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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Celem pracy było określenie, w jaki sposób kształtują się zgrupowania fauny, na przy-

kładzie chruścików, w niejednorodnym krajobrazie. Praca oparta jest na komputerowych mo-

delach symulacyjnych oraz na analizie struktury fauny chruścików zbiorników okresowych 

okolic wsi Butryny (20 km od Olsztyna, N 53°36'  E 20°35').  

Przygotowano trzy warianty modelu: 

a) opisujący dynamikę liczebności populacji dwóch gatunków realizujących dwie przeciw-

stawne strategie życiowe w różnych warunkach środowiska: gatunek E (oportunista, eks-

ploatujący łatwodostępne źródło zasobów) oraz gatunek S (specjalista, eksploatujący 

trudnodostępne źródło zasobów); 

b) opisujący dynamikę liczebności populacji 10 gatunków realizujących odmienne strategie 

życiowe (5 gatunków E i 5 gatunków S) i konkurujących o zasoby; 

c) opisujący strukturę zgrupowań w/w gatunków w krajobrazie 10 wysp środowiskowych z 

możliwością migracji osobników pomiędzy wyspami. 

Model we wszystkich swoich wersjach uwzględnia nieciągłość krajobrazu w czasie 

(niestabilność spowodowana przez okresowe katastrofy). Wyniki uzyskane na drodze zarów-

no symulacji komputerowych jak i prac terenowych analizowane były za pomocą metod sta-

tystycznych stosowanych tradycyjnie przy opisie zoocenoz (struktura dominacji, określanie 

różnorodności i liczby gatunków, analiza podobieństw zgrupowań). 

Wyniki uzyskane za pomocą modeli oraz badań terenowych pozwalają wnioskować, 

że: 

1. W stabilnych warunkach środowiska bardziej korzystna jest strategia specjalisty, na-

tomiast w warunkach niestabilnych - strategia oportunisty. 

2. Gatunki realizujące strategię oportunisty dominują we wczesnych stadiach sukcesji, 

natomiast gatunki realizujące strategię specjalisty – w stadiach późniejszych (łącznie 

ze stadium klimaksu). 

3. Liczba i liczebność gatunków zasiedlających komponenty krajobrazu zależą propor-

cjonalnie od ilości dostępnych zasobów, co jest związane z wielkością wysp środowi-

skowych. 

4. Stałe zasilanie ekosystemu biomasą z zewnątrz wpływa na wzrost liczebności oraz 

liczby gatunków. Prawidłowość ta widoczna jest szczególnie w przypadku gatunków 

eurytopowych i może być bardziej widoczna w stabilnych ekosystemach. 
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5. W warunkach dużej dostępności zasobów czynnikiem ograniczającym liczebność po-

pulacji nie jest rodzaj eksploatowanego przez nie źródła zasobów ani konkurencyjne 

wypieranie, lecz potencjał rozrodczy gatunku. 

6. Możliwość migracji gatunków między wyspami a także występowanie okresowych 

zaburzeń wpływają dodatnio na wzrost różnorodności gatunkowej fauny zasiedlającej 

krajobraz. 

7. Najwyższą różnorodnością gatunkową charakteryzują się układy ekologiczne, w któ-

rych zarówno stopień izolacji komponentów (wysp środowiskowych) jak i częstotli-

wość zaburzeń są umiarkowane. 

8. Fauna odrębnych zbiorników astatycznych okolic Butryn cechowała się pewną 

zmiennością struktury, szczególnie w aspekcie fenologicznym, co może wynikać ze 

zmienności warunków ekologicznych oraz procesów migracji. Jednakże w całym kra-

jobrazie, w aspekcie kilkuletnim, obserwowano dużą stałość struktury zgrupowań. 

9. Wykazano wpływ stopnia izolacji zbiorników okolic Butryn na bogactwo gatunkowe i 

różnorodność biologiczną fauny chruścików. Natomiast nie wykazano wpływu wiel-

kości zbiorników na wskazane cechy zgrupowań trichopterofauny. 

W okresowych zbiornikach wodnych okolic Butryn złowiono 3922 larwy chruścików (22 

taksony z 5 rodzin). Najliczniej reprezentowane były gatunki typowe dla zbiorników okreso-

wych: Limnephilus griseus, Limnephilus auricula, Limnephilus stigma oraz Grammotaulius 

nitidus. 

Badania dotyczące zmienności zgrupowań fauny i flory i odnoszące się do struktury i 

heterogeniczności krajobrazu stanowią nowe podejście koncepcyjne w ekologii i wymagają 

zastosowania odpowiednich metod. Prezentowana praca wskazuje na to, że modele symula-

cyjne oraz ogólnoteoretyczne rozważania mogą ułatwić planowanie i prowadzenie kolejnych 

badań terenowych oraz eksperymentów z uwzględnieniem odpowiednich cech krajobrazu. 
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SUMMARY 

Changing and variability are very important features of ecosystems and their commu-

nities. The impact of environmental changes on the structure of fauna and flora communities 

has been investigated for a long time. However, not all the changes in communities observed, 

could be explained by some fluctuations in environmental variables: e.g. physical, chemical, 

climate or plant cover structure. In the latest ecological investigations of communities struc-

ture and its variability, the heterogeneity of landscape (with spatial and time scale) is taken 

into consideration  

The aim of this work was to assume the impact of environmental heterogeneity on the 

caddis-fly fauna. There were two approaches used: computer simulation models and the 

analysis of caddis-fly fauna from eight temporal ponds located near Butryny village (20 km 

far from Olsztyn, N 53°36'  E 20°35'). 

Computer model was developed with three variants: 

a) two-species variant, made for analyzing  the population dynamics of two species 

representing two different life-history styles: “E” species (the opportunist, ex-

ploited more accessible resources) and “S” species (the specialist, exploited less 

accessible resources); 

b) ten-species variant, made for analyzing the population dynamics of ten species 

representing two different life-history styles (5 “E” species and 5 “S” species) and 

competing for resources; 

c) ten-islands variant, made for analyzing the communities structure in the heteroge-

neous landscape made of 10 islands with migration processes possible. 

There was a possibility to simulate unstable environmental conditions (periodical dis-

turbances). All the results where analyzed with use similar statistics, typical for de-

scribing faunal communities (the structure of domination, Shannon-Wienner biodiver-

sity index, the analysis of similarity). 

 With the results obtained using the computer simulations model, it was shown 

that: 

1. In the stable environmental conditions, the specialist strategy is more accurate, 

while in the non-stable environmental conditions, the opportunism strategy is more 

accurate. 
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2. The opportunistic species (generalists) dominate in the early stages of succession, 

whereas the specialists – in the late stages (including the climax). 

3. The number of species and its specimens inhabiting landscape depend on the level 

of resources, which is connected to the island’s size. 

4. The result of constant feeding of an ecosystem (increasing the level of its re-

sources) is the higher number of species and specimens. It is more visible in case 

of eurytopic species (the opportunists) in more stable conditions. 

5.  In the conditions with higher level of resources, the reproduction ability is the 

most important limiting factor. 

6. The results of migrations between habitat islands and periodic disturbances is 

higher biodiversity of communities. 

7. The highest biodiversity could be found when the level of isolation between habi-

tat islands and the frequency of disturbances are moderate. 

In the investigated temporal ponds near Butryny, 3922 caddis-fly larvae were collected 

(22 taxa from 5 families). The most numerous were species typical for small temporal ponds: 

Limnephilus griseus, Limnephilus auricula, Limnephilus stigma and Grammotaulius nitidus.   

Trichoptera communities of individual ponds were characterized by some variability, 

especially in the phenological aspect (considering changes within one year only). This could 

be the result of the variability of environmental conditions and migration processes. However, 

the structure of caddis-fly communities in the entire landscape was more stable (considering 

changes between years). 

The negative correlation between the isolation level of water bodies and Trichoptera 

biodiversity and species richness was found. Therefore, there was no correlation found be-

tween the size of ponds and Trichoptera biodiversity and species richness. 

Investigations of communities and their variability with consideration of ecosystem 

structure and heterogeneity constitute the new approach in modern ecology and expect to use 

appropriate methods. This work shows, that models, computer simulations could be helpful 

for planning and making new field investigations and experiments or planning future envi-

ronmental protection. 
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DYSKUSJA 

Istotą zainteresowań ekologii jest określanie wpływu, jaki środowisko wywiera na ga-

tunki w różnych warunkach. W odniesieniu do teorii ewolucji i doboru naturalnego, samo 

istnienie tego wpływu nie jest kwestionowane. W efekcie, wszelkie różnice w składzie gatun-

kowym i stosunkach ilościowych w obrębie zgrupowań tłumaczy się zróżnicowaniem cech 

środowiska. W badaniach nad fauną wodną (w tym również Trichoptera) poszukuje się m.in. 

wpływu parametrów fizyczno-chemicznych wody, struktury siedliska (np. szaty roślinnej) na 

charakter zgrupowań (FRIBERG ET AL. 2001,  BRENEMAN ET AL. 2000). W ostatnich latach zain-

teresowano się wpływem relacji międzygatunkowych na zmienność struktury zgrupowań fau-

ny wodnej. W badaniach eksperymentalnych oraz modelach teoretycznych podkreśla się nie 

tylko znaczenie relacji typu „top-down” (wpływ drapieżnictwa) ale także „bottom-up”: popu-

lacje gatunków wyższych poziomów troficznych limitowane są przez liczebność populacji 

niższych poziomów troficznych, czy też ilość zasobów środowiska (BROSE 2003, NIELSEN 

2001, YOSHIDA ET AL. 2003). Okazuje się jednak, że nie wszystkie różnice obserwowane w 

strukturze jakościowej i ilościowej zgrupowań można wyjaśnić w oparciu o różnice środowi-

skowe, nawet bardzo subtelne. Jest to trudne zwłaszcza w odniesieniu do bardzo zmiennych 

biocenoz jakimi są drobne, okresowe zbiorniki (CZACHOROWSKI 1994, 1995). Przyczyna 

zmienności struktury trichopterofauny zbiorników okolic Butryn może być upatrywana we 

wpływie składu chemicznego wody, charakteru roślinności czy dna zbiorników. Jednakże ze 

względu na niestabilność tych biocenoz oraz wpływ otoczenia (całości krajobrazu), powiąza-

nie struktury fauny z w/w właściwościami zbiorników nie rozwiązują rozpatrywanego pro-

blemu. 

Wobec zaistniałych trudności, poszukiwane są odmienne podejścia teoretyczne, nowe 

hipotezy i modele. Jednym z nowych kierunków badań jest ekologia wysp siedliskowych i 

krajobrazów heterogenicznych (BANASZAK 2002). Wytłumaczenia pewnego marginesu 

zmienności w składzie gatunkowym biocenoz i zgrupowań poszukuje się w dynamice niejed-

norodnych krajobrazów oraz modelach metapopulacji (OPDAM 1991). Nowym paradygmatem 

w ochronie przyrody i ekologii jest traktowanie ekosystemów i zgrupowań fauny i flory jako 

układów dynamicznych i mozaikowatych. Według niego istnienie gatunków w krajobrazie 

związane jest z wielkością i stopniem izolacji płatów siedlisk, wpływających na równowagę 

pomiędzy wymieraniem lokalnych populacji i powstawaniem innych w wyniku kolonizacji 

wolnych siedlisk (WIENS 1997). 
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W badaniach nad chruścikami i innymi bezkręgowcami drobnych zbiorników (trakto-

wanych jako swoiste wyspy środowiskowe), zauważono dużą zmienność struktury jakościo-

wej i ilościowej zgrupowań Trichoptera. W celu wyjaśnienia tego fenomenu, zaproponowano 

model wyspy, uwzględniający zaburzenia, migracje i kolonizacje (CZACHOROWSKI 1993b, 

CZACHOROWSKI & SZCZEPAŃSKA 1991). Podobne próby, nawiązujące do modelu MacArthura 

podejmowane są w odniesieniu do wysp leśnych (mniejszych lub większych zadrzewień) w 

krajobrazie rolniczym. 

W tym kontekście badania terenowe wymagają ogólnoteoretycznego wsparcia. Kom-

puterowe modele symulacyjne dają nam możliwość wstępnego testowania hipotez i są szcze-

gólnie przydatne w analizie procesów sukcesji i zmienności wieloletniej. 

Zaletami oraz unikalnymi cechami proponowanego w tej pracy modelu symulacyjne-

go są: 

1) Prosta konstrukcja, w porównaniu do najczęściej spotykanych przestrzennych 

modeli indywidualistycznych (LOREK & SONNENSCHEIN 1999), co upraszcza 

analizę uzyskanych wyników oraz ułatwia skonstruowanie podobnych narzędzi.  

2) Proponowany tutaj model umożliwia analizę struktury zgrupowań na wyodręb-

nionych wyspach, przez co obserwujemy osobne procesy demograficzne na każ-

dej z nich. Opracowane dotychczas modele nie wyodrębniają wysp środowisko-

wych, mimo że dość często uwzględniają procesy migracji. Jednakże mechani-

zmy dyspersji nie są obiektem zainteresowań proponowanego w ramach tej pra-

cy modelu, tak jak ma to miejsce w niektórych opracowaniach (WAGNER ET AL. 

2004, MALANSON & ARMSTRONG 1996). 

3) Uzyskane za pomocą modelu dane analizowane są podobnymi metodami staty-

stycznymi (np. struktura dominacyjna, różnorodność gatunkowa), tak jak dane 

uzyskane na drodze tradycyjnych badań terenowych. 

4) Możliwość śledzenia w zgrupowaniach udziału gatunków o różnej walencji eko-

logicznej, strategiach życiowych (z uwzględnieniem źródła zasobów, strategii 

rozrodczej, konkurencyjności). Walencja ekologiczna, strategie rozrodcze, kon-

kurencja oraz dyspersyjność były uwzględnione także w innych opracowaniach 

(PLOTNICK & GARDNER 2002). 

Stopień zróżnicowania środowiska może być określany na podstawie kilku cech kra-

jobrazu. Bardzo istotna jest wielkość komponentów, z których jest on złożony – decyduje to o 

ilości dostępnych zasobów środowiska (głównie pokarmowych). Elementy krajobrazu, mimo 
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widocznej izolacji, są ze sobą powiązane i tworzą funkcjonalną całość. Dlatego też znaczącą 

cechą krajobrazu jest poziom integralności jego elementów składowych oraz zachodzące w 

jego obrębie migracje. Niemniej istotnym zjawiskiem różnicującym komponenty krajobrazu i 

mającym wpływ na strukturę jakościową i ilościową zgrupowań fauny i flory jest występo-

wanie zaburzeń środowiskowych. Ponadto stopień rozwoju biocenozy jest czynnikiem kształ-

tującym w znacznym stopniu zgrupowania zwierzęce i roślinne. 

Charakter zgrupowań może być różny w zależności od wspomnianych właściwości 

krajobrazu. W zależności od wielkości, kształtu, wieku czy stopnia izolacji jego komponen-

tów (wysp siedliskowych) zmieniają się parametry zgrupowań takie jak bogactwo oraz zróż-

nicowanie gatunkowe (RATYŃSKA 2002). W mojej pracy podkreśla się również znaczenie 

stopnia udziału gatunków o różnej strategii życiowej (w gradiencie oportunizm-specjalizacja) 

w całości zgrupowań. 

I. STRATEGIE ŻYCIOWE A ROZWÓJ BIOCENOZY 

Badania symulacyjne wykazały duże znaczenie strategii życiowych (walencja ekolo-

giczna, strategia rozrodcza, zdolność do migracji i konkurencji). W odniesieniu do stopnia 

zmienności warunków środowiska możemy wyróżnić dwie przeciwstawne strategie życiowe 

organizmów żywych: oportuniści i specjaliści. Gatunki oportunistyczne przystosowane są do 

zmiennych, niestabilnych warunków środowiska, natomiast specjaliści: do niezmiennych i 

przewidywalnych (BRUTON 1989). 

Cechami różniącymi obie strategie są przede wszystkim: potencjał rozrodczy, śmier-

telność, zdolność do przetrwania niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunków środowi-

ska oraz zdolność do migracji. Gatunki przystosowane do warunków niestabilnych cechują 

się wysoką rozrodczością oraz dużą śmiertelnością. Odznaczają się również niską specjaliza-

cją troficzną oraz wysoką zdolnością adaptacji i migracji. Natomiast gatunki przystosowane 

do stabilnych warunków środowiska charakteryzują się niską rozrodczością i śmiertelnością. 

Realizują one wąskie nisze ekologiczne, cechuje je wysoka specjalizacja troficzna, niska zdol-

ność przystosowawcza i mniejsza zdolność do dyspersji (CZACHOROWSKI 1993). 

Wyróżnienie wspomnianych strategii jest dość istotne, ponieważ w zależności od 

stopnia rozwoju biocenozy oraz zróżnicowania krajobrazu, obserwuje się różnice w udziale 

gatunków realizujących wspomniane strategie życiowe. We wczesnych stadiach sukcesji 

przewagę liczebną uzyskują gatunki pionierskie, których cechy w odniesieniu do opisywa-

nych tutaj strategii życiowych wskazują na ich oportunizm. Natomiast w późniejszych sta-
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diach sukcesji dominują gatunki, które w świetle omawianych strategii życiowych możemy 

uznać za specjalistów (HUSTON & SMITH 1987 za KREBS 1997). 

Model symulacyjny potwierdza obserwowane zjawisko wymiany strategii życiowych 

organizmów w kolejnych etapach sukcesji  (sytuacja 1.1.A.1.: ryc. 7a; sytuacja 2.1.A.1.:  

ryc. 26a, 26b). We wczesnych stadiach „rozwoju biocenozy” populacja gatunku E (oportuni-

sta) osiąga gwałtowny wzrost i na tym etapie osiąga dominację. Tylko ten gatunek jest w sta-

nie eksploatować jedyne źródło zasobów, które jest dostępne we wczesnych stadiach „rozwo-

ju biocenozy”. Gwałtowny spadek liczebności tego gatunku następuje na skutek ubytku ła-

twodostępnych zasobów. Gatunek S (specjalista) dominuje w dalszych „stadiach sukcesyj-

nych”, w stadium „klimaksu” symulowanego ekosystemu. Jego liczebność gatunku wzrasta 

na skutek gromadzenia się w środowisku zasobów korzystnych dla niego.  

Opisywane zjawiska mają miejsce w warunkach względnie stabilnych i przewidywal-

nych. Odmienna sytuacja zachodzi w rozwiniętej już biocenozie, w zmiennych warunkach 

środowiska. Okresowo występujące zaburzenia mogą prowadzić do eliminacji części popula-

cji gatunków zasiedlających dany ekosystem, prowadząc do spadku ich zagęszczenia (DEATH 

1996, SOUSA 1985, CONNELL 1979).  

Przestrzeń dostępna w wyniku eliminacji części populacji jest zasiedlana przez gatunki 

zdolne do szybkiej kolonizacji tej przestrzeni. Są to niejednokrotnie gatunki pionierskie  

(BROKAW 1987). Sytuacja ta jest więc podobna do obserwowanej w stadiach inicjalnych roz-

woju biocenozy: w nie zasiedlonym środowisku pojawiają się oportuniści. 

Model symulacyjny potwierdza fakt, iż pojawianie się zaburzeń zmniejszających li-

czebność populacji (możemy tutaj mówić o „sukcesji wtórnej”) umożliwia okresową regene-

rację populacji oportunistów. W związku z tym oportuniści uzyskują przewagę liczebną w 

układzie (sytuacja 1.2.A.1.: ryc. 18a; sytuacja 1.2.A.2.: ryc. 19a; sytuacja 2.2.A.1.:  

ryc. 39a, 39b). W warunkach naturalnych wspomniana regeneracja populacji w dużej mierze 

odbywa się dzięki istnieniu form przetrwalnikowych, obecnych na obszarze gdzie zachodzi 

rekolonizacja lub - szczególnie w przypadku zwierząt – imigracja osobników. 

Zaletą proponowanego modelu jest możliwość dokładnego śledzenia dynamiki liczeb-

ności gatunków oportunistycznych i wyspecjalizowanych w początkowych i końcowych sta-

diach rozwoju symulowanej biocenozy. Uwidacznia się wpływ parametrów rozrodczości i 

śmiertelności na długość poszczególnych faz rozwoju populacji. Nie obserwujemy więc wy-

łącznie sumarycznego, końcowego stanu układu. 
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II. ZASOBY ŚRODOWISKA 

Jak wykazały symulacje zarówno w modelu dwu-, dziesięciogatunkowym jak i z dzie-

sięcioma wyspami, oraz jak wskazują na to wieloletnie i różnorodne badania terenowe, zaso-

by środowiska, a przede wszystkim substancje pokarmowe, należą do najbardziej istotnych 

czynników ograniczających liczebność populacji. 

Wyniki uzyskane za pomocą modelów dwu- jak i dziesięciogatunkowych wskazują na 

to, że maksymalna liczebność populacji zależy proporcjonalnie od ilości eksploatowanych 

zasobów. Jest ona wyższa w środowisku o większej ich ilości.(sytuacja 1.1.A.2.: ryc. 8;  

sytuacja 1.1.A.3.: ryc. 9a; sytuacja 2.1.A.7.: ryc. 32a, 32b; sytuacja 2.1.A.8.: ryc. 33a, 33b). 

Tempo ekstynkcji populacji zależy również od ilości zasobów w układzie – jest większe przy 

ich mniejszej ilości. KOSTOVA & CARLSEN (2003a) w swoich badaniach opartych o model 

symulujący dynamikę populacji gryzoni wskazują, że w warunkach układu jednorodnego 

tempo ekstynkcji populacji zależy od wielkości układu. 

Przedstawione tu powiązanie ilości zasobów (czy też wielkości dostępnej przestrzeni) 

z maksymalną liczebnością populacji jest dość oczywiste i obserwowane było już dość dawno 

w badaniach eksperymentalnych dotyczących wzrostu populacji w ograniczonej przestrzeni. 

Obserwacje logistycznego wzrostu populacji prowadzili m. in. GAUSE (2003), PEARL (1927) a 

także HAVE (1993). Maksymalna liczebność i zagęszczenie hodowanych populacji zależne 

były od ilości dostępnych substancji pokarmowych oraz przestrzeni. 

Pozytywny efekt wielkości dostępnego obszaru na liczebność populacji potwierdzają 

prace terenowe dotyczące bezkręgowców (BARBOSA & MARQUET 2002, SHURE & PHILLIPS 

1991, TUOMI ET AL. 1981), kręgowców (SMITH 1974) oraz roślin (MITHEN ET AL. 1984). Bada-

nia TANIGUCHI & TOKESHI (2004) wskazują na pozytywny związek pomiędzy stopniem 

skomplikowania siedliska (co w efekcie prowadzi do zwiększenia jego powierzchni), a li-

czebnością fauny bentosu oraz niektórych zasobów pokarmowych. 

Wpływ wielkości dostępnej przestrzeni na liczebność populacji ma oczywistą i dość 

istotną konsekwencję: wielkość przestrzeni niejednokrotnie określa maksymalną liczbę ga-

tunków ją zasiedlających, przez co obserwuje się pozytywny efekt wielkości obszaru na re-

gionalne bogactwo, czy też zróżnicowanie gatunkowe. Efekt ten jest bardzo wyraźny w symu-

lowanym krajobrazie (model dziesięciogatunkowy): zwiększenie zasobności wysp prowadzi 

do wzrostu różnorodności gatunkowej, zarówno całego krajobrazu, jak i poszczególnych 

wysp (sytuacja 3.1.A.6.: ryc. 45a; sytuacja 3.1.A.7.: ryc. 46a; sytuacja 3.1.A.6.: ryc. 47a;  

ryc. 60). 
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Analiza struktury fauny Trichoptera zbiorników okolic Butryn nie potwierdziła wpły-

wu wielkości zbiorników na bogactwo gatunkowe i różnorodność gatunkową fauny (tab. 43). 

Wynika to przede wszystkim z trudności w precyzyjnym oszacowaniu wielkości zbiorników 

okresowych, jak również z faktu iż różnice w wielkości pomiędzy poszczególnymi zbiorni-

kami były niewielkie. Poza tym wielkość całego zbiornika nie zawsze musi przekładać się na 

ilość dostępnych w nim zasobów (istotnych dla konkretnych gatunków). W przyszłych bada-

niach należy zatem porównywać nie tyle samą wielkość zbiorników, co np. powierzchnię 

poszczególnych siedlisk. Wspomniane cechy zbiorników muszą być określone w sposób 

obiektywny, co umożliwiłoby porównanie uzyskanych wyników z innymi danymi, uzyska-

nymi np. na drodze modeli. 

Zależność liczby gatunków od wielkości obszaru - wysp środowiskowych podkreślana 

jest w klasycznej teorii biogeografii wysp (MACARTHUR & WILSON 1967). Prawidłowość ta 

obserwowana jest także w wielu pracach współczesnych, opartych o badania terenowe  

(BOHONAK & JENKINS 2003, BARBOSA & MARQUET 2002, BRUNN 2000, SHURE & PHILLIPS 

1991, TANGNEY ET AL. 1990), łącznie z eksperymentalnymi (HAVE 1993). 

Pozytywny wpływ wielkości obszaru na liczbę gatunków może wynikać z faktu, iż 

większe izolowane obszary (np. wyspy środowiskowe) niosą za sobą większą różnorodność 

siedliskową (WILLIAMS 1943, WÓJCIK 1991). Większe zróżnicowanie siedliskowe może pro-

wadzić do zmniejszenia presji konkurencji międzygatunkowej i drapieżnictwa, co w efekcie 

przyczynia się do wzrostu różnorodności gatunkowej (THISTLE ET AL. 1993). Wpływ wielko-

ści wysp siedliskowych na ich bogactwo gatunkowe związany jest z tym, że większe wyspy 

są bardziej podatne na imigrację, a mniejsze na emigrację fauny (WAHLBERG ET AL. 2002). 

Wydaje się, że wynika to właśnie z dostępności odpowiedniej ilości zasobów. 

Symulacje przeprowadzone ze stałym dopływem zasobów z zewnątrz (sytuacja 

1.1.B.1.: ryc. 15a, tab. 9b; sytuacja 2.1.B.1: ryc. 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b; sytuacje 

3.1.B.1.-3.1.B.3.: ryc. 50-52; ryc. 60), wskazują na to, że wzrost liczebności populacji, liczby 

gatunków oraz bioróżnorodności może nastąpić w efekcie ciągłego zasilania ekosystemu. W 

takich sytuacjach modelowych wyraźną dominację osiągają gatunki należące do oportunistów 

ekologicznych. W warunkach naturalnych sytuacja taka może mieć miejsce w efekcie wzrostu 

trofii jezior na skutek dopływu związków biogennych. Zwiększa się wówczas liczebność 

pewnych gatunków, choć generalnie ich liczba ulega spadkowi. Niektóre badania wskazują, 

że w skład entomofauny jezior o wyższej trofii wchodzi więcej gatunków oportunistycznych. 

W przypadku chruścików uwidacznia się to zwiększeniem liczby gatunków strefy szuwaro-
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wej oraz gatunków charakterystycznych dla drobnych zbiorników. Zanikają natomiast formy 

wyspecjalizowane, reofilne oraz zamieszkujące psammolitoral (CZACHOROWSKI 1998). 

Wyniki uzyskane za pomocą modelu wskazują na to, że w warunkach dużej ilości za-

sobów (szczególnie w sytuacji ich ciągłego dopływu), konkurencja jest słaba, natomiast o 

przeżywaniu gatunków decyduje ich potencjał rozrodczy oraz śmiertelność. W specyficznych 

warunkach te dwie cechy strategii życiowych są więc bardzo istotne. 

III. MIGRACJE 

Prowadzone dotychczas badania terenowe pozwalają stwierdzić, że fragmentacja kra-

jobrazu prowadzi do wyodrębniania się subpopulacji zasiedlających wyspy siedliskowe. Moż-

liwość przeżycia całości populacji (metapopulacji) a przede wszystkim lokalnych subpopula-

cji w niejednorodnym przestrzennie krajobrazie w znacznym stopniu zależy od procesów mi-

gracji zachodzących w jego obrębie (BOHONAK & JENKINS 2003). Wyniki uzyskane za pomo-

cą modelu symulacyjnego potwierdzają znaczną rolę procesów migracji w utrzymaniu liczeb-

ności populacji zasiedlającej komponenty krajobrazu. 

Modelowane sytuacje wskazują na to, że możliwość migracji fauny między wyspami 

siedliskowymi powoduje wzrost różnorodności biologicznej poszczególnych wysp oraz sy-

mulowanego krajobrazu jako całości (sytuacja 3.1.A.2.-3.1.A.4: ryc. 41a-43d; ryc. 60). Lo-

kalna ekstynkcja populacji na wyspach jest kompensowana rekolonizacją z wysp sąsiednich. 

Stopień ekstynkcji, jak już wcześniej wskazano, w znacznym stopniu zależy od zasobności 

wysp oraz elementów strategii życiowych gatunków. Procesy migracji obok wielkości obsza-

ru są istotnym czynnikiem regulującym liczebność populacji na wyspach siedliskowych. 

 Wyniki uzyskane na bazie modelu sygnalizują, że samo wprowadzenie wysp i dziesię-

ciu odrębnych zgrupowań, w znacznym stopniu podwyższa bioróżnorodność układu w sto-

sunku do modelu jednowyspowego, nawet wówczas gdy izolacja wysp jest bardzo słaba 

(elementy krajobrazu są silnie zintegrowane). Na każdej z wysp zachodzą odrębne procesy 

demograficzne, co powoduje wzrost ich różnorodności biologicznej, w porównaniu do wersji 

jednowyspowej modelu. Proponowany model symulacyjny stanowi unikalne rozwiązanie 

umożliwiające śledzenie struktury zgrupowań zasiedlających wyodrębnione wyspy siedli-

skowe w różnych warunkach środowiska. 

Proponowany model potwierdza tezy innych teoretycznych rozważań (MACARTHUR & 

WILSON 1967, SOLÉ ET AL. 2004) bazujących na teorii wysp i dotyczących wpływu migracji 

na różnorodność gatunkową. Opisane prawidłowości obserwowano również w naturalnych 
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metapopulacjach (OPDAM 1991, ZALEWSKI 2004). Dużą zbieżność wyników uzyskanych za 

pomocą modelu bazującego na teorii biogeografii wysp z obserwacjami terenowymi można 

zauważyć w pracy KIFLAWI ET AL. (2003). 

Badania fauny Trichoptera zbiorników okolic Butryn potwierdziły omawiany tu 

wpływ stopnia izolacji zbiorników na różnorodność i bogactwo gatunkowe zgrupowań chru-

ścików (tab. 43). Potwierdzają zatem w pewnym stopniu słuszność modelu, uwzględniający 

migracje. Do zauważonej istotnej statystycznie korelacji pomiędzy stopniem izolacji (odle-

głość) a strukturą fauny, należy podchodzić z dużą ostrożnością.  W chwili obecnej nie znamy 

jeszcze rzeczywistych zdolności migracyjnych imagines Trichoptera. Takie badania należy 

dopiero przeprowadzić, tak aby określić na jakie odległości mogą migrować poszczególne 

gatunki oraz na jakie odległości najczęściej migrują w celu składania jaj. Wydaje się także, że 

dokładniejsze badania nad biologią postaci dorosłych chruścików powinny uwzględniać rów-

nież inne cechy krajobrazu (np. bariery, korytarze), wpływające na odległość rzeczywistych 

migracji i zdolność do kolonizacji konkretnych zbiorników. Na przykład niektóre gatunki 

chruścików składają jaja na liściach nadbrzeżnych drzew, należy więc sprawdzić czy takie 

cechy rzeczywiście ułatwiają lub utrudniają skolonizowanie zbiornika, niezależnie od cech 

samego środowiska wodnego, istotnego dla rozwoju larw. 

