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Abstract
Vegetation through its condition reflects properties of the environment. A variety of
alpine plant characteristics can be analyzed with an application of remote sensing tools.
The aim of the study was to assess the condition of dominant species of alpine swards
(Juncus trifidus, Oreochloa disticha, Agrostis rupestris, Deschampsia flexuosa, Festuca
airoides, Festuca picta, Luzula alpino-pilosa and Nardus stricta) using hyperspectral
remote sensing techniques. The study area was the Tatra National Park (Poland), in
particular, areas where the vegetation of high mountain grasslands was strongly pressed
by tourists (the Kasprowy Peak with surroundings hills and the Red Peaks). ASD
FieldsSpec 3 spectrometer, fluorometer, and bioradiometric instruments during selected
periods of 2011 to 2014 were used. Research polygons were located: along the trail,
which depicted trampled vegetation and 10 m away from the trail ˗ as reference polygons.
In addition, measurements were taken on areas where the Tatra National Park actively
protects remediation of the vegetation. The obtained spectral properties for species of
trampled, referenced and remediation patches were statistically significantly different of
cellular structures, chlorophyll and water content in the canopy. Worst index values were
observed for trampled plants, especially among chlorophyll based indices (e.g. ratio
analysis of reflectance spectra algorithm chlorophyll a), general condition (e.g.
normalized multi-band drought index) or water content (e.g. water band index). Species
of remediation areas are characterised by a similar or sometimes even better properties
than the reference areas. This observation was also confirmed by fluorescence
measurements (e.g. Fv/Fm index). In general, index values were within optimal ranges, so
the condition of the high grasslands was determined as good one. Application of
fluorescence analysis and remote sensing tools confirms the suitability of such methods
for monitoring of species in mountain areas.

słowa kluczowe: spektrometria, fluorescencja, murawy wysokogórskie, kondycja
roślinności, teledetekcyjne wskaźniki, Tatry
keywords: spectrometry, fluorescence, alpine swards, condition of vegetation, remote
sensing indices, the Tatras
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„Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter,
kontakt z przyrodą daje pogodę ducha. (…)
Góry są wyzwaniem, góry prowokują człowieka, istotę ludzką, młodych i nie tylko
młodych do dokonania wysiłku w celu zwyciężenia samego siebie.”
Jan Paweł II
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1. Wstęp
Rośliny pełnią istotną rolę w środowisku, gdyż są: źródłem tlenu, podstawą
piramidy troficznej, cennym surowcem, budulcem próchnicy, schronieniem wielu
gatunków, a także wskaźnikiem środowiska (Korniak, Loro 2013). Dlatego ważne jest
opracowanie wiarygodnych metod monitoringu roślinności. Monitoring ten powinien
objąć zarówno identyfikację, jak i ocenę kondycji1 poszczególnych gatunków, gdyż
reagują one na zmieniające się warunki środowiska. Niezbędne jest zatem poznanie miar
parametrów i cech roślin (Kostrowicki, Wójcik 1972; Roo-Zielińska i in. 2007), które
pozwolą

ocenić

funkcjonowanie

ekosystemów

(Wall

2007).

Promieniowanie

elektromagnetyczne docierając do roślin wywiera fundamentalny wpływ na rozwój
wegetacji, decyduje o wydajności procesów fotochemicznych, umożliwiając adaptację
roślin do aktualnych warunków otoczenia w procesie fotomorfogenezy (Pilarski i in.
2012). Poszczególne gatunki cechują się indywidualnymi zakresami tolerancji,
sprawiając, że są wskaźnikami warunków panujących w ekosystemie (Lindacher 1995;
Zarzycki i in.

2002). Nadmiar lub niedobór dowolnego czynnika może wywierać

niekorzystny wpływ na rozwój roślin (Fabiszewski 1979; Woźny, Goździcka-Józefiak
2010). Zmiany te dotyczą struktur suborganizmalnych i mogą prowadzić do upośledzenia
funkcjonowania błon biologicznych, makromolekuł, akumulacji substancji toksycznych,
czy zaburzeń procesów fizjologicznych (Biesiadka 2013). Takie działania prowadzą do
stresu,

który

jest

definiowany

jako

„stan

wzmożonego

napięcia

organizmu

spowodowanego oddziaływaniem szkodliwych bodźców” (Dunaj 1996). Stres prowadzi do
zakłóceń procesów fizjologicznych (Elstner i in. 1988). Określane to jest mianem złego
stanu rośliny, natomiast w przypadku braku występowania czynników stresowych,
pochodzenia zarówno biotycznego, jak i abiotycznego, procesy fizjologiczne przebiegają
prawidłowo, świadcząc o dobrej kondycji (Roo-Zielińska, Solon 1993; Roo-Zielińska
2004; Roo-Zielińska i in. 2007). Roślina w przypadku jej częściowego uszkodzenia nie
traci właściwości wskaźnikowych, nadaje się do oceny natężenia i zakresu oddziaływań
człowieka na środowisko przyrodnicze (Roo-Zielińska, Solon 1988, 1991).
1

Ocena w Słowniku Języka Polskiego (2007) jest to definiowana, jako «opinia o czymś lub o kimś
dokonana w wyniku analizy», «określenie rozmiaru lub zakresu czegoś», natomiast kondycja - «stan
fizyczny organizmu» «ogólny stan czegoś», «czyjaś sytuacja życiowa». kondycja ludzka «sytuacja
człowieka w świecie, wynikająca z jego natury i uwarunkowań zewnętrznych».
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Procesy życiowe roślin, np. oddychanie, fotosynteza zależą głównie od
dostępności składników, takich jak woda, makro- i mikroelementy, CO2, a także
promieniowanie elektromagnetyczne (zakres czerwony i niebieski są pochłaniane
w procesie fotosyntezy, zakres podczerwieni termalnej zapewnia odpowiednią termikę
siedliska oraz intensywność procesów fizjologicznych; Falińska 2012). Wpływ
czynników biotycznych i abiotycznych odwzorowuje się w zmiennym poziomie makroi mikroelementów w roślinności; także susza, zmiana temperatur i choroby wymuszają
przystosowania i zmiany zakresu tolerancji (Pessarakli i in. 2015). Rejestracja cech
spektralnych

roślin

pozwala

na

ocenę

środowiska

(bioróżnorodności,

składu

florystycznego zbiorowisk), a także fizjologicznej zdrowotności organizmów (Rouse i in.
1973, 1974) oraz ich odpowiedzi na stres (Gitelson, Merzlyak 1988).
Jednym z ważniejszych obiektów badawczych jest roślinność wysokogórska2
(Troll 1973), czyli występująca powyżej górnej granicy lasu, w piętrze kosodrzewiny
(piętro subalpejskie) oraz w piętrze alpejskim (w piętrze bez płatów kosodrzewiny).
Roślinność wysokogórska Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) tworzy cenny
ekosystem o wyjątkowym znaczeniu dla ochrony bioróżnorodności (Ewertowski,
Tomczyk 2007). Obszar Tatr jest najwyższym i najcenniejszym masywem między
Alpami i Kaukazem. Cechuje się charakterystycznym krajobrazem alpejskim z typowym
układem stref klimatyczno-roślinnych, objawiającym się bogatą florą (ok 1000 gatunków
roślin naczyniowych) i fauną obejmującą wiele gatunków zagrożonych i rzadkich
w Polsce (Piękoś-Mirek, Mirek 1996b). Ze względu na mnogość siedlisk i gatunków
teren Tatr został zaliczony od obszarów Natura 2000. Tatrzański Park Narodowy
otrzymał także miano Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO, spełnia
również kryteria obszarów natury OSO (Obszarów Specjalnej Ochrony) i SOO
(Specjalnych Obszarów Ochrony).
Roślinność wysokogórska, z racji specyficznych i długotrwałych przystosowań do
panujących warunków środowiska, jest cennym wskaźnikiem lokalnych i globalnych
zmian klimatu (Engler i in. 2011). W wyniku ewolucji roślinność wykształciła strategie
przetrwania, alternatywne drogi metabolizmu, reakcje obronne, które umożliwiają jej
rozwój w niekorzystnych warunkach, a także regenerację uszkodzeń, co określono
2

