizn wykazują średni
poziom zależności. Współczynniki korelacji zmieniają się tu w zakresie <0,53; 0,64>. Bardzo
silny związek korelacyjny obu entropii oraz pozostałe interakcje wskaźników krzywizny są
spowodowane niemal identycznymi zakresami przestrzennymi kategorii obszarów płaskich
i o nieznacznym nachyleniu zboczy 0–5° (zob. Mapy krzywizny stoków w rozdz. 4.2.3.2).
Pozostała część współzależności ma bezpośredni związek z naturą zmienności przestrzennych
obu atrybutów topograficznych.
Zróżnicowania liczby płatów i liczby kategorii krzywizn są skorelowane z atrybutami opisującymi nachylenia stoków. Tutaj także z wyższym poziomem interakcji mamy do czynienia
w przypadku związków miar bezwzględnych niż w przypadku interakcji kryteriów relatywnych. Najsilniejszy jest związek entropii krzywizny poziomic (SHDIplan) i entropii nachyleń
stoków (SHDInachyl; Ryc. 6.1). Współczynnik korelacji wynosi tu aż 0,80. Tylko nieco niższą
siłę (0,78) miały korelacje: entropii krzywizny profilu (SHDIprofil) z entropią nachyleń stoków
(SHDInachyl); entropii krzywizny poziomic (SHDIplan) z deniwelacją (ΔZ) – 0,77; entropii krzywizny poziomic (SHDIplan) ze zróżnicowaniem nachyleń stoków (ΔN) – 0,76 oraz entropii
krzywizny profilu (SHDIprofil) ze zróżnicowaniem nachyleń stoków (ΔN) – 0,75 (Ryc. 6.1).
Spośród kryteriów względnych wysokim poziomem oddziaływania cechują się związki: liczby
jednostek krzywizny profilu (Ljprofil) z liczbą jednostek nachylenia stoków (Ljnachyl) – 0,76 oraz
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liczby jednostek krzywizny planarnej (Ljplan) ze zróżnicowaniem nachyleń stoków (ΔN) – 0,75
(Ryc. 6.2). Nieznacznie niższym poziomem skorelowania cechowały się także związki: liczby
kategorii krzywizny profilu (Ltprofil) z liczbą kategorii nachyleń stoków (Ltnachyl) – 0,68; liczby
jednostek krzywizny profilu (Ljprofil) z deniwelacją (ΔZ) – 0,66; liczby jednostek krzywizny
profilu (Ljprofil) ze zróżnicowaniem nachyleń stoków (ΔN) – 0,64 oraz liczby kategorii krzywizny profilu (Ltprofil) ze zróżnicowaniem nachyleń stoków (ΔN) – 0,51 (Ryc. 6.2). Wartości
wskaźników krzywizn planarnej i wertykalnej są uzależnione od nachylenia stoków, dlatego
silne skorelowanie kryteriów obu atrybutów topograficznych z pochyłością zboczy nie powinno dziwić. W przeprowadzonej analizie georóżnorodności nachylenie stoków jest ilościową
miarą stromizny zboczy, zaś zastosowane zmodyfikowane klasy krzywizn w jakościowy
sposób określają ich kształt. Większa liczba obiektów jednej kategorii wymusza większą
różnorodność obiektów klas powiązanych.
Zróżnicowanie nachyleń stoków (ΔN) jest silnie skorelowane z liczbą form rzeźby
terenu (LjSPI) – 0,88 (Ryc. 6.2). Związki zachodzące pomiędzy poszczególnymi kryteriami
nachyleń stoków mają średnią siłę. Najsilniejszy związek odnotowano w przypadku interakcji
zróżnicowania nachyleń stoków (ΔN) z liczbą kategorii nachyleń stoków (Ltnachyl) – 0,67 oraz
zmienności nachyleń stoków (ΔN) z entropią nachylenia zboczy (0,52; Ryc. 6.2). Spośród
przestrzennych związków zachodzących pomiędzy względnymi miarami różnorodności warte
odnotowania są także przeciętne korelacje zróżnicowania nachyleń stoków (ΔN) z: liczbą
kategorii litofacjalnych (Ltlito) – 0,66; z liczbą kategorii topoklimatycznych (Lttklim) – 0,58 oraz
z liczbą jednostek typów gleb (Ljgl_typ) – 0,54 (Ryc. 6.2). Spośród kryteriów bezwzględnych
na uwagę zasługują: przeciętna korelacja zróżnicowania nachyleń stoków (ΔN) z entropią
zróżnicowania stratygraficznego – 0,60 oraz silna interakcja ze zróżnicowaniem amplitud
wysokości (ΔZ) – 0,89 (Ryc. 6.1).
Deniwelacja (ΔZ) w polach podstawowych, podobnie jak przestrzenna zmienność
nachyleń zboczy (ΔN), są kryteriami silnie lub przeciętnie związanymi z wieloma innymi
wskaźnikami georóżnorodności. Spośród miar względnych najsilniejszy związek zachodzi
z liczbą jednostek morfologicznych (LjSPI) – 0,84 (Ryc. 6.2). Jest to spowodowane większą
zmiennością elementów rzeźby występującą w obszarach o wysokim zróżnicowaniu deniwelacji, ale także większą liczbą niewielkich, od jedno- do kilkupikselowych płatów o kategoriach odmiennych od otoczenia, które w wyniku modelowań morfometrycznych często
pojawiają się w obszarach o silnie urozmaiconej morfologii. Sytuacje takie w dalszym ciągu
rozważań będą traktowane jako artefakty modelowania morfometrycznego (Bartuś 2014b).
Wysoki poziom korelacji odnotowano także w przypadku interakcji deniwelacji (ΔZ) z liczbą
jednostek krzywizny planarnej (Ljplan) – 0,76 (Ryc. 6.2). Nieco niższe interakcje występują
w jej związkach ze wskaźnikami krzywizny profilu: liczby jednostek (Ljprofil) – 0,66; liczby
kategorii (Ltprofil) – 0,50 (Ryc. 6.2) oraz entropii (SHDIprofil) – 0,75 (Ryc. 6.1). Nieco słabsze związki obserwowano w relacjach wskaźnika ΔZ z: liczbą kategorii nachyleń zboczy
(Ltnachyl) – 0,64; z liczbą jednostek nachylenia zboczy (Ljnachyl) – 0,62 oraz z liczbą jednostek
typów gleb (Ljgl_typ) – 0,50.
Ostatnią grupę relacji wskaźników morfologicznych stanowiły związki zachodzące
pomiędzy parametrami obliczonymi na podstawie modelu wybranych form rzeźby terenu. Najsilniejsze interakcje ponownie odnotowano dla miar bezwzględnych. Występują
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trzy silne związki entropii jednostek form rzeźby (SHDISPI) z: entropią nachyleń zboczy
(SHDInachyl) – 0,83; z entropią krzywizny planarnej (SHDIplan) – 0,76 oraz z entropią krzywizny profilu (SHDIprofil) – 0,76 (Ryc. 6.1). Opisane relacje odzwierciedlają się także wśród
wskaźników względnych. Liczba jednostek morfologicznych (LjSPI) w polach podstawowych
jest silnie skorelowana z: liczbą jednostek nachyleń stoków (Ljnachyl) – 0,79; liczbą jednostek
krzywizny planarnej (Ljplan) – 0,75 oraz liczbą jednostek krzywizny profilu (Ljprofil) – 0,74
(Ryc. 6.2). Przeciętne poziomy interakcji odnotowano w związkach liczby jednostek morfologicznych (LjSPI) z: liczbą kategorii krzywizny planarnej (Ltplan) – 0,53; liczbą kategorii
krzywizny profilu (Ltprofil) – 0,50 i liczbą kategorii nachyleń stoków (Ltnachyl) – 0,58. Tylko
nieco wyższe związki korelacyjne występują w przypadku liczby kategorii morfologicznych (LtSPI). Interakcje z liczbami kategorii krzywizny planarnej (Ltplan) i wertykalnej (Ltprofil)
cechują się siłą 0,60. Opisywane relacje są w dużej części spowodowane występowaniem
form stokowych modelu SPI wyłącznie w obrębie nachylonych fragmentów zboczy. Liczba
jednostek morfologicznych (LjSPI) jest także skorelowana z: liczbą jednostek stratygraficznych (Ljstrat) – 0,61; liczbą kategorii topoklimatycznych (Lttklim) – 0,60 oraz liczbą jednostek
ekspozycji zboczy (Ljekspoz) – 0,57.
Niewielka liczba obiektów hydrograficznych jest głównym powodem przeciętnych relacji przestrzennych z innymi kryteriami analizy georóżnorodności. Najsilniejszą zależność
odnotowano w przypadku związku długości cieków powierzchniowych (Dciek) ze zróżnicowaniem nachyleń zboczy (ΔN) – 0,57 oraz z deniwelacją (ΔZ) – 0,55 (Zał. 15; Ryc. 6.2).
Wśród względnych miar różnorodności na uwagę zasługują: średnio silne związki z liczbą
jednostek morfologicznych (LjSPI) – 0,54 oraz z liczbą jednostek typów gleb (Ljgl_typ) – 0,50.
Siła pozostałych zależności przestrzennych była niższa od 0,50.
Przestrzenne zróżnicowania typów i gatunków gleb są przeciętnie powiązane z innymi
kryteriami oceny georóżnorodności (Zał. 15). Większość związków została już wcześniej
opisana. W uzupełnieniu należy wspomnieć o interakcji liczby jednostek typów gleb (Ljgl_typ)
z liczbą jednostek form rzeźby terenu (LjSPI) – 0,56 oraz z liczbą kategorii litofacjalnych
(Ltlito) – 0,50 (Ryc. 6.2).
Większość zależności zróżnicowania topoklimatycznego była już omawiana przy okazji
związków pozostałych kryteriów. Kryteria analizy przyjętego modelu zmienności topoklimatycznej (Ryc. 4.28) cechują się przeciętnymi poziomami skorelowania z innymi wskaźnikami georóżnorodności (Zał. 15). Wśród miar relatywnych najwyższą korelacją cechuje się
związek liczby kategorii topoklimatycznych (Lttklim) z liczbą jednostek modelu rzeźby terenu
(LjSPI) – 0,60 (Ryc. 6.2). Spośród interakcji, o których dotąd nie wspominano, należy wymienić
zależność pomiędzy liczbą kategorii topoklimatycznych (Lttklim) a liczbą jednostek nachyleń
stoków (Ljnachyl) – 0,54. Pomimo zastosowanego procesu generalizacji, opisywane sprzężenia
są często spowodowane dużą zmiennością wartości pojedynczych pikseli reprezentujących
obszary o wysokim zróżnicowaniu morfologii terenu.
Zidentyfikowane istotne zależności korelacyjne stanowiły punkt wyjścia do analizy
informatywności kryteriów georóżnorodności przedstawionej w ramach dyskusji wyników
badań (zob. rozdz. 8.3).

7. Model kompleksowy
georóżnorodności całkowitej

Ocena georóżnorodności całkowitej (w modelu kompleksowym) stanowiła finalny etap
badań abiotycznych elementów krajobrazu rejonu OPN. W jej ramach dokonywano syntezy
wyników otrzymanych podczas analiz różnorodności cząstkowych wszystkich elementów
i cech krajobrazu (zob. rozdz. 5). Synteza otrzymanych wyników przebiegała dwuetapowo.
Na początku obliczono sumy różnorodności cząstkowych pięciu analizowanych elementów
krajobrazu (Tab. 4.1). W drugim etapie określono zróżnicowanie przestrzenne georóżnorodności
całkowitej. Analizy prowadzono z zastosowaniem dwóch niezależnych procedur badawczych.
Wykorzystywano w nich osobno względne (wzór 23) i bezwzględne (wzór 30) wskaźniki różnorodności cząstkowych. Zmienności przestrzenne miar georóżnorodności poddano klasyfikacji
bonitacyjnej i bonitacji punktowej. Wyniki ocen pozwoliły na określenie kompleksowego
zróżnicowania abiotycznych elementów przyrody, określenie przydatności zastosowanych
metod oraz stanowiły podstawę oceny istniejących form ochrony przyrody rejonu OPN.

7.1. Różnorodność abiotycznych elementów krajobrazu
Pierwszym etapem syntezy danych uzyskanych w trakcie analiz cząstkowych przestrzennego zróżnicowania kryteriów georóżnorodności było łączenie ocen w obrębie pięciu
uwzględnianych elementów krajobrazu: budowy geologicznej, rzeźby terenu, wód powierzchniowych, gleb i klimatu. Wyniki tego etapu analizy mogą stanowić materiał porównawczy
dla badaczy zajmujących się analizami różnorodności poszczególnych elementów krajobrazu.

7.1.1. Budowa geologiczna
Względna różnorodność budowy geologicznej (Rw. geol; wzór 24) została zdefiniowana
jako suma macierzy ocen różnorodności cząstkowych, wynikających ze zróżnicowań: liczby
jednostek litofacjalnych (RLjlito; Ryc. 5.3), liczby kategorii litofacjalnych (RLtlito; Ryc. 5.5),
liczby jednostek stratygraficznych (RLjstrat; Ryc. 5.10), liczby kategorii stratygraficznych
(RLtstrat; Ryc. 5.11), długości uskoków (RDtekt; Ryc. 5.14), liczby geostanowisk (RLjgeost;
Ryc. 5.16) oraz liczby kategorii geostanowisk (RLtgeost; Ryc. 5.17).
Sumy względnych ocen różnorodności budowy geologicznej w polach podstawowych charakteryzują się rozkładem dodatnio asymetrycznym, zbliżonym do logarytmicznie
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normalnego, z krótkim spłaszczeniem z prawej strony (Ryc. 7.1). Oznacza to, że większa
część obszaru objętego analizą cechuje się przeciętnym poziomem zróżnicowania kryteriów
geologicznych. Rozkład ma charakter platokurtyczny. Istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy o jego zgodności z badanym rozkładem teoretycznym. Przeciętna suma ocen estymowana
za pomocą mediany wynosi 15, a za pomocą mody 11. Największa liczba pól podstawowych
(około 22%) uzyskała łączną ocenę z przedziału (12; 14> punktów. Podobne liczby pól odnotowano także dla klas sąsiednich.
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Różnorodność budowy geologicznej (względna); rozkład logarytmicznie nonormalny
Test chi-kwadrat = 21,64; df = 6; p = 0,001
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Ryc. 7.1. Rozkład sum względnych ocen różnorodności budowy geologicznej (Rw. geol)
w polach podstawowych

Uzyskane sumy ocen zmieniają się w zakresie <7; 25> punktów. Ich zróżnicowanie wynoszące około 22,6% ma charakter przeciętny. Zakres zmienności ocen poddano klasyfikacji
bonitacyjnej, bonitacji punktowej oraz ocenie różnorodności (Tab. 7.1).
Tab. 7.1. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena względnej różnorodności geologicznej
Różnorodność geologiczna
względna (Rw. geol [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(21; 25>

5

bardzo duża

(17; 21>

4

duża

(14; 17>

3

średnia

(10; 14>

2

mała

<7; 10>

1

znikoma
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Ryc. 7.2. Ocena względnej różnorodności budowy geologicznej (Rw. geol): 1 – zróżnicowanie litofacjalne
(zob. Ryc. 4.5); 2 – uskok; 3 – znalezisko fauny kopalnej; 4 – kamieniołom; 5 – lej krasowy; 6 – jaskinia;
7 – twardzielec, ostaniec denudacyjny lub inna forma skałkowa; 8 – obszar OPN; 9 – ciek powierzchniowy

Przestrzenna zmienność ocen różnorodności budowy geologicznej południowo-wschodniej części Wyżyny Olkuskiej (Ryc. 7.2) wyraźnie nawiązuje do linii wytyczającej zachodni
zasięg występowania utworów kredy (Ryc. 4.6). Południkową oś podziału nakreśla przebieg
Doliny Zachwytu oraz środkowej części doliny Prądnika. Na zachód od niej, obszar objęty
opracowaniem wykazuje wysokie zróżnicowanie budowy geologicznej, które jest uzależnione
głównie od pozycji morfologicznej. Na wschód od linii zasięgu utworów kredy, budowa
geologiczna stataje się mało urozmaicona. Jej monotonię rzadko przerywają niewielkie
strefy o większym poziomie różnorodności, związane z występowaniem odsłonięć skał na
stokach dolin (np. Q16) oraz tektoniki dysjunktywnej (np. R4). W skali całego krajobrazu
aż 42% pól podstawowych zostało uznanych za mało różnorodne pod względem budowy
geologicznej. Obszary takie występują niemal wyłącznie na wierzchowinie. Jednorodność
lessowych utworów plejstocenu i holocenu urozmaica tu jedynie występowanie holoceńskich
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namułów dolinnych, a czasami występowanie odsłonięć utworów kredy (Ryc. 3.5). Średni
poziom różnorodności wykazuje 29% pól podstawowych. Największa ich liczba występuje w zachodniej części analizowanego obszaru, głównie w obrębie wierzchowiny. Ocenę
taką uzyskały pola wykazujące większe zróżnicowanie litologii i stratygrafii. Często
w obszarach takich występują pojedyncze obiekty bądź grupy obiektów geologicznych
o charakterze punktowym, np. ostańce denudacyjne (np. B15), kamieniołomy (np. I17)
czy też leje krasowe (np. E3). Jako obszary o dużym poziomie różnorodności wskazano
23% pól podstawowych. Największe klastry takich pól są położone w centralnej części
analizowanego obszaru, wewnątrz OPN. Większość z nich znajduje się w obrębie głównych dolin (np. K9, L16, H12), w których mamy do czynienia z wysokim zróżnicowaniem
litologicznym i stratygraficznym oraz z licznymi formami skałkowymi i jaskiniami. Pola
o takim poziomie różnorodności występują także w najbardziej urozmaiconych geologicznie
fragmentach wierzchowiny (np. C13, G17 i R4). Bardzo duży poziom różnorodności ma 4%
pól podstawowych. Znakomita większość z nich jest położona wewnątrz OPN. Pola występują pojedynczo lub tworzą niewielkie klastry. Do najbardziej zróżnicowanych geologicznie
rejonów parku należą okolice: Pieskowej Skały (C3), Grodziska (I6), Ojcowa (K10), rejon
wąwozu Koziarnia (F9), środkowa część Doliny Sąspowskiej (G11, H11), rejon wąwozu
Jamki (H13, I13), rejon Chełmowej Góry (J14), rejon wąwozu Stodoliska (L18) oraz rejon
enklawy OPN w Cianowicach Małych (Q17). Obszary o podobnym poziomie różnorodności, będące poza strefą OPN, znajdują się w rejonie Sąspowa (A8), w Wierzchowiu (H20)
i w dolinie Korzkiewki (R19). Znikomym poziomem zróżnicowania budowy geologicznej
cechuje się zaledwie 2% pól podstawowych. Wszystkie położone są we wschodniej części
analizowanego obszaru, w obrębie wierzchowiny.
Inny obraz zróżnicowania budowy geologicznej wynika z analizy miar bezwzględnych.
Różnorodność geologicznych cech krajobrazu (Rb. geol; wzór 31) zdefiniowano tu jako sumę
macierzy znormalizowanych wskaźników: entropii zróżnicowania litofacji (N(SHDIlito);
Ryc. 5.7), entropii zróżnicowania stratygrafii (N(SHDIstrat); Ryc. 5.13), długości uskoków
(N(Dtekt); Ryc. 5.14) oraz entropii jednostkowej zróżnicowania geostanowisk (N(Hjedgeost);
Ryc. 5.19).
Zróżnicowanie znormalizowanych sum wskaźników ma charakter prawostronnie asymetryczny, z krótkim spłaszczeniem (Ryc. 7.3). Rozkład sum jest zbliżony do rozkładu
normalnego. Klasa modalna obejmuje przedział (1,0; 1,25>. Trafiło do niej nieco ponad 14%
obserwacji. Przeciętna, znormalizowana suma ocen bezwzględnych, estymowana za pomocą
średniej i mediany wynosi 1,08.
Sumy znormalizowanych miar różnorodności zmieniają się w zakresie <0; 3,35>. Parametr wykazuje wysoki poziom zmienności (około 56%). Populację wyników podzielono na
pięć kategorii, które poddano bonitacji punktowej (Tab. 7.2) i ocenie różnorodności.
W stosunku do obrazu różnorodności budowy geologicznej uzyskanego za pomocą
miar względnych (Ryc. 7.2), model bezwzględny cechuje się wysoką liczbą ocen znikomej
różnorodności (Ryc. 7.4). Aż 30% pól podstawowych otrzymało taką rangę. Obszary, które
ją uzyskały, są położone w różnych częściach wierzchowiny, choć w większej liczbie występują w jej wschodniej części. Najbardziej liczną populację ocen (35%) tworzy zbiór pól
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o małej różnorodności. Obszary, które uzyskały taką notę, są najbardziej charakterystyczne
dla części wierzchowiny obejmujących wstępne fragmenty dolin niższego rzędu (np. C6,
O9, P17). Średni poziom różnorodności występuje w 29% pól podstawowych położonych
zarówno w obrębie den głównych dolin (np. D4, I6, K13), jak i w bardziej urozmaiconych
częściach wierzchowiny (np. C14, N3, P11). Dużym poziomem różnorodności cechuje się
6% pól podstawowych. Ocenę taką uzyskały obszary położone w najbardziej zróżnicowanych
fragmentach dolin (H11, M19) i wierzchowiny (C16, G17, L7, R4). Najwyższym poziomem różnorodności cechowało się jedno pole podstawowe położone w górnej części doliny
Kluczwody, w okolicy Wierzchowia (H20). Jego wysoka ocena jest związana z koincydencją
wysokich ocen wszystkich uwzględnianych kryteriów cząstkowych: litologii, stratygrafii,
tektoniki oraz obecności licznych form skałkowych i jaskiń.
Różnorodność budowy geologicznej (bezwzględna); rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 7,82; df = 7; p = 0,35
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Ryc. 7.3. Rozkład sum znormalizowanych, bezwzględnych miar różnorodności budowy geologicznej
(Rb. geol) w polach podstawowych
Tab. 7.2. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena bezwzględnej różnorodności geologicznej
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Różnorodność geologiczna
bezwzględna (Rb. geol [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(2,68; 3,36>

5

bardzo duża

(2,01; 2,68>

4

duża

(1,34; 2,01>

3

średnia

(0,67; 1,34>

2

mała

<0,0; 0,67>

1

znikoma

Ryc. 7.4. Ocena bezwzględnej różnorodności budowy geologicznej (Rb. geol): 1–9 – jak na Ryc. 7.2

7.1.2. Rzeźba terenu
Względną różnorodność rzeźby terenu (Rw. rzeźby; wzór 25) zdefiniowano jako sumę macierzy ocen różnorodności cząstkowych, wynikających ze zróżnicowania: deniwelacji (RΔZ;
Ryc. 5.22), liczby jednostek kierunków ekspozycji stoków (RLjekspoz; Ryc. 5.25), liczby kategorii
kierunków ekspozycji stoków (RLtekspoz; Ryc. 5.27), nachyleń stoków (RΔN; Ryc. 5.35), liczby
jednostek nachyleń stoków (RLjnachyl; Ryc. 5.37), liczby kategorii nachyleń stoków (RLtnachyl;
Ryc. 5.38), liczby jednostek krzywizny planarnej (RLjplan; Ryc. 5.42), liczby kategorii krzywizny planarnej (RLtplan; Ryc. 5.43), liczby jednostek krzywizny profilu (RLjprofil; Ryc. 5.47),
liczby kategorii krzywizny profilu (RLtprofil; Ryc. 5.48), liczby jednostek form rzeźby terenu
(RLjSPI; Ryc. 5.53) oraz liczby kategorii form rzeźby terenu (RLtSPI; Ryc. 5.54).
Suma ocen kryteriów zróżnicowania rzeźby terenu charakteryzuje się rozkładem zbliżonym do symetrycznego (Ryc. 7.5). W populacji dominują pola o przeciętnej sumie ewaluacji.
Rozkład ma charakter leptokurtyczny. Znacznie odbiega od rozkładu normalnego. Zbiór ma
wyraźnie zaznaczoną klasę modalną, występującą w zakresie (35; 40> punktów. Trafiło do niej
prawie 37% obserwacji. Estymacja punktowa wykazała, że przeciętna suma ocen wynosi 39.
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Różnorodność rzeźby terenu (względna); rozkład: nonormalny
Test chi-kwadrat = 101,72; df = 4; p = 0,00
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Ryc. 7.5. Rozkład sum względnych ocen różnorodności rzeźby terenu (Rw. rzeźby)
w polach podstawowych

Uzyskane sumy zmieniają się w przedziale <18; 54>. Ich populacja cechuje się małym
zróżnicowaniem, na poziomie 18%. Przeciętna wartość odchyleń sumy ocen od wartości
średniej wynosi 7,09. Wyniki klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej wskaźnika
prezentuje Tab. 7.3.
Tab. 7.3. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena względnej różnorodności rzeźby terenu
Różnorodność rzeźby
terenu względna
(Rw. rzeźby [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(46; 54>

5

bardzo duża

(39; 46>

4

duża

(32; 39>

3

średnia

(25; 32>

2

mała

<18; 25>

1

znikoma

Rejon OPN charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem morfologii (Ryc. 7.6). Duże
obszary cechujące się silną dynamiką ukształtowania terenu sąsiadują z obszarami o dynamice mniejszej, a nawet z obszarami o rzeźbie monotonnej. Pod względem ilościowym,
w kartogramie na Ryc. 7.6 widać dominację barw ciemnych, związanych z dużą liczebnością
pól podstawowych o średnich oraz wysokich ocenach różnorodności, a także niewielki udział
ocen niskich. Mapa uwydatnia bipolarną strukturę krajobrazu, w którym mało urozmaicona
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morfologicznie wierzchowina sąsiaduje z wysoce zróżnicowanymi dolinami. Poza tą cechą
pierwszoplanową kartogram odzwierciedla także niektóre dodatkowe detale zmienności rzeźby
terenu, np. pofalowaną bądź płaską powierzchnię wierzchowiny, miejsca o wysokim zróżnicowaniu kierunków ekspozycji stoków, zróżnicowanie liczby form morfologicznych i inne.

Ryc. 7.6. Ocena względnej różnorodności rzeźby terenu (Rw. rzeźby): 1, 2 – poziomice
(główna i podrzędna); 3 – obszar OPN; 4 – ciek powierzchniowy

Najwięcej pól podstawowych (około 42%) otrzymało średnią ocenę różnorodności.
Obszary takie występują na dużych połaciach bardziej urzeźbionych części wierzchowiny
(np. D17, L3, O17). Stanowią najczęściej strefy przejściowe, w których powierzchnia płaskowyżu łagodnie pochyla się w kierunku dolin (Ryc. 3.8A). Obszary takie występują także
w obrębie fragmentów wierzchowiny poprzecinanych niewielkimi dolinkami oraz w miejscach
występowania lejów krasowych (Ryc. 3.9E). Dużym zróżnicowaniem morfologii cechuje
się 35% pól podstawowych. Występują one na obszarach wykazujących większe nachylenia stoków, a także większe zróżnicowanie kierunków ekspozycji oraz kształtów stoków.
Stanowią strefy przejściowe pomiędzy morfologicznie najbardziej urozmaiconymi, stromymi
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fragmentami zboczy dolin i wąwozów a wyżej omawianymi pochylonymi skłonami wierzchowiny (np. D10, J8, L11). Najwyższym poziomem zróżnicowania rzeźby cechuje się 13%
pól podstawowych położonych niemal wyłącznie w obrębie najważniejszych dolin. Obejmują
one najbardziej strome fragmenty ich zboczy (np. A17, H12, K14) oraz mniej strome części skłonów dolin i wierzchowiny, które cechują się wysokim zróżnicowaniem kierunków
ekspozycji (np. B15, E4, F19, R20). Niemal cały opisywany odcinek doliny Prądnika (poza
krótkim, równoleżnikowym odcinkiem położonym na wysokości Woli Kalinowskiej) oraz
najwyższa, środkowa i dolna część Doliny Sąspowskiej odznaczają się najwyższymi ocenami
różnorodności morfologicznej. Obszary takie znajdują się także w niektórych odcinkach dolin: Będkowskiej (A17), Kluczwody (H20), Korzkiewki (R20) i Zachwytu (H2). Względnie
mało pól podstawowych uzyskało ocenę znikomej (8%) i małej (2%) różnorodności rzeźby.
Obszary, które je otrzymały, położone są w różnych częściach wierzchowiny, głównie w jej
wschodnim fragmencie. Odznaczają się one płaską morfologią bądź niewielkim, najczęściej
jednokierunkowym nachyleniem powierzchni terenu. Największy klaster takich pól położony
jest pomiędzy Skałą a Cianowicami Dużymi. Mniejsze obszary o monotonnej morfologii
położone są także w rejonach: Sułoszowej (D1, D2), Jerzmanowic (A11, C12), Czajowic
(F14, G14), Murowni (I18) oraz Wielmoży (J1).
Różnorodność rzeźby terenu (bezwzględna); rozkład: normalny
Test chi-kwadrat = 238,96; df = 9; p = 0,00
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Ryc. 7.7. Rozkład sum znormalizowanych, bezwzględnych miar różnorodności rzeźby terenu (Rb. rzeźby)
w polach podstawowych

Bezwzględną różnorodność rzeźby terenu (Rb. rzeźby; wzór 32) zdefiniowano jako sumę
macierzy znormalizowanych wskaźników: deniwelacji (N(ΔZ); Ryc. 5.22), entropii ekspozycji
stoków (N(SHDIekspoz); Ryc. 5.29), zróżnicowania nachyleń stoków (N(ΔN); Ryc. 5.35), entropii nachyleń stoków (N(SHDInachyl); Ryc. 5.40), entropii krzywizny planarnej (N(SHDIplan);
Ryc. 5.45), entropii krzywizny profilu (N(SHDIprofil); Ryc. 5.50) oraz entropii podstawowych form rzeźby terenu (N(SHDISPI); Ryc. 5.56). Jej rozkład cechuje się wyraźną ujemną
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asymetrią (Ryc. 7.7), z długim spłaszczeniem lewostronnym. Dominują w nim pola wykazujące wyższe sumy wartości miar kryteriów analizy. Do klasy modalnej (4,5; 5,0> trafiło
ponad 28% pól podstawowych. Rozkład empiryczny próbowano opisać za pomocą krzywej
rozkładu normalnego. Jednak na przyjętym poziomie istotności nie ma podstaw do przyjęcia hipotezy o ich zgodności. Przeciętna suma znormalizowanych wartości ocen w polach
podstawowych estymowana za pomocą mediany wynosi 4,25.
Sumy znormalizowanych, bezwzględnych ocen różnorodności rzeźby terenu w polach
podstawowych zmieniają się w zakresie <0,59; 6,39>. Zbiór ewaluacji cechuje się przeciętnym poziomem zmienności, około 38,5%. Poddano go klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji
punktowej (Tab. 7.4).
Tab. 7.4. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena bezwzględnej różnorodności rzeźby terenu
Różnorodność rzeźby terenu
bezwzględna (Rb. rzeźby [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(5,23; 6,40>
(4,07; 5,23>
(2,91; 4,07>
(1,75; 2,91>
<0,59; 1,75>

5
4
3
2
1

bardzo duża
duża
średnia
mała
znikoma

W modelu wykorzystującym bezwzględne miary różnorodności rzeźby terenu połowa pól
podstawowych uzyskała ocenę dużej różnorodności (Ryc. 7.8). Szeroki pas takich pól ciągnie
się wzdłuż osi doliny Prądnika z północnego zachodu na południowy wschód. Mniejsze klastry
pól o takim poziomie różnorodności występują także wzdłuż dolin: Sąspowskiej, Będkowskiej,
Kluczwody oraz Korzkiewki. Obszary objęte taką oceną cechują się bardzo urozmaiconą
rzeźbą terenu, od głęboko wciętych i stromościennych wąwozów (np. wąwóz Jamki – G13),
po słabo urzeźbione fragmenty wierzchowiny (np. D7, D15, P12). Wysokim poziomem zróżnicowania morfologii odznacza się np. obszar wierzchowiny położony na północny wschód od
Skały. Jego ocena jest związana z dużym zróżnicowaniem nachyleń, ekspozycji i krzywizny
stoków oraz wysoką horyzontalną zmiennością form morfologicznych. Różnorodność bardzo
dużą ma tylko 4% pól podstawowych. Obejmują one najbardziej urozmaiconą morfologicznie,
centralną część doliny Prądnika z masywem Chełmowej Góry, południowymi zboczami Doliny
Sąspowskiej, fragmentem wschodniego zbocza doliny Prądnika w okolicy Grodziska (J6),
dolnym fragmentem doliny Prądnika, w okolicach Prądnika Korzkiewskiego (N19, N20),
górnymi częściami doliny Kluczwody (H19) i Doliny Będkowskiej (A18, A19, B17) oraz
niewielkim fragmentem wierzchowiny w okolicy Jerzmanowic (C14). Znikomym, małym
oraz średnim poziomem różnorodności elementów rzeźby cechuje się podobna liczba kilkunastu procent pól podstawowych. Spośród trzech najmniej urozmaiconych kategorii, po 16%
pól podstawowych reprezentuje obszary o znikomej i średniej różnorodności, a 14% pól to
obszary o zróżnicowaniu małym. Wszystkie trzy kategorie często są ze sobą przestrzennie
powiązane relacją przylegania. Budują duże klastry zaznaczające mało urozmaicone części
wierzchowiny. Tworzą charakterystyczne pasy odzwierciedlające zmianę dynamiki nachylenia
powierzchni płaskowyżu.
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Ryc. 7.8. Ocena bezwzględnej różnorodności rzeźby terenu (Rb. rzeźby): 1–4 – jak na Ryc. 7.6

7.1.3. Hydrografia
Względna różnorodność hydrograficzna (Rw. hydro; wzór 26) została zdefiniowana jako
suma macierzy ocen różnorodności cząstkowych zróżnicowania: długości cieków powierzchniowych (RDciek; Ryc. 5.57), liczby jednostek zlewni (RLjzlew; Ryc. 5.58), liczby kategorii
zlewni (RLtzlew; Ryc. 5.59), liczby hydrostanowisk (RLjhydrost; Ryc. 5.62) i liczby rodzajów
hydrostanowisk (Lthydrost; Ryc. 5.63). Rozkład sumy ocen ma charakter bimodalny, dodatnio
asymetryczny, z długim, prawym ogonem (Ryc. 7.9). Jego postać przybliżano za pomocą
rozkładu logarytmicznie normalnego. Klasa modalna, obejmująca zakres ocen (4; 5>, reprezentuje obszary cechujące się brakiem innych obiektów hydrologicznych poza zlewniami.
Obejmuje ona aż 182 pola podstawowe, co stanowi nieco ponad 50% wszystkich jednostek.
Druga klasa modalna zawiera pola, które otrzymały sumę ocen z przedziału (8; 9> punktów.
Obszary te występują na wododziałach i są reprezentowane przez ponad 23% pól podstawowych. Pozostałe klasy rozkładu są reprezentowane znacznie rzadziej. Ich liczebności nigdy
nie przekraczają 8% liczby wszystkich pól podstawowych.
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Ryc. 7.9. Rozkład sum względnych ocen różnorodności hydrograficznej (Rw. hydro)
w polach podstawowych

Zakres zmienności sum ocen względnej różnorodności obiektów hydrograficznych
mieści się w przedziale <5; 16> punktów. Parametr wykazuje przeciętny poziom zmienności,
około 34%. Odchylenie standardowe sum ewaluacji od wartości średniej (6,97) wynosi 2,36.
Zbiór poddano klasyfikacji, bonitacji punktowej (Tab. 7.5) i ocenie różnorodności.
Tab. 7.5. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena względnej różnorodności hydrograficznej
Różnorodność hydrograficzna
względna (Rw. hydro [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(13; 16>

5

bardzo duża

(11; 13>

4

duża

(9; 11>

3

średnia

(7; 9>

2

mała

<5; 7>

1

znikoma

Aż 61% pól podstawowych cechuje się znikomą różnorodnością obiektów hydrograficznych (Ryc. 7.10). Obszary, które te pola obejmują, są położone wewnątrz jednej zlewni
elementarnej i nie występują w nich żadne stałe cieki powierzchniowe. Jedynymi obiektami
hydrologicznymi urozmaicającymi krajobraz są pojedyncze źródła lub niewielkie jeziorka
powstające w lejach krasowych (np. A12, F16). W nielicznych przypadkach ocenę taką uzyskały także pola obejmujące krótkie odcinki stałych cieków powierzchniowych (np. F10).
Obszary takie tworzą duże klastry pól. Są porozdzielane grzbietami wododziałów. Za mało
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różnorodne uznano 29% pól podstawowych. Rangę taką uzyskiwały okna przecinające grzbiety
wododziałów (np. E19, H9, P8). Niektóre ewaluacje są także związane z obszarami, na których
występują dłuższe fragmenty aktywnych cieków powierzchniowych, ale brak w nich innych
obiektów hydrograficznych (np. E5, K9, L17). Średnim poziomem różnorodności cechuje się
6% pól, obejmujących hydrograficznie mało urozmaicone obszary, położone jednak w obszarach dwóch zlewni (np. I11, M6, R11). Pola takie znajdują się na obszarach z dłuższymi
fragmentami cieków powierzchniowych lub wododziałami, na których występują dodatkowe
obiekty hydrograficzne (np. źródła, ponory lub małe zbiorniki wodne: D4, G5, K14, A11, J19).