Migracje mogą stanowić istotny mechanizm mający wpływ na stopień integracji fauny 

w obrębie krajobrazu. Mogą wyjaśniać zarówno duże podobieństwo faunistyczne obserwo-

wane pomiędzy zbiornikami okolic Butryn, jak i dużą zmienność fauny notowaną w ciągu 

roku. BIESIADKA & PAKULNICKA (2004) wskazują na duże znaczenie tego procesu w kształ-

towaniu się zmienności fauny chrząszczy wodnych w zróżnicowanym krajobrazie. 

Przeżycie większej liczby gatunków jest możliwe tylko wówczas, gdy zapewniona jest 

łączność między wyspami siedliskowymi. Dlatego stopień izolacji wysp nie może być zbyt 

wysoki. Tylko w takiej sytuacji mogą mieć miejsce migracje umożliwiające utrzymanie li-

czebności populacji w stanie równowagi dynamicznej, poprzez rekompensację lokalnej eks-

tynkcji. 

Analiza wyników uzyskanych za pomocą proponowanego modelu w dużej mierze po-

zwala potwierdzić wpływ procesów migracji na różnorodność gatunkową. Stwierdzono, że 

najwyższą bioróżnorodność notowano wówczas, gdy stopień izolacji wysp w modelowanym 

krajobrazie był umiarkowany (ryc. 60). Podobne wyniki uzyskano w pracach wykorzystują-

cych przestrzenne modele osobnicze. PLOTNICK & GARDNER (2002) stwierdzili, że liczebność 

populacji jest mniejsza w krajobrazie silnie fragmentowanym, ze względu na dużą odległość 

dzielącą niewielkie fragmenty preferowanych siedlisk. Najwyższą bioróżnorodność w mode-
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lowych krajobrazach cechujących się umiarkowanym stopniem fragmentacji obserwowali 

WITH & KING (2004). KOSTOVA & CARLSEN (2003b) wskazują na to, że niski, a w szczegól-

ności średni stopień fragmentacji środowiska (izolacji zasiedlonych płatów) jest najbardziej 

optymalny dla zachowania trwałości populacji.  

Niektóre prace oparte na badaniach terenowych pozwalają stwierdzić, że różnorodność 

gatunkowa fauny silniej wyodrębnionych przestrzennie fragmentów siedliska (krajobraz nie-

ciągły przestrzennie) jest mniejsza aniżeli fragmentów słabiej wyodrębnionych (krajobraz 

przestrzennie ciągły). Mowa tutaj o różnorodności gatunkowej fauny poszczególnych kompo-

nentów krajobrazu (różnorodność α). Niemniej jednak, analizując bioróżnorodność krajobrazu 

jako całości (różnorodność γ), twierdzi się, że układy ekologiczne odznaczające się mniej-

szym stopniem integracji cechują się większą bioróżnorodnością niż układy bardziej zinte-

growane. Dodatkowo, komponenty krajobrazu odznaczającego się mniejszym poziomem in-

tegracji (większym stopniem fragmentacji) cechuje większa odrębność faunistyczna. 

Powyższe zależności obserwowane były w strukturze fauny makrozoobentosu stru-

mieni, w tym również trichopterofauny (MONAGHAN ET AL. 2002). Prezentowany w mojej 

pracy model nie potwierdza w pełni tych zależności. W wyniku analizy sytuacji modelowych, 

nie zaobserwowano wyższej różnorodności biologicznej γ w nieciągłym przestrzennie „krajo-

brazie” aniżeli w ciągłym (ryc. 61). Poza tym, komponenty symulowanego krajobrazu odzna-

czającego się mniejszym poziomem integracji cechowały się mniejszą odrębnością fauni-

styczną (tab. 38). 

Należy jednak pamiętać, że model nie uwzględnia wszystkich procesów zachodzących 

w ekosystemie. Brak zbieżności obserwacji empirycznych z uzyskanymi na drodze modelo-

wania może wynikać z faktu, iż model nie uwzględnia wpływu przestrzeni otaczającej wyspy 

siedliskowe na strukturę zgrupowań czy też ich różnorodność gatunkową. W naturalnych 

układach ekologicznych przestrzeń ta jest zasiedlona przez specyficzne gatunki, które mogą 

również wchodzić w skład zgrupowań zasiedlających wyspy (OPDAM 1991). Wzrost poziomu 

fragmentacji krajobrazu zwiększa efekt styku między wyspami siedliskowymi a otoczeniem.  

Kolejnym problemem jest porównanie wyników uzyskanych na bazie modelu z pra-

cami terenowymi. W celu zapewnienia jak największej wiarygodności, badania terenowe mu-

szą być szczegółowo zaplanowane pod względem metodycznym. Model cechuje szereg ściśle 

określonych parametrów, dlatego też pewne cechy środowiska w badaniach terenowych rów-

nież muszą być określone w sposób jak najbardziej obiektywny. Istotne jest również określe-

nie stopnia izolacji zbiorników. Niemniej ważny jest dobór właściwego terenu badań, w któ-

rym krajobraz odznacza się różnym stopniem integracji (fragmentacji).  
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IV. WPŁYW ZABURZEŃ 

Uzyskane za pomocą modelu symulacyjnego dane wskazują, że pojawianie się okre-

sowych zaburzeń cyklicznie zmniejsza liczebność populacji, niemniej jednak prowadzi do 

zwiększenia liczebności gatunków, w szczególności oportunistów (sytuacja 1.2.A.1.: ryc. 18a; 

sytuacja 2.2.A.1.: ryc. 39a, 39b). Przyczynia się także do wzrostu bioróżnorodności symulo-

wanych wysp oraz krajobrazu jako całości (sytuacja 3.2.A.2.: ryc. 54a-54c; ryc. 60). Zaob-

serwowane w modelu prawidłowości są więc zgodne z wieloma obserwacjami terenowymi. 

Maksymalną różnorodność zgrupowań w symulowanym krajobrazie obserwowano 

wówczas, gdy częstość zaburzeń była duża lub umiarkowana oraz istniała możliwość migracji 

osobników w jego obrębie (sytuacja 3.2.A.4.: ryc. 56a-56c; ryc. 60). Zaburzenia pojawiające 

się z niewielką częstością miały mniejszy wpływ na wzrost bioróżnorodności układu (sytu-

acja 3.2.A.5.: ryc. 57; ryc. 60). Efekt ich działania podobny był do śmiertelności gatunku nie 

mającej związku z zaburzeniami. 

Zaburzenia środowiskowe niejednokrotnie przyczyniają się do zwiększenia bioróżno-

rodności zgrupowań (HARPER 1978). Wpływ częstości czy też siły zaburzeń na bioróżnorod-

ność wyjaśnia hipoteza o umiarkowanych zakłóceniach („intermediate–disturbance hypothe-

sis”). Likwidują one część populacji, zmniejszając siłę konkurencyjnego wypierania, przez co 

zapewniają koegzystencję większej ilości gatunków. Zaburzenia występujące z dużym nasile-

niem redukują skład zgrupowań, ograniczając go tylko do gatunków wczesnych faz rozwoju 

biocenozy (gatunków pionierskich), natomiast ich mała częstotliwość zwiększa znaczenie 

konkurencyjnego wypierania, co objawia się spadkiem bioróżnorodności układu ekologiczne-

go. W związku z tym najbardziej optymalny jest umiarkowany poziom zaburzeń (CONNELL 

1978). 

Powyższe założenie może wyjaśniać wyniki uzyskane za pomocą modelu symulacyj-

nego, wskazujące na przewagę gatunków oportunistycznych w zgrupowaniach będących pod 

presją częstych zaburzeń (sytuacja 3.2.A.4.: ryc. 56c). Wyjaśnia również przewagę gatunków 

wyspecjalizowanych w zgrupowaniach będących pod wpływem zaburzeń występujących z 

mniejszą częstością (sytuacja 3.2.A.5.: ryc. 57). Hipoteza CONNELLA znalazła potwierdzenie 

w innych badaniach opartych o modele symulacyjne (PLOTNICK & GARDNER 2002) oraz w 

badaniach terenowych (KOKOCIŃSKI 2002, MACCABE & GOTELLI 2000, MARTINSEN ET AL. 

1990, SOUSA 1979). 

Hipoteza o umiarkowanych zakłóceniach jest w dużym stopniu prawdziwa tylko w 

odniesieniu do zgrupowań gatunków konkurujących o zasoby na jednym poziomie troficznym 
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(WOOTTON 1998). Może mieć więc zastosowanie w opisie sytuacji modelowych prezentowa-

nych w tej pracy. Niemniej jednak, założenia Connella nie wskazują na to, jakie wielkości 

parametrów zaburzeń możemy uznać za umiarkowane (odnośnie zarówno siły, częstości jak i 

obszaru ich działania). Z tego też względu hipoteza ma ograniczone zastosowanie. 

Zaburzenia środowiskowe, obok fragmentacji środowiska i związanych z nią proce-

sów migracji, są kolejnym czynnikiem mającym wpływ na bioróżnorodność krajobrazu i 

strukturę zgrupowań. Czynniki te są ze sobą wzajemnie powiązane. Uwidacznia się to w 

przystosowaniach fauny do warunków środowiska o różnym stopniu stabilności. 

Zdolność do utrzymania liczebności populacji w warunkach niestabilnych może opie-

rać się na kilku strategiach. Przede wszystkim na możliwości przetrwania niekorzystnych 

warunków. Niektóre gatunki chruścików zasiedlające wody okresowe, np. Limnephilus stig-

ma mogą zimować w stadium jaja lub młodych larw (SOLEM 1981). Przystosowanie do nie-

stabilnych warunków środowiska uwidacznia się również w cyklach życiowych: wśród wielu 

gatunków z plemienia Limnephilini zasiedlających drobne zbiorniki wysychające latem, roz-

wój jaj zachodzi w organizmie imagines (CZACHOROWSKI 1998). 

Innym, niemniej istotnym przystosowaniem jest zdolność do dyspersji. Chruściki na-

leżą generalnie do owadów mających dużą zdolność dyspersji (JOHNSON 1969). Jednakże ob-

serwuje się szereg strategii związanych z przystosowaniem do warunków stabilnych i niesta-

bilnych. Gatunki cechujące się małymi zdolnościami do migracji są gatunkami siedlisk stabil-

nych, np. źródeł. Stanowią one formy bardziej wyspecjalizowane. (HOFFSTEN 2003). Gatunki 

siedlisk niestabilnych (np. astatycznych zbiorników wodnych, strefy najpłytszego litoralu) 

przejawiają większe zdolności do dyspersji. W efekcie czego skuteczniej kolonizują wolne 

siedliska udostępnione w efekcie eliminacji fauny przez zaburzenie (CZACHOROWSKI 1998). 

Fauna chruścików zbiorników okolic Butryn charakteryzuje się wysokim udziałem ga-

tunków wykazujących przystosowanie do życia w warunkach niestabilnych, np. Limnephilus 

auricula, Limnephilus griseus. Związane jest to z astatycznym charakterem tych zbiorników. 

Stwierdzone tam gatunki reprezentują wszystkie wspomniane wyżej przystosowania do sie-

dlisk niestabilnych, z duża zdolnością do dyspersji włącznie. 
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V. WPŁYW NIECIĄGŁOŚCI ŚRODOWISKA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ 
ZGRUPOWAŃ CHRUŚCIKÓW 

 Wpływ warunków ekologicznych zbiorników wodnych na zasiedlającą je faunę chru-

ścików nie został jak dotąd określony w sposób satysfakcjonujący. CZACHOROWSKI (1994, 

1995) podjął się próby scharakteryzowania trichopterofauny drobnych zbiorników wodnych. 

Zaproponowana przez CZACHOROWSKIEGO (1994) klasyfikacja zbiorników na podstawie za-

siedlającej je fauny chruścików szereguje zbiorniki wzdłuż continuum trofii oraz stabilności. 

Wspomniany podział wyróżnia 6 grup zbiorników na podstawie zasiedlającej je fauny 

chruścików. Jednakże w obrębie tych grup CZACHOROWSKI (1994) wyróżnia także pewne 

podgrupy, najwięcej z nich (6), w grupie zbiorników okresowych. W tej grupie klasyfikacja 

skazuje na występowanie takich gatunków jak Grammotaulius nitidus, Limnephilus flavicor-

nis, L. stigma, L. griseus, L. vittatus, L. auricula czy też L. sparsus. Poszczególne grupy zo-

stały wyróżnione ze względu na różne gatunki dominujące. Te same gatunki występowały w 

zbiornikach okolic Butryn (tab. 39). 

Badane zbiorniki takie jak P1, P2, P4 i P5 jednoznacznie i bezproblemowo można za-

liczyć do grupy IVC zaproponowanej przez CZACHOROWSKIEGO (1994). Pojawia się jednak 

problem z klasyfikacją fauny innych zbiorników. Dla części z nich – ze względu na wyraźną 

dominację Limnephilus sigma, należałoby zaproponować kolejną, nową grupę, np. IVG. Ale 

można także zauważyć „zmianę” typu jednego zbiornika w kolejnych latach. Przykładowo, 

zbiornik L1 w latach 1992-93 można zaliczyć do grupy IVC, natomiast w roku 1990 do grupy 

IIIB. Z kolei zbiornik L2 w latach 1993 i 1994 w okresie wczesnowiosennym (kwiecień) 

można zaliczyć do grupy IVC, natomiast w okresie późnowiosennym (maj, czerwiec) do gru-

py V. Analizując niektóre zbiorniki można mówić o silnej zmienności ich fauny, natomiast 

analizując całość zbiorników w okresie wieloletnim, nie zauważamy żadnych wyraźnych 

zmian. Trudno jest więc opisywać zmiany fauny chruścików w kategoriach zmian w środowi-

sku. Dynamika i fluktuacje najpewniej wynikają jednak z zupełnie innych przyczyn. 

Problemy z jednoznaczną i wyraźną klasyfikacją drobnych zbiorników, a w szczegól-

ności okresowych, związane są z trudnościami w określeniu struktury zgrupowań trichoptero-

fauny poszczególnych typów zbiorników (o różnej trofii i stopniu stałości). Indywidualny 

charakter fauny zbiorników wodnych w dużej mierze może wynikać z dwóch czynników: 

niestabilności warunków ekologicznych oraz migracji imagines zachodzącej w obrębie krajo-
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brazu. Dobrze to opisuje model wyspy (np. CZACHOROWSKI & SZCZEPAŃSKA 1991, CZACHO-

ROWSKI & KORNIJÓW 1993, CZACHOROWSKI 1994). 

Klasyfikowanie zbiorników w oparciu o faunę opiera się na założeniu, że gatunki są 

przystosowane do środowiska. W konsekwencji skład gatunkowy i charakter fauny uzależ-

niony jest od stanu środowiska i cech wielu czynników środowiskowych. Dlatego też poprzez 

analizę fauny można wnioskować o stanie środowiska. Jeśli stwierdza się różnice fauny w 

zbiornikach o takich samych cechach środowiska, należy zakładać, że wpływ na taki stan ma-

ją jakieś inne czynniki, nie uwzględnione w badaniach. Co skutkuje poszukiwaniem coraz 

bardziej subtelnych różnic środowiskowych. W odniesieniu do badanych zbiorników można-

by zaproponować dodatkowe dwie podgrupy w grupie IV wyróżnionej przez CZACHOROW-

SKIEGO (1994). Ale można także przyjąć inne założenie teoretyczne: na skład i charakterysty-

kę gatunkową (i ilościową) ma wpływ nie tylko środowisko (gatunki są przystosowane do 

środowiska) ale i inne czynniki decydujące o cechach demograficznych populacji. Dotyczyć 

to będzie zwłaszcza gatunków oportunistycznych, gdyż ze względu na eurytopowość ich za-

kresy tolerancji są szersze i trudniej wyjaśnić różnice ilościowe konkretnymi przystosowa-

niami. Zmiany ilościowe relatywnie dobrze opisuje model wyspy środowiskowej, na strukturę 

wpływa kilka czynników związanych z krajobrazem: częstość i charakter zaburzeń jak i moż-

liwość migracji i kolonizacji konkretnych zbiorników.  

Niestabilność zbiorników obserwowana w ciągu roku prowadzi do ekstynkcji części 

populacji, natomiast w skutek migracji imagines zachodzi rekolonizacja siedlisk. Fakt ten w 

znacznym stopniu wyjaśnia obserwowaną zmienność fauny poszczególnych zbiorników oko-

lic Butryn, jak i pewne różnice widoczne w strukturze zgrupowań różnych zbiorników (tab. 

41, ryc. 71). Dopiero analiza fauny chruścików krajobrazu jako całości wskazuje na mniejszą 

zmienność jej struktury (ryc. 70). 

Dalsze prace powinny prowadzić do opracowania metodyki badań terenowych doty-

czących wpływu nieciągłości krajobrazu na zgrupowania Trichoptera i opierających się na 

modelu wysp. Zatem konieczne jest bardziej dokładne poznanie biologii poszczególnych ga-

tunków chruścików z podkreśleniem: a) możliwości odbywania przez imagines dłuższych 

lotów oraz preferencji siedliskowych dorosłych owadów b) zdolności larw poszczególnych 

gatunków do przetrwania niekorzystnych warunków panujących w zbiorniku (odporność larw 

na zaburzenia). 

Znaczenie fragmentacji krajobrazu oraz jego struktury zwraca uwagę coraz większej 

liczby badaczy i praktyków zajmujących się ochroną różnorodności gatunkowej. Dotyczy to 

zwłaszcza krajobrazów kształtujących się pod wpływem człowieka, m.in. miejskich i rolni-
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czych. Przykładowo okazuje się, że w krajobrazach rolniczych o bardziej złożonej strukturze, 

a więc i większej liczbie biotopów refugialnych, jest więcej gatunków i większa jest bioróż-

norodność (BANASZAK & WIŚNIEWSKI 2003). CHRISTENSEN (1997) podkreślał rolę niejedno-

rodności, złożoności i różnorodności w utrzymaniu funkcji ekosystemu. Jak wskazują wyniki 

mojej pracy nad modelem symulacyjnym, odpowiednia struktura krajobrazu (jego niejedno-

rodność uwidaczniająca się podziałem na fragmenty - wyspy), umożliwia współwystępowanie 

większej liczby gatunków. Wytłumaczyć to można jako skutek procesów migracji między 

wyspami środowiskowymi. 

Badania przeprowadzone na drodze modelowania, a także z uwzględnieniem metod 

tradycyjnych sugerują, że nieciągłość krajobrazu w przestrzeni i czasie istotnie wpływa na 

wzrost różnorodności gatunkowej zoocenoz oraz strukturę jakościową zgrupowań. Modele 

symulacyjne oraz ogólnoteoretyczne rozważania dotyczące kształtowania się zgrupowań w 

zmiennym, niejednorodnym krajobrazie, mogą ułatwić zaplanowanie i prowadzenie badań 

terenowych. Chruściki (jak i inne grupy bezkręgowców wodnych) występujące w drobnych 

zbiornikach w zróżnicowanym krajobrazie rolniczym oraz miejskim wydają się być więc do-

brym obiektem do tego typu badań.  
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WYNIKI 

I. MODEL SYMULACYJNY 

1. Model dwugatunkowy 

 W tej wersji modelu symulacyjnego analizowano dynamikę liczebności dwóch gatun-

ków (tempo rozmnażania i ekstynkcji) w warunkach stabilnych (brak „katastrof” –  

podrozdz. 1. 1) oraz niestabilnych (podrozdz. 1. 2). Uwzględniono równocześnie wpływ po-

szczególnych parametrów „wyspy” oraz gatunków na dynamikę liczebności populacji. Brano 

pod uwagę ilość zasobów P i R, tempo destrukcji zasobów R na „wyspie”, zróżnicowany do-

pływ materii do puli zasobów P, a także zmienne parametry rozrodczości i śmiertelności ga-

tunków. W warunkach niestabilnych (obecne „katastrofy”) analizowano dynamikę liczebności 

gatunków przy zmieniającej się częstości „katastrof”, zróżnicowanej ilości zasobów w pulach 

P i R, zróżnicowanym tempie destrukcji puli R oraz wielkości dopływu materii do puli P. 

 Głównym celem zastosowania tej wersji modelu była analiza wpływu strategii życio-

wych gatunków na ich zdolności przystosowawcze w określonych warunkach środowiska. 

Analizowanymi elementami strategii były tutaj: źródło zasobów eksploatowanych przez ga-

tunki oraz ich rozrodczość i śmiertelność. 

1. 1. Warunki stabilne 

Sytuacja 1. 1. A. 1. 
Początkowa zasobność puli P=100 jednostek biomasy 

Z przeprowadzonych symulacji wynika, że gatunek S w warunkach stabilnych (śro-

dowisko jednorodne przestrzennie i niezmienne czasowo) wyraźnie dominował w układzie 

(ryc. 7a). W dynamice liczebności gatunku S wyróżnić możemy dwie fazy: wzrostu (do ok. 

26 cyklu) i fazę równowagi (maksymalna biomasa). Odmiennie przedstawia się sytuacja ga-

tunku E, w którego dynamice możemy wyróżnić trzy fazy: wzrostu (cykle 1-6), skorelowanej 

z relatywnie wysokim poziomem zasobów P (ryc. 7a, 7b), fazę spadku (cykle 7-20) oraz fazę 

minimalnej biomasy, oscylującej w granicach zera. 

Szybki wzrost populacji E związany był z duża ilością eksploatowanych przez tę po-

pulację łatwodostępnych i obecnych w dużej ilości zasobów, dostępnych w warunkach po-

czątkowych symulacji. Spadek liczebności populacji spowodowany był nagłym zmniejsze-
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niem się ilości tych zasobów (ryc. 7a, 7b). Brak materii organicznej ulegającej dekompozycji, 

dostępnej w pierwszych cyklach symulacji, uniemożliwił wzrost zasobności puli mineralnej. 

Wraz z zanikiem populacji gatunku E, populacja S dominowała w symulowanym środowisku, 

ponieważ eksploatowała dostępne już w środowisku źródło detrytusu. Na podstawie wykre-

sów dynamiki biomasy obu gatunków oraz wielkości dostępnych zasobów można wyróżnić 

trzy fazy obserwowanego „cyklu sukcesyjnego”: 1. faza wzrostu biomasy obu gatunków, 2. 

faza wzrostu S i spadku E, 3. faza równowagi (można ja porównać do klimaksu).  

Tab. 1a. Parametry symulacji. Model dwugatunkowy, początkowa zasobność puli P=100 
jednostek biomasy. 

gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na katastrofy [%] wsp. śmiertelności [%] 
eurybiont (E) 10 10 50 0 
stenobiont (S) 2 1 50 0 

pula zasobność na starcie pula R na starcie destrukcja R [%] częstość katastrof dopływ do P 
100 0 50 0 0 
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Ryc. 7a. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, początkowa zasobność  
puli P=100 jednostek biomasy, 1-3: fazy „cyklu sukcesyjnego”: 1 – wzrostu, 2 – faza spadku 
E, wzrostu S, 3 – faza równowagi. 
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Ryc. 7b. Dynamika liczebności zasobów. Model dwugatunkowy, początkowa zasobność  
puli P=100 jednostek biomasy, 1-3: fazy „cyklu sukcesyjnego”, por. ryc. 7a. 

Tab. 1b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, początkowa zasobność puli P=100 
jednostek biomasy. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 0 0 0 
max 10 100 94 78 
średnia 2,58 4,89 78,86 13,67 

Sytuacja 1. 1. A. 2.  
Początkowa zasobność puli P=50 jednostek biomasy 

W celu określenia, jaki wpływ na dynamikę liczebności populacji ma ilość łatwodo-

stępnych zasobów, przeprowadzono symulacje ze zmienną początkową zasobnością puli P. W 

pierwszej kolejności zmniejszono liczbę zasobów (P=50 jednostek biomasy). Zaobserwowa-

no, że w efekcie zmniejszenia o połowę ilości biomasy zdeponowanej w puli P, maksymalna i 

średnia liczebność obu gatunków zmniejszała się również o ok. 50% (tab. 2b, ryc. 8). Pozwala 

to sądzić, iż maksymalna liczebność gatunków zależała proporcjonalnie od początkowej za-

sobności puli P.  

Tab. 2. Parametry symulacji. Model dwugatunkowy, początkowa zasobność  
puli P=50 jednostek biomasy. 

gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na katastrofy [%] wsp. śmiertelności [%] 
eurybiont (E) 10 10 50 0 
stenobiont (S) 2 1 50 0 

pula P na starcie pula R na starcie destrukcja R [%] częstość katastrof dopływ do P 
50 0 50 0 0 
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Ryc. 8. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, początkowa zasobność  
puli P=50 jednostek biomasy, 1-3: fazy „cyklu sukcesyjnego”.  

Tab. 2b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, początkowa zasobność  
puli P=50 jednostek biomasy. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 0 0 0 
max 9 50 44 30 
średnia 2,03 2,75 37,17 8,05 

Sytuacja 1. 1. A. 3. 
Początkowa zasobność puli P=500 jednostek biomasy, P=1000 jednostek biomasy 

Następnie zwiększono początkową ilość związków łatwodostępnych (kolejno P=500, 

P=1000 jednostek biomasy). Przedstawione symulacje wskazują, że w efekcie zwiększenia 

ilości jednostek biomasy w puli P w warunkach początkowych symulacji, zwiększała się 

maksymalna liczebność populacji (jednostek biomasy) obu gatunków (ryc. 9a, 9b). 

Analiza maksymalnych liczebności populacji gatunku E w przedstawianych uprzednio 

sytuacjach, pozwala stwierdzić, że liczebność tego gatunku jest wprost proporcjonalna do 

zasobności puli P. Pięciokrotne zwiększenie ilości zasobów w tej puli, w stosunku do warto-

ści nominalnej (P=100), powoduje niemal pięciokrotny wzrost maksymalnej liczebności ga-

tunku E (ryc. 9a, tab. 3a). Zwiększenie ilości zasobów w puli P do wartości równej 1000 po-

woduje natomiast niemal dziesięciokrotny wzrost maksymalnej liczebności tego gatunku (ryc. 

9b, tab. 3b) 

Zwiększanie początkowej zasobności puli P wpływa również na wzrost maksymalnej 

liczebności gatunku S, jednak nie jest to zależność wprost proporcjonalna. Wzrost zasobności 

puli P zarówno do 500 jednostek, jak i do 1000, powoduje ok. trzykrotny wzrost maksymalnej 

liczebności tego gatunku w porównaniu do sytuacji 1.1.A.1 (ryc. 7a, tab. 1b). 

21 3
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Ilość łatwodostępnych zasobów wpływa również na szybkość wzrostu i spadku li-

czebności populacji obu gatunków. Fazy obserwowane w dynamice liczebności ulegają wy-

dłużeniu w wyniku zwiększenia początkowej zasobności puli P. W tej sytuacji gatunki osią-

gają swoją minimalną i maksymalną liczebność w późniejszym czasie. 
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Ryc. 9a. Dynamika liczebności populacji. Początkowa zasobność  
puli P=500 jednostek biomasy, 1-2: fazy „cyklu sukcesyjnego”. 
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Ryc. 9b. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, początkowa zasobność  
puli P=1000 jednostek biomasy, 1-2: fazy „cyklu sukcesyjnego”. 

Tab. 3a. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, początkowa zasobność  
puli P=500 jednostek biomasy. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 5 0 0 
max 11 500 316 412 
średnia 7,37 69,2 149,2 274,23 
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Tab. 3b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, początkowa zasobność  
puli P=1000 jednostek biomasy. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 5 0 0 
max 10 1000 340 765 
średnia 7,14 345,21 162,38 485,27 

 Z analizowanych symulacji wynika, że na dynamikę liczebności populacji wpływa 

poziom zasobów, natomiast wielkość pul P i R zależy od tempa destrukcji. Dlatego w dalszej 

kolejności analizowano wpływ tego parametru na układ. Przeprowadzono kolejne symulacje, 

różnicując poziom destrukcji detrytusu (10, 80 i 100%). Pozostałe parametry nie ulegały 

zmianom.  

Sytuacja 1. 1. A. 4. 
Poziom destrukcji 10% 

 Zmniejszono poziom dekompozycji do 10%. Można zauważyć, że w wyniku jego 

zmniejszenia nastąpiło nieznaczne skrócenie fazy powolnego spadku populacji E, jak również 

spadku maksymalnej liczebności tej populacji (ryc. 10a). Maksymalna ilość biomasy w puli 

zasobów R była większa (tab. 4b). 

Tab. 4a. Parametry symulacji. Model dwugatunkowy, poziom destrukcji 10%. 
gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na katastrofy [%] wsp. śmiertelności [%] 

eurybiont (E) 10 10 50 0 
stenobiont (S) 2 1 50 0 

pula P na starcie pula R na starcie destrukcja R [%] częstość katastrof dopływ do P 
100 0 10 0 0 
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Ryc. 10a. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, poziom destrukcji 10%, 
1-2: fazy „cyklu sukcesyjnego”. 
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Ryc. 10b. Dynamika liczebności zasobów. Model dwugatunkowy, poziom destrukcji 10%, 
1-2: fazy „cyklu sukcesyjnego”, por. ryc. 10a. 

Tab. 4b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, poziom destrukcji 10%. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 0 0 0 
max 55 100 92 64 
średnia 9,68 3,16 76,79 10,37 

Sytuacja 1. 1. A. 5. 
Poziom destrukcji 80% 

Zwiększenie poziomu destrukcji detrytusu z 50% do 80% spowodowało prawie trzy-

krotne wydłużenie fazy powolnego spadku populacji gatunku E oraz powolnego wzrostu po-

pulacji gatunku S (ryc. 11). Zmniejszeniu uległa maksymalna ilość biomasy w puli zasobów 

R (tab. 5). 
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Ryc. 11. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, poziom destrukcji 80%,  
1-2: fazy „cyklu sukcesyjnego”. 
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Tab. 5. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, poziom destrukcji 80%. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 0 0 0 
max 3 100 91 84 
średnia 2,22 8,86 62,22 26,7 

Sytuacja 1. 1. A. 6. 
Poziom destrukcji 100% 

W wyniku zwiększenia poziomu destrukcji detrytusu do 100%, gatunek S całkowicie 

zanikał, natomiast gatunek E gwałtownie uzyskiwał maksymalną liczebność, która utrzymy-

wała się na stałym poziomie (ryc. 12, tab. 6). 