Pojęcie roślinności wysokogórskiej powszechnie jest stosowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w raportach Natura 2000; natura2000.gdos.gov.pl/structure_articles/generate_pdf/tom-4
(10.01.2017).
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mianem odporności na stres, zaburzenia i konkurencję (Kacperska 2005, Falińska 2012).
Każdy gatunek toleruje pewien zakres natężenia czynników, po przekroczeniu którego
nie wytrzymuje konkurencji innych gatunków (Falińska 2012; Biesiadka 2013). Reakcja
stresowa, w zależności od tego jak silny i długotrwały jest stres, może prowadzić do
aklimatyzacji rośliny (Biesiadka 2013), bądź do zaburzeń funkcji życiowych czy wręcz
śmierci komórek, jeśli mechanizmy obronne rośliny są niewystarczające (Czerwiński
1976; Kreeb 1979). Heterogeniczność środowiska wysokogórskiego objawia się
adaptacją gatunków do zróżnicowanych optimów cech fizycznych i chemicznych.
Warunkują one rozwój biomów, ekosystemów, siedlisk i biotopów (Wiens 1989;
Lundholm 2009). Każdy gatunek ma właściwy sobie zespół cech, które wynikają
z wymagań ekologicznych, prowadząc tym samym do współwystępowania innych
gatunków (Frank, Klotz 1990; Podbielkowski, Podbielkowska 1992). Zmiany
środowiskowe przekraczające indywidualny poziom odporności mogą wywołać zmiany
w ubarwieniu liści, nekrozy, więdnięcie, defoliację, zmiany kształtu i struktur organów
oraz zmiany plenności (Biesiadka 2013; Sharma i in. 2015). Ilość czynników
środowiskowych oddziałujących na rośliny zarówno w czasie, jak i przestrzeni wpływa
na bioróżnorodność zbiorowisk (Ievinsh 2016). Wpływ klimatu odgrywa znaczącą rolę
w rozwoju roślinności poszczególnych pięter klimatyczno-roślinnych (Bresheras i in.
2008). Roślinność może przesuwać swój zasięg powyżej/poniżej danego piętra
występowania, prowadząc do powstawania nowych kompozycji zbiorowisk roślinnych
(Hobbs i in. 2006; Lindenmayer i in. 2008) oraz modyfikacji ekosystemów wraz
z gradientem wysokościowym (Kelly, Goulden 2008). Analiza rozmieszczenia pięter
roślinności w okresie 1905-2005 na obszarze pasm górskich Europy Zachodniej
pozwoliła zaobserwować, że zmiany klimatyczne doprowadziły do podwyższenia granic
przeciętnie o 29 m na 10 lat (Lenoir i in. 2008). Potwierdza to także Walther i in. (2005)
w badaniach roślinności alpejskiej obszaru szwajcarskich Alp, czy też Alp włoskich,
gdzie zaobserwowano zmianę 23,9 m na dekadę (Parolo, Rossi 2007). Człowiek, poprzez
użytkowanie ziemi, zanieczyszczanie środowiska, gatunki inwazyjne oraz zmiany
atmosferyczne, oddziałuje na przyrodę i jej bioróżnorodność (Gremmen i in. 2003;
Tokarska-Guzik i in. 2007). Wiele czynników środowiskowych wywołuje reakcje
stresowe w roślinie, doprowadzając do fotoinhibicji (Murkowski, 2002; Kreslavski i in.
2007). Jednym z ważniejszych czynników, który powoduje stres w roślinności, jest
wydeptywanie (Kelly i in. 2003; Sørensen i in. 2009), w tym miażdżenie organów (Sun,
9

Liddle 1993). Przystosowania roślinności do trudnych warunków odzwierciedlają się
w budowie liści, ich wytrzymałości, a także elastyczności łodyg i w rozbudowanym
systemie korzeniowym. Wpływa to na tzw. tolerancję wydeptywania przez dany gatunek
(Sunohara i in. 2002; Sunohara, Ikeda 2003; Striker i in. 2011). Ze względu na głębokie
zmiany środowiska, bierna ochrona przyrody najczęściej nie gwarantuje powstrzymania
procesu wymierania gatunku czy ubożenia ekosystemu (Symonides 2007).
Unikatowość i heterogeniczność środowiska wysokogórskiego TPN, a także
bardzo krótki okres wegetacyjny, duże deniwelacje terenu oraz zmienność warunków
pogodowych wymagają opracowania metod ciągłego monitoringu, gdyż tradycyjne
metody na dużych powierzchniach są niewystarczające i potrzebują wsparcia metodami
zdalnymi. Teledetekcja3 umożliwia monitoring środowiska rozległych i trudnodostępnych
terenów oraz bezpośrednie porównanie obiektów zlokalizowanych w różnych strefach
geograficznych. Narzędzia teledetekcji hiperspektralnej4, bazujące na analizie wąskich
zakresów promieniowania elektromagnetycznego, umożliwiają precyzyjną – ilościową,
jakościową oraz powtarzalną w czasie kontrolę roślinności. Jest to możliwe dzięki
zaawansowanym detektorom, które rejestrują niewielką ilość sygnału odbitego od obiektu
(1-2 *10-9 W/cm2/nm1/s1) w bardzo krótkim czasie (100 milisekund, ASD FieldSpec;
Goetz i in. 1985). Wąskie zakresy widma elektromagnetycznego odzwierciedlają
zmienność cech spektralnych odpowiadających za procesy fizjologiczne, budowę
anatomiczną i morfologiczną danej rośliny. Umożliwia to monitoring barwników
fotosyntetycznie czynnych (chlorofili, ksantofili, karotenoidów), struktur komórkowych,
a także zawartości wody, azotu, celulozy, ligniny, czy też innych nutrientów (Jensen
1983). Właściwości spektralne zależą od cech gatunkowych i fenologicznych (Roy 1989).
Na podstawie wybranych długości fali tworzone są teledetekcyjne wskaźniki roślinności,
które prezentują stan roślin (Sunohara i in. 2002). Bardzo często wykorzystuje się
wskaźniki znormalizowane, których wartości wahają się w ściśle określonych zakresach,
np. <-1,1>, co umożliwia porównywanie różnych pomiarów oraz okresów fenologicznych
(Sunohara, Ikeda 2003). W celu weryfikacji informacji spektralnej wykorzystuje się
pomiary biometryczne, np. zawartości chlorofilu, czy fluorescencji chlorofilu (Ustin i in.
2004). Pomiar fluorescencji jest w literaturze określany jako „kod kreskowy”
3

Teledetekcja – pomiar lub pozyskanie informacji poprzez instrument, który nie ma bezpośredniego
kontaktu z badanym obiektem lub zjawiskiem (definicja wg ISPRS, 2007).
4
Teledetekcja hiperspektralna – dane teledetekcyjne obejmujące ponad 40 kanałów spektralnie ciągłych
o szerokości połówkowej od 10 do 20 nm, obecnie jest to około 5 nm.
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fizjologicznych właściwości danej rośliny i może być stosowany do celów
taksonomicznych (Tyystjarvi i in.1999). Badania te są nieinwazyjne, umożliwiają
przeniesienie informacji z pułapu naziemnego na pułap lotniczy (Ishii i in. 2009), bądź
satelitarny (Ustin i in. 2004). Przykład tego typu badań jest misja satelitarna ESA FLEX5
do pomiarów fluorescencji roślinności z pułapu satelitarnego (Moreno i in. 2014).
Głównym, a zarazem aplikacyjnym celem rozprawy jest ocena kondycji
dominujących gatunków muraw wysokogórskich Tatrzańskiego Parku Narodowego
(TPN). To aplikacyjne zadanie wymaga opracowania i przetestowania nowatorskiej
metody integrującej terenowe cechy hiperspektralne oraz referencyjne zmienne
biofizyczne

–

cel

elektromagnetycznego
(wykazujące

różnice

poznawczy
ocenione
istotne

pracy.
zostały

Poprzez

wybór

teledetekcyjne

statystycznie);

pozwoliło

zakresów

wskaźniki
to

ocenić

widma

roślinności
kondycję:

(a) wydeptanych muraw przylegających do szlaków; (b) obszarów poddanych
rekultywacji; (c) terenów referencyjnych – oddalonych od szlaków w transekcie
poprzecznym, z zachowaniem podobnych warunków siedliskowych.