Ryc. 7.10. Ocena względnej różnorodności hydrograficznej (Rw. hydro): 1 – ciek powierzchniowy;
2 – granica zlewni elementarnej (zob. Ryc. 3.10); 3 – źródło; 4, 5 – zbiornik wodny; 6 – ponor;
7 – obszar OPN

Dużą różnorodność rozpoznano zaledwie w 3% pól podstawowych. Na wierzchowinie
obszary takie są związane z występowaniem punktów łączących trzy linie grzbietowe wododziałów (np. F14, H14, N8). W obrębie takich pól występują trzy różne zlewnie elementarne.
W dolinach ocenę taką uzyskiwały pola, w których występowały dłuższe odcinki cieków
powierzchniowych oraz źródła (np. K10) lub granice wododziałów (np. H3, H7). Najwyższą
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ocenę różnorodności hydrograficznej uzyskał tylko 1% pól podstawowych. Obszary takie są
położone w obrębie głównych dolin i mają długie odcinki cieków powierzchniowych. Często
występują w miejscu połączeń dwóch potoków, np. cieku z Doliny Zachwytu z Prądnikiem (I5)
lub Sąspówki z Prądnikiem (K13). Pod względem powierzchni największym i najbardziej
hydrologicznie zróżnicowanym obszarem OPN jest rejon połączenia dolin Prądnika i Sąspowskiej. Na stosunkowo niewielkim obszarze występują tam dwa naturalne potoki i kanał
nazywany Młynówką (J13) oraz wododziały (I12, I13, J13). Dodatkowo występują tam
źródła (I12) oraz stawy rybne (K13).
Bezwzględną różnorodność hydrograficzną (Rb. hydro; wzór 33) zdefiniowano jako sumę
macierzy znormalizowanych wskaźników: długości cieków powierzchniowych (N(Dciek);
Ryc. 5.57), entropii zlewni (N(SHDIzlew); Ryc. 5.61) oraz entropii jednostkowej hydrostanowisk (N(Hjedhydrost); Ryc. 5.63). Jej rozkład cechuje się wyraźną dodatnią asymetrią, z długim
spłaszczeniem prawostronnym (Ryc. 7.11). Jest podobny do rozkładu wykładniczego. Dominują w nim pola wykazujące całkowity brak obiektów hydrograficznych. Do klasy modalnej
<0; 0,25> trafiło ponad 64% pól podstawowych. Przeciętna suma ocen estymowana za pomocą
mediany wynosi 0. Średnia arytmetyczna znormalizowanych sum ocen wynosi 0,3.
Różnorodność hydrograficzna (bezwzględna); rozkład wykładniczy
Test chi-kwadrat = 103,16; df = 4; p = 0,00
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Ryc. 7.11. Rozkład sum znormalizowanych, bezwzględnych miar różnorodności hydrograficznej
(Rb. hydro) w polach podstawowych

Sumy wskaźników zmieniają się w przedziale <0; 2,46>. Ich populacja cechuje się
skrajnie dużą zmiennością, na poziomie 152%. Przeciętna wartość odchyleń sumy ocen od
wartości średniej wynosi 0,45. Zbiór wyników poddano klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji
punktowej (Tab. 7.6).
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Tab. 7.6. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena bezwzględnej różnorodności hydrograficznej
Różnorodność
hydrograficzna bezwzględna
(Rb. hydro [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(1,96; 2,47>

5

bardzo duża

(1,47; 1,96>

4

duża

(0,98; 1,47>

3

średnia

(0,49; 0,98>

2

mała

<0,0; 0,49>

1

znikoma

Obraz zróżnicowania hydrograficznego, który uzyskano w wyniku analizy wykorzystującej miary bezwzględne różnorodności (Ryc. 7.12), jest zbliżony do utworzonego za
pośrednictwem miar relatywnych (Ryc. 7.10).

Ryc. 7.12. Ocena bezwzględnej różnorodności hydrograficznej (Rb. hydro): 1–6 – jak na Ryc. 7.10
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Zaobserwowane różnice wynikają z natury wskaźnika entropii, który uwzględnia stopień
równomiernego pokrycia obszaru wydzielonymi kategoriami (zob. rozdz. 4.1.3.3). Można
to zaobserwować w liczbie pól reprezentujących znikomy poziom różnorodności. Względny 9-procentowy wzrost liczby pól kategorii jest związany z dołączeniem do niej obiektów
wykazujących wysoki stopień nierównomierności powierzchni zlewni (np. C7, E18, Q9).
Najwyższym poziomem różnorodności hydrograficznej, podobnie jak w analizie miar względnych, cechują się obszary położone w widłach potoków (I5, K13).

7.1.4. Gleby
Względna różnorodność pokrywy glebowej (Rw. gleb; wzór 27) została zdefiniowana jako
suma macierzy ocen różnorodności cząstkowych, wynikających ze zmienności poziomej:
liczby jednostek typów gleb (RLjgl_typ; Ryc. 5.66), liczby kategorii typów gleb (RLtgl_typ;
Ryc. 5.68), liczby jednostek gatunków gleb (RLjgl_gat; Ryc. 5.74) oraz liczby kategorii gatunków
gleb (RLtgl_gat; Ryc. 5.75). Parametr ma rozkład dodatnio asymetryczny, zbliżony do rozkładu
gamma, z krótkim spłaszczeniem z prawej strony (Ryc. 7.13). Wśród uzyskanych ewaluacji zróżnicowania kryteriów glebowych przeważają niskie noty. Cechą charakterystyczną
populacji jest jej bimodalność. Pierwszy przedział modalny – (5; 6> punktów – obejmuje
obszary jednorodne pod względem pokrywy glebowej. Taką sumą uzyskanych punktów
cechowało się nieco ponad 15% pól podstawowych. Drugi przedział modalny obejmuje
zakres (7; 8> punktów. Jego podpopulacja liczy prawie 80 pól podstawowych. Porównanie
rozkładów empirycznego z wybranym rozkładem teoretycznym nie pozwala na przyjęcie
hipotezy o ich zgodności. Przeciętna suma ocen estymowana za pomocą mediany wynosi 9,
a za pomocą mody 8.
Różnorodność gleb (względna); rozkład gamma
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Ryc. 7.13. Rozkład sum względnych ocen różnorodności gleb (Rw. gleb) w polach podstawowych
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Sumy względnych ocen różnorodności gleb w polach podstawowych zmieniają się
w zakresie <4; 19> punktów. Ich zróżnicowanie, na poziomie 28%, należy ocenić jako przeciętne. Zakres zmienności parametru poddano klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej
(Tab. 7.7).
Tab. 7.7. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena względnej różnorodności gleb
Różnorodność gleb
względna
(Rw. gleb [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(16; 19>

5

bardzo duża

(13; 16>

4

duża

(10; 13>

3

średnia

(7; 10>

2

mała

<4; 7>

1

znikoma

Obszar wykazuje większe zróżnicowanie pokrywy glebowej w swojej północnej części
niż w części południowej (Ryc. 7.14). Na północy, wśród pól podstawowych wykazujących
znikome zróżnicowanie gleb, występuje wiele płatów o różnorodności średniej, dużej, a nawet
bardzo dużej. Jest to związane głównie z względnie wyższym zróżnicowaniem gatunków
gleb północnej części rejonu OPN (Ryc. 3.14). Prawie połowa – 49% – pól podstawowych
wykazuje mały poziom różnorodności pedologicznej. Obszary takie występują głównie na
wierzchowinie i są budowane przez różne odmiany gleb brunatnych o składzie granulometrycznym pyłów gliniastych bądź ilastych (Ryc. 3.12, 3.14). Znikoma różnorodność gleb charakterystyczna jest dla 21% obszaru objętego opracowaniem. Największy klaster pól o takim
zróżnicowaniu zajmuje obszar położony w południowej części otuliny parku, w rejonie Bębła,
Wierzchowia i Murowni (np. E20–K20). Brak różnorodności jest tu związany z niewielką
poziomą zmiennością typów gleb. Obszary o znikomej różnorodności występują także w innych częściach wierzchowiny, np. w rejonach Wielmoży (np. K2), Skały (P9), Poręby (I10)
czy Sąspowa (B7). Identyczny odsetek pól podstawowych otrzymał ocenę różnorodności
średniej. Obszary takie występują zarówno w obrębie wierzchowiny (np. A5, B14, L4, M4),
jak i w głównych dolinach (np. I4, K13, L17). Względnie wyższa różnorodność jest w nich
spowodowana występowaniem wapiennych wychodni utworów jury, na których utworzyły
się gleby typu rędziny. Współwystępują one z utworami typu gleby brunatne i płowe, rozwijającymi się na podłożu skał lessowych. Dużym poziomem różnorodności cechuje się 7%
pól podstawowych. Największa ich liczba jest położona w górnej (np. A2, D4), środkowej
(np. K8) i dolnej części doliny Prądnika (np. L16, M18). Kilka płatów występuje także w południowo-wschodniej części analizowanego obszaru, w rejonie doliny Korzkiewki (np. Q19),
a także we fragmencie wierzchowiny położonym na północ od Skały (np. N3, N5, P5).
W odsłonięciach zlokalizowanych w dolinach wysoki poziom zróżnicowania pokrywy glebowej jest związany z występowaniem mad (Ryc. 3.12) oraz większą zmiennością składu
granulometrycznego (Ryc. 3.14). Duża różnorodność gleb, występująca w różnych rejonach
wierzchowiny, jest spowodowana obecnością przemieszanych gleb antropogenicznych.
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Sytuacje takie należy traktować z dużą nieufnością. Najwyższy poziom różnorodności gleb
prezentuje 2% pól podstawowych. Obszary takie występują w dolinach – w północnej części
doliny Prądnika (B3, C3, I6), w Dolinie Zachwytu (H3) oraz w dolinie Korzkiewki (R19).
Do opisanych wyżej przyczyn wysokiego zróżnicowania należy dodać względnie większe
rozdrobnienie płatów.

Ryc. 7.14. Ocena względnej różnorodność gleb (Rw. gleb): 1 – zróżnicowanie typów gleb (zob. Ryc. 3.12);
2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy

Bezwzględną różnorodność gleb (Rb. gleb; wzór 34) zdefiniowano jako sumę macierzy
znormalizowanych wskaźników entropii typów gleb (N(SHDIgl_typ); Ryc. 5.70) i entropii
gatunków gleb (N(SHDIgl_gat); Ryc. 5.77). Jej rozkład ma charakter dodatnio asymetryczny
z krótkim spłaszczeniem prawostronnym (Ryc. 7.15). Analiza dopasowania do wybranego
rozkładu teoretycznego, na przyjętym poziomie istotności, nie pozwala na przyjęcie hipotezy
o ich zgodności. Dobrze uwydatniona klasa modalna, występująca w przedziale (0,4; 0,6>,
liczy około 21% obserwacji. Wartość przeciętna znormalizowanych sum entropii estymowana
za pomocą mediany wynosi 0,71.
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Różnorodność gleb (bezwzględna); rozkład normalny
Test chi-kwadrat = 16,22; df = 6; p = 0,01
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Ryc. 7.15. Rozkład sum znormalizowanych, bezwzględnych miar różnorodności gleb (Rb. gleb)
w polach podstawowych

Przedział zróżnicowania znormalizowanych sum entropii wynosi <0; 1,91>. Parametr
cechuje się dużą zmiennością, na poziomie 54%. Zbiór wartości znormalizowanych sum ocen
poddano klasyfikacji i bonitacji punktowej (Tab. 7.8).
Tab. 7.8. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena bezwzględnej różnorodności gleb
Różnorodność gleb
bezwzględna
(Rb. gleb [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(1,53; 1,92>

5

bardzo duża

(1,14; 1,53>

4

duża

(0,76; 1,14>

3

średnia

(0,38; 0,76>

2

mała

<0,0; 0,38>

1

znikoma

Kartogram prezentujący ocenę bezwzględnej różnorodności gleb (Ryc. 7.16) wykazuje strukturę przestrzenną podobną do otrzymanej za pomocą estymatorów względnych
(Ryc. 7.14). Widoczne różnice mają charakter techniczny i wynikają wyłącznie z opisywanych
już właściwości wskaźników bezwzględnych. Podobnie jak w analizie miar względnych,
najwięcej pól podstawowych (39%) cechuje się różnorodnością małą. Największe zgrupowania takich jednostek występują w południowej i wschodniej części badanego obszaru.
Średnią różnorodnością cechuje się 24% pól znajdujących się głównie w części północnej
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i zachodniej. Znikomą różnorodność pokrywy glebowej stwierdzono w 18% pól. Obszary
jednorodne występują w różnych częściach opisywanego rejonu, ale najwięcej z nich mieści
się we wschodniej części wierzchowiny, pomiędzy Skałą a Maszycami. Dużą różnorodność
wykazuje 14% pól położonych w dolinach (np. A3, G5, K10, L17) lub na wierzchowinie
(np. A5, B15, M4, P12). Najwyższym zróżnicowaniem gleb cechuje się ponad dwukrotnie
większa liczba pól niż w przypadku zastosowania miar względnych. Podobnie jak wcześniej,
najwięcej takich pól występuje w górnej części doliny Prądnika (A2, B3, C3, E5, F5, I6, J7,
K8, K9), w Dolinie Zachwytu (H3, I5), w dolnej części doliny Prądnika (L16, M18) oraz
w dolinie Korzkiewki (Q20, R19, R20).

Ryc. 7.16. Ocena bezwzględnej różnorodność gleb (Rb. gleb): 1–3 – jak na Ryc. 7.14

7.1.5. Klimat
Względna różnorodność topoklimatyczna (Rw. tklim; wzór 28) została zdefiniowana jako
suma macierzy ocen różnorodności cząstkowych wynikających z horyzontalnej zmienności
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liczby jednostek topoklimatycznych (RLjtklim; Ryc. 5.80) oraz liczby kategorii topoklimatycznych (RLttklim; Ryc. 5.82). Jej rozkład ma charakter dodatnio asymetryczny, zbliżony do
logarytmicznie normalnego, z krótkim spłaszczeniem prawostronnym (Ryc. 7.17). Próba
dopasowania rozkładu do krzywej teoretycznej nie potwierdziła ich zgodności. Rozkład ma
wyraźnie zaznaczoną klasę modalną, występującą w przedziale (6; 7> punktów. Taki zakres
zmienności sumy zgromadzonych ocen charakteryzuje ponad 27% pól podstawowych. Przeciętna suma ocen przybliżona medianą wynosi 7 punktów.
Różnorodność klimatu (względna); rozkład logarytmicznie normalny
Test chi-kwadrat = 70,12; df = 3; p = 0,00
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Ryc. 7.17. Rozkład sum względnych ocen różnorodności klimatu (Rw. tklim) w polach podstawowych

Suma wskaźników różnorodności topoklimatycznej zmienia się w zakresie <4; 10>
punktów. Parametr wykazuje mały poziom zmienności wynoszący około 19%. Średnia
wartość odchylenia od wartości przeciętnej wynosi tylko 1,29. Zbiór poddano klasyfikacji
bonitacyjnej, bonitacji punktowej (Tab. 7.9) i ocenie różnorodności.
Tab. 7.9. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena względnej różnorodności topoklimatów
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Różnorodność topoklimatów względna
(Rw. tklim [–])

Bonitacja
punktowa

Różnorodność

(8; 10>

5

bardzo duża

(7; 8>

4

duża

(6; 7>

3

średnia

(5; 6>

2

mała

<4; 5>

1

znikoma

Przestrzenne zróżnicowanie względnych ocen różnorodności topoklimatycznej jest
podobne do tego, jakie rozpoznano w trakcie analizy entropii zróżnicowania topoklimatów
(zob. rozdz. 5.5.3). Rozkład ocen uzyskanych w wyniku analizy względnej jest jednak bardziej
zrównoważony, co pozwala na dokładniejszy opis różnorodności (Ryc. 7.18).

Ryc. 7.18. Ocena względnej różnorodność klimatu (Rw. tklim): 1 – zróżnicowanie topoklimatyczne
(zob. Ryc. 4.28); 2 – obszar OPN; 3 – ciek powierzchniowy

Najwięcej pól podstawowych (28%) uzyskało ocenę średniego zróżnicowania topoklimatycznego. Obszary takie wykazują przestrzenną mozaikowość. Ich klastry są położone w różnych częściach analizowanego obszaru, z wyłączeniem rejonu pomiędzy Skałą a Cianowicami
Dużymi. Małą różnorodność stwierdzono w 24% pól podstawowych. Ich rozkład przestrzenny
wykazuje większe rozdrobnienie niż w przypadku ocen średnich. Największe klastry takich
pól pojawiają się we wschodniej części analizowanego obszaru, głównie w rejonach Skały
(np. K6–N6), Sobiesęk (np. O3–R3) i Cianowic Dużych (np. N11–N14). Różnorodność dużą
reprezentuje 21% pól podstawowych. Tereny takie występują najczęściej poza obszarami
zalesionymi. Pojedyncze pola bądź ich klastry występują w zachodniej części wierzchowiny,
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na zboczach oraz we fragmentach obejmujących dna dolin. Znikomą różnorodnością topoklimatów cechuje się 18% pól położonych na wschód od wschodnich granic OPN, w rejonie
Wielmoży (np. I3–L3), w obrębie zlewni Sąspówki (np. F12, G12) oraz na zachodnich zboczach
doliny Prądnika – na wysokości Prądnika Czajowskiego (np. J14–J17). Najwyższym zróżnicowaniem topoklimatów cechują się obszary najbardziej urozmaicone morfologicznie, które
jednocześnie wykazują duże zróżnicowanie użytkowania terenu. W obrębie OPN największy
klaster takich pól jest położony w południowej części parku, w okolicach Prądnika Korzkiewskiego (np. N18–N20) oraz w najbardziej północnej części parku – w rejonie Sułoszowej
(np. A3–C3). Mniejsze obszary wykazujące tak wysoką różnorodność klimatyczną występują
także w obrębie środkowej części doliny Prądnika – w okolicy Grodziska (I6, J7, K8), w rejonie
Poręby (F10) oraz w rejonie połączenia Doliny Sąspowskiej z doliną Prądnika (K13). Poza
rejonem OPN podobnie urozmaicone obszary znajdują się w okolicy Jerzmanowic (np. B14),
Sobiesęków (N2, N3), Bębła (F18, F19), Wierzchowia (H20) i Cianowic Małych (Q16).
Bezwzględna różnorodność topoklimatyczna (Rb. tklim; wzór 35) została zdefiniowana jako macierz znormalizowanych wskaźników entropii jednostek topoklimatycznych
(N(SHDItklim); Ryc. 5.84). Jej opis zamieszczono w rozdz. 5.5.3.

7.2. Struktura georóżnorodności
w modelu kompleksowym
W modelach kompleksowych (całościowych) sumy względnych (wzór 23) i bezwzględnych (wzór 30) ocen różnorodności cząstkowych w polach podstawowych cechują się odmiennymi strukturami zmienności. Zbiór wartości relatywnych ma rozkład symetryczny, zbliżony
do normalnego (Ryc. 7.19A), natomiast ogół ocen wskaźników bezwzględnych – rozkład
dwumodalny, ujemnie asymetryczny, z krótkim spłaszczeniem lewostronnym (Ryc. 7.19B).
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Georóżnorodność względna; rozkład: normalny
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Ryc. 7.19. Rozkłady: A – sum ocen względnych różnorodności cząstkowych;
B – sum znormalizowanych miar bezwzględnych różnorodności cząstkowych w polach podstawowych

Zakres zmienności georóżnodrodności względnej obejmuje przedział <47; 112> punktów.
Parametr ma niewielkie zróżnicowanie, na poziomie około 15,5%. Przeciętne odchylenie
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sumy ocen od średniej ewaluacji wynosi 12 punktów. Wartość średnia sum ocen wynosi 77,5.
Klasa modalna obejmuje zakres (75; 80> punktów. Ponad 19% pól podstawowych osiągnęło
taki poziom georóżnorodności.
W przypadku rozkładu sum znormalizowanych miar różnorodności bezwzględnych
przedział zmienności wynosi <1,68; 11,44>. Elementy populacji cechują się wyższym poziomem zmienności około 35,4%. Ich rozkład ma dwie klasy modalne. Pierwsza – obejmująca
około 12% populacji próby – występuje w przedziale (3; 4> punktów. Należą do niej pola
o występującym najczęściej, niewielkim stopniu georóżnorodności. Druga klasa modalna
zawiera się w przedziale (7; 8> punktów i obejmuje około 19% pól, które charakteryzują
się przeciętnym i wysokim poziomem georóżnorodności. Mediana znormalizowanych ocen
cząstkowych wynosi 6,74.
Analiza autokorelacji wykazała, że przestrzenne rozkłady wartości obu rodzajów
estymatorów georóżnorodności mają struktury klastrowe. W obu przypadkach wartości
wskaźników Morana były bardzo podobne. W przypadku miary względnej współczynnik
wynosił 0,27, a w przypadku miary bezwzględnej 0,26. Dowodzi to braku podstaw do odrzucenia hipotezy o istnieniu pozytywnej autokorelacji przestrzennej georóżnorodności na
poziomie istotności 0,01.
Przedziały zróżnicowania parametrów poddano typizacji bonitacyjnej. Zastosowano trzy
metody klasyfikacji: naturalnych przerw, równych przedziałów i odchylenia standardowego
(Tab. 7.10, 7.11).
Tab. 7.10. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena georóżnorodności względnej
Metoda klasyfikacji

Bonitacja
punktowa

Georóżnorodność

(95,51; 112,0>

5

bardzo duża

(86; 99>

(83,52; 95,51>

4

duża

(73; 86>

(71,54; 83,52>

3

średnia

(62; 73>

(60; 73>

(59,56; 71,54>

2

mała

<47; 62>

<47; 60>

<47,00; 59,56>

1

znikoma

naturalnych
przerw

równych
przedziałów

odchylenia
standardowego

(94; 112>

(99; 112>

(83; 94>
(73; 83>

Tab. 7.11. Klasyfikacja, bonitacja punktowa i ocena georóżnorodności bezwzględnej
Metoda klasyfikacji

Bonitacja
punktowa

Georóżnorodność

(9,89; 11,45>

5

bardzo duża

(7,54; 9,49>

(7,60; 9,89>

4

duża

(5,58; 7,54>

(5,32; 7,60>

3

średnia

naturalnych
przerw

równych
przedziałów

odchylenia
standardowego

(8,90; 11,45>

(9,49; 11,45>

(7,28; 8,90>
(5,70; 7,28>
(3,91; 5,70>

(3,63; 5,58>

(3,03; 5,32>

2

mała

<1,68; 3,91>

<1,68; 3,63>

<1,68; 3,03>

1

znikoma
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7.3. Modele klasyfikacyjne
Opracowane modele georóżnorodności (Ryc. 7.20 na wklejce) cechują się w obrębie
wskaźników tego samego rodzaju znacznym podobieństwem rozkładów ocen i wyraźnie
różnią się od siebie podczas porównań miar względnych i bezwzględnych. W przypadku
wskaźników względnych mamy do czynienia z rozkładami symetrycznymi zbliżonymi do
normalnego, z wyraźnie zaakcentowaną klasą modalną (Ryc. 7.20.1A–1C). Modele opracowane na podstawie wartości wskaźników bezwzględnych cechują się większym od modeli
względnych zrównoważeniem liczebności elementów w przyjętych kategoriach oraz szerokimi zakresami modalnymi (Ryc. 7.20.2A–2C). Ich rozkłady w mniejszym bądź większym
stopniu odzwierciedlają lewostronną asymetrię danych niesklasyfikowanych (Ryc. 7.19B).
Wysokie podobieństwo ocen potwierdzają wyniki korelacji rangowej oraz liczebności
ocen tożsamych (Tab. 7.12). Współczynniki korelacji Spearmana ewaluacji georóżnorodności
zmieniają się w zakresie <0,84; 0,97>, a liczby ocen identycznych w zakresie <48,3; 90,3%>.
Większa zgodność ocen występuje w modelach wskaźników jednego rodzaju niż w zależnościach indeksów odmiennych typów. Obserwowane różnice są jednak niewielkie. Przeciętne
zróżnicowanie wartości współczynników Spearmana ocen wskaźników względnych i bezwzględnych wynoszą około 0,1 [–].
W obrębie georóżnorodności względnej najbardziej zbliżone wyniki otrzymano
w wyniku klasyfikacji metodami naturalnych przerw i równych przedziałów (Tab. 7.12).
Aż 87,5% pól podstawowych otrzymało w nich oceny identyczne. Najniższy wskaźnik korelacji względnych miar georóżnorodności obserwowano w przypadku porównania modeli
otrzymanych za pośrednictwem klasyfikacji metodami naturalnych przerw oraz odchylenia
standardowego. Współczynnik korelacji Spearmana wynosił w tym przypadku 0,94, a liczba
ocen tożsamych wynosiła 71,6%.
Tab. 7.12. Zgodność względnych i bezwzględnych ocen georóżnorodności OPN i jego okolic
otrzymanych w wyniku klasyfikacji metodami: naturalnych przerw, równych przedziałów
i odchylenia standardowego
Zgodność ocen [%]
Metoda
klasyfikacji

Współcz.
korelacji
Spear
mana
[–]

g. wzgl.

g. bezwzgl.

nat. przerw
równych
przedz.
odch. stand.
nat. przerw
równych
przedz.
odch. stand.

g. wzgl.
nat.
równych
przerw przedz.

g. bezwzgl.
odch.
stand.

nat.
równych
przerw przedz.

odch.
stand.

–

87,5

71,6

56,4

48,3

55,5

0,97

–

84,2

63,3

56,9

63,0

0,94
0,88

0,96
0,87

–
0,86

66,6
–

63,0
88,0

68,0
90,3

0,86

0,86

0,84

0,96

–

83,3

0,87

0,86

0,85

0,95

0,92

–

gdzie: zgodność ocen – procentowa zgodność ocen georóżnorodności w polach podstawowych; g. wzgl. – georóżnorodność względna; g. bezwzgl. – georóżnorodność bezwzględna
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Modele utworzone z wykorzystaniem wskaźników bezwzględnych w pewnych aspektach
są podobne do modeli miar względnych (Tab. 7.12). Podobieństwo to dotyczy poziomów
skorelowania ocen otrzymanych z wykorzystaniem odpowiednich metod klasyfikacji. Tak
jak w przypadku modeli wykorzystujących wskaźniki względne, tak i tutaj największe podobieństwo ocen uzyskano w wyniku zastosowania kategoryzacji metodami naturalnych przerw
i równych przedziałów. Współczynnik korelacji Spearmana wynosił tutaj 0,96, a liczba ocen
identycznych sięgnęła 88,0%. Najsłabiej skorelowane były zbiory ocen uzyskane w wyniku zastosowania metody równych przedziałów i odchylenia standardowego. W tym przypadku współczynnik korelacji Spearmana wynosił 0,92, natomiast liczba tych samych ocen wynosiła 83,3%.
Wyraźnie mniejsze podobieństwa wykazywały oceny otrzymane w wyniku klasyfikacji
względnych wskaźników georóżnorodności w powiązaniu z indeksami bezwzględnymi.
Najniższy poziom skorelowania wykazuje związek ewaluacji modelu utworzonego za pośrednictwem miar względnych i klasyfikacji metodą odchylenia standardowego z ocenami
z modelu bezwzględnego i klasyfikacji metodą równych przedziałów. Współczynnik korelacji
rangowej dla tej interakcji wynosił 0,84, przy liczbie ocen tożsamych sięgającej 63,0%. Co
ciekawe, nie była to wartość najniższa. Porównanie ocen otrzymanych w wyniku klasyfikacji
metodą naturalnych przerw (wskaźnik względny) z ewaluacjami otrzymanymi w wyniku
klasyfikacji metodą równych przedziałów (wskaźnik bezwzględny) wykazało liczbę ocen
tożsamych na poziomie zaledwie 48,3%.
Analizy rozkładów ocen w polach podstawowych (Ryc. 7.20) oraz interakcje zachodzące
pomiędzy parami ocen georóżnorodności (Tab. 7.12) pozwalają podzielić metody ewaluacji
na dwie grupy. Do pierwszej, nazywanej dalej „konserwatywną”, zaliczono procedury,
w wyniku których otrzymano zbiory o rozkładach symetrycznych, z wyraźnie uwydatnioną
klasą modalną i stosunkowo nielicznymi ocenami najwyższymi i najniższymi. Druga grupa
metod łączy procedury nazywane dalej „liberalnymi”. W wyniku ich stosowania uzyskano
zbiory ocen cechujące się większym zrównoważeniem. W praktyce kategorie ocen minimalnych i maksymalnych są tu liczniejsze, a kategorie ocen przeciętnych są mniej liczne
w porównaniu z ewaluacjami utworzonymi w wyniku zastosowania metod pierwszej grupy.
Do konserwatywnych metod oceny georóżnorodności zaliczono procedury wykorzystujące
wskaźniki względne, a do metod liberalnych – stosujące indeksy bezwzględne. Badania empiryczne wykazały, że najbardziej konserwatywną procedurą klasyfikacji była metoda równych
przedziałów (Ryc. 7.20.1B). Zbiór ocen georóżnorodności utworzony przy jej wykorzystaniu
cechował się rozkładem symetrycznym, niską liczbą ocen minimalnych oraz najniższą liczbą
ewaluacji bardzo wysokich. Procedurą najbardziej liberalną okazała się metoda naturalnych
przerw (Ryc. 7.20.2A). W wyniku jej zastosowania otrzymano zbiór ocen cechujący się największym zrównoważeniem. Otrzymano w nim najwięcej ewaluacji najwyższych i najniższych.

