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Abstract : The aim of this review paper is to briefly characterize the ecology of woodland herbs and to discuss the role
of former and current changes of vegetation cover in the long-term persistence of forest species. Spatial ( forests area,
distribution and the level of isolation ) and temporal ( age and origin of forests ) changes of forest cover are essential for
the biotic diversity of woodlands. Although there are many models, originating from the island biogeography theory, which
describe the mechanisms of the herbaceous species dynamics, each model requires thorough set of ‘ inpu t’ data to make
the results reliable and to truly reflect the reality. Thus, constant collection of data on species abundance and distribution
changes in time is needed. Due to progressing forest fragmentation and homogenization, these changes proceed very
dynamically and habitat fragmentation is regarded as one of the most important factors responisble for global biodiversity
loss. Subsequently, a strict cooperation between a biologist, providing the permanently updated floristic data, and
a geographer, who gives the information about spatio-temporal changes in the land-use, is essential in modern ecological
studies at the landscape scale. The application of the historic data sources about the landscape transformations and the GIS
techniques are very useful in current ecological investigations. Such sources deepen our understanding of plants’ reactions
to the dynamic changes occurring in their environment. An example of our needs in this respect is a vivid discussion on the
extinction debt phenomenon, defined as “ species extinctions predicted to continue generations after habitat fragmentation,
representing a future ecological costs of current habitat destruction ”.
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Wprowadzenie
Rozmieszczenie gatunków leśnych w krajobrazie, możliwości ich migracji i kolonizowania nowych lasów,
decydujące o bogactwie i różnorodności gatunkowej lasów, kształtowane są przez szereg czynników. Część
z nich odgrywa większą rolę w skali regionalnej, np. warunki klimatyczne, struktura przestrzenna lasów, czyli
ich wielkość, stopień izolacji i ciągłości ; inne zaś są kluczowe w skali lokalnej, tj. heterogeniczność przestrzeni,
zaburzenia, warunki siedliskowe, np. trofia i odczyn gleby, czy też oddziaływania konkurencyjne ( Dzwonko,
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Loster 1989 ; Dupré, Ehrlén 2002 ; Jacquemyn i in. 2003 a, 2003 b ; Kolb, Diekmann 2004 ; Hérault, Honnay
2005 ). Wielowiekowe kształtowanie się różnorodności biotycznej współczesnej szaty leśnej odbywało się pod
wpływem wielu czynników oddziałujących w różnej skali. Wśród nich należy wymienić zmiany klimatu, rozwój
osadnictwa i rolnictwa, naturalne i antropogeniczne pożary, wichury, gradacje owadów, presję roślinożerców,
wypas i grabienie ściółki, a następnie zaniechanie tych praktyk, gospodarkę leśną czy melioracje odwadniające.
Mnożyć można także publikacje naukowe dotyczące tych zagadnień.
Presja, jaką człowiek wywiera na środowisko naturalne najjaskrawiej widoczna jest w przypadku lasów,
których areał na przestrzeni wieków kurczył się. Naturalne środowiska leśne uległy fragmentacji. Termin
fragmentacja można rozumieć dwojako, tj. albo jako mozaikowy układ siedlisk, albo jako proces prowadzący do
takiego układu ( Wiens 1994 ). O procesie tym mówić można wtedy, gdy między siedliskami tego samego typu
bądź populacjami gatunków powstaje bariera. Redukuje ona przepływ gatunków, osobników, genów, składników
pokarmowych lub energii. W rezultacie maleje elastyczność ekosystemu, siedliska lub populacji ( Kirby 1995 ).
Niezależnie od różnic w przebiegu procesu fragmentacji pokrywy leśnej, prowadzi on do bezpośredniej,
fizycznej utraty siedlisk, tj. płatów lasu nadających się do życia, do redukcji powierzchni leśnych i do wzrostu
izolacji tych, które pozostały w krajobrazie. S. Jackson i D. Sax ( 2010 ) zwracają uwagę na to, że obok zmian
klimatu i problemu rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych, fragmentacja siedlisk jest odpowiedzialna
w największym stopniu za współcześnie obserwowany spadek bogactwa gatunkowego w skali globalnej.
Obok wymienionych wyżej czynników, ogromny wpływ na różnorodność biotyczną lasów ma ich wiek
i pochodzenie ( m. in. Dzwonko, Loster 1989 ; Grashof-Bokdam, Geertsema 1998 ; Dupré, Ehrlén 2002 ;
Jacquemyn i in. 2003 a, 2003 b ; Kolb, Diekmann 2004 ; Orczewska 2009b ). Liczne prace dotyczące badań
prowadzonych w klimacie umiarkowanym Europy i Ameryki Północnej dowodzą bowiem, że lasy trwające
w krajobrazie nieprzerwanie od dawna, od czasów historycznych ( tzw. stare lasy, ang. ancient woodlands, sensu
Peterken 1974 ), są nieporównywalnie bogatsze w gatunki leśne niż lasy, które pojawiły się w nim niedawno,
w miejscach zagospodarowanych wcześniej jako tereny rolnicze. Przeglądu literatury na ten temat dokonują m.in.