Kolejnym

metodycznym celem pracy było potwierdzenie przydatności teledetekcji hiperspektralnej
do oceny kondycji i monitoringu muraw wysokogórskich. By zachować powtarzalność
oraz porównywalność pomiarów, wszystkie analizy zostały wykonane na zestawach
gatunków w podobnych warunkach; z wykorzystaniem światłowodu oraz sztucznego
oświetlenia sondy ASD PlantProbe i poprzez wygaszenie procesów fotosyntezy
(zaciemnienie liści klipsami LeafClip). Pomiarem referencyjnym dla charakterystyk
spektralnych była analiza zawartości chlorofilu oraz fluorescencji chlorofilu, czyli
pozyskano informację o stanie aparatu fotosyntetycznego. Na poligonach, gdzie
poszczególne gatunki stanowiły zwartą pokrywę, pomierzono zdolność akumulacji
energii fotosyntetycznie czynnej (Photosynthetic Active Radiation – PAR) w celu
weryfikacji zdolności absorpcji promieniowania. Niszczenie baldachimu roślinności
generuje wzrost temperatury podłoża, wzmagając stres wodny roślin, dlatego istotnym
elementem był pomiar ewapotranspiracji, czyli ocena zdolności chłodzenia się roślin.
Hipotezą niniejszych badań jest stwierdzenie, że cechy fizjologiczne, morfologiczne
i anatomiczne roślinności wpływają na jej właściwości spektralne pozwalając na ocenę
5

FLEX (Fluorescence EXplorer), jest to pierwsza misja kosmiczna specjalnie zaprojektowana do
oszacowania fluorescencji roślinności w skali globalnej – misja kosmiczna ESA w ramach programu Earth
Explorer 8, z której pozyskiwanie danych planowane jest na 2022 r.
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kondycji gatunków muraw wysokogórskich za pomocą detektorów hiperspektralnych.
W trakcie prowadzonych analiz postawiono następujące pytania badawcze:
-

Które zakresy spektrum oraz wskaźniki teledetekcyjne są optymalne do oceny
kondycji roślinności wysokogórskiej?

-

Czy metody naziemnej teledetekcji hiperspektralnej pozwalają odróżnić
roślinność uszkodzoną poprzez wydeptywanie od roślinności referencyjnej?

-

W jaki sposób roślinność muraw wysokogórskich reaguje na wydeptywanie? Czy
zmiany te są utrwalane na kolejne lata, czy też roślinność podlega regeneracji?

-

Jaki jest stan dominujących gatunków muraw wysokogórskich TPN?
Efektem badań jest wybór optymalnych teledetekcyjnych wskaźników oraz

zakresów widma elektromagnetycznego. Pozyskane informacje pozwoliły ocenić stan
roślinności, a także ocenić przydatność teledetekcyjnego monitoringu ekosystemów
wysokogórskich.

2. Teledetekcja

hiperspektralna

i

bioradiometria

w

badaniach

roślinności
Teledetekcja hiperspektralna (Imaging Spectroscopy) zajmuje się analizą
oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z badaną materią (Swain, Davis
1987). Część promieniowania ulega selektywnej absorpcji, odbiciu lub transmisji (Roy
1989). Do pomiarów teledetekcyjnych wykorzystuje się: zakres widzialny (VIS, 400-700
nm), bliską podczerwień (NIR, 700-1500 nm), średnią podczerwień (SWIR, 1500-2500
nm), a także podczerwień termalną (TIR, 8000-15 000 nm) oraz promieniowanie
mikrofalowe (Asner 1998). Podstawową miarą jest spektralny współczynnik odbicia,
który definiuje iloraz energii odbitej do padającej w danym zakresie widma
elektromagnetycznego

(Scheapman-Strub

i

in.

2006).

Funkcją

spektralnego

współczynnika odbicia od długości fali jest krzywa odbicia spektralnego, nazywana także
charakterystyką spektralną (Roy 1989; Kumar i in. 2001). Właściwości spektralne roślin
zależą od budowy anatomicznej, morfologii oraz procesów fizjologicznych (Gates i in.
1965; Ryc. 1). Promieniowanie widzialne dochodzące do rośliny ulega pochłonięciu
i odbiciu. Pochłonięte promieniowanie wykorzystywane jest do procesów fotosyntezy,
fluorescencji a także ulega emisji w postaci ciepła.
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Ryc. 1. Interakcje promieniowania elektromagnetycznego wewnątrz liścia (źródło: Zagajewski i in. 2007)

W zakresie widzialnym chlorofil, karotenoidy i antocyjany absorbują fotony światła.
W podczerwieni na krzywą odbicia wpływa stan struktur komórkowych, zawartość wody,
substancji budulcowych (Jensen 1983; Zhang i in. 1997; Clevers i in. 2008), grubość
liścia (Thomas, Oerther 1972), stopień szorstkości powierzchni liścia i baldachimu
(Gausman i in. 1969), wiek fizjologiczny, sposób ułożenia liści (Gausman i in. 1971),
a także ekspozycja siedliska, promieniowanie słoneczne, okres fenologiczny oraz różnego
rodzaju choroby i uszkodzenia roślinności (Roy 1989, Tabela 1, Ryc. 2, Ryc. 3). Ważną
rolę odgrywa krawędź czerwieni (ang. red edge; Ryc. 4), czyli odpowiedź spektralna
roślin pomiędzy widmem czerwonym (obrazującym zawartość chlorofilu), a pasmem
bliskiej podczerwieni (odpowiadającym za wewnętrzną strukturę liścia). Zakres ten jest
różnie definiowany: 620-720 nm (Collins 1978), 690-740 nm (Curran i in. 1990;
Richardson i in. 2002) i odpowiada on za ocenę stresu roślin.
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Ryc. 2. Charakterystyka odbicia spektralnego gatunków muraw wysokogórskich w zakresie spektralnym od
350 nm do 2500 nm (Opracowanie własne za: Zagajewski i in. 2007)

Ryc. 3. Odbicie światła w zależności od barwy liścia (Opracowanie własne za: Roy, 1989)

Identyfikacja promieniowania widzialnego w wąskich zakresach widma
elektromagnetycznego pozwala na analizę stanu i stresu roślin. Chrakterystyki spektralne
umożliwiają monitorowanie, charakteryzowanie gatunków (Jensen 1983; Bannari i in.
1995), badania ich właściwości spektralnych oraz prognozowania plonów (Piekarczyk
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i in. 2011, Wójtowicz i in. 2016) a także dostarczają informacji o ekologii krajobrazu
i zmianach środowiska (Piekarczyk 2005). Jest to możliwe dzięki analizie proporcji
pomiędzy poszczególnymi barwnikami fotosyntetycznie czynnymi (Ryc. 3).