7.4. Georóżnorodność rejonu OPN
W zależności od użytej metody klasyfikacji, najwyższym poziomem zróżnicowania
abiotycznych elementów krajobrazu rejonu OPN cechuje się 5–15% (przeciętnie 9%) pól
podstawowych, o łącznej powierzchni 450–1260 ha (Tab. 7.13). W klasyfikacji uznanej za
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najbardziej konserwatywną najwyższym poziomem georóżnorodności cechuje się 5% pól
podstawowych (Ryc. 7.20.1B). Poza obszarem R19 położonym w obrębie doliny Korzkiewki
wszystkie pola, które uzyskały taki poziom oceny, są położone wewnątrz OPN i w obrębie
den głównych dolin. Do najbardziej zróżnicowanych obszarów należą: górna część doliny
Prądnika od Sułoszowej (B3) po okolice Skał Wernyhory (E5), górna część Doliny Zachwytu (H3), fragment od połączenia Doliny Zachwytu z doliną Prądnika (I5) po okolice skały
Grodzisko (K8), rejon Ojcowa (K10), odcinek Doliny Sąspowskiej od wlotu wąwozu Jamki
(I13) po skałę Okopy w dolinie Prądnika (K14) oraz fragment doliny Prądnika od okolic
skały Wójtowa (L17) po Prądnik Korzkiewski (L18). Pomiędzy dłuższymi fragmentami
odcinków dolin cechującymi się najwyższym poziomem georóżnorodności istnieją odcinki
mniej urozmaicone, np. pomiędzy Pieskową Skałą a Grodziskiem (F5–H5), w rejonie Ojcowa
(K11, K12) czy w Prądniku Czajowskim (K15, L16).
Tab. 7.13. Zróżnicowanie georóżnorodności pól podstawowych OPN i jego okolic [%]
Metoda klasyfikacji
Georóżno
rodność
Bardzo duża

nat.
przerw
8

względna
równych
przedz.
5

odch.
stand.
8

nat.
przerw
15

bezwzględna
równych
przedz.
9

odch.
stand.
6

Średnio
9

Duża

20

16

20

27

29

31

24

Średnia

35

42

42

23

28

31

34

Mała

27

29

23

16

17

24

23

Znikoma

10

8

7

19

17

8

12

W ujęciu najbardziej liberalnym (Ryc. 7.20.2A) najwyższym poziomem georóżnorodności
cechuje się aż 15% pól podstawowych (Tab. 7.13). Kategoria obejmuje swym zakresem niemal
cały jar doliny Prądnika, od źródeł w Sułoszowej (A2) po Prądnik Korzkiewski (N20) oraz
całą Dolinę Sąspowską (C9–J13). Wyjątki stanowią, nieco mniej zróżnicowane, odcinki dna
doliny Prądnika pomiędzy okolicami źródła Młynnik (G5) a rejonem Źródła Radości (H5) oraz
rejon miejscowości Ojców (K11). Najwyższym zróżnicowaniem nieożywionych elementów
przyrody cechują się także: fragmenty obszaru położone wokół enklawy OPN, pomiędzy
Smardzowicami i Cianowicami (P15, Q17), fragment doliny Korzkiewki (R19, R20, Q20),
część doliny Kluczwody położona w okolicy Wierzchowia (H19, H20, G20), fragmenty
Doliny Będkowskiej (A19, C16) oraz izolowane fragmenty wierzchowiny w rejonie Jerzmanowic (C14) i Sąspowa (A8).
Wysokim poziomem georóżnorodności cechuje się 16–31% (przeciętnie 24%) pól podstawowych, o łącznej powierzchni do 2160 ha (Tab. 7.13). W modelu najbardziej konserwatywnym dużą różnorodność ma 16% obszaru, o łącznej powierzchni 1440 ha (Ryc. 7.20.1B).
Pola podstawowe tej kategorii często sąsiadują z obszarami o najwyższym poziomie georóżnorodności. Aż 36 takich jednostek jest położonych wewnątrz OPN – w obrębie zlewni dolin
Prądnika i Sąspowskiej. Największe klastry znajdują się w Sułoszowej (np. A2, A3, B2),
w Pieskowej Skale (B4, C4), poniżej Skał Wernyhory (G5, H5), w rejonie Grodziska
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(J6, K7, L7), w okolicy skały Jazowa (K9, L9), w Ojcowie (J11, K11, K12), w obrębie
górnej części Doliny Sąspowskiej (E10–G10, F9, G9), w dolnej części Doliny Sąspowskiej
(H12–J12), w Prądniku Czajowskim (K15, L15, K16, L16) oraz w Prądniku Korzkiewskim
(M18, M19, N19, N20, O20). Poza obszarem OPN ze zgrupowaniami pól o dużym poziomie georóżnorodności mamy do czynienia w rejonach: Jerzmanowic (B13, B14, C14, B15,
C15, C16), Sąspowa (A8, B8), w wymienionej już Sułoszowej, na zachód od Wielmoży
(H1, H2, I1), na północ od Sobiesęków (N2, N3), w rejonie Cianowic Małych (Q17, Q18, R18),
w rejonie Wierzchowia (F19, H19, G20, H20) oraz w rejonie Doliny Będkowskiej (A17,
B17, A19, A20).
Przy uwzględnieniu podejścia najbardziej liberalnego odsetek pól o wysokim poziomie
georóżnorodności wzrasta niemal dwukrotnie do 27% (Ryc. 7.20.2A). Kategoria ta stanowi
klasy modalne we wszystkich klasyfikacjach wykorzystujących wskaźniki bezwzględne
(Ryc. 7.20.2A–2C). Liczba pól o wysokich poziomach georóżnorodności, zlokalizowanych
wewnątrz OPN, wzrosła w stosunku do liczby pól w modelu konserwatywnym do 55. Niższym
poziomem zróżnicowania abiotycznych elementów przyrody cechują się już tylko 53 pola
położone głównie na peryferiach parku, rzadziej w jego wnętrzu (np. F4, G12, I10). Poza
granicami OPN wysoką ocenę georóżnorodności uzyskały: górne fragmenty Doliny Będkowskiej (np. A15–D15), rejon Sąspowa (B8, C8, B9), fragmenty wierzchowiny w rejonie
Sułoszowej (A4, B4, B1, C1, B2, C2), północno-wschodnia część wierzchowiny położona na
wschód od Wielmoży (L2–O2, R2, R3), okolice wsi Sobiesęki (O5, P5), niewielki fragment
wierzchowiny położony na północ od Cianowic Dużych (P12), rejon Cianowic Małych (Q18,
R18, Q19) oraz fragment wierzchowiny położony pomiędzy Bębłem a Murownią i Wierzchowiem (G17, H17, G18, F19, E20).
Średni poziom georóżnorodności jest charakterystyczny dla 23–42% (przeciętnie 34%)
pól podstawowych o łącznej powierzchni 2070–3780 ha (Tab. 7.13). We wszystkich modelach wykorzystujących wskaźniki względne opisywana kategoria tworzyła klasy modalne
(Ryc. 7.20.1A–1C). W najbardziej konserwatywnej klasyfikacji ocenę średnią uzyskało
aż 70 pól występujących w granicach OPN. Pod względem morfologicznym najczęściej obejmowały one wyższe części zboczy dolin i sąsiadujące z nimi fragmenty wierzchowiny. Poza
terenem parku największe skupiska takich pól występują na zachód od granic OPN – w okolicach Bębła (np. E18–H18, G17, H17, E19, G19), Jerzmanowic (np. A13–C13, A12, B12),
Sąspowa (A8–A10, B9), Kalinowa (B6, C6, B7) i Woli Kalinowskiej (H7, H8). Ocenę taką
uzyskała także znaczna część pól położonych na północny wschód od Skały (np. P2–R2,
Q1, R1) oraz rozległe fragmenty wierzchowiny w rejonach Cianowic Dużych (P11–P13)
oraz Smardzowic (N16–P16) i Maszyc (O17–O19).
W wyniku ewaluacji georóżnorodności wykorzystującej metodę uznaną za najbardziej
liberalną (Ryc. 7.20.2A) ocenę średnią uzyskało zaledwie 23% pól podstawowych, czyli niemal
o połowę mniej niż w przypadku wcześniej opisywanej oceny konserwatywnej. Niewielkie
klastry pól z ocenami średnimi są rozmieszczone prawie w całym analizowanym obszarze.
Wyjątek stanowi mało zróżnicowany obszar położony pomiędzy Skałą a Cianowicami Dużymi.
W zależności od zastosowanego modelu georóżnorodność niską wykazuje 16–29%
(przeciętnie 23%) pól podstawowych, o powierzchni 1440–2610 ha (Tab. 7.13). W wyniku
klasyfikacji najbardziej konserwatywnej największe klastry pól o takim poziomie zróżnicowania abiotycznych elementów przyrody uzyskano w obrębie fragmentu wierzchowiny
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położonego pomiędzy dolinami Będkowską i Kluczwody (np. B18, B20, C17–C20, D18–D20,
E14, E15, F14–F17), w rejonie pomiędzy Kalinowem a Wolą Kalinowską (E7–G7, F6),
w obszarze położonym na wschód od Wielmoży (np. K1–N1, J2–M2, J3–L3), w rejonie Skały
(np. N6–N8, P6, P7, Q6–Q9, R7–R9), pomiędzy wschodnią granicą OPN a Cianowicami Dużymi
(np. N11–N13, O11–O15) oraz w rejonie położonym na wschód od Murowni (np. I19–K19,
J16–J18; Ryc. 7.20.1B). W obrębie OPN odnotowano zaledwie 10 pól o niskim poziomie
georóżnorodności.
W modelu uznanym za najbardziej liberalny niskim poziomem analizowanego parametru
cechowało się zaledwie 16% pól podstawowych (Ryc. 7.20.2A). Ocenę taką uzyskało tylko
19 pól obejmujących swym zakresem obszar OPN. Jedynie dwa z nich (E3 i I10) są w całości
położone w jego granicach. Najwięcej ocen niskich odnotowano w obszarze położonym pomiędzy dolinami Będkowską i Kluczwody (np. D17–D20, E15–E17), w obszarze położonym
na północ od północnych granic OPN (np. E1–G1), w rejonie Sobiesęków (np. L3, M3, M4,
N4, O3–Q3) oraz w okolicach Cianowic Dużych (np. O11, P11, Q13, R13, R14).
W zależności od wykorzystywanego modelu, znikomą georóżnorodnością cechuje się
7–19% (przeciętnie 12%) pól podstawowych, o łącznej powierzchni 630–1710 ha (Tab. 7.13).
W wyniku zastosowania modelu konserwatywnego (Ryc. 7.20.1B) otrzymano 8% takich
ocen. Przestrzenne zróżnicowanie takich ewaluacji wykazuje wyraźną asymetrię. Znakomita
większość pól wykazujących znikome zróżnicowanie abiotycznych elementów przyrody jest
zlokalizowana we wschodniej części analizowanego obszaru. Wyjątki stanowią pojedyncze
pola położone w obrębie Czajowic (G14), Murowni (I18), na wschód od Sułoszowej (D1, D2)
oraz w okolicy Wielmoży (J1). Największy klaster pól o takim poziomie georóżnorodności
jest położony pomiędzy Skałą a Cianowicami Dużymi (np. N9–P9, N10–R10, Q11, R11,
Q12, R12). Zaledwie cztery pola zahaczają swą powierzchnią o różne fragmenty parku.
W ujęciu najbardziej liberalnym (Ryc. 7.20.2A) aż 19% pól podstawowych uzyskało
ocenę znikomej georóżnorodności. Klastry ujawnione w wyniku tej klasyfikacji mają z reguły większą powierzchnię od ich konserwatywnych odpowiedników. W modelu najbardziej
liberalnym największy z nich – położony na wschód od wschodnich granic OPN – sięga
od wsi Sobiesęki (na północy) aż po Smardzowice (na południu) i jest ponad dwukrotnie
większy od klastra z modeli konserwatywnych. Model liberalny ujawnił także obecność słabo
zróżnicowanych izolowanych pól w obszarze pomiędzy dolinami Będkowską i Kluczwody
(B18, C18, C20, F17), w rejonie Sąspowa (A6, B5, B11, D8), Murowni (I18, J18, K19),
w rejonie Wielmoży (J1–O1, J2, K2, J3, K3) oraz Sułoszowej (D1, D2, F2, F3). Dziewięć
pól podstawowych jest położonych częściowo w granicach OPN, zaś jedno (F3) znajduje się
w całości w granicach parku.

7.5. Propozycje zmian form ochrony przyrody
Obraz zróżnicowania abiotycznych elementów krajobrazu OPN i jego okolic, jaki otrzymano w wyniku obliczeń georóżnorodności całkowitej, posłużył do weryfikacji poprawności
położenia istniejących form ochrony przyrody (zob. rozdz. 3.7) oraz do przedstawienia
propozycji zmian.
W OPN i jego najbliższych okolicach istnieją dwie duże strefy cechujące się konsekwentnie
niskim lub wysokim poziomem różnorodności abiotycznych elementów krajobrazu (Ryc. 7.21).
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Ich centralne części tworzą pola podstawowe, których przynależność do odpowiedniej strefy
została potwierdzona na poziomie istotności 0,01. Oba subregiony rozdziela zona przejściowa –
o ujemnym wskaźniku autokorelacji, w której georóżnorodność ma charakter zróżnicowany.
Próg sąsiedztwa wynoszący 2000 m powoduje, że zewnętrzne części obu klastrów otaczają
pola zakwalifikowane do nich na niższym poziomie istotności (0,05 i 0,1).

Ryc. 7.21. Obszary o wysokim i niskim poziomie georóżnorodności względnej (statystyka G Getisa
i Orda). Pole klastra o wysokim poziomie georóżnorodności na poziomie istotności: 1 – 0,01, 2 – 0,05,
3 – 0,1; 4 – pole nieistotne statystycznie; pole klastra o niskim poziomie georóżnorodności na poziomie
istotności: 5 – 0,1, 6 – 0,05, 7 – 0,01; 8 – obszar OPN; 9 – strefa o wysokim potencjale georóżnorodności
położona poza OPN; 10 – ciek powierzchniowy

Strefa o wysokich wartościach georóżnorodności ma rozciągłość północny zachód –
południowy wschód i obejmuje centralny fragment badanego obszaru. Stanowi ona klaster
złożony ze 134 pól podstawowych o łącznej powierzchni 3350 ha. Należy do niego około
73% obszaru OPN (Tab. 7.14). Rozmiar strefy jest większy od obecnej powierzchni parku
o około 1100 ha. Duże fragmenty wschodniej i północnej części OPN, obejmujące łącznie
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około 25% powierzchni parku, nie zostały zakwalifikowane do strefy o wysokim potencjale
georóżnorodności. Jest to spowodowane bliskością sektora o niskim poziomie parametru.
Jego sąsiedztwo wpływa na obniżenie poziomu istotności obliczeń wykonywanych wewnątrz
kolejnych położeń ruchomego okna. Północno-zachodnia i południowo-wschodnia część
klastra wykraczają poza obszar OPN. Uwarunkowania topograficzne pozwalają na opisanie
w nich czterech podobszarów wykazujących wysoki walor georóżnorodności. Są to: położony
pomiędzy Sułoszową a Sąspowem (A1–D8) sektor północno-zachodni (NW); położony pomiędzy Kalinowem a dnem doliny Prądnika (E6–J9) sektor północno-wschodni (NE); położony
pomiędzy Murownią a Prądnikiem Korzkiewskim (K17–M20) sektor południowo-zachodni
(SW) oraz położony pomiędzy Prądnikiem Korzkiewskim a Maszycami (N17–R20) sektor
południowo-wschodni (SE; Ryc. 7.21).
Tab. 7.14. Powierzchnia OPN objęta zasięgiem pól o wysokim i niskim poziomie
georóżnorodności względnej (statystyka G Getisa i Orda)
Georóżnorodność

Wysoka

Poziom
istotności

[ha]

[%]

0,1

281,0

13,0

0,05

461,6

21,4

0,01

829,5

38,5

Nieistotne statystycznie
Niska

Powierzchnia OPN

548,7

25,5

0,01

18,6

0,9

0,05

10,1

0,5

0,1

4,6

0,2

Pas o niskim poziomie georóżnorodności obejmuje północno-wschodnią część otuliny
OPN oraz przylegający do niej obszar wierzchowiny od Wielmoży po Cianowice Duże
(Ryc. 7.21). Klaster obejmuje 87 pól podstawowych, o łącznej powierzchni 2175 ha. Zostało
nim objęte zaledwie 1,6% obszaru OPN (Tab. 7.14).
Zróżnicowanie abiotycznych elementów przyrody można potraktować jako wskaźnik
uzasadniający ochronę. Wysokie wartości georóżnorodności występujące w obszarach spoza
stref chronionych mogą stanowić merytoryczną przesłankę do objęcia ich ochroną prawną.
Weryfikacja celowości rozszerzenia OPN o cztery wyżej wymienione sektory opierała się
na analizie pól o najniższym potencjale georóżnorodności. Badaniom podlegały struktury
zróżnicowania kryteriów cząstkowych. Czynnik uzupełniający stanowiła jakościowa analiza
warunków antropopresji.
Wewnątrz klastrów o wysokim i niskim poziomie georóżnorodności występują strefy
anomalne o odpowiednio niskich bądź wysokich wartościach badanego parametru (Ryc. 7.22).
W obrębie klastra o wysokim poziomie georóżnorodności lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 32 pola o niskiej wartości tego wskaźnika. Większość z nich jest położona
w centralnej i północnej części analizowanego obszaru. Trzy pola podstawowe są zlokalizowane w rejonie wododziału zlewni Prądnika i Korzkiewki (Ryc. 3.10). Ponad połowa pól
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jest zlokalizowana wewnątrz OPN lub na jego krawędziach. Pozostałe obszary występują
poza granicami parku.

Ryc. 7.22. Zróżnicowanie georóżnorodności względnej (statystyka I Morana) w kontekstach istniejących
form ochrony przyrody i wybranych przejawów antropopresji: 1 – obszar o georóżnorodności niskiej
otoczony polami o georóżnorodności niskiej; 2 – obszar o georóżnorodności niskiej otoczony polami
o georóżnorodności wysokiej; 3 – obszar o georóżnorodności wysokiej otoczony polami o georóżnorodności
niskiej; 4 – obszar o georóżnorodności wysokiej otoczony polami o georóżnorodności wysokiej; 5 – pole
statystycznie nieistotne; 6 – obszar zabudowany; droga: 7 – główna, 8 – przelotowa, 9 – utwardzona,
10 – gruntowa, wiejska; formy ochrony przyrody: 11 – obszar OPN, 12 – granica parku krajobrazowego,
13 – obszary ochrony ścisłej, 14 – specjalny obszar ochrony („siedliskowa” Natura 2000), 15 – otulina OPN,
16 – pomnik przyrody (obszarowy), 17 – pomnik przyrody (punktowy), 18 – obszar wymagający
uwzględnienia w projektach rozszerzenia strefy OPN; 19 – ciek powierzchniowy

Anomalne pola sektorów NW, NE, SW i SE reprezentują dwa odmienne rodzaje krajobrazu
(Ryc. 7.23). Typ pierwszy występuje w polach położonych w różnych częściach wierzchowiny, głównie w sektorach północnych – NW (B5, B6 i D8) i NE (F6, F7 i G7) oraz w rejonie
południowym – SE (D8 i B5; Ryc. 7.22). Cechuje się on niewielkim zróżnicowaniem budowy
geologicznej i brakiem geostanowisk (Ryc. 7.24). Rzeźba terenu ma niewielkie deniwelacje
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i jest stosunkowo mało urozmaicona. Jedynym silniej zmiennym pierwotnym wskaźnikiem
morfometrycznym jest ekspozycja stoków. Obszary o krajobrazie pierwszego typu wykazują
niewielkie zróżnicowanie pokrywy glebowej oraz względnie wysoką poziomą zmienność
topoklimatyczną.
Analiza skupień
Metoda Warda; odległość euklidesowa
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Ryc. 7.23. Dendrogram zróżnicowania anomalnych pól klastra o wysokim poziomie
georóżnorodności bezwzględnej
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Ryc. 7.24. Grupowanie anomalnych pól podstawowych położonych wewnątrz klastra
o wysokim poziomie georóżnorodności bezwzględnej i kryteriów (wartości znormalizowane)
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Do krajobrazu drugiego typu należą pola położone w sektorach: NE (E7, H7, I8, J8 i J9),
NW (A1, C5 i D3), SW (K17) oraz SE (N17; Ryc. 7.22, 7.23). Reprezentujące go obszary wykazują większe zróżnicowanie budowy geologicznej, co wpływa na występowanie
geostanowisk (Ryc. 7.24). Rzeźba terenu jest bardziej urozmaicona, cechuje się większymi
deniwelacjami oraz większymi zróżnicowaniami nachyleń, ekspozycji, krzywizny planarnej
i wertykalnej stoków. W niektórych obszarach występują hydrostanowiska (np. H7). Pola
o krajobrazie tego typu wykazują także większe zróżnicowanie pokrywy glebowej oraz
wyższą horyzontalną zmienność topoklimatyczną.
Sektory wykazujące merytoryczny potencjał rozszerzenia granic OPN, w związku
z wysoką atrakcyjnością krajobrazową, są narażone na zjawisko antropopresji (Partyka &
Żółciak 2005, 2009; Gajda & Płaza 2008; Sołtys-Lelek i in. 2010). Do najbardziej niepokojących zjawisk zachodzących wewnątrz otuliny OPN należą: silna urbanizacja, zanik stref
buforowych, ekspansja zabudowy jednorodzinnej w najbliższym otoczeniu granic parku,
powstawanie nowych enklaw zabudowy zwartej oraz próby tworzenia enklaw zabudowy
wielorodzinnej (Sykta & Zachariasz 2008).
Wschodnia część otuliny OPN (w tym proponowany do ochrony sektor SE) stanowi
obecnie najsłabiej zurbanizowaną przestrzeń położoną wokół parku. Jej zagospodarowanie opiera się na polach uprawnych i łąkach, które rzadko porozdzielane są niewielkimi
enklawami zalesień (Ryc. 2.1, 3.15). Zabudowa koncentruje się wokół dróg i ma charakter
jednorodzinny, łańcuchowy bądź rozproszony. Sieć transportowa jest słabo rozwinięta.
Największymi skupiskami zabudowy są miejscowości: Skała, Cianowice, Smardzowice
i Maszyce. Dwie ostatnie wsie rozdzielają obszar parku i jego enklawę położoną w Cianowicach Małych. W 2004 roku pojawiła się koncepcja utworzenia w bezpośrednim sąsiedztwie OPN zwartego zespołu urbanistycznego „Cianowice Ogród”. Na około 200 ha terenów
rolnych planowano utworzenie rezydencyjnego osiedla mieszkaniowego oraz uczelnianego
kampusu wraz z infrastrukturą. Po wielu protestach inwestycja nie doszła do skutku (Sykta
& Zachariasz 2008). Opisywany obszar ma wysoki potencjał georóżnorodności (Tab. 7.15)
i jest słabo zurbanizowany. Przeprowadzone analizy pozwalają na jego rekomendację do
włączenia w ramy OPN.
Najważniejszym elementem krajobrazu północno-zachodniego fragmentu otuliny OPN
(sektor NW) jest północna część doliny Prądnika (Ryc. 2.1). Znaczne deniwelacje terenu oraz
obecność twardzielców i ostańców denudacyjnych determinują wysoką georóżnorodność, ale
decydują także o jego wysokiej atrakcyjności i związanej z nią silnej antropopresji. Ponad
dnem doliny dominuje krajobraz typowy dla wyżyn krasowych. Wierzchowina ma pofalowaną morfologię z licznymi łagodnymi wzgórzami i dolinkami. W krajobrazie dominują pola
uprawne i łąki (Ryc. 3.15). Pomiędzy Sułoszową a Sąspowem, wzdłuż wąwozu Babie Doły
znajduje się duży kompleks leśny (A4–A5, B4). Przez Sułoszową biegnie droga z Ojcowa
do Olkusza. Sektor NW w rejonie doliny Prądnika ma walory krajobrazowe zbliżone do
najbardziej atrakcyjnych fragmentów OPN. Odzwierciedla się to w ocenach georóżnorodności całkowitej (Ryc. 7.20). Duży udział powierzchni o wysokim poziomie różnorodności
abiotycznych elementów krajobrazu (Tab. 7.15) pozwala na rekomendację sektora NW do
włączenia go w obręb OPN.
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Tab. 7.15. Ocena georóżnorodności w strefach potencjalnej proliferacji OPN
Liczba pól
istotnych
statystycz
nie*
[–]

Liczba pól
o wysokim
poziomie
georóżno
rodności*
[–]

Liczba pól
o niskim
poziomie
georóżno
rodności*
[–]

a

b

c

d

e

[(b+e)·100]/a

NW

18

11

7

3

4

83
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17

9

8

5

3

70

SW

5

4

1

1

0

80

SE

18

15

3

1

2

94

Sektor

*

Liczba pól Liczba pól
Udział kraj
krajobrazu krajobrazu obrazu o wyso
pierwszego drugiego
kim poziomie
typu
typu
georóżnorodno
[–]
[–]
ści [%]

kwalifikowano pola, których min. 20% powierzchni było objęte danym sektorem

W okolicach Kalinowa i Woli Kalinowskiej znajduje się duży obszar w kształcie przypominający zatokę, rozdzielający północną i centralną część OPN (Ryc. 2.1, 7.21). Jego
teren pokrywa się z sektorem NE strefy o wysokim poziomie georóżnorodności. W kraj
obrazie tej części otuliny dominuje wierzchowina, która jest porozcinana płytko wciętymi,
ale rozległymi dolinami (Ryc. 3.8A). Poza niewielkimi enklawami teren pozbawiony jest
zalesień. Dominują pola uprawne i łąki. Największe skupisko zabudowy zwartej stanowi
Wola Kalinowska. W pozostałych częściach strefy zabudowa ma charakter bardziej rozproszony i koncentruje się wokół głównych dróg. Przez centralną część sektora NE, od Sąspowa
przez Kalinów i Wolę Kalinowską, przebiega główny szlak komunikacyjny prowadzący do
Ojcowa (Ryc. 3.15). Pola podstawowe o najwyższym poziomie georóżnorodności występują
tylko w brzeżnych częściach opisywanej strefy (Ryc. 7.22). Ze względu na niższy potencjał
pól o wysokim poziomie parametru (Tab. 7.15) obszar ten nie otrzymał rekomendacji do
włączenia w obręb OPN.
Sektor SW, który jest położony pomiędzy Murownią a Prądnikiem Korzkiewskim,
jest najmniejszym obszarem w obrębie otuliny OPN posiadającym wysoki potencjał
georóżnorodności (Ryc. 7.21). Jego krajobraz tworzy łagodnie pofalowana wierzchowina porozdzielana niewielkimi zaklęśnięciami terenu. Najważniejszym geostanowiskiem
tej części obszaru badań jest ponor Łykawiec w Iwinach (Ryc. 3.9E, 4.7). W strukturze
zagospodarowania terenu dominują pola uprawne i łąki. Niewielkie zalesienia występują
wyłącznie w początkowym – zachodnim fragmencie wąwozu Stodoliska (Ryc. 2.1: K18).
Zabudowa ma charakter jednorodzinny i łańcuchowy. Analiza autokorelacji wykazała, że
wysokim poziomem georóżnorodności cechują się pola występujące wyłącznie bezpośrednio
wokół granic OPN (Ryc. 7.22). Stosunkowo niski udział krajobrazu o wysokim poziomie
georóżnorodności (Tab. 7.15) sprawia, że sektor nie otrzymał rekomendacji do włączenia
go w obręb OPN.
Wewnątrz klastra o niskim poziomie georóżnorodności odnotowano dwanaście pól
podstawowych o podwyższonych wartościach georóżnorodności (Ryc. 7.22). Poza dwoma
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polami podstawowymi występującymi w rejonie Cianowic (P14, P15) i objętymi ochroną
w ramach enklawy OPN pozostałe jednostki znajdują się w rejonie Skały i na północ od niej.
W rejonie fragmentu wierzchowiny położonego pomiędzy Skałą a Cianowicami występuje
duży jednorodny klaster pól o niskim poziomie georóżnorodności.
Pola podstawowe o statystycznie istotnym, wysokim poziomie georóżnorodności
względnej, położone wewnątrz klastra o zróżnicowaniu niskim, można podzielić na cztery
podpopulacje o odmiennych charakterystykach krajobrazowych (Ryc. 7.25). Do pierwszej
grupy należą pola występujące w północno-wschodniej części klastra (Q4, Q5, R2) oraz na
zachód od Skały (M7). Pod względem krajobrazowym cechują się najczęściej przeciętnym
bądź dużym zróżnicowaniem budowy geologicznej oraz brakiem geostanowisk (Ryc. 7.26).
Rzeźba terenu jest stosunkowo mało urozmaicona – cechuje się nieznacznymi deniwelacjami
oraz wysokimi zróżnicowaniami kierunków ekspozycji i nachyleń stoków. Wysoki poziom
zróżnicowania wykazują także krzywizna planarna i wertykalna oraz różnorodność podstawowych form morfologicznych. Pokrywa glebowa wykazuje wysoką poziomą zmienność
typów genetycznych, ale niewielkie zróżnicowanie granulometryczne. Obszary wykazują
także wysoką horyzontalną zmienność topoklimatyczną.
Analiza skupień
Metoda Warda; odległość euklidesowa
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Ryc. 7.25. Dendrogram zróżnicowania anomalnych pól klastra o niskim poziomie
georóżnorodności bezwzględnej

Pola podstawowe należące do drugiej grupy (N2, N3 i P2) są położone nieco dalej na zachód (Ryc. 7.22, 7.25). Krajobraz tej części wierzchowiny cechuje się mniejszym zróżnicowaniem rzeźby terenu i wyższym zróżnicowaniem typów i gatunków gleb
(Ryc. 7.26).
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Do grupy trzeciej należą, położone jeszcze dalej na zachód, pola L4 i N5 (Ryc. 7.22,
7.25). Ich stopień podobieństwa względem siebie jest znacznie niższy niż w przypadku
obiektów poprzednio omawianych. Na uwagę zasługują najniższy poziom zróżnicowania
budowy geologicznej oraz małe zróżnicowanie morfologiczne. Rzeźba terenu cechuje się
najniższą zmiennością nachyleń stoków i wysokim zróżnicowaniem kierunków ekspozycji
oraz krzywizn (planarnej i wertykalnej). Bardzo wysoki poziom zróżnicowania wykazują
także pokrywa glebowa i klimaty (Ryc. 7.26).
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Ryc. 7.26. Grupowanie anomalnych obiektów położonych wewnątrz klastra o niskim poziomie
georóżnorodności bezwzględnej i kryteriów (wartości znormalizowane)

W świetle analizy skupień odmienne warunki krajobrazowe reprezentuje pole R4
(Ryc. 7.22, 7.25). Cechuje się ono: wysokim zróżnicowaniem litofacjalnym, jednorodnością
pokrywy glebowej oraz wysoką poziomą zmiennością topoklimatyczną (Ryc. 7.26).
Pola: Q4, Q5, R2, R4 oraz fragmentarycznie: N2 i P2 są włączone w obręb Dłubniańskiego
Parku Krajobrazowego (Ryc. 3.16, 7.22). Przeciętny poziom zróżnicowania georóżnorodności
całkowitej (Ryc. 7.20), względnie wysoki poziom podobieństwa obiektów (Ryc. 7.25, 7.26)
oraz rozproszony charakter sprawiają, że opisywane obszary nie kwalifikują się do objęcia
ochroną prawną.
Funkcjonujące w obrębie OPN strefy ochrony ścisłej (zob. rozdz. 3.7) w całości znajdują
się wewnątrz klastra pól podstawowych cechujących się wysokim poziomem georóżnorodności
(Ryc. 7.21). Dwie największe strefy obejmujące południowe i wschodnie stoki Złotej Góry
(np. I12, J12), północne i wschodnie stoki Chełmowej Góry (np. I13, J13) wraz z wąwozami: Jamki (H13), Ciasne Skałki i Skałbania (J14) niemal w całości położone są w obrębie
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strefy pól o bardzo wysokim poziomie georóżnorodności (Ryc. 7.20) i poza obszarami pól
anomalnych (Ryc. 7.22). Ich lokalizację należy w związku z tym uznać za optymalną. Strefy
obejmujące kompleks leśny wąwozu Korytania (J16, K16) oraz fragment szczytowej części
Góry Rusztowej (I16, J16) częściowo położone są w obrębie anomalnego pola J16. Dwie
mniejsze strefy obejmujące fragmenty wierzchowiny pomiędzy Doliną Sąspowską a wąwozem
Jamki (F12) niemal w całości występują w obrębie pola o wysokim poziomie georóżnorodności całkowitej (Ryc. 7.20, 7.22).

8. Dyskusja wyników

Geoochrona jest młodą dziedziną nauki i do chwili obecnej nie dopracowała się kompleksowej metodyki oceny różnorodności abiotycznych składników przyrody. O ile niektóre
elementy analiz, np. zastosowanie wybranych wskaźników krajobrazowych do opisu jego
struktury czy przeprowadzanie ocen z wykorzystaniem sztucznych sieci pól podstawowych
można już raczej uznać za ugruntowane, o tyle w wielu szczegółach stosowane metody ciągle
czekają na swoje opracowanie, dopracowanie lub zapożyczenie np. z prężnie rozwijającej się
ekologii krajobrazu. Publikacje zajmujące się syntezami z zakresu nieożywionych elementów
krajobrazu często prezentują różne poglądy, korzystają z rozmaitych wskaźników georóżnorodności, proponują niezgodne zbiory cech i kryteriów oceny oraz wykorzystują odmienne
procedury analityczne. Dlatego tak ważne są wszelkie prace porównujące odmienne podejścia
badawcze oraz porządkujące zagadnienia związane z omawianą problematyką.
Ocena różnorodności abiotycznych elementów przyrody powinna być obiektywna i pełna.
Walor obiektywności zapewniają: wysoka jakość danych, poprawny dobór procedur oraz ich
rygorystyczne przestrzeganie. Dobrą jakość danych gwarantuje zastosowanie odpowiedniej
rozdzielczości, czyli właściwego stopnia szczegółowości modeli do oceny prowadzonej
w odpowiedniej skali, oraz dokładności, czyli stopnia zgodności, z jakim położenie obiektu
w modelu odpowiada jego rzeczywistemu położeniu w przestrzeni geograficznej. Spełnienie
tych wymogów zapewnia projektom kompatybilność wykorzystywanych danych i nie faworyzuje jednych kryteriów względem innych. Z dostatkiem ewaluacji mamy do czynienia wtedy,
gdy wszystkie cechy krajobrazu zostają opisane za pomocą zbioru kryteriów gwarantującego
wysoką jakość oceny.
W rzeczywistości przedstawionym założeniom nie zawsze udaje się sprostać. Z uwagi na
trudny dostęp do niektórych wysokiej jakości danych przestrzennych, dużą pracochłonność
etapów dokumentacyjnego, analiz cząstkowych i syntezy wyników oraz odmienne standardy
towarzyszące tworzeniu danych referencyjnych badacze często zmuszeni są godzić się na
różnego rodzaju ustępstwa. W przypadku ocen georóżnorodności dominuje podejście eksperckie, w którym rozpatrywana własność jest rozważana na podstawie subiektywnego zbioru
kryteriów, uznawanych przez autorów za kluczowe. Gdyby jednak paletę wskaźników zmienić,
wyniki takich ewaluacji mogłyby się znacząco od siebie różnić. Na oceny przyrodnicze, w tym
na analizę georóżnorodności, należy więc patrzeć jak na szczególne rodzaje „estymacji”,
w których populacje próby stanowią zbiory danych wejściowych opisujące poszczególne
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elementy krajobrazu oraz przyjęte procedury, a populacją generalną jest sama przyroda.
Badacz decydując się na dobór kryteriów analizy, stosując dane wejściowe o określonej
jakości, wybierając modele, w jakich przedstawi odpowiednie cechy krajobrazu, posługując
się odpowiednimi schematami klasyfikacyjnymi czy używając wybranych wskaźników i technik, przybliża interesujące go zagadnienia. Na podstawie przeprowadzonego uproszczenia
jest później wykonywana ocena. Ewaluację tę możemy więc traktować jako skomplikowaną
funkcję nie tylko samych danych, ale także wielu innych części analizy. Kluczowymi etapami
ocen przyrodniczych są dobór cech krajobrazu i opisujących je kryteriów, ścisły ich opis za
pomocą modeli oraz wybór metod ewaluacji.