K. M. Flinn i M. Vellend ( 2005 ) oraz A. Orczewska ( 2010, 2011 ). Obserwacje te spowodowały ogromny wzrost
zainteresowania botaników i ekologów starymi źródłami historycznymi, głównie kartograficznymi, dzięki którym
można poznać historię pokrywy leśnej. W przypadku wielu krajów Europy źródła te datowane są najczęściej na
drugą połowę XVIII wieku ( Goldberg i in. 2007 ). Ich digitalizacja i porównanie z mapami dokumentującymi stan
pokrywy leśnej w wieku XIX i XX dają pełny obraz wieku i pochodzenia współczesnych lasów, a także informacje
o tym, gdzie rosły lasy w przeszłości i w jaki sposób miejsca te zagospodarowano po ich wycięciu. Niektóre
regiony Polski doczekały się takich szczegółowych opracowań, stanowiących doskonały materiał źródłowy do
badań terenowych dla biologa ( m.in. Moszkowicz 2005 ; Majchrowska, Woziwoda 2009 ; Orczewska 2009a ;
Matuszkiewicz i in. 2013 ). Mimo niedoskonałości technik kartograficznych w minionych wiekach i wynikających
z tego potencjalnych błędów i niedokładności, jakimi obarczone są mapy tego typu ( Goldberg i in. 2007 ; Kaim
i in. 2014 ), opracowania te są niezmiernie przydatne, m.in. w wyjaśnianiu współcześnie obserwowanego
rozmieszczenia i potencjalnego rozprzestrzeniania się gatunków leśnych w krajobrazie.

Przestrzenna i czasowa rola struktury siedliska w regulacji długoterminowego
trwania i migracji gatunków leśnych w krajobrazie
Ekologia gatunków leśnych oraz jej znaczenie dla zdolności ich przetrwania
i rozprzestrzeniania się w dynamicznym krajobrazie

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania możliwościami rozprzestrzeniania się oraz osiedlania
leśnych gatunków zielnych klimatu umiarkowanego w lasach wtórnych, tak licznie pojawiających się dziś
w krajobrazie wielu krajów europejskich. Zainteresowanie to wypływa w znacznej mierze ze wspomnianych
wcześniej różnic w składzie gatunkowym runa leśnego lasów o różnej historii użytkowania. Stare lasy i lasy
wtórne na gruntach porolnych cechuje wprawdzie zbliżone bogactwo i różnorodność gatunkowa, ale w runie
lasów wtórnych brakuje typowych gatunków leśnych. Te różnice jakościowe między runem starych i nowych
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lasów wynikają z biologii i ekologii gatunków leśnych. Cechuje je bowiem tolerancja znacznego zacienienia,
a w konsekwencji przewaga rozmnażania wegetatywnego nad generatywnym, późne wejście w okres
reprodukcji generatywnej i produkcja niewielkiej liczby nasion. Gatunki runa leśnego mają typ rozsiewania
oraz reprodukcji, który ewoluował w naturalnym, stabilnym, heterogenicznym siedlisku leśnym, wolnym
od silnych zaburzeń, co nie wiązało się z koniecznością wykształcenia u nich adaptacji zapewniających im
szybką ucieczkę w przestrzeni lub w czasie. Z tych powodów wiele roślin leśnych charakteryzuje się słabymi
zdolnościami do rozprzestrzeniania swoich diaspor, a co za tym idzie słabą mobilnością, a także brakiem
trwałego banku nasion. Nie posiadają też zdolności do konkurencji o zasoby z ekspansywnymi gatunkami
siedlisk nieleśnych ( Bierzychudek 1982 ; Hermy i in. 1999 ; Dzwonko, Loster 2001 ; Whigham 2004 ), natomiast
cechuje je długowieczność i wzrost klonalny. Przeciętny czas życia bylin leśnych J. Ehrlén i K. Lehtilä ( 2002 )
obliczyli na 64 lata, a L. Klimeš i in. ( 1997 ) twierdzą, że aż 85 % europejskich roślin runa leśnego ma zdolność
do wzrostu klonalnego. Tymczasem dziś rośliny runa leśnego żyją w stworzonej przez człowieka mozaice lasów
poddanych presji o różnym natężeniu. Obserwacje empiryczne sugerują, że wiele roślin leśnych ograniczonych
jest w swym występowaniu przez sposób rozsiewania ich diaspor i reaguje na strukturę krajobrazu stworzoną
przez człowieka ( Matlack 1994 ; Brunet, von Oheimb 1998 ; Bossuyt i in. 1999 ). Symulacyjne badania wskazują,
że gatunki szybko przemieszczające się i kolonizujące nowe miejsca mają większe szanse na przetrwanie
w dynamicznych krajobrazach i na utrzymanie liczniejszych populacji, niż gatunki o słabym potencjalne
kolonizacyjnym ( Matlack 2005 ).