Ryc. 4. Przesunięcie krawędzi czerwieni w zależności od stężenia chlorofilu w roślinie 6

Poszczególne zakresy widma elektromagnetycznego są wykorzystywane do
szczegółowych analiz stanu roślin (Tabela 1). Dzieje się to poprzez obliczenie
teledetekcyjnych wskaźników roślinności, są to indeksy wykorzystujące różnego rodzaju
kombinacje matematyczne odpowiednich spektralnych wskaźników odbicia.
Tabela 1. Zakresy spektrum elektromagnetycznego absorbowanego przez rośliny wykorzystywane
w badaniach hiperspektralnych środowiska (za: Zagajewski 2010a)
Długość fali
Zastosowanie
Źródło informacji
(nm)
439
analiza absorpcji neoksantyny (ksantofil)
Ruban i in. 1993
443
analiza absorpcji wiolaksantyny (ksantofil)
Ruban i in. 1993
445
analiza absorpcji luteiny (ksantofil)
Ruban i in. 1993
446
analiza absorpcji a-karotenu
Ruban i in. 1993
463
analiza absorpcji b-karotenu
Ruban i in. 1993
470
analiza absorpcji karotenoidów ogółem
Ruban i in. 1993
530-630
analiza zawartości chlorofilu
Gitelson, Merzlyak 1997
analiza cyklu ksantofili i absorpcji energii przez
531
tylakoidy.; stosowane miary to PRI (Photochemical Barton, North 2001
Reflectance Index) i LUE (Light Use Efficiency)
540
analiza zawartości chlorofilu
Gitelson, Merzlyak 1997
analiza zawartości chlorofilu, zakres do analizy
Gitelson, Merzlyak 1997; Adams i in.
550
chlorozy
1999
6

http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c01-s02.html
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Długość fali
(nm)

Źródło informacji

Zastosowanie

650

normalizacja efektu wpływu atmosfery oraz analiza
AVI (Angular Vegetation Index)
analiza cyklu ksantofili (podobnie jak zakres 531);
wrażliwy na zawartość chlorofilu
analiza chloroz

663,2

analiza absorpcji chlorofilu a

Lichtenthaler, Wellburn 1983

646,8

Lichtenthaler, Wellburn 1983
Plummer i in. 1994; Gitelson,
Merzlyak 1997; North 2002
Datt 2000
Carter 1994
Cochrane 2001
Datt 1999
Gitelson, Merzlyak 1997
Cochrane 2000
Gitelson, Merzlyak 1997
Shaw in., 1998; Datt 1999
Gitelson, Merzlyak 1997
Shaw in., 1998
Datt 1999
Carter 1994
Cochrane 2001
Datt 1999
Plummer i in. 1994; North 2002
Fourty, Baret 1998
Aldakheel, Dawson 1997
Dawson i in. 1998
Fourty, Baret 1998
Aldakheel, Danson 1997

1650-1850
1720
1730
1870
1910
2160
2180

analiza absorpcji chlorofilu b
normalizacja efektu glebowego i analizy AVI, kanał
do analizy niewielkich ilości chlorofilu
analiza absorpcji chlorofilu
analiza stresu roślinnego PSI (760/695 nm)
analiza konarów drzew liściastych
analiza zawartości chlorofilu
analiza zawartości chlorofilu
analiza drzew liściastych
analiza zawartosci chlorofilu
analiza stresu roślin (red edge infleciot)
analiza zawartości chlorofilu
analiza stresu roślin (red edge inflection)
analiza stresu roślin (red edge inflection)
analiza stresu roślin Plant Stress Index
analiza drzew liściastych
analiza zawartości chlorofilu
normalizacja efektu glebowego, AVI analiza
analiza turgotu roślin (zawartość wody)
analiza absorpcji wody w liściach
analiza turgotu roślin iglastych
analiza turgoru rośliny (zawartość wody)
analiza absorpcji wody w liściach
analiza absorpcji białek i związków azotu w
drzewach iglastych
normalizacja frakcji absorbowanej energii z zakresu
fotosyntezy (fAPAR)
analiza zawartości wody w zbożach (pszenicy)
analiza zawartości ligniny i celulozy
analiza suchych liści, absorpcja węglowodorów
analiza zawartości suchej masy
analiza turgoru rośliny (zawartość wody)
analiza zawartości suchej masy
analiza absorpcji białek i związków azotu

2310

analiza suchych liści, absorpcja węglowodorów

Fourty, Baret 1998; Hoerig i in. 2001

555
570

670
680
695
697-713
680
690
697-733
700
703,704
710
719
750,754
760/695
842-950
850
870
900
970
1240
1380
1450
1510
1630

Plummer i in. 1994; North 2002
Gitelson, Merzlyak 1997; Barton,
North 2001
Adams i in. 1999

Dawson i in. 1998
Plummer i in. 1994; North 2002
Tian i in. 2001
Dawson i in. 1998
Datt 2000; Hoerig i in. 2001
Fourty, Baret 1998
Fourty, Baret 1998
Fourty, Baret 1998
Dawson i in. 1998

Wskaźniki bazujące na wąskich zakresach widma elektromagnetycznego pozwalają na
analizę zawartości poszczególnych substancji w roślinach. Istnieje wiele podziałów
teledetekcyjnych wskaźników roślinności oraz ich zastosowań, np. ogólna kondycja,
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zawartość barwników, ilość światła wykorzystywanego w procesie fotosyntezy,
zawartość azotu, ilość suchej biomasy czy też zawartość wody (Tabela 2).
Tabela 2. Wybrane teledetekcyjne wskaźniki roślinności
Zastosowanie

Ocena ogólnego
stanu roślinności

Ocena ilości
barwników
fotosyntetycznie
czynnych

Symbol

Nazwa

Źródło

WRDVI

Wide Dynamic Range Vegetation Index

Gitelson 2004

ARVI

Kaufman, Tanre 1992

TVI

Atmospherically Resistant Vegetation Index
Triangular Vegetation Index

SRPI

Simple ratio pigment index

Peñuelas i in. 1995a.

CRI2

Carotenoid Reflectance Index 2

Gitelson i in. 2002

ARI2

Anthocyanin Reflectance Index 2

Gitelson i in. 2001

CTR2

Carter

Carter i in. 1996

LIC2

Lichtenthaler

Lichtenthaler i in. 1996

GM2

Gitelson, Merzlyak 1997

GI

Gitelson i Merzlyak
Greenness Index

XES

Xantophyll epoxidation state

Gamon i in. 1990

SI

Stress Index
Red/Green Ratio; Antocyjany/chlorofil
Ratio analysis of reflectance spectra algorithm
chlorophyll a
Ratio analysis of reflectance spectra algorithm
chlorophyll b
Ratio analysis of reflectance spectra algorithm
carotenoind

Vidal i in. 1994

Normalized Difference Nitrogen Index

Serrano i in. 2002

PRI

Photochemical Reflectance Index

Gamon i in. 1992

SIPI

Structure Insensitive Pigment Index

Peñuelas i in. 1995b

NPQI

Normalized Phaeophytinization Index

Barnes i in. 1992

ZMI

Zarco-Tejada i in. 2001

PSRI

Zarco-Tejada & Miller
Plant Senescence Reflectance Index

NDLI

Normalized Difference Lignin Index

Broge, Leblanc 2000
Wang, Qu 2007, Zhang i
Normalized Multi-band Drought Index
NMDI
in. 2009
Green
Normalized
Difference
Vegetation
Index
Gitelson i in. 1996
GNDVI
Modified Normalized Difference Vegetation
Sims, Gamon 2002
mNDVI705 Index 705
Vogelmann Red Edge Index 2
Vogelmann i in. 1993
VREI2
Red Edge Position Index
Dawson,Curran 1998
REPI

RGR
RARSa
RARSb
RARSc
Ocena zawartości
azotu
Ocena ilości światła
wykorzystywanego
w procesie
fotosyntezy
Ocena ilości suchej
biomasy i węgla

NDNI

Fuentes i in. 2001
Chappelle i in. 1992
Chappelle i in. 1992
Chappelle i in. 1992

Merzlyak i in. 1999

WBI

Water Band Index

Serrano i in. 2002
Daughtry 2000, Nagler i
in. 2003
Peñuelas i in. 1997

NDWI

Normalized Difference Water Index

Gao 1995, 1996

RWC

Relative Water Content

Linke i in. 2008

AWC

Actual water content
Relative leaf moisture percentage on fresh
weight basis
Disease water stress

Linke i in. 2008

CAI

Ocena zawartości
wody

Zarco-Tejada i in. 2004

RMP
DSWI

Cellulose Absorption Index
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Yu i in. 2000
Galvão i in. 2005

Jako miernik stanu roślin stosuje się pomiar intensywności fotosyntezy.
Fotosynteza7 to w dosłownym znaczeniu budowanie lub gromadzenie poprzez działanie
światła (Hall, Rao 1999). Intensywność tego procesu jest mierzona produktywnością
(Romanowska 1999). Zaakumulowane promieniowanie fotosyntetycznie czynne APAR
(ang. Absorbed Photosynthetically Active Radiation) jest źródłem energii w procesie
fotosyntezy oraz warunkuje powstawanie i budowę aparatu fotosyntetycznego, głównie
jego ultrastrukturę oraz przyrost biomasy (Pilarski i in. 2012). Promieniowanie jest
pochłaniane w zakresie 400-700 nm przez zielone części roślin i wykorzystywane do
produkcji

energii.