Symulacje pozwalają stwierdzić, że poziom dekompozycji wpływa na tempo wzrostu 

populacji gatunku S oraz zaniku populacji gatunku E. Tempo zaniku gatunku E obniżało się 

na skutek zwiększenia poziomu destrukcji, gdyż w wyniku dekompozycji pula P była stale 

zasilana – poziom zasilania był proporcjonalny do stopnia destrukcji „detrytusu”. Dekompo-

zycja powoduje z kolei stałe obniżanie poziomu puli R, dlatego też tempo wzrostu populacji 

gatunku S jest większe w warunkach silnej dekompozycji. Maksymalna liczebność populacji 

gatunku E była również niższa przy niskim stopniu destrukcji detrytusu (zob. ryc. 10a). 
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Ryc. 12. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, poziom destrukcji 100%. 

Tab. 6. Statystyka symulacji. Poziom destrukcji 100%. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 10 0 0 
max 0 100 0 90 
średnia 0 16,1 0 83,9 
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W kolejnych symulacjach sprawdzano, czy na dynamikę i maksymalną liczebność po-

pulacji ma wpływ ilość zasobów w poszczególnych pulach P i R „wyspy”, czy też istotna jest 

wyłącznie sumaryczna ilość tych zasobów (bez znaczenia, jaka ich część zdeponowana jest w 

puli P, a jaka w R). 

Sytuacja 1. 1. A. 7. 
Wszystkie zasoby początkowo zdeponowane wyłącznie w puli R 

 Zaobserwowano, że na dynamikę liczebności a także na maksymalną liczebność popu-

lacji obu gatunków wpływała wyłącznie sumaryczna zasobność puli P i R. W przypadku ulo-

kowania całej biomasy (100 jednostek) początkowo w puli R, dynamika liczebności obu po-

pulacji była podobna do tej obserwowanej w sytuacji 1.1.A.1 (ryc. 7a, 13a, tab. 1b, 7b). Iden-

tyczny wynik uzyskano lokując 50% początkowej biomasy w puli P oraz 50% w puli R. 

Tab. 7a. Parametry symulacji. Model dwugatunkowy, wszystkie zasoby początkowo  
zdeponowane wyłącznie w puli R. 

gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na katastrofy [%] wsp. śmiertelności [%] 
eurybiont (E) 10 10 50 0 
stenobiont (S) 2 1 50 0 

pula P na starcie pula R na starcie destrukcja R [%] częstość katastrof dopływ do P 
0 100 50 0 0 
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Ryc. 13a. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, wszystkie zasoby  
początkowo zdeponowane wyłącznie w puli R. 
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Ryc. 13b. Dynamika liczebności zasobów. Model dwugatunkowy, wszystkie zasoby  
początkowo zdeponowane wyłącznie w puli R. 

Tab. 7b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, wszystkie zasoby początkowo  
zdeponowane wyłącznie w puli R. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 1 0 0 0 
max 100 49 94 67 
średnia 4,89 4,28 76,9 13,93 

Sytuacja 1. 1. A. 8. 

Założono, że pewne parametry związane ze strategią życiową obu gatunków (rozrod-

czość, śmiertelność) mają wpływ na obecność gatunków w układzie. Najpierw sprawdzono 

jak wpływa „odwrócenie” strategii rozrodczości i śmiertelności: gatunek E uzyskał parametry 

rozrodczości i śmiertelności gatunku S i na odwrót. 

 Można zaobserwować, że w wyniku zamiany strategii miejscami w układzie troficz-

nym, gatunek E wyraźnie dominował, natomiast gatunek S trwał w układzie z niską liczebno-

ścią (maksymalnie 9 jednostek, tab. 8b), co wynikało z jego dużej śmiertelności. Populacja 

tego gatunku utrzymywała się, ponieważ zasobność puli R była uzupełniana na skutek śmier-

telności obu gatunków (ryc. 14). 

Tab. 8a. Parametry symulacji. Model dwugatunkowy, sytuacja 1.1.A.8. 
gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na katastrofy [%] wsp. śmiertelności [%] 

eurybiont (E) 2 1 50 0 
stenobiont (S) 10 10 50 0 

pula P na starcie pula R na starcie destrukcja R [%] częstość katastrof dopływ do P 
100 0 50 0 0 
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Ryc. 14. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, sytuacja 1.1.A.8. 

Tab. 8b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, sytuacja 1.1.A.8. 

statystyka: Pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 0 0 0 
max 6 100 9 93 
średnia 1,79 15,49 5,81 76,91 

 W kolejnych symulacjach starano się określić, jaki wpływ na rozwój układu ma umoż-

liwienie dopływu materii do puli P w każdym cyklu symulacji. W kolejnych symulacjach 

różnicowano parametr określający wielkość dopływu biomasy do puli zasobów P. Pozostałe 

parametry nie ulegały zmianom. 

Sytuacja 1. 1. B. 1. 
Dopływ do puli P=10, 100 oraz 500 jednostek w każdym cyklu symulacji 

Stałe zasilanie puli P powodowało, że jej zasoby nie ulegały wyczerpaniu w trakcie 

trwania symulacji. W związku z tym liczebność populacji gatunku E wciąż rosła (ryc. 15a). 

Pula „detrytusu” również była na bieżąco zasilana i utrzymywała się na stałym, dość niskim 

poziomie: maksymalnie 10-11 jednostek (tab. 9b, 9c, 9d). Dlatego też liczebność populacji 

gatunku S także wzrastała do określonego poziomu. Maksymalna liczebność gatunku E zale-

żała proporcjonalnie od wielkości zasilania puli P „wyspy”, jednak przy zbyt dużym zasilaniu 

liczebność ta już nie wzrastała. Maksymalna liczebność gatunku S była w miarę stała bez 

względu na wielkość zasilania (tab. 9b). 
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Tab. 9a. Parametry symulacji. Model dwugatunkowy, dopływ do puli P=10 jednostek  
w każdym cyklu symulacji. 

gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na katastrofy [%] WSP. śmiertelności [%]
eurybiont (E) 10 10 50 0 
stenobiont (S) 2 1 50 0 

pula P na starcie pula R na starcie destrukcja R [%] Częstość katastrof dopływ do P 
100 0 50 0 10 
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Ryc. 15a. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, dopływ do puli P=10  
jednostek w każdym cyklu symulacji. 

Tab. 9b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, dopływ do puli P w każdym cyklu  
symulacji. 

Dopływ do puli P 10 jednostek w każdym cyklu symulacji 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 

min 0 15 0 0 
max 10 100 336 733 
średnia 7,21 27,45 166,34 394 

Dopływ do puli P 100 jednostek w każdym cyklu symulacji 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 

min 0 100 0 0 
max 11 3098 333 1610 
średnia 7,2 1582,47 165,43 819,9 

Dopływ do puli P 500 jednostek w każdym cyklu symulacji 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 

min 0 100 0 0 
max 10 7972 310 1720 
średnia 7,4 4021,18 149,92 871,5 

Przeprowadzono kolejną symulację z większą początkową ilością zasobów w puli P, 

równą 500. Spodziewano się, że maksymalna liczebność populacji gatunku E w sytuacji sta-

łego zasilania puli zasobów P zależy również od początkowej ilości tych zasobów.  
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Sytuacja 1. 1. B. 2. 
Dopływ do puli P=10, Początkowa zasobność puli P=500 jednostek biomasy 

 Wynik symulacji wskazuje, iż maksymalna liczebność populacji gatunku E jest więk-

sza o ok. 400 jednostek w porównaniu z sytuacją 1.1.B.1, gdzie początkowa ilość zasobów w 

puli P była o tyle samo jednostek mniejsza (tab. 9b, 10b, ryc. 16). Zatem zasobność puli P 

wpływa na maksymalną liczebność gatunku E, również w sytuacji cyklicznego zasilania tej 

puli w trakcie trwania symulacji. 

Tab. 10a. Parametry symulacji. Model dwugatunkowy, dopływ do puli P=10, początkowa 
zasobność puli P=500 jednostek biomasy. 

gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na katastrofy [%] wsp. śmiertelności [%] 
eurybiont (E) 10 10 50 0 
stenobiont (S) 2 1 50 0 

pula P na starcie pula R na starcie destrukcja R [%] częstość katastrof dopływ do P 
500 0 50 0 10 
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Ryc. 16. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, dopływ do puli P=10,  
początkowa zasobność puli P=500 jednostek biomasy. 

Tab. 10b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, dopływ do puli P=10, początkowa 
zasobność puli P=500 jednostek biomasy. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 15 0 0 
max 11 500 347 1106 
średnia 7,03 185,8 167,33 634,84 

W kolejnej symulacji sprawdzono, czy w przypadku stałego zasilania puli P zwiększe-

nie poziomu destrukcji detrytusu wpływa na szybszy wzrost populacji gatunku E i wolniejszy 

wzrost populacji E, analogicznie jak w sytuacjach 1.1.A.4 – 1.1.A.6. 
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Sytuacja 1. 1. B. 3. 
Dopływ do puli P=10 jednostek w każdym cyklu symulacji. Poziom destrukcji 80% 

 Zauważamy, że w porównaniu do sytuacji 1.1.B.1 (poziom destrukcji 50%), maksy-

malna i średnia liczebność gatunku E była wyższa, natomiast gatunku S – niższa (tab. 9b, 

11b). Zwiększenie poziomu destrukcji detrytusu ma wpływ na szybszy wzrost populacji ga-

tunku E i wolniejszy wzrost populacji E bez względu na to, czy układ jest stale zasilany z 

zewnątrz, czy nie (ryc. 17). 

Tab. 11a. Parametry symulacji. Model dwugatunkowy, dopływ do puli P=10 jednostek  
w każdym cyklu symulacji, poziom destrukcji 80%. 

gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na katastrofy [%] wsp. śmiertelności [%] 
eurybiont (E) 10 10 50 0 
stenobiont (S) 2 1 50 0 

pula P na starcie Pula R na starcie destrukcja R [%] częstość katastrof dopływ do P 
100 0 80 0 10 
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Ryc. 17. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, dopływ do puli P=10  
jednostek w każdym cyklu symulacji, poziom destrukcji 80%. 
 
Tab. 11b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, dopływ do puli P=10 jednostek  
w każdym cyklu symulacji, poziom destrukcji 80%. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 18 0 0 
max 3 141 128 910 
średnia 2,92 45,31 61,36 485,41 
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1. 2. Warunki niestabilne 

W proponowanym modelu symulacyjnym założono również możliwość pojawiania 

się „katastrof” – czynników zaburzających, które dodatkowo ograniczają liczebność popula-

cji. Tego typu sytuacje mają miejsce w warunkach naturalnych, np. podczas nawrotów zimy 

czy pożarów lasu. W kolejnych symulacjach sprawdzano wpływ czynnika „katastroficznego” 

na dynamikę liczebności populacji w warunkach izolowanej „wyspy” (brak dopływu zasobów 

z zewnątrz). Początkowo testowano wpływ częstotliwości zaburzeń na układ. 

Sytuacja 1. 2. A. 1.  
Katastrofy pojawiające się co 3 cykle symulacji 

 Po wprowadzeniu czynnika zaburzającego zaobserwowano, że dynamika liczebności 

obu gatunków jak i puli zasobów była typu oscylacyjnego (ryc. 18a, 18b).W tej sytuacji więk-

szą liczebność uzyskiwał gatunek E  (tab. 12b), a więc odwrotnie niż w warunkach stabilnych 

(ryc. 7a). Mogło to być związane z dostępnością zasobów w warunkach niestabilnych (ryc. 

18b), ich średnia ilość była większa niż w warunkach stabilnych (ryc. 7b, tab. 1b, 12b). 

Tab. 12a. Parametry symulacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się co 3 cykle 
symulacji. 

gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na katastrofy [%] wsp. śmiertelności [%] 
eurybiont (E) 10 10 50 0 
stenobiont (S) 2 1 50 0 

pula P na starcie pula R na starcie destrukcja R [%] częstość katastrof dopływ do P 
100 0 50 3 0 
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Ryc. 18a. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się 
co 3 cykle symulacji. 
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Ryc. 18b. Dynamika liczebności zasobów. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się 
co 3 cykle symulacji. 

Tab. 12b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się co 3 cykle 
symulacji. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 6 0 0 
max 50 100 34 61 
średnia 28,6 25,93 17,35 28,12 

Sytuacja 1. 2. A. 2. 
Katastrofy pojawiające się co 10 cykli symulacji 

 W kolejnej analizowanej symulacji zmniejszono częstotliwość katastrof. Zauważono, 

że częstość oscylacji obserwowanej w dynamice liczebności obu populacji oraz zasobów 

również spadła (ryc. 18a, 18b, 19a, 19b), natomiast maksymalna liczebność obu gatunków 

wzrosła (tab. 13). W efekcie zmniejszenia częstotliwości zaburzeń, w warunkach niestabil-

nych uwidoczniły się fazy „cyklu sukcesyjnego”. Jednakże, w porównaniu do warunków sta-

bilnych, zaobserwowano wyłącznie fazy wzrostu i spadku populacji E, oraz wzrostu populacji 

S. Odnawianie się populacji obu gatunków następowało wielokrotnie, zaraz po zadziałaniu 

zaburzenia (ryc. 19a). 
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Ryc. 19a. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się 
co 10 cykli symulacji, 1-2: fazy cyklu sukcesyjnego, por. ryc. 7a. 
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Ryc. 19b. Dynamika liczebności zasobów. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się 
co 10 cykli symulacji. 

Tab. 13. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się co 10 cykli 
symulacji. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 5 0 0 
max 50 100 74 80 
średnia 14,57 14,52 42,84 28,07 

Sytuacja 1. 2. A. 3. 
Katastrofy pojawiające się co 50 cykli symulacji 

Znaczne zmniejszenie częstotliwości katastrof powoduje, że dynamika liczebności obu 

gatunków jak i zasobów puli P i R przypomina sytuację, w której czynnik katastroficzny nie 

działa w ogóle (ryc. 7a, 7b, 20a, 20b). W efekcie zmniejszenia częstotliwości katastrof prze-

1 2
1 2 1 1
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waga liczebna gatunku E nie jest już widoczna, tak jak to miało miejsce w symulowanym 

środowisku z częstszymi zaburzeniami. 
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Ryc. 20a. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające co 
50 cykli symulacji. 
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Ryc. 20b. Dynamika liczebności zasobów. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się 
co 50 cykli symulacji. 

 Kolejno sprawdzono, jaki wpływ na dynamikę liczebności obu populacji ma zmiana 

podatności gatunków na katastrofy. 

Sytuacja 1. 2. A. 4. 
Katastrofy pojawiające się co 3 cykle symulacji, zróżnicowana podatność gatunków 
na katastrofy. 

 Po zmniejszeniu podatności gatunku E na katastrofy zaobserwowano brak znaczącej 

różnicy w dynamice oraz maksymalnej liczebności gatunków w porównaniu do sytuacji, w 
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której podatność obu gatunków na katastrofy była identyczna i równa 50% (ryc. 18a, 21, tab. 

12b, 14b). 

Tab. 14a. Parametry symulacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się co 3 cykle 
symulacji, podatność gatunku E=10%, gatunku S=50%. 

gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na katastrofy [%] wsp. śmiertelności [%] 
eurybiont (E) 10 10 10 0 
stenobiont (S) 2 1 50 0 

pula P na starcie pula R na starcie destrukcja R [%] częstość katastrof Dopływ do P 
100 0 50 3 0 

Tab. 14b. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się co 3 cykle 
symulacji, podatność gatunku E=10%, gatunku S=50%. 

statystyka: pula R pula P gatunek S Gatunek E 
min 0 7 0 0 
max 76 100 28 65 
średnia 34,26 37,65 14,31 13,78 
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Ryc. 21. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się 
co 3 cykle symulacji, podatność gatunku E=10%, gatunku S=50%. 

Przeprowadzono kolejne symulacje w warunkach niestabilnych, różnicując podatność 

obu gatunków na katastrofy. Na ich podstawie stwierdzono, że zwiększanie różnicy podatno-

ści gatunków na „katastrofy” (zwiększanie podatności gatunku E oraz zmniejszanie podatno-

ści gatunku S) ma niewielki wpływ na wzrost maksymalnej liczebności gatunku E w stosunku 

do gatunku S (tab. 14c, 14d).  
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Tab. 14c. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się co 3 cykle 
symulacji, podatność gatunku E=50%, gatunku S=10% 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 8 0 0 
max 58 100 20 72 
średnia 29,61 31,47 4,97 33,95 

Tab. 14d. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, katastrofy pojawiające się co 3 cykle 
symulacji, podatność gatunku E=80%, gatunku S=1%. 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 6 0 0 
max 43 100 19 77 
średnia 21,39 22,02 4,4 52,19 

 Można założyć, że początkowa zasobność puli P wpływa znacząco na maksymalną 

liczebność gatunków, również w przypadku działania czynnika katastroficznego. Przeprowa-

dzono więc symulację z różną wartością startową puli P (50, 500, 5000 jednostek biomasy). 

Częstość katastrof ustalono co 3 cykle symulacji, natomiast podatność gatunków na katastrofy 

wynosiła 50%. 

Sytuacja 1. 2. A. 5. 
Katastrofy pojawiające się co 3 cykle symulacji, początkowa zasobność puli P=50, 
500, 5000 jednostek biomasy 

 Analiza przeprowadzonych w warunkach niestabilnych symulacji pozwala stwierdzić, 

że wraz ze wzrostem początkowej zasobności puli P, wzrastała maksymalna liczebność ga-

tunków (analogicznie jak w sytuacjach bez czynnika zaburzającego), lecz tylko do pewnych 

granic wartości początkowej biomasy zdeponowanej w puli P. Przy dużych wartościach 

wzrost liczebności gatunku nie był zauważalny (ryc. 22a, 22b, 22c, tab. 15). 
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Ryc. 22a. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, warunki niestabilne,  
początkowa zasobność puli P=50 jednostek biomasy. 
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Ryc. 22b. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, warunki niestabilne,  
początkowa zasobność puli P-500 jednostek biomasy. 
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Ryc. 22c. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, warunki niestabilne,  
początkowa zasobność puli P=5000 jednostek biomasy. 
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Tab. 15. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, warunki niestabilne, początkowa  
zasobność puli P=50, 500, 5000 jednostek biomasy. 
Początkowa zasobność puli P=50 jednostek biomasy 

statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 5 0 0 
max 25 50 31 18 
średnia 15,23 13,75 14,97 6,05 

Początkowa zasobność puli P=500 jednostek biomasy 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 

min 0 325 0 0 
max 93 500 30 107 
średnia 42,46 385,75 15,78 56,01 

Początkowa zasobność puli P=5000 jednostek biomasy 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 

min 0 4786 0 0 
max 117 5000 32 134 
średnia 42,06 4884,32 16,74 56,88 

Sytuacja 1. 2. A. 6. 
Katastrofy pojawiające się co 3 cykle symulacji, zróżnicowany poziom destrukcji de-
trytusu 
 

 W kolejnej analizowanej sytuacji sprawdzano, czy zmiana poziomu destrukcji detrytu-

su wpływa na maksymalną liczebność populacji. Przeprowadzono więc symulacje z uwzględ-

nieniem zróżnicowanego poziomu destrukcji detrytusu w warunkach niestabilnych (% de-

strukcji równy 10, 80, 100). Częstość katastrof ustalono co 3 cykle symulacji, natomiast po-

datność gatunków na katastrofy wynosiła 50%. Początkowa ilość biomasy zdeponowana w 

puli P wynosiła 100 jednostek. 

Zauważono, że zwiększenie siły dekompozycji powodowało wzrost maksymalnej li-

czebności populacji E w stosunku do maksymalnej liczebności populacji S (ryc. 23a, 23b,  

tab. 16). Wynik jest analogiczny do prezentowanego uprzednio, będącego efektem stabilnych 

warunków (ryc. 5, 6). 
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Ryc. 23a. Dynamika liczebności populacji. Model dwugatunkowy, warunki niestabilne,  
poziom destrukcji równy 80%. 
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Ryc. 23b. Dynamika liczebności zasobów. Model dwugatunkowy, warunki niestabilne,  
poziom destrukcji równy 80%. 



T. Majewski – Wpływ nieciągłości środowiska na kształtowanie się zgrupowań Trichoptera 

 61

Tab. 16. Statystyka symulacji. Model dwugatunkowy, warunki niestabilne, zróżnicowany  
poziom destrukcji. 

Poziom destrukcji równy 10% 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 

min 0 8 0 0 
max 47 100 25 80 
średnia 17,79 33,12 11,93 37,16 

Poziom destrukcji równy 80% 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 

min 0 8 0 0 
max 47 100 29 73 
średnia 17,65 33,82 13,15 35,38 

Poziom destrukcji równy 100% 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 

min 0 11 0 0 
max 44 100 15 87 
średnia 10,78 44,33 4,61 40,28 

Celem kolejnych analizowanych przypadków było określenie, czy w warunkach nie-

stabilnych ilość zasobów w pulach P i R wpływa na dynamikę populacji, czy też istotna jest 

wyłącznie sumaryczna ilość tych zasobów (bez znaczenia, jaka ich część zdeponowana jest w 

puli P, a jaka w R). Przeprowadzono kolejne symulacje, zmieniając odpowiednio ilość bioma-

sy zdeponowanej w zasobach P i R. Pozostałe parametry nie ulegały zmianom. 

Sytuacja 1. 2. A. 7. 
Katastrofy pojawiające się co 3 cykle symulacji, wszystkie zasoby początkowo zdepo-
nowane wyłącznie w puli R 

 W wyniku przeprowadzonych symulacji, można stwierdzić, że dla rozwoju populacji 

obu gatunków w warunkach niestabilnych istotna jest wyłącznie sumaryczna ilość zasobów 

obu puli, ustalona na początku symulacji (ryc. 24a, 24b). Podobnie jak miało to miejsce w 

warunkach stabilnych (ryc. 13a). 
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Ryc. 24a. Dynamika liczebności populacji. Warunki niestabilne, zasoby początkowo  
zdeponowane wyłącznie w puli R (100 jednostek). 
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Ryc. 24b. Dynamika liczebności populacji. Warunki niestabilne, zasoby początkowo  
zdeponowane w puli P (50 jednostek) i R (50 jednostek). 

W wyniku symulacji przeprowadzonych w warunkach stabilnych, stwierdzono, że sta-

ły dopływ materii do puli zasobów P wpływa na wzrost liczebności populacji obu gatunków 

(sytuacja 1.1.B.1). Przeprowadzono kolejne analizy, aby określić, czy zachodzi taka sama 

zależność w warunkach niestabilnego środowiska. Ustalano wielkość dopływu materii do puli 

zasobów P na 10, 50 i 100 jednostek. Pozostałe parametry nie ulegały zmianom. 

Sytuacja 1. 2. A. 8. 
Katastrofy pojawiające się co 3 cykle symulacji, dopływ do puli P=10, 50 oraz 100  
jednostek w każdym cyklu symulacji 

 Zauważono, że maksymalna liczebność gatunku E wzrastała w przypadku stałego za-

silania puli P, w porównaniu z sytuacją, w której zasilanie nie miało miejsca (sytuacja 

1.2.A.1). Dalsze zwiększanie stopnia zasilania nie miało jednak wpływu na maksymalną li-

czebność populacji - nie zaobserwowano wyraźnej różnicy porównując sytuacje przy pozio-
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mach zasilania 10, 50, 100 (ryc. 25a, 25b, 25c, tab. 24). Taki wpływ stwierdzono w przypad-

ku zwiększania stopnia zasilania puli P w warunkach stabilnych (sytuacja 1.1.B.1). Na pod-

stawie symulacji można więc stwierdzić, że w warunkach niestabilnego środowiska zwięk-

szanie zasilania układu może nie mieć istotnego wpływu na liczebność gatunków eurytopo-

wych. 
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Ryc. 25a. Dynamika liczebności populacji. Warunki niestabilne, dopływ do puli P=10  
jednostek w każdym cyklu symulacji. 

 
Liczebność populacji w czasie

0

20

40

60

80

100

120

140

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

t

N 

gatunek S

gatunek E

Ryc. 25b. Dynamika liczebności populacji. Warunki niestabilne, dopływ do puli P=50  
jednostek w każdym cyklu symulacji. 
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Ryc. 25c. Dynamika liczebności populacji. Warunki niestabilne, dopływ do puli P=100  
jednostek w każdym cyklu symulacji. 

Tab. 24. Statystyka symulacji. Warunki niestabilne, dopływ do puli P=10, 50 i 100 jednostek 
w każdym cyklu symulacji 

Dopływ do puli P równy 10 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 33 0 0 
max 105 973 33 138 
średnia 40,83 485,71 14,79 53,67 

Dopływ do puli P równy 50 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 100 0 0 
max 104 4869 30 133 
średnia 38,8 2469,14 15,6 51,46 

Dopływ do puli P równy 100 
statystyka: pula R pula P gatunek S gatunek E 
min 0 100 0 0 
max 102 9894 30 138 
średnia 42,02 4934,38 15,19 58,41 

 Analiza symulacji prowadzonych w warunkach niestabilnych, pozwala stwierdzić, że 

wprowadzenie czynnika zaburzającego do ekosystemu, który działa z określoną częstością, 

powoduje zwiększenie liczebności gatunków eurytopowych w stosunku do specjalistów eko-

logicznych. Na wzrost liczebności gatunków eurytopowych w warunkach niestabilnych 

wpływa również zwiększenie stopnia destrukcji detrytusu. Analogicznie, jak ma to miejsce w 

nie zaburzanych ekosystemach, w warunkach niestabilnych zwiększenie ilości zasobów w 

układzie wpływa dodatnio na liczebność populacji obu gatunków. Zaobserwowano również, 

że w warunkach niestabilnych stałe zasilanie ekosystemu może nie mieć tak istotnego wpły-

wu jak to ma miejsce w warunkach stabilnych. 
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Wyniki uzyskane za pomocą modelu dwugatunkowego pozwalają wnioskować, że: 

1. W stabilnych warunkach środowiska korzystna jest strategia specjalisty (gatunek S). 

W tej sytuacji tylko gatunek S utrzymywał się na stałe w układzie.  

2. W warunkach niestabilnych, bardziej korzystna jest strategia oportunisty (gatunek E). 

Mogły wówczas egzystować oba gatunki o przeciwstawnych strategiach, gatunek E 

odznaczał  się jednak większą liczebnością. 

3. Gatunek oportunistyczny (E) charakteryzował się szybkim wzrostem biomasy w po-

czątkowych fazach symulacji, a następnie jej gwałtownym spadkiem. Specjalista (ga-

tunek S) odznaczał się powolnym wzrostem biomasy w fazie inicjalnej „sukcesji”,  

natomiast w fazie klimaksu osiągał on stały poziom biomasy (liczebności). 

4. Wydaje się, że istotą omawianych tutaj strategii życiowych są parametry rozrodczości 

i śmiertelności gatunku (jako pewne wyznaczniki strategii r i K) a w mniejszym stop-

niu rodzaj źródła zasobów, z którego dana populacja jest zasilana. 

5. Liczebność populacji zależy od ilości dostępnych w środowisku zasobów. Związane 

jest to z pojemnością środowiska Większa ilość zasobów umożliwia występowanie 

większej liczby osobników. 

6. Stałe zasilanie ekosystemu z zewnątrz może wpływać na wzrost liczebności gatun-

ków. Dotyczy to szczególnie gatunków eurytopowych i może być bardziej widoczne 

w stabilnych ekosystemach aniżeli w ekosystemach będących pod wpływem zaburzeń. 

7. W warunkach dużej dostępności zasobów czynnikiem ograniczającym liczebność po-

pulacji nie jest rodzaj eksploatowanego przez nie źródła zasobów, lecz potencjał roz-

rodczy gatunku. 
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2. Model dziesięciogatunkowy 

W kolejnej wersji modelu wprowadzono modyfikację, polegającą na zwiększeniu 

liczby gatunków do dziesięciu. Pięć gatunków (E1-E5) zasilane było kolejno z puli zasobów 

P, co powodowało, że konkurowały one o te zasoby. Kolejne pięć gatunków (S1-S5) korzy-

stało z puli detrytusu (R) w sposób analogiczny. Wprowadzenie do modelu większej liczby 

gatunków zasilanych z tych samych źródeł zasobów miało na celu określenie, w jaki sposób 

zależności międzypopulacyjne o charakterze konkurencji wpływają na kształtowanie się dy-

namiki liczebności gatunków. Umożliwiło to również analizę wpływu warunków modelowa-

nego środowiska na liczbę egzystujących w nim gatunków. 

2. 1. Warunki stabilne 

Sytuacja 2. 1. A. 1. 
Jednakowe strategie życiowe w obrębie grup gatunków E i S 

W sytuacji, gdy wszystkie gatunki w obrębie obu grup (E i S) cechowały się takimi 

samymi parametrami rozrodczości i śmiertelności, gatunek S1 dominował w stadium końco-

wym rozwoju układu i w nim pozostawał (ryc. 26b). Tempo spadku populacji oraz maksy-

malna liczebność populacji pozostałych gatunków z grupy S zależały od ich konkurencyjno-

ści. Gatunki bardziej konkurencyjne, korzystające z zasobów w pierwszej kolejności (np. S2) 

ginęły znacznie później niż gatunki mniej konkurencyjne (np. S3, S4).  

W warunkach stabilnych układu zamkniętego, dynamika liczebności gatunków E1-E5 

cechowała się nagłym spadkiem w drugiej fazie „cyklu sukcesyjnego”, podobnie jak w mode-

lu dwugatunkowym (ryc. 7a). Gatunki te w końcu zanikały, okresowo się pojawiając (częściej 

te o największej konkurencyjności). Tempo zaniku, jak również maksymalna i średnia liczeb-

ność tych gatunków zależały od konkurencyjności gatunków, analogicznie jak w przypadku 

gatunków z grupy S (ryc. 26a, 26b, tab. 25b). Dynamika liczebności zasobów kształtowała się 

podobnie jak w modelu dwugatunkowym (ryc. 7b, 26c). 
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Tab. 25a. Parametry symulacji. Jednakowe strategie życiowe w obrębie grup gatunków E i S. 

gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na 
katastrofy [%] 

wsp. śmiertelno-
ści [%] 

E1 10 10 50 0 
E2 10 10 50 0 
E3 10 10 50 0 
E4 10 10 50 0 
E5 10 10 50 0 
S1 2 1 50 0 
S2 2 1 50 0 
S3 2 1 50 0 
S4 2 1 50 0 
S5 2 1 50 0 

pula P na 
starcie 

pula R na 
starcie destrukcja R [%] częstość kata-

strof dopływ do P 

100 0 50 0 0 

 
Liczebność populacji w czasie

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192

t

n

E1

E2

E3
E4

E5

Ryc. 26a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Jednakowe strategie życiowe w 
obrębie grup gatunków E i S. 
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Ryc. 26b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Jednakowe strategie życiowe w 
obrębie grup gatunków E i S. 
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Ryc. 26c. Dynamika liczebności zasobów. Jednakowe strategie życiowe w obrębie grup ga-
tunków E i S. 

Tab. 25b. Parametry symulacji. Jednakowe strategie życiowe w obrębie grup gatunków E i S. 
statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max 37 10 7 0 0 90 31 12 3 0 100 12 
średnia 6,78 3,26 3,16 0 0 73 7,16 0,78 0,1 0 3,64 2,12 

Kolejne symulacje przeprowadzono w celu określenia wpływu zróżnicowanych para-

metrów rozrodczości i śmiertelności wszystkich gatunków na dynamikę wzrostu ich popula-

cji. Pozostałe parametry symulacji nie ulegały zmianom. 