O tym, jak słabym potencjałem do rozprzestrzeniania cechuje się większość gatunków runa leśnego,
świadczą bezpośrednie pomiary tego procesu w lokalnych, różnorodnych warunkach siedliskowych. Wynika
z nich, że średnie tempo migracji gatunków runa leśnego wynosi od kilku do kilkudziesięciu centymetrów w ciągu
roku, a rzadko może przekraczać 2 – 3 m na rok ( Brunet, von Oheimb 1998 ; Bossuyt i in. 1999 ; Dzwonko
2001a, b ; Orczewska 2009b ). Przykładowo, zawilec gajowy, gatunek powszechnie występujący w mezoi eutroficznych lasach liściastych Europy, może przemieszczać się w tempie 0,2 – 2,16 m na rok ( Brunet, von
Oheimb1998 ; Bossuyt i in. 1999 ; Dzwonko 2001a, b ; Orczewska 2009b ), w zależności od żyzności i wilgotności
lasu ; w układach o większej trofii i wilgotności szybciej niż w uboższych ( Verheyen i in. 2003 ; Orczewska
2009b ). W konsekwencji proces kolonizacji wtórnych lasów przez leśne gatunki zielne jest długotrwały, liczony
w dziesięcioleciach, a nawet stuleciach, czego dowodzą liczne prace na ten temat ( Peterken, Game 1984 ;
Faliński 1986 ; Dzwonko, Loster 1992 ; Dzwonko, Gawroński 1994 ; Brunet, von Oheimb 1998 ; Bossuyt i in.
1999 ; Bossuyt, Hermy 2000 ; Ehrlén, Eriksson 2000 ; Dzwonko 2001a, b ; Brunet 2007 ; Honnay i in. 2009 ;
Orczewska 2009b ; Orczewska, Fernes 2011 ). Za wolną kolonizację runa wtórnych lasów przez gatunki leśne
odpowiedzialne są dwa zasadnicze mechanizmy. Jednym z nich, najczęściej opisywanym w literaturze, są
właśnie owe, opisane wyżej ograniczenia w rozprzestrzenianiu gatunków leśnych, wynikające z faktu, że ich
nasiona nie mają morfologicznych przystosowań do wędrówki na duże odległości. Drugą grupę przyczyn
stanowią te, które odpowiedzialne są za trudności gatunków leśnych w trwałym osiedlaniu się w runie wtórnych
lasów ( m.in. Brunet 1993 ; Honnay i in. 1999 ; Baeten i in. 2009 ). Większość zacytowanych powyżej badań
dotyczących procesu odtwarzania się runa w lasach na gruntach porolnych dowodzi, że brak roślin leśnych we
wtórnych lasach w głównej mierze jest spowodowany ich niewielkimi zdolnościami do przemieszczania się, ale
najczęściej jest wypadkową działania obu wymienionych wyżej mechanizmów ( Flinn, Vellend 2005 ; Honnay
i in. 2009 ).

Prawdopodobieństwo kolonizacji wtórnych lasów przez gatunki leśne

W krajobrazie rolniczym, w którym dokonała się fragmentacja pokrywy leśnej, lokalne zanikanie gatunków
( wymieranie ) jest częstym zjawiskiem w przypadku populacji, które uległy silnemu rozczłonkowaniu,
a rekolonizacja jest kluczowym procesem dla ich regionalnego przetrwania. Prawdopodobieństwo rekolonizacji
zależy od możliwości dyspersji organizmów, przestrzennych zależności pomiędzy elementami krajobrazu oraz
od zmian w strukturze krajobrazu, jakie dokonują się w czasie ( Fahrig, Merriam 1994 ; Jacquemyn i in. 2003a, b ;
Matlack, Monde 2004 ; Matlack, Leu 2007 ). Jak dowodzą autorzy wspomnianych wyżej prac, warunkiem
efektywności procesu odtwarzania się kompozycji gatunkowej typowej dla starych lasów w nowych lasach,
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jakie pojawiają się w krajobrazie, jest przestrzenna kontynuacja starych i wtórnych lasów. Okazuje się bowiem,
że nowe lasy, oddalone od starych lasów, źródeł diaspor gatunków leśnych, o więcej niż 2 km, prawdopodobnie
nigdy nie zostaną zasiedlone przez pełną pulę gatunków leśnych obecnych w starych lasach ( Honnay i in. 2002 ).
Co więcej, nawet odległość 720 m, dzieląca lasy o takim pochodzeniu, jest w pewnych sytuacjach skuteczną
barierą, gdyż uniemożliwia pełne odtworzenie się składu gatunkowego runa, jaki obecny jest w starych lasach
( Brunet 2007 ).