8.1. Dobór kryteriów analizy
oraz kategorii klasyfikacyjnych
Analiza georóżnorodności OPN i jego okolic wykorzystuje najbardziej pojemną definicję
krajobrazu, w myśl której do jego abiotycznych elementów zaliczono budowę geologiczną,
rzeźbę terenu, hydrosferę, pokrywę glebową i klimat (Berg 1962). W nawiązaniu do prezentowanego podejścia holistycznego wymienione składniki starano się opisać za pomocą szerszego
niż w innych opracowaniach szczegółowego zbioru kryteriów oceny. Znalazły się więc tutaj
zarówno znane z bibliografii elementy typowe, takie, które pojawiają się w niej rzadko, jak
i komponenty nowatorskie. Zbiory kryteriów relatywnych i bezwzględnych utworzyły dwa
kompleksowe modele georóżnorodności. W części kończącej rozprawę, w rozdz. 8.3, podjęto
dyskusję nad tym, czy takie szerokie podejście jest niezbędne.
W zależności od celu oceny, skali opracowania oraz indywidualnych preferencji autorów różnorodność geologiczna w poszczególnych pracach jest definiowana w bardzo różny
sposób. Powszechnie występującym kryterium jest zmienność litologiczna (bądź litostratygraficzna). Najczęściej jest to jedyna cecha krajobrazu opisująca budowę geologiczną
(np. Kot 2006a; Hjort & Luoto 2010; Năstase i in. 2012; Radwanek-Bąk & Laskowicz 2012;
Najwer & Zwoliński 2014; Najwer i in. 2016). Ocena różnorodności jest w takich badaniach
oparta na analizie ilościowego i / lub jakościowego zróżnicowania wydzieleń litologicznych.
Niektórzy badacze stosują rozwiązania bardziej subiektywne. Zwoliński & Stachowiak
(2012) w swojej ewaluacji georóżnorodności Tatrzańskiego Parku Narodowego, na potrzeby uprawiania geoturystyki, ocenę różnorodności geologicznej uzależnili od występowania
odpowiednich typów skał, bezwzględnej wysokości otworów wlotowych jaskiń, a nawet ich
długości. Najwer i in. (2016) ocenę różnorodności litologicznej postglacjalnego krajobrazu
doliny Dębicy, podobnie jak poprzednicy, oparli na modelu eksperckim. Zastosowali oni
klasyfikację osadów pod względem ich podatności na ewolucję rzeźby. Stosunkowo rzadko
w badaniach uwzględniane są wskaźniki dodatkowe, np. zróżnicowanie formacji stratygraficznych, obecność stanowisk paleontologicznych czy występowanie złóż surowców (Serrano
& Ruiz-Flaño 2007b; Pereira i in. 2013).
Podczas analiz cząstkowych różnorodności budowy geologicznej OPN i jego otoczenia stosowano siedem kryteriów względnych i cztery bezwzględne (Tab. 8.1). Elementami
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wyróżniającymi prezentowane badania od innych były: wyodrębnienie ze zróżnicowania
litostratygraficznego litologii i stratygrafii, uwzględnienie w analizie tektoniki dysjunktywnej
oraz obecności geostanowisk. Podział zmienności litostratygraficznej na dwie osobne cechy
krajobrazu porządkuje zagadnienie i skutkuje względnym ograniczeniem liczby kategorii.
Zamiast wielu wydzieleń skał o tej samej genezie, cechach teksturalnych, strukturalnych
i składzie mineralnym, ale różnym wieku, mamy jedną kategorię litologiczną. Z kolei, niezależnie od litologii, wszystkie skały tego samego wieku trafiają do jednego wydzielenia
stratygraficznego. Rozdzielenie opisywanych cech krajobrazu ma także znaczenie praktyczne.
Pozwala na łatwą identyfikację wpływu poszczególnych kryteriów na ocenę różnorodności
budowy geologicznej.
Tab. 8.1. Kryteria względnej i bezwzględnej analizy georóżnorodności OPN i jego okolic
(modele kompleksowe) oraz jakość danych referencyjnych
Element krajobrazu

Liczba kryteriów opisujących
cechy krajobrazu
względnych

bezwzględnych

Rozdzielczość i dokładność
danych referencyjnych

Budowa geologiczna

7

4

1 : 50 000

Rzeźba terenu

10

7

20 m

Wody powierzchniowe

5

3

20 m, 1 : 10 000

Gleby

4

2

1 : 25 000, 1 : 30 000

Klimat

2

1

20 m, 1 : 50 000

Budowa strukturalna, a w szczególności obecność tektoniki dysjunktywnej, pomimo
zalecanego uwzględniania w analizach georóżnorodności (Serrano & Ruiz-Flaño 2007b; Gray
2013) pojawia się w nich bardzo rzadko. Czasami nie jest włączana do badań nawet przy
ocenach georóżnorodności obszarów gór fałdowych (Zwoliński & Stachowiak 2012) czy obszarów z przynajmniej częściowo odsłoniętym podłożem krystalicznym (Hjort & Luoto 2010).
W prezentowanej pracy uwzględniono obecność nieciągłości uskokowych. Zróżnicowanie
tektoniczne uzależniono od bezwzględnej długości uskoków w polach podstawowych. Taki
sposób wyrażenia kryterium oceny jest często wykorzystywany przy ewaluacjach różnorodności elementów przyrody obrazowanych na mapach za pomocą geometrii liniowej, np. cieków
powierzchniowych (Kot 2006a; Radwanek-Bąk & Laskowicz 2012). Różnorodność kryterium
tektonicznego, w związku z ubogim zróżnicowaniem strukturalnym Wyżyny Ojcowskiej, miała
znaczenie symboliczne. Przy tworzeniu ocen innych obszarów chronionych rola tektoniki
może być jednak znacznie większa. W obszarach o budowie fałdowej, fałdowo-uskokowej
czy płaszczowinowej, przy ocenach różnorodności strukturalnej należałoby uwzględnić także
rodzaj i wiek deformacji.
Ostatnią cechą krajobrazu uwzględnianą podczas badań różnorodności budowy geologicznej było zróżnicowanie geostanowisk. Na Wyżynie Ojcowskiej wapienne skałki, kamieniołomy, jaskinie i łykawce stanowią nieodłączne elementy krajobrazu. Badano obecność twardzielców i ostańców denudacyjnych, lejów krasowych, wyrobisk kamieniołomów, ważniejszych
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jaskiń oraz znalezisk fauny kopalnej. Obiekty geologiczne, które na powierzchni terenu mają
niewielkie rozmiary, są stosunkowo rzadko uwzględniane podczas badań georóżnorodności
(Kot & Leśniak 2006; Serrano & Ruiz-Flaño 2007b; Zwoliński & Stachowiak 2012). Częściej
analizowana jest różnorodność wybranych form morfologicznych (Silva 1999; Silva & Car
valho-Filho 2004; Hjort & Luoto 2010; Thomas 2011). Prezentowane badania wyróżnia duża
liczba analizowanych kategorii obiektów oraz uwzględnienie kamieniołomów – czyli utrwalonych w krajobrazie elementów antropogenicznych. Na uwagę zasługuje sposób pozyskania
danych dotyczących położenia lejów krasowych, który utworzono w trakcie modelowania
hydrologicznego. Podczas prowadzenia ocen innych rejonów należałoby uwzględnić także
obecność niewielkich obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego, takich jak: kopalnie,
sztolnie, szyby, pola górnicze, hałdy, miejsca występowania mineralizacji i inne.
Geologiczne dane referencyjne miały rozdzielczość i dokładność typową dla map w skali
1 : 50 000. Wyjątek stanowił zbiór lejów krasowych, który otrzymano w wyniku geoprzetwarzania NMT o rozdzielczości 10 m × 10 m. Dwukrotnie mniejsza skala odwzorowania cech
krajobrazu w stosunku do przyjętego poziomu dokładności opracowania sprawia, że geometrie
obiektów liniowych i poligonowej były bardziej uproszczone. Wpłynęło to na pewne niedoszacowanie różnorodności obliczonej w stosunku do rzeczywistej różnorodność geologicznej.
Przeprowadzone analizy korelacyjne wartości kryteriów w polach podstawowych ujawniły istnienie silnych i bardzo silnych związków pomiędzy zróżnicowaniami litologicznym
i stratygraficznym (zob. rozdz. 6). Problem ten był przedmiotem badań nadmiarowości danych,
które szczegółowo opisano w rozdz. 8.3.
Rzeźba terenu jest w analizach georóżnorodności jednym z najszerzej reprezentowanych
elementów krajobrazu. Podobnie jak w przypadku ewaluacji zróżnicowania budowy geologicznej, przestrzenna zmienność geomorfologiczna jest definiowana w różny sposób. W bibliografii
dominują dwa podejścia badawcze: obiektowe – uzależniające ocenę od zróżnicowania form
morfologicznych i wskaźnikowe – definiujące ją na podstawie analizy wybranych atrybutów
topograficznych. Przy wyborze metody opisu morforóżnorodności skala opracowania ma
znaczenie drugorzędne. Poza pracami kwantyfikującymi zróżnicowanie jednostek morfologicznych (np. Silva & Carvalho-Filho 2004; Hjort & Luoto 2010; Kot & Szmidt 2010; Örsi
2011; Kot 2012; Pereira i in. 2013) niektórzy autorzy dokonują także rozmaitych podziałów
czynników morfotwórczych. Serrano & Ruiz-Flaño (2007a, b) opisują morforóżnorodność
jako obecność odpowiednich elementów rzeźby terenu, systemów morfogenicznych, procesów, form erozyjnych i akumulacyjnych oraz mikrostruktur. Z kolei Thomas (2011) dokonuje
podziału źródeł różnorodności morfologicznej na wynikające z dziedzictwa geologicznego,
efekty procesów morfotwórczych oraz efekty ewolucji rzeźby terenu.
Wśród autorów prac wykorzystujących atrybuty topograficzne panuje spora dowolność
wyboru wskaźników. Kot (2006a) ocenę morforóżnorodności uzależnia od trzech cech kraj
obrazu: konfiguracji naturalnych form rzeźby terenu, deniwelacji oraz średnich wartości nachyleń stoków. Te same wskaźniki (za wyjątkiem lokalnej różnicy wysokości) wykorzystują
Radwanek-Bąk & Laskowicz (2012). Benito-Calvo i in. (2009) analizując georóżnorodność
Półwyspu Iberyjskiego, uwzględnili wysokość obszaru, nachylenie stoków, krzywiznę tangencjalną oraz chropowatość powierzchni. Năstase i in. (2012) badając morfologię Parku Narodowego Gór Marmaroskich, wykorzystywali nachylenie, ekspozycję stoków oraz hipsometrię
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terenu. Z kolei Zwoliński & Stachowiak (2012) w swoich analizach obszaru Tatrzańskiego
Parku Narodowego wykorzystywali nachylenie stoków, zróżnicowanie wybranych form
rzeźby terenu oraz lokalną deniwelację. Autorzy często stosują subiektywne schematy klasyfikacyjne, a czasami podejście eksperckie, uzależniając ocenę od występowania określonych
typów obiektów bądź konfiguracji atrybutów (np. Zwoliński & Stachowiak 2012). Najwer
i in. (2016) wykorzystywali NMT do oceny różnorodności energii rzeźby oraz fragmentacji
podstawowych form rzeźby terenu. Niektórzy badacze (np. Kot 2006a) do analiz opartych
na wskaźnikach topograficznych włączają także analizy obiektowe.
W prezentowanych badaniach rzeźbę terenu zobrazowano za pomocą aż dziesięciu
kryteriów relatywnych oraz siedmiu bezwzględnych (Tab. 8.1). Uwzględniono deniwelację,
ekspozycję, nachylenie stoków, krzywizny planarną oraz wertykalną, a także zróżnicowanie podstawowych form morfologicznych. Zbiory danych wejściowych zostały utworzone
w modelu rastrowym na podstawie NMT. Stosowane narzędzia geoprzetwarzania generowały
mapy zróżnicowania atrybutów topograficznych o skomplikowanych strukturach, składające
się z dużej liczby jedno- bądź dwupikselowych płatów o cechach odmiennych od otoczenia.
Analiza takich danych powodowała nadreprezentację pól podstawowych o wysokich wartościach różnorodności. Aby otrzymane struktury uprościć, stosowano procedury generalizacji.
Pomimo zastosowanego geoprzetwarzania, klasy (np. podstawowych form morfologicznych)
nadal cechowały się względnie wysokim stopniem komplikacji struktur (Ryc. 4.17). Ich
ewaluacje mogą w związku z tym posiadać pewną nadreprezentację ocen wysokich. Pomimo
prowadzonych badań (Bartuś 2014b) problem generalizacji struktur zróżnicowania cech kraj
obrazu do założonego poziomu rozdzielczości i dokładności nadal pozostaje nierozwiązany.
W ostatnim czasie pojawiły się sygnały wskazujące na poważne wady stosowania rastrowych modeli zregionalizowanych zmiennych ciągłych (Ziółkowska i in. 2014). Autorzy nie
negują ich funkcjonalności en bloc, ale dowodzą, że mają one istotny wpływ na obliczenia
niektórych miar krajobrazowych. Z taką sytuacją mamy na przykład do czynienia w trakcie
delimitacji korytarzy ekologicznych wykorzystujących różne miary łączności płatów siedliskowych. Podczas kwerendy bibliograficznej nie spotkano się z pracami, które wskazywałyby
na podobne problemy występujące w kontekście ewaluacji miar różnorodności podstawowych
i wtórnych atrybutów topograficznych.
Osobny problem stanowiła ocena kryteriów opisujących cechy krajobrazu wyrażone
za pomocą zmiennych zregionalizowanych ciągłych (ekspozycji, nachylenia oraz krzywizn
stoków). W prezentowanej pracy dokonywano ich konwersji do zmiennych półilościowych.
Takie eksperckie podejście jest dość często stosowane w analizach georóżnorodności (np. Kot
2006a; Radwanek-Bąk & Laskowicz 2012; Zwoliński & Stachowiak 2012). W prezentowanych badaniach wykorzystywano schematy klasyfikacji znane z literatury lub kierowano się
intuicją. W przypadku ekspozycji stoków było to osiem kategorii o szerokości kątowej 45°
wyznaczających typowe kierunki solarne (N, NE, E, SE, S, SW, W i NW; np. Paszyński
1980). W przypadku nachyleń stoków były to trzy kategorie nachylenia zboczy: małe (<5°),
średnie (5–30°) i duże (>30°; np. Kicińska i in. 2001). W przypadku krzywizny planarnej
były to kategorie obszarów o tendencji do dywergencji i konwergencji spływu powierzchniowego oraz obszary o stokach prostych, zaś w przypadku krzywizny wertykalnej – obszary
o stokach wklęsłych w profilu, wypukłych w profilu oraz prostych w profilu (Gray 2013).
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Zastosowane podejście może wzbudzać obawy, czy użyte schematy klasyfikacyjne są poprawne i czy nie można wykorzystać metody bardziej obiektywnej – bez usuwania części
informacji. W przypadku ekspozycji i krzywizn stoków zastosowane podziały są umowne,
ale mają podbudowę merytoryczną (Klimaszewski 1963; Gray 2013), są intuicyjne i łatwe
do identyfikacji terenowej. Alternatywą dla przyjętego rozwiązania byłoby wykorzystanie
wskaźników krajobrazowych bądź miar statystycznych obliczanych dla poszczególnych pól
podstawowych na bazie zróżnicowania wartości pikseli (np. średnia arytmetyczna, średnia
ważona, modalna czy współczynnik zmienności). Rozwiązania takie są stosowane przez
niektórych badaczy (np. Kot 2006a; Zwoliński & Stachowiak 2012; Najwer i in. 2016).
W przypadku cechy nachyleń stoków analizy wsparto właśnie takim dodatkowym kryterium –
zróżnicowaniem spadków (ΔN).
Wiele ocen kryteriów analizy różnorodności rzeźby terenu ujawniło związki korelacyjne
z innymi ewaluacjami. Zmienne wykazujące istotne statystycznie silne i bardzo silne zależności poddano analizie nadmiarowości danych z wykorzystaniem SSN.
Wody powierzchniowe będące bardzo wyrazistym abiotycznym elementem przyrody są
dość często włączane do analiz georóżnorodności. W opracowaniach małoskalowych hydroróżnorodność jest zwykle uzależniana od charakteru struktury sieci drenażu oraz obecności
cieków powierzchniowych i zbiorników wodnych (Gray 2013). Pereira i in. (2013) w swoich
regionalnych badaniach georóżnorodności stanu Parana (Brazylia) badali samo występowanie
rzek. Örsi (2011) analizując abiotyczne zróżnicowanie Wielkiej Niziny Węgierskiej, badał
położenie jezior, bagnisk w różnych fazach rozwoju, obszarów podmokłych oraz obszarów
epizodycznie zalewanych przez wodę. Hjort & Luoto (2010) w swojej analizie krajobrazu
północnej części Finlandii rozważali położenie jezior, stawów, rzek, potoków i źródeł. Wraz
ze wzrostem stopnia szczegółowości opracowań, w obserwacjach są uwzględniane także inne
cechy krajobrazu. Kot (2006a) dokonujący szczegółowej analizy fordońskiego odcinka doliny
Wisły uzależnił ocenę hydroróżnorodności od długości cieków, powierzchni wód stojących
i terenów podmokłych oraz liczby źródeł, wycieków i wysięków. Najwer i in. (2016) w swojej
analizie hydroróżnorodności doliny Dębicy uwzględniali szeroki, ekspercki zestaw kryteriów
obejmujący: różnorodność jezior, rzek oraz wypływów wód podziemnych. Zróżnicowanie
hydrologiczne uzależnili oni od powierzchni jezior, współczynnika rozwinięcia linii brzegowej,
nachylenia sieci cieków powierzchniowych, rodzaju źródeł, ich wydajności oraz rozmiaru
stref oddziaływania na środowisko wypływów wód podziemnych i cieków powierzchniowych.
Radwanek-Bąk & Laskowicz (2012) badające fragment Pienińskiego Parku Narodowego
pomiędzy Krościenkiem a Szczawnicą wykorzystywały długość cieków powierzchniowych
(lub linii brzegowej Dunajca) oraz obecność i charakter źródeł, zaś Zwoliński & Stachowiak
(2012) dokonując oceny zróżnicowania powierzchniowych obiektów hydrorosfery, analizowali
nachylenie tatrzańskich potoków, głębokość stawów oraz wysokość wodospadów.
W prezentowanym studium wody powierzchniowe zostały opisane przez pięć względnych
kryteriów i trzy bezwzględne kryteria cząstkowe (Tab. 8.1). Analizowano długość stałych
cieków powierzchniowych, różnorodność zlewni oraz obecność hydrostanowisk (w tym źródeł,
ponorów oraz zbiorników wodnych). Podstawowym źródłem danych był NMT. Informacje
uzupełniające obejmowały klasy źródeł i cieków powierzchniowych. Dane na ich temat
zaczerpnięto z różnych materiałów kartograficznych o dokładności większej niż dla map
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w skali 1 : 25 000 (najczęściej 1 : 10 000). Na etapie przygotowania danych do analiz wykorzystywano typowe procedury modelowania hydrologicznego (Djokic 2008). O ile kryterium
długości cieków powierzchniowych oraz wskaźniki oparte na przestrzennych rozkładach
hydrostanowisk można już uznać za typowe elementy analiz hydroróżnorodności, o tyle
wykorzystanie zróżnicowania zlewni może wzbudzać pewne wątpliwości.
Podział obszarów na zlewnie, czyli obszary, z których wody powierzchniowe spływają do
jednego miejsca (punktu drenażu), obok metodyki wydzielania geokompleksów oraz tworzenia
modeli płatów-korytarzy-matrycy jest obecnie jednym z najważniejszych sposobów delimitacji
jednostek przyrodniczych (np. Najwer & Zwoliński 2014; Najwer i in. 2016). Ze względu na
hierarchiczność struktur zlewni podziały oparte na nich można stosować w analizach w każdej skali – od generalnej po lokalną. O przebiegu granic zlewni decyduje morfologia terenu.
Dorzecza sąsiednich rzek oraz zlewnie mórz lub oceanów wyznaczają linie działów wód,
które przebiegają wzdłuż grzbietów bądź innych wypukłości terenu. Zależność wododziałów od rzeźby terenu sprawia, że stosowanie ich jako kryterium podziału strukturalnego jest
szczególnie przydatne podczas analiz dynamiki krajobrazu (Balon 2018). Wydzielanie zlewni
elementarnych jest oparte na analizach hydrologicznych NMT. Podczas badań różnorodności
najwyższy poziom zróżnicowania zlewni wykazują pola podstawowe położone w punktach
potrójnych łączących granice wododziałów i występujące wzdłuż ich granic, zaś najniższy –
jednostki położone wzdłuż cieków powierzchniowych i suchych den dolin. Otrzymywane
oceny zróżnicowania stanowią więc swoisty kontrapunkt dla ewaluacji różnych kryteriów
bazujących na podstawowych atrybutach topograficznych. W warunkach okolic OPN powodowało to niewielki wzrost różnorodności hydrologicznej obszarów położonych w najwyższych
częściach wierzchowiny. W skali całej analizy objawiało się to nieznaczną redukcją efektu
polaryzacji georóżnorodności pomiędzy silnie zróżnicowanymi dolinami i słabo zróżnicowaną
wierzchowiną. W krajobrazach o wysokiej dynamice rzeźby, np. wysokogórskich czy górskich,
zlewnie elementarne obejmują doliny i inne wklęsłe formy morfologiczne, które są łatwe do
identyfikacji, charakterystyki i często mają cechy odróżniające je od obiektów otaczających.
Występowanie odmiennych warunków powoduje w nich zróżnicowanie siedlisk, co w kontekście podejścia holistycznego wystarczająco uzasadnia wydzielanie zlewni jako kryterium
analiz georóżnorodności. W wyżynnym i krasowym krajobrazie rejonu OPN mamy do czynienia
z warunkami klimatycznymi przypominającymi obszary górskie (Klein 1974; Partyka & Caputa 2009). Dendrytyczny układ sieci hydrograficznej, strome stoki dolin, zróżnicowanie szaty
roślinnej oraz klimatu sprawiają, że poszczególne zlewnie cechują się odmiennymi warunkami
ekologicznymi (Medwecka-Kornaś 1977). Wykorzystanie kryterium zlewni trudniej uzasadnić
w obszarach o niskiej dynamice rzeźby – nizinnych lub wyżynnych. Tutaj granice wododziałów
często są słabo zaznaczone w morfologii, a często monotonna budowa geologiczna, zmienność
gleb, klimatu i innych cech krajobrazu uniemożliwiają ich terenową identyfikację. Patrząc
na problem metodycznie, należy stwierdzić, że włączenie kryterium zróżnicowania zlewni
do przeprowadzanych analiz georóżnorodności wydaje się co najmniej godne rozważenia.
Pedoróżnorodność jest dość często pomijana w badaniach georóżnorodności (np. Hjort &
Luoto 2010; Örsi 2011; Radwanek-Bąk & Laskowicz 2012; Najwer & Zwoliński 2014). Gdy
jest włączana do analiz, z uwagi na brak ujednoliconej systematyki gleb (zob. Mapa gatunków
gleb w rozdz. 4.2.3.4), jest przez różnych autorów opisywana w różny sposób. Stosowane są
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lokalne (narodowe) systemy klasyfikacji (np. Kot 2006a; Petrisor 2009; Pereira i in. 2013)
lub systematyki międzynarodowe, np. WRB (2014). Kot (2006a) stosuje klasyczny polski
podział typów gleb PTG według Systematyki gleb Polski (2011). Zwoliński & Stachowiak
(2012) zróżnicowanie gleb opisują za pomocą międzynarodowej klasyfikacji WRB (WRB
2014), którą w pewnym przybliżeniu można traktować jako odpowiednik typów w klasyfikacji gleb PTG. Ten sam podział stosują też Năstase i in. (2012) oraz Pellitero i in. (2014).
W badaniach okolic OPN pedoróżnorodność została opisana czterema kryteriami
względnymi i dwoma bezwzględnymi (Tab. 8.1). Uwzględniono kategoryzacje związane ze
stadium przekształceń gleb uwarunkowanym procesami glebotwórczymi, czyli typy, oraz
kategoryzacje uwzględniające genetyczny związek z utworami geologicznymi, z których
się utworzyły, a więc gatunki. W ten sposób wyraźnie podniesiono poziom szczegółowości
analiz w stosunku do koncepcji prezentowanych przez innych autorów. Źródła danych stanowiły cyfrowe i analogowe mapy w skalach 1 : 25 000 oraz 1 : 30 000 (Zalewa 2001, 2008).
Ich rozdzielczość i dokładność odpowiadała skali projektu. Analizowane cechy krajobrazu
opisano typowymi kategoriami map glebowo-rolniczych (Systematyka gleb Polski 2011).
W związku z tym ich wykorzystanie nie budzi wątpliwości. W trakcie badań wykryto szereg
istotnych statystycznie, silnych i bardzo silnych związków korelacyjnych między miarami
różnorodności pokrywy glebowej oraz związków tych miar z innymi kryteriami analizy
georóżnorodności. Zostaną one szczegółowo omówione w ramach analizy informatywności
kryteriów cząstkowych (zob. rozdz. 8.3).
Zróżnicowanie klimatu jest elementem krajobrazu prawdopodobnie najrzadziej uwzględnianym w kontekście badań nad georóżnorodnością. Powodem jest zapewne duża przestrzenna
i czasowa zmienność oraz trudności związane z jego opisem. Istnieją pojedyncze próby wykorzystywania do tego celu danych pochodzących ze stacji monitoringu klimatologicznego
(np. Năstase i in. 2012). Nieliczne prace próbują wykorzystywać różne techniki modelowania
topo- i mezoklimatycznego (Kot 2005b, 2006a; Serrano & Ruiz-Flaño 2007a; Najwer i in.
2016). Poza skomplikowanymi procedurami takich analiz wykorzystywane są także wtórne
atrybuty topograficzne, np. Topographic Wetness Index (TWI; Beven & Kirkby 1979) oraz
wskaźnik całkowitego padającego promieniowania słonecznego (Najwer i in. 2016).
Prezentowane studium, obok badań Kota (2005b), jest drugą próbą wykorzystania
modelowania topoklimatycznego w badaniach georóżnorodności prowadzonych w skali
szczegółowej. Stosowano metodę Paszyńskiego (Paszyński 1980; Paszyński i in. 1999) z różnymi modyfikacjami innych autorów. Ważnym elementem krajobrazu OPN i jego otoczenia
są skałki, dlatego pulę kategorii topoklimatycznych uzupełniono o topoklimat występujący
w okolicach twardzielców, ostańców denudacyjnych i innych wychodni skał. Klasa opisująca
przestrzenną zmienność topoklimatyczną została utworzona w wyniku skomplikowanego
modelowania wykorzystującego dane przestrzenne w różnych skalach: 1 : 50 000 (VMapL2u),
1 : 25 000 oraz 1 : 30 000 (mapy glebowe) oraz NMT o rozdzielczości 10 m × 10 m. Opracowany model został w pracy zaprezentowany w formie czytelnych schematów blokowych.
W przyszłości może być wykorzystany przez innych autorów. Do jego słabszych stron należy
część poświęcona ekstrapolacji topoklimatów obszarów niezalesionych płaskich. W związku
z brakiem możliwości pozyskania danych o zróżnicowaniu porowatości ogólnej gleb wykorzystywano tu szacunkowy model porowatości utworzony na podstawie bonitacji dwóch
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atrybutów glebowych – składu granulometrycznego i zawartości próchnicy. W przyszłości
prezentowana koncepcja będzie wymagała nieznacznych modyfikacji. Klasa porowatości
ogólnej gleb, w miarę możliwości, powinna zostać zastąpiona danymi bezpośrednimi.
Mapę wynikową modelowania topoklimatycznego, podobnie jak w przypadku kryteriów
charakteryzujących morforóżnorodność, poddano generalizacji. Wysoka rozdzielczość wynikowego rastra (10 m × 10 m) i skomplikowana struktura wskazują na większą dokładność
klasy od typowej dla opracowań w skali 1 : 25 000. Różnorodność klimatyczną opisano za
pomocą dwóch kryteriów względnych i jednego bezwzględnego (Tab. 8.1). Dzięki zawyżonej
rozdzielczości utworzone zbiory ocen mają pewną nadreprezentację ewaluacji wysokich.
Jak widać, elementy krajobrazu uwzględnione w ewaluacji georóżnorodności były
opisywane różnymi liczbami cech i kryteriów (Tab. 8.1). Należy więc pamiętać o tym, że
rangi ocen różnorodności budowy geologicznej, rzeźby terenu, wód powierzchniowych, gleb
oraz klimatu nie są równe. Elementy opisane większą liczbą cech i kryteriów mają w ocenie
georóżnorodności większą wagę od tych, które opisano liczbą mniejszą. Bez normalizacji
danych na etapie syntezy ocen cząstkowych nie można więc bezpośrednio porównywać ze
sobą różnorodności geologicznej, morforóżnorodności, hydroróżnorodności, pedoróżnorodności i różnorodności klimatycznej.
Osobnym problemem są różne liczby kategorii w klasach opisujących poszczególne
cechy krajobrazu. W niektórych przypadkach, np. dla zmienności nachyleń, krzywizny
planarnej i wertykalnej stoków, były to 3 kategorie (Ryc. 4.10–4.12), dla zmienności typów
gleb 14 (Ryc. 3.12), a dla zróżnicowania topoklimatycznego aż 23 (Ryc. 4.28). Liczba typów
opisujących daną klasę obiektów przestrzennych ma wpływ na wartości wskaźnika liczby
kategorii płatów oraz indeksu różnorodności Shannona–Weavera. Ten trudny do oszacowania
czynnik jest częściowo eliminowany w wyniku klasyfikacji bonitacyjnych.

8.2. Analiza georóżnorodności w ocenie i delimitacji
obszarów chronionych
Najważniejszymi narzędziami systemowej ochrony przyrody są prawne formy ochrony
(Gwiazdowicz 2008). Procedury, według których są powoływane, ich cele oraz zadania definiuje ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880). Obowiązująca holistyczna
koncepcja środowiska sprawia, że współcześnie, obok tradycyjnie uwzględnianych elementów
biotycznych, ważną rolę odgrywają także składniki nieożywione. Ma to swoje odzwierciedlenie
w prawodawstwie (Kistowski 2012) oraz metodyce delimitacji krajobrazów, które zamierzamy
objąć ochroną prawną (np. Kistowski i in. 2005; Kistowski 2015, 2016; Myga-Piątek i in. 2015).
Ze względu na skuteczność działań sozologicznych największe znaczenie mają duże,
obszarowe formy ochrony, takie jak: parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody,
obszary chronionego krajobrazu oraz Natura 2000. Dzięki znacznym rozmiarom dają one
największą szansę na zachowanie unikalnych form przyrody. Dlatego metodologia oceny
georóżnorodności nabiera w ich kontekście szczególnej wagi.
Z uwagi na wysoki potencjał przyrodniczy obszary chronione dość często są przedmiotem
ocen georóżnorodności (np. Kot 2006a; Petrisor 2009; Năstase i in. 2012; Radwanek-Bąk
& Laskowicz 2012; Zwoliński & Stachowiak 2012). Tylko niewielka część podejmowanych
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studiów poświęca jednak swą uwagę weryfikacji istniejących form ochrony przyrody oraz
propozycjom zmian. Najciekawszą publikacją poruszającą ten problem jest wielokrotnie już tu
cytowana praca R. Kota (2006a). Autor najpierw przedstawia szczegółową analizę istniejących
form ochrony, a następnie, na podstawie otrzymanej oceny różnorodności wspartej analizą
antropogenicznych przekształceń wszystkich geokomponentów, proponuje zmiany. Petrisor
(2009) w swoich badaniach dokonuje analizy georóżnorodności Rumunii, a następnie bada,
jaka część wysoko zróżnicowanych obszarów górskich oraz nizinnych jest pokryta różnymi
formami ochrony przyrody. Na tej podstawie wyznacza priorytety przyszłych działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Coraz częściej studia nad georóżnorodnością
są łączone z badaniami bioróżnorodności (np. Council of Europe 1996; Burnett i in. 1998;
Mazurek i in. 2015; Najwer i in. 2016). Wyniki takich kompleksowych analiz niosą ze sobą
najwięcej informacji. Należy przypuszczać, że to one w przyszłości będą stanowiły podstawę
decyzyji o objęciu różnych miejsc ochroną prawną.
Przedstawione badania obszaru OPN i jego okolic wnoszą szereg nowych elementów do
problematyki oceny georóżnorodności i delimitacji obszarów chronionych. Pierwszym komponentem, o którym należy wspomnieć, jest rozpoznanie wpływu stosowanych wskaźników
zróżnicowania abiotycznych elementów krajobrazu na oceny. Zestawienie ze sobą dwóch
alternatywnych procedur badawczych (względnej i bezwzględnej) umożliwiło sformułowanie
wniosków dotyczących konsekwencji ich użycia. Wiarygodność badań zapewniły tu duże
liczebności elementów populacji prób oraz wysokie liczby analizowanych kryteriów. Pewną
niekonsekwencję stanowiło użycie części kryteriów bezwzględnych w analizie relatywnej.
Było to konieczne do przeprowadzenia porównań. Można przyjąć, że powielone kryteria niwelowały swój wpływ na konfrontowane procedury modelowań względnego i bezwzględnego
i nie miały w tej części badań żadnego znaczenia.
Ważną częścią analizy bezwzględnej było włączenie do procedury normalizacji wartości kryteriów cząstkowych. Było to podyktowane wykorzystywaniem różnych wskaźników
różnorodności (entropii, entropii jednostkowej, długości obiektów o geometrii liniowej
i kątów nachylenia stoków). Wykorzystano liniową normalizację danych metodą min-max.
Zastosowana procedura spowodowała „rozciągnięcie” wartości każdego kryterium do jednego przedziału wartości <0; 1> i tym samym umożliwiło względne porównanie ze sobą
dowolnych kryteriów cząstkowych.
Nowym elementem badań nad georóżnorodnością, który został poruszony w rozprawie, jest także możliwość kreowania przez badaczy scenariuszy ewaluacji. Przedstawiono
trzy różne koncepcje georóżnorodności: uwzględniający pełen zakres kryteriów model
kompleksowy, bazujący na wskaźnikach kluczowych model informatywny oraz wykorzystujący wyłącznie kryteria nieredundantne model nienadmiarowy (zob. rozdz. 8.3). Ocenę
georóżnorodności względnej i bezwzględnej w modelu kompleksowym przeprowadzono
w trzech wariantach bonitacyjnych wykorzystujących metody klasyfikacji naturalnych przerw,
równych przedziałów oraz odchylenia standardowego. Jak się okazało, konfiguracja rodzaju
użytych wskaźników oraz schematów klasyfikacyjnych daje analitykowi pewną elastyczność
w doborze sposobu oceny. Zastosowanie konfiguracji nazywanej w rozprawie najbardziej
konserwatywną (wskaźniki względne oraz schemat klasyfikacyjny oparty na metodzie
równych przedziałów) skutkowało maksymalnym ograniczeniem liczby ocen najniższych
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i najwyższych oraz promocją ocen średnich. Z kolei wybór metody opierającej się na
wskaźnikach bezwzględnych oraz bonitacji wykorzystującej metodę naturalnych przerw,
nazywanej w opracowaniu koncepcją najbardziej liberalną, powodował wypłaszczenie
rozkładów ewaluacji. Objawia się to wzrostem liczby ocen minimalnych i maksymalnych
oraz obniżeniem liczby ocen średnich. Wyniki, które otrzymano, mają znaczenie praktyczne. Osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji pozwalają na stosowanie jednej
z dwóch strategii oceniania – ostrożnej lub odważnej.
Granice parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, obszarów chronionego
krajobrazu oraz innych dużych form ochrony przyrody nie powinny być wyznaczane na podstawie jednostkowych wystąpień nawet bardzo cennych obiektów przyrodniczych. Dla takich
miejsc są przeznaczone mniejsze formy ochrony, np. pomniki przyrody, użytki ekologiczne
czy stanowiska dokumentacyjne. Delimitacja obiektów obszarowych powinna opierać się
na podejściu geosystemowym, w którym ochronie podlegają całe geokompleksy wyższych
rzędów lub większe zespoły ekosystemów. Takie podejście umożliwia zachowanie różnorodności całych układów przyrodniczych, zwłaszcza systemów hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz stosunków klimatycznych. Prace, które dotychczas zajmowały się tematyką
delimitacji obszarów chronionych na podstawie analiz georóżnorodności, ujmowały temat
w sposób jakościowy. W prezentowanej pracy zaproponowano nową metodę kwalifikacji
obszarów do ochrony. Oparto ją na analizie lokalnej autokorelacji georóżnorodności oraz
statystyce G Getisa i Orda (Getis & Ord 1992). Metoda ta integruje w sobie dowolną liczbę
kryteriów, a decyzję o ewentualnej ochronie badanego obszaru uzależnia nie od wyników
samej oceny, lecz od prawdopodobieństwa przynależności obszaru do klastra pól o wysokim
poziomie różnorodności. Metoda z różnym poziomem prawdopodobieństwa kwalifikuje pola
podstawowe oceny do jednego z dwóch typów skupień – o wysokim bądź niskim poziomie
georóżnorodności. Obszary, które z wysokim poziomem prawdopodobieństwa zakwalifikowano do klastra o wysokiej georóżnorodności, można uznać za kwalifikujące się do objęcia
obszarową formą ochrony. Obszary o niższym poziomie prawdopodobieństwa oraz niektóre
pola nieistotne statystycznie mogą stanowić otulinę lub być warunkowo kwalifikowane do
ochrony. Pola, które zakwalifikowano do klastra pól o niskiej georóżnorodności, nie powinny
być objęte ochroną prawną. Zastosowana metoda umożliwia łatwą weryfikację granic istniejących form ochrony przyrody i skuteczną delimitację nowych. Dodatkowym narzędziem
umożliwiającym doprecyzowanie granic form ochrony jest procedura LISA wykorzystująca
statystykę Morana I (Anselin 1995). Pozwala ona na lokalizację na poziomie istotności 0,05
tzw. hot spotów, czyli obszarów o wysokim poziomie georóżnorodności otoczonych polami
o niskim poziomie parametru, oraz cold spotów, to jest obiektów o niskich wartościach
wskaźnika otoczonych obiektami o wysokich wartościach georóżnorodności. Jej wyniki
pozwalają na delimitację mniejszych obszarowych form ochrony przyrody (lub enklaw form
większych) oraz w obrębie klastra pól o wysokim poziomie różnorodności wskazują mniej
wartościowe obszary, na podstawie których można np. projektować niezbędną infrastrukturę.
Pewien problem stanowią obszary cechujące się zróżnicowanym poziomem różnorodności.
Występujące w nich pola nie mogą zostać zakwalifikowane z odpowiednim prawdopodobieństwem do żadnego ze zdefiniowanych klastrów. Ich sąsiedztwo wpływa także na obniżenie
prawdopodobieństwa kwalifikacji obszarów sąsiednich.
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Weryfikację celowości objęcia ochroną fragmentów klastra o wysokim poziomie różnorodności, ale znajdujących się poza obszarem OPN, oparto na analizie pól o niskim poziomie
różnorodności. Wykorzystywano tu analizy skupień oraz stopnia antropopresji. Tę część
badań, ze względu na ich charakter jakościowy, należy traktować z mniejszą dozą zaufania.
W przyszłości powinna zostać zastąpiona bardziej obiektywną analizą ilościową.
Jedną z najciekawszych propozycji przedstawionych w pracy jest analiza informatywności kryteriów cząstkowych. Najprawdopodobniej stanowi ona pierwszą próbę wykorzystania
technik SSN w analizach georóżnorodności. Przeprowadzone badania pozwoliły na zdefiniowanie najistotniejszych kryteriów kluczowych, usunięcie kryteriów mniej istotnych oraz na
weryfikację i usunięcie kryteriów wykazujących nadmiarowość danych.