Sytuacja 2. 1. A. 2. 
Zróżnicowane strategie gatunków. Kolejne gatunki cechują się coraz niższą rozrod-
czością i śmiertelnością (10-1) 

Wyniki wskazują, że w sytuacji, w której kolejne gatunki cechowały się coraz niższą 

rozrodczością i śmiertelnością (od 10 do 1), dynamika liczebności populacji gatunków była 

bardzo podobna do analizowanej uprzednio (gdy zróżnicowanie takie nie miało miejsca). 

Maksymalna i średnia liczebność gatunków z grupy S była w tym przypadku nieco niższa, a 

tempo spadku populacji – wyższe (ryc. 27a, 27b, tab. 26). Spowodowane było to niską roz-

rodczością tych gatunków. 

Wynik symulacji wskazuje, że niewielkie różnice parametrów rozrodczości i śmiertel-

ności w obrębie jednej grupy gatunków (E lub S) nie mają aż tak dużego znaczenia na rozwój 

populacji, jak kolejność korzystania z zasobów (konkurencyjność). 
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Ryc. 27a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Zróżnicowane strategie gatun-
ków. Kolejne gatunki cechują się coraz niższą rozrodczością i śmiertelnością (10-1). 
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Ryc. 27b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Zróżnicowane strategie gatun-
ków. Kolejne gatunki cechują się coraz niższą rozrodczością i śmiertelnością (10-1). 

Tab. 26. Statystyka symulacji. Zróżnicowane strategie gatunków. Kolejne gatunki cechują się 
coraz niższą rozrodczością i śmiertelnością (10-1). 

statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
max 48 8 3 6 0 81 21 2 1 0 100 14 
średnia 7,32 3,06 2,7 1,76 0 66,3 2,44 0,74 0,48 0 8,24 7 

 
2. 1. A. 3. 
Zróżnicowane strategie gatunków. Kolejne gatunki cechują się coraz wyższą rozrod-
czością i śmiertelnością (1-10) 

We wcześniej analizowanych symulacjach gatunki E1-E5 charakteryzowały się wyso-

ką rozrodczością i śmiertelnością (cechy strategii r), natomiast gatunki S1-S5 - niską rozrod-

czością i śmiertelnością (cechy strategii K). Niniejsza sytuacja zmienia postać strategii ży-

ciowych gatunków poprzez zamianę tych parametrów. Kolejne gatunki cechowały się wzra-

stającą rozrodczością i śmiertelnością (od 1 do 10). 
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 Dynamika liczebności populacji uległa zmianie. Wzrost i zanik populacji gatunków 

E1-E5 oraz ich maksymalna liczebność przypomina sytuację obserwowaną uprzednio w 

przypadku gatunków S1-S5 i na odwrót. (ryc. 28a, 28b). Wynika z tego,  że najbardziej istot-

nymi parametrami strategii życiowych są rozrodczość i śmiertelność. Charakterystyka dyna-

miki liczebności populacji gatunków uległa zmianie, pomimo, iż źródła zasobów pokarmo-

wych są wciąż te same. 
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Ryc. 28a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Zróżnicowane strategie gatun-
ków. Kolejne gatunki cechują się coraz wyższą rozrodczością i śmiertelnością (1-10). 
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Ryc. 28b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Zróżnicowane strategie gatun-
ków. Kolejne gatunki cechują się coraz wyższą rozrodczością i śmiertelnością (1-10). 

Tab. 27. Statystyka symulacji. Zróżnicowane strategie gatunków. Kolejne gatunki cechują się 
coraz wyższą rozrodczością i śmiertelnością (1-10). 

statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max 81 40 15 16 29 29 6 6 5 0 100 11 
średnia 60,6 8,88 1,92 2,86 2,36 5,1 2,34 4,4 3,5 0 4,64 3,42 
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2. 1. A. 4. 
Gatunki E1-E5 cechują się niską rozrodczością (2) i śmiertelnością (1), gatunki S1-S5 
wysoką rozrodczością i śmiertelnością (10) 

W kolejnej sytuacji ustalono parametry rozrodczości i śmiertelności gatunków w ob-

rębie jednej grupy na tym samym poziomie, przy czym gatunki z grupy E charakteryzowała 

nadal niska rozrodczość i śmiertelność, natomiast gatunki z grupy S – wysoka wartość tych 

parametrów. 

Po raz kolejny zaobserwowano wpływ współczynników rozrodczości i śmiertelności 

na dynamikę liczebności populacji. Sytuacja gatunków z grupy S różniła się nieznacznie od 

tej obserwowanej w 2.1.A.3, jednak uwidoczniła się większa dominacja gatunków cechują-

cych się niższą konkurencyjnością, tzn. E3-E4 (ryc. 29a, tab. 28). Dynamika liczebności po-

pulacji S1-S5 uległa istotnej zmianie w porównaniu do poprzednio analizowanej symulacji – 

zwiększył się udział gatunku S2, poza tym populacje S1-S2 cechowała wyraźna oscylacja 

liczebności (ryc. 29b, tab. 28). 
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Ryc. 29a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Gatunki E1-E5 cechują się niską 
rozrodczością (2) i śmiertelnością (1), gatunki S1-S5 wysoką rozrodczością i śmiertelnością 
(10). 
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Ryc. 29b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Gatunki E1-E5 cechują się niską 
rozrodczością (2) i śmiertelnością (1), gatunki S1-S5 wysoką rozrodczością i śmiertelnością 
(10). 

Tab. 28. Statystyka symulacji. Gatunki E1-E5 cechują się niską rozrodczością (2) i śmiertel-
nością (1), gatunki S1-S5 wysoką rozrodczością i śmiertelnością (10). 

statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max 87 12 18 30 7 9 9 2 1 0 100 8 
średnia 72 2,36 2,72 3,08 0,3 6,2 4,6 1,96 0,7 0 4 2,04 

 Kolejne modelowane sytuacje miały na celu sprawdzenie, jaki wpływ na rozwój popu-

lacji ma brak zróżnicowania parametrów rozrodczości i śmiertelności gatunków. Pozostałe 

parametry symulacji nie ulegały zmianom. 

2. 1. A. 5. 
Wszystkie gatunki cechują się wysoką rozrodczością i śmiertelnością (10) 

 W sytuacji, gdy wszystkie gatunki cechowała wysoka rozrodczość i śmiertelność, po-

pulacje gatunków o dużej konkurencyjności (E1, S1) charakteryzowały się największą mak-

symalną i średnią liczebnością oraz szybkim tempem wzrostu. Dynamika populacji typu oscy-

lacyjnego przypominała reakcję gatunków w sytuacji układu zaburzanego, z okresowymi ka-

tastrofami. 

Mimo braku zróżnicowania parametrów rozrodczości i śmiertelności gatunek S1 uzy-

skiwał największą średnią i maksymalną liczebność. Populacja gatunku E1 wykazywała niż-

szą maksymalną i średnią liczebność, cyklicznie zmniejszała liczebność, co czasem prowadzi-

ło do jej całkowitego zaniku (ryc. 30a, 30b, tab. 29). 
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Ryc. 30a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Wszystkie gatunki cechują się 
wysoką rozrodczością i śmiertelnością (10). 
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Ryc. 30b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Wszystkie gatunki cechują się 
wysoką rozrodczością i śmiertelnością (10). 

Tab. 29. Statystyka symulacji. Wszystkie gatunki cechują się wysoką rozrodczością i śmier-
telnością (10). 

statystyka: gatunek pula  
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 

min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
max 35 15 0 5 0 65 10 5 5 0 100 20 
średnia 14,5 3,2 0 4,7 0 45,8 1,9 2 2,9 0 13,5 11,5 

2. 1. A. 6. 
Wszystkie gatunki cechują się niską rozrodczością (2) i śmiertelnością (1) 

Ustalenie parametrów rozrodczości i śmiertelności wszystkich gatunków na jednako-

wym, niskim poziomie powodowało, iż wszystkie gatunki zachowywały się podobnie jak 

specjaliści w sytuacji 2.1.A.1., czy 1.1.A.1. Populacje najbardziej konkurencyjnych gatunków 

(E1, S1) cechowały się szybkim wzrostem, ich maksymalna liczebność osiągała punkt wysy-
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cenia (K), tempo zaniku gatunku E1 było bardzo niskie. Największą liczebność osiągał gatu-

nek S1. Z grupy gatunków S jako jedyny utrzymywał się w układzie (ryc. 31a, 31b, tab. 30). 
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Ryc. 31a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Wszystkie gatunki cechują się 
niską rozrodczością (2) i śmiertelnością (1). 
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Ryc. 31b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Wszystkie gatunki cechują się 
niską rozrodczością (2) i śmiertelnością (1). 

Tab. 30. Statystyka symulacji. Wszystkie gatunki cechują się niską rozrodczością (2) i śmier-
telnością (1). 

statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
max 49 27 3 12 20 64 5 2 0 1 100 5 
średnia 40 4,18 0,08 0,6 1,4 47,6 0,36 0,04 0 0,02 4,02 1,66 

Symulacje przeprowadzone z wykorzystaniem modelu dwugatunkowego wskazały, że 

zwiększenie ilości zasobów powoduje wzrost liczebności gatunków zamieszkujących „wy-

spę”. Kolejne symulacje przeprowadzono w celu określenia, w jaki sposób ilość zasobów 

zdeponowanych na wyspie wpływa na dynamikę liczebności dziesięciu gatunków. 
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Rozrodczość i śmiertelność gatunków z grupy E ustalono na wysokim poziomie (10), 

natomiast gatunków grupy S na niskim poziomie (odpowiednio 2 i 1). Przeprowadzono symu-

lacje z początkową zasobnością puli P ustaloną kolejno na 50 i 500 jednostek. 

2. 1. A. 7. 
Początkowa pula zasobów P=50 jednostek biomasy 

Zauważono, że w efekcie zmniejszenia się zasobności puli P, spadła również maksy-

malna liczebność gatunków, w porównaniu do sytuacji wyjściowej 2.1.A.1 (ryc. 26a, 26b). 

Faza spadku populacji gatunków S2-S5 uległa skróceniu. Najbardziej konkurencyjny w tej 

grupie gatunek S1 mimo zmniejszenia ilości biomasy, pozostawał nadal w układzie (ryc. 32a, 

32b, tab. 31).  
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Ryc. 32a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Początkowa pula zasobów P=50 
jednostek biomasy. 
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Ryc. 32b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Początkowa pula zasobów P=50 
jednostek biomasy. 
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Tab. 31. Statystyka symulacji. Model dziesięciogatunkowy, początkowa pula zasobów P=50 
jednostek biomasy. 

statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max 9 7 3 1 0 35 12 7 1 0 50 7 
średnia 6,16 6,62 1,98 0,92 0 29,5 1,22 0,44 0,02 0 1,7 1,48 

2. 1. A. 8. 
Początkowa pula zasobów P=500 jednostek biomasy 

Obserwowano, że wzrost zasobności puli P do wartości 500 jednostek spowodował 

zwiększenie maksymalnej i średniej liczebności wszystkich gatunków. Fazy wzrostu i spadku 

populacji były dłuższe, w porównaniu do sytuacji 2.1.A.1. Zwiększenie zasobności puli P 

wpłynęło zatem na przedłużenie egzystencji wszystkich gatunków (ryc. 33a, 33b, tab. 32). 
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Ryc. 33a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Początkowa pula zasobów 
P=500 jednostek biomasy. 
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Ryc. 33b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Początkowa pula zasobów 
P=500 jednostek biomasy. 
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Tab. 32. Statystyka symulacji. Model dziesięciogatunkowy, początkowa pula zasobów P=500 
jednostek biomasy. 

statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
max 221 90 30 50 50 407 132 45 31 37 500 31 
średnia 50,5 9,38 5,66 1,2 1,2 289 92,5 17,6 5 5,44 16,5 5,68 

 Analizowane w dalszej kolejności sytuacje miały na celu określenie jak poziom de-

kompozycji wpływa na dynamikę liczebności gatunków. Przeprowadzono symulacje ze star-

tową zasobnością puli P ustaloną na 100 jednostek i poziomami dekompozycji - kolejno na 

10% i 80%. 

Poziom destrukcji 10% 

Zauważono, że w wyniku zmniejszenia poziomu dekompozycji z 50% do 10% nastę-

puje spadek maksymalnej liczebności gatunków E1 i E3 oraz całkowity zanik pozostałych 

gatunków należących do tej grupy (tab. 33, ryc. 34a). Natomiast gatunki należące do grupy S 

i odznaczające się mniejszą konkurencyjnością (S3-S5) cechowały się w tej sytuacji wolniej-

szym spadkiem liczebności i pozostają dłużej w układzie (ryc. 34b). 

Tab. 33. Statystyka symulacji. Model dziesięciogatunkowy, poziom destrukcji 10%. 

statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max 8 0 5 0 0 93 20 28 9 15 100 23 
średnia 1,12 0 4,9 0 0 81,3 4,38 2,7 0,42 0,94 2,04 2,2 
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Ryc. 34a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Poziom destrukcji 10%. 
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Ryc. 34b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Poziom destrukcji 10%. 

Poziom destrukcji 80% 

 Stwierdzono, że efektem zwiększenia poziomu dekompozycji detrytusu do 80% był 

całkowity zanik gatunków S2-S5. (ryc. 35b). Natomiast maksymalna liczebność gatunku E1 

była nieco wyższa w porównaniu do sytuacji, w której poziom destrukcji ustalono na 50% 

(ryc. 35a, 26a, tab. 34, 25b). 
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Ryc. 35a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Poziom destrukcji 80%. 
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Ryc. 35b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Poziom destrukcji 80%. 

Tab. 34. Statystyka symulacji. Model dziesięciogatunkowy, poziom destrukcji 80%. 

statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max 52 8 5 4 0 81 4 0 0 0 100 5 
średnia 10,6 4,22 3,54 3,92 0 70,8 0,28 0 0 0 4,94 1,62 

Spodziewano się, analogicznie do modelu dwugatunkowego, że stałe zasilanie „wy-

spy” zasobami wpłynie na wzrost liczebności gatunków ją zasiedlających. W kolejnych sy-

mulacjach różnicowano parametr określający wielkość dopływu biomasy do puli zasobów P 

(10, 50 i 100 jednostek dodanych w każdym cyklu symulacji) przy poziomie dekompozycji 

ustalonym na 50%. Pozostałe parametry nie ulegały zmianom. 

2. 1. B. 1. 
Dopływ do puli P=10, 50, 100 jednostek w każdym cyklu symulacji 

Stwierdzono, że wówczas, gdy „wyspa” jest stale zasilana z otoczenia, najwyższą li-

czebność uzyskiwał gatunek E1. Obserwowany wynik jest analogiczny do obserwowanego 

uprzednio, w obecności tylko dwóch gatunków (ryc. 15a). Zauważono jednak, że gatunki E2-

E5 zanikały dość szybko, cechując się znacznie niższą liczebnością aniżeli gatunki S2-S5. W 

warunkach ciągłego dopływu związków łatwodostępnych z zewnątrz układu, gatunki należą-

ce do grupy S były bardziej liczne od najmniej konkurencyjnych gatunków należących do 

grupy E (ryc. 36a, 36b). 

 Zwiększenie poziomu stałego zasilania „wyspy” do 50 jednostek w każdym cyklu 

symulacji spowodowało wzrost liczby gatunków w grupie E, oraz ogólnie rzecz biorąc – 

wzrost liczebności wszystkich gatunków (ryc. 37a, 37b). Następnie, w wyniku zwiększenia 
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poziomu zasilania układu do 100 jednostek w każdym cyklu symulacji, wzrosła liczebność 

gatunków mniej konkurencyjnych (ryc. 38a, 38b). 
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Ryc. 36a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Dopływ do puli P=10 jednostek w 
każdym cyklu symulacji. 
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Ryc. 36b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Dopływ do puli P=10 jednostek w 
każdym cyklu symulacji. 
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Ryc. 37a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Dopływ do puli P=50 jednostek w 
każdym cyklu symulacji. 
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Ryc. 37b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Dopływ do puli P=50 jednostek w 
każdym cyklu symulacji. 
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Ryc. 38a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Dopływ do puli P=100 jednostek 
w każdym cyklu symulacji. 
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Ryc. 38b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Dopływ do puli P=100 jednostek 
w każdym cyklu symulacji. 

2. 2. Warunki niestabilne 

Kolejne symulacje przeprowadzono w celu określenia wpływu warunków niestabil-

nych na kształtowanie się dynamiki liczebności dziesięciu gatunków (wprowadzono czynnik 

zaburzający). 

2. 2. A. 1. 
Warunki niestabilne, jednakowe strategie życiowe w obrębie grup gatunków E i S 

Możemy zauważyć, że w warunkach niestabilnych dynamika liczebności gatunków 

była typu oscylacyjnego, podobnie jak miało to miejsce w modelu dwugatunkowym. W od-

różnieniu od układu dwugatunkowego, w układzie dziesięciogatunkowym gatunki grupy S 

odznaczały się nieznacznie większą maksymalną i średnią liczebnością (ryc. 18a, tab. 12b, 

ryc. 39a, 39b, tab. 35b). W przypadku gatunków E1-E5 uwidoczniły się także różnice tych 

wartości w obrębie grupy: gatunki o mniejszej konkurencyjności charakteryzowały się mniej-

szą maksymalną i średnią liczebnością lub zanikały całkowicie (ryc. 39a, 39b, tab. 35b). W 

warunkach niestabilnych utrzymywało się w układzie więcej gatunków aniżeli w warunkach 

stabilnych (tab. 25b, tab. 35b). 

Dynamika liczebności zasobów zarówno w przypadku puli P jak i R cechowała się 

bardziej regularnymi oscylacjami niż w przypadku modelu dwugatunkowego w sytuacji wa-

runków niestabilnych (ryc. 18b, 39c). 
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Tab. 35a. Parametry symulacji. Warunki niestabilne, jednakowe strategie życiowe w obrębie 
grup gatunków E i S. 

gatunek rozrodczość śmiertelność podatność na 
katastrofy [%] 

wsp. śmiertelno-
ści [%] 

E1 10 10 50 0 
E2 10 10 50 0 
E3 10 10 50 0 
E4 10 10 50 0 
E5 10 10 50 0 
S1 2 1 50 0 
S2 2 1 50 0 
S3 2 1 50 0 
S4 2 1 50 0 
S5 2 1 50 0 

pula P na 
starcie 

pula R na 
starcie destrukcja R [%] częstość kata-

strof dopływ do P 

100 0 50 3 0 
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Ryc. 39a. Dynamika liczebności populacji gatunków E1-E5. Warunki niestabilne, jednakowe 
strategie życiowe w obrębie grup gatunków E i S. 
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Ryc. 39b. Dynamika liczebności populacji gatunków S1-S5. Warunki niestabilne, jednakowe 
strategie życiowe w obrębie grup gatunków E i S. 
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Ryc. 39c. Dynamika liczebności zasobów. Warunki niestabilne, jednakowe strategie życiowe 
w obrębie grup gatunków E i S. 

Tab. 35b. Statystyka symulacji. Warunki niestabilne, jednakowe strategie życiowe w obrębie 
grup gatunków E i S. 

statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
max 19 7 6 3 0 30 24 23 18 15 100 49 
średnia 6,66 2,1 1,38 0,1 0 15,3 12,5 10,7 8,1 6,24 12,7 24,4 

Następne symulacje przeprowadzono również w warunkach niestabilnych, lecz anali-

zowano sytuacje różnicując parametry rozrodczości i śmiertelności gatunków: 

a) kolejne gatunki cechowały się coraz niższą rozrodczością i śmiertelnością  

(od 10 do 1),  

b) kolejne gatunki cechowały się coraz wyższą rozrodczością i śmiertelnością  

(od 1 do 10), 

c) gatunki E1-E5 cechowały się niską rozrodczością (2) i śmiertelnością (1), gatunki S1-

S5 wysoką rozrodczością i śmiertelnością (10), 

d) wszystkie gatunki cechowały się wysoką rozrodczością i śmiertelnością (10), 

e) wszystkie gatunki cechowały się niską rozrodczością (2) i śmiertelnością (1). 

W przypadku, gdy kolejne gatunki odznaczały się coraz niższymi parametrami roz-

rodczości i śmiertelności oraz wówczas, gdy gatunki umiejscowione w szeregu cechowały się 

wzrastającą rozrodczością i śmiertelnością, obserwowany wynik był podobny do sytuacji, w 

której parametrów tych nie zróżnicowano w obrębie każdej z grup gatunków. W sytuacji, gdy 

gatunki E charakteryzowały się niską rozrodczością i śmiertelnością, natomiast gatunki S – 

wysokimi wartościami tych parametrów, zauważono, że nieznacznie wzrosła maksymalna i 
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średnia liczebność gatunku S1 w stosunku do gatunków S2-S5. Podobnie było wówczas, gdy 

wszystkie gatunki cechowały się wysoką rozrodczością i śmiertelnością. Z kolei ustalenie 

tych parametrów dla wszystkich gatunków na niskim poziomie powodowało spadek maksy-

malnej i średniej liczebności gatunków najbardziej konkurencyjnych (S1 i S2), oraz nieznacz-

ny wzrost liczebności gatunków mniej konkurencyjnych (S3-S5) (tab. 36). 

Tab. 36. Statystyka symulacji, warunki niestabilne, zróżnicowane parametry rozrodczości i 
śmiertelności 

a) kolejne gatunki cechują się coraz niższą rozrodczością i śmiertelnością (od 10 do 1) 
statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 
max 23 19 6 2 4 45 28 27 13 6 100 49 
średnia 8,3 3,5 1,6 0,9 1,08 22,1 10,7 5,62 3 0,7 16,6 26 

b) kolejne gatunki cechują się coraz wyższą rozrodczością i śmiertelnością (od 1 do 10)  
statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
max 12 24 17 12 10 50 31 35 8 5 100 49 
średnia 5,72 10,2 3,54 1,36 1,34 23,2 9,48 5 1,9 1,1 13,3 23,9 

c) gatunki E1-E5 cechują się niską rozrodczością (2) i śmiertelnością (1), gatunki S1-S5 wysoką roz-
rodczością i śmiertelnością (10) 

statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
max 29 21 21 11 4 61 34 21 21 8 100 49 
średnia 14,6 8 3,52 0,98 0,16 25,4 6,8 3,24 1,6 1 12,1 22,6 

d) wszystkie gatunki cechują się wysoką rozrodczością i śmiertelnością (10)  
statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
max 25 10 11 5 0 61 46 11 9 11 100 48 
średnia 10,1 2,9 1,62 1,16 0 25,7 10,4 2,92 1,74 1,6 16,7 25,2 

e) wszystkie gatunki cechują się niską rozrodczością (2) i śmiertelnością (1)  
statystyka: gatunek pula 
  E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 P R 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
max 22 12 14 10 13 31 26 17 21 13 100 49 
średnia 10,8 3,68 2,56 2,08 0,82 15,1 12,3 8,02 6,62 5,1 10,5 22,6 
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Podsumowując, wyniki uzyskane za pomocą modelu dziesięciogatunkowego pozwalają 

wnioskować, że: 

1. W sytuacji, gdy wszystkie gatunki w obrębie grupy (E i S) cechują się takimi samymi 

parametrami rozrodczości i śmiertelności, te odznaczające się większa konkurencyjno-

ścią (mające pierwszeństwo w eksploatowaniu zasobów) utrzymują się dłużej w ukła-

dzie i osiągają większe liczebności (większą biomasę umowną) 

2. Zarówno w warunkach stabilnych jak i niestabilnych, kolejność korzystania z zaso-

bów (konkurencyjność gatunku) ma większe znaczenie dla rozwoju jego populacji, 

aniżeli niewielkie różnice parametrów rozrodczości i śmiertelności w obrębie po-

szczególnych grup gatunków (E i S). 

3. Parametry rozrodczości i śmiertelności gatunków mają większy wpływ na ich liczeb-

ność, niż rodzaj źródła zasobów, które są eksploatowane przez te gatunki. 

4. Ilość zasobów dostępnych w środowisku wpływa dodatnio na maksymalną liczebność 

korzystających z tych zasobów populacji. Tempo zaniku populacji jest mniejsze przy 

większej ilości eksploatowanych zasobów.  

5. Stałe zasilanie ekosystemu biomasą z otoczenia może wpływać na wzrost liczebności i 

liczby gatunków eurytopowych (E), szczególnie tych, które odznaczają się większą 

konkurencyjnością. Przy intensywnym zasilaniu ekosystemu, konkurencyjność nie jest 

czynnikiem ograniczającym – w układzie utrzymują się wszystkie gatunki. 

6. W warunkach niestabilnych (z zaburzeniami i/lub dużą śmiertelnością), utrzymuje się 

więcej gatunków aniżeli w warunkach stabilnych, mogą koegzystować gatunki o róż-

nych strategiach. W tych warunkach gatunki wyspecjalizowane mogą odznaczać się 

wyższą liczebnością. 

7. W warunkach stabilnych przewagę uzyskują najbardziej konkurencyjni specjaliści. 

Gatunki eurytopowe (E) cechuje szybki spadek liczebności - szczególnie te o mniej-

szej konkurencyjności. 
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3. Model dziesięciowyspowy 

Kolejna modyfikacja modelu symulacyjnego polegała na zwielokrotnieniu liczby 

wysp środowiskowych do 10. Powstał w ten sposób swoisty heterogeniczny krajobraz. Istnie-

jące gatunki mogą w różnym stopniu migrować do sąsiednich wysp. Zdolności migracyjne 

gatunków oraz stopień izolacji wysp są regulowane. 

Modyfikacją modelu w stosunku do poprzednich wersji jest brak możliwości wzrostu 

populacji w przypadku, gdy jej liczebność jest zerowa. Dlatego też ustalono standardową po-

czątkową liczebność wszystkich gatunków na 20 jednostek biomasy.  

Ta konfiguracja modelu ma umożliwić testowanie, w jaki sposób kształtują się zespoły 

gatunków oraz które strategie życiowe mogą zyskać przewagę, w różnych warunkach symu-

lowanego krajobrazu, uwzględniając przede wszystkim zjawisko migracji i czynniki wpływa-

jące na dyspersję i kolonizację. 

W poszczególnych analizowanych sytuacjach zmianie ulegały parametry określające 

m. in. stopień izolacji wysp, ilość zdeponowanych zasobów czy też siłę dekompozycji, za-

równo w warunkach stabilnych jak i niestabilnych. Badano również wpływ zdolności dysper-

syjnych gatunków na strukturę zespołów bytujących w krajobrazie. 

3. 1. Warunki stabilne 

Pierwsze symulacje z zastosowaniem modelu 10-wyspowego przeprowadzono w wa-

runkach stabilnych, bez wprowadzania czynnika zaburzającego w postaci katastrof. Analizo-

wano wpływ różnych czynników na kształtowanie się zespołów gatunków na poszczególnych 

wyspach. Uwzględniono kolejno: stopień izolacji wysp, ilość zasobów zdeponowanych w 

pulach P i R poszczególnych wysp, wielkość zasilania puli P wysp oraz siłę dekompozycji. 

Sytuacja 3. 1. A. 1. 
Całkowita izolacja wysp 

W tej symulowanej symulacji zakładano istnienie warunków pełnej izolacji. Pomiędzy 

wyspami istniały bariery uniemożliwiające migrację osobników (np. znaczna odległość). W 

warunkach stabilnych, wówczas gdy migracje nie zachodziły, w krajobrazie pozostawał tylko 

jeden gatunek - każdą wyspę zasiedlał tylko gatunek S1 (ryc. 40a, 40b). 
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Tab. 37. Parametry symulacji, całkowita izolacja wysp. 

gatunek rozrod-
czość śmiertelność podatność na 

katastrofy [%] 
wsp. śmiertelności 

[%] 
stopień dys-

persji  
E1 10 10 50 0 0,5  
E2 10 10 50 0 0,5  
E3 10 10 50 0 0,5  
E4 10 10 50 0 0,5  
E5 10 10 50 0 0,5  
S1 2 1 50 0 0,5  
S2 2 1 50 0 0,5  
S3 2 1 50 0 0,5  
S4 2 1 50 0 0,5  
S5 2 1 50 0 0,5  

wyspa pula P na 
starcie 

pula R na 
starcie 

destrukcja R 
[%] częstość katastrof dopływ do P stopień 

izolacji 
1 100 0 50 0 0 1 
2 100 0 50 0 0 1 
3 100 0 50 0 0 1 
4 100 0 50 0 0 1 
5 100 0 50 0 0 1 
6 100 0 50 0 0 1 
7 100 0 50 0 0 1 
8 100 0 50 0 0 1 
9 100 0 50 0 0 1 
10 100 0 50 0 0 1 
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Ryc. 40a. Bogactwo gatunkowe w symulowanym krajobrazie, całkowita izolacja wysp. 
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Ryc. 40b. Liczba wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki, całkowita izolacja wysp. 
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Spodziewano się, że stopień izolacji wysp może wpływać na bogactwo gatunkowe kra-

jobrazu. W tym celu przeprowadzono kolejne symulacje, różnicując ten parametr. Pozostałe 

cechy wysp i gatunków nie ulegały zmianie w stosunku do sytuacji analizowanych uprzednio. 

Sytuacja 3. 1. A. 2. 
Izolacja wysp=0,5 

Zauważono, że zmniejszenie stopnia izolacji wysp (migruje 50% biomasy zdolnej do 

dyspersji) spowodowało wzrost liczby gatunków występujących na poszczególnych wyspach 

(ryc. 41a), średnia liczba gatunków pozostałych na wyspie wyniosła 5,5. Po zakończeniu sy-

mulacji pozostało 7 gatunków w krajobrazie (ryc. 41b).  

Zaobserwowano, iż wszystkie gatunki grupy E (oportuniści) były obecne w krajobra-

zie, zasiedlały większość wysp, najbardziej konkurencyjny gatunek (E1) występował na 

wszystkich jego komponentach. Tylko dwa gatunki należące do grupy S pozostawały w kra-

jobrazie, gatunek S1 dominował na wszystkich wyspach (ryc. 41c).  
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Ryc. 41a. Bogactwo gatunkowe w symulowanym krajobrazie, izolacja wysp=0,5. 
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Ryc. 41b. Liczba wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki, izolacja wysp=0,5. 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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 Ryc. 41c. Struktura dominacji zespołów na wyspach, izolacja wysp=0,5. 

Spodziewano się, że zmniejszenie stopnia izolacji wysp spowoduje wzrost liczby ga-

tunków zasiedlających krajobraz. W tym celu przeprowadzono kolejne symulacje zmniejsza-

jąc stopień izolacji wysp. 

Sytuacja 3. 1. A. 3. 
Izolacja wysp=0,3 

Dalej idące zmniejszenie stopnia izolacji wysp (migruje 70% biomasy zdolnej do dys-

persji) prowadziło do spodziewanego wzrostu liczby gatunków zasiedlających poszczególne 

wyspy. Średnia liczba gatunków zasiedlających wyspę wynosiła 6,3 (ryc. 42a). Gatunki E1-

E5 oraz S1 występowały na wszystkich „wyspach”, gatunki S3-S5 wciąż nie były obserwo-

wane (ryc. 42b). Stopień dominacji gatunków E1-E5 nieznacznie wzrósł na niektórych wy-

spach (ryc. 42c).  
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Liczba gatunków na wyspach
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Ryc. 42a. Bogactwo gatunkowe w symulowanym krajobrazie, izolacja wysp=0,3. 
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Ryc. 42b. Liczba wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki, izolacja wysp=0,3. 

Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 42c. Struktura dominacji zespołów na wyspach, izolacja wysp=0,3. 
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Sytuacja 3. 1. A. 4. 
Brak izolacji wysp 

Brak izolacji wysp wpływał na wzrost różnorodności biologicznej krajobrazu, w po-

równaniu do sytuacji opisywanej uprzednio. Zwiększyła się średnia liczba gatunków zasiedla-

jących wyspy do 7. W całości krajobrazu nadal obserwowano 7 gatunków: wszystkie gatunki 

z grupy E i tylko 2 najbardziej konkurencyjne gatunki należące do grupy S, gatunek S2 wy-

stępował na większości z nich. Jednakże, w porównaniu do poprzednio analizowanej sytuacji, 

wzrosło bogactwo gatunkowe sześciu wysp (ryc. 43a, 43b). 

 Porównując wyniki symulacji prowadzonych w tych samych symulowanych warun-

kach, można zauważyć, że struktura dominacji obserwowana na poszczególnych wyspach 

może ulegać zmianom w pewnym zakresie (ryc. 43c, 43d). Jednakże liczba gatunków zasie-

dlających krajobraz i poszczególne wyspy zasadniczo podlega mniejszym wahaniom. 
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Ryc. 43a. Bogactwo gatunkowe w symulowanym krajobrazie, brak izolacji wysp. 
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Ryc. 43b. Liczba wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki, brak izolacji wysp.
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 43c. Struktura dominacji zespołów na wyspach, brak izolacji wysp. 
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Ryc. 43d. Struktura dominacji zespołów na wyspach, kolejna symulacja. 
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Ilość łatwodostępnych zasobów na poszczególnych wyspach może symbolizować 

wielkość wyspy. Kolejne symulowane sytuacje przeprowadzone były w celu określenia 

wpływu ilości zasobów zdeponowanych na wyspie (wielkość wyspy) na liczbę gatunków za-

siedlających krajobraz oraz strukturę zespołów. Brano pod uwagę różną zasobność puli P 

wysp (10, 500, 1000 jednostek). Założono brak izolacji między wyspami. Sytuację 3.1.A.4. 

uznano więc za wyjściową.  

Sytuacja 3. 1. A. 5. 
Pula P każdej wyspy=10, brak izolacji wysp 

Zmniejszenie ilości zasobów zdeponowanych w puli P wysp do 10 jednostek powo-

dowało nieznaczne obniżenie bogactwa gatunkowego krajobrazu, w stosunku do sytuacji, gdy 

startowa liczba jednostek puli P wyniosła 100. Liczba gatunków pozostałych w układzie oraz 

średnia liczba gatunków zasiedlających jedną wyspę spadła do 6. W krajobrazie występowały 

wszystkie gatunki z grupy E oraz gatunek S1, zniknął gatunek S2. Dodatkowym obserwowa-

nym efektem był nieznaczny wzrost udziału gatunków eurytopowych w zespołach (ryc. 44). 
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Ryc. 44. Struktura dominacji zespołów na wyspach, pula P każdej wyspy=10,  
brak izolacji wysp. 
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Sytuacja 3. 1. A. 6.  
Pula P każdej wyspy=500, brak izolacji wysp 

W rozpatrywanym przypadku stwierdzono, że zwiększenie zasobów łatwodostępnych 

na wyspach wpływa na wzrost ich bogactwa gatunkowego. Liczba gatunków zasiedlających 

krajobraz wzrosła do 8, natomiast średnia liczba gatunków zasiedlających wyspę: 7,5 (ryc. 

45a). Wzrost bogactwa gatunkowego krajobrazu oraz poszczególnych wysp spowodowany 

był pojawieniem się mniej konkurencyjnego gatunku S3 (ryc. 45b). W porównaniu z sytuacją 

analizowaną uprzednio, w znacznym stopniu zwiększył się udział gatunków wyspecjalizowa-

nych, szczególnie najbardziej konkurencyjnych gatunków S1 i S2 (ryc. 45c). 
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Ryc. 45a. Bogactwo gatunkowe w symulowanym krajobrazie, pula P każdej wyspy=500,  
brak izolacji wysp. 
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Ryc. 45b. Liczba wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki, pula P każdej wyspy=500, 
brak izolacji wysp. 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 45c. Struktura dominacji zespołów na wyspach, pula P każdej wyspy=500,  
brak izolacji wysp. 

Spodziewano się, że dalsze zwiększenie poziomu zasobów wysp spowoduje wzrost 

różnorodności biologicznej krajobrazu – pojawią się mniej konkurencyjne gatunki należące 

do grupy S. 
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Sytuacja 3. 1. A. 7. 
Pula P każdej wyspy=1000, brak izolacji wysp 

Zaobserwowano wzrost liczby gatunków obecnych w krajobrazie, ich sumaryczna 

liczba wyniosła 9, natomiast średnia liczba gatunków zasiedlających wyspę: 8,9 (ryc. 46a, 

46b). W obecności dużej ilości zasobów zaznaczyła się także dominacja gatunków stenoto-

powych, należących do grupy S (ryc. 46c). 
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Ryc. 46a. Bogactwo gatunkowe w symulowanym krajobrazie, pula P każdej wyspy=1000, 
brak izolacji wysp. 
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Ryc. 46b. Liczba wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki,  
pula P każdej wyspy=1000, brak izolacji wysp. 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 46c. Struktura dominacji zespołów na wyspach, pula P każdej wyspy=1000,  
brak izolacji wysp. 

Sytuacja 3. 1. A. 8. 
Pula R każdej wyspy=100, P=0, brak izolacji wysp 

 W dalszej kolejności przeprowadzono symulacje w celu sprawdzenia, jaki wpływ na 

kształtowanie się zespołów w otwartym krajobrazie ma ulokowanie odpowiedniej ilości zaso-

bów wyłącznie w puli detrytusu (R). Zasobność puli R ustalono na 100 jednostek. Uwzględ-

niono stopień izolacji wysp równy zeru. Sytuację 3.1.A.4. uznano więc za wyjściową. 

Obserwowany wynik jest podobny do omawianego w sytuacji 3.1.A.4., gdzie wpro-

wadzono całkowity brak izolacji wysp (ryc. 43a, 43b), lecz tym razem liczba gatunków pozo-

stałych na każdej wyspie wynosiła 7, a gatunek S2 zasiedlał każdą z nich. Struktura zespołów 

była zbliżona do obserwowanej w sytuacji 3.1.A.4.: zauważono niewielki udział gatunków 

eurytopowych, przy znaczącej dominacji dwóch najbardziej konkurencyjnych gatunków z 

grupy S (ryc. 47). Ten wynik pozwala sądzić, że tylko sumaryczna ilość zasobów ma wpływ 

na różnorodność gatunkową i kształtowanie się zespołów w symulowanym układzie. Nie ma 

znaczenia, czy materia była zdeponowana początkowo w puli P czy w puli R. Podobną sytu-

ację obserwowaliśmy w modelu dwugatunkowym. 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 47. Struktura dominacji zespołów na wyspach, pula R każdej wyspy=100,  
P=0, brak izolacji wysp. 

Dzięki wynikom uzyskanym w poprzednich wariantach modelu stwierdzono, że po-

ziom dekompozycji ma wpływ na dynamikę liczebności gatunków. Kolejne symulacje prze-

prowadzono z poziomem dekompozycji równym 10% i 90% w celu określenia wpływu tego 

parametru na strukturę zespołów i liczbę gatunków zasiedlających symulowany krajobraz. 

Poziom izolacji wysp oraz zasobność puli R na starcie symulacji ustalono na zero,  

natomiast puli R, na 100 jednostek. 

Sytuacja 3. 1. A. 9. 
Poziom dekompozycji 10%, brak izolacji wysp 

Porównując do sytuacji, w której poziom dekompozycji wyniósł 50% zauważono, że 

efektem jego obniżenia był spadek różnorodności biologicznej wysp. Liczba gatunków bytu-

jących na każdej wyspie spadła do 6, nie stwierdzono gatunku S2. Natomiast jeszcze bardziej 

zaznacza się dominacja gatunku S1 (ryc. 48). Spodziewano się, że udział gatunków euryto-

powych wzrośnie w momencie zwiększenia poziomu dekompozycji do 90%. 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 48. Struktura dominacji zespołów na wyspach, poziom dekompozycji 10%, brak izolacji 
wysp. 

Sytuacja 3. 1. A. 10. 
Poziom dekompozycji 90%, brak izolacji wysp 

Stwierdzono, że zwiększenie dekompozycji do poziomu 90% nie wpływało znacząco 

na bogactwo gatunkowe wysp, które jest zbliżone do sytuacji poprzedniej. Zaobserwowano 

natomiast przebudowę struktury dominacji każdej z wysp.  

Można zauważyć spadek udziału gatunku stenotopowego S1 na korzyść gatunków eu-

rytopowych. Szczególnie wyraźnie zaznaczała się obecność gatunku E1 (ryc. 49). Było to 

spowodowane większą zasobnością puli związków łatwodostępnych (P) przy zwiększonej sile 

destrukcji „detrytusu” (pula R). 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 49. Struktura dominacji zespołów na wyspach, poziom dekompozycji 90%, brak izolacji 
wysp. 

Kolejne symulacje przeprowadzono w celu określenia wpływu zasilania puli P „wysp” 

na ich skład gatunkowy. Stopniowo zwiększano poziom zasilania (10, 50, 200 jednostek). 

Poziom destrukcji detrytusu ustalono na 50%, stopień izolacji wysp na 0. 

Sytuacja 3. 1. B. 1. 
Dopływ do puli P=10, brak izolacji wysp 

 Zasilanie puli P wysp ustalone na niskim poziomie powodowało nieznaczny wzrost 

bogactwa gatunkowego wysp, w porównaniu do sytuacji 3.1.A.4. Na każdej z wysp obser-

wowano 8 gatunków: E1-E5 oraz S1-S3. Liczba gatunków obserwowanych w całym krajo-

brazie wzrosła do 8, poprzez zwiększenie się liczby gatunków należących do grupy S. W ana-

lizowanych zespołach znaczący był udział gatunku eurytopowego E1, jednak na większości 

wysp dominowały gatunki S1 i S2. (ryc. 50). 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 50. Struktura dominacji zespołów na wyspach, dopływ do puli P=10, brak izolacji wysp. 

Sytuacja 3. 1. B. 2. 
Dopływ do puli P=50, brak izolacji wysp 

Zwiększenie zasilania puli P do wartości 50 jednostek na jeden cykl symulacji, spo-

wodowało wzrost liczby gatunków zasiedlających wyspy oraz cały krajobraz do wartości 

maksymalnej (10). Dodatkowo obserwowano większą dominację gatunków eurytopowych w 

zespołach. Jest to oczywiste, ze względu na wzrost zasobności puli P, którą eksploatują. Ga-

tunki należące do grupy E odznaczające się większą konkurencyjnością (E1-E3) były zdecy-

dowanie bardziej liczne, niż odznaczające się mniejszą konkurencyjnością (E4-E5). Zależność 

ta nie była widoczna w przypadku gatunków należących do grupy S, wszystkie były stosun-

kowo liczne (ryc. 51). 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 51. Struktura dominacji zespołów na wyspach, dopływ do puli P=50, brak izolacji wysp. 

Sytuacja 3. 1. B. 3. 
Dopływ do puli P=200, brak izolacji wysp 

 Nasilony cykliczny dopływ materii do puli związków mineralnych (200 jednostek na 

jeden cykl symulacji), wpłynął na dalszą przebudowę zgrupowań w kierunku dominacji ga-

tunków należących do grupy E. Gatunki cechujące się mniejszą konkurencyjnością (E4-E5) 

odznaczały się na większych wyspach większa biomasą niż gatunek E1, natomiast w zespo-

łach wysp spadał udział gatunków S1-S5 (ryc. 52). 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 52. Struktura dominacji zespołów na wyspach, dopływ do puli P=200, brak izolacji wysp. 

3. 2. Warunki niestabilne 

 W kolejnych analizowanych symulacjach wprowadzono czynnik zaburzający w posta-

ci katastrof. W ten sposób określono wpływ katastrof na kształtowanie się zespołów w krajo-

brazie 10 wysp. Uwzględniono różną częstość katastrof (co 1, 3, i 10 cykli symulacji), jedno-

cześnie różnicując stopień izolacji „wysp” (całkowita izolacja wysp, częściowa izolacja, brak 

izolacji). Symulacje prowadzono początkowo przy P wysp równym 100 i R równym zeru. 

Poziom destrukcji ustalono na 50%, założono brak dopływu zasobów. 
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Sytuacja 3. 2. A. 1. 
Warunki niestabilne, częstość katastrof=1, całkowita izolacja wysp 

W porównaniu do sytuacji, w której katastrofy nie zachodziły, a wyspy były całkowi-

cie izolowane (3.1.A.1.), liczba gatunków w krajobrazie była wyższa (8). Średnia liczba ga-

tunków zasiedlających poszczególne wyspy również wzrosła w porównaniu do sytuacji 

3.1.A.1. i wynosiła 2,7 (ryc. 53a, 53b). Dodatkowo, skład gatunkowy i struktura dominacji 

obserwowane na poszczególnych wyspach wydawały się być dość przypadkowe, różniły się 

znacząco w poszczególnych symulacjach przeprowadzonych kolejno z takimi samymi para-

metrami (ryc. 53c, 53d). Wskazywało to na dużą zmienność i fluktuacje liczebności gatun-

ków. 
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Ryc. 53a. Bogactwo gatunkowe w symulowanym krajobrazie, częstość katastrof=1,  
całkowita izolacja wysp. 
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Ryc. 53b. Liczba wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki, częstość katastrof=1,  
całkowita izolacja wysp. 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 53c. Struktura dominacji zespołów na wyspach, częstość katastrof=1,  
całkowita izolacja wysp (symulacja 1). 
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Ryc. 53d. Struktura dominacji zespołów na wyspach, częstość katastrof=1,  
całkowita izolacja wysp (symulacja 2). 
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Sytuacja 3. 2. A. 2. 
Warunki niestabilne, częstość katastrof=3, całkowita izolacja wysp 

 Porównując do poprzedniej sytuacji, zmniejszenie częstości katastrof spowodowało 

wzrost liczby gatunków zasiedlających wyspy oraz cały krajobraz. Liczba gatunków bytują-

cych w krajobrazie nie uległa zmianie, natomiast średnia ich liczba przypadająca na jedną 

wyspę wzrosła do 6,7 (ryc. 54a). Wszystkie gatunki należące do grupy S występowały na po-

szczególnych wyspach z większą częstością, natomiast gatunki z grupy E reprezentowane 

były tylko przez te, które charakteryzują się większa konkurencyjnością (ryc. 54b, 54c).  

W porównaniu do poprzedniej sytuacji, struktura zespołów nie ulegała już tak znacznym wa-

haniom, była stabilna. 
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Ryc. 54a. Bogactwo gatunkowe w symulowanym krajobrazie, częstość katastrof=3,  
całkowita izolacja wysp. 
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Ryc. 54b. Liczba wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki, częstość katastrof=3,  
całkowita izolacja wysp. 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

w
ys

pa
 n

r

% dominacji

E1
E2
E3
E4
E5
S1
S2
S3
S4
S5

 
Ryc. 54c. Struktura dominacji zespołów na wyspach, częstość katastrof=3,  
całkowita izolacja wysp. 

Sytuacja 3. 2. A. 3. 
Warunki niestabilne, częstość katastrof=10, całkowita izolacja wysp 

 Możemy zauważyć, że w efekcie zmniejszenia częstości katastrof, silniej zaznaczała 

się dominacja gatunków najbardziej konkurencyjnych (E1, S1). Udział pozostałych gatunków 

był mniejszy aniżeli w sytuacji analizowanej poprzednio (ryc. 55b, 55c). Efektem zmniejsze-

nia częstości katastrof był też spadek średniej liczby gatunków – wynosiła ona 6,7 (ryc. 55a). 

Liczba gatunków na wyspach

5
6

5 5 5 5 5 5

7

5

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nr wyspy

lic
zb

a 
ga

tu
nk

ów

 
Ryc. 55a. Bogactwo gatunkowe w symulowanym krajobrazie, częstość katastrof=10,  
całkowita izolacja wysp. 
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Liczba wysp zasiedlonych przez gatunki
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Ryc. 55b. Liczba wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki, częstość katastrof=10, 
całkowita izolacja wysp. 
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Ryc. 55c. Struktura dominacji zespołów na wyspach, częstość katastrof=10,  
całkowita izolacja wysp. 

 Następne symulacje przeprowadzono w warunkach częściowej izolacji wysp, równej 

0,5. Zmieniano częstość katastrof (kolejno co 1, 3 oraz 10 cykli symulacji). 

  



T. Majewski – Wpływ nieciągłości środowiska na kształtowanie się zgrupowań Trichoptera 
 

 110

Sytuacja 3. 2. A. 4. 
Warunki niestabilne, częstość katastrof=1 i 3, izolacja wysp=0,5 

Ustalenie średniego stopnia izolacji wysp znacząco zwiększyło liczbę gatunków za-

siedlającą poszczególne wyspy oraz cały krajobraz, prawie do wartości maksymalnej  

(ryc. 56a, 56b). Dodatkowo, przy wysokiej częstości katastrof przeważał ilościowo eurytopo-

wy element zespołów (ryc. 56c).  
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Ryc. 56a. Bogactwo gatunkowe w symulowanym krajobrazie, częstość katastrof=1,  
izolacja wysp=0,5. 
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Ryc. 56b. Liczba wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki, częstość katastrof=1,  
izolacja wysp=0,5. 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 56c. Struktura dominacji zespołów na wyspach, częstość katastrof=1, izolacja 
wysp=0,5. 

Sytuacja 3. 2. A. 5. 
Warunki niestabilne, częstość katastrof=10, izolacja wysp=0,5 

W warunkach częściowej izolacji wysp niewielka częstość katastrof powodowała 

zwiększenie udziału gatunków stenotopowych (S1-S5). W tej sytuacji gatunki należące do 

grupy E występowały w mniejszej liczebności (ryc. 57). Obraz ten zbliża się do sytuacji, w 

której zaburzenia nie działają w ogóle, dominuje gatunek S1 z okresowo pojawiającym się 

gatunkiem S2 (ryc. 43c, 43d). 
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie
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Ryc. 57. Struktura dominacji zespołów na wyspach, częstość katastrof=10, izolacja 
wysp=0,5. 

Sytuacja 3. 2. A. 6. 
Warunki niestabilne, częstość katastrof=1, 3, 10, brak izolacji wysp 

 Efektem zachodzenia pełnej migracji gatunków jest wzrost bogactwa gatunkowego 

wysp niemal do wartości maksymalnej, w porównaniu do sytuacji, w której istniały bariery 

ograniczające migracje. W warunkach silnie zaburzanych (katastrofy pojawiające się w każ-

dym cyklu symulacji) średnia liczba gatunków na wyspach wynosiła 9,8. Natomiast w wa-

runkach układu zaburzanego umiarkowanie (katastrofy pojawiające się co 3 cykle symulacji) 

na każdej wyspie występowały wszystkie gatunki, a więc 10. 

 W pierwszych dwóch analizowanych sytuacjach (duża oraz umiarkowana częstość 

zaburzeń przy całkowitym braku izolacji wysp), struktura zespołów była podobna – zaznaczał 

się w niej duży udział gatunków eurytopowych (ryc. 58). Natomiast niewielka częstość wy-

stępowania zaburzeń w układzie (katastrofy co 10 cykli symulacji), w sytuacji braku izolacji 

wysp środowiskowych, wpływała na spadek udziału gatunków oportunistycznych oraz wzrost 

udziału specjalistów. Dotyczyło to zwłaszcza gatunków mniej konkurencyjnych (ryc. 59). 

Bogactwo gatunkowe utrzymywało się nadal na wysokim poziomie - średnia liczba gatunków 

na wyspach wynosiła 9,8.  
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Struktura dominacji zespołów na wyspach w modelowanym krajobrazie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

w
ys

pa
 n

r

% dominacji

E1
E2
E3
E4
E5
S1
S2
S3
S4
S5

 
Ryc. 58. Struktura dominacji zespołów na wyspach, częstość katastrof=1, brak izolacji wysp. 
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Ryc. 59. Struktura dominacji zespołów na wyspach, częstość katastrof=10,  
brak izolacji wysp. 
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4. Wpływ zróżnicowania środowiska na różnorodność gatunkową  
zgrupowań 

 Przeprowadzono kolejną analizę, mającą charakter podsumowania wyników opisują-

cych wpływ zróżnicowania środowiska na strukturę zgrupowań. Ryc. 60 przedstawia średnią 

różnorodność gatunkową obserwowaną na pojedynczej wyspie, w zależności od parametrów 

symulacji. 

 Stwierdzono, że całkowita izolacja komponentów krajobrazu przy równoczesnym bra-

ku zaburzeń wpłynęła dość drastycznie na spadek różnorodności biologicznej  

(ryc. 60, poz. 1). Migracje między komponentami krajobrazu w warunkach stabilnych spo-

wodowały wzrost różnorodności, jednakże wartości H’ obserwowane w warunkach częścio-

wej izolacji jak i całkowitego jej braku były do siebie zbliżone (poz. 5, 6, 7). Zauważono 

również, że układy cechujące się niskim poziomem dekompozycji charakteryzowały się obni-

żoną różnorodnością biologiczną (poz. 2). 

 Wzrost wartości H’ następował z kolei w efekcie zwiększenia poziomu zasobów wysp 

(poz. 9, 11), poziomu dekompozycji (poz. 10) oraz cyklicznego zasilania układu zasobami 

(poz. 12). H’ była szczególnie wysoka w środowisku o bardzo dużej ilości zasobów (poz. 18). 

 Różnorodność gatunkowa była jeszcze wyższa w układach niestabilnych, przy pełnej 

izolacji wysp siedliskowych. Wartość H’ była nieco większa w warunkach częstszych zabu-

rzeń (poz. 13, 14), jednakże zaburzenia o dużej częstości wpływały na obniżenie różnorodno-

ści (poz. 8). 

 Najwyższą różnorodność gatunkową obserwowano w warunkach niestabilnego śro-

dowiska, przy zachodzącej równocześnie migracji między wyspami (poz. 16-17 oraz 19-22). 

Wielkość H’ była niższa przy niewielkiej częstości zaburzeń i izolacji wysp równej zeru  

(poz. 16). Biorąc pod uwagę różnorodność gatunkową, najbardziej optymalne były układy, w 

których czynnik zaburzający działał z umiarkowaną lub wyższą częstością, natomiast migra-

cje osobników zachodziły ze średnim nasileniem (poz. 21-22).  
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Warunki niestabilne, częstość katastrof=10, brak izolacji wysp

Dopływ do puli p=50, brak izolacji wysp
Warunki niestabilne, częstość katastrof=3, całkowita izolacja wysp

Warunki niestabilne, częstość katastrof=10, całkowita izolacja wysp
Dopływ do puli p=10, brak izolacji wysp

Pula P wysp=1000, brak izolacji wysp
Poziom dekompozycji 90%, brak izolacji wysp

Pula P wysp=500, brak izolacji wysp
Warunki niestabilne, częstość katastrof=1, całkowita izolacja wysp

Izolacja wysp=0,3
Brak izolacji wysp
Izolacja wysp=0,5

Pula P wysp=10, brak izolacji wysp
Pula R wysp=100, P=0, brak izolacji wysp

Poziom dekompozycji 10%, brak izolacji wysp
Całkowita izolacja wysp
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Ryc. 60. Średnia różnorodność gatunkowa zgrupowań wyspy w symulowanym krajobrazie,  
w zależności od panujących warunków symulacji. 

 Kolejne analizy z wykorzystaniem modelu wysp przeprowadzono w celu określenia 

wpływu stopnia fragmentacji krajobrazu na różnorodność gatunkową. Krajobraz, którego po-

szczególne komponenty (wyspy) są od siebie silnie odizolowane odznacza się dużym stop-

niem fragmentacji. Odpowiednio – krajobraz, którego komponenty są ze sobą silnie zinte-

growane (słabo odizolowane od siebie) odznacza się małym stopniem fragmentacji. 

 Dokonano podziału wysp w symulowanym krajobrazie na dwie grupy: 

- (N) wyspy 1-4, odznaczające się małym stopniem izolacji od otoczenia (0,1), 

- (F) wyspy 6-9, odznaczające się dużym stopniem izolacji od otoczenia (0,9). 

Pierwsza grupa wysp reprezentowała słabo sfragmentaryzowaną część krajobrazu, na-

tomiast druga grupa wysp – silnie sfragmentaryzowaną. Na tych wyspach panowały warunki 

niestabilne (katastrofy co 3 cykle symulacji). Wyspy 5 i 10 zostały całkowicie odizolowane 

od otoczenia (stopień izolacji równy 1), funkcjonowały więc jako bariery separujące dwie 

w/w grupy. Na tych wyspach panowały z kolei stabilne warunki (brak katastrof). 

Obliczono różnorodność gatunkową zespołów na poszczególnych wyspach osobno 

(różnorodność α), oraz dla całych wyróżnionych grup wysp (różnorodność γ). Zaobserwowa-
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no, że różnorodność gatunkowa typu α była wyższa na wyspach 1-4, należących do grupy N. 

Grupa tych wysp cechowała się także wyższą różnorodnością gatunkową typu γ. Natomiast 

cześć krajobrazu charakteryzująca się większym stopniem fragmentacji odznaczała się niższa 

różnorodnością gatunkową α i γ (ryc. 61).  

Różnorodność gatunkową grupy związanych ze sobą siedlisk możemy opisać biorąc 

pod uwagę odrębność ich składu gatunkowego. Krajobraz, którego wyróżnione elementy ma-

ją podobny do siebie skład gatunkowy, cechuje niska różnorodność gatunkowa typu β. Jeżeli 

określone siedliska czy też ekosystemy wyróżniają się unikalnym składem gatunkowym w 

stosunku do otoczenia, ich różnorodność typu β jest wysoka. 

Określono różnorodność gatunkową typu β w symulowanym krajobrazie, porównując 

skład gatunkowy wysp w obrębie wyróżnionych grup N i F. Zastosowano współczynnik po-

dobieństwa Bray-Curtisa. 
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Ryc. 61. Różnorodność gatunkowa (α) zgrupowań wysp, oraz całkowita różnorodność ga-
tunkowa (γ) wyróżnionych grup wysp, opis w tekście. 

Zaobserwowano, że w obrębie grupy F podobieństwo składu gatunkowego sąsiadują-

cych ze sobą wysp było generalnie niższe aniżeli wysp odległych od siebie (tab. 38). Średnia 

wartość podobieństwa składu gatunkowego między wyspami tej grupy była wyższa aniżeli 

wartość podobieństwa między wyspami grupy N (tab. 38); wyspy należące do grupy N od-

znaczały się większą odrębnością składu gatunkowego. Różnorodność gatunkowa typu β w 

części krajobrazu odznaczającego się mniejszym stopniem izolacji była więc większa. 
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Tab. 38. Macierz podobieństw wysp należących do grupy F i N. 

Grupa F 
 wyspa 6 wyspa 7 wyspa 8 wyspa 9 
Wyspa 6 * 59,7 70,3 83
Wyspa 7 * * 71,0 60,4
Wyspa 8 * * * 80,3
Wyspa 9 * * * * 
Średnia wartość podobieństwa 70,8 

Grupa N 
 wyspa 1 wyspa 2 wyspa 3 wyspa 4 
wyspa 1 * 63,6 55,3 56,7
wyspa 2 * * 81,3 70,8
wyspa 3 * * * 66,5
wyspa 4 * * * * 
Średnia wartość podobieństwa 66,7 

Wyniki uzyskane na drodze symulacji w modelu dziesięciowyspowym pozwalają wy-

ciągnąć następujące wnioski: 

1. Możliwość migracji gatunków między wyspami wpływa dodatnio na zwiększenie 

liczby gatunków w krajobrazie. 

2. W warunkach stabilnych, przy braku dopływu zasobów z zewnątrz układu i możliwo-

ści migracji gatunków, krajobraz zasiedla więcej gatunków eurytopowych, jednak 

dominują najbardziej konkurencyjni specjaliści. 

3. Zwiększenie ilości zasobów na wyspach powoduje wzrost bogactwa gatunkowego 

tych wysp. Bardziej zasobne wyspy charakteryzują się wyższym udziałem gatunków 

stenotopowych w zgrupowaniach, na niekorzyść gatunków eurytopowych. 

4. Krajobrazy charakteryzujące się wyższym poziomem dekompozycji odznaczają się 

większym bogactwem gatunkowym, w ich zespołach liczniej reprezentowane są naj-

bardziej konkurencyjne gatunki eurytopowe.  

5. Cykliczne zasilanie krajobrazu zasobami wpływa znacząco na wzrost różnorodności 

biologicznej wysp środowiskowych. Im zasilanie to jest wyższe, tym silniej zaznacza 

się dominacja gatunków oportunistycznych w krajobrazie. 

6. W warunkach niestabilnych, krajobraz zasiedla więcej gatunków niż w warunkach sta-

bilnych przy takiej samej ilości zasobów, nawet wówczas, gdy gatunki pozbawione są 

możliwości migracji. 
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7. Procesy migracji w warunkach częstych zaburzeń stabilizują skład gatunkowy oraz 

strukturę dominacji zespołów zasiedlających wyspy. Krajobraz ekologiczny charakte-

ryzuje się wówczas relatywnie wysokim bogactwem gatunkowym. 

8. Gdy częstość zaburzeń oraz stopień migracji gatunków są umiarkowane, krajobraz 

charakteryzuje się niemal maksymalną możliwą różnorodnością gatunkową. W tych 

warunkach struktura dominacji zespołów na poszczególnych wyspach jest dość stabil-

na, natomiast największą dominacją odznaczają się gatunki eurytypowe o najwyższej 

konkurencyjności. 

9. Symulowany krajobraz odznacza się większą różnorodnością biologiczną (α oraz γ) 

wówczas, gdy cechuje go większa integralność (elementy składowe izolowane są w 

niewielkim stopniu). 

10. Krajobrazy odznaczające się większą integralnością komponentów cechuje większa 

odrębność struktury zespołów (większa różnorodność gatunkowa typu β). 
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II. ANALIZA ZGRUPOWAŃ CHRUŚCIKÓW ZBIORNIKÓW  
OKRESOWYCH OKOLIC BUTRYN 

1. Ogólny opis zebranego materiału 

 Badany materiał faunistyczny obejmuje łącznie 3922 larw chruścików należących do 

22 taksonów z 5 rodzin. Najwięcej larw chruścików odnotowano w zbiornikach P4, P3 i P5, 

najmniej - L1, L3 i P1. Najwięcej taksonów złowiono w zbiornikach P3, L2 i P4 (tab. 39). 