Prawdopodobieństwo kolonizacji runa wtórnych lasów przez gatunki leśne w znacznej mierze zależy od
udziału powierzchniowego lasów w krajobrazie ( Peterken 2000 ; Vellend 2003 ). Gdy, według G. Peterkena
( 2000 ), przekracza on 60 %, powoduje to, że większość płatów nowych lasów pozostaje w kontakcie
przestrzennym z dużymi, bogatymi w gatunki, kompleksami leśnymi, co pozwala na migrację gatunków do
nowych lasów. Z kolei, gdy powierzchnia lasów spada poniżej 30 %, większość płatów nowych lasów pozostaje
w izolacji od starych lasów, co przekreśla szansę na skolonizowanie ich runa przez gatunki leśne.
Szanse na wykształcenie się w nowych lasach zbiorowisk leśnych bogatych w gatunki leśne maleją nie
tylko wraz z rosnącym stopniem fragmentacji pokrywy leśnej, ale także wraz ze spadkiem powierzchni starych
lasów. Prawdopodobieństwo kolonizacji runa wtórnych lasów przez gatunki leśne zależy zatem od udziału
powierzchniowego starych lasów w krajobrazie ( ryc. 1 ). M. Vellend ( 2003 ) zaobserwował bowiem znaczny
spadek bogactwa gatunkowego flory leśnej w lasach wtórnych na terenach, na których udział starych lasów spadł
poniżej 10 %. Dla odmiany, kolonizacja runa nowych lasów była bardziej efektywna, nie tylko w krajobrazach
o dużej łączności płatów leśnych, ale też – o dużym udziale powierzchniowym starych lasów.
Powierzchnia lasów, które uległy wycięciu, a następnie odtworzeniu, a także czas, jaki upłynął między tymi
dwoma zdarzeniami, rozumiany jako czas użytkowania rolniczego, mają nieraz dramatyczny wpływ na dynamikę
populacji roślin leśnych ( ryc. 1 ). Wiele regionów klimatu umiarkowanego różni się zasięgiem przestrzennym
i długością trwania tych okresów. Choć Europa i Ameryka Północna mają podobną historię przemian pokrywy
leśnej, z dającym się wyróżnić okresem wycięcia lasów, a następnie ich odtwarzania się, różnice między tymi
częściami świata, odnoszące się do czasu trwania użytkowania rolniczego gleb są bardzo wyraźne. W Europie
bowiem zaniechanie użytkowania rolniczego najczęściej miało miejsce niedawno, w połowie XX w., podczas

Ryc. 1. Znaczenie przestrzennej i czasowej heterogeniczności pokrywy leśnej dla długotrwałej egzystencji gatunków
leśnych w krajobrazie
Fig. 1. The importance of spatio-temporal heterogeneity of forest cover for the long-term existence of woodland species in
the landscape
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gdy odlesienie, szczególnie wielu regionów zachodniej Europy, bardzo często dokonało się kilka wieków temu.
W Ameryce okres, jaki upłynął między odlesieniem i ponownym zalesieniem trwał najczęściej około 100 lat. Był
zatem znacznie krótszy niż w Europie, co nie pozostało bez wpływu na właściwości gleb użytkowanych rolniczo,
a następnie zalesionych oraz na przetrwanie populacji roślin leśnych. Dlatego też prognozuje się, że proces
rekolonizacji wtórnych lasów przez gatunki leśne w Europie będzie dużo wolniejszy niż w Ameryce. Trudno
jednak arbitralnie stwierdzić, które aspekty historii krajobrazu będą go kształtować w największym stopniu,
albowiem w modelowaniu tego procesu ( Vellend 2003, 2004 ) pominięto wiele czynników mających ogromny
wpływ na regionalne rozmieszczenie i dynamikę gatunków, m.in. strukturę przestrzenną krajobrazu ( lasów ),
tempo zmian w strukturze krajobrazu oraz heterogeniczność i jakość siedlisk. Dzięki owemu modelowaniu
wiadomo jednak, że czas, jaki upływa między momentem wycięcia lasu, a inicjującym jego odtwarzanie się
może mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie populacji roślin leśnych. Jeśli jest krótki, proces kolonizowania
lasów wtórnych przez gatunki leśne jest efektywniejszy, tj. trwa krócej niż w sytuacji, gdy między tymi etapami
upłynęło dużo czasu. Czas potrzebny na regenerację zbiorowisk leśnych rośnie zatem proporcjonalnie do
długości okresu dzielącego wycięcie lasu od jego ponownego posadzenia ( Vellend 2004 ).
Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że przetrwanie gatunku w dynamicznym krajobrazie
zależy nie tylko od tempa, w jakim gatunek jest zdolny się przemieszczać ( możliwość dyspersji gatunków,
wynikająca z ich cech biologicznych ), ale także od szans na to przemieszczanie, jakich dostarcza mu łączność
siedlisk. W regulacji długoterminowego rozmieszczenia gatunków leśnych w krajobrazie, obok szeroko
omówionej struktury przestrzennej pokrywy leśnej, kluczowe znaczenie ma też tempo zmian dokonujących
się w tej strukturze ( ryc. 1 ). By gatunek mógł przetrwać, tempo zmian dokonujących się w siedlisku powinno
być wolniejsze niż tempo reprodukcji gatunku ( Fahrig, Merriam 1994 ; Jacquemyn i in. 2003a, 2003b ; Matlack,
Monde 2004 ; Matlack, Leu 2007 ).

Modele wyjaśniające funkcjonowanie populacji gatunków leśnych w krajobrazie

Funkcjonowanie populacji organizmów w dynamicznych krajobrazach, szczególnie w krajobrazach rolniczych,
opisywano w literaturze w oparciu o różnorodne teorie i modele. Największy wpływ na opis zjawisk zachodzących
w tych tzw. wyspach siedliskowych ( najczęściej leśnych ) i na funkcjonowanie populacji organizmów
w takich układach, miała biogeograficzna teoria wysp R. MacArthura i E. Wilsona ( 1967 ). Lokalne wymieranie
( ustępowanie ) gatunków jest częstym zjawiskiem w przypadku populacji, które ucierpiały wskutek fragmentacji
siedlisk, w których żyją, rekolonizacja zaś jest kluczowym procesem, warunkującym ich przetrwanie. Zgodnie
z teorią R. MacArthura i E. Wilsona, tempo imigracji i lokalnego wymierania gatunków kształtuje się różnie,
w zależności od wielkości wyspy i jej odległości od kontynentu.
Choć biogeograficzna teoria wysp odnosiła się do kolonizacji wysp oceanicznych, szybko zaczęto
ją stosować w odniesieniu do wysp siedliskowych, najczęściej do wysp leśnych w krajobrazie rolniczym.
Z czasem w literaturze pojawiły się różne modele, wywodzące się z teorii R. MacArthura i E. Wilsona, opisujące
funkcjonowanie populacji organizmów w takich krajobrazach. Jednym z nich jest bardzo popularny w badaniach
krajobrazowych model metapopulacji, wprowadzony do literatury przez R. Levinsa ( 1969 ), a modyfikowany
w kolejnych latach przez wielu innych badaczy, m.in. przez I. Hanskiego ( 1991, 1998, 2004 ) czy I. Hanskiego
i O. Ovaskainena ( 2003 ). Metapopulacja to „ populacja populacji ”, czyli liczne populacje gatunku żyjące
w osobnych płatach ( wyspach ) siedliskowych, kontaktujące się ze sobą dzięki migracji pomiędzy płatami.
Metapopulacja składa się zatem z grup przestrzennie oddzielonych od siebie populacji tego samego gatunku.
W modelu tym gatunki utrzymują się dzięki dynamicznej równowadze między lokalnym wymieraniem w obrębie
płatów oraz kolonizacją nowych płatów. Od tempa tego procesu zależy trwanie gatunku w krajobrazie ( Levins
1969 ).
W 1988 r. H. Pulliam opisał model populacji źródłowych i populacji typu ujścia ( ang. source-sink dynamics ),
który tak jak i model metapopulacji, był próbą opisu dynamiki populacji różnych organizmów funkcjonujących
w krajobrazach kształtowanych przez człowieka ( Solarz 1998 ). W tym teoretycznym modelu autor podkreślił wpływ
zróżnicowanej jakości siedlisk na wzrost lub spadek liczebności populacji. Płaty źródłowe ( source ), to siedliska
dobrej jakości, pozwalające na stały wzrost liczebności populacji żyjących w nich gatunków ( populacje trwałe ).
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Dla odmiany płaty typu ujścia ( sink ) charakteryzują się siedliskami słabej jakości i stąd nie stwarzają warunków
zapewniających populacjom możliwości przetrwania. Ich populacje są nietrwałe i utrzymywane dzięki imigracji
gatunków z płatów źródłowych ( Pulliam 1988 ). W praktyce, w działaniach na rzecz ochrony różnorodności
biotycznej lasów, kluczowe dla sukcesu w tej mierze jest prawidłowe rozpoznanie, która z populacji jest typem
źródła, a która typem ujścia. Istnieje bowiem ryzyko błędnego rozpoznania i w konsekwencji złego zdefiniowania
optymalnych warunków siedliskowych, których dany gatunek potrzebuje do trwałej egzystencji, gdyż znaczna
część osobników danego gatunku jest w stanie dość długotrwale egzystować w płatach typu „sink”. Ponadto
płaty, które dziś pełnią rolę źródłowych, po zadziałaniu zaburzeń, w przyszłości wcale takiej roli pełnić nie muszą
( Tittler i in. 2006 ). Tylko nieliczne obszary można uznać za uniwersalne źródła czy też uniwersalne ujścia. Stare
lasy, bogate w gatunki, bez wątpienia można zaliczyć do uniwersalnych źródeł gatunków leśnych. Operowanie
w tej sytuacji listą gatunków wskaźnikowych starych lasów jest dobrym narzędziem w trafnym prognozowaniu,
który z płatów leśnych ma cechy płatu źródłowego, a zatem który z nich należy objąć ochroną.