Jest

to

bilans

promieniowania

dochodzącego,

odbitego

i transmitowanego przez baldachim roślinności (1):
APAR= (PAR0↓ + PARs↑)-(PARt↓+PARc↑)

(1)

gdzie:
PAR0 – ilość promieniowania docierającego do powierzchni rośliny;
PARc – ilość promieniowania odbitego przez rośliny;
PARt – ilość promieniowania, które przeniknęło przez rośliny;
PARs – ilość promieniowania, które zostało odbite od podłoża.
Z uwagi na dużą zmienność ilości promieniowania dochodzącego do roślin (PAR0)
powszechnie wykorzystuje się względną miarę ilości zaakumulowanej (APAR) do
dochodzącej (PAR0), czyli frakcję energii akumulowanej w procesie fotosyntezy (fraction
of Absorbed Photosynthetically Active Radiation – fAPAR, Moneith 1977). Zwaną także
współczynnikiem produktywności (productivity, Gower i in. 1999). Zaabsorbowane
promieniowanie PAR w ok 90% ulega rozproszeniu w roślinie jako ciepło utajone
(transpiracja liści, ciepło odczuwalane), ok. 2% to emisja w postaci fluorescencji,
natomiast

3-7%

promieniowania

użyte

jest

m.in.

do

syntezy

barwników

fotosyntetycznych, fotooddychania. Roślinność rosnąca w warunkach naturalnych
wykorzystuje ok. 1,5-3% promieniowania absorbowanego w zakresie PAR (dla
porównania rośliny uprawne do 7%, Pilarski i in. 2012). Wskaźnik fAPAR pozwala
ocenić sprawność aparatu asymilacyjnego roślin (Daughtry i in. 1992). Jego wartości
mają charakter względny, dlatego można stosować go do porównań roślinności, zmian
kondycji roślinności czy określania stadium okresu wegetacyjnego roślin.
7

Fotosynteza polega na przemianie energii słonecznej w energię chemiczną . Przebiega ona
w chloroplastach i wydziela się dwa etapy fotosyntezy: fazę świetlną (etap fotofizyczny i fotochemiczny
przebiegający w chloroplastach) oraz fazę niezależną od światła (etap biochemiczny przebiegający
w tylakoidach; Kalaji, Łoboda 2010).
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Chlorofil jest głównym barwnikiem fotosyntetycznie czynnym odpowiedzialnym
za proces fotosyntezy; antocyjany i karotenoidy występują w większym stężeniu u roślin,
które są w gorszym stanie – zmiany te są wywołane czynnikiem stresowym, bądź
starzeniem się roślin (Curran i in. 1990; Wellburn 1994; Richardson i in. 2002). Chlorofil
występuje w dwóch głównych postaciach: chlorofil a oraz wspomagający go chlorofil
b. Chlorofil a i b różnią się pod względem struktury powodując, że maksima absorbcji
chlorofilu a przypadają na długość 420, 490 i 660 nm, natomiast dla chlorofilu b jest to
435 i 643 nm (Ryc. 5; Hall, Rao 1999; Garstka 2007). Optymalny stosunek między
chlorofilami a i b wynosi około 3:1. Zależność między zawartością chlorofilu a ilością
światła akumulowanego jest nieliniowa, zwiększenie absorpcji na jednostkę chlorofilu
zmniejsza się przy wysokiej zawartości chlorofilu (Adams i in. 1990; Gitelson i in, 1998).
Niektóre rośliny modulują absorpcję światła w procesie fotosyntezy poprzez
wykorzystanie mechanizmów jakim jest np. ruch liści, regulacja kąta położenia liści
(Arena i in. 2008), pokrycie liści np. woskiem (Olascoaga i in. 2014) czy zmiany
w stężeniu barwników, np. antocyjan (Merzlyak i in. 2008). Najwięcej energii
zaabsorbowanej przez chlorofil jest wykorzystywane do procesów fotochemicznych
(Porcar-Castell i in. 2014). Część energii docierającej do roślin jest wykorzystywana do
produkcji cukrów. Część jest tracona w postaci ciepła bądź reemitowana, jako
fluorescencja. Procesy te uzupełniają się, a poziom każdego z nich zależy od dwóch
pozostałych (Kalaji, Łoboda 2010).
Ochrona DNA i aparatu asymilującego odbywa się poprzez redukcję transmisji
promieniowania UV przy jednoczesnej przepuszczalności promieniowania PAR
(Photosynthetic Active Radiation). Jest to możliwe dzięki różnym wytworom epidermy
(np. woski, włoski rozpraszające do 70% docierającego promieniowania UV) oraz
barwnikom ochronnym. Do kluczowych barwników ochronych należą karotenoidy,
flawonoidy i antocyjany. Wygaszają one aktywne formy tlenu oraz pomagają wychwycić
energię świetlną w zakresie niebieskim i fioletowym (Gitelson, Merzlyak 1997). W skład
karotenoidów wchodzą: karoteny (alfa-karoten z maksimum absorpcji: 420, 440, 470 nm,
beta-karoten: 425, 450, 480 nm) oraz ksantofile (maksimum absorpcji: 425, 450, 475 nm;
Belward 1991; Ruban i in. 1993). Karotenoidy pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu
rośliny. Biorą współudział w procesie fotosyntezy; poprzez absorbowanie światła
w zakresie długości fali nieabsorbowanym przez chlorofil i mogą przekazywać energię
stanu wzbudzonego na cząsteczkę chlorofilu, dlatego zwane są barwnikami antenowymi.
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Przeciwdziałają

także

fotooksydacji

lipidów

błon

tylakoidowych

zachodzącej

w warunkach tlenowych. Ponadto wspomagają proces absorpcji światła i pomagają
chronić rośliny przed szkodliwym działaniem promieniowania, szczególnie na terenach
górzystych (Ruban i in. 1993; Asner 1998). Antocyjany występują zarówno w nowych
liściach jak i obumierających. Ich zadaniem jest także ochrona liści przed uszkodzeniami
spowodowanymi szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (North 2001).