Wśród zebranych w całości krajobrazu larw najliczniej reprezentowane były gatunki charak-

terystyczne dla drobnych zbiorników okresowo wysychających: Limnephilus griseus, Limne-

philus auricula, Limnephilus stigma oraz Grammotaulius nitidus.  

Tab. 39. Liczebność gatunków chruścików w badanych zbiornikach. 

liczebność w zbiornikach 
gatunek 

L1 L2 L4 P1 P2 P3 P4 P5 razem
rodzina: Hydroptilidae          
Agraylea multipunctata Curtis, 1834       1  1 
rodzina: Leptoceridae          
Athripsodes sp.  2       2 
Triaenodes bicolor (Curtis, 1834)  15       15 
Triaenodes sp.  2    2   4 
rodzina: Limnephilidae          
Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764) 2  39 12 22 52 65 25 217 
Grammotaulius sp.  5      5 10 
Limnephilus auricula Curtis, 1834 6 1 22 83  70 802 157 1141 
Limnephilus centralis Curtis, 1834      2   2 
Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787)   2   5 18  25 
Limnephilus fuscinervis Rambur, 1842      57 5  62 
Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 17 9 55 61 249 191 649 288 1519 
Limnephilus ignavus McLachlan, 1865    2     2 
Limnephilus lunatus Curtis, 1834     1 1   2 
Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)  2   2    4 
Limnephilus sp. 11 25 24  2 2 1 23 88 
Limnephilus sparsus Curtis, 1834       5 2 7 
Limnephilus stigma Curtis, 1834 3 20 104  39 274 332 2 774 
Limnephilus subcentralis Brauer, 1857      1   1 
Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798)  1 5  1 9 22 4 42 
rodzina: Phryganeidae          
Oligotricha striata (Linnaeus, 1758) 1        1 
Trichostegia minor (Curtis, 1834)  1    1   2 
rodzina: Polycentropodidae          
Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874)     1    1 
razem 40 83 251 158 317 667 1900 506 3922 
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Tab. 40. Liczba gatunków i różnorodność gatunkowa fauny chruścików stwierdzonej w  
badanych zbiornikach: 

1 liczba gatunków stwierdzona w zbiorniku w trakcie całego okresu prowadzenia badań, 
2 maksymalna liczba gatunków notowana w danym zbiorniku, 
3 średnia liczba gatunków stwierdzona w danym zbiorniku, 
4 średnia różnorodność gatunkowa stwierdzona w danym zbiorniku. 

zbiornik  L1 L2 L4 P1 P2 P3 P4 P5 
1 całkowita liczba  

gatunków  6 11 7 4 8 13 10 8 

2 maksymalna liczba  
gatunków 2 4 5 3 5 7 6 6 

3 średnia liczba  
gatunków 1,33 1,83 2,86 2,86 3,50 4,18 3,83 3,14 

4 średnia różnorodność 
gatunkowa (H’) 

0,096 
 

0,139 
 

0,301 
 

0,226 
 

0,332 
 

0,440 
 

0,408 
 

0,297 
 

2. Opis fauny poszczególnych zbiorników 

Zbiornik L1 

 Fauna chruścików notowana w tym zbiorniku cechowała się niskim bogactwem i ni-

ską średnią różnorodnością gatunkową (tab. 40). Występowały tutaj maksymalnie 2 gatunki w 

marcu 1990 i kwietniu 1992 roku. W pozostałych okresach pobierania prób stwierdzono wy-

stępowanie tylko jednego gatunku, najczęściej był nim Limnephilus griseus, dwukrotnie 

stwierdzono występowanie L. stigma (ryc. 62). Struktura fauny chruścików tego zbiornika 

charakteryzowała się dużą zmiennością. Jednak wszystkie stwierdzone gatunki cechują się 

podobnymi strategiami życiowymi, przystosowane są do bytowania w zbiornikach okresowo 

wysychających, z wyłączeniem Oligotricha striata, który jest gatunkiem charakterystycznym 

dla wód dystroficznych. 
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Ryc. 62. Struktura dominacji oraz różnorodność gatunkowa fauny chruścików zbiornika L1 w 
okresie prowadzenia badań. 

Zbiornik L2 

Bogactwo gatunkowe oraz średnia różnorodność trichopterofauny zbiornika L2 były 

nieznacznie wyższe od obserwowanych w zbiorniku L1. Notowano tutaj maksymalnie 4 ga-

tunki (tab. 40). Struktura trichopterofauny tego zbiornika charakteryzowała się dość dużą 

zmiennością W czasie prowadzenia badań, prócz taksonów wyspecjalizowanych do bytowa-

nia w wodach okresowo wysychających, obserwowano również formy bardziej plastyczne 

ekologicznie jak L. rhombicus (występujący częściej w ciekach), czy też Triaenodes bicolor, 

będący limnebiontem (ryc. 63). 



T. Majewski – Wpływ nieciągłości środowiska na kształtowanie się zgrupowań Trichoptera 
 

 122

0% 20% 40% 60% 80% 100%

90-03-28

92-05-22

93-04-05

93-05-21

93-06-21

94-04-14

da
ta

Limnephilus auricula
Limnephilus vittatus
Trichostegia minor
Limnephilus rhombicus
Limnephilus griseus
Triaenodes bicolor
Limnephilus stigma
H'

% dominacji

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

H’

 

Ryc. 63. Struktura dominacji oraz różnorodność gatunkowa fauny chruścików zbiornika L2 w 
okresie prowadzenia badań. 

Zbiornik L4 

Średnia różnorodność gatunkowa fauny chruścików tego zbiornika była wyższa niż 

uprzednio opisywanych i podobna do różnorodności trichopterofauny stwierdzonej w P1, P2 i 

P5. W zbiorniku L4 stwierdzano także więcej gatunków - maksymalnie 5 (tab. 40). W tym 

samym czasie zanotowano również maksymalną liczbę gatunków w zbiorniku L2. Trichopte-

rofauna zbiornika L4 reprezentowana była przez gatunki wód okresowo wysychających. 

Skład jej zmieniał się nieznacznie w latach 1992-1994. W początkowym okresie prowadzenia 

badań terenowych dominantem był L. griseus, natomiast w późniejszym okresie przewagę 

osiągał L. stigma. Gatunek ten wydaje się być bardziej plastyczny ekologicznie. Dosyć 

znaczną dominację uzyskiwał również Grammotaulius nitidus (ryc. 64). 
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Ryc. 64. Struktura dominacji oraz różnorodność gatunkowa fauny chruścików zbiornika L4 w 
okresie prowadzenia badań. 

Zbiornik P1 

Fauna tego zbiornika odznaczała się niskim bogactwem gatunkowym (maksymalnie 3 

gatunki) oraz dość niską średnią różnorodnością gatunkową (tab. 40). W stosunku do fauny 

chruścików zbiorników poprzednio opisywanych, obserwowano tutaj nieco bardziej stałą 

strukturę. Do eudominantów należały najczęściej dwa gatunki wód okresowych: L. auricula 

oraz L. griseus (ryc. 65). W zbiornikach L1, L2 i L4 gatunki te nie występowały tak licznie w 

całym okresie pobierania prób. 
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Ryc. 65. Struktura dominacji oraz różnorodność gatunkowa zbiornika P1 w okresie  
prowadzenia badań. 

Zbiornik P2 

W zbiorniku P2 stwierdzano dość bogatą faunę chruścików przez cały okres prowa-

dzenia badań terenowych (maksymalnie 5 gatunków), oraz wyższą niż w przypadku zbiorni-

ków uprzednio opisywanych średnią różnorodność gatunkową (tab. 40). Poza L . griseus, któ-

ry podobnie jak w zbiorniku P1 osiągał wysoką dominację, w mniejszej liczebności pojawiały 

się także inne taksony typowe dla zbiorników okresowych. Łowiono również gatunki bardziej 

plastyczne ekologicznie, takie jak L. lunatus, charakterystyczny dla rzek, starorzeczy i jezior, 

czy Holocentropus stagnalis, występujący również w drobnych zbiornikach o trwałym cha-

rakterze (ryc. 66). 
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Ryc. 66. Struktura dominacji oraz różnorodność gatunkowa fauny chruścików zbiornika P2 w 
okresie prowadzenia badań. 

Zbiornik P3 

Stwierdzono tutaj występowanie dość bogatej fauny chruścików, w porównaniu z po-

zostałymi zbiornikami – notowano maksymalnie 7 gatunków. Średnia różnorodność gatun-

kowa trichopterofauny tego zbiornika była najwyższa wśród wszystkich badanych (tab. 40). 

Struktura zespołów cechowała się tutaj dość małą zmiennością w czasie prowadzonych ba-

dań. Najwyższą dominacją odznaczał się element charakterystyczny dla zbiorników okreso-

wych. Jednak obok L. griseus, który występował najliczniej w zbiornikach P1 i P2, w zbior-

niku P3 największym udziałem cechował się L. stigma. Incydentalnie występowały gatunki 

uznane za eurytopowe – L. flavicornis, L. centralis  (ryc. 67). 



T. Majewski – Wpływ nieciągłości środowiska na kształtowanie się zgrupowań Trichoptera 
 

 126

0% 20% 40% 60% 80% 100%

90-02-22

90-03-14

90-03-28

90-04-06

91-04-10

92-05-22

93-04-06

93-04-25

93-05-21

94-04-14

94-06-16

da
ta

Limnephilus lunatus
Limnephilus subcentralis
Trichostegia minor
Limnephilus centralis
Limnephilus flavicornis
Limnephilus vittatus
Grammotaulius nitidus
Limnephilus fuscinervis
Limnephilus auricula
Limnephilus griseus
Limnephilus stigma
H'

% dominacji

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

H’

 

Ryc. 67. Struktura dominacji oraz różnorodność gatunkowa fauny chruścików zbiornika P3 w 
okresie prowadzenia badań. 

Zbiornik P4 

Trichopterofauna zbiornika P4 odznaczała się podobnym bogactwem gatunkowym do 

fauny zbiornika P3 (maksymalnie 6 gatunków), oraz zróżnicowaniem trichopterofauny (tab. 

40). Liczniej występował tutaj L. auricula, natomiast L. stigma odznaczał się mniejszym 

udziałem niż w zbiorniku P3. Udział L. griseus był najwyższy (ryc. 68). 

Zbiornik P5 

 W całym okresie prowadzenia badań terenowych w zbiorniku P5 notowano maksy-

malnie 6 gatunków chruścików. Obserwowana tutaj trichopterofauna była słabo zróżnicowa-

na, w porównaniu z innymi zbiornikami (tab. 40). Struktura fauny chruścików zbiornika P5 

cechowała się małą zmiennością. Najwyższą dominacją odznaczały się tutaj L. griseus oraz L. 

auricula (ryc. 69). 
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Ryc. 68. Struktura dominacji oraz różnorodność gatunkowa fauny chruścików zbiornika P4 w 
okresie prowadzenia badań. 
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Ryc. 69. Struktura dominacji oraz różnorodność gatunkowa fauny chruścików zbiornika P5 w 
okresie prowadzenia badań. 
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3. Zmienność fauny w aspekcie kilkuletnim 

 Z kolei przeprowadzono analizę struktury fauny chruścików całego kompleksu bada-

nych zbiorników, bez uwzględniania okresu fenologicznego pobierania prób. Stwierdzono 

niewielką zmienność udziału najliczniej reprezentowanych gatunków we wszystkich latach 

prowadzenia badań terenowych (1990-1994). Do eudominantów należał zawsze Limnephilus 

griseus i L. auricula, natomiast w trzech latach L. stigma. Wysoki stopień dominacji we 

wszystkich latach osiągał także Grammotaulius nitidus. Są to gatunki przystosowane do życia 

w zbiornikach okresowych. Swoją obecność zaznaczały także takie gatunki jak eurytopowy 

Limnephilus flavicornis (lata 1992-1994), czy typowy dla zbiorników okresowych L. vittatus 

(ryc. 70). Najwięcej gatunków (13) stwierdzono w roku 1990 i 1994, najmniej (6) w roku 

1994. W latach 1991-1992 we wszystkich zbiornikach okolic Butryn łowiono 8 gatunków. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Holocentropus stagnalis
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Limnephilus stigma
Limnephilus subcentralis
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% dominacji

rok
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Ryc. 70. Struktura dominacji fauny chruścików zbiorników okolic Butryn w latach 1990-1994. 
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4. Analiza podobieństw faunistycznych badanych zbiorników w aspekcie 
fenologicznym 

 Porównania struktury ilościowej i jakościowej fauny występującej w wyróżnionym 

czasie, pozwalają stwierdzić, że trichopterofauna występująca w różnych zbiornikach w tym 

samym okresie fenologicznym była do siebie dość podobna. Natomiast nieco bardziej od-

mienny skład gatunkowy obserwowano w tych samych zbiornikach, ale w różnych okresach 

fenologicznych (ryc. 71). 

 Przeprowadzono również analizę podobieństw faunistycznych w obrębie każdego z 

badanych zbiorników. Porównywano zatem skład jakościowy i ilościowy fauny stwierdzonej 

w określonym zbiorniku w kolejnych miesiącach i latach. Uzyskane średnie podobieństwa są 

dość niskie, co wskazuje na dużą zmienność struktury fauny zbiorników w całym okresie pro-

wadzenia badań terenowych. W wyniku tej analizy można stwierdzić, że największą zmien-

nością struktury fauny cechowały się zbiorniki L1 i L2 (maksymalne podobieństwo do 50%), 

natomiast największą – L4, P1 i P5 (maksymalne podobieństwo powyżej 80%) (tab. 41). 

 
Ryc. 71. Dendrogram podobieństw faunistycznych badanych zbiorników w aspekcie  
fenologicznym. 
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Tab. 41. Podobieństwa faunistyczne w obrębie badanych zbiorników wodnych. 

podobieństwo faunistyczne w obrębie zbiornika 
zbiornik 

średnie odchylenie 
standardowe minimalne maksymalne 

L1 8,46 15,95 0,00 40,00 
L2 6,53 14,84 0,00 50,00 
L4 39,53 20,93 0,00 85,11 
P1 40,54 25,36 0,00 80,52 
P2 33,94 18,13 10,83 57,14 
P3 37,88 18,31 2,56 78,38 
P4 24,79 19,64 0,00 76,27 
P5 42,25 23,41 7,58 84,93 

5. Wpływ wielkości i stopnia izolacji zbiorników na faunę chruścików 

 W celu określenia wpływu stopnia izolacji zbiorników i ich wielkości na faunę chru-

ścików badano korelacje między przyjętym wskaźnikiem izolacji zbiorników a liczbą gatun-

ków, średnią liczbą gatunków i średnią różnorodnością gatunkową fauny Trichoptera. Anali-

zowano również korelacje między wielkością zbiorników a liczbą gatunków, średnią liczbą 

gatunków i średnią różnorodnością gatunkową fauny. Wartości wykorzystanych w badaniu 

korelacji cech zbiorników i fauny chruścików zestawiono w tabeli 42. 

Tab. 42. Cechy badanych zbiorników wodnych oraz zasiedlającej je fauny, uwzględnione w 
analizie korelacji. 

cechy zbiornika cechy fauny chruścików 

zbiornik wielkość
wskaźnik 
izolacji  

całkowita 
liczba ga-
tunków* 

średnia 
liczba  

gatunków**

średnia 
różnorodność 

gatunkowa 
(H’)*** 

L1 5 0,154 6 1,333 0,096 
L2 2 0,093 11 1,833 0,139 
L4 1 0,098 7 2,857 0,301 
P1 1 0,154 4 2,286 0,226 
P2 3 0,083 8 3,500 0,332 
P3 1 0,083 13 4,182 0,440 
P4 3 0,093 10 3,833 0,408 
P5 5 0,098 8 3,143 0,297 

*liczba gatunków stwierdzona w zbiorniku w trakcie całego okresu prowadzenia badań, 
**średnia liczba gatunków stwierdzona w danym zbiorniku, 
***średnia różnorodność gatunkowa stwierdzona w danym zbiorniku. 

 Analiza danych pozwoliła wykazać istotną statystycznie korelację między wskaźni-

kiem izolacji zbiorników a całkowitą i średnią liczbą gatunków stwierdzonych w badanych 

zbiornikach a także między wskaźnikiem izolacji zbiorników a średnią różnorodnością gatun-
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kową fauny chruścików. Natomiast nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji między 

wielkością zbiorników a wspomnianymi cechami fauny Trichoptera (tab. 43). Uzyskane war-

tości współczynnika korelacji potwierdzają wpływ stopnia izolacji zbiorników na różnorod-

ność gatunkową i bogactwo gatunkowe fauny chruścików badanych zbiorników wodnych.  

Tab. 43. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami ba-
danych zbiorników i zasiedlającej je fauny chruścików. Korelacje istotne z p < 0,05 zazna-
czono kolorem czerwonym. 

 wielkość wskaźnik izolacji 
wielkość * * 
wskaźnik izolacji 0,151911 * 
całkowita liczba gatunków -0,086998 -0,834497 
średnia liczba gatunków -0,185312 -0,731925 
średnia różnorodność gatunkowa (H’) -0,321208 -0,731925 

Podsumowanie 

 Na podstawie analizy zgrupowań chruścików badanych zbiorników wodnych stwier-

dzono pewne różnice w wartościach wskaźnika Shannona-Wienera oraz bogactwa gatunko-

wego fauny chruścików poszczególnych zbiorników. Może to wynikać z wielkości zbiornika, 

poziomu wody, zróżnicowania szaty roślinnej, a tym samym ilości dostępnych zasobów. Pre-

zentowane wcześniej wyniki uzyskane na drodze symulacji komputerowych pozwalały 

stwierdzić, że ilość zasobów w częściowo izolowanym ekosystemie wpływa na jego bogac-

two gatunkowe oraz różnorodność zgrupowań (sytuacja 3.1.A.5.: ryc. 48). 

Trichopterofauna zbiorników astatycznych odznaczała się pewną zmiennością struktu-

ry jakościowej i ilościowej obserwowanej w ciągu całego okresu badań (uwzględniając aspekt 

fenologiczny). Jednakże, pomimo różnic obserwowanych w zgrupowaniach Trichoptera po-

szczególnych zbiorników, fauna całości krajobrazu cechowała się niewielką zmiennością  

(w aspekcie kilkuletnim, pomijając aspekt fenologiczny). W krajobrazie dominowały te same 

gatunki, przystosowane do życia w zbiornikach okresowo wysychających. Duża zmienność 

struktury zgrupowań fauny w silnie zaburzanych warunkach siedliskowych była również ob-

serwowana uprzednio, w symulowanym środowisku (sytuacja 3.2.A.1.: ryc. 57c, 57d). 

Analiza korelacji między wskaźnikiem izolacji zbiorników a liczbą gatunków, średnią 

liczbą gatunków i średnią różnorodnością gatunkową trichopterofauny potwierdza obserwo-

wany w modelu wpływ stopnia izolacji wysp siedliskowych na bogactwo gatunkowe i różno-

rodność biologiczną zgrupowań. Natomiast nie wykazano wpływu wielkości zbiorników na 

wskazane cechy zgrupowań chruścików. 
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MATERIAŁ I METODY 

W niniejszej pracy zastosowano dwa podejścia metodyczne: 

1. Komputerowy model symulacyjny.  

2. Tradycyjne metody badań faunistycznych, związane z analizą materiału faunistycznego 

zebranego w terenie.  

 Uzyskane za pomocą modelu wyniki umożliwiły formułowanie ogólnych wniosków 

dotyczących kształtowania się zgrupowań w warunkach krajobrazu wysp siedliskowych, cha-

rakteryzującego się różnym stopniem heterogeniczności. W odróżnieniu do tradycyjnych me-

tod, zaletą stosowania modelu jest możliwość uzyskania natychmiastowych wyników. Uła-

twia on zrozumienie przyczyn zmienności zgrupowań fauny drobnych zbiorników wodnych, 

obserwowanych w terenie. Należy pamiętać, że model jest znacznym uproszczeniem rzeczy-

wistości przyrodniczej. Stanowi metodę komplementarną do tradycyjnych metod terenowych, 

pod warunkiem zachowania rezerwy w interpretacji wyników otrzymanych za jego pomocą. 

 Wyniki uzyskane na drodze tych dwóch odmiennych podejść metodycznych opisano 

za pomocą zbliżonych metod statystycznych (struktura dominacji, analiza podobieństw zgru-

powań, określanie różnorodności i liczby gatunków). Tego typu statystyki stosuje się zazwy-

czaj w opisie zoocenoz, prowadzonym w oparciu o tradycyjne metody (badania terenowe). W 

tej pracy wykorzystano również wspomniane statystyki w analizie wyników pochodzących z 

symulacji komputerowych. Dzięki temu możliwe było odniesienie obserwowanych tutaj pra-

widłowości do sytuacji panujących w układach naturalnych. 

I. KOMPUTEROWY MODEL SYMULACYJNY 

Algorytm zastosowany w komputerowym modelu symulacyjnym zaczerpnięto z pracy 

CZACHOROWSKIEGO (1997). Został on nieznacznie rozwinięty poprzez wprowadzenie parame-

tru określającego zdolności dyspersyjne gatunków. Następnie autor pracy zaprogramował 

model przy pomocy komputera klasy PC w języku Visual Basic. Funkcjonuje on jako makro 

w arkuszu Microsoft Excel 2000 i został opracowany w trzech konfiguracjach, różniących się 

stopniem złożoności: model dwugatunkowy, model dziesięciogatunkowy oraz model dziesię-

ciowyspowy. Licencję na oprogramowanie posiada Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska 

UWM. 
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1. Model dwugatunkowy 

Najprostszą sytuację opisuje model dwugatunkowy. W tej konfiguracji założono obec-

ność jedynie dwóch gatunków o zróżnicowanych strategiach: gatunku E (eurytopowy) i ga-

tunku S (stenotopowy). Wielkość „populacji” gatunku zobrazowana jest umowną „biomasą”. 

Zrezygnowano z umownej liczebności, dlatego, że osobniki niektórych gatunków są duże, 

innych małe. W tym ujęciu biomasa jest bardziej adekwatna do relacji ekologicznych. Nie-

mniej jednak, w celu uproszczenia języka opisu – w rozdziale „wyniki” niejednokrotnie wy-

korzystywano sformułowanie „liczebność populacji”.  

Gatunek E – jako eurytopowy – „odżywia się” łatwo dostępnymi zasobami. W pier-

wotnej wersji modelu (CZACHOROWSKI 1997) zasoby łatwodostępne symbolizowały łatwodo-

stępne związki mineralne (odnosiło się to do organizmów roślinnych). W niniejszym opraco-

waniu pula P symbolizuje łatwodostępne zasoby, bez zawężania do sytuacji typowej dla ro-

ślin. Biomasa gatunku E zasilana jest z łatwodostępnych zasobów (P). Gatunek E jest mode-

lowym oportunistą ekologicznym, gdyż eksploatuje łatwodostępne źródło zasobów. Odnie-

sieniem do rzeczywistości mogą być niektóre gatunki roślin zielonych, czy też zwierzęta mało 

wyspecjalizowane pod względem troficznym. Gatunek S jest specjalistą ekologicznym, w 

opisywanym modelu eksploatuje trudnodostępne źródło „pożywienia”. Biomasa gatunku S 

zasilana jest z trudnodostępnych zasobów. W pierwotnej wersji modelu (CZACHOROWSKI 

1997) trudnodostępne dla roślin zasoby symbolizowały związki mineralne zdeponowane w 

detrytusie. W niniejszej analizie pula R odnosi się do wszystkich trudnodostępnych zasobów 

środowiska, umownie określanych jako martwe szczątki organiczne, czyli detrytus (R).  

Biomasa gatunków jak i materia wspomnianych zasobów stanowią cztery odrębne pu-

le. Zasobność tych puli jest wyrażana za pomocą liczb całkowitych. Wszystkie czynności 

realizowane są w układzie zamkniętym, izolowanej „wyspie” (jednostki biomasy/materii nie 

wędrują poza układ ani układ nie jest nimi zasilany) lub częściowo otwartym (pula P jest cy-

klicznie zasilana jednostkami materii pochodzącymi z zewnątrz układu). 

Elementy składowe modelu posiadają następujące parametry (w nawiasach podano ich 

symboliczną reprezentację używaną w tekście pracy): 

Parametry gatunków: 

- rozrodczość gatunku E (rozE), 

- rozrodczość gatunku S (rozS), 

- śmiertelność gatunku E (smE), 
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- śmiertelność gatunku S (smS), 

- podatność na katastrofy gatunku E (katE), 

- podatność na katastrofy gatunku S (katS), 

- współczynnik śmiertelności gatunku E (wsmE), 

- współczynnik śmiertelności gatunku S (wsmS), 

Parametry całości układu („wyspy”): 

 - zasobność puli P na starcie symulacji (SP), 

 - zasobność puli R na starcie symulacji (SR), 

 - destrukcja puli P (D) (w ogólności proces ekologicznego powiązania zasobów P i R, 

czego przykładem jest proces destrukcji materii organicznej), 

 - częstość katastrof (cK), 

 - dopływ materii do puli P - zasilanie układu z zewnątrz (ZP). 

 Wszystkie parametry wyrażone są za pomocą liczb całkowitych, z wyjątkiem katE, -

katS, msE, wmsS oraz D, które w algorytmie modelu są wyrażone liczbami rzeczywistymi. 

Destrukcja puli P (D) jest wyrażona w tekście pracy procentowo. Parametry modelu mogą 

być dowolnie zmieniane przed przeprowadzeniem symulacji. 

Ponadto w opisie modelu brano pod uwagę następujące zmienne: 

 - liczba jednostek w puli gatunku E (NE), 

 - liczba jednostek w puli gatunku S (NS), 

 - liczba jednostek w puli zasobów P (NP), 

 - liczba jednostek w puli zasobów R (NR). 

Zmienne te wyrażone są liczbami całkowitymi. 

Model uwzględnia procesy stochastyczne (losowe). Wyrażone jest to poprzez wpro-

wadzenie czynnika losowego w symulacji rozrodczości gatunków oraz przy określaniu kie-

runku dyspersji (migracji) gatunków. Pełna symulacja złożona jest z 100 cykli. Każdy obej-

muje następujące etapy (ryc. 4): 

1. Rozrodczość gatunku E. Następuje zwiększenie liczby jednostek biomasy w puli ga-

tunku E kosztem jednostek w puli zasobów P. Liczba przeniesionych do puli E 

umownych jednostek biomasy zależy od rozrodczości gatunku oraz uwzględnia proce-

sy stochastyczne: równa jest iloczynowi rozE i liczby losowej z zakresu 1-6. 
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2. Rozrodczość gatunku S. Następuje zwiększenie liczby jednostek biomasy w puli ga-

tunku S kosztem jednostek w puli zasobów R. Liczba przeniesionych do puli S jedno-

stek zależy od rozrodczości gatunku i równa jest iloczynowi rozS i liczby losowej z 

zakresu 1-6. 

3. Śmiertelność gatunku E. Następuje przeniesienie jednostek biomasy gatunku E do 

puli zasobów R. Symbolizuje to śmiertelność populacji. Liczba przeniesionych jedno-

stek równa jest smE. 

pula zasobów
P

pula gatunku
E

pula gatunku
S

pula zasobów
R

9.

7.

1.

3. 5. 4. 6. 2.
8.

 

Ryc. 4. Schemat algorytmu modelu dwugatunkowego. Objaśnienia symboli: 1) Rozrodczość 

gatunku E. 2) Rozrodczość gatunku S. 3) Śmiertelność gatunku E. 4) Śmiertelność gatunku 

S. 5) Śmiertelność gatunku E zależna od zagęszczenia. 6) Śmiertelność gatunku S zależna 

od zagęszczenia. 7) Dekompozycja destrukcja detrytusu. 8) Katastrofy. 9) Dopływ zasobów 

do puli P.  

4. Śmiertelność gatunku E zależna od zagęszczenia. Następuje przeniesienie określo-

nej części jednostek biomasy gatunku E (wyrażonej liczbą rzeczywistą) do puli zaso-

bów R (śmiertelność). Liczba przeniesionych jednostek równa jest iloczynowi wsmE 

oraz NE i jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej. 

5. Śmiertelność gatunku S zależna od zagęszczenia. Następuje przeniesienie określo-

nej części jednostek biomasy gatunku S (wyrażonej liczbą rzeczywistą) do puli zaso-
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bów R. Liczba przeniesionych jednostek równa jest iloczynowi wsmS oraz NS i jest 

zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej. 

6. Dekompozycja (destrukcja) detrytusu. Następuje częściowa mineralizacja detrytusu 

(martwych szczątek organicznych). Polega ona na przeniesieniu części biomasy (wy-

rażonej liczbą rzeczywistą) z puli R (detrytus) do puli P (wolne związki mineralne). 

Liczba przeniesionych jednostek równa jest iloczynowi D oraz NR i jest zaokrąglana 

do najbliższej liczby całkowitej. 

7. Katastrofy. Z określoną częstością (zależną od cK) następują katastrofy, np. co 3 cy-

kle symulacji. W wyniku tego procesu, określona parametrem katE część biomasy ga-

tunku E podlega śmiertelności, a następnie analogicznie – określona parametrem katS 

część biomasy gatunku S. Biomasa ta zostaje przeniesiona z puli R do puli P. 

8. Dopływ zasobów do puli P. W każdym cyklu symulacji następuje zwiększenie puli P 

o określoną przez ZP liczbę jednostek. 

Model nie dopuszcza, aby liczba jednostek w którejkolwiek puli była mniejsza od ze-

ra. Niemożliwe jest przeniesienie większej liczby jednostek z puli źródłowej do docelowej 

aniżeli zawiera pula źródłowa. Dodatkowo model zakłada możliwość rozmnażania gatunku 

nawet, jeśli zasobność jego puli jest równa zeru. Ma to symbolizować potencjalną obecność 

gatunku w ekosystemie. W warunkach naturalnych jest to obecność w postaci propaguli (na-

siona, jaja w stanie diapauzy), które umożliwiają odtworzenie się populacji (np. poprzez gle-

bowy bank nasion). Odtworzenie się stanu populacji może również nastąpić (szczególnie w 

przypadku zwierząt) poprzez migracje osobników. 

2. Model dziesięciogatunkowy 

 Następnym krokiem było wprowadzenie do modelu kolejnego czynnika wpływającego 

na strukturę biocenoz: konkurencji między gatunkami o podobnej strategii życiowej i korzy-

stających z tych samych zasobów. W tej konfiguracji modelu zwiększono liczbę gatunków do 

dziesięciu (ryc. 5). Tym samym założono obecność 5 gatunków E (E1-E5) i 5 gatunków S 

(S1-S5). Konkurencję między gatunkami o podobnej strategii zobrazowano kolejnością do-

stępu (zasilania) do puli zasobów. Przykładowo, gatunek E1 ma największą konkurencyjność 

wśród gatunków E (pierwszy korzysta z zasobów, realizuje rozrodczość w pierwszej kolejno-

ści). Następnie gatunek E2 realizuje rozrodczość i odpowiednio potem E3, E4 i E5. Gatunki 

S1-S5 realizują rozrodczość w sposób analogiczny. W kolejnym etapie algorytmu obliczana 
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jest śmiertelność gatunków E1-E5 oraz gatunków S1-S5, następnie śmiertelność wszystkich 

gatunków zależna od zagęszczenia, dekompozycja detrytusu, śmiertelność gatunków wynika-

jąca z zaistniałych katastrof, a w końcu dopływ zasobów do puli P (ryc. 5). W modelu dzie-

sięciogatunkowym symulacja złożona jest z 200 cykli. 

pula zasobów
P

pule gatunków E pule gatunków S

pula zasobów
R

9.