Oba opisane wyżej modele podkreślają wagę łączności pomiędzy pozornie odizolowanymi od siebie
populacjami gatunków. Pomimo tego, że żadna z pojedynczych populacji nie może zagwarantować
długoterminowego przetrwania danego gatunku, łączny efekt wielu populacji jest w stanie to zapewnić na
poziomie krajobrazu. Wagę struktur łączących płaty siedlisk w krajobrazie uwypukla też model płatów, matryc
i korytarzy ( ang. patch-corridor-matrix network ) R TT. Formana i M. Godrona ( 1986 ). Według niego przetrwanie
gatunku zależy od tempa, w jakim gatunek jest zdolny się przemieszczać oraz od szans na to przemieszczanie,
jakich dostarcza mu łączność siedlisk. Zgodnie z modelem, poddany fragmentacji, dynamiczny krajobraz
rolniczy opisać można jako mozaikę małych płatów ( patches ) dogodnych dla egzystencji gatunków ( np.
płatów lasu ), otoczonych dominującym w krajobrazie, nieprzyjaznym środowiskiem, zwanym tłem ( matrix )
i połączonych ze sobą linearnymi strukturami, zwanymi korytarzami, w postaci żywopłotów czy zadrzewień
wzdłuż dróg, strumieni, rowów itp. ( Richling, Solon 1998 ).
Współczesny krajobraz rolniczy podlega wyraźnie działaniu dwóch procesów, tj. homogenizacji i fragmentacji
( Vellend i in. 2007 ). Procesy te doprowadziły do zmniejszenia liczby płatów lasów, które przetrwały w takich
układach oraz do zmniejszenia łączności między siedliskami odpowiednimi dla egzystencji gatunków. Wraz
z tym spadło prawdopodobieństwo kolonizacji i rekolonizacji płatów lasu przez gatunki leśne, gdyż procesy
te zależne są od zdolności gatunków do rozprzestrzeniania się. W migracji gatunków leśnych w krajobrazie
o takim charakterze kluczowego znaczenia nabiera proces tzw. dalekiego transportu, warunkujący egzystencję
organizmów. Ponieważ efektywność dalekiego transportu w takich układach nie tylko trudno jest zmierzyć,
ale także można oczekiwać, że ma on jednak znaczenie marginalne, przynajmniej dla większości gatunków
typowo leśnych, ogromną rolę do spełnienia mają łączniki pomiędzy wyspami leśnymi nadającymi się do życia,
czyli korytarze ekologiczne ( Richling, Solon 1998 ). To one właśnie mogą zagwarantować przemieszczanie się,
a w konsekwencji długoterminowe funkcjonowanie gatunków leśnych w krajobrazie, w którym pokrywa leśna
uległa fragmentacji. W przypadku roślin runa leśnego sytuacja nie jest tak prosta, jak u niektórych gatunków
zwierząt. Wolne tempo przemieszczania się roślin sprawia bowiem, że nie każdy korytarz umożliwia efektywną
wędrówkę roślin pomiędzy płatami lasu. Istotne jest jego pochodzenie ( reliktowe lub wtórne ). Okazuje się
bowiem, że w niektórych przypadkach jedynie korytarze w wieku starszym niż 100 lat pozwalają na skuteczne
przemieszczanie się gatunków leśnych ( Corbit i in. 1999 ; Liira, Paal 2013 ). Korytarze zwane reliktowymi,
zawierają reliktowe populacje gatunków roślin leśnych, gdyż cały ten układ jest pozostałością istniejącego
w tym miejscu w przeszłości lasu ( Richling, Solon 1998 ). Inne struktury liniowe są efektem regeneracji lub
też były posadzone ( wtórne ). Przykładowo w Wielkiej Brytanii stare żywopłoty, szczególnie te położone blisko
lasów, są dużo bogatsze w gatunki leśne niż żywopłoty krótko istniejące w krajobrazie ( Pollard i in. 1974 ).
Według niektórych autorów w starych, reliktowych żywopłotach flora leśna może przetrwać nawet kilkaset lat,
a gdy są one zintegrowane z wtórnymi lasami, są źródłem roślin leśnych kolonizujących wtórne lasy ( Peterken,
Game 1981 ).