8.3. Informatywność kryteriów analizy georóżnorodności
Badania zależności przestrzennych zachodzących pomiędzy parami kryteriów analizy
georóżnorodności (zob. rozdz. 6) wykazały istnienie dużej liczby istotnych statystycznie,
silnych i bardzo silnych korelacji rangowych (Zał. 15). Ujawnione związki (Tab. 4.13, 4.14)
mogą powodować nadmiarowość ocen georóżnorodności. Należy zadać sobie pytania, czy
uzyskane ewaluacje są pod względem ewentualnej redundancji danych obiektywne oraz czy
w przypadku stwierdzonej nadmiarowości danych możliwe jest niezależne wyłonienie zbioru
kryteriów kluczowych (i nienadmiarowych), dzięki którym ocena byłaby bardziej obiektywna.
Odpowiedzi na powyższe pytania poszukiwano z pomocą SSN i globalnej analizy wrażliwości
(zob. Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w weryfikacji informatywności zmiennych
w rozdz. 4.2.5.3). Badania prowadzono osobno dla względnych i bezwzględnych kryteriów
georóżnorodności.

8.3.1. Miary względne
Globalna analiza wrażliwości przeprowadzona na podstawie pełnego zestawu 30 względnych kryteriów analizy georóżnorodności (model kompleksowy względny; Tab. 8.2) ujawniła,
że w zbiorze sygnałów wejściowych SSN nie ma zmiennych, które zdecydowanie można
uznać za kluczowe. Średnie wartości ilorazu błędów predykcji (σwj) obliczone na podstawie
pięciu najlepiej dopasowanych sieci neuronowych wahały się pomiędzy 0,93 dla liczby jednostek zlewni (Ljzlew) a 1,54 dla zróżnicowania nachyleń stoków (ΔN). W pierwszym kroku
analizy usunięcie ze zbiorów danych wejściowych 17 kryteriów (ranking 1–17) skutkowało
pogorszeniem końcowego błędu predykcji sieci. Usunięcie 6 kolejnych kryteriów (ranking
18–23) nie powodowało ani poprawy, ani pogorszenia efektu modelowania, zaś usunięcie
ostatnich 7 kryteriów (ranking 24–30) wyraźnie pogarszało jakość modeli. Otrzymane wyniki
oznaczają, że pierwsze 17 kryteriów spełniało w modelowaniach ważną rolę, kolejne 6 było
dla nich obojętne, zaś 7 ostatnich wprowadzało do analizy błędy i ich usunięcie poprawiało
działanie sieci. Struktury sygnałów wejściowych SSN podobne do opisywanej świadczą
o stosunkowo niewielkiej informatywności wszystkich zmiennych. Waga pojedynczych
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kryteriów (traktowanych samodzielnie) jest niewielka. Dopiero ich powiązanie z pozostałymi
zmiennymi pozwala na poprawny opis analizowanego zjawiska. Utworzony ranking względnych kryteriów georóżnorodności (Tab. 8.2) stanowił punkt wyjścia dla procedury weryfikacji
informatywności i nadmiarowości oraz redukcji liczby zmiennych.
Tab. 8.2. Ranking początkowy ilorazów błędów predykcji (σwj) georóżnorodności względnej
za pomocą SSN
Kryterium

ΔN

LjSPI

Ltgeost

Dciek

Ljgeost

ΔZ

Ljplan

Ljlito

Ljnachyl

Ltlito

Ranking

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MLP 30-13-2

1,06

1,03

1,06

1,01

0,99

1,01

0,98

1,01

0,99

1,00

MLP 30-7-2

1,06

1,02

1,01

1,01

0,98

0,96

0,96

0,98

0,97

0,99

MLP 30-7-2

1,21

1,15

1,12

1,10

1,10

1,09

1,06

1,11

1,10

1,10

MLP 30-14-2

1,09

1,07

1,04

1,06

1,04

1,04

1,04

1,03

1,04

1,02

MLP 30-14-2

3,29

2,36

2,09

2,09

1,73

1,49

1,45

1,35

1,35

1,33

Średnia

1,54

1,33

1,27

1,26

1,17

1,12

1,10

1,09

1,09

1,09

Kryterium

Ljprofil

Lthydrost

Lttklim

Ljgl_typ

Ljekspoz

Ljstrat

Ltgl_gat

Ljhydrost

Ljgl_gat

Dtekt

Ranking

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MLP 30-13-2

1,00

0,98

1,00

0,99

1,01

1,00

0,99

0,99

1,00

1,00

MLP 30-7-2

0,95

0,97

0,92

0,95

0,95

0,98

0,93

0,99

0,95

1,00

MLP 30-7-2

1,07

1,02

1,05

1,02

1,03

1,03

1,02

1,00

1,03

1,00

MLP 30-14-2

1,03

1,01

1,02

1,01

1,00

1,01

1,01

1,00

1,01

1,00

MLP 30-14-2

1,30

1,21

1,14

1,16

1,10

1,06

1,09

1,04

1,04

1,01

Średnia

1,07

1,04

1,03

1,03

1,02

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

Kryterium

Ljtklim

Ltnachyl

Ltgl_typ

LtSPI

Ltstrat

Ltekspoz

Ltplan

Ltprofil

Ltzlew

Ljzlew

Ranking

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MLP 30-13-2

1,00

0,96

1,00

1,02

1,00

0,96

0,96

0,98

0,93

0,94

MLP 30-7-2

0,91

0,87

0,93

0,99

0,98

0,94

0,84

0,83

0,83

0,83

MLP 30-7-2

1,05

1,08

1,02

1,00

1,00

0,98

1,01

1,01

1,00

0,99

MLP 30-14-2

1,00

1,01

1,00

0,99

0,99

0,98

1,00

0,99

1,01

1,01

MLP 30-14-2

1,05

1,07

1,05

0,96

0,94

0,90

0,89

0,88

0,91

0,89

Średnia

1,00

1,00

1,00

0,99

0,98

0,95

0,94

0,94

0,94

0,93

MLP – SSN typu perceptron wielowarstwowy; zapis 30-13-2 oznacza 30 neuronów w warstwie wejściowej, 13 neuronów w warstwach ukrytych i dwa neurony w warstwie wyjściowej; symbole kryteriów jak w Tab. 4.1

Weryfikację cech nisko informatywnych wykonano w 19 krokach obejmujących na przemian modelowania SSN, globalne analizy wrażliwości oraz pojedyncze usuwanie najmniej
wartościowych kryteriów (Zał. 16). W trakcie procedury badano reakcję SSN na usuwanie
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kolejnych zmiennych nisko informatywnych. Szczególną uwagę poświęcono kryteriom
wykazującym istotne statystycznie, silne i bardzo silne zależności korelacyjne (Tab. 4.13).
Analiza korelacji rangowej wykazała istnienie związków pomiędzy liczbą jednostek
litofacjalnych (Ljlito) a liczbą kategorii litofacjalnych (Ltlito) oraz liczbą jednostek form rzeźby
terenu (LjSPI). Analiza wrażliwości wykazała, że niezależnie od liczby kryteriów usuniętych
z modeli, średnie ilorazy błędów predykcji georóżnorodności, po usunięciu wymienionych
wskaźników różnorodności, zawsze miały wartości większe od 1 (Ryc. 8.1). Oznacza to, że
wszystkie trzy kryteria są informatywne, a zawarte w nich dane najprawdopodobniej nie są
nadmiarowe. Niezależnie od liczby sygnałów wejściowych najwyższą informatywnością
zawsze cechowała się LjSPI. W przypadku sieci obejmujących pełniejsze zestawy kryteriów
usunięcie z nich dwóch pozostałych zmiennych dawało podobne rezultaty. Dopiero po usunięciu kryterium liczby kategorii nachylenia stoków (Ltnachyl) informatywność obu zmiennych
zaczęła się nieco odróżniać. Dla Ljlito wzrosła, zaś dla Ltlito pozostała na poprzednim – niskim
poziomie. Zdecydowało to o usunięciu tej zmiennej w ostatnim, 19. kroku analizy wrażliwości (Zał. 16).

Ryc. 8.1. Zmiana informatywności liczby jednostek (Ljlito) i kategorii (Ltlito) litologicznych, liczby
jednostek form rzeźby terenu (LjSPI), liczby jednostek (Ljstrat) i kategorii (Ltstrat) stratygraficznych oraz
liczby (Ljgeost) i kategorii (Ltgeost) geostanowisk w miarę usuwania z modeli SSN poszczególnych kryteriów
analizy georóżnorodności
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Kolejna grupa silnych i bardzo silnych korelacji względnych kryteriów analizy georóżnorodności (Tab. 4.13) dotyczyła związków zachodzących pomiędzy wyżej omówioną liczbą
kategorii litofacjalnych (Ltlito) a liczbami jednostek (Ljstrat) i kategorii stratygraficznych (Ltstrat).
Jak wynika z Ryc. 8.1, obie zmienne skorelowane z Ltlito, niezależnie od liczby wykorzystywanych kryteriów, zawsze cechowały się niską informatywnością lub nawet jej brakiem.
Widoczne dla Ljstrat fluktuacje średnich ilorazów błędów predykcji sieci poniżej lub powyżej 1
mogą być przejawem redundancji danych względem skorelowanej z nią zmiennej niezależnej.
Wszystkie trzy kryteria zostały usunięte ze zbioru zmiennych informatywnych – Ltstrat w 4.,
Ljstrat w 16. i Ltlito w 19. kroku analizy wrażliwości (Zał. 16).
Badania korelacyjne wykazały istnienie bardzo silnej korelacji rangowej pomiędzy liczbą
jednostek (Ljgeost) i liczbą kategorii geostanowisk (Ltgeost; Tab. 4.13). Obie zmienne wnoszą do
modelowania ważne informacje. Podczas analizy wrażliwości, w miarę usuwania kolejnych
kryteriów, wartości średnich ilorazów błędów predykcji nigdy nie spadały poniżej 1 (Ryc. 8.1).
Świadczy to o wysokiej wartości zmiennych. Oba kryteria dołączono do zbioru zmiennych
kluczowych. Jako takie, obie powinny zostać uwzględnione w analizach georóżnorodności.
Spośród kryteriów opisujących rzeźbę terenu silne i bardzo silne zależności korelacyjne odnotowano dla związków deniwelacji (ΔZ) ze zróżnicowaniem nachyleń stoków (ΔN),
liczbą jednostek krzywizny planarnej (Ljplan) oraz liczbą jednostek form rzeźby terenu
(LjSPI; Tab. 4.13). W trakcie analizy wrażliwości wszystkie zmienne okazały się informatywne (Ryc. 8.2). Na kolejnych etapach analizy wrażliwości, po usunięciu tych kryteriów,
nie odnotowano spadków średniego iloczynu błędu predykcji poniżej wartości 1. Najwyższą
informatywność konsekwentnie miało ΔN. Nieco gorszym kryterium była LjSPI. Pozostałe dwa
kryteria (ΔZ i Ljplan) wykazały się bardzo zbliżonym poziomem informatywności i wysokim
podobieństwem reakcji na usuwanie kolejnych zmiennych nieinformatywnych. Wszystkie
cztery zmienne powinny zostać uwzględnione w trakcie analiz georóżnorodności.
Kolejną grupę skorelowanych kryteriów morfologicznych stanowiły związki liczby jednostek nachylenia stoków (Ljnachyl) z liczbą jednostek krzywizny profilu (Ljprofil) oraz z liczbą
jednostek form rzeźby terenu (LjSPI; Tab. 4.13). Wszystkie trzy kryteria analizy georóżnorodności wnosiły istotne dla SSN informacje. Niezależnie od liczby kryteriów usuniętych z modelowania, średnie ilorazy błędów predykcji zawsze miały wartości większe od 1 (Ryc. 8.2).
Brak przejawów nadmiarowości danych nie upoważnia do usunięcia tych kryteriów z analizy
georóżnorodności. Z podobnych powodów, także w przypadku silnej korelacji rangowej liczby
jednostek krzywizny planarnej (Ljplan) z liczbą jednostek morfologicznych (LjSPI; Tab. 4.13),
obie zmienne zostały uznane za nienadmiarowe (Ryc. 8.2).
Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku kryteriów wykazujących bardzo silną
przestrzenną korelację rangową pomiędzy liczbą kategorii krzywizny planarnej (Ltplan) a liczbą
kategorii krzywizny profilu (Ltprofil; Tab. 4.13). Obie zmienne cechuje brak informatywności
(Ryc. 8.2). Z tego powodu zostały one usunięte ze zbioru sygnałów wejściowych w 5. (Ltplan)
i 6. (Ltprofil) kroku analizy wrażliwości (Zał. 16).
Ostatnią silną korelacją kryteriów rzeźby terenu był związek zachodzący pomiędzy liczbą
jednostek krzywizny profilu (Ljprofil) a liczbą jednostek morfologicznych (LjSPI; Tab. 4.13).
Wysoka waga obu zmiennych została już wyżej opisana. Oba kryteria powinny być uwzględnione podczas analiz georóżnorodności.
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Ryc. 8.2. Zmiana informatywności deniwelacji (ΔZ), zróżnicowania nachyleń stoków (ΔN), liczby
jednostek nachyleń stoków (Ljnachyl), liczby jednostek (Ljplan) i kategorii (Ltplan) krzywizny planarnej,
liczby jednostek (Ljprofil) i kategorii (Ltprofil) krzywizny profilu oraz liczby jednostek form rzeźby
terenu (LjSPI) w miarę usuwania z modeli SSN poszczególnych kryteriów analizy georóżnorodności

Pozostałe silne i bardzo silne korelacje rangowe względnych kryteriów georóżnorodności dotyczyły przestrzennych związków zachodzących pomiędzy liczbami jednostek
a liczbami kategorii niektórych cech hydrosfery, pedosfery i klimatu (Tab. 4.13). Pierwszą
grupę zmiennych stanowiły związki dwóch par opisujących wody powierzchniowe – liczby
jednostek zlewni (Ljzlew) i liczby kategorii zlewni (Ltzlew) oraz liczby hydrostanowisk (Ljhydrost)
i liczby kategorii hydrostanowisk (Lthydrost). Pierwsza para kryteriów cechowała się brakiem
informatywności. Oba sygnały wejściowe SSN zostały usunięte w początkowych krokach
analizy wrażliwości – Ljzlew w kroku 2., a Ltzlew w 8. (Zał. 16). Druga para zmiennych cechowała się zbliżonym, niskim poziomem informatywności (Ryc. 8.3). Na różnych etapach
analizy wrażliwości średnie iloczyny błędów predykcji były nieznacznie mniejsze, a czasami
niewiele większe od 1. Sytuacje takie są interpretowane jako przejaw redundancji informacji dostarczanych do modelu przez zmienne (Statsoft 2011b). Oba kryteria zostały usunięte
w 9. (Lthydrost) i 17. (Ljhydrost) kroku analizy wrażliwości (Zał. 16).
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Ryc. 8.3. Zmiana informatywności liczby kategorii zlewni (Ltzlew), liczby jednostek (Ljhydrost) i kategorii
(Lt hydrost) hydrostanowisk w miarę usuwania z modeli SSN poszczególnych kryteriów analizy
georóżnorodności

Kryteria wykazujące silne i bardzo silne korelacje rangowe i opisujące gleby oraz klimat wykazywały niski poziom informatywności (Ryc. 8.4). Niektóre z nich, jak np. Ljgl_gat,
wykazywały zły wpływ na modele SSN. Inne, jak Ltgl_typ czy Ltgl_gat, w zależności od zestawu
kryteriów wykorzystywanych podczas modelowania, cechowały się zmiennym znaczeniem.
Jedynym kryterium, które cechowało się pozytywnym wpływem na jakość modeli, było
Ljgl_typ. Zmienna ta powinna być uwzględniona podczas analiz georóżnorodności, pozostałe
zmienne zostały usunięte w 10. (Ltgl_typ), 14. (Ljgl_gat) i 18. (Ltgl_gat) kroku analizy wrażliwości
(Zał. 16).
Ostatnią analizowaną parą kryteriów oceny georóżnorodności były zmienne opisujące
klimat – liczba jednostek (Ljtklim) i liczba kategorii (Lttklim) topoklimatycznych. Maksymalny
iloraz błędów predykcji sieci dla żadnego z tych kryteriów nigdy nie przekroczył wartości 1,2
(Ryc. 8.4). W miarę usuwania z modeli SSN kolejnych nieinformatywnych zmiennych obserwowano stopniowy spadek znaczenia kryteriów klimatycznych. Obie zmienne zostały
usunięte w 12. (Lttklim) i 13. (Ljtklim) kroku analizy wrażliwości (Zał. 16).
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Ryc. 8.4. Zmiana informatywności liczby jednostek (Ljgl_typ) i kategorii (Ltgl_typ) typów gleb, liczby
jednostek (Ljgl_gat) i kategorii (Ltgl_gat) gatunków gleb oraz liczby jednostek (Ljtklim) i kategorii (Lttklim)
topoklimatycznych w miarę usuwania z modeli SSN poszczególnych kryteriów analizy georóżnorodności

W końcowym etapie analizy wrażliwości osiągnięto stan, w którym usunięcie dowolnego
z kryteriów powodowało wzrosty błędów predykcji sieci. Ostatecznie jako cechy informatywne
zakwalifikowano 12 kryteriów (według rankingu kolejno): ΔN, LjSPI, Dciek, Ljlito, Ljnachyl, ΔZ,
Ljgeost, Ljplan, Ltgeost, Ljprofil, Ljgl_typ i Dtekt (Zał. 16). Sześć z nich opisuje rzeźbę terenu, cztery
budowę geologiczną, jedno gleby i jedno wody powierzchniowe. Jedynym niereprezentowanym elementem krajobrazu jest klimat.
Dla kryteriów ostatecznie zakwalifikowanych do modelowania średnie wartości ilorazów
błędów predykcji (σwj) obliczone na podstawie pięciu najlepiej dopasowanych sieci neuronowych wahały się pomiędzy 1,00 dla długości uskoków (Dtekt) a 2,32 dla zróżnicowania
nachyleń stoków (ΔN). Niemal wszystkie zakwalifikowane zmienne cechowały się względnie wysoką istotnością podczas globalnej analizy wrażliwości pełnego zestawu kryteriów
(Tab. 8.2). W trakcie przeprowadzonej weryfikacji zostały rozdzielone niemal wszystkie pary
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zmiennych opisane za pomocą liczby jednostek i liczby kategorii cech krajobrazu (wyjątek
stanowiła obecność geostanowisk). Spośród takich par wyższym poziomem informatywności
zawsze cechowały się liczby jednostek. Liczby kategorii, jako mniej informatywne i najczęściej skorelowane, zostały usunięte. Otrzymane wyniki dowodzą, że wszystkie pozostawione
kryteria (poza Dtekt) odgrywają w modelach istotną rolę. W przypadku zbioru zakwalifikowanych informatywnych względnych kryteriów georóżnorodności żadna z analizowanych
SSN nie wykazała ilorazu błędów niższego od 1. Opracowany zbiór kryteriów posłużył do
utworzenia alternatywnego – informatywnego modelu georóżnorodności względnej. Sumy
ocen zakwalifikowanych kryteriów cząstkowych poddano klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej (Tab. 8.3). Na podstawie opracowanego modelu klasyfikacyjnego utworzono
kartogram (Ryc. 8.5).
Tab. 8.3. Klasyfikacja metodą równych przedziałów, bonitacja punktowa i ocena georóżnorodności
względnej obliczonej na podstawie zbioru kryteriów informatywnych
Model informatywny georóżnorodności
względnej (Gw. inf. [–])

Bonitacja
punktowa

Georóżnorodność

(40; 46>

5

bardzo duża

(34; 40>

4

duża

(28; 34>

3

średnia

(22; 28>

2

mała

<16; 22>

1

znikoma

W rozkładzie ocen względnego informatywnego modelu georóżnorodności dominują
pola o georóżnorodności znikomej (39%) i małej (30%; Ryc. 8.5). Pól o średnim poziomie
różnorodności abiotycznych elementów przyrody jest 18%, zaś o dużym – 10%. Najniższym
udziałem (3%) cechują się obszary o bardzo dużej georóżnorodności. Położone są one w kilku
izolowanych miejscach wzdłuż doliny Prądnika (w Pieskowej Skale, pomiędzy Grodziskiem
a Ojcowem i u ujścia Sąspówki do Prądnika) oraz Doliny Sąspowskiej. Pomiędzy nimi występują obszary o średnim poziomie różnorodności. Pola cechujące się znikomym poziomem
badanego parametru obejmują duże fragmenty różnych części wierzchowiny.
Ze względu na przyjęty sposób klasyfikacji opracowany alternatywny model georóżnorodności relatywnej można porównać z kompleksowym zbiorem ocen uwzględniającym
wszystkie 30 kryteriów względnej analizy georóżnorodności (Ryc. 7.20.1B). Model utworzony
na podstawie kryteriów informatywnych cechuje się w porównaniu z nim najczęściej niższymi
ocenami. Ewaluacje georóżnorodności w 110 polach podstawowych (30,5%) są identyczne.
Analiza korelacji rangowej Spearmana wykazała istotny statystycznie, bardzo silny związek
ocen obu modeli – na poziomie 0,83. Świadczy to o bardzo zbliżonych przestrzennych strukturach zmienności ocen obu przeprowadzonych ewaluacji.
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Ryc. 8.5. Alternatywny model georóżnorodności względnej OPN i jego okolic
opracowany na podstawie SSN oraz zbioru kryteriów informatywnych (Gw. inf.): 1 – obszar OPN;
2 – ciek powierzchniowy

Analiza wrażliwości, poza cechami nisko informatywnymi, pozwoliła na ujawnienie
nadmiarowych kryteriów względnych. Spośród 18 usuniętych zmiennych tylko cztery (Ljstrat,
Lthydrost, Ltgl_typ oraz Ltgl_gat) wykazywały takie cechy. Ich usunięcie pozwoliło na sformułowanie
nienadmiarowego modelu georóżnorodności względnej (Tab. 8.4, Ryc. 8.6).
Tab. 8.4. Klasyfikacja metodą równych przedziałów, bonitacja punktowa i ocena georóżnorodności
względnej obliczonej na podstawie zbioru kryteriów nienadmiarowych
Model nienadmiarowy georóżnorodności
względnej (Gw. nienadm. [–])

Bonitacja
punktowa

Georóżnorodność

(88; 101>

5

bardzo duża

(76; 88>

4

duża

(64; 76>

3

średnia

(52; 64>

2

mała

<40; 52>

1

znikoma
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Ryc. 8.6. Alternatywny model georóżnorodności względnej OPN i jego okolic
opracowany na podstawie SSN oraz zbioru kryteriów nienadmiarowych (Gw. nienadm.): 1 – obszar OPN;
2 – ciek powierzchniowy

Model zróżnicowania abiotycznych elementów przyrody wykorzystujący kryteria
nienadmiarowe wykazuje w stosunku do przyjętego kompleksowego modelu georóżnorodności względnej (Ryc. 7.20.1B) bardzo duże podobieństwo. Aż dla 323 pól podstawowych (89%) oceny były identyczne. Współczynnik korelacji rangowej Spearmana był
istotny statystycznie i wynosił aż 0,94. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że niezależnie
od ujawnienia pewnej nadmiarowości względnych kryteriów cząstkowych, kompleksowa
procedura analizy georóżnorodności cechowała się wysoką wiarygodnością. Przyjęte
kryteria w większości przypadków były nieredundantne i dobrze opisywały georóżnorodność. W stosunku do modelu kompleksowego, model uwzględniający informatywne
kryteria kluczowe stanowił znacznie gorsze przybliżenie georóżnorodności niż model
nienadmiarowy.
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8.3.2. Miary bezwzględne
Podobnie jak w przypadku zmiennych względnych, globalna analiza wrażliwości przeprowadzona na podstawie pełnego zestawu 17 bezwzględnych kryteriów georóżnorodności
ujawniła że, sygnały wejściowe SSN generalnie cechują się niewielkim poziomem informatywności (Tab. 8.5). Średnie wartości ilorazu błędów predykcji (σwj) obliczone na podstawie
pięciu najlepiej dopasowanych sieci neuronowych wahają się pomiędzy 0,97 dla entropii zróżnicowania ekspozycji stoków (SHDIekspoz) a 1,24 dla entropii zróżnicowania krzywizny profilu
(SHDIprofil). Usunięcie ze zbiorów danych wejściowych 11 kryteriów analizy (ranking 1–11)
skutkowało pogorszeniem końcowego błędu predykcji sieci. Likwidacja czterech kolejnych
kryteriów (ranking 12–15) nie powodowała ani poprawy, ani pogorszenia efektu modelowania, zaś usunięcie ostatnich dwóch kryteriów (ranking 16–17) nieznacznie pogarszało jakości
modeli. Otrzymane wyniki oznaczają, że pierwsze 11 kryteriów odgrywało w modelowaniach
istotną rolę, kolejne cztery były dla nich obojętne, zaś dwa ostatnie wprowadzały do analizy błędy i ich usunięcie poprawiało działanie sieci. Podobnie jak w analizach względnych
wskaźników georóżnorodności tak i tutaj większość zmiennych wnosi do modelu niewiele
informacji, które dopiero w powiązaniu z pozostałymi kryteriami są użyteczne. Tak jak poprzednio utworzony ranking bezwzględnych kryteriów georóżnorodności (Tab. 8.5) stanowił
punkt wyjścia dla procedury weryfikacji i redukcji liczby zmiennych.
Tab. 8.5. Ranking początkowy ilorazów błędów predykcji (σwj) georóżnorodności bezwzględnej
za pomocą SSN
Kryterium

SHDIprofil

ΔN

SHDIplan

Dciek

SHDIlito

Hjedgeost

ΔZ

Ranking

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mlp 17-5-2

1,10

1,10

1,09

1,02

0,98

0,99

0,95

0,99

0,98

Mlp 17-9-2

1,44

1,45

1,37

1,15

1,14

1,13

1,18

0,99

1,06

Rbf 17-11-2

1,12

1,14

1,11

1,07

1,07

1,05

1,06

1,26

1,03

SHDIzlew Hjedhydrost

Rbf 17-10-2

1,23

1,20

1,21

1,12

1,14

1,11

1,11

1,15

1,06

Mlp 17-12-2

1,30

1,27

1,27

1,13

1,07

1,11

1,05

0,86

1,04

Średnia

1,24

1,23

1,21

1,10

1,08

1,08

1,07

1,05

1,03

Dtekt

SHDIstrat

Kryterium

SHDIgl_typ SHDInachyl SHDItklim

SHDISPI SHDIgl_gat SHDIekspoz

Ranking

10

11

12

13

14

15

16

17

Mlp 17-5-2

0,98

0,90

0,96

1,00

1,01

0,97

0,96

1,00

Mlp 17-9-2

1,06

1,09

1,05

1,01

1,05

1,05

1,03

0,99

Rbf 17-11-2

0,99

1,01

0,99

1,00

1,00

1,01

0,99

0,99

Rbf 17-10-2

1,10

1,01

1,00

1,00

0,96

0,98

0,89

0,89

Mlp 17-12-2

1,05

1,07

1,02

1,01

0,99

0,98

1,01

0,97

Średnia

1,03

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

0,97

Symbole jak w Tab. 8.2 oraz Tab. 4.1
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Weryfikację cech nisko informatywnych wykonano w dziesięciu krokach analizy wrażliwości (Zał. 17). Procedura postępowania była taka jak w przypadku względnych kryteriów
georóżnorodności. Badania korelacji rangowych przedstawione w rozdz. 6 wykazały istnienie
kilkunastu istotnych statystycznie, silnych i bardzo silnych zależności przestrzennych zachodzących pomiędzy parami kryteriów bezwzględnej analizy georóżnorodności (Tab. 4.14).
Wśród kryteriów geologicznych wykazano istotną statystycznie, bardzo silną korelację rangową pomiędzy entropią zróżnicowania litofacji (SHDIlito) i entropią zróżnicowania
stratygrafii (SHDIstrat; Tab. 4.14). Analiza wrażliwości wykazała odmienne oddziaływanie
na modele SSN obu wymienionych kryteriów. Niezależnie od liczby wyeliminowanych
zmiennych, usunięcie z sieci kryterium SHDIlito tylko w jednym przypadku powodowało
spadek średniego ilorazu błędów predykcji poniżej wartości 1 (Ryc. 8.7). Miało to miejsce
bezpośrednio po usunięciu z modelu entropii nachylenia stoków (SHDInachyl), w 8. kroku
analizy wrażliwości (Zał. 17). Należy przyjąć, że SHDIlito jest zmienną informatywną
i uwzględnić ją w modelowaniach. W ostatecznym zbiorze kryteriów alternatywnego modelu
obliczającego georóżnorodność bezwzględną uzyskała 5. rangę. Zupełnie inne właściwości
ujawniła SHDIstrat. W przypadku pełnego zestawu kryteriów usunięcie jej ze zbioru wykorzystywanych kryteriów powodowało albo minimalną poprawę, albo minimalne pogorszenie
jakości modeli (Tab. 8.5). Po usunięciu entropii zróżnicowania zlewni (SHDIzlew) w 3. kroku
analizy wrażliwości, średni iloraz błędu predykcji spadł do wartości 0,94, co spowodowało
uznanie zmiennej za nadmiarową i jej eliminację ze zbioru analizowanych kryteriów.
Kolejna grupa zmiennych skorelowanych obejmowała cztery kryteria opisujące rzeźbę
terenu. Były to związki deniwelacji (ΔZ) oraz zróżnicowania nachyleń stoków (ΔN) z entropią
krzywizny planarnej (SHDIplan) i entropią krzywizny profilu (SHDIprofil; Tab. 4.14). Wszystkie cztery kryteria cechuje względnie wysoka informatywność (Ryc. 8.7). W końcowym
10. kroku analizy wrażliwości SHDIplan uzyskała ranking 1, SHDIprofil – 2, ΔZ – 6, a ΔN – 3
(Zał. 17). Wszystkie zmienne powinny zostać uwzględnione w analizach georóżnorodności.
Wysokie wskaźniki korelacji rangowej Spearmana przejawiały także związki entropii
nachyleń stoków (SHDInachyl) z entropią krzywizny planarnej (SHDIplan) i entropią krzywizny
profilu (SHDIprofil) oraz entropią zróżnicowania form rzeźby terenu (SHDISPI). Waga kryteriów krzywizn poziomic i profilu została już wcześniej opisana. Średnie ilorazy błędów
predykcji sieci obliczone dla kryterium SHDInachyl były bliskie wartości 1. Czasami były
nieznacznie mniejsze, a czasami większe od założonego granicznego poziomu błędu modelowania. Może to wskazywać na jej redundancję względem skorelowanych zmiennych
zależnych. SHDInachyl została usunięta ze zbioru kryteriów informatywnych w 8. kroku
analizy wrażliwości (Zał. 17). Z podobnych względów, choć nieco później, bo w ostatnim
10. kroku usunięto SHDISPI.
Po 10. kroku analizy wrażliwości osiągnięto stan, w którym usunięcie dowolnego z kryteriów powodowało pogorszenie błędów predykcji sieci. Ostatecznie jako cechy informatywne
zakwalifikowano osiem kryteriów (według rankingu kolejno): SHDIplan, SHDIprofil, ΔN, Dciek,
SHDIlito, ΔZ, Hjedgeost i SHDIgl_typ (Zał. 17). Trzy z nich opisują rzeźbę terenu, dwa budowę
geologiczną, jedno gleby i jedno wody powierzchniowe. Jedynym niereprezentowanym elementem krajobrazu, podobnie jak dla kryteriów względnych, był klimat.
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Ryc. 8.7. Zmiana informatywności entropii zróżnicowania litofacji (SHDIlito), entropii zróżnicowania
stratygrafii (SHDIstrat), deniwelacji (ΔZ), zróżnicowania nachyleń stoków (ΔN), entropii nachyleń stoków
(SHDInachyl), entropii krzywizny planarnej (SHDIplan), entropii krzywizny profilu (SHDIprofil) i entropii
zróżnicowania form rzeźby terenu (SHDISPI) w miarę usuwania z modeli SSN poszczególnych kryteriów
analizy georóżnorodności

W przypadku kryteriów zakwalifikowanych do informatywnego modelowania georóżnorodności średnie wartości ilorazów błędów predykcji (σwj) obliczone na podstawie
pięciu najlepiej dopasowanych sieci neuronowych wahały się pomiędzy 1,01 (dla SHDIgl_typ)
a 1,36 (dla SHDIplan). Wszystkie te zmienne cechowały się względnie wysoką istotnością
podczas globalnej analizy wrażliwości pełnego zestawu kryteriów (Tab. 8.5). W przypadku
większości zakwalifikowanych cech (SHDIplan, SHDIlito, ΔZ, Hjedgeost i SHDIgl_typ) niektóre
SSN wykazały ilorazy błędów niższe od 1. Opracowany zbiór kryteriów posłużył do utworzenia informatywnego modelu georóżnorodności bezwzględnej. Sumy ocen zakwalifikowanych kryteriów cząstkowych poddano klasyfikacji bonitacyjnej i bonitacji punktowej
(Tab. 8.6).
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Tab. 8.6. Klasyfikacja metodą równych przedziałów, bonitacja punktowa i ocena georóżnorodności
bezwzględnej obliczonej na podstawie zbioru kryteriów informatywnych
Model informatywny georóżnorodności
bezwzględnej (Gb. inf [–])

Bonitacja
punktowa

Georóżnorodność

(4,97; 6,17>

5

bardzo duża

(3,77; 4,97>

4

duża

(2,58; 3,77>

3

średnia

(1,38; 2,58>

2

mała

<0,18; 1,38>

1

znikoma

Na podstawie opracowanego modelu klasyfikacyjnego utworzono kartogram (Ryc. 8.8).