7.

1.

3. 5. 4. 6. 2.
8.

 1   2  3  4   5  1   2  3  4   5

konkurencja konkurencja

 

Ryc. 5. Schemat algorytmu modelu dziesięciogatunkowego. Objaśnienia symboli: 1) Rozrod-

czość gatunku E. 2) Rozrodczość gatunku S. 3) Śmiertelność gatunku E. 4) Śmiertelność 

gatunku S. 5) Śmiertelność gatunku E zależna od zagęszczenia. 6) Śmiertelność gatunku S 

zależna od zagęszczenia. 7) Dekompozycja destrukcja detrytusu. 8) Katastrofy. 9) Dopływ 

zasobów do puli P.  

3. Model dziesięciowyspowy 

 W najbardziej złożonej sytuacji została uwzględniona niejednorodność środowiska. W 

tej konfiguracji rozbudowano przestrzennie model dziesięciogatunkowy. Założono obecność 

dziesięciu „wysp” w odróżnieniu od poprzednich konfiguracji, gdzie istniała tylko jedna taka 

„wyspa” (ryc. 6). Zaprojektowano więc układ zbudowany z „wysp środowiskowych”, z któ-

rych każda mogła cechować się odmiennymi parametrami (warunkami środowiskowymi). 
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pula zasobów
P

pule gatunków E pule gatunków S

pula zasobów
R

9.

7.

1.

3. 5. 4. 6. 2.
8.

 1   2  3  4   5  1   2  3  4   5

konkurencja konkurencja

Elementy układu („wyspy”) miały charakter otwarty, gdyż zaistniała możliwość migracji ga-

tunków między sąsiednimi „wyspami”. W tej konfiguracji dodano nowy parametr cechujący 

każdą z dziesięciu „wysp”: stopień izolacji n-tej „wyspy” (In), wyrażony liczbą rzeczywistą. 

In=1 oznacza, że „wyspa” jest całkowicie izolowana (dopływ i odpływ biomasy gatunków jest 

niemożliwy). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
E1-5 E1-5 E1-5 E1-5 E1-5 E1-5 E1-5 E1-5 E1-5

S1-5 S1-5 S1-5 S1-5 S1-5 S1-5 S1-5 S1-5 S1-5

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ryc. 6. Schemat algorytmu modelu dziesięciowyspowego. Objaśnienia symboli: E1-4, S1-4 – 

migrujące gatunki, strzałki pokazują kierunek migracji. 1-10 – wyspy w symulowanym krajo-

brazie. W kółku – sytuacja na jednej wyspie (patrz ryc. 5). 

W modelu dziesięciowyspowym każdy gatunek może mieć odmienne predyspozycje do 

migracji. Dodano parametr charakteryzujący każdy z dziesięciu gatunków i określający jego 

zdolność do migracji (Mn), który wyrażony jest liczbą rzeczywistą. Mn=0 oznacza, że n-ty 

gatunek nie potrafi migrować na sąsiednie „wyspy”. Odpowiednio Mn=1, oznacza maksymal-

ną zdolność do migracji (cała biomasa n-tego gatunku migruje do sąsiedniej wyspy w kolej-

nym cyklu symulacji). 

W modelu dzięsieciowyspowym wszystkie etapy każdego z 200 cykli symulacji prze-

biegają kolejno na dziesięciu „wyspach”. W stosunku do poprzednich konfiguracji modelu 

dodany został kolejny, dziesiąty etap każdego cyklu symulacji – migracja gatunków. Polega 

ona na transferze biomasy każdego z dziesięciu gatunków (w kolejności od E1 do E5 i S1 do 
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S5) z n-tej „wyspy” do sąsiedniej („wyspy”n-1 lub „wyspy”n+1, kierunek migracji dobierany 

jest losowo). Liczba jednostek biomasy, która zostaje przeniesiona z n-tej wyspy do wyspy 

sąsiedniej obliczana jest ze wzoru: 

L = Nn · Mn · In · In+1, n-1 

gdzie: 

L   – liczba jednostek biomasy, która zostaje przeniesiona, 

Nn   – liczebność n-tego gatunku na n-tej wyspie, 

Mn   – zdolność do migracji n-tego gatunku, 

In  – stopień izolacji n-tej wyspy, 

In+1, n-1 – stopień izolacji wyspy sąsiedniej. 

 W przeciwieństwie do poprzednich konfiguracji, w modelu dziesięciowyspowym nie 

ma możliwości rozrodu gatunków, jeżeli liczebność ich biomasy jest równa zeru. 

 Większość wyników uzyskanych za pomocą modelu w wersji dwu- i dziesięciogatun-

kowej opisano za pomocą wykresów przedstawiających dynamikę liczebności zasobów P, R 

oraz gatunków.  

W modelu dzięsięciowyspowym, ze względu na zbyt duża liczbę parametrów i gatun-

ków obecnych w całym krajobrazie, uzyskane wyniki opisane są za pomocą wykresów przed-

stawiających: 

- liczbę gatunków obserwowanych na poszczególnych wyspach (bogactwo gatunkowe 

wysp), 

- liczbę wysp zasiedlonych przez poszczególne gatunki, 

- strukturę dominacji zespołów obserwowanych na wyspach. 

Strukturę dominacji zgrupowań obliczono ze wzoru: 

%100
N
nD i

i =  

gdzie:  

Di  – dominacja i-tego gatunku, 

 ni  – liczebność i-tego gatunku, 

 N  – łączna liczebność wszystkich gatunków. 
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Niektóre z prezentowanych wyników uzyskanych za pomocą modelu w wersjach dwu- 

i dziesięciowyspowych opisane są w tabelach zawierających statystyki: minimalna (min), 

maksymalna (max), średnia ilość zasobów w pulach gatunków oraz w pulach zasobów P i R. 

Pierwsza z tych wartości (min) opisuje minimalną ilość zasobów odnotowaną w określonej 

puli w ciągu wszystkich cykli symulacji. Statystyka (max) opisuje z kolei maksymalną ilość 

zasobów odnotowaną w określonej puli w ciągu wszystkich cykli symulacji. Wartość średnią 

uzyskano poprzez zsumowanie wszystkich odnotowanych w trakcie symulacji poziomów 

zasobu określonej puli i podzielenie otrzymanej wartości przez liczbę cykli symulacji.  

W rozdziale „Wyniki” na str. 115 przedstawiono średnią różnorodność gatunkową ob-

serwowaną na pojedynczej wyspie, w zależności od parametrów symulacji. W tym celu prze-

prowadzono w określonych warunkach środowiska 100 symulacji, uzyskując w ten sposób 

średnią wartość H’ dla każdej z wysp. Następnie obliczono średnią różnorodność gatunkową 

dla jednej wyspy w krajobrazie uwzględniając H’ dla 10 wysp. Różnorodność gatunkową 

określono za pomocą formuły Shannona-Wienera (patrz str. 36).  

II. TRADYCYJNE METODY BADAŃ FAUNISTYCZNYCH 

 Prezentowane w tej pracy wyniki opierają się na analizie fauny chruścików ośmiu 

drobnych zbiorników okolic Butryn (powiat olsztyński, gmina Purda, N 53°36'  E 20°35'). 

Położone blisko siebie zbiorniki tworzyły jeden kompleks. Cechowały się różną wielkością, 

strukturą i należały do zbiorników astatycznych. Dzięki temu możliwe było obserwowanie 

dynamiki fauny w silnie zaburzanych i zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Dodatko-

wo, obserwowana dynamika struktury zgrupowań trichopterofauny mogła być wynikiem mi-

gracji chruścików do sąsiednich zbiorników. 

Zbiornik L1 

 L1 należał do zbiorników okresowych. Podczas pobierania prób w latach 1990-1993, 

charakteryzował się dużymi wahaniami stanu wody, z całkowitym wysychaniem włącznie. 

Obserwowano warstwę zalegających szczątków organicznych. Zbiornik porośnięty był głów-

nie przez mannę (Glyceria sp.), rzęsę (Lemna sp.) oraz pływacza (Utricularia  sp.) (fot. 1). 
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Zbiornik L2 

Był to niewielki, okresowy zbiornik śródpolny, charakteryzował się występowaniem 

wyraźnej warstwy mułu. W okresie prowadzenia badań obserwowano niski stan wody – ok. 

20 cm. Zbiornik cechował się dość bogatą roślinnością wodną. Występowała tu głownie pałka 

wodna (Typha sp.), rzęsa (Lemna sp.), pływacz (Utricularia sp.) oraz wgłębka Riccia fluitans 

Linnaeus (1753) (fot. 2). 

Zbiornik L4 

Był to zbiornik okresowy o głębokości poniżej 1 m. W okresie prowadzenia badań po-

rośnięty był w znacznym stopniu przez turzyce (Carex sp.) oraz trzciny (Phragmites austra-

lis) (fot 3). 

Zbiornik P1 

Był to zbiornik okresowy o niewielkiej głębokości, maksymalnie ok. 15 cm. W dużym 

stopniu zarośnięty był przez trawy (Graminae) oraz turzyce (Carex sp.) (fot. 4). 

Zbiornik P2 

Był to zbiornik okresowy o głębokości wahającej się od 10 do 30 cm. Woda miała ko-

lor brunatny, dno zbiornika pokryte było zalegającą warstwą mułu. W misie zbiornika domi-

nowały trawy (Graminae), turzyce (Carex sp.), na wolnej powierzchni wody występowały 

glony nitkowate (fot. 5). 

Zbiornik P3 

Był to zbiornik okresowo wysychający o powierzchni ok. 40 m2. Cechował się nie-

wielką głębokością, do 30 cm, oraz wyraźną warstwą mułu pokrywającą dno. Zbiornik czę-

ściowo wypełniony wodą. W okresie badań na jego powierzchni stwierdzano glony. W obrę-

bie zbiornika występowały trawy (Graminae), turzyce (Carex sp.), sit (Juncus sp.) (fot 6). 
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Zbiornik P4 

Był to zbiornik okresowy o powierzchni ok. 200 m2 i głębokości do 1 m. W obrębie 

zbiornika występowały licznie trawy (Graminae), turzyce (Carex sp.), a także rdest ziemno-

wodny (Polygonum amphibium L.) oraz sit (Juncus sp.) (fot. 7). 

Zbiornik P5 

Był to zbiornik okresowy znajdujący się w rowie. Jego głębokość sięgała ok. 10 cm, 

woda miała zabarwienie brunatne, a dno charakter mulisty. W obrębie zbiornika występowały 

licznie trawy (Graminae) i turzyce (Carex sp.), a także pływacz (Utricularia sp.). Zbiornik 

był częściowo zacieniony (fot.8). 

 
Fot. 1. Zbiornik L1. 
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Fot. 2. Zbiornik L2. 

 
Fot. 3. Zbiornik L4. 
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Fot. 4. Zbiornik L5. 

 
Fot. 5. Zbiornik P1. 
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Fot. 6. Zbiornik P2. 

 
Fot. 7. Zbiornik P3. 
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Fot. 7. Zbiornik P4. 

 
Fot. 8. Zbiornik P5. 
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 Larwy chruścików łowiono w latach: 1990 (luty, marzec, kwiecień), 1991 (kwiecień), 

1992 (kwiecień, maj, listopad), 1993 (kwiecień, maj, czerwiec) oraz 1994 (kwiecień). Latem 

nie pobierano prób w zbiornikach wyschniętych. Połowu dokonywano standardowym czerpa-

kiem hydrobiologicznym z trójkątną obręczą. Larwy konserwowano w 75% alkoholu etylo-

wym, a następnie oznaczano do gatunku lub w przypadku braku możliwości – do rodzaju. 

Wykorzystany materiał faunistyczny pochodzi ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Śro-

dowiska UWM w Olsztynie. 

Analiza danych faunistycznych uwzględniała wyłącznie larwy oznaczone do gatunku i 

polegała na: 

1. Określeniu struktury dominacji zgrupowań fauny chruścików. 

2. Określeniu różnorodności gatunkowej zgrupowań fauny chruścików, za pomocą for-

muły Shannona-Wienera: 

N
n

N
nH i

i
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i
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1

log' ∑
=
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gdzie:  

H’   – różnorodność gatunkowa zgrupowania, 

ni  – liczebność i-tego gatunku, 

N  – łączna liczebność wszystkich gatunków, 

S  – liczba gatunków w zgrupowaniu. 

3. Określeniu podobieństwa zgrupowań fauny chruścików, za pomocą formuły Bray-

Curtisa: 
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gdzie:  

Pxy – podobieństwo między zgrupowaniami fauny x oraz y, 

nix  – liczebność i-tego gatunku w zgrupowaniu x, 

niy  – liczebność i-tego gatunku w zgrupowaniu y, 

S  – liczba wszystkich stwierdzonych gatunków. 
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Na podstawie formuły Bray-Curtisa wykreślono dendrogram podobieństw. Zastoso-

wano metodę grupowania według systemu najbliższego sąsiada (single linkage system). Do 

wyliczeń wartości podobieństw i tworzenia dendrytu wykorzystano program BioDiversity 

Professional Beta 1 (licencja: Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM). 

W celu określenia wpływu stopnia izolacji zbiorników i ich wielkości na faunę chru-

ścików wyznaczono dwa wskaźniki cechujące każdy zbiornik: 

1. Wielkość w skali 1-5, wyznaczona subiektywnie na podstawie obserwacji tereno-

wych. 

2. Wskaźnik izolacji, czyli względna odległość mierzona od danego zbiornika do naj-

bliższego sąsiadującego. Odległości mierzono względem długości przekątnej mapy.  

W tym celu wykorzystano mapę Powiatu Olsztyna RW - T 2368 CW - 67194 w skali 

1: 10 000. 

 

Badano korelacje między tymi dwoma czynnikami a następującymi cechami fauny chruści-

ków: 

a) liczbą gatunków stwierdzonych w zbiornikach w ciągu całego okresu prowadzenia 

badań, 

b) średnią liczbą gatunków stwierdzonych w zbiornikach, 

c) średnią różnorodnością gatunkową stwierdzoną w zbiornikach. 

 

Korelacje porównywanych czynników obliczano przy użyciu współczynnika korelacji 

Spearman’a (rs). Testowano hipotezę zerową o braku korelacji między zmiennymi na pozio-

mie istotności p = 0,05. W obliczeniach wykorzystano program Statistica 6.0 (licencja: Kate-

dra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM). 
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WSTĘP 

I. ZMIANY ZACHODZĄCE W BIOCENOZACH 

Jedną z najbardziej istotnych właściwości biocenoz jest ich zmienność w czasie. Pro-

blematyka zmian obserwowanych w układach przyrodniczych dyskutowana jest od dawna. 

Stanowi ona bardzo ważny element klasycznej i nowoczesnej ekologii, o czym świadczy bo-

gate piśmiennictwo. Pomimo tego, nasza wiedza w tym zakresie wciąż jest niekompletna. 

Konieczne są dalsze badania opisujące mechanizmy zmienności i zmian w biocenozach. W 

chwili obecnej, modele teoretyczne i badania terenowe wspierane są przez najnowsze rozwią-

zania metodyczne (eksperymenty, modele komputerowe). 

Zmiany i zmienność biocenoz rozpatrywane mogą być na różnych poziomach organi-

zacji układów przyrodniczych i w różnych kategoriach. Możemy rozpatrywać zmienność czy 

też zmiany na poziomie populacji (ewolucja gatunku), a także obserwować zmiany w obrębie 

zgrupowań fauny i flory o charakterze cyklicznym czy też fluktuacji. W końcu, obserwujemy 

również zmiany mniej lub bardziej kierunkowe, mające postać sukcesji. 

1. Sukcesja ekologiczna i klimaks 

Każdy niezasiedlony obszar kolonizowany jest przez różne gatunki, które następnie 

modyfikują niektóre z czynników środowiskowych. Modyfikacje z kolei umożliwiają poja-

wienie się nowych gatunków, przystosowanych do zaistniałych w ten sposób warunków. 

Obserwowane wówczas zmiany w składzie zespołów roślinnych (i zwierzęcych) na-

zywane są sukcesją ekologiczną. Proces ten definiujemy jako ciąg dowolnych i kierunkowych 

zmian roślinności (lub zgrupowań fauny), wynikających z wrodzonych właściwości roślin, 

czy też zmieniających się czynników zewnętrznych (środowiskowych). 

Przyczynki do koncepcji sukcesji stanowiły prace WARMINGA (1896) i COWLESA 

(1901), którzy opisali stadia rozwoju biocenoz wydm piaszczystych. Następnie CLEMENTS 

(1916, 1936) opracował wiele przypadków sukcesji roślinności, w znacznym stopniu rozsze-

rzył klasyczną teorię sukcesji, tworząc hipotezę monoklimaksu. 

 Analizy sukcesji prowadzone przez CLEMENTSA i innych ekologów pozwalają na wy-

odrębnienie w tym procesie kilku faz: 1) pionierskiej - pojawiającej się np. na skutek zabu-

rzeń środowiska prowadzących do powstania obszarów, które mogą być kolonizowane; 2) 

fazy migracji – wolne nisze ekologiczne zajmowane są przez gatunki pionierskie; 3) fazy za-
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siedlenia – po zajęciu nowego środowiska, populacje zwiększają swoją liczebność; 4) fazy 

konkurencji; 5) reakcji; 6) końcowej stabilizacji (CLEMENTS 1916, KERSHAW 1978). 

 Tradycyjnie wyróżniamy sukcesję pierwotną i wtórną. Sukcesja w pierwszej z tych 

postaci zachodzi na powierzchni początkowo pozbawionej roślinności (KREBS 1997). Wów-

czas duże znaczenie mają zdolności kolonizacyjne gatunków pionierskich. Sukcesja wtórna 

rozpoczyna się w sytuacji pojawienia się zaburzeń modyfikujących ustabilizowaną już w 

pewnym stopniu roślinność. Czynnikiem inicjującym sukcesję wtórną może być np. pożar lub 

wyrąb lasu. Następuje wówczas odtwarzanie biocenozy. Większość z obserwowanych obec-

nie procesów sukcesji należy do tej kategorii. Wydaje się, że w tej sytuacji konkurencja od-

grywa istotną rolę w dynamice zespołów (KERSHAW 1978). 

 Opisując kolejne etapy sukcesji roślinności zachodzącej w różnych warunkach,  

CLEMENTS (1916) wprowadził pojęcie stadiów seralnych. Stąd też wyróżnia się hydroserę – 

zachodzącą w środowisku wodnym (jezioro), gdzie obserwuje się wyraźne stadia począwszy 

od elodeidów poprzez nimfeidy, i na helofitach skończywszy. W podobny sposób określa się 

stadia sukcesji skał – litosera, wydm piaszczystych – psammosera czy słonych bagien – halo-

sera. 

Istotą koncepcji CLEMENTSA jest założenie, że sukcesja jest procesem kierunkowym, 

prowadzącym do rozwoju biocenozy od jej prostej struktury aż do stadium ostatecznego, po-

dobnie jak w przypadku organizmu – biocenoza jest więc swoistym starzejącym się superor-

ganizmem. Klasyczna koncepcja sukcesji zakłada, że jest to proces postępowy. Wszystkie 

przykłady wyraźnej retrogresji dają się wyjaśnić działaniem czynnika zaburzającego  

(PHILLIPS 1934). Według ujęcia klasycznego, sukcesja odbywa się dzięki zmianom środowi-

ska spowodowanym wyłącznie przez roślinność (MICHELMORE 1934). W celu wyróżnienia 

przyczyn natury wewnętrznej i zewnętrznej, TANSLEY (1920) używał terminów sukcesja au-

togeniczna i sukcesja allogeniczna (WEINER 2003). 

 Klasyczny model sukcesji, w którym następuje uporządkowana wymiana gatunków: 

gatunki wcześniejszych stadiów sukcesyjnych tak przekształcają środowisko, że jest ono 

optymalne tylko dla gatunków stadiów późniejszych - został nazwany „modelem ułatwiania” 

(CONNELL & SLATER 1977). EGLER (1954) nazwał tak zachodzącą wymianę roślinności „szta-

fetą florystyczną”. 

 CONNELL & SLATER (1977) zaproponowali dwie inne hipotezy opisujące proces sukce-

sji. Pierwsza z nich – tzw. „model hamowania” zakłada, że gatunki wcześniejszych stadiów 

sukcesyjnych ograniczają rozwój późniejszych kolonizatorów. W związku z tym, w określo-

nych warunkach mogą pojawić się różne szeregi sukcesyjne, w zależności od tego, które ga-
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tunki osiedliły się jako pierwsze. Przebieg sukcesji jest zatem mniej przewidywany i upo-

rządkowany, bardziej indywidualistyczny. 

 Druga hipoteza, zwana „modelem tolerancji” przewiduje, że obecność gatunków 

wcześniejszych stadiów sukcesji nie ma istotnego wpływu na przebieg tego procesu. W okre-

ślonym momencie mogą dominować różne gatunki, pojawiające się na danym obszarze za-

równo wcześniej, jak i później. Skład zgrupowań zależy od tolerancji gatunków względem 

ograniczających czynników środowiska, np. poziomu zasobów. 

 GLEASON (1926) kwestionował podejście CLEMENTSA, krytykując „model ułatwiania”. 

Był zwolennikiem indywidualistycznego podejścia do procesu kształtowania się zgrupowań 

roślinnych. Twierdził, że to właśnie konkurencja międzygatunkowa i zróżnicowana tolerancja 

gatunków względem czynników środowiskowych mają istotny wpływ na strukturę zespołów. 

Nieco odmienny od pozostałych model sukcesji proponował LAWTON (1987). „Model 

kolonizacji losowej” zakładał, że wymiana gatunków w biocenozie zachodzi całkowicie lo-

sowo. Nie ma znaczenia, jakie gatunki pojawiły się wcześniej.  

Stadium ostateczne sukcesji, punkt końcowy jest ściśle określony warunkami klima-

tycznymi na danym obszarze i zwany jest monoklimaksem (CLEMENTS 1916). Zgodnie z tą 

hipotezą, zespoły klimaksowe są stabilne i nie ulegają już dalszym przekształceniom. 

Twierdzenie CLEMENTSA jakoby roślinność była wyłącznie funkcją klimatu spotkało 

się z krytyką innych ekologów. Hipoteza monoklimaksu nie zawsze jest słuszna, gdyż istnieją 

stabilne biocenozy, które według twierdzeń CLEMENTSA nie są klimaksowe. Biocenozy te 

mogą być kształtowane przez inne czynniki, poza klimatycznymi. Z tego też względu reakcją 

na hipotezę monoklimaksu była hipoteza poliklimaksu (TANSLEY 1939). Zakładała ona moż-

liwość kształtowania się różnych postaci klimaksu w tych samych warunkach klimatycznych, 

w zależności od warunków glebowych (klimaks edaficzny) czy rzeźby terenu (klimaks topo-

graficzny). 

Zwolennicy hipotezy monoklimaksu nie odrzucali zależności pomiędzy roślinnością a 

warunkami glebowymi. Twierdzili jednak, że bez względu na różne warunki edaficzne, topo-

graficzne czy biotyczne, po odpowiednio długim czasie wykształci się, w danych warunkach 

klimatycznych tylko jedna stabilna biocenoza. Natomiast znikną wszystkie inne postacie kli-

maksowe, o których mówi hipoteza poliklimaksu (CLEMENTS 1916, 1936, PHILLIPS 1934). 

Ze względu na to, że obserwuje się wiele stabilnych biocenoz nie będących jednak 

klimaksowymi, CLEMENTS (1916) zaproponował szereg terminów – subklimaks: przedostat-

nie stadium sukcesji trwające przez długi czas i zastępowane w ostateczności przez roślinność 
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klimaksową, czy też dysklimaks: roślinność modyfikująca lub zastępująca klimaksową w sku-

tek zaburzeń środowiska. 

 Najbardziej istotnym problemem w kwestii sporu między dwiema szkołami myślenia 

jest określenie skali czasu, po którym następuje stabilizacja. Nie wiadomo, w którym momen-

cie możemy uznać daną biocenozę za klimaksową. Tempo zmian roślinności spada wraz z 

czasem trwania procesu sukcesji, więc właściwość ta jest pomocna w określeniu stanu kli-

maksu. Brak obserwowanych zmian może być sygnałem osiągnięcia tego stadium. W rze-

czywistości jednak niektóre biocenozy, np. leśne, zmieniają się bardzo wolno, nie osiągając 

klimaksu (LERTZMAN 1992). Wydaje się, że możemy uznać możliwość osiągania przez bioce-

nozy stadium klimaksu tylko w odniesieniu do niewielkiej skali czasu, możliwej do zaobser-

wowania. W rzeczywistości klimat jest zmienny zarówno w ekologicznej, jak i geologicznej 

skali czasu. Dlatego też stan równowagi nie może zostać osiągnięty i następują ciągłe zmiany 

roślinności.  

Wraz ze zmiennym klimatem inne czynniki kształtują roślinność, co podkreślali wcze-

śniej zwolennicy hipotezy poliklimaksu. Według WHITTAKERA (1953) roślinność zmienia się 

w gradiencie czynników środowiskowych, dlatego też proponowana przez niego hipoteza 

„układu klimaksowego” (climax-pattern) zakłada istnienie kontinuum typów klimaksów 

zmieniających się w tymże gradiencie. 

W rezultacie możemy stwierdzić, że roślinność klimaksowa i monoklimaks są poję-

ciami abstrakcyjnymi. Takiej roślinności w praktyce nie obserwujemy z powodu fluktuacji 

klimatu. Poza tym, w obrębie dużych stref klimatycznych roślinność różnicuje się pod wpły-

wem czynników glebowych, biotycznych czy topograficznych. Powyższe fakty nie dyskwali-

fikują jednak pojęcia klimaksu. Ze względów praktycznych, możemy zakładać, że w podob-

nych warunkach klimatycznych, i na podobnych siedliskach powinny wykształcać się okre-

ślone biocenozy. 

Mimo wieloletnich badań oraz wielu przeprowadzonych prac, charakter procesu suk-

cesji i jego mechanizmy nie zostały jednoznacznie określone. Wynika to przede wszystkim ze 

złożoności biocenoz, których nie można opisać za pomocą dość prostych modeli proponowa-

nych przez różne szkoły naukowe. Istotnym problemem wymagającym dalszych badań jest 

skomplikowana natura interakcji pomiędzy populacjami a środowiskiem oraz pomiędzy po-

pulacjami. Z tego względu obserwuje się odmienne mechanizmy formowania się zgrupowań 

(CALLAWAY 1997). Kolejnym problemem widocznym w badaniach nad sukcesją jest dość 

duża skala czasu, wymuszająca prowadzenie długoletnich obserwacji terenowych. Nowocze-

sne metody matematyczne w znacznym stopniu je uzupełniają. 
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2. Zmiany cykliczne 

Nie wszystkie zachodzące w biocenozach zmiany mają charakter kierunkowy. Zarów-

no w biocenozach, których zespoły podlegają ciągłej wyraźnej wymianie, jak i w tych pozor-

nie ustabilizowanych, zachodzą zmiany nie będące sukcesją i mające charakter cykliczny. 

Zjawiska te są zdecydowanie mniej wyraźne niż sukcesja i stanowią o dynamice bio-

cenozy. Zmienność zgrupowań fauny i flory może być spowodowana różnicami w cyklach 

życiowych gatunków. Efektem tego jest dominacja różnych gatunków w różnych okresach 

czasu. 

Procesy takie obserwujemy chociażby w kompleksie regeneracyjnym występującym 

na aktywnie wzrastającym torfowisku wysokim, tzw. cykl „kępkowo-dolinkowy” (WATT 

1947). Roślinność na tym terenie nie jest jednorodna, stanowi swoistą mozaikę. W jej rozwo-

ju można wyróżnić szereg następujących po sobie faz, w każdej z nich dominuje inny gatu-

nek. Z kolei w efekcie obumierania jednego z dominujących gatunków ostatniej fazy, poja-

wiają się luki, w których rozwijają się rośliny w cyklu następnym. 

Cykliczne zmiany struktury biocenozy zachodzą również w ekosystemach leśnych. 

Charakter tych biocenoz jest mozaikowy, ze względu na obecność luk powstałych na skutek 

upadku drzew. Luki są z kolei zasiedlane przez gatunki pionierskie o dużych zdolnościach 

kolonizacyjnych (BROKAW 1987). Drzewa po osiągnięciu dojrzałości i starości wypadają two-

rząc luki, co zamyka cykl. Luki leśnie spowodowane są przez czynniki klimatyczne (np. 

wiatr) oraz inne (np. pożar). Widzimy, że niejednokrotnie w cyklicznych zmianach struktury 

biocenoz kluczowe znaczenie mają zaburzenia środowiska oraz zdolności gatunków do kolo-

nizowania niezasiedlonych płatów. 

Wpływ migracji i zaburzeń środowiska na cykliczne zmiany struktury zespołów jest 

szczególnie widoczny w przypadku zwierząt, ze względu na ich duże zdolności migracyjne. 

Ilustrował to CZACHOROWSKI (1994) proponując model opisujący charakter zmian w zgrupo-

waniach makrozoobentosu astatycznych zbiorników wodnych.  

Czynnikiem mającym istotny wpływ na fluktuacje struktury zgrupowań jest zmienny 

poziom wody. Siedliska zlokalizowane w płytszej części zbiornika mogą latem całkowicie 

wysychać. W skład zgrupowań fauny wyróżnionych w obrębie zbiornika siedlisk wchodzą 

elementy pozostałe z poprzedniego sezonu (gatunki przystosowane do życia w zbiornikach 

okresowo wysychających), jak i osobniki migrujące z otoczenia. Poza tym, pomiędzy siedli-

skami w obrębie zbiornika następuje ciągła wymiana fauny, czego efektem są fluktuacje 
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Ryc. 1. Model przedstawiający dynamikę zgrupo-
wań siedlisk w obrębie zbiornika wodnego: 
wiosna, lato – poziom wody w określonych porach 
roku,  
A – fauna z poprzedniego sezonu,  
B – fauna migrująca z otoczenia,  
C – fauna migrująca z sąsiednich siedlisk,  
1–5 – gatunki,  
(za: CZACHOROWSKI 1994). 

struktury zgrupowań tych siedlisk. Mniejszą zmienność fauny obserwujemy rozważając ca-

łość zbiornika, nie wyróżniając siedlisk (ryc. 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBERK ET AL. (2002) badając sezonowe zmiany struktury fauny bezkręgowców 

wodnych  wskazują na znaczenie takich czynników jak: zmienność poziomu dekompozycji, 

(mającego wpływ na niektóre grupy troficzne), warunki klimatyczne, różnice w cyklach ży-

ciowych gatunków, procesy migracji.  HOFFSTEN (2003) podkreśla, że w procesie kształtowa-

nia się zgrupowań makrozoobentosu bardzo istotne są przewidywalne warunki środowiskowe 

(klimat w ciągu roku, dostępność detrytusu) oraz okresowe zaburzenia środowiska i możli-

wość dyspersji. Duże znaczenie warunków klimatycznych (miesiące suche i wilgotne) w dy-

namice liczebności i różnorodności biologicznej makrozoobentosu  przedstawia w swojej 

pracy BONADA CAPARRÓS (2003). 