Niezmiernie ważną cechą korytarzy, od której zależy możliwość migracji roślin runa leśnego, jest ich
szerokość. Zbyt wąskie struktury tego typu pełnią funkcję „ujścia” ( sensu Pulliam 1988 ) dla tych gatunków,
które je zasiedlają, ale nie potrafią się trwale w ich obrębie utrzymać, a następnie przemieścić do lasu. Badania
wpływu szerokości korytarzy, jakimi są żywopłoty, na ich bogactwo gatunkowe roślin leśnych dowiodły, że było
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ono dodatnio skorelowane z szerokością żywopłotu. Jedynie korytarze o szerokości większej niż 10 – 12 m
pozwalają gatunkom leśnym na efektywną wędrówkę w ich obrębie ( Corbit i in. 1999 ; Liira, Paal 2013 ). F. Burel
i J. Baudry ( 1990 ) dowiedli, że korytarze ekologiczne, których szerokość przekracza 12 m, są dużo bogatsze
w gatunki leśne od pozostałych, podczas gdy żywopłoty o szerokości do 4 m prawie takich gatunków nie
zawierają. Wspomniani autorzy twierdzą, że w krajobrazach rolniczych w stanie New Jersey ( USA), minimalna
szerokość korytarzy, która pozwalałaby na egzystencję gatunków leśnych, mieści się więc w granicach
sięgających 8 – 12 m. O. Honnay i in. ( 2002 ) uważają, że w tradycyjnych, kulturowych krajobrazach zachodniej
Europy, żywopłoty są jednak dużo węższe niż w USA i dlatego wydaje się, że należałoby je raczej traktować
jako refugia dla gatunków leśnych, a nie funkcjonalne korytarze ekologiczne. O efektywnym pełnieniu przez
istniejące w krajobrazie liniowe struktury roli łączników między nadającymi się do życia lasami decyduje ich
długość i odległość od starego lasu ( za długie pełnią funkcję typu „sink” sensu Pulliam 1988 ) oraz gęstość
sieci połączeń ; im bardziej gęsta, tym efektywniejsza w procesie migracji gatunków leśnych takimi szlakami
( Helliwell 1975 ; Peterken, Game 1981 ; Verkaar 1990 ; Burel, Baudry 1990 ; Corbit i in. 1999 ).
Podsumowując i uzupełniając powyższe rozważania na temat korytarzy ekologicznych i ich roli w migracji
gatunków runa leśnego, należy stwierdzić, że :
– im większa pokrywa leśna i gęstsza sieć połączeń w postaci różnych typów korytarzy, będących
odzwierciedleniem naturalnego gradientu siedlisk w krajobrazie, możliwie jak najszerszych,
– im mniejsze odległości między płatami lasów, które łączy korytarz,
– im krótszy czas między zaburzeniami, jakie miały miejsce w lesie a ich regeneracją,
tym większa szansa na to, że korytarze mogą pełnić efektywnie funkcję szlaków, którymi migrują gatunki
leśne. Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której niektóre struktury liniowe łączące lasy mogą pełnić
funkcję ujść sensu Pulliam ( 1988 ), bo są za długie, by rośliny leśne były zdolne przemieścić się tą drogą do
innego lasu, i za wąskie, a zatem o warunkach siedliskowych nieodpowiednich, by umożliwić roślinom leśnym
bezpieczne i trwałe osiedlenie się, wydanie nasion i sukcesywną wędrówkę kolejnych ich pokoleń do lasu
( Burel, Baudry 1990 ; Corbit i in. 1999 ; Honnay i in. 2002 ). W świetle powyższych danych, odnoszących się do
realnych możliwości migracji roślin leśnych korytarzami ekologicznymi, ogromnego znaczenia nabiera badanie
istniejących oraz planowanie kolejnych struktur liniowych tego typu w taki sposób, by mogły efektywnie pełnić
rolę szlaków przemieszczania się gatunków leśnych w krajobrazie.

Prognozowany spadek różnorodności biotycznej lasów w odpowiedzi na historycznie
i współcześnie dokonującą się destrukcję ich siedlisk
Wydaje się, że rozważając zagadnienia trwałości flory leśnej w dynamicznych krajobrazach, z jakimi mamy
do czynienia w wielu obszarach Polski i Europy, warto zadać sobie pytanie, dlaczego postępująca degradacja
siedlisk i kurczenie się areałów leśnych w wielu przypadkach nie zaowocowały, jak dotąd, masowym zniknięciem
gatunków leśnych z takich miejsc.