Ryc. 5. Maksima i minima absorpcji dla chlorofilu a, chlorofil b oraz karotenoidów (Opracowanie własne
za: Chappelle i in. 1992)

Reasumując, w procesie fotosyntezy chlorofile mają udział w około 65%
natomiast w 35% karotenoidy (wraz z ksantofilami); aczkolwiek proporcje te zmieniają
się w zależności od okresu fenologicznego badanej rośliny (Gates i in. 1965). Wzajemny
stosunek chlorofili do karotenoidów świadczy o kondycyji roślinności i jest to wartość
charakterystyczna dla poszczególnych gatunków (Gitelson, Merzlyak 1997). Duże
stężenie chlorofilu charakteryzuje rośliny w dobrym stanie, odzwierciedla się to wysokim
odbiciem w zakresie zielonym widma elektromagnetycznego i absorpcji w zakresie
niebieskim i czerwonym (Gamon, Surfus 1999; Datt 2000).
Wyższe odbicie w bliskiej podczerwieni (do 90%) oznacza większą zawartość
arenchymy, charakteryzującej się względnie mniejszą zawartością wody, a większą
wolnych przestrzeni wypełnionych powietrzem (Roy 1898). Mniejsze odbicie
promienieniowania (około 40-50%) świadczy o obecności miękiszu palisadowego, który
zbudowany jest z regularnych, wydłużonych i ciasno przylegające do siebie komórek,
zawierających dużo wody absorbującej promieniowanie podczerwone (Kumar i in. 2001).
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Jednym z kluczowych elementów do rozwoju roślin jest woda. Jej obecność
obrazuje zakres 1300-2500 nm (minima 1450, 1950 oraz 2500 nm; Claudio i in. 2006).
Absorpcja widma może być maskowana poprzez budowę baldachimu roślin, a także
morfologia i geometria listowia wpływa na zdolność ewapotranspiracji i ilość wody
w roślinności (Tian i in. 2001; Tomimatsu, Itano 2009; Clevers i in. 2010). Roślinność,
która osiąga niski współczynnik odbicia w omawianych zakresach, czyli wykazuje
większą zawartość wody jest bardziej produktywna, a także mniej narażona na oparzenia
i przegrzanie (Aldakheel, Danson 1997; Fourty, Baret 1998). Niedobory wody prowadzą
do zahamowania wielu procesów m.in. kiełkowania nasion, oddychania, fotosyntezy
i metabolizmu węglowodanów, syntezy tłuszczów i aminokwasów, pobierania
i przetwarzania substancji mineralnych oraz przetwarzania substancji organicznych
(Czerwiński 1976). Zahamowanie tych procesów prowadzi do stresu wodnego roślin,
który widoczny jest poprzez obniżenie kondycji ogólnej rośliny, spadku zawartości
makro- i mikroelementów, zaburzenia procesów, które w efekcie powodują obumarcie
organizmu (Czerwiński 1976). Na obszarach chronionych, z racji na brak możliwości
pobierania próbek, bądź też obszarach łąk powszechnie stosowanym miernikiem
referencyjnym jest wskaźnik temperaturowy ts-ta (Dąbrowska-Zielińska 1995). Poprzez
analizę różnicy temperatury radiacyjnej powierzchni baldachimu (ts) i termodynamicznej
powietrza (ta) określa się efektywność ewapotranspiracji. Temperatura radiacyjna roślin
mierzona jest w zakresie podczerwieni termalnej 8-14 µm. Ujemne wartości wskaźnika
określają roślinę w optymalnym stanie uwodnienia, natomiast dodatnie obrazują
roślinność, która ma zaburzony proces wydalania ciepła, bądź też niedostateczna ilość
wody prowadzi do powstawania stresu wodnego (Jackson i in. 1987). Intensywność
procesu transpiracji zależy od warunków zewnętrznych, od szeregu procesów
przebiegających w komórkach roślinnych mających związek z gospodarką wodną,
ciśnieniem osmotycznym i stanem aparatów szparkowych. Istnieje także zależność
powierzchni liścia od szybkości transpiracji, dużą powierzchnię liści charakteryzuje
szybka transpiracja. Wolne przestrzenie międzykomórkowe wydatnie przyczyniają się do
powiększenia ogólnej powierzchni parowania, toteż gatunki o luźnej strukturze mezofilu
cechuje wysoka transpiracja (Górski 1962).
Z fizjologicznego punktu widzenia ważna jest zawartość azotu, jego niedobór
objawia się zahamowaniem przyrostu rośliny, pojawieniem się zielono-żółtego
zabarwienia (zmniejszenie ilości chlorofilu, Ryc. 6), a także zmniejszeniem kwitnienia
21

i owocowania (Czerwiński 1976). Wraz ze wzrostem niedoboru azotu zwiększa się
odbicie w zakresie 500-700 nm oraz 1300-2500 nm (Roy 1989). Teledetekcyjne
wskaźniki zawartości azotu ściśle korelują się z zawartością barwników (Roy 1989),
szczególnie chlorofilem b, fotosyntezą (wzrost parametrów oznacza wzrost zawartości
azotu) oraz fluorescencją (spadek wartości parametru oznacza spadek ilości chlorofilu dla
długości 685 nm oraz 740 nm; McMurtrey i in. 1994).

Ryc. 6. Zmienna zawartość azotu w roślinie (Opracowanie własne za: Chappelle i in. 1992)

Kolejnym istotnym pierwiastkiem jest węgiel, występuje on w postaci cukrów, np.
skrobi, celulozy i ligniny (Tretyn, 2007). Cukry są bezpośrednimi produktami fotosyntezy
i przenoszone są do komórek, tworząc celulozę i ligninę (Dawson i in. 1998; Datt 2000).
Celuloza służy przede wszystkim do budowy ścian komórkowych w tkankach roślin
(Szweykowska, Szweykowski 2005), natomiast lignina wykorzystywana jest przez
struktury komórkowe do budowy tkanek zdrewniałych i korzeni (Fourty, Baret 1998). Do
detekcji celulozy oraz lignin wykorzystuje się teledetekcyjne wskaźniki biomasy (Tabela
2). Związki zawierające węgiel z azotem tworzą związki białkowe, absorbują
promieniowanie z zakresu 1500-2470 nm, natomiast zawartość cukru jest obserwowana
w całym zakresie widma (400-2400 nm; Hoerig i in. 2001).
Reasumując należy stwierdzić, że wraz z rozwojem technik hiperspektralnych
wzrasta liczba metod i algorytmów stosowanych w monitoringu roślinności (Roberts i in.
1998, 1999; Zarco-Tejada i in. 2012). Badania ilościowe roślinności związane są ze
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wskaźnikami roślinnymi (Ashburn 1978; Tucker 1979) wymagają one kalibracji
zmiennymi biofizycznymi (Baret, Guyot 1991). Obecnie stosuje się je do oceny upraw,
np. skuteczności nawadniania (Rossini i in. 2013) i adaptacji do czynników stresowych
(Wieneke i in. 2016), czy identyfikacji dominujących gatunków łąk (Schmidtlein, Sassin
2004). Dane hiperspektralne powszechnie przydatne są do oceny: drzewostanów w Parku
Narodowym Yellowstone (Aspinall 2002); zmiany pokrywy roślinnej w górach Cadillac
w Parku Narodowym Acadia (Kim i in. 2006); badania kondycji roślinności muraw
alpejskich w Szwajcarii w wykorzystaniem danych hiperspektralnych APEX (Rapp i in.
2013); monitoring roślinności dotkniętej przez pożary w górach Santa Monica w Stanach
Zjednoczonych (Riaño i in. 2002); monitoring cennych muraw wysokogórskich
(Mikołajczak i in. 2015). Do tego celu stosuje się metody regresji (PLSR8)
w modelowaniu heterogenicznych muraw (Darvishzadeha i in. 2008). Jest to istotne, gdyż
rejestrowany współczynnik odbicia często jest informacją złożoną z różnych powierzchni
(Roder i in. 2007). Na podstawie kombinacji poszczególnych kanałów obliczone
teledetekcyjne wskaźniki roślinności (np. SAVI29, REPI10) pozwalają symulować
zawartość chlorofilu i ocenić stres roślin (Dawson, Curran 1998) oraz ocenić stan
biochemiczny i biofizyczny roślinności (Darvishzadeha i in. 2008), w tym zawartość
wody, barwników i substancji budulcowych (Rodriquez-Perez i in. 2007).

3. Fluorescencja chlorofilu
Barwniki fotosyntetycznie czynne wbudowane w błony tylakoidów tworzą
systemy zwane fotosystemami lub fotoukładami. Fotony zaaobsorbowanego światła przez
karotenoidy i fikobiliny są przekazywane na chlorofil, dlatego te barwniki określane są
mianem

dodatkowych

(Hall,

Rao

1999).