Pomimo długotrwałych prac, mechanizmy kształtujące cykliczną zmienność fito- i  

zoocenoz nie są jednoznacznie poznane ze względu duża liczbę czynników środowiskowych. 

Konieczne jest prowadzenie dalszych badań zarówno terenowych, jak i uwzględniających 

najnowsze metody, w tym modele matematyczne. 
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II. HOMO- I HETEROGENICZNOŚĆ ŚRODOWISKA A STRUKTURA 
ZGRUPOWAŃ 

Badania z zakresu ekologii fito- i zoocenoz oraz ekologii krajobrazu, prowadzone w 

ostatnich latach podkreślają znaczenie stopnia zróżnicowania środowiska w kształtowaniu się 

zmienności biocenoz. Zmienność ta rozpatrywana jest w dwóch prezentowanych uprzednio 

aspektach: zmian kierunkowych, o charakterze sukcesji, oraz zmian cyklicznych. W zależno-

ści od warunków środowiska, struktura zgrupowań fauny i flory może zmieniać się w sposób 

wyraźny lub ulegać stopniowym zmianom, np. wzdłuż gradientów środowiskowych. Niejed-

nokrotnie też nieciągłość przestrzenna krajobrazu wymusza wyodrębnianie się lokalnych po-

pulacji. 

1. Ciągłość i nieciągłość zespołów 

 Wszystkie biocenozy charakteryzują się określonym składem gatunkowym oraz róż-

norodnością biologiczną. Historia badań nad naturą biocenozy koncentruje się wokół sporu 

dotyczącego analizy zgrupowań gatunków (w szczególności roślinnych).  

Na jednym biegunie znajdują się poglądy zwolenników quasi-organizmalnej koncepcji 

CLEMENTSA i TANSLEYA. Klasyczna teoria sukcesji implikuje twierdzenie, że biocenoza jest 

zorganizowanym systemem, w którym możemy wyróżnić szereg powtarzalnych jednostek. 

Jednostki te miałyby być zgrupowaniami powiązanych ze sobą gatunków.  

Zgodnie z tym założeniem zespoły roślinne można klasyfikować oraz analizować po-

dobnie jak pojedyncze gatunki, gdyż: 1) zespół danego typu charakteryzuje się określonym 

składem gatunkowym; 2) nie istnieją zespoły pośrednie; 3) zespoły są nieciągłe, tzn. nie prze-

chodzą płynnie jedne w drugie, istnieją wyraźne granice między nimi (ryc. 2a). 

 W oparciu o powyższą koncepcję wyodrębniania zespołów roślinnych, wyłoniła się 

szkoła badań fitosocjologicznych BRAUN-BLANQUETA (1932, 1951). Istotą tego systemu kla-

syfikacji fitocenoz jest wyróżnianie asocjacji, tj. podstawowych jednostek roślinności, wyod-

rębnionych na bazie list gatunków (tzw. zdjęć fitosocjologicznych), stwierdzonych na wybra-

nych poletkach badawczych. Liczebność gatunków (czy też stopień obecności gatunków w 

próbach) określa się za pomocą subiektywnej 5-stopniowej skali. System BRAUN-BLANQETA 

opiera się także na subiektywnym, nielosowym doborze powierzchni badawczych. Postuluje 

się, aby kwadraty badawcze były jednorodne (równomierne rozmieszczenie osobników w 

obrębie kwadratu).  
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 Założenie o istnieniu podstawowych jednostek jest sprzeczne z koncepcją indywidu-

alistyczną GLEASONA (1926), która kwestionuje występowanie istotnych związków między 

gatunkami. Krytykowano możliwość tworzenia się powtarzalnych zespołów roślinnych, pod-

kreślając, że nie ma dwóch identycznych zespołów – wykazują one ciągłą zmienność. 

Zwolennicy GLEASONA akcentowali fakt, że szata roślinna charakteryzuje się ciągło-

ścią struktury – skład jej zmienia się płynnie, nie możemy obserwować wyraźnych granic 

między fitocenozami (ryc. 2b). Powodem tego jest ciągłość warunków środowiskowych – 

typu gleby czy wilgotności (GOODALL 1963, MCINTOSH 1967, AUSTIN 1985). 

 
Ryc. 2. Modele organizacji roślinności wzdłuż gradientu środowiskowego. 
Krzywe reprezentują poszczególne gatunki. a) Koncepcja zespołów roślinnych wg.  
CLEMENTSA i TANSLEYA – discontinuum. b) Model indywidualistyczny - continuum. 
(za: AUSTIN 1985). 

Koncepcja continuum szaty roślinnej z założenia dyskwalifikowała subiektywne me-

tody narzucane przez szkołę BRAUN-BLANQUETA, w szczególności wybór jednorodnych po-

wierzchni badawczych. Opis szaty roślinnej opierał się w głównej mierze na analizie gradien-

towej, powierzchnie badawcze znajdowały się w continuum warunków środowiskowych 

(COTTAM 1949, CURTIS & MCINTOSH 1951, TER BRAAK & PRENTICE 1988, AUSTIN 1990, 

COLLINS ET AL. 1993). Przykładem tego typu badań może być analiza roślinności górskiej 

wzdłuż gradientu wysokości. Opisywane biocenozy mają charakter ciągły, nie mają wyraź-

nych granic (WHITTAKER 1956, 1960). 
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Metody klasyfikacji i analizy zgrupowań roślinnych oparte o koncepcję indywiduali-

styczną w znacznej mierze odzwierciedlają współczesne podejście ekologów do tego zagad-

nienia. W istocie, fitocenozy o ostrych granicach są trudne do zaobserwowania. W większości 

przypadków granice takie ukształtowane są przez ostrą nieciągłość warunków środowisko-

wych (np. typu gleby) lub działanie czynników zewnętrznych (np. działanie ognia). W wielu 

sytuacjach, obserwowane discontinuum fitocenoz jest pozorne – opis zespołów może opierać 

się na dużych, dominujących gatunkach (np. drzewa), natomiast drobna roślinność zielna mo-

że wskazywać na brak wyraźnych granic między zespołami. 

Opis struktury zoocenoz opiera się także na analizie gradientowej. Dużą wagę przy-

wiązuje się do badań dotyczących zmian w obrębie zgrupowań flory i fauny wzdłuż biegu 

strumieni i rzek. Klasycznym przykładem jest teoria river continuum wyjaśniająca przyczyny 

tych zmian (VANNOTE ET AL. 1980, ALLAN 1998). Wyraźne continuum struktury gatunkowej 

entomo- oraz ichtiofauny rzeki opisują VERNEAUX ET AL. (2003). REMPEL ET AL. (2000) oraz 

LODS-CROZET ET AL. (2001) wskazują na różnice w składzie i rozmieszczeniu fauny bezkrę-

gowej obserwowane wzdłuż gradientu zmieniających się warunków hydrologicznych oraz 

siedliskowych rzeki. Prowadzono również badania wyjaśniające zmiany składu oraz różno-

rodności fauny bezkręgowców wód płynących wzdłuż gradientów fizyczno-chemicznych 

(FRIBERG ET AL. 2001), gradientu wysokości oraz odległości od lodowca w strumieniach gór-

skich (CASTELLA ET AL. 2001, GÍSLASON ET AL. 2001, MAIOLINI & LENCIONI 2001, SNOOK & 

MILNER 2001).  

Ogólnie rzecz biorąc, rozmieszczenie gatunków oraz stosunki ilościowe w obrębie 

zgrupowań (szczególnie fitocenoz) zależą w głównej mierze od ciągłości czy też nieciągłości 

warunków siedliskowych, na które z kolei wpływają warunki klimatyczne, topograficzne czy 

też hydrologiczne. W procesie formowania się biocenoz niemniej istotne są także zależności 

międzypopulacyjne (szczególnie konkurencja). Współczesna ekologia odchodzi od prac opar-

tych na założeniach teorii quasi-organizmalnej. Obecne kierunki badań nad biocenozą 

uwzględniają szeroki aspekt zmienności warunków siedliskowych (opierając się również na 

analizie gradientowej) oraz interakcje zachodzące między populacjami. Dociekania obejmują 

zatem coraz szerszy zakres czynników mających wpływ na strukturę biocenoz. 
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2. Struktura krajobrazu i migracje 

 O ile niektóre z obserwowanych zgrupowań roślinnych można (upraszczając) uznać za 

jednostki sensu Clementsowskiego, które można klasyfikować i wyróżniać za pomocą metod 

fitosocjologicznych, o tyle zoocenozy nie mogą być traktowane w ten sposób. Zgrupowania 

fauny charakteryzują się większą zmiennością aniżeli fitocenozy, trudno jest mówić o jakich-

kolwiek granicach widocznych między zgrupowaniami fauny. Wynika to przede wszystkim z 

dużej mobilności zwierząt, przez co fauna nie jest związana z elementami abiotycznymi eko-

systemu w tak dużym stopniu, jak szata roślinna.  

Zjawisko migracji odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania się zoocenoz w skali 

regionalnej (ROBINSON ET AL. 2002, BOHONAK & JENKINS 2003). Niejednorodna struktura 

krajobrazu, w którym możemy wyróżnić swoiste wyspy siedliskowe, wymusza fragmentację 

populacji (MYERS ET AL. 2001, BARBOSA & MARQUET 2002, WAHLBERG ET AL. 2002,  

BAGUETTE ET AL. 2003). W związku z tym, liczebność gatunków w krajobrazie zależy od 

możliwości kolonizowania jego elementów składowych, a także od struktury całego krajobra-

zu (ACOSTA 1999, ZSCHOKKE ET AL. 2000). 

Charakter fauny indywidualnego płata siedliskowego zależy w głównej mierze od jego 

wielkości (ilości zasobów) oraz odległości od i do płatów sąsiednich zajmowanych przez ga-

tunki. Większe fragmenty możliwego do zasiedlenia krajobrazu będą intensywniej kolonizo-

wane, ich fauna zanika wolniej, dlatego też odznaczają się większym bogactwem gatunko-

wym. Płaty silnie odizolowane od innych (oddalone od nich lub oddzielone niemożliwymi do 

pokonania barierami) kolonizowane są rzadziej, w efekcie cechują się niewielką liczbą gatun-

ków. Dodatkowo, efektywność kolonizacji danego fragmentu krajobrazu zależy od liczby 

gatunków już go zajmujących – w związku z konkurencją o zasoby, płaty niezasiedlone są 

szybciej kolonizowane.  

Powyższe zależności opisywane były w teorii biogeografii wysp (MACARTHUR & 

WILSON 1967, OPDAM 1991), która znajduje zastosowanie w badaniach nad różnorodnością 

biologiczną zróżnicowanego przestrzennie krajobrazu. Jako wyspy traktowane mogą być za-

drzewienia w krajobrazie rolniczym lub miejskim, czy też drobne zbiorniki wodne (BANA-

SZAK 2002). 

 Model przedstawiający dynamikę fauny drobnych zbiorników wodnych oraz siedlisk 

jeziornych proponowali CZACHOROWSKI & SZCZEPAŃSKA (1991). Podejście to uwzględnia 

zarówno wpływ gatunków migrujących na strukturę fauny wyspy siedliskowej, jak i gatun-

ków obligatoryjnie związanych z tymże siedliskiem. Uwidoczniono również działanie czyn-
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ników zewnętrznych o charakterze zaburzeń, eliminujących część fauny, głównie imigrującej 

(ryc. 3). 

 
Ryc. 3. Model wyspy siedliskowej. A – gatunki związane z siedliskiem na stałe, B – gatunki 
przypadkowo migrujące z sąsiednich siedlisk, C - gatunki sezonowo migrujące z sąsiednich 
siedlisk, D – zaburzenia środowiskowe, eliminujące głównie faunę imigrującą.  
(za: CZACHOROWSKI & SZCZEPAŃSKA 1991). 

Zastosowanie modelu wysp siedliskowych w opisie struktury fauny bezkręgowców 

okresowych zbiorników wodnych przedstawia praca KIFLAWI ET AL. (2003). Model ten wyja-

śnia wpływ wielkości i stopnia trwałości zbiorników wodnych na zmienność lokalnego bo-

gactwa gatunkowego, uwzględniając także tempo migracji gatunków. 

Analogia między wyspami oceanicznymi a wyspami siedliskowymi nie jest jednak 

pełna. W obu przypadkach obserwujemy inne mechanizmy izolacji. W odróżnieniu od wysp 

oceanicznych, wyspy siedliskowe mogą być separowane w bardzo różny sposób, w zależno-

ści od charakteru otoczenia (matrix, tło). Dlatego też, niejednokrotnie w określaniu stopnia 

izolacji płatów, uwzględnia się efekt bariery stawianej przez elementy krajobrazu (VIZYOVÁ 

1986). Niektóre jego komponenty, będące korytarzami ekologicznymi, redukując rzeczywisty 

stopień izolacji, ułatwiają migracje i ograniczają tym samym lokalne wymieranie gatunków 

(MERRIAM 1984). Należy również pamiętać, że charakter fauny wysp siedliskowych jest rów-

nież zależny od gatunków zasiedlających nie tylko sąsiednie płaty siedliskowe, lecz także 

otoczenie. 



T. Majewski – Wpływ nieciągłości środowiska na kształtowanie się zgrupowań Trichoptera 
 

 15

Problemy związane z analizą zoocenoz wynikają głównie z tendencji do tworzenia się 

w ich obrębie niewielkich jednostek o charakterze subpopulacji. Migracje osobników, w po-

wiązaniu ze zmiennością środowiska, znacząco wpływają na strukturę zgrupowań fauny, bo-

gactwo gatunkowe oraz dynamikę liczebności subpopulacji (HOFFSTEN 2003). Badanie tych 

procesów za pomocą obserwacji terenowych oraz innych, bardziej nowoczesnych metod 

umożliwia wskazanie na najbardziej istotne mechanizmy leżące u podstaw tworzenia się zo-

ocenoz oraz ich zmienności. 

III. MODELE DYNAMIKI BIOCENOZY I ZGRUPOWAŃ 

 Badania odnoszące się do funkcjonowania populacji czy też ekosystemów stanowią 

wyzwanie i są problematyczne z kilku istotnych powodów natury metodycznej. Pierwszym z 

nich jest skala czasu, w którym zachodzą niektóre obserwowane zmiany. Jest ona zbyt duża w 

porównaniu do długości ludzkiego życia. Ograniczenie to uniemożliwia prowadzenie długo-

letnich obserwacji struktury biocenoz, w związku z czym gromadzone przez ekologów dane 

są niepełne i wyrywkowe. Badania terenowe prowadzone mogą być dość długo, wymagają 

dużego nakładu pracy i środków. Dlatego też ostateczne wnioski pojawiają się, niestety, po 

dość długim czasie. 

 Kolejne utrudnienie stanowi subiektywny charakter obserwacji terenowych, które są 

częstym elementem badań ekologicznych. Uzyskiwane informacje nie zawsze mogą być po-

równywane ze sobą w prosty sposób. Problemem pojawiającym się w badaniach ekologicz-

nych jest też złożona natura opisywanych układów i procesów. Z tych powodów nie jesteśmy 

w stanie określać wpływu wielu czynników na rozwój populacji czy biocenoz – wybierane są 

nieliczne, które wydają się być najbardziej istotne. 

Wprowadzenie symulacji komputerowych, lub ogólnie – modeli matematycznych 

przyczyniło się do rozwoju badań nad funkcjonowaniem ekosystemów. Tego typu nowocze-

sne metody umożliwiają śledzenie i analizowanie wybranych sytuacji ekologicznych w nie-

ograniczonej skali czasu, uwzględniając większą liczbę parametrów niż ma to miejsce w tra-

dycyjnych badaniach eksperymentalnych (KERSHAW 1978). Dzięki modelom matematycznym 

formułowane wnioski stają się bardziej obiektywne. Poza tym, nie dochodzi do ingerencji w 

strukturę badanych obiektów, co może prowadzić do jej zmiany lub zniszczenia (GERTSEV & 

GERTSEVA 2004). 

Modele matematyczne stanowią uproszczenie rzeczywistego systemu przyrodniczego, 

co jest jedną z zalet tego podejścia metodycznego. Modelowanie z góry odrzuca zbędne ele-
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menty i funkcje symulowanego układu - jest konkretne, ponieważ opisuje tylko pewne, a nie 

wszystkie sytuacje i zależności. Uzyskane w ten sposób informacje są bardziej przystępne i 

stosunkowo proste w interpretacji.  

Zbędna komplikacja modeli matematycznych nie jest pożądana. Tracą one przez to 

swoją przejrzystość. Poza tym, modele o dużej złożoności mogą być obarczone błędami. W 

przypadku symulacji komputerowych komplikacja oprogramowania prowadzi do zwiększenia 

ilości błędów obecnych w kodzie programu symulacyjnego. Szczegółowe opisanie złożonego 

modelu jest problematyczne, w związku z czym skonstruowanie zbliżonego narzędzia i uzy-

skanie podobnych wyników przez innego badacza stanowi poważne utrudnienie (LOREK & 

SONNENSCHEIN 1999). 

Określenie związku modelu z symulowaną rzeczywistością jest bardzo ważne. Ze 

względu na to, że modelowanie nie prowadzi do wiernego odzwierciedlenia faktycznych sy-

tuacji, należy z rezerwą podchodzić do uzyskanych na tej drodze wyników. Nie zawsze moż-

na traktować je na równi z „tradycyjnymi”, ale mogą stanowić element wyjściowy do dal-

szych poszukiwań – prowadzonych metodami konwencjonalnymi.  Z drugiej strony, działanie 

każdego modelu, tj. jego struktura oraz zależności pomiędzy elementami składowymi opierają 

się na danych uzyskanych uprzednio na drodze eksperymentów lub obserwacji (również tere-

nowych). Dlatego też, poprawne funkcjonowanie modeli matematycznych zależy w głównej 

mierze od wyników tradycyjnych badań, dla których stanowią cenne uzupełnienie. 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat modelowanie stało się ważnym elementem badań 

ekologicznych (HOPPENSTEADT 1982, EDELSTEIN-KESHET 1988). Klasyfikacja modeli mate-

matycznych w ekologii opiera się o różne kryteria (GERTSEV & GERTSEVA 2004). 

Jednym z podstawowych kryteriów jest kierunkowość modelu. Jeżeli  w określonej 

modelowej sytuacji możemy otrzymać tylko jeden dokładny wynik, model taki nazywamy 

deterministycznym (MAY 2001). Tego typu modele znajdują zastosowanie w opisie procesów 

fizyczno-chemicznych mających wpływ na jakość wody (AMBROSE ET AL. 1993, BOWEN 

1997). 

Model nazywamy stochastycznym, jeżeli w określonej sytuacji otrzymany wynik jest 

nieprzewidywalny i niejednoznaczny (MAY 1974). Modele stochastyczne wierniej oddają 

naturę rzeczywistych procesów, gdyż opierają się na zdarzeniach losowych. Wykorzystywane 

są często w opisie dyspersji populacji (LEE 1990, PLOTNICK & GARDNER 2002, WAGNER ET 

AL. 2004). 

Kolejnym kryterium klasyfikacji modeli matematycznych jest ich relacja do czasu. 

Model może być zależny od czasu („time-dependent”), wówczas stan symulowanych obiek-
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tów zależy od parametru, jakim jest czas (GERTSEVA ET AL. 2003). Jeżeli taka relacja nie za-

chodzi, model nazywamy stacjonarnym (GERTSEV & GERTSEVA 1999). 

Większość modeli wykorzystywanych w ekologii stosuje się w celu określenia stanu 

obiektów w przyszłości. Jednakże modelowanie umożliwia nam również określenie stanu 

układu w czasie przeszłym, w stosunku do momentu wyjściowego (CHADWICK ET AL. 1999).  

W zależności od dokładności opisu dynamiki obiektów, modele matematyczne może-

my podzielić na dwie grupy Model możemy uznać za ciągły (IMBODEN & GÄCHTER 1978), 

jeżeli opisuje on ciągłe zmiany obiektu w czasie, tzn. stan obiektu możemy określić w dowol-

nym momencie. Drugą grupę stanowią modele dyskretne, w których stan obiektów możemy 

określić w określonych interwałach czasowych (BEHM & BOUMANS 2001). 

Bardzo istotne są przestrzenne uwarunkowania modelu. Większość współczesnych 

modeli dynamiki biocenoz i populacji określa ograniczoną przestrzeń działania. Może ona 

być reprezentowana przez dwuwymiarową siatkę podzieloną na pola. Pola zyskują odpo-

wiednie atrybuty (np. typ siedliska) oraz mogą być zajęte przez symulowane obiekty, którymi 

zwykle są osobniki populacji (PLOTNICK & GARDNER 2002, KOSTOVA & CARLSEN 2003a, 

2003b). Niekiedy uwarunkowania przestrzenne modelu nie ograniczają się do prostokątnej, 

dwuwymiarowej płaszczyzny. LEE & DEANGELIS (1997) zaproponowali przestrzenny model 

rzeki, podzielonej na pola, którym przyporządkowano odpowiednie atrybuty. Niektóre mode-

le opisują zdarzenia w trójwymiarowej przestrzeni (BERG & SHUMAN 1995). 

Wśród modeli matematycznych przydatnych w badaniach ekologii populacji i bioce-

noz możemy wyróżnić jeszcze kilka istotnych grup. Pierwszą z nich są modele wykorzystują-

ce łańcuchy MARKOVA. Opisują one procesy losowe (stochastyczne) o dyskretnej przestrzeni 

stanów. Procesy MARKOVA są bez pamięci, tzn. stan obiektu w danym momencie zależy wy-

łącznie od stanu poprzedniego, a nie od historii stanów (MOILANEN 2004, WEINER 2003). 

Łańcuchy MARKOVA wykorzystywane są w badaniu dynamiki krajobrazów (BAI-LIAN 1995), 

metapopulacji (MOILANEN 2004), czy też procesu sukcesji (KOROTKOV ET AL. 2001, HILL ET 

AL. 2002). 

W najnowszych badaniach dotyczących ekologii populacji bardzo istotną rolę odgry-

wają modele osobnicze. W tego typu opracowaniach każdy osobnik posiada odrębne atrybuty 

(LOREK & SONNENSCHEIN 1999, ŁOMNICKI 1999). Najczęściej są to modele przestrzenne. W 

szczególności znajdują zastosowanie w analizie wpływu niejednorodności krajobrazu na 

strukturę przestrzenną populacji w powiązaniu ze zjawiskiem dyspersji, uwzględniając różne 

jego mechanizmy i strategie (LATORE ET AL. 1999, LATERRA & SOLBRIG 2001, KING & WITH 

2002, PLOTNICK & GARDNER 2002, HEIN ET AL. 2004).  
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Modele osobnicze są często wykorzystywane w celu określenia wpływu zdolności mi-

gracyjnych i innych cech populacji na zróżnicowanie gatunkowe (MALANSON 1996, ZIV 

1998), a także heterogeniczności krajobrazu na zróżnicowanie gatunkowe (ZIV 1998, WITH & 

KING 2004). Istotnym celem badań prowadzonych z zastosowaniem tego typu modeli jest 

również określenie wpływu konkurencji na dynamikę populacji i procesy migracyjne,  

z uwzględnieniem strategii życiowych organizmów (PLOTNICK & GARDNER 2002, FIELDING 

2004). 

Bardzo ważnym aspektem badań ekologicznych stosujących modele jest analiza wpły-

wu zaburzeń środowiska na strukturę biocenoz (PÉREZ-ESPAÑA & ARREGUÍN-SÁNCHEZ 2001, 

PLOTNICK & GARDNER 2002, WICHMANN ET AL. 2003)  Godne uwagi są prace wykorzystujące 

model symulacji krajobrazu LANDIS w opisie dynamiki ekosystemów leśnych będących pod 

wpływem zaburzeń czy fluktuacji środowiskowych (SCHELLER & MLADENOFF 2004,  

SCHUMACHER ET AL. 2004, WIMBERLY 2004, YANG ET AL. 2004) lub wykorzystujące inne mo-

dele (LI & APPS 1996). Wiele podobnych rozwiązań powstało w celu symulowania i analizy 

wpływu ognia na proces sukcesji (KEANE ET AL. 2004). Modele znalazły również zastosowa-

nie w analizie sezonowych zmian struktury zgrupowań makrozoobentosu (LEE & DEANGELIS 

1997, CHON ET AL. 2000, OBACH ET AL. 2001, GERTSEVA ET AL. 2004). 

Modele matematyczne, w szczególności symulacje komputerowe, znalazły szerokie 

zastosowanie w ekologii biocenoz i stanowią cenne uzupełnienie obserwacji terenowych. 

Umożliwiają uzyskanie wyników niemożliwych do osiągnięcia tradycyjnymi metodami. Za-

uważalną tendencją w rozwoju modeli jest ich komplikacja – dokładna i realistyczna struktura 

symulowanego krajobrazu, wielość parametrów opisujących gatunki czy też poszczególne 

osobniki, realistyczne odzwierciedlenie mechanizmów dyspersji oraz zaburzeń środowiska. 

Duża złożoność modeli związana jest z ogromnymi możliwościami, jakie daje współczesny 

sprzęt i oprogramowanie. Symulowanie skomplikowanych procesów ekologicznych oraz za-

chowanie realizmu w modelach matematycznych jest bardzo ważne, gdyż zwiększa rzetelność 

uzyskanych wyników. Niemniej jednak mało złożone modele powinny nadal znaleźć szerokie 

zastosowanie – interpretacja uzyskanych za ich pomocą wyników jest prosta i umożliwiają 

weryfikację hipotez o bardziej ogólnym charakterze. 
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IV. ZAKRES i CEL PRACY 

Współczesne opracowania z zakresu ekologii zgrupowań nie analizują w sposób wy-

starczający wpływu niejednorodności krajobrazu w obu aspektach - przestrzennym i czaso-

wym, na strukturę zgrupowań entomofauny wodnej. Ekosystemami, które są doskonałym 

polem do prowadzenia tego typu badań są drobne zbiorniki wodne. Dość licznie występują w 

krajobrazie polodowcowym północno-wschodniej Polski, stanowiąc swoiste „wyspy siedli-

skowe”, które dodatkowo znajdują się pod silnym wpływem zróżnicowanych czynników za-

burzających. 

Z tego też względu celowe jest prowadzenie badań opisujących formowanie się zgru-

powań entomofauny drobnych zbiorników wodnych w warunkach niejednorodnego krajobra-

zu polodowcowego. Takie prace mają duże znaczenie praktyczne w procesie planowania 

ochrony fauny bezkręgowej siedlisk wodnych, które znajdują się w obrębie silnie przekształ-

conych krajobrazów (zurbanizowanych i rolniczych) jak i na obszarach chronionych (parki 

narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody). 

Chruściki (Trichoptera) należą do owadów wodnych przechodzących przeobrażenie 

zupełne, których larwy (poza nielicznymi wyjątkami) prowadzą wodny tryb życia, natomiast 

imagines zasiedlają środowisko lądowe. Stanowią niezwykle istotny element makrozoobento-

su wód śródlądowych, licznie występują  w rzekach, jeziorach, a także w drobnych zbiorni-

kach wodnych – zarówno tych o charakterze trwałym, jak i okresowym. Dlatego też są do-

skonałym obiektem badań nad entomofauną krajobrazu zróżnicowanego przestrzennie i cza-

sowo. 

Chruściki są grupą owadów, wśród której wyróżniamy gatunki o bardzo zróżnicowa-

nych strategiach życiowych. Larwy Trichoptera reprezentują niemalże wszystkie formy od-

żywiania się. Od gatunków bardziej wyspecjalizowanych troficznie (glonojady – niektóre 

Hydroptilidae, gatunki żywiące się gąbkami – Leptoceridae: Ceraclea, drapieżcy – Polycen-

tropodidae, Rhyacophilidae, detrytusofagi – niektóre Limnephilidae i Philopotamidae) do 

form mniej wyspecjalizowanych pod względem pokarmowym (fitofagi – niektóre Hydroptili-

dae i Leptoceridae) i wszystkożernych (niektóre Limnephilidae, Phryganeidae czy Molanni-

dae). Wśród chruścików wyróżnić możemy większość funkcjonalnych grup troficznych ma-

krozoobentosu: rozdrabniaczy, zbieraczy, filtratorów, zdrapywaczy, aktywnych drapieżców. 

Zróżnicowanie strategii życiowych czy też poziom walencji ekologicznej uwidacznia 

się także w preferencjach siedliskowych larw Trichoptera. Pewne gatunki cechują się szero-

kim spektrum przystosowań do różnego typu siedliska, występują we wszystkich typach je-
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zior i drobnych zbiornikach wodnych (niektóre Limnephilidae, np. Limnephilus flavicornis, L. 

centralis, L. nigriceps). Niemniej jednak wiele gatunków wykazuje ścisłą specjalizację pod 

względem siedliskowym (krenobionty – np. Crunoecia irrorata, Potamophylax nigricornis, 

potamobionty – np. Hydropsychidae, limnebionty – np. Leptocerus tineiformis, Cyrnus cre-

naticornis, Molannidae). Pewne gatunki Trichoptera są ściśle przystosowane do życia w 

drobnych, okresowo wysychających zbiornikach wodnych (np. Limnephilus auricula, L. gri-

seus, L. subcentralis, L. vittatus, Grammotaulius nitidus). Przystosowanie to polega na odpo-

wiednim zsynchronizowaniu cyklu życiowego z warunkami klimatycznymi i hydrologiczny-

mi zbiorników oraz na dużych zdolnościach do migracji i kolonizacji. Wysoka specjalizacja 

siedliskowa nie wyklucza jednak braku specjalizacji widocznej w innych aspektach strategii 

życiowych, np. pod względem troficznym. 

W pracy zastosowano dość nowoczesne i niekonwencjonalne metody: uwzględniono 

obserwacje terenowe w połączeniu z komputerowym modelem symulacyjnym. Model pozwa-

la na formułowanie ogólnych hipotez wyjaśniających prawidłowości w kształtowaniu się 

zgrupowań w środowisku jednorodnym i niejednorodnym. Oryginalnym elementem tego 

opracowania jest uwzględnienie w modelu strategii życiowych gatunków (strategie w linii 

oportunizm-specjalizacja). 

Cel badań 

Celem pracy jest określenie w jaki sposób kształtują się zgrupowania fauny na przy-

kładzie chruścików, w zmiennym krajobrazie polodowcowym, niejednorodnym w przestrzeni 

i w czasie, z uwzględnieniem strategii życiowych realizowanych przez gatunki.  

W szczególności poszukiwano odpowiedź na pytania: 

o W jaki sposób cechy zróżnicowanego krajobrazu, takie jak - stopień izolacji zbiorni-

ków wodnych, wielkość zbiorników, ich podatność na zaburzenia, wpływają na struk-

turę fauny (różnorodność gatunkową, strukturę dominacji, obecność poszczególnych 

grup ekologicznych i strategii życiowych gatunków)? 

o Czy struktura wyodrębnionych zgrupowań chruścików jest stabilna, czy ulega silnym 

fluktuacjom?   
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