Gradientowy model oceny powiązalności krajobrazu
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W niniejszym opracowaniu przedstawiono procedurę pozwalającą na
kompleksową ocenę powiązalności krajobrazu (ang. ‘landscape connectivity’) z
zastosowaniem gradientowych modeli krajobrazu. Dzięki wykorzystaniu
nowych, a jednocześnie coraz bardziej powszechnych technologii pozyskiwania
informacji o aktywności i przemieszczaniu się zwierząt (systemy telemetryczne
GPS-GSM), przedstawiony gradientowy model powiązalności pozwala na
ocenę zmienności powiązalności w czasie i przestrzeni, oraz w odniesieniu do
różnych typów aktywności zwierząt.
W krajobrazie przekształconym przez człowieka, o wysokim stopniu
fragmentacji i dużej liczbie antropogenicznych barier, zdolność gatunków do
przemieszczania się pomiędzy obszarami siedliskowymi jest kluczowa dla ich
długoterminowego przetrwania. Efektywna ochrona bioróżnorodności wymaga
więc poznania i zrozumienia funkcjonalnych związków zachodzących pomiędzy
płatami siedliskowymi wynikających z ich przestrzennego rozmieszczenia oraz
przemieszczania się organizmów w odpowiedzi na przestrzenną strukturę
krajobrazu. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych ssaków o
znacznych wymaganiach siedliskowych. Do tej pory ocena powiązalności
krajobrazu opierała się często na danych skategoryzowanych (np. pokrycie
terenu; Zeller i in. 2012), lub też prowadziła do dyskretyzacji informacji ciągłej,
np. poprzez wyznaczanie potencjalnych korytarzy migracyjnych w postaci
ścieżek najmniejszego kosztu (ang. ‘least-cost paths’) w oparciu o ciągłą
powierzchnię kosztową (np. Adriaensen i in. 2003). Tymczasem model
dyskretny, choć powszechnie stosowany w badaniach krajobrazowych,
prowadzi często do uproszczenia i nie pozwala na przedstawienie wewnętrznej
złożoności wyróżnionych w krajobrazie elementów. Model ten wymaga również
zdefiniowania ostrych granic pomiędzy wyróżnionymi elementami, podczas gdy
w rzeczywistości w krajobrazie więcej jest przejść stopniowych niż gwałtownych
(Stoddard 2010). Celem niniejszego opracowania jest więc wypracowanie
nowej ścieżki postępowania pozwalającej na ocenę powiązalności z
zastosowaniem modelu gradientowego na różnych jej etapach, począwszy od
danych wejściowych, a skończywszy na wyznaczeniu potencjalnych korytarzy

migracyjnych jako heterogenicznych stref oraz obszarów w różnym stopniu
istotnych dla zachowania powiązalności. Dodatkowo w wypracowanej
procedurze uwzględniono wykorzystanie danych pochodzących z odbiorników
GPS-GSM oraz czujników aktywności (dwu- lub trzy-osiowych akcelerometrów
ruchu) montowanych w obrożach, pozwalających na określenie trajektorii
przemieszczania się zwierząt (z określonym interwałem czasowym) oraz typu
aktywności (odpoczynek, żerowanie, przemieszczanie się).
W opracowanej procedurze analiza powiązalności opiera się o
powierzchnie kosztowe będące powierzchniami prawdopodobieństwa dla
różnych typów aktywności zwierząt (np. przemieszczania się) wyznaczonych w
oparciu o dane telemetryczne. Do konstrukcji powierzchni kosztowych
zastosowano modele regresji logistycznej oraz tzw. ‘step selection functions’
(Fortin i in. 2005) wykorzystując jako zmienne objaśniające, zmienne
krajobrazowe w postaci powierzchni gradientowych skonstruowanych z
zastosowaniem funkcji odległości i gęstości. Nawiązano tutaj do modelu
‘continuum’ opracowanego przez Fischera i Lindenmayera (2006). W modelu
tym dostępność jedzenia, schronienia, siedliska i warunki klimatyczne są
uważane za cztery zmieniające się gradientowo zmienne kształtujące
przestrzenną strukturę występowania i liczebność gatunków. Analizę
powiązalności i wyznaczenie potencjalnych korytarzy migracyjnych
przeprowadzono łącząc tradycyjną metodę ścieżek najmniejszego kosztu z
metodą ‘conditional minimum transit cost’ (Pinto i Keitt 2009) oraz metodą
bazującą na teorii obwodów elektrycznych i oporze elektrycznym (ang. ‘circuit
theory’, ‘electrical resistance’; McRae i in. 2008). Pozwoliło to na opisanie
korytarzy jako heterogenicznych stref o zmieniających się warunkach, a także
wyznaczenie obszarów szczególnie ważnych z punktu widzenia zachowania
powiązalności siedlisk.
Zaproponowana procedura, w odróżnieniu do powszechnie stosowanych,
w których powierzchnia kosztowa definiowana jest jako (najczęściej liniowe)
przekształcenie powierzchni przydatności siedliskowej (ang. ‘habitat suitability’;
Trainor i in. 2013), zakłada, że potencjalnie różne czynniki mogą warunkować
różne typy aktywności zwierząt, np. inne zasoby mogą sprzyjać bytowaniu a
inne przemieszczaniu się osobników danego gatunku. Dodatkowo konstrukcja
powierzchni kosztowych opiera się na zmiennych krajobrazowych o charakterze
powierzchni gradientowych konstruowanych z zastosowaniem metody
ruchomego okna analizy (ang. ‘moving window’) o różnej wielkości, pozwalając
na identyfikację skali analizy istotnej z punktu widzenia danego gatunku oraz
typu aktywności. W wyznaczaniu potencjalnych korytarzy migracyjnych
zastosowano natomiast istniejące metody, dokonując jednak ich integracji oraz
rozwinięcia.
Coraz większa dostępność teledetekcyjnych danych obrazowych o dużych
rozdzielczościach przestrzennych oraz danych o przemieszczaniu się zwierząt

o dużej rozdzielczości czasowej, otwierają nowe możliwości w monitoringu
zwierząt oraz ocenie fragmentacji i powiązalności siedlisk w krajobrazach
przekształconych przez człowieka. Pomimo mnogości istniejących metod i
narzędzi, brak jest wypracowanych procedur pozwalających na analizę
powiązalności w przestrzeni i czasie, od etapu pozyskania danych po
wyznaczanie potencjalnych korytarzy migracyjnych. Zaproponowane podejście
ma wypełnić tę lukę, odnosząc się jednocześnie do metod już sprawdzonych.
Przy wstępnych analizach wykorzystano dane telemetryczne dla niedźwiedzia
brunatnego (Ursus arctos) na obszarze Bieszczadów i Beskidu Niskiego.
Planowane jest jednak rozszerzenie analiz na obszar całych Karpat oraz z
uwzględnieniem większej liczby gatunków, co pozwoliłoby na ustalenie
kierunków ochrony gatunków chronionych w tym niezwykle cennym z punktu
widzenia bioróżnorodności obszarze Europy.
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