Wychwycenie

energii

świetlnej

i zapoczątkowanie fotosyntetycznego transportu elektronów następuje w dwóch
współdziałających kompleksach białkowo-barwnikowych, czyli fotosystemie I (PSI,
PSIIα11) oraz fotosystemie II (PSII, PSIIβ12; Garstka 2007). Różnica między nimi dotyczy
8

PLSR – modeli liniowy regresji (Partial Least-Squares Regression), regresja metoda cząstkowych
najmniejszych kwadratów.
9
SAVI2 – Soli-Adjusted Vegetation Index. Wskaźnik SAVI2 bardzo wysoko koreluje się z wartością
chlorofilu.
10
REPI – Red Edge Position Index.
11
Fotosystem I (PSI) – kompleks białek błonowych wiążący trzy różne typy składników tzn., centrum
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rodzaju i ilości barwników absorpcyjnych, dlatego inne są ich właściwości i udział
w fotosyntezie. Szacunkowe obliczenia wskazują, że fotosystemem I jest bardziej
aktywny od fotosystemu II (PSI/PSII=1,1; Albertsson 2001). Gdy atom lub cząsteczka
absorbując promieniowanie elektromagnetyczne ulegnie wzbudzeniu, a następnie wraca
do stanu podstawowego, wówczas emituje nadmiar energii w formie fotonów (światła).
Foton wzbudza elektron w cząsteczce lub atomie. Wzbudzenie to wiąże się z przejściem
elektronu do wzbudzonego stanu singletowego. Przy przejściu elektronu ze wzbudzonego
stanu singletowego do stanu podstawowego następuje fluorescencja, a długość fali
promieniowania (wyemitowanego światła) jest dłuższa od długości fali zaabsorbowanej
(Ryc. 7). Przykładowo ekstrakt chlorofilu a absorbujący światło niebieskie i czerwone
wykazuje fluorescencję jedynie dla światła czerwonego, które jest bardziej rozpraszane
niż światło niebieskie (Vogelmann, Evans 2002). W przypadku chlorofilu możliwe są
dwa przejścia energetyczne – jedno odpowiada absorpcji fotonów czerwonych, a drugie
niebieskich. Po przejściu elektronów na drugie pasmo wzbudzone elektrony przeskakują
na pierwsze, tracąc energię (Ryc. 7). Dopiero podczas przeskoku elektronu z pierwszego
stanu wzbudzonego do podstawowego energia wykorzystywana jest w procesie
fotosyntezy. Karotenoidy z kolei wykazują trzy pasma absorpcji zawierające się
w zakresie od 425 nm do 480 nm. Pochłonięta energia wzbudza fotosyntezę tworząc
związki chemiczne magazynujące energię w postaci, np. ATP (adenozyno-trójfosforan).
Tylko około 5% energii padającej na liść zamieniane jest na energię użyteczna
i magazynowane w roślinach. Straty wynikają z faktu, że chlorofil nie zajmuje całej
powierzchni rośliny, tylko część energii słonecznej jest pochłanianej przez barwniki,
ograniczona jest sprawność absorpcji światła oraz przemian chemicznych, a także część
energii wykorzystywana jest na oddychanie.
Fluorescencja jest wskaźnikiem liczby zaabsorbowanych kwantów światła, które
wywołały wzbudzenie cząsteczek chlorofilu, ale nie zostały wykorzystane w procesie
fotosyntezy poprzez czynniki stresowe, zarówno abiotyczne jak i biotyczne (Pilar 2013).
reakcji P700, akceptory elektronów i zbierające światło LHC; działa z maksymalną wydajnością przy
długości fali 700 nm; występuje głównie w lamelach – tylakoidach stromy; charakterystyczne dla
fotoukładu I są układy antenowe określane nazwą – LHC I (Light Harvesting Complex), w których stosunek
chlorofilu a do chlorofilu b wynosi: a:b=4:1, PSI wiąże znacznie więcej cząstek chlorofilu a niż b.
12
Fotosystem II (PSII)– część układu tlenowej fotosyntezy, katalizującym indukowaną przez światło
reakcję utlenienie wody sprzężoną z redukcją plastochinonu; działa z maksymalną wydajnością przy
długości fali 680 nm; występuje głównie w tylakoidach gran; charakterystyczne dla fotoukładu II są układy
antenowe określane nazwą – LHC II, w których stosunek chlorofilu a do chlorofilu b wynosi: 1:1, PSII
wiąże znacznie więcej cząstek chlorofilu b niż a.
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Intensywność fluorescencji zależy od ilości wzbudzonych cząsteczek chlorofilu, tzn.
o zamkniętych pułapkach energetycznych, niezdolnych do przyjmowania elektronów.
Im jest ich więcej tym intensywniejsza fluorescencja, osiągająca maksymalnie 3-5%
pochłoniętego światła (Maxwell, Johnson 2000, Govindjee 2004). Dlatego też pomiar
fluorescencji chlorofilu określany jest najlepszym wskaźnikiem efektywności fotosyntezy
(Papageorgiou 1975, Kalaji, Pietkiewicz 2004).

Ryc. 7. Wykorzystanie energii zaabsorbowanej przez fotosystem II (PSII; Sulkiewicz, Ciereszko 2016)

W

liściach

zaadaptowanych

do

ciemności,

pułapki

energetyczne

są

otwarte

i fluorescencja stanowi ok. 0,6% pochłoniętego światła. Przeważnie około 0,5-5% energii
jest tracone w postaci fluorescencji podczas procesu fotosyntezy (Hall, Rao 1999). Przy
sprawnej reakcji fotosyntezy jej wartość jest mała, wzrasta, gdy pojawiają się zakłócenia
i czynniki stresowe (Lichtenthaler, Rinderle 1988). Pomiar fluorescencji chlorofilu
stosuje się do oszacowania proporcji pomiędzy energią zużytą podczas procesu
fotosyntezy a wyemitowaną w postaci ciepła. Służy do oceny efektywności
wykorzystania energii promieniowania świetlnego przez PSII w procesie fotosyntezy
(Kalaji, Łoboda 2010; Schreiber 2004). Spadek fluorescencji wiąże się z wykorzystaniem
energii świetlnej w reakcjach metabolicznych oraz z procesami rozpraszania energii
w postaci ciepła, definiując te zjawiska, jako wygaszanie fotochemiczne (photochemical
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quenching, qP, PQ13) oraz wygaszanie niefotochemiczne (nonphotochemical quenching,
qN, NPQ14; Baker, Rosenqvist 2004; Zhu i in. 2005). W miejscach zacienionych
odnotowano w roślinności wzrost NPQ i ksantofilu, natomiast spadek wydajności
fotochemicznej w porówaniu z obszarami nasłonecznionymi (Porcar-Casell i in. 2008a).
Pomiary fluorescencji chlorofilu a są użyteczne w badaniach stanu roślin
w warunkach normalnych i stresowych (Hall, Rao 1999), gdyż fluorescencja jest
wrażliwa na czynniki stresowe, np. temperatura, susza (Garstka 2007). Jest to technika
nieinwazyjna i niedestrukcyjna dla roślin, dostarczając w ciągu sekund informacji
o

przebiegu

fotosyntezy.

Obrazuje

również

sezonowe

zmiany

działalności

fotosyntetycznej roślin (Lichtenthaler, Rinderle 1989). Badania liści adoptowanych do
ciemności przez okres od 15 min do 2 godzin (Porcar-Castell i in. 2014) pozwalają
wyznaczyć różne parametry opisujące maksymalną wydajność kwantową fotochemii
w roślinie (wskaźnik funkcjonowania aparatu fotosyntetycznego; Stirbet i Govindjee
2011). 20-30 minutowe zaciemnienie liścia wygasza procesy fotochemiczne; centra
reakcji chlorofili są „otwarte” i fluorescencja osiąga poziom 0 (fluorescencja F0).
Naświetlenie liścia spowoduje wzrost fluorescencji chlorofilu od początkowego poziomu
F0, aż do zamknięcia wszystkich pułapek energetycznych PSII; fluorescencja osiąga
wtedy poziom P – wartość maksymalną Fm w punkcie P krzywej indukcji fluorescencji
(Ryc.