Ryc. 8.8. Alternatywny model georóżnorodności bezwzględnej OPN i jego okolic
opracowany na podstawie SSN i zbioru kryteriów informatywnych (Gb. inf.): 1 – obszar OPN;
2 – ciek powierzchniowy
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Rozkład bezwzględnej georóżnorodności opracowany za pomocą analizy wrażliwości
i okrojonego zbioru kryteriów informatywnych cechuje się wysoką równomiernością ocen.
W opracowanym modelu alternatywnym znikomą, małą i dużą różnorodność abiotycznych
elementów przyrody ma podobna liczba 20–21% pól podstawowych. Największa liczba
pól (27%) otrzymała ocenę georóżnorodności średniej, zaś najmniejsza (11%) georóżnorodności bardzo dużej. Pola o najwyższym poziomie zróżnicowania abiotycznych elementów
przyrody występują w dolinach, a o najniższym na położonych pomiędzy nimi fragmentach
wierzchowiny.
Porównując przedstawiony model z adekwatnym zbiorem ocen wykonanym za pomocą wszystkich 17 kryteriów bezwzględnej, kompleksowej analizy georóżnorodności
(Ryc. 7.20.2B), można zauważyć bardzo wysokie podobieństwo otrzymanych wyników. Analiza
wykazała, że aż 258 pól podstawowych cechuje się zgodnością ewaluacji. Stanowi to aż 71,6%
ocen tożsamych. Analiza korelacji rangowej ocen obu modeli wykazała istotny statystycznie,
silny związek korelacyjny na poziomie 0,92.
Badania ujawniły, że tylko trzy kryteria wykazywały cechy zmiennych nadmiarowych.
Były to: SHDIstrat , SHDInachyl oraz SHDISPI. Ich usunięcie z modelu georóżnorodności bezwzględnej (Ryc. 7.20.2B) pozwoliło na sformułowanie alternatywnego modelu nienadmiarowego
(Tab. 8.7, Ryc. 8.9).
Tab. 8.7. Klasyfikacja metodą równych przedziałów, bonitacja punktowa i ocena georóżnorodności
bezwzględnej obliczonej na podstawie zbioru kryteriów nienadmiarowych
Model nienadmiarowy
georóżnorodności bezwzględnej
(Gb. nienadm. [–])

Bonitacja
punktowa

Georóżnorodność

(7,93; 9,60>

5

bardzo duża

(6,26; 7,93>

4

duża

(4,59; 6,26>

3

średnia

(2,92; 4,59>

2

mała

<1,26; 2,92>

1

znikoma

Alternatywny, bezwzględny model zróżnicowania abiotycznych elementów przyrody
wykorzystujący kryteria nienadmiarowe wykazuje podobieństwo do odpowiadającego mu (pod
względem użytego schematu klasyfikacyjnego) kompleksowego modelu georóżnorodności
(Ryc. 7.20.2B). Dla 228 pól podstawowych (63%) oceny były takie same. To wysoka liczba,
jednak znacznie niższa niż w przypadku alternatywnego modelu kryteriów względnych.
Współczynnik korelacji rangowej Spearmana był istotny statystycznie, a jego wartość 0,91
była tylko nieznacznie niższa niż w przypadku zmiennych względnych. Jak widać, obie porównywane struktury zróżnicowania ocen są podobne, choć w przypadku znacznej liczby pól
podstawowych ewaluacje były różne. Otrzymany wynik nie powinien dziwić, gdyż każdemu
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wskaźnikowi entropii analizy bezwzględnej odpowiadały aż dwa kryteria względne (liczba
elementów i kategorii).

Ryc. 8.9. Alternatywny model georóżnorodności bezwzględnej OPN i jego okolic
opracowany na podstawie SSN oraz zbioru kryteriów nienadmiarowych (Gb. nienadm); 1 – obszar OPN;
2 – ciek powierzchniowy

8.3.3. Alternatywne ewaluacje georóżnorodności
Przedstawione modele alternatywne georóżnorodności umożliwiły ocenę zróżnicowania
abiotycznych elementów przyrody OPN i jego okolic na dwa dodatkowe sposoby. Model
informatywny wykorzystywał wybraną, najistotniejszą część kryteriów użytych w trakcie
procedury kompleksowej, zaś model nieredundantny wykluczył z puli wykorzystywanych
kryteriów te, u których wystąpiło podejrzenie, że powielały przestrzenne zróżnicowania innych wskaźników (kryteriów z nimi skorelowanych). Przedstawione procedury miały na celu
z jednej strony uproszczenie analiz bez znacznego pogorszenia jakości efektów modelowania
(model informatywny), z drugiej – wzrost jakości modelowania w wyniku eliminacji błędów
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redundancji (model nienadmiarowy). Badania przeprowadzono niezależnie dla wskaźników względnych i miar bezwzględnych georóżnorodności. Ujawnione zasadnicze cechy
ewaluacji względnych i bezwzględnych powodują, że efektywność modeli alternatywnych
należy rozpatrywać w powiązaniu z odmiennymi zbiorami ocen modelu kompleksowego.
W przypadku miar względnych punktem odniesienia powinna być ewaluacja otrzymana
z wykorzystaniem modelu uznanego za najbardziej konserwatywny (Ryc. 7.20.1B), a dla miar
bezwzględnych najbardziej odpowiednie będzie porównanie ze zbiorem ocen utworzonym za
pomocą modelu uznanego za najbardziej liberalny (Ryc. 7.20.2A, Tab. 8.8).
Tab. 8.8. Porównanie ocen uzyskanych za pomocą różnych modeli georóżnorodności
Model
georóżno
rodności

Względny

Bezwzględny

Rodzaj modelu

Liczba
kryteriów

Liczba ocen
identycznych
z modelem
komplekso
wym

Procent ocen
identycznych
z modelem
komplekso
wym

Współczynnik
Spearmana

kompleksowy*

30

–

–

–

informatywny

12

110

30,5

0,83

nienadmiarowy

26

323

89,0

0,94

kompleksowy

17

–

–

–

informatywny

8

258

71,6

0,92

nienadmiarowy

14

228

63,0

0,91

**

Model kompleksowy względny (*) zob. Ryc. 7.20.1B; model kompleksowy bezwzględny (**) zob. Ryc. 7.20.2A;
model informatywny – model uwzględniający wyłącznie kryteria kluczowe; model nienadmiarowy – model
uwzględniający wyłącznie kryteria nienadmiarowe; współczynnik Spearmana – współczynnik korelacji rangowej
porównujący ewaluacje z odpowiednim modelem klasycznym (względnym lub bezwzględnym)

W modelu kompleksowym analiz względnych wykorzystano aż 30 kryteriów georóżnorodności. Alternatywny model informatywny ograniczył ich liczbę o ponad połowę do
12 wskaźników kluczowych. Zbiór ocen otrzymany za jego pośrednictwem cechował się
wysoką, około 30-procentową liczbą ewaluacji identycznych w stosunku do najbardziej konserwatywnego modelu kompleksowego. Uzyskano także bardzo wysoki wskaźnik korelacji
rangowej Spearmana (0,83). Wskazuje on na bardzo zbliżone struktury zmienności ocen obu
porównywanych modeli.
Jeszcze lepszą efektywność alternatywnego modelu informatywnego wykazała analiza
miar bezwzględnych. W tym przypadku w modelu wykorzystywano osiem kryteriów georóżnorodności, co stanowi nieco mniej niż połowę miar wykorzystywanych w wariancie
kompleksowym (17). Opracowany model informatywny cechuje bardzo wysoka, ponad
71-procentowa liczba ocen identycznych w stosunku do najbardziej liberalnego modelu
kompleksowego oraz bardzo wysoki współczynnik korelacji rangowej Spearmana (0,92).
Otrzymany wynik wskazuje na bardzo wysoką efektywność uproszczonego modelu wykorzystującego wskaźniki kluczowe w stosunku do modelu kompleksowego.
Niezależnie od zastosowanego zestawu wskaźników georóżnorodności, modelowanie
z wykorzystaniem poprawnych modeli nienadmiarowych z zasady powinno dać lepsze
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rezultaty niż procedura badań kompleksowych. W ocenie zróżnicowania abiotycznych elementów przyrody wykorzystujących wskaźniki relatywne uwzględniono 26 z 30 możliwych
kryteriów georóżnorodności. Ze względu na nadmiarowość zaistniały podstawy do wykluczenia z analiz tylko czterech kryteriów. Niewielki zakres korekty w stosunku do modelu
kompleksowego zaowocował wysokim podobieństwem struktur zmienności alternatywnego
modelu nienadmiarowego oraz ewaluacji modelu uznanego za najbardziej „konserwatywny”.
Aż 89% wszystkich ocen było identycznych, a współczynnik korelacji rangowej Spearmana
macierzy ocen miał najwyższy poziom 0,94.
Bezwzględny alternatywny model nieredundantny obliczono na podstawie zestawu
14 kryteriów georóżnorodności. Był on więc uboższy w stosunku do odpowiedniego modelu
kompleksowego o trzy kryteria nadmiarowe. W tym przypadku 63% ewaluacji okazało się
identyczne, a porównanie ocen wykazało bardzo wysoką korelację rangową na poziomie 0,91.
Opracowane modele informatywne, niezależnie od zastosowanych miar georóżnorodności, są, jak widać, bardzo dobrymi przybliżeniami bardziej precyzyjnego względem nich
modelu kompleksowego. Ich wykorzystanie znacznie upraszcza procedury i umożliwia
przeprowadzenie obliczeń z porównywalną dokładnością w krótszym czasie. Niestety w przypadku innych zakresów przestrzenmych, a w szczególności innych rodzajów krajobrazów
zestawy odrzuconych kryteriów niskoinformatywnych mogą być zupełnie inne i nie można
ich bezkrytycznie powielać.
Modele uwzględniające poprawkę ze względu na nadmiarowość danych należy traktować
jako dokładniejsze przybliżenia georóżnorodności od opracowanych modeli kompleksowych,
a tym bardziej od modeli informatywnych. Jak się okazało, tylko dla nielicznych związków
korelacyjnych kryteriów analizy georóżnorodności udało się rozpoznać redundancję i ją
z modeli wyeliminować. Jest to bezpośrednim powodem dużego podobieństwa struktur ocen
w modelach kompleksowych i nienadmiarowych.

9. Podsumowanie i wnioski

W badaniach abiotycznych elementów krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego
i jego okolic wykorzystywano podejście analityczne. Nieożywione składniki krajobrazu
zostały w nich zredukowane do pięciu elementów: budowy geologicznej, rzeźby terenu,
wód powierzchniowych, gleb i klimatu. Ich dalszy podział na czynniki nazywane cechami
krajobrazu umożliwił przeprowadzenie szczegółowych analiz morfometrycznych i określenie
przestrzennego zróżnicowania georóżnorodności.
Opisu struktur zróżnicowania nieożywionych części środowiska przyrodniczego dokonywano na poziomach: ogólnym (całego krajobrazu) oraz szczegółowym (kategorii). Narzędzia stanowił zestaw osiemnastu miar krajobrazowych (powierzchni i krawędzi, kształtu,
różnorodności oraz agregacji). Umożliwiają one ilościową analizę danych przestrzennych
o charakterze jakościowym. Zastosowana metodyka ma bogatą bibliografię i stanowi klasyczne rozwiązanie w badaniach z zakresu ekologii krajobrazu. W opisach abiotycznych
elementów krajobrazu pojawia się stosunkowo rzadko i w ograniczonym zakresie. Dzięki
bogactwu wskaźników, wygodzie aplikacji i łatwości interpretacji, stanowi wydajne narzędzie analiz przestrzennych.
Najważniejszą część badań stanowiły analizy zróżnicowania abiotycznych elementów
krajobrazu. Praca wykorzystuje holistyczną definicję georóżnorodności, którą rozumiano jako
przejaw zróżnicowania dostrzegalnych bądź ukrytych właściwości przestrzennych środowiska,
determinujących aktualną postać i ewolucję krajobrazu. Analizowano sześć alternatywnych
modeli georóżnorodności całkowitej. Rodzaj wykorzystywanych wskaźników definiował
podział na analizy względne i bezwzględne, natomiast zakres używanych kryteriów określał
kompleksowy, informatywny lub nienadmiarowy charakter modelowania. W zasadniczej
części pracy wykorzystywano model kompleksowy. Oceny georóżnorodności były w nim
dokonywane na trzech poziomach: najniższym – analiz cząstkowych (in. kryteriów), pośrednim – elementów krajobrazu oraz ogólnym – całego krajobrazu. Georóżnorodności całkowite
(względne i bezwzględne) zostały w nim określone jako odpowiednie sumy różnorodności
wszystkich zdefiniowanych kryteriów krajobrazu. Oceny georóżnorodności modeli informatywnego i nienadmiarowego wykonywano wyłącznie na poziomie całego krajobrazu.
Georóżnorodności całkowite zostały w nich określone jako sumy różnorodności odpowiednio
kryteriów kluczowych oraz kryteriów nieredundantnych.
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Przeprowadzone analizy upoważniają do przedstawienia następujących wniosków.
1. Idea badań nad georóżnorodnością wynika wprost z podstawowego celu geoochrony,
jakim jest troska o zachowanie zróżnicowania abiotycznych elementów przyrody, w celu zachowania ich wewnętrznej ekologicznej wartości i dziedzictwa geologicznego. Przedstawiona
idea nawiązuje do holistycznego podejścia do środowiska, w którym trwałość siedlisk roślin
i zwierząt zależy od stanu zachowania elementów nieożywionych. Na skutek zamierzonych
bądź nieumyślnych działań człowieka w ubiegłych latach wiele gatunków fauny i flory
wymarło. Niestety działania niekorzystne dla przyrody były prowadzone także w obszarach,
które z założenia miały tę przyrodę chronić (np. w parkach narodowych). Studia nad georóżnorodnością pozwalają na lepsze poznanie skomplikowanych zależności występujących
pomiędzy elementami abiotycznymi i żywymi. W wymiarze praktycznym pomagają wskazać
obszary o wysokich walorach przyrody nieożywionej w celu ich ochrony, mogą służyć do
weryfikacji granic istniejących form ochrony przyrody, pomagają w uzasadnieniu celowości
zmian funkcjonowania obiektów chronionych i powoływania nowych form, umożliwiają
porównania uwarunkowań ekologicznych różnych obszarów, ułatwiają wyszukiwanie ekosystemów o zadanych warunkach siedliskowych i inne.
2. W ilościowym opisie elementów abiotycznych przyrody wykorzystywano model
geokompleksów, w którym krajobraz został zredukowany do wielopoziomowej struktury
opisującej różne jego cechy. Poszczególne warstwy tworzą charakterystyczne struktury złożone z mozaik płatów różnych kategorii, które można badać i opisywać. Wykorzystuje się
do tego morfometryczne miary krajobrazowe (McGarigal & Marks 1995). Metodyka ta jest
najbardziej przydatna do analizy elementów krajobrazu przedstawianych na mapach za pomocą
klas obiektów o geometrii powierzchniowej. W analizach najczęściej jest wykorzystywany
rastrowy model danych. W przypadku analiz klas obiektów stanowiących efekt modelowań
przestrzennych należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wcześniejszej generalizacji
struktur do poziomu odpowiadającego przyjętej skali opracowania.
3. Metodyka ocen abiotycznej części przyrody powinna cechować się obiektywizmem,
uniwersalizmem oraz prostotą aplikacji. Georóżnorodność rozumianą jako przejaw odmienności elementów przyrody nieożywionej należy odróżnić od subiektywnych odczuć badaczy.
W równym stopniu dotyczy to hierarchii wag przypisywanych analizowanym cechom kraj
obrazu, jak i konfiguracji jego elementów składowych. W sensie wrażenia, georóżnorodność
będzie inaczej postrzegana przez geologów, morfologów, gleboznawców, hydrologów czy
klimatologów. Każdy z obserwatorów będzie przypisywał odpowiednim cechom krajobrazu
różne wagi. Dlatego przyszłe badania nad georóżnorodnością powinny się skupić na okreś
leniu zestawu wymaganych kryteriów analizy i zostawić równe współczynniki wagowe
wszystkim czynnikom.
4. Ocena różnorodności cech o charakterze jakościowym powinna być zastępowana
przez analizę ilościową. Dość częste we współczesnej bibliografii subiektywne rangowanie
wpływu poszczególnych kategorii na różnorodność krajobrazu może być z powodzeniem
zastąpione obiektywną analizą liczebności i zróżnicowania płatów (bądź entropii). Kategorie
klas o cechach jakościowych są wtedy traktowane w równy sposób, bez ich wagowania. Równoprawne traktowanie wszystkich wydzieleń będzie możliwe tylko w przypadku starannego
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przygotowania zbiorów danych, uwzględniającego podobny poziom dokładności (typowy
dla opracowań w określonej skali).
5. Dla jakości oceny środowiska przyrodniczego duże znaczenie ma poprawne określenie geometrii sieci pól podstawowych. W opracowaniu szczególną uwagę poświęcono
oszacowaniu optymalnej wielkości pola podstawowego. Wykorzystano rzadko stosowaną
metodę zaproponowaną przez Eidena i in. (2000). Wykonane eksperymenty pozwoliły na
określenie właściwej dla krajobrazu wyżyn krasowych rozciętych głębokimi dolinami i dla
danych o dokładności 1 : 50 000, optymalnej wielkości jednostki oceny na 500 m × 500 m.
Przeprowadzone badania dowodzą, że dobór wielkości pola podstawowego nie wymaga stosowania skomplikowanych metod geostatystycznych, lakunarności, spektralnych, fraktalnych
czy innych i jest możliwy do przeprowadzenia za pomocą szeregu prostych eksperymentów.
6. Modelowanie georóżnorodności z zastosowaniem wskaźników względnych i bezwzględnych w ogólnym spojrzeniu przynosi zbliżone rezultaty. Współczynniki korelacji
rangowej zbiorów ocen utworzonych z zastosowaniem parametrów obu typów wynoszą
około 0,86. Przeciętna liczba ocen identycznych wynosi 60%. Otrzymane różnice wynikają
z natury wskaźników entropii, uwzględniających stopień równomiernego pokrycia obszaru
wydzielonymi kategoriami oraz jego wrażliwości na płaty o małych polach powierzchni. Modelowanie z zastosowaniem miar bezwzględnych wymaga użycia mniejszej liczby kryteriów
cząstkowych i jest przez to mniej pracochłonne.
7. Zastosowanie odmiennych metod klasyfikacji bonitacyjnej skutkuje niewielkimi
różnicami w rozkładach ocen. W przeprowadzonych badaniach empirycznych współczynniki korelacji rangowej ocen utworzonych z zastosowaniem wskaźników jednego rodzaju
(względnych bądź bezwzględnych) zmieniały się w zakresie <0,92; 0,97>, zaś odsetki ocen
identycznych w przedziale <71,6; 90,3%>.
8. W zależności od przyjętej koncepcji oceny, w analizach georóżnorodności można
stosować podejście bardziej konserwatywne, w którym mniejsza liczba pól uzyska ekstremalne wartości ocen, lub podejście bardziej liberalne, w którym efekt modelowania
w większym stopniu będzie promował oceny minimalne i maksymalne, kosztem mniejszej
liczby ocen przeciętnych. Zastosowanie podejścia liberalnego będzie skutkowało większym
zrównoważeniem („spłaszczeniem”) rozkładów ocen. Podejście konserwatywne powinno
być realizowane z zastosowaniem względnych wskaźników różnorodności cząstkowych.
Najlepsze efekty przyniosła klasyfikacja sum ocen kryteriów cząstkowych z zastosowaniem
metody równych przedziałów. Podejście liberalne należy realizować z zastosowaniem miar
bezwzględnych. Przedziały modalne zbiorów ocen są w nich zawsze przesunięte w kierunku
ocen wyższych. W trakcie analiz empirycznych największe zrównoważenie ocen osiągnięto
przy wykorzystaniu metody naturalnych przerw.
9. We współczesnych analizach georóżnorodności dominuje podejście przypominające
model informatywny. Badacze najczęściej kierują się intuicją i wybierają swój subiektywny i przeważnie bardzo ograniczony zespół kryteriów. Ich selekcja nie zawsze ma jednak
podstawy naukowe i dlatego może wzbudzać różne wątpliwości. W świetle prezentowanych
badań uproszczenie analiz, które wykonano z wykorzystaniem zestawu poprawnie dobranych
kryteriów kluczowych, może stanowić dobre przybliżenie rzeczywistej georóżnorodności.
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Oceny georóżnorodności OPN i jego okolic wyrażone modelem informatywnym były bardzo
zbliżone do ewaluacji modelu kompleksowego, uznawanego tu za wzorcowy. Współczynniki
korelacji rangowych Spearmana wynosiły 0,83 (dla modelu relatywnego) i 0,92 (dla modelu bezwzględnego). Nieco gorzej wypadały porównania ocen dla tożsamych pól podstawowych. W przypadku scenariusza opartego na wskaźnikach względnych obserwowano 30,5%
ocen identycznych, a w przypadku scenariusza wykorzystującego wskaźniki bezwzględne
71,6%. Otrzymane wyniki upoważniają do rekomendowania wyboru modelu informatywnego
dla mniej szczegółowych analiz georóżnorodności. Zestaw wykorzystywanych kryteriów
kluczowych powinien być w nich wyłaniany za pomocą jednej z uznawanych metod statystycznych, np. sztucznych sieci neuronowych.
10. W analizach georóżnorodności prowadzonych w skalach szczegółowych stosowane są kryteria ścisłe. Niektóre z nich mogą wykazywać istotne statystycznie, silne i bardzo
silne związki przyczynowo-skutkowe z innymi czynnikami analizy. Ich ujawnienie zawsze
powinno skutkować poprawkami wykorzystywanego modelu georóżnorodności. Przeprowadzone analizy korelacji rangowych, skupień oraz globalne analizy wrażliwości pozwoliły
wykryć, zarówno dla relatywnego, jak i bezwzględnego wariantu badań, szereg par kryteriów
redundantnych. Odkrycie to pozwoliło na sformułowanie alternatywnych modeli nienadmiarowych. W porównaniu z odpowiednimi modelami kompleksowymi charakteryzowały się one
niemal identycznymi strukturami zróżnicowania ocen. Współczynniki korelacji rangowych
Spearmana wynosiły 0,94 (dla modelu relatywnego) i 0,91 (dla modelu bezwzględnego). Dla
scenariusza opartego na wskaźnikach względnych obserwowano 89,0% ocen identycznych,
a w przypadku scenariusza wykorzystującego wskaźniki bezwzględne 63,0%.
11. Dane wykorzystywane w analizach abiotycznych elementów przyrody i reprezentujące zmienne zregionalizowane skokowe powinny być gromadzone w klasach wykorzystujących
format wektorowy. Umożliwia on bezpośrednie zastosowanie algorytmów obliczeniowych
wykorzystujących informację o geometrii obiektów przestrzennych. Ewentualne konwersje
z modelu rastrowego na wektorowy wprowadzają niepotrzebne błędy, które nie pozostają
bez wpływu na ocenę georóżnorodności, dlatego w miarę możliwości należy ich unikać.
12. Cechy krajobrazu reprezentowane przez zmienne zregionalizowane ciągłe oraz skokowe – utworzone w wyniku modelowań (np. hydrologicznych i klimatycznych), są typowo
wyrażone w modelu rastrowym. Wykazują one najczęściej wyższy poziom zróżnicowania
abiotycznych elementów przyrody niż te, które wykorzystują model wektorowy. Powodem
tego jest najczęściej wyższa dokładność materiałów rastrowych. Zbyt wysokie rozdzielczości
stosowane podczas analiz takich danych, nawet przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi
generalizacji, powodują nadreprezentację wysokich ocen różnorodności kryteriów cząstkowych. Rozdzielczość komórek rastrów określona za pomocą metodyki zaproponowanej
przez Hengla (2006) w praktyce okazuje się zbyt duża. Istnieje potrzeba lepszego powiązania
rozdzielczości danych rastrowych z dokładnością wykorzystywanych danych wektorowych.
13. W modelowaniu zróżnicowania podstawowych form rzeźby terenu wykorzystywano
wtórny atrybut topograficzny – Topographic Position Index (Jenness 2006). Do jego klasyfikacji użyto metody Weissa (2001), która do podziału badanej powierzchni na sześć podstawowych kategorii morfologicznych (doliny, dolne części stoków, wypłaszczenia, środkowe części
stoków, górne części stoków oraz krawędzie wierzchowiny / grzbiety) wykorzystuje wartości
350

odchylenia standardowego wysokości punktów znajdujących się w sąsiedztwie analizowanej
komórki. Zaletami metody są: dostępność aplikacji, dobra dokumentacja, wysoka czułość oraz
łatwość stosowania. Największą wadą jest zależność efektów klasyfikacji od zdefiniowanej
geometrii pola sąsiedztwa analizowanej komórki. Dla badanego krajobrazu, przy wielkości
komórki podstawowej cyfrowego modelu wysokościowego równej 10 m × 10 m, właściwy
promień pola sąsiedztwa określono na 80 m.
14. Techniki sztucznych sieci neuronowych, a w szczególności globalna analiza wrażliwości, dostarczają wydajnych narzędzi do badania informatywności oraz redundancji
kryteriów georóżnorodności.
15. Konieczność zastosowania nienadmiarowego modelu georóżnorodności zawsze
powinna skutkować przesunięciem globalnej analizy wrażliwości kryteriów do wstępnej
części etapu syntezy wyników badań (Ryc. 4.2).
16. Obszarowe formy ochrony przyrody w całości swojej przestrzeni powinny cechować
się możliwie wysoką rangą chronionych zasobów. Stały i wysoki poziom zróżnicowania abiotycznych elementów krajobrazu można w nich traktować jako jeden z najbardziej stabilnych
(stałych w czasie) wskaźników poprawności wyznaczenia ich granic. Do jakościowej oceny
zasadności obejmowania obszarów ochroną prawną można wykorzystać analizę autokorelacji
przestrzennej. Metoda ta pozwala z różnym poziomem prawdopodobieństwa kwalifikować
pola do jednego z dwóch typów klastrów: o wysokiej bądź niskiej georóżnorodności. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że pola podstawowe położone wewnątrz obszaru OPN
cechują się wysokimi wartościami georóżnorodności oraz dużą stałością tego parametru.
Na poziomie istotności większym bądź równym 0,1 aż 73,3% powierzchni parku obejmują
tereny cechujące się wysokim poziomem georóżnorodności, natomiast znikomą jego część
(około 1,5% powierzchni) zajmują obszary o niskich wartościach analizowanego parametru.
W przypadku około 25% pozostałej części OPN, ze względu na brak istotności statystycznej,
przynależności do jednego z klastrów nie udało się jednoznacznie określić. Otrzymane wyniki
pozwalają stwierdzić, że obszar parku jest „spójny”, został starannie zaprojektowany i nie
ma w nim mało urozmaiconych fragmentów, które ewentualnie mogłyby zostać wyłączone
ze strefy chronionej.
17. Zmiany granic obszarów chronionych, zwłaszcza te, które mają na celu rozszerzenie
stref objętych ochroną prawną, ze względu na warunki silnej antropopresji i związany z nią
opór społeczny, są trudne do przeprowadzenia i długotrwałe. Pod względem administracyjnym zasady ich realizacji reguluje ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880).
Projekty zmian wymagają mocnej argumentacji opartej na zaawansowanych analizach. Odpowiednich narzędzi dostarczają analizy przestrzenne, a zwłaszcza rozwijająca się analiza
georóżnorodności. Analiza lokalnej autokorelacji LISA pozwoliła na przeprowadzenie oceny
celowości włączenia do OPN wysoko zróżnicowanych obszarów położonych poza jego
granicami. W obszarze otuliny OPN zlokalizowano cztery sektory sąsiadujące z obszarem
parku i cechujące się wysokim poziomem georóżnorodności. Charakteryzują się one różnym
poziomem antropopresji. Przeprowadzone weryfikacje uzasadniły celowość objęcia ochroną
prawną rejonu Sułoszowej oraz okolic Maszyc.
18. Niewielkie fragmenty wierzchowiny położone na wschód od wschodnich granic
OPN, które w analizie autokorelacji zostały wykazane jako obszary o względnie wyższych
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poziomach georóżnorodności (np. P2, Q4, M7 czy P14), stanowią niewielkie enklawy
otoczone obszarami o znacznie niższych poziomach badanego parametru. Występujące
w nich najczęściej przeciętne poziomy zróżnicowania abiotycznych elementów krajobrazu
oraz dominująca rola kryteriów morfologicznych nie stanowią wystarczającej przesłanki do
rozważania włączenia ich w obszar OPN. Dodatkowym argumentem przemawiającym za
pozostawieniem status quo stanowi funkcjonowanie części z nich w ramach istniejących
prawnych form ochrony przyrody (enklawy OPN zlokalizowanej pomiędzy Smardzowicami
a Cianowicami Dużymi oraz w okolicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego).
19. Pola podstawowe o wysokim poziomie georóżnorodności, które w analizie lokalnej autokorelacji okazały się statystycznie nieistotne, oraz pola podstawowe o wysokich
wartościach georóżnorodności otoczone polami o niskich wartościach parametru stanowią
o atrakcyjności krajobrazowej, ale ze względu na charakter punktowy powinny być uwzględniane podczas projektowania mniej restrykcyjnych form ochrony przyrody (np. parków
krajobrazowych, geoparków, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody itp.).
20. Zastosowanie metody przestrzennej autokorelacji georóżnorodności w przypadku
OPN dowodzi jej przydatności do oceny i delimitacji obszarów rekomendowanych do ochrony. Zaletą metody jest łatwość zastosowania i interpretacji efektów modelowania. Pewną
trudnością jest silna zależność otrzymywanych wyników od założonego progu autokorelacji
georóżnorodności. Im jest on większy, tym większa liczba pól podstawowych z większym
poziomem prawdopodobieństwa jest kwalifikowana do jednego z klastrów o wysokim bądź
niskim poziomie parametru. Przeprowadzona analiza inkrementacyjna wykazała, że w opisywanym przypadku właściwa wartość progu sąsiedztwa wynosiła 2000 m.
21. Globalna analiza wrażliwości wykazała, że w przypadku OPN i jego okolic trudno
ad hoc wyróżnić kluczowe kryteria analizy georóżnorodności. Pionowa zmienność strukturalna krajobrazu jest oparta na czynnikach, które wnoszą do modeli małe porcje informacji.
Oznacza to, że wpływy poszczególnych czynników rozpatrywanych osobno są niewielkie,
a co za tym idzie, ewentualne błędy wprowadzane przez nie do modelu są małe. Obserwacje
te potwierdzają zbliżone struktury zróżnicowania georóżnorodności będące efektami modelowania kompleksowego, informatywnego i nienadmiarowego.
22. Oceny georóżnorodności mogą w przyszłości zostać oparte na obiektywnych narzędziach sztucznych sieci neuronowych. Analizy takie to typowe zadania z zakresu klasyfikacji. W porównaniu z podejściem klasycznym umożliwiają one modelowanie nieliniowe.
Najlepszych efektów można się spodziewać przy klasyfikacji w odmianie nadzorowanej.
Wykorzystanie sieci neuronowych wiązałoby się wtedy z obowiązkowym stosowaniem
w analizach tych samych wskaźników, koniecznością zdefiniowania ściśle obowiązujących
kryteriów oraz, co najważniejsze, z przygotowaniem obiektywnych zbiorów uczących. Zbiory
takie powinny zostać opracowane dla różnych typów krajobrazów. Powinny zawierać dużą
liczbę przypadków, proporcjonalną do liczby zdefiniowanych kryteriów. Dopóki nauka nie
wypracuje takich wzorców, jedynym rozwiązaniem pozostaje analiza na podstawie eksperckich zbiorów uczących. Należy pamiętać, że najczęściej cechują się one jednak pewną dozą
subiektywizmu oraz niewielką liczbą przypadków. To z kolei znacznie ogranicza możliwości
ich stosowania. Opracowanie takiej metody umożliwi obiektywne porównania ocen w różnych
zakresach przestrzennych.
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TOMASZ BARTUŚ

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu
w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie
Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Streszczenie