Wiele gatunków leśnych to długo żyjące byliny, które dzięki przedłużonemu okresowi wzrostu klonalnego,
wykazują obniżoną wrażliwość, a może poprawniej należałoby stwierdzić, opóźnioną reakcję na fragmentację
i destrukcję ich siedlisk. W rezultacie tej pozornej trwałości ich populacji, aktualnie obserwowane rozmieszczenie
długowiecznych, klonalnych gatunków leśnych najprawdopodobniej nie pozostaje w stanie równowagi
z dzisiejszym poziomem fragmentacji siedlisk, lecz odzwierciedla stan tych siedlisk z przeszłości ( Eriksson,
Ehrlén 2001 ). Oznaczałoby to, że okres, jaki upłynął od destrukcji siedlisk leśnych do chwili obecnej może
być niewystarczający do tego, by dało się zaobserwować proces ustępowania gatunków. Ów opóźniony
w czasie spadek bogactwa i liczebności gatunków leśnych w reakcji na zaburzenia dokonujące się w ich
siedliskach ( aż do osiągnięcia nowego stanu równowagi ), E. Tilman i in. ( 1994 ) nazywają długiem wymierania
( ang. extinction debt ). W świetle powyższych stwierdzeń należałoby założyć, że współcześnie obserwowane
rozmieszczenie gatunków leśnych odzwierciedla historyczne rozmieszczenie i jakość siedlisk leśnych, a nie ich
stan współczesny. R. Lindborg i O. Eriksson ( 2004 ) znaleźli dowody na istnienie długu wymierania w przypadku
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roślin łąk kośnych w Szwecji. Coraz liczniejsze są także doniesienia naukowe, świadczące o jego obecności
w przypadku roślin runa leśnego ( Vellend i in. 2006 ). Pośrednim dowodem rzeczywistego istnienia długu mogą
być prace J. Falińskiego ( 1976 ). Jego zdaniem bowiem, skład florystyczny runa w pozostałościach lasu jest
nietrwały, gdyż trwałość leśnych, reliktowych gatunków zielnych w kępach leśnych w zasadzie nie przekracza
80 lat ( waha się w zależności od wielkości kępy i panujących w niej lokalnych warunków siedliskowych ).
Dług wymierania jest więc wielkim wyzwaniem dla ochrony różnorodności biotycznej we współczesnych
krajobrazach, w których lasy podlegają stałej presji ze strony człowieka, gdyż może mieć poważne konsekwencje
dla efektywności wysiłków w tym zakresie. W sytuacjach, w których w środowisku nadal ma miejsce „ spłata
długu ” – w przypadku gatunków zielnych runa leśnego okres ten szacuje się na 100 – 250 lat – ( Vellend i in.
2006 ), bierna ochrona siedlisk może okazać się niewystarczająca, by zahamować proces spadku różnorodności
biotycznej i konieczne są w takich sytuacjach zabiegi ochrony czynnej. Choć wiele dotychczasowych badań
potwierdza istnienie długu wymierania, jego detekcja w naturalnych zbiorowiskach leśnych jest bardzo trudna.
By lepiej zrozumieć to zjawisko, istnieje pilna potrzeba precyzyjnego planowania badań i ich intensyfikacji,
a także doskonalenia warsztatu metodologicznego w tym zakresie ( Kuussaari i in. 2009 ). Niezależnie
od stopnia niedoskonałości warsztatu badawczego wiadomo jednak, że w badaniach o takim charakterze,
niezbędne jest prowadzenie wieloletnich, szczegółowych obserwacji, zarówno przez botaników / ekologów, jaki
i przez geografów. Bez dobrych danych bezpośrednich nie da się bowiem modelować tak złożonych procesów
jak rozprzestrzenianie się gatunków w krajobrazie.

Wnioski
Poszukując czynników odpowiedzialnych za współczesne przemiany roślinności leśnej należy pamiętać, by
uwzględnić powiązania pomiędzy procesami operującymi w różnych skalach przestrzennych i czasowych.
Znaczenie dla bogactwa gatunkowego lasów ma zarówno przestrzenna ( rozmieszczenie lasów, ich areał
i stopień izolacji ), jak i czasowa heterogeniczność pokrywy leśnej ( wiek lasu i jego pochodzenie ), które regulują
długotrwałe rozmieszczenie gatunków leśnych w krajobrazie.
Żaden ze wspomnianych wcześniej modeli, które próbują opisać mechanizm funkcjonowania populacji
gatunków leśnych na poziomie krajobrazu, nie może funkcjonować bez dobrych danych „wejściowych”,
czyli zebranych w terenie informacji o liczebności i rozmieszczeniu gatunków oraz ich zmian dokonujących
się w czasie ( Vellend 2004 ). Z uwagi na postępującą fragmentację siedlisk leśnych oraz ich homogenizację
zmiany te dokonują się bardzo dynamicznie. Wymagają zatem intensywnego śledzenia, co wiąże się z dużym
nakładem prac terenowych. Warto podkreślić, że współpraca biologa, dostarczającego stale uzupełnianych
i aktualizowanych obserwacji florystycznych, i geografa, wnoszącego informacje o zmianach w strukturze form
użytkowania elementów krajobrazu na przestrzeni czasu, nabiera ogromnego znaczenia we współczesnych
badaniach botanicznych i ekologicznych na poziomie krajobrazowym. Posiłkowanie się bowiem danymi
historycznymi i technikami GIS staje się nieodzowne w badaniach mających znaczenie dla zachowania
różnorodności biotycznej zbiorowisk leśnych. Dane takie dostarczają informacji, które pogłębiają nasze
rozumienie reakcji roślin na dynamicznie dokonujące się w przyrodzie zmiany.
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