Analizy abiotycznych komponentów krajobrazu, a zwłaszcza georóżnorodności, coraz
częściej znajdują uznanie we współczesnych ocenach środowiska. Badania takie szczególnie
mogą pomóc przy projektowaniu zmian granic lub tworzeniu nowych obszarowych form
ochrony przyrody. Z uwagi na przedmiot rozważań metodyka takich badań powinna cechować
się wykorzystaniem szerokiego zakresu kryteriów i wyjątkową starannością. W bibliografii
dotyczącej oceny georóżnorodności przewijają się bardzo różne podejścia badawcze. Dominują jednak uproszczone analizy wykonywane na podstawie zróżnicowanych, eksperckich
zestawów kryteriów. Celem prezentowanych badań było opracowanie metodyki opisu i oceny
różnorodności abiotycznych elementów krajobrazu obszarów chronionych bądź kwalifikowanych do objęcia ochroną prawną. Badaniom poddano obszar Ojcowskiego Parku Narodowego
i jego najbliższych okolic. W ilościowym opisie struktury krajobrazu uwzględniono budowę
geologiczną, rzeźbę terenu, wody powierzchniowe, gleby oraz klimat. Ich różnorodność
scharakteryzowano za pomocą dwóch odrębnych typów kryteriów cząstkowych – względnych
(opartych na liczebnościach elementów, ich kategorii bądź długości) i bezwzględnych (wykorzystujących głównie wskaźniki entropii). Łącznie zdefiniowano 43 kryteria obu rodzajów.
Dla każdego typu kryteriów ocenę georóżnorodności sporządzono z zastosowaniem trzech
niezależnych metod badawczych, co łącznie dało sześć wariantów obliczeniowych. Zasadniczą
część badań przeprowadzono z użyciem tzw. modelu kompleksowego, który wykorzystywał
pełne zestawy kryteriów. Otrzymane wyniki konfrontowano z opracowanymi za pomocą
technik sztucznych sieci neuronowych dwoma procedurami alternatywnymi: używającym
kryteriów kluczowych modelem informatywnym oraz wykorzystującym kryteria nieredundantne modelem nienadmiarowym. Wyborów kryteriów kluczowych i nieredundantnych
dokonano za pomocą sztucznych sieci neuronowych i globalnej analizy wrażliwości, zaś
weryfikacja granic istniejących obszarów chronionych rejonu OPN oraz analiza celowości
objęcia ochroną prawną wybranych obszarów spoza OPN odbywała się z wykorzystaniem
analizy lokalnej autokorelacji georóżnorodności.
W efekcie modelowania kompleksowego georóżnorodności, przy zastosowaniu kryteriów względnych i bezwzględnych oraz różnych metod klasyfikacji, otrzymano zbiory
ocen cechujące się odmiennymi rodzajami rozkładów. W przypadku ewaluacji względnych
były to rozkłady zbliżone do normalnego, w których mniejsza liczba pól uzyskała oceny
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bardzo niskie i bardzo wysokie. Z kolei oszacowania uwzględniające kryteria bezwzględne
cechowały się rozkładami bardziej równomiernymi, które w większym stopniu promowały
oceny minimalne i maksymalne, a w mniejszym oceny przeciętne. Odkryte właściwości
można wykorzystać na etapie projektowania badań, przy wyborze bardziej konserwatywnej
lub bardziej liberalnej strategii oceniania. Cechy rozkładów można dodatkowo wzmocnić,
wykorzystując odpowiednie schematy klasyfikacyjne.
Jak wspomniano, analizy georóżnorodności są najczęściej wykonywane na podstawie
eksperckich zestawów kryteriów. Pojawiają się więc uzasadnione pytania – które z kryteriów
i na jakiej podstawie należy uznać za najważniejsze? Odpowiedź, którą zawarto w części badań
poświęconej modelowi informatywnemu georóżnorodności, była ważnym elementem prezentowanych badań. Przeprowadzone analizy wskazują, że uproszczenie modelu kompleksowego,
które wykonano na podstawie zestawu poprawnie dobranych kryteriów kluczowych, może
stanowić dobre przybliżenie rzeczywistej georóżnorodności. Oceny georóżnorodności OPN
i jego okolic wyrażone modelem informatywnym były bardzo zbliżone do ewaluacji modelu
kompleksowego, uznawanego tu za wzorcowy. Porównanie ewaluacji cechowało się silnymi
pozytywnymi związkami korelacyjnymi, a odsetek ocen tożsamych sięgał nawet ponad 70%.
Otrzymane wyniki upoważniają do rekomendowania wyboru modelu informatywnego dla
mniej wymagających analiz georóżnorodności.
Prawdopodobnie najważniejszą częścią przeprowadzonych badań było jednak opracowanie nienadmiarowego modelu georóżnorodności. Jego idea nawiązuje do koncepcji
holistycznej środowiska przyrodniczego, w myśl której różne czynniki środowiskowe mogą
wykazywać pomiędzy sobą silne związki przyczynowo-skutkowe. Ich występowanie może
powodować nadmiarowość informacji w modelu kompleksowym. Przeprowadzone analizy
korelacji rangowych, skupień oraz globalne analizy wrażliwości pozwoliły wykryć takie
związki zachodzące pomiędzy niektórymi parami kryteriów. Usunięcie z modeli kryteriów
redundantnych pozwoliło na sformułowanie modeli nienadmiarowych. W stosunku do modelu
kompleksowego cechowały się one podobnymi strukturami zróżnicowania georóżnorodności
i wysokim odsetkiem ocen tożsamych. Modele nienadmiarowe należy uznać za najbardziej
poprawny sposób oceny georóżnorodności.
Delimitacja obszarowych form ochrony przyrody, takich jak parki narodowe, krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty i inne nie powinna odbywać się na
podstawie dokumentacji pojedynczych wystąpień nawet najciekawszych obiektów. Do tego
celu doskonale nadają się formy ochrony punktowej. W prezentowanych badaniach ocena
zasadności objęcia obszarów ochroną prawną została uzależniona od przestrzennej autokorelacji georóżnorodności. Metoda ta pozwala z różnym poziomem prawdopodobieństwa
kwalifikować obszary do jednego z dwóch typów klastrów: o wysokiej bądź niskiej wartości
parametru. Obszary, które zamierzamy objąć ochroną prawną, powinny cechować się wysokim
prawdopodobieństwem przynależności do klastrów pól o wysokich wartościami georóżnorodności. Badania wykazały, że obszar OPN w większości swojej powierzchni cechuje się
wysoką georóżnorodnością i został starannie zaprojektowany. Pola o wysokich wartościach
parametru znajdujące się poza obszarami chronionymi traktowano jako potencjalny zasób
umożliwiający powiększenie strefy chronionej parku. W najbliższym otoczeniu OPN odkryto
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cztery takie strefy. Weryfikacja oparta na analizie poziomu antropopresji w przypadku dwóch
z nich (w rejonach Sułoszowej oraz Maszyc) uzasadniła celowość objęcia ochroną prawną.
Przedstawiona rozprawa porządkuje różne kwestie związane z oceną georóżnorodności,
zwłaszcza w zakresie wykorzystania różnych wskaźników oceny, zestawu stosowanych kryteriów oraz stosowanych modeli obliczeniowych. W sposób spójny przedstawia metodykę
wykorzystania analizy georóżnorodności do oceny i delimitacji obszarów chronionych. Dzięki
szerokiemu zakresowi prezentowanej problematyki porządkuje i uzupełnia paradygmat georóżnorodności jako niezależnej dyscypliny badawczej.

TOMASZ BARTUŚ

Structure and diversity of abiotic landscape components
in the assessment and delimitation of protected areas
on the example of the Ojców National Park and its surroundings

Summary

The abiotic landscape components analyzes, especially geodiversity, are used more and
more often in contemporary environmental assessments. Such research can especially help in
designing border changes or delimitations of the new area forms of nature protection. Due to
the subject of considerations, the methodology of such research should be characterized by
the use of a wide range of criteria and exceptional diligence. There are very different research
approaches in the bibliography on geodiversity assessment. However, simplified analyzes
based on different expert sets of criteria dominate. The aim of the presented research was to
develop a methodology for describing and assessing the diversity of abiotic landscape elements
of the protected areas or the areas eligible for legal protection. The area of Ojców National
Park (ONP) and its immediate surroundings was examined. The quantitative description of the
landscape structure includes geological structure, relief, surface water, soil and climate. Their
diversity was characterized by two separate types of partial criteria – relative (based on the
number of elements, their category or length) and absolute (using mainly entropy indicators).
A total of 43 criteria of both types were defined. For each type of criteria, the assessment of
geodiversity was prepared using three independent research methods, which gives a total of
six calculation options. The main part of the research was carried out using a comprehensive
model that used full sets of criteria. The obtained results were confronted with two alternative
procedures developed using artificial neural network techniques: using crucial criteria – the
informative model and using non-redundant criteria – the non-redundant model. The selection
of crucial and non-redundant criteria was made using artificial neural networks and global
sensitivity analysis. Verification of the ONP area boundaries, the boundaries of the other
existing protected areas and the analysis of the desirability of legal protection of selected
areas outside the ONP was carried out using the local autocorrelation of geodiversity analysis.
As a result of comprehensive geodiversity modeling, using sets of relative and absolute
criteria and different classification methods, sets of evaluations were obtained with different
types of distributions. For relative evaluations, they were close to normal, in which fewer
fields received very low and very high ratings. In turn, the estimates taking into account the
absolute criteria were characterized by more uniform distributions, which to a greater extent
promoted minimum and maximum ratings, and to a lesser extent – average ratings. Discovered properties can be used at the research design stage, when choosing a more conservative
or more liberal assessment strategy. Distribution features can be further enhanced by using
appropriate classification schemes.
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As already mentioned, the geodiversity analyzes are most often performed on the basis
of expert sets of criteria. So there are justified questions – which criteria and on what basis
should be considered the most important? The answer that was included in the part of the
research devoted to the geodiversity informative model was an important element of the presented research. The conducted analyzes indicate that simplifications of the comprehensive
model, which were made on the basis of a set of correctly selected crucial criteria, can be
a good approximation of the real geodiversity. The assessments of the diversity of the ONP
and its surroundings expressed by the informative model were very similar to the evaluation
of the comprehensive model, considered here as a benchmark. Comparison of evaluations was
characterized by strong positive correlations and the percentage of identical grades reached
even over 70%. The obtained results authorize to recommend the choice of the information
model for less demanding geodiversity analyzes.
Probably the most important part of the research was, however, the development of
a non-redundant model of the geodiversity. His idea refers to the holistic concept of the natural
environment, according to which various environmental factors can show strong cause and
effect relationships among themselves. Their occurrence may cause information redundancy
in the comprehensive model. The conducted rank correlation, cluster and global sensitivity
analyzes allowed to detect such relationships between certain pairs of the criteria. Removing
redundant criteria from the models allowed for the formulation of the non-redundant models.
Compared to the comprehensive models, they were characterized by similar structures of the
geodiversity and a high percentage of identical assessments. Non-redundant models should
be considered the most correct way to extrapolate of the real geodiversity.
Delimitation of area forms of nature protection such as national parks, landscape parks,
protected landscape areas, reserves and others should not be based on documentation of
an individual occurrences of even the most interesting objects. Point protection forms are
perfect for this. In the presented research, delimitation of the new legal protection areas was
dependent on the spatial autocorrelation of the geodiversity. This method allows to qualify
areas with specific probability to the one of two types of clusters: with high or low parameter
value. Areas that we intend to cover legal protection should be characterized by a high probability of belonging to clusters of fields with high geodiversity values. Studies have shown
that the ONP area in most of its area is characterized by high geodiversity and has been
carefully designed. Fields with high parameter values outside protected areas were treated
as a potential resource enabling the extension of the park’s protected zone. Four such zones
have been discovered in the immediate vicinity of the OPN area. Verification based on the
anthropopression analysis in two of them (in the Sułoszowa and Maszyce areas) justified the
desirability of legal protection.
The presented dissertation organizes various issues related to the assessment of the
geodiversity, especially within the use of various assessment indicators, a set of criteria and
the models calculation. Consistently presents the methodology for using the geodiversity
analysis to assess and delimitate protected areas. Due to the wide range of issues presented, it
organizes and complements the geodiversity paradigm as an independent research discipline.

Załączniki

Ryc. 7.20. Georóżnorodność względna (1) i bezwzględna (2) OPN i jego okolic (modele kompleksowe); klasyfikacja metodą: A – naturalnych przerw, B – równych przedziałów, C – odchylenia standardowego; 1 – obszar OPN, 2 – ciek powierzchniowy

Zał. 1
Charakterystyka topoklimatów rejonu OPN
Geometria zboczy
Typ
topoklimatu

Użytkowanie
terenu

Forma
morfologiczna

nachylenie

ekspozycja

Dzień
krzywizna

Albedo

Noc

względny wpływ czynników topograficznych
na saldo bilansu promieniowania krótkofalowego
nachylenie

ekspozycja

albedo

horyzont

składniki bilansu
cieplnego

saldo
promieniowania
długofalowego

składniki bilansu
cieplnego

1.1.

n.z.

zbocza

5–30°

SE; S; SW

wypukłe

0,16–0,32

K* > K*st

K* > K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H > Hst

1.2.1

n.z.

zbocza

5–30°

E; W

wypukłe

0,16–0,32

K* > K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H > Hst

1.2.2

n.z.

zbocza

0–5°

N; S

wypukłe

0,16–0,32

K* ≈ K*st

K* < K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H > Hst

1.3

n.z.

zbocza

5–30°

N; NE; NW

wypukłe

0,16–0,32

K* > K*st

K* < K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H > Hst

1.4.1

n.z.

zbocza

0–5°

różne

wypukłe

0,16–0,32

różne

różne

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H > Hst

1.4.2

n.z.

zbocza

różne

SE, SW, E, W, NE, NW

wypukłe

0,16–0,32

różne

różne

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H > Hst

1.5

n.z.

zbocza

30–90°

SE; S; SW

wypukłe

0,16–0,32

K* > K*st

K* > K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H > Hst

1.6

n.z.

zbocza

30–90°

N; NE; NW

wypukłe

0,16–0,32

K* > K*st

K* < K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H > Hst

1.7

n.z.

zbocza

30–90°

E; W

wypukłe

0,16–0,32

K* > K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H > Hst

2.1

n.z.

wierzchowina*

–

–

płaskie

0,16–0,32

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H ≈ Hst; G > H

2.2

n.z.

wierzchowina**

–

–

płaskie

0,16–0,32

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H ≈ Hst; G ≈ H

2.3

n.z.

wierzchowina***

–

–

płaskie

0,16–0,32

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

–

–

H ≈ Hst; G < H

3.1

n.z.

szerokie dna dolin

–

–

wklęsłe

0,12–0,32

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* < K*st

E>H

–

H < Hst

3.2

n.z.

suche dna dolin

–

–

wklęsłe

0,12–0,32

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* < K*st

E≈H

–

H < Hst

3.3

n.z.

wąskie dna dolin

–

–

wklęsłe

0,12–0,32

K* < K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* < K*st

E<H

–

H < Hst

4.1

z.

zbocza

5–30°

SE; S; SW

różne

~0,17

K* > K*st

K* > K*st

K* > K*st

K* ≈ K*st

–

L* > L*st

–

4.2.1

z.

zbocza

5–30°

E; W

różne

~0,17

K* > K*st

K* ≈ K*st

K* > K*st

K* ≈ K*st

–

L* > L*st

–

4.2.2

z.

wierzchowiny

–

–

płaskie

~0,17

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* > K*st

K* ≈ K*st

–

L* > L*st

–

4.3

z.

zbocza

5–30°

N; NE; NW

różne

~0,17

K* > K*st

K* < K*st

K* > K*st

K* ≈ K*st

–

L* > L*st

–

4.4

z.

podmokłe dna dolin

–

–

płaskie

~0,17

K* < K*st

K* ≈ K*st

K* > K*st

K* < K*st

–

L* > L*st

–

4.5

z.

zbocza

30–90°

SE; S; SW

różne

~0,17

K* > K*st

K* > K*st

K* > K*st

K* ≈ K*st

–

L* > L*st

–

4.6

z.

zbocza

30–90°

N; NE; NW

różne

~0,17

K* > K*st

K* < K*st

K* > K*st

K* ≈ K*st

–

L* > L*st

–

4.7

z.

zbocza

30–90°

E; W

różne

~0,17

K* > K*st

K* ≈ K*st

K* > K*st

K* ≈ K*st

–

L* > L*st

–

4.8

z.

suche dna dolin

–

–

płaskie

~0,17

K* < K*st

K* ≈ K*st

K* > K*st

K* < K*st

–

L* > L*st

–

5.1

a.

zbocza

różne

różne

różne

0,1–0,4

K* > K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

A>0

–

H > Hst

5.2

a.

równiny

–

–

płaskie

0,1–0,4

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

A>0

–

H ≈ Hst

5.3

a.

dna dolin

–

–

płaskie

0,1–0,4

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

K* < K*st

A>0

–

H < Hst

6.1

w.

zbiorniki wodne

–

–

płaskie

0,02–0,59

K* ≈ K*st

K* ≈ K*st

różne

K* < K*st

B> >0

–

H < 0; E < 0

7.1

s.

zbocza, ostańce

różne

różne

~0,45

K* > K*st

różne

K* < K*st

K* ≈ K*st

–

L* > L*st

H > > Hst

Gdzie: n.z. – obszary niezalesione, z. – obszary zalesione, a. – obszary przekształcone antropogenicznie, w. – zbiorniki wodne, s. – wychodnie skalne, * – fragmenty wierzchowiny pozbawione gęstej roślinności i związane z występowaniem gleb zwartych (nieporowatych, dobrze uwilgotnionych),
** – fragmenty wierzchowiny pokryte przez gleby średnio zwarte (najczęściej użytkowane rolniczo), *** – fragmenty wierzchowiny pokryte przez gleby porowate suche (piaski, przesuszone torfy), wypukłe – fragmenty zboczy o reliefie wypukłym, płaskie – obszary płaskie, wklęsłe – fragmenty
zboczy o reliefie wklęsłym, K*st – saldo promieniowania krótkofalowego występującego na powierzchni przyjętej za standardową (tzn. płaskiej, o niezasłoniętym horyzoncie, pokrytej niską roślinnością trawiastą), L*st – saldo promieniowania długofalowego występującego na powierzchni przyjętej za
standardową; pozostałe oznaczenia jak w tekście

Zał. 2
Miary krajobrazowe cech krajobrazu modelowanych za pomocą geometrii powierzchniowej, poziom krajobrazu
Cecha krajobrazu

NP [–]

PD [liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

PR [–]

SHDI [–]

SIDI [–]

SHEI [–]

Litologia

608

6,8

30,8

734860

81,7

14

1,2

0,6

0,5

Stratygrafia

300

3,3

30,6

658530

73,2

6

1,0

0,5

0,6

Ekspozycja stoków

3958

44,0

1,3

1736820

193,0

9

2,0

0,9

0,9

Nachylenie stoków (według podziału
Paszyńskiego 1980)

336

3,7

34,3

559320

62,1

3

0,7

0,5

0,6

Nachylenie stoków (kat. 5°)

742

8,2

38,3

94500

105,5

9

1,0

0,5

0,4

Krzywizna planarna

2743

30,5

34,3

1192630

132,5

3

1,0

0,6

0,9

Krzywizna wertykalna

1173

13,0

34,3

1027240

114,1

3

1,0

0,6

0,9

Podstawowe elementy rzeźby terenu

6787

75,4

15,2

1705530

189,5

6

1,7

0,8

0,9

8

0,1

34,5

63430

7,0

7

1,8

0,8

0,9

Zlewnie elementarne
Gleby, typy

484

5,4

11,2

681160

75,7

14

1,7

0,8

0,7

Gleby, gatunki

113

1,3

67,9

303220

33,7

7

0,8

0,4

0,4

Topoklimaty

7468

83,5

4,7

1950040

218,0

23

2,7

0,9

0,8

NP – liczba płatów, PD – gęstość płatów, LPI – wskaźnik największej jednostki, TE – długość krawędzi jednostek, ED – gęstość granic, PR – liczba kategorii płatów, SHDI – entropia, wskaźnik różnorodności Shannona–Weavera, SIDI – wskaźnik
różnorodności Simpsona, SHEI – wskaźnik równomierności Shannona

Zał. 3
Miary krajobrazowe zmienności litologii rejonu OPN, poziom kategorii
Litologia

CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED
[m/ha]

AREA
(śr.) [ha]

AREA
(wsp. zm.) [%]

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
PLADJ [%]
(wsp. zm.) [%]

IJI [%]

AI [%]

5792,1

64,36

41

0,50

30,80

456390

50,70

141,3

342,7

2,2

59,4

0,50

97,9

53,9

98,0

mg

0,9

0,01

2

0,02

0,01

570

0,10

0,5

23,1

1,5

3049,0

0,01

78,6

34,1

88,3

mt

0,8

0,01

2

0,02

0,01

620

0,10

0,4

6,3

1,2

3148,6

0,01

80,4

27,0

90,7

n

699,5

7,77

106

1,20

0,70

323630

36,00

6,6

142,9

2,9

152,5

0,20

88,3

38,9

88,7

o + w + me

203,5

2,26

23

0,30

0,70

36370

4,00

8,8

155,1

1,5

350,0

0,10

95,4

33,9

96,1

1,1

0,01

2

0,02

0,01

800

0,10

0,6

26,8

1,3

398,5

0,01

82,1

40,8

91,1

l

p
p+i
p + z + gl
rs

0,6

0,01

1

0,01

0,01

420

0,04

0,6

0,0

1,3

–

–

82,8

25,4

95,3

327,0

3,63

6

0,10

2,20

91630

10,20

54,5

123,7

5,0

945,9

0,01

92,9

42,5

93,4

5,8

0,06

4

0,04

0,02

2740

0,30

1,5

19,5

1,4

1 676,4

0,01

88,3

64,7

92,1

ru + gl

263,0

2,92

30

0,30

1,00

45340

5,00

8,8

190,2

1,4

366,5

0,01

95,7

38,8

96,3

wł (oraz wł i wsk nierozdz.)

1371,3

15,24

145

1,60

0,90

373050

41,50

9,5

145,4

2,1

62,8

0,40

93,1

58,4

93,4

wme

1,6

0,02

1

0,01

0,02

800

0,10

1,6

0,0

1,5

N/A

N/A

87,5

0,0

95,2

wsk

331,3

3,68

242

2,70

0,20

136380

15,20

1,4

175,1

1,3

92,3

0,13

89,7

48,5

90,1

1,6

0,02

3

0,03

0,01

980

0,10

0,5

43,6

1,3

1 250,1

0,01

82,6

35,1

89,8

zc + p

CA – powierzchnia kategorii, PLAND – procentowy udział kategorii w krajobrazie, NP – liczba płatów, PD – gęstość płatów, LPI – wskaźnik największej jednostki, TE – długość krawędzi jednostek, ED – gęstość granic, AREA (śr.) – wartość średnia powierzchni płatów, AREA (wsp. zm.) – współczynnik zmienności powierzchni płatów, SHAPE (śr.) – wartość średnia wskaźników kształtu, ENN (śr.) – średnia odległość do najbliższego elementu danej kategorii, ENN (wsp. zm.) – współczynnik zmienności odległości do najbliższego elementu danej kategorii, PLADJ – procent identycznego
sąsiedztwa, IJI – wskaźnik zróżnicowania granic, AI – wskaźnik agregacji. Litologia: l – lessy; mg – margle glaukonitowe, mt – martwice wapienne, n – namuły den dolinnych, o + w + me – opoki z czertami, wapienie margliste i margle, p – piaski, p + i – piaski miejscami ilaste i iły, p + z + gl – piaski
i żwiry oraz mułki, gliny i piaski (mady) tarasów zalewowych 0,5–3 m n.p. rzeki, rs – rumosze skalne, ru + gl – rumosze krzemienne i gliny z krzemieniami, zwietrzelinowe, wł – wapienie ławicowe z krzemieniami (oraz nierozdzielone wapienie ławicowe i skaliste), wme – wapienie margliste, płytowe,
wsk – wapienie skaliste, zc + p – zlepieńce, miejscami piaskowce wapniste i piaski

Zał. 4
Miary krajobrazowe zmienności stratygraficznej rejonu OPN, poziom kategorii
Stratygrafia
J 2 + J3
Cr3

C

AREA (śr.)
AREA
[ha]
(wsp. zm.) [%]

CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

1668,3

18,53

166

1,80

2,10

369530

41,1

10,1

2,7

0,03

4

0,04

0,01

1 440

0,2

0,7

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

197,8

1,8

78,7

0,24

94,4

54,1

94,6

58,8

1,2

923,5

0,01

85,6

37,9

91,3

Cr3

204,9

2,30

24

0,30

0,72

37110

4,1

8,5

163,1

1,5

395,5

0,10

95,3

51,3

96,0

PG

265,7

3,00

31

0,30

1,04

45940

5,1

8,6

193,2

1,4

466,4

0,01

95,7

54,9

96,3

QP4

5772,5

64,13

41

0,50

30,62

457570

50,8

140,8

341,0

2,1

54,0

0,60

97,9

66,6

98,0

Q

1085,8

12,10

34

0,40

5,91

405470

45,1

295,5

4,0

183,1

0,10

90,6

51,1

90,8

St3 + Cp1

H

Stratygrafia: J2 + J3 – jura środkowa i późna, Cr3 – późna kreda (cenoman), Cr3
C

St3 + Cp1

31,9

– późna kreda (santon i kampan), PG – paleogen, Q – plejstocen, Q – holocen, pozostałe symbole jak w Zał. 3
P4

H

Zał. 5
Miary krajobrazowe zmienności ekspozycji stoków rejonu OPN, poziom kategorii
Ekspozycja
stoków

AREA (śr.)
AREA
[ha]
(wsp. zm.) [%]

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

278,6

1,5

113,6

0,3

93,2

37,6

93,4

4,7

238,2

1,8

97,7

0,3

92,0

46,6

92,2

1,9

225,8

1,7

55,6

0,7

87,7

36,1

88,0

CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

N

1174,1

13,0

358

4,0

1,3

316090

35,1

3,3

NE

1579,6

17,6

336

3,7

0,9

498580

55,4

E

1189,3

13,2

625

6,9

0,4

576690

64,1

SE

1207,1

13,4

407

4,5

0,5

617030

68,6

3,0

198,0

2,2

73,3

0,4

87,1

48,6

87,4

S

1539,5

17,1

557

6,2

0,7

469590

52,2

2,8

276,3

1,5

69,8

0,6

92,3

36,5

92,5

SW

1078,3

12,0

278

3,1

0,5

391060

43,5

3,9

194,5

1,8

105,5

0,3

90,8

51,5

91,1

W

616,3

6,8

414

4,6

0,5

288480

32,1

1,5

227,2

1,6

86,6

0,4

88,2

37,6

88,5

NW

602,2

6,7

313

3,5

0,3

275160

30,6

1,9

195,8

1,7

140,9

0,2

88,5

50,1

88,9

Poziome

13,7

0,2

670

7,4

0,002

40960

4,6

0,02

78,9

1,0

108,3

0,1

25,1

99,2

25,8

Symbole jak w Zał. 3

Zał. 6
Miary krajobrazowe zmienności nachyleń stoków rejonu OPN (kategorie pięciostopniowe), poziom kategorii
Nachylenie
stoków

CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

0–5°

6076,4

67,5

140

1,60

38,30

459150

51,00

AREA (śr.)
AREA
[ha]
(wsp. zm.) [%]
43,4

821,1

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

1,7

62,3

0,50

98,0

0,0

98,1

5–10°

1866,7

20,7

195

2,20

13,00

715910

79,50

9,6

880,1

1,9

84,4

0,30

90,3

31,4

90,5

10–15°

616,2

6,8

133

1,50

0,70

403080

44,80

4,6

199,7

2,7

100,2

0,20

83,6

31,5

83,9

15–20°

293,0

3,3

128

1,42

0,30

210600

23,40

2,3

187,7

2,2

104,9

0,20

82,0

29,7

82,5

20–25°

115,9

1,3

94

1,00

0,10

82920

9,20

1,2

157,7

1,8

149,7

0,20

82,1

25,7

82,9

25–30°

26,8

0,3

40

0,40

0,10

21460

2,40

0,7

176,0

1,5

228,4

0,10

80,0

18,3

81,5

30–35°

3,1

0,0

8

0,10

0,01

3900

0,40

0,4

126,3

1,7

198,8

0,10

68,9

29,5

73,1

35–40°

1,5

0,0

2

0,02

0,01

1580

0,20

0,8

13,3

2,2

1337,0

0,01

73,7

27,2

80,4

40–45°

0,4

0,0

2

0,02

0,01

400

0,04

0,2

85,4

1,1

64,0

0,40

75,6

0,0

89,9

Symbole jak w Zał. 3

Zał. 7
Miary krajobrazowe zmienności nachyleń stoków rejonu OPN (według podziału Paszyńskiego 1980), poziom kategorii
AREA (śr.)
AREA
[ha]
(wsp. zm.) [%]

CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

0–5°

5339,2

59,3

144

1,6

34,3

541420

60,2

37,1

5–30°

3629,0

40,3

160

1,8

26,5

559320

62,1

30–45°

31,9

0,4

32

0,4

0,1

17900

2,0

Nachylenie stoków

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

834,4

1,8

77,6

0,30

97,3

0,0

97,5

22,7

830,4

1,7

78,0

0,20

96,1

20,4

96,3

1,0

167,6

1,5

360,6

0,03

86,0

0,0

87,5

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

Symbole jak w Zał. 3

Zał. 8
Miary krajobrazowe zmienności krzywizny planarnej rejonu OPN, poziom kategorii
Kategorie krzywizny
planarnej

AREA (śr.)
AREA
[ha]
(wsp. zm.) [%]

CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

Doliny

1595,0

17,7

1 412

15,7

0,4

929040

103,2

1,1

267,0

1,6

35,2

1,0

85,4

89,2

85,6

Obszary płaskie

5339,0

59,3

173

1,9

34,3

550620

61,2

30,9

915,7

1,7

72,4

0,4

97,3

99,9

97,4

Grzbiety

2066,1

23,0

1 158

12,9

0,5

905600

100,6

1,8

241,7

1,6

41,0

0,9

89,0

87,0

89,2

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

Symbole jak w Zał. 3

Zał. 9
Miary krajobrazowe zmienności krzywizny wertykalnej rejonu OPN, poziom kategorii
Kategorie krzywizny
wertykalnej

AREA (śr.)
AREA
[ha]
(wsp. zm.) [%]

CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

Wypukłe

2184,3

24,3

468

5,2

1,9

733360

81,5

4,7

304,3

1,8

54,4

0,6

91,6

93,4

91,8

Płaskie

5338,6

59,3

152

1,7

34,3

550510

61,2

35,1

857,6

1,8

72,8

0,4

97,3

99,7

97,4

Wklęsłe

1477,1

16,4

553

6,1

7,6

770610

85,6

2,7

1105,0

1,8

53,9

0,6

86,9

95,9

87,1

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

Symbole jak w Zał. 3

Zał. 10
Miary krajobrazowe zmienności podstawowych form rzeźby terenu rejonu OPN, poziom kategorii
AREA (śr.)
AREA
[ha]
(wsp. zm.) [%]

CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

Doliny

1447,3

16,1

171

1,9

9,0

399870

44,4

8,5

740,0

1,6

126,6

0,1

93,0

57,8

93,2

Dolne części stoków

609,5

6,8

2444

27,2

0,2

605450

67,3

0,2

392,9

1,3

46,0

0,5

74,9

74,4

75,2

Wypłaszczenia
wierzchowinowe

3293,0

36,6

240

2,7

15,2

540280

60,0

13,7

778,1

1,5

89,0

0,3

95,8

67,0

96,0

Środkowe części stoków

1051,0

11,7

1538

17,1

0,3

728530

80,9

0,7

260,9

1,5

38,2

0,8

82,6

96,7

82,9

Górne części stoków

1195,1

13,3

1 992

22,1

0,3

755100

83,9

0,6

312,8

1,3

49,4

0,6

84,1

73,5

84,4

Krawędzie wierzchowiny
/ grzbiety

1404,2

15,6

402

4,5

0,5

381830

42,4

3,5

169,6

1,4

126,3

0,1

93,1

55,4

93,3

Forma rzeźby terenu

Symbole jak w Zał. 3

Zał. 11
Miary krajobrazowe zmienności zlewni elementarnych rejonu OPN, poziom kategorii
CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

AREA (śr.)
[ha]

AREA
(wsp. zm.) [%]

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

Prądnika

3105,3

34,5

1

0,01

34,5

40810

4,5

3105,3

0,0

2,1

–

–

99,6

85,7

99,8

Doliny Zachwytu

414,4

4,6

1

0,01

4,6

9550

1,1

414,4

0,0

1,4

–

–

99,3

36,1

99,8

Zlewnia

Minóżki

1364,6

15,2

2

0,02

15,1

14350

1,6

682,3

99,1

1,7

510

0,01

99,5

59,0

99,8

Sąspówki

1271,6

14,1

1

0,01

14,1

20080

2,2

1271,6

0,0

1,5

–

–

99,6

45,0

99,8

Korzkiewki

1212,7

13,5

1

0,01

13,5

16950

1,9

1212,7

0,0

1,6

–

–

99,6

37,4

99,8

Będkówki

1094,4

12,2

1

0,01

12,2

11420

1,3

1094,4

0,0

1,5

–

–

99,5

38,7

99,8

Kluczwody

537,0

6,0

1

0,01

6,0

13700

1,5

537,0

0,0

1,8

–

–

99,2

52,1

99,6

Symbole jak w Zał. 3

Zał. 12
Miary krajobrazowe zmienności typów gleb rejonu OPN, poziom kategorii
CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

AREA (śr.)
[ha]

AREA
(wsp. zm.) [%]

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

B

1321,03

14,7

89

1,00

2,2

221090

24,6

14,8

196,1

1,9

170,1

0,04

95,6

74,0

95,9

Bd

280,95

3,1

32

0,40

0,5

115140

12,8

8,8

101,2

2,9

393,0

0,01

89,6

59,6

90,1

Bw

2220,46

24,7

78

0,90

4,4

284990

31,7

28,5

200,4

1,9

127,5

0,10

96,7

73,6

96,9

Typ gleb

Bwd

25,76

0,3

4

0,04

0,1

10720

1,2

6,4

60,5

2,6

1006,6

0,01

89,4

50,8

91,2

F

43,28

0,5

7

0,10

0,2

14740

1,6

6,2

101,4

2,1

447,1

0,10

91,2

74,4

92,6

OGW

24,96

0,3

13

0,10

0,1

11480

1,3

1,9

92,7

1,8

414,4

0,10

88,5

67,6

90,3

Pb

92,34

1,0

15

0,20

0,2

18820

2,1

6,2

97,5

1,4

332,8

0,10

94,9

34,6

95,9

Pt

3561,54

39,6

52

0,60

11,2

345010

38,3

68,5

237,5

2,1

135,1

0,05

97,5

76,1

97,7

R

61,66

0,7

21

0,20

0,1

26550

3,0

2,9

58,6

1,8

580,7

0,01

89,1

69,9

90,2

Rb

538,63

6,0

71

0,80

0,6

151570

16,8

7,6

137,9

1,9

201,6

0,03

92,9

67,9

93,3

Rbrm

134,77

1,5

52

0,60

0,3

53060

5,9

2,6

167,2

1,7

151,0

0,10

90,2

59,7

90,9

Rw

27,72

0,3

7

0,10

0,1

8340

0,9

4,0

114,6

1,6

1033,9

0,01

92,5

59,4

94,3

antr

455,64

5,1

26

0,30

1,2

79300

8,8

17,5

126,0

1,9

436,0

0,01

95,6

53,0

96,0

nieznane

211,2

2,3

17

0,20

0,7

21270

2,4

12,4

159,1

1,4

644,0

0,01

97,0

55,1

97,6

Typy gleb: B – brunatne właściwe, Bd – brunatne deluwialne, Bw – brunatne wyługowane, Bwd – brunatne wyługowane dyluwialne, F – mady rzeczne brunatne, OGW – opadowo-glejowe właściwe, Pb – płowe bielicowe, Pt – płowe typowe, R – rędziny o słabo wykształconym
profilu, Rb – rędziny brunatne, Rbrm – rędziny brunatne mieszane, Rw – rędziny właściwe, antr – obszarów przekształconych antropogenicznie, nieznane – gleby nieznane, pozostałe symbole jak w Zał. 3

Zał. 13
Miary krajobrazowe zmienności gatunków gleb rejonu OPN, poziom kategorii
CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

AREA (śr.)
[ha]

AREA
(wsp. zm.) [%]

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

gp

97,9

1,1

15

0,2

0,3

21180

2,4

6,5

100,7

1,6

509,0

0,01

94,3

44,9

95,2

gl

180,2

2,0

26

0,3

0,4

50640

5,6

6,9

113,9

1,9

669,1

0,01

92,9

59,0

93,6

Gatunek gleb

gpi

74,5

0,8

5

0,1

0,3

20080

2,2

14,9

45,6

2,5

382,0

0,01

93,3

65,3

94,4

gz

4,7

0,1

1

0,0

0,1

2080

0,2

4,7

0,0

2,4

–

–

89,0

41,9

93,4

pyg

6351,0

70,6

17

0,2

67,9

257880

28,7

373,6

383,7

2,1

108,9

0,03

98,9

56,7

99,0

pyi

2157,6

24,0

42

0,5

5,0

216800

24,1

51,4

178,7

2,0

215,2

0,10

97,4

36,2

97,6

pyz

134,2

1,5

7

0,1

0,5

37780

4,2

19,2

95,6

3,0

511,3

0,01

92,9

69,2

93,7

SHAPE
(śr.) [–]

ENN
(śr.) [m]

ENN
(wsp. zm.) [%]

PLADJ
[%]

IJI [%]

AI [%]

Gatunek gleb: gp – glina piaszczysta, gl – glina lekka, gpi – glina piaszczysto-ilasta, gz – glina zwykła, pyg – pył gliniasty, pyi – pył ilasty, pyz – pył zwykły, pozostałe symbole jak w Zał. 3

Zał. 14
Miary krajobrazowe zmienności topoklimatów rejonu OPN, poziom kategorii
Typ
topoklimatu

CA [ha]

PLAND [%]

NP [–]

PD
[liczba/ 100 ha]

LPI [%]

TE [m]

ED [m/ha]

AREA (śr.)
[ha]

AREA
(wsp. zm.) [%]

1.1

393,2

4,4

325

3,6

0,10

193860

21,7

1,2

145,0

1,4

120,3

0,20

87,6

75,3

88,1

1.2.1 & 1.2.2

399,4

4,5

876

9,8

0,10

294370

32,9

0,5

158,2

1,3

84,1

0,30

81,4

69,3

81,9

1.3

341,4

3,8

336

3,8

0,10

177680

19,9

1,0

163,8

1,4

134,9

0,20

86,9

74,3

87,4

1.4.1 & 1.4.2

718,9

8,0

1158

12,9

0,10

405280

45,3

0,6

202,8

1,3

65,5

0,50

85,8

64,9

86,1

2.1

371,2

4,2

539

6,0

0,40

216810

24,2

0,7

332,4

1,4

66,0

0,40

85,2

74,7

85,7

2.2

880,3

9,8

307

3,4

1,20

256990

28,7

2,9

390,8

1,4

104,3

0,20

92,6

69,9

92,9

2.3

1870,9

20,9

325

3,6

4,70

436180

48,8

5,8

443,2

1,5

82,0

0,10

94,0

67,3

94,2

3.1

636,2

7,1

297

3,3

0,30

265240

29,7

2,1

167,5

1,5

124,9

0,10

89,5

62,0

89,8

3.2

452,5

5,1

1028

11,5

0,10

387370

43,3

0,4

240,6

1,5

62,9

0,40

78,6

65,6

78,9

3.3

61,3

0,7

21

0,2

0,30

26400

3,0

2,9

215,9

1,7

187,4

0,10

89,2

51,6

90,4

4.1

255,1

2,9

202

2,3

0,20

119460

13,4

1,3

156,1

1,4

118,4

0,20

88,2

61,2

88,8

4.2.1 & 4.2.2

738,1

8,3

283

3,2

1,00

219240

24,5

2,6

345,9

1,3

120,1

0,10

92,4

67,4

92,8

4.3

290,0

3,2

223

2,5

0,20

129460

14,5

1,3

196,7

1,4

116,7

0,20

88,8

56,4

89,3

4.4

7,5

0,1

18

0,2

0,01

6660

0,7

0,4

129,2

1,5

337,7

0,10

77,7

44,5

80,7

4.5

5,7

0,1

17

0,2

0,02

4340

0,5

0,3

189,8

1,2

465,7

0,10

80,9

48,8

84,5

4.6

5,2

0,1

22

0,2

0,01

5400

0,6

0,2

116,1

1,3

236,7

0,10

74,1

55,2

77,6

4.7

189,0

2,1

100

1,1

0,30

94250

10,5

1,9

233,7

1,6

65,8

0,40

87,5

74,2

88,1

4.8

534,7

6,0

257

2,9

0,40

216840

24,2

2,1

229,2

1,5

96,6

0,20

89,8

67,2

90,2

5.1

176,6

2,0

323

3,6

0,10

112660

12,6

0,5

144,7

1,3

109,6

0,20

83,9

71,9

84,6

5.2

382,1

4,3

311

3,5

0,70

169110

18,9

1,2

326,5

1,3

102,6

0,20

88,8

60,2

89,2

5.3

167,0

1,9

215

2,4

0,20

95400

10,7

0,8

169,2

1,3

157,7

0,10

85,6

72,2

86,2

6.1

4,6

0,1

6

0,1

0,01

2920

0,3

0,8

44,8

1,3

1786,5

0,01

84,2

56,2

88,4

7.1

62,1

0,7

275

3,1

0,01

63860

7,1

0,2

123,0

1,2

101,2

0,20

74,3

80,4

75,3

Typy topoklimatów zgodne z Zał. 1, pozostałe symbole jak w Zał. 3

Zał. 15
Korelacje rang Spearmana wartości kryteriów analizy georóżnorodności w polach podstawowych
Kryteria
analiz
georóżno
rodności

Ljlito

Ltlito

SHDIlito

Ljstrat

Ltstrat

SHDIstrat

Dtekt

Ljgeost Ltgeost Hjedgeost

ΔZ

Ljlito
Ltlito
SHDIlito
Ljstrat
Ltstrat
SHDIstrat
Dtekt
Ljgeost
Ltgeost
Hjedgeost

1,00

0,85

0,84

0,90

0,63

0,76

0,08

0,46

0,40

0,43

0,62

0,47

0,15

0,23

0,68

0,61

0,44

0,37

0,57

0,34

0,58

0,51

0,32

0,85

1,00

0,82

0,75

0,81

0,75

0,18

0,43

0,40

0,41

0,58

0,45

0,20

0,23

0,66

0,53

0,38

0,35

0,55

0,29

0,56

0,44

0,28

0,84

0,82

1,00

0,76

0,61

0,96

0,13

0,52

0,45

0,48

0,61

0,57

0,20

0,27

0,68

0,59

0,39

0,34

0,58

0,30

0,59

0,47

0,90

0,75

0,76

1,00

0,68

0,76

0,12

0,32

0,29

0,30

0,46

0,43

0,11

0,25

0,52

0,53

0,25

0,40

0,47

0,31

0,55

0,63

0,81

0,61

0,68

1,00

0,64

0,21

0,18

0,19

0,19

0,34

0,26

0,17

0,17

0,43

0,28

0,18

0,34

0,34

0,21

0,76

0,75

0,96

0,76

0,64

1,00

0,16

0,39

0,34

0,37

0,52

0,54

0,17

0,24

0,60

0,53

0,27

0,35

0,51

0,29

0,08

0,18

0,13

0,12

0,21

0,16

1,00 −0,03 −0,01

−0,02

0,09

0,04 −0,04

−0,03

0,07

0,06 −0,04

0,07

0,13

0,02

0,46

0,43

0,52

0,32

0,18

0,39

−0,03 1,00

0,92

0,97

0,43

0,37

0,17

0,25

0,48

0,39

0,39

0,14

0,36

0,17

0,31

0,35

0,19

0,36

0,49

0,09

0,13

0,40 −0,16 −0,18

−0,16

0,14

0,14

0,14

0,44

0,38

0,38

0,08

0,08

0,10

0,26

0,34

0,34

0,40

0,40

0,45

0,29

0,19

0,34

−0,01 0,92

1,00

0,94

0,36

0,31

0,14

0,18

0,40

0,33

0,32

0,13

0,31

0,11

0,27

0,31

0,13

0,31

0,41

0,06

0,13

0,31 −0,13 −0,14

−0,13

0,15

0,15

0,15

0,41

0,35

0,36

0,03

0,03

0,06

0,26

0,31

0,33

0,43

0,41

0,48

0,30

0,19

0,37

−0,02 0,97

0,94

1,00

0,41

0,32

0,13

0,19

0,45

0,35

0,35

0,16

0,34

0,17

0,31

0,33

0,19

0,35

0,45

0,10

0,15

0,35 −0,17 −0,18

−0,16

0,11

0,11

0,11

0,42

0,36

0,37

0,06

0,05

0,08

0,25

0,34

0,33

ΔZ
Ljekspoz
Ltekspoz
SHDIekspoz
ΔN
Ljnachyl
Ltnachyl
SHDInachyl
Ljplan
Ltplan
SHDIplan
Ljprofil
Ltprofil
SHDIprofil
LjSPI
LtSPI
SHDISPI
Dciek
Ljzlew
Ltzlew
SHDIzlew
Ljhydrost
Lthydrost
Hjedhydrost
Ljgl_typ
Ltgl_typ
SHDIgl_typ
Ljgl_gat
Ltgl_gat
SHDIgl_gat
Ljtklim
Lttklim
SHDItklim

0,62

0,58

0,61

0,46

0,34

0,52

0,09

0,43

0,36

0,41

1,00

0,28 −0,01

0,00

0,89

0,62

0,64

0,49

0,76

0,51

0,77

0,66

0,50

0,75

0,84

0,32

0,44

0,55 −0,34 −0,35

−0,37

0,11

0,11

0,11

0,50

0,41

0,39

0,28

0,30

0,31

0,26

0,48

0,55

0,47

0,45

0,57

0,43

0,26

0,54

0,04

0,37

0,31

0,32

0,28

1,00

0,52

0,54

0,47

0,49

0,18

0,18

0,35

0,11

0,34

0,32

0,08

0,42

0,57

0,15

0,25

0,34 −0,08 −0,14

−0,08

0,13

0,13

0,13

0,36

0,31

0,33

0,12

0,10

0,13

0,31

0,37

0,39

0,15

0,20

0,20

0,11

0,17

0,17

−0,04 0,17

0,14

0,13

−0,01 0,52

1,00

0,65

0,20

0,07 −0,02

−0,01

−0,06 −0,11

0,02

0,02

−0,11

0,04

0,12

0,07

−0,01

0,15

0,30

0,26

0,30

0,08

0,08

0,08

0,13

0,15

0,15

−0,03 −0,01

0,00

0,13

0,19

0,13

0,23

0,23

0,27

0,25

0,17

0,24

−0,03 0,25

0,18

0,19

0,00

0,54

0,65

1,00

0,24

0,26

0,03

0,06

0,02 −0,02

0,06

0,13 −0,02

0,14

0,26

0,14

0,07

0,08

0,18

0,12

0,20

0,05

0,05

0,05

0,17

0,14

0,15

0,01

0,01

0,01

0,26

0,23

0,21

0,68

0,66

0,68

0,52

0,43

0,60

0,07

0,48

0,40

0,45

0,89

0,47

0,20

0,24

1,00

0,66

0,67

0,52

0,75

0,76

0,64

0,75

0,88

0,40

0,47

0,57 −0,27 −0,29

−0,29

0,14

0,14

0,14

0,54

0,44

0,42

0,26

0,27

0,29

0,35

0,58

0,62

0,61

0,53

0,59

0,53

0,28

0,53

0,06

0,39

0,33

0,35

0,62

0,49

0,07

0,26

0,66

1,00

0,53

0,54

0,68

0,54

0,67

0,76

0,52

0,73

0,79

0,47

0,57

0,38 −0,34 −0,38

−0,36

0,06

0,06

0,06

0,39

0,30

0,34

0,25

0,23

0,27

0,48

0,54

0,60

0,44

0,38

0,39

0,25

0,18

0,27

−0,04 0,39

0,32

0,35

0,64

0,18 −0,02

0,03

0,67

0,53

1,00

0,36

0,56

0,65

0,43

0,46

0,68

0,43

0,58

0,33

0,23

0,47 −0,25 −0,27

−0,26

0,10

0,10

0,10

0,36

0,28

0,31

0,16

0,18

0,18

0,20

0,33

0,35

0,37

0,35

0,34

0,40

0,34

0,35

0,07

0,14

0,13

0,16

0,49

0,18 −0,01

0,06

0,52

0,54

0,36

1,00

0,59

0,55

0,80

0,56

0,53

0,78

0,49

0,64

0,83

0,01 −0,22 −0,21

−0,24

−0,08

−0,08

−0,08

0,21

0,16

0,12

0,14

0,10

0,15

0,42

0,43

0,55

0,57

0,55

0,58

0,47

0,34

0,51

0,13

0,36

0,31

0,34

0,76

0,35 −0,06

0,02

0,75

0,68

0,56

0,59

1,00

0,56

0,76

0,64

0,53

0,76

0,75

0,39

0,53

0,44 −0,39 −0,40

−0,41

0,09

0,08

0,08

0,45

0,36

0,36

0,32

0,31

0,31

0,31

0,47

0,56

0,34

0,29

0,30

0,31

0,21

0,29

0,02

0,17

0,11

0,17

0,51

0,11

−0,11

−0,02

0,52

0,54

0,65

0,55

0,56

1,00

0,55

0,55

0,92

0,55

0,53

0,60

0,53

0,16 −0,33 −0,33

−0,34

−0,03

−0,03

−0,03

0,20

0,13

0,15

0,19

0,17

0,20

0,30

0,36

0,38

0,58

0,56

0,59

0,55

0,43

0,57

0,16

0,31

0,27

0,31

0,77

0,34

0,02

0,06

0,76

0,67

0,43

0,80

0,76

0,55

1,00

0,72

0,53

0,98

0,77

0,55

0,76

0,28 −0,36 −0,37

−0,39

−0,03

−0,03

−0,03

0,40

0,32

0,31

0,26

0,23

0,28

0,42

0,54

0,66

0,51

0,44

0,47

0,45

0,28

0,43

0,06

0,35

0,31

0,33

0,66

0,32

0,02

0,13

0,64

0,76

0,46

0,56

0,64

0,55

0,72

1,00

0,53

0,74

0,74

0,48

0,62

0,29 −0,36 −0,38

−0,38

0,01

0,01

0,01

0,37

0,28

0,30

0,15

0,12

0,16

0,47

0,48

0,55

0,32

0,28

0,29

0,29

0,21

0,27

0,01

0,19

0,13

0,19

0,50

0,08

−0,11

−0,02

0,51

0,52

0,68

0,53

0,53

0,92

0,53

0,53

1,00

0,53

0,50

0,60

0,50

0,15 −0,32 −0,32

−0,33

−0,04

−0,04

−0,04

0,19

0,12

0,15

0,15

0,13

0,16

0,30

0,36

0,37

0,63

0,59

0,65

0,59

0,43

0,62

0,16

0,36

0,31

0,35

0,75

0,42

0,04

0,14

0,75

0,73

0,43

0,78

0,76

0,55

0,98

0,74

0,53

1,00

0,81

0,54

0,76

0,30 −0,38 −0,39

−0,40

−0,01

−0,01

−0,01

0,42

0,34

0,34

0,27

0,23

0,28

0,45

0,55

0,68

0,73

0,66

0,75

0,61

0,40

0,68

0,10

0,49

0,41

0,45

0,84

0,57

0,12

0,26

0,88

0,79

0,58

0,49

0,75

0,53

0,77

0,74

0,50

0,81

1,00

0,43

0,56

0,54 −0,37 −0,41

−0,40

0,12

0,12

0,12

0,56

0,45

0,47

0,31

0,29

0,32

0,48

0,60

0,67

0,27

0,28

0,26

0,32

0,31

0,29

0,07

0,09

0,06

0,10

0,32

0,15

0,07

0,14

0,40

0,47

0,33

0,64

0,39

0,60

0,55

0,48

0,60

0,54

0,43

1,00

0,69

−0,06 −0,17 −0,21

−0,18

−0,11

−0,11

−0,11

0,07

0,02

0,04

0,08

0,03

0,07

0,41

0,41

0,43

0,40

0,35

0,39

0,45

0,33

0,43

0,07

0,13

0,13

0,15

0,44

0,25 −0,01

0,07

0,47

0,57

0,23

0,83

0,53

0,53

0,76

0,62

0,50

0,76

0,56

0,69

1,00

−0,03 −0,33 −0,35

−0,36

−0,09

−0,09

−0,09

0,21

0,13

0,14

0,14

0,06

0,12

0,49

0,44

0,59

0,48

0,40

0,34

0,38

Ljekspoz Ltekspoz SHDIekspoz

ΔN

Ljnachyl Ltnachyl SHDInachyl Ljplan

Ltplan

0,52

SHDIplan Ljprofil Ltprofil SHDIprofil

LjSPI

LtSPI

SHDISPI

0,63

0,73

0,27

0,40

0,48 −0,25 −0,26

−0,27

0,15

0,15

0,15

0,58

0,47

0,46

0,26

0,23

0,25

0,38

0,50

0,53

0,59

0,66

0,28

0,35

0,48 −0,20 −0,22

−0,21

0,14

0,14

0,14

0,50

0,44

0,42

0,21

0,21

0,22

0,31

0,48

0,50

0,29

0,65

0,75

0,26

0,39

0,51 −0,30 −0,32

−0,32

0,12

0,12

0,12

0,57

0,52

0,51

0,29

0,28

0,30

0,38

0,49

0,57

0,45

0,29

0,59

0,61

0,32

0,45

0,26 −0,24 −0,23

−0,25

0,08

0,08

0,08

0,47

0,38

0,36

0,25

0,20

0,22

0,43

0,51

0,54

0,43

0,28

0,21

0,43

0,40

0,31

0,33

0,18 −0,08 −0,08

−0,08

0,03

0,03

0,03

0,30

0,27

0,23

0,09

0,09

0,06

0,21

0,34

0,34

0,57

0,43

0,27

0,62

0,68

0,29

0,43

0,38 −0,30 −0,31

−0,31

0,06

0,07

0,07

0,49

0,46

0,45

0,30

0,28

0,31

0,39

0,50

0,56

0,16

0,06

0,01

0,16

0,10

0,07

0,07

0,04 −0,02 −0,03

−0,03

−0,01

−0,01

−0,01

−0,03 −0,04

0,03

0,01

0,02

0,01

0,12

0,07

0,15

0,51

Dciek

Ljzlew

Ltzlew

SHDIzlew Ljhydrost Lthydrost Hjedhydrost Ljgl_typ Ltgl_typ SHDIgl_typ Ljgl_gat Ltgl_gat SHDIgl_gat Ljtklim Lttklim

SHDItklim

0,48

0,51

0,26

0,18

0,38

0,04

0,31

0,35

0,55

0,15

0,08

0,57

0,47

0,01

0,44

0,16

0,28

0,29

0,15

0,30

0,54 −0,06

−0,03

1,00 −0,14 −0,17

−0,15

0,31

0,31

0,31

0,50

0,46

0,47

0,32

0,36

0,33

0,15

0,33

0,36

−0,25 −0,20

−0,30

−0,24 −0,08

−0,30

−0,02 −0,16 −0,13

−0,17

−0,34 −0,08 0,30

0,18

−0,27 −0,34 −0,25

−0,22

−0,39 −0,33

−0,36

−0,36 −0,32

−0,38

−0,37 −0,17

−0,33

−0,14 1,00

0,94

0,97

−0,03

−0,04

−0,04

−0,23 −0,17

−0,17

−0,21 −0,18

−0,21

−0,20 −0,26

−0,27

−0,26 −0,22

−0,32

−0,23 −0,08

−0,31

−0,03 −0,18 −0,14

−0,18

−0,35 −0,14 0,26

0,12

−0,29 −0,38 −0,27

−0,21

−0,40 −0,33

−0,37

−0,38 −0,32

−0,39

−0,41 −0,21

−0,35

−0,17 0,94

1,00

0,92

−0,04

−0,05

−0,05

−0,26 −0,19

−0,20

−0,19 −0,15

−0,18

−0,22 −0,28

−0,30

−0,27 −0,21

−0,32

−0,25 −0,08

−0,31

−0,03 −0,16 −0,13

−0,16

−0,37 −0,08 0,30

0,20

−0,29 −0,36 −0,26

−0,24

−0,41 −0,34

−0,39

−0,38 −0,33

−0,40

−0,40 −0,18

−0,36

−0,15 0,97

0,92

1,00

−0,03

−0,03

−0,03

−0,26 −0,19

−0,19

−0,23 −0,20

−0,23

−0,21 −0,26

−0,29

0,15

0,14

0,12

0,08

0,03

0,06

−0,01 0,14

0,15

0,11

0,11

0,13

0,08

0,05

0,14

0,06

0,10

−0,08

0,09 −0,03

−0,03

0,01 −0,04

−0,01

0,12

−0,11

−0,09

0,31 −0,03 −0,04

−0,03

1,00

1,00

1,00

0,20

0,16

0,19

−0,01 0,01

−0,04

0,03

0,13

0,09

0,15

0,14

0,12

0,08

0,03

0,07

−0,01 0,14

0,15

0,11

0,11

0,13

0,08

0,05

0,14

0,06

0,10

−0,08

0,08 −0,03

−0,03

0,01 −0,04

−0,01

0,12

−0,11

−0,09

0,31 −0,04 −0,05

−0,03

1,00

1,00

1,00

0,20

0,16

0,19

−0,01 0,01

−0,04

0,03

0,13

0,09

0,15

0,14

0,12

0,08

0,03

0,07

−0,01 0,14

0,15

0,11

0,11

0,13

0,08

0,05

0,14

0,06

0,10

−0,08

0,08 −0,03

−0,03

0,01 −0,04

−0,01

0,12

−0,11

−0,09

0,31 −0,04 −0,05

−0,03

1,00

1,00

1,00

0,20

0,16

0,19

−0,01 0,01

−0,04

0,03

0,13

0,09

0,58

0,50

0,57

0,47

0,30

0,49

−0,03 0,44

0,41

0,42

0,50

0,36

0,13

0,17

0,54

0,39

0,36

0,21

0,45

0,20

0,40

0,37

0,19

0,42

0,56

0,07

0,21

0,50 −0,23 −0,26

−0,26

0,20

0,20

0,20

1,00

0,84

0,80

0,45

0,37

0,37

0,36

0,43

0,49

0,47

0,44

0,52

0,38

0,27

0,46

−0,04 0,38

0,35

0,36

0,41

0,31

0,15

0,14

0,44

0,30

0,28

0,16

0,36

0,13

0,32

0,28

0,12

0,34

0,45

0,02

0,13

0,46 −0,17 −0,19

−0,19

0,16

0,16

0,16

0,84

1,00

0,78

0,45

0,40

0,39

0,30

0,37

0,40

0,46

0,42

0,51

0,36

0,23

0,45

0,03

0,38

0,36

0,37

0,39

0,33

0,15

0,15

0,42

0,34

0,31

0,12

0,36

0,15

0,31

0,30

0,15

0,34

0,47

0,04

0,14

0,47 −0,17 −0,20

−0,19

0,19

0,19

0,19

0,80

0,78

1,00

0,37

0,30

0,39

0,36

0,38

0,45

0,26

0,21

0,29

0,25

0,09

0,30

0,01

0,08

0,03

0,06

0,28

0,12 −0,03

0,01

0,26

0,25

0,16

0,14

0,32

0,19

0,26

0,15

0,15

0,27

0,31

0,08

0,14

0,32 −0,21 −0,19

−0,23

−0,01

−0,01

−0,01

0,45

0,45

0,37

1,00

0,90

0,86

0,27

0,34

0,37

0,23

0,21

0,28

0,20

0,09

0,28

0,02

0,08

0,03

0,05

0,30

0,10 −0,01

0,01

0,27

0,23

0,18

0,10

0,31

0,17

0,23

0,12

0,13

0,23

0,29

0,03

0,06

0,36 −0,18 −0,15

−0,20

0,01

0,01

0,01

0,37

0,40

0,30

0,90

1,00

0,85

0,21

0,30

0,32

0,25

0,22

0,30

0,22

0,06

0,31

0,01

0,10

0,06

0,08

0,31

0,13

0,00

0,01

0,29

0,27

0,18

0,15

0,31

0,20

0,28

0,16

0,16

0,28

0,32

0,07

0,12

0,33 −0,21 −0,18

−0,23

−0,04

−0,04

−0,04

0,37

0,39

0,39

0,86

0,85

1,00

0,27

0,36

0,39

0,38

0,31

0,38

0,43

0,21

0,39

0,12

0,26

0,26

0,25

0,26

0,31

0,13

0,26

0,35

0,48

0,20

0,42

0,31

0,30

0,42

0,47

0,30

0,45

0,48

0,41

0,49

0,15 −0,20 −0,22

−0,21

0,03

0,03

0,03

0,36

0,30

0,36

0,27

0,21

0,27

1,00

0,74

0,79

0,50

0,48

0,49

0,51

0,34

0,50

0,07

0,34

0,31

0,34

0,48

0,37

0,19

0,23

0,58

0,54

0,33

0,43

0,47

0,36

0,54

0,48

0,36

0,55

0,60

0,41

0,44

0,33 −0,26 −0,28

−0,26

0,13

0,13

0,13

0,43

0,37

0,38

0,34

0,30

0,36

0,74

1,00

0,86

0,53

0,50

0,57

0,54

0,34

0,56

0,15

0,34

0,33

0,33

0,55

0,39

0,13

0,21

0,62

0,60

0,35

0,55

0,56

0,38

0,66

0,55

0,37

0,68

0,67

0,43

0,59

0,36 −0,27 −0,30

−0,29

0,09

0,09

0,09

0,49

0,40

0,45

0,37

0,32

0,39

0,79

0,86

1,00

Symbole kryteriów oceny zgodne z Tab. 4.1. Pogrubione wartości współczynników korelacji rangowych są statystycznie istotne na poziomie istotności 0,05. Kolorem ciemnoszarym zaznaczono korelacje bardzo silne, szarym – korelacje silne, jasnoszarym – korelacje średnio silne
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Krok
analizy
wrażliwości

Kryteria względne analizy georóżnorodności

Usunięte
kryterium

ΔN

LjSPI

Ltgeost

Dciek

Ljgeost

ΔZ

Ljplan

Ljlito

Ljnachyl

Ltlito

Ljprofil

Lthydrost

Lttklim

Ljgl_typ

Ljekspoz

Ljstrat

Ltgl_gat

Ljhydrost

Ljgl_gat

Dtekt

Ljtklim

Ltnachyl

Ltgl_typ

LtSPI

Ltstrat

Ltekspoz

Ltplan

Ltprofil

Ltzlew

Ljzlew

1

–

1,54

1,33

1,27

1,26

1,17

1,12

1,10

1,09

1,09

1,09

1,07

1,04

1,03

1,03

1,02

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

0,98

0,95

0,94

0,94

0,94

0,93

2

Ljzlew

1,08

1,06

1,04

1,05

1,03

1,03

1,03

1,03

1,04

1,03

1,02

1,01

1,02

1,01

1,00

1,01

1,01

1,00

1,01

1,00

1,01

1,01

1,01

0,99

0,99

0,98

0,99

0,99

1,00

–

3

Ltekspoz

1,32

1,21

1,32

1,10

1,17

1,07

1,06

1,06

1,08

1,07

1,07

1,01

1,04

1,03

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

1,03

1,01

1,01

0,96

0,95

–

0,97

0,96

0,96

–

4

Ltstrat

1,20

1,13

2,39

1,03

1,30

1,05

1,03

1,02

1,09

1,06

1,09

1,01

1,08

1,00

1,22

1,09

0,98

1,00

0,97

1,01

1,10

1,04

1,03

1,01

–

–

0,88

0,92

0,94

–

5

Ltplan

1,35

1,24

2,56

1,08

1,40

1,10

1,07

1,08

1,13

1,15

1,12

0,97

1,10

1,06

1,21

1,11

1,00

0,98

1,00

1,00

1,16

1,03

1,07

0,93

–

–

–

0,93

0,99

–

6

Ltprofil

1,32

1,22

1,32

1,13

1,19

1,10

1,09

1,08

1,09

1,09

1,09

1,03

1,04

1,05

1,02

1,03

1,01

1,01

1,01

1,00

1,04

1,03

1,02

0,98

–

–

–

–

1,00

–

7

LtSPI

1,34

1,23

1,06

1,15

1,08

1,15

1,12

1,11

1,24

1,04

1,11

0,95

1,08

1,02

1,01

1,01

0,98

0,98

0,97

1,00

1,01

1,33

0,98

–

–

–

–

–

0,93

–

8

Ltzlew

1,37

1,20

1,80

1,10

1,21

1,09

1,07

1,09

1,19

1,19

1,08

0,89

1,07

1,04

1,10

1,02

0,99

0,94

1,00

1,00

1,06

1,38

1,01

–

–

–

–

–

–

–

9

Lthydrost

1,61

1,36

1,15

1,24

1,17

1,22

1,16

1,18

1,24

1,05

1,13

–

1,00

1,05

1,08

0,98

1,01

1,00

0,97

1,00

1,00

1,14

0,96

–

–

–

–

–

–

–

10

Ltgl_typ

1,46

1,45

1,17

1,29

1,23

1,19

1,16

1,26

1,17

1,22

1,05

–

1,04

1,13

1,13

1,03

1,04

1,03

1,05

1,00

1,08

0,93

–

–

–

–

–

–

–

–

11

Ltnachyl

1,54

1,33

1,17

1,28

1,14

1,15

1,12

1,10

1,06

1,08

1,07

–

0,94

1,02

1,07

0,98

1,00

1,00

0,99

1,00

0,94

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

Lttklim

1,52

1,39

1,18

1,36

1,20

1,17

1,16

1,15

1,12

1,04

1,08

–

–

1,05

1,02

1,01

1,00

1,03

1,00

1,00

0,98

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13

Ljtklim

1,63

1,39

1,09

1,24

1,12

1,15

1,11

1,13

1,20

1,00

1,03

–

–

1,03

1,06

0,99

0,97

0,98

0,92

0,99

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

Ljgl_gat

1,88

1,52

1,21

1,44

1,12

1,26

1,23

1,21

1,22

1,04

1,13

–

–

1,07

0,92

0,94

1,12

1,03

–

1,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

Ljekspoz

1,77

1,47

1,18

1,44

1,09

1,23

1,20

1,28

1,13

1,04

1,10

–

–

1,15

–

0,98

1,09

1,02

–

1,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

Ljstrat

1,44

1,50

1,13

1,24

1,10

1,13

1,12

1,14

1,17

1,11

1,11

–

–

1,06

–

–

1,04

0,98

–

1,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

Ljhydrost

1,76

1,53

1,21

1,38

1,23

1,23

1,20

1,20

1,38

1,04

1,12

–

–

1,03

–

–

1,00

–

–

1,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18

Ltgl_gat

1,71

1,47

1,08

1,55

1,19

1,32

1,12

1,14

1,12

1,00

1,06

–

–

1,06

–

–

–

–

–

1,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19

Ltlito

2,32

1,80

1,20

1,67

1,31

1,32

1,23

1,50

1,38

–

1,14

–

–

1,09

–

–

–

–

–

1,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Symbole kryteriów oceny zgodne z Tab. 4.1
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Krok analizy
wrażliwości

Usunięte
kryterium

Kryteria bezwzględne analizy georóżnorodności
SHDIprofil

ΔN

SHDIplan

Dciek

SHDIlito

Hjedgeost

ΔZ

SHDIzlew

Hjedhydrost

SHDIgl_typ

SHDInachyl

SHDItklim

Dtekt

SHDIstrat

SHDISPI

SHDIgl_gat

SHDIekspoz

1

–

1,24

1,23

1,21

1,10

1,08

1,08

1,07

1,05

1,03

1,03

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

0,97

2

SHDIekspoz

1,50

1,38

1,42

1,22

1,13

1,14

1,12

0,91

0,97

1,05

1,09

1,05

0,99

1,00

0,99

0,97

–

3

SHDIzlew

1,53

1,38

1,13

1,29

1,04

1,16

1,09

–

0,91

1,00

0,93

0,99

0,97

0,93

0,95

0,95

–

4

SHDIstrat

1,62

1,60

1,61

1,38

1,08

1,18

1,14

–

0,94

1,05

1,05

1,01

1,00

–

1,23

0,98

–

5

Hjedhydrost

1,54

2,02

1,48

1,97

1,05

1,24

1,13

–

–

0,98

1,10

1,07

1,00

–

1,13

0,96

–

6

SHDIgl_gat

1,59

1,59

1,52

1,23

1,16

1,09

1,16

–

–

1,05

1,09

1,17

0,94

–

1,35

–

–

7

Dtekt

1,46

1,38

1,44

1,08

1,13

1,03

1,05

–

–

0,97

0,92

1,03

–

–

1,07

–

–

8

SHDInachyl

1,23

2,64

1,20

2,84

0,91

1,25

1,13

–

–

0,89

–

0,86

–

–

1,10

–

–

9

SHDItklim

1,35

1,37

1,30

1,21

1,05

1,08

1,07

–

–

1,02

–

–

–

–

0,88

–

–

10

SHDISPI

1,36

1,31

1,36

1,18

1,12

1,07

1,08

–

–

1,01

–

–

–

–

–

–

–

Symbole kryteriów oceny zgodne z Tab. 4.1.