8, Murkowski 2004). Po osiągnięciu fluorescencji maksymalnej, następuje

utlenianie puli plastochinonu i fluorescencja ulega obniżeniu od punktu P do S. Przyrost
fluorescencji z poziomu O do P zależy od szybkości przenoszenia elektronów. Zmienny
przyrost fluorescencji (Fv=Fm-F0) jest różnicą między fluorescencją maksymalną (Fm lub
FP) a początkową (F0). Fv określany jest jako fotochemiczne wygaszenie fluorescencji
i może spadać pod wpływem stresowych czynników (Ryc. 9). Badacze określili, że Fv/Fm
określa wydajność fotosystemu II (PSII), a na jego wartość wpływają szczególnie
czynniki stresowe, głównie fotoinhibicja15 (Hall, Rao 1999; Murkowski, 2002).

13

PQ – fotochemiczne wygaszenie fluorescencji; plastochinon; dwuelektronowy, niebiałkowy przenośnik
elektronów i protonów – ich transport zachodzi wewnątrz błony fotosyntetycznej. wartości parametru qP
odnosi się głównie do szybkości transportu e- oraz intensywności reakcji karboksylacji fotosyntetycznej
(Pilar 2013).
14
NPQ – niefotochemiczne wygaszenie fluorescencji; informuje o stopniu rozproszenia nadmiaru energii
w kompleksach antenowych (Pilar 2013).
15
Fotoinhibicja – zjawisko hamowania fotosyntezy przy dużym natężeniu światła.
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Ryc. 8. Przebieg krzywej indukcji fluorescencji chlorofilu w czasie oświetlenia po adaptacji do ciemności
(Murkowski 2004). A oznacza szybką fazę; B – faza wolna; F0 – fluorescencja początkowa; FP –
fluorescencja szczytowa wyznaczona po adaptacji ciemniowej, fluorescencja maksymalna (Fm); FT –
fluorescencja chlorofilu w stacjonarnej fazie fotosyntezy; FV = FP –F0 fluorescencja zmienna wyznaczona
po adaptacji ciemniowej; FV/FP – szczytowa efektywność reakcji fotochemicznej w PS II wyznaczona po
adaptacji ciemniowej; FV/F0 – efektywność reakcji rozkładu wody wyznaczona po adaptacji ciemniowej;
AM – parametr proporcjonalny do ilości niezredukowanych akceptorów elektronów w PS II (określony
przez pole nad krzywą indukcji fluorescencji chlorofilu); S – faza fluorescencji spowodowana wygaszeniem
niefotochemicznym; M – faza fluorescencji gdzie następuje czasowa akumulacja NADPH2; T – faza
stacjonarna fluorescencji

Ryc. 9. Kinetyka fluorescencji chlorofilu a. F S – fluorescencja stała; FS’ i FS’’ – fluorescencja stała
podczas zwiększającego się stresu (źródło:16)

16

http://www.biol.uw.edu.pl/zmfr/files/Skrypt_Fizjologia-M1.pdf
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Analiza parametrów fluorescencyjnych pozwala określić stan fizjologiczny rośliny.
Najpowszechniej mierzonymi parametrami fluorescencji są (Baker 2008):
-

Fo – fluorescencja minimalna (początkowa) po adaptacji do ciemności. W tym
momencie wszystkie centra reakcji PS II są „wygaszone”, gotowe to przyjęcia
elektronów;

-

Fm – fluorescencja maksymalna po adaptacji do ciemności, indukowana przez
impuls światła wysycającego; w tym stanie wszystkie centra reakcji PS II są
wygaszone, jest to stan wysycenia światłem;

-

Fv=Fm-Fo – fluorescencja zmienna;

-

Fv/Fm – stosunek fluorescencji zmiennej do maksymalnej; maksymalna wydajność
PS II po adaptacji do ciemności. Optymalna wartość tego parametru dla roślin
naczyniowych powinna utrzymywać się na poziomie nie niższym niż 0,80, Fv/Fm
jest wielkością bezwymiarową. Niższe wartości tego parametru wskazują na
podwyższony stres roślinności (Maxwell, Johnson 2000). Optymalne wartości
Fv/Fm adaptowane do ciemności dla większości gatunków, które nie są poddawane
czynnikom stresogennym, mieszczą się około 0,83 (Bjorkman, Demming 1987;
Johanson i in., 1993). Spadek wartości Fv/Fm świadczy o tym, że powstaje mniej
produktów reakcji świetlnych fotosyntezy; wielkość wskaźnika zależy od ilości
barwników fotosyntetycznie czynnych (Porcar-Castell i in. 2008 a, b);

-

t1/2 – czas połówkowy wyrażony w ms; to połowa czasu, jaki jest potrzebny do
osiągnięcia fluorescencji maksymalnej, czyli czas od F0 do Fm; funkcja szybkości
reakcji fotochemicznej, określa wielkość systemów antenowych i ilość puli
plastochinowej (PQ); parametr jest niższy np. u roślin przystosowanych do
niskich natężeń światła (z uwagi na obecność większych anten i niższą pulę
plastochinonu) w porównaniu z roślinami rosnącymi w świetle o wysokim
natężeniu;

-

Fv/F0 – szczytowa efektywność reakcji rozkładu wody, nisze wartości tego
parametru oznaczają większy stres roślinności (Kalaji 2011);

-

F0' – fluorescencja minimalna (początkowa) bez adaptacji do ciemności;

-

Fm' – fluorescencja maksymalna bez adaptacji (van Kooten, Snel 1990);

-

Fv'= Fm'-F0' – fluorescencja zmienna bez adaptacji (van Kooten, Snel 1990);

-

Fv'/Fm' – stosunek fluorescencji zmiennej do maksymalnej dla roślin bez adaptacji;

-

t1/2 ' – czas połówkowy rośliny bez adaptacji do ciemności.
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Porównanie parametru Fm z Fm' jest wykorzystywane do szacowania
podlegającego regulacjom wygaśnięcia niefotochemicznego lub NPQ (Bilger, Björkman
1991; Baker i in. 2001), natomiast porównanie Fm' oraz Fm może być używane do
szacowania wygaszenia fotochemicznego lub PQ (Porcar-Castell i in. 2014). U gatunków
poddanych długotrwałemu działaniu światła o wysokim natężeniu synteza chlorofilu
b jest obniżona, co pociąga za sobą zmniejszenie sumarycznej wielkości anten
energetycznych zbierających światło (Romanowska 1999). Krótki czas połówkowy
wzbudzenia fluorescencji (t1/2) charakterystyczny jest dla gatunków cieniolubnych, które
zawierają większą pulę kompleksów białkowo-barwnikowych, funkcjonujących jako
główna, peryferyczna antena zbierająca światło (Jakomulska 1999a). Wartości t1/2 są
znacznie wyższe dla roślin po adaptacji i mieszczą się w przedziale 90-165 ms, wysokie
wartości odpowiadają dużej ilości systemów antenowych, a także dużej liczbie
barwników w roślinie. Dla roślin bez adaptacji niekiedy dochodzi t1/2 do 3 mn, co w tym
przypadku świadczy o silnym uszkodzeniu liści.
Działanie cyklu ksantofilowego i szybkiej regulacji NPQ w PSII są związane ze
zmianami współczynnika odbicia przy 531 nm (Gamon i in. 1990) funkcja ta jest
wykorzystywana jako wskaźnik fotochemicznego odbicia (PRI17; Garbulsky i in. 2008).
Wskaźnik PRI jest wrażliwy na strukturę roślinności, prześwity, kąt widzenia i indeks
powierzchni projekcyjnej liści (Barton, North 2001; Sims i in. 2006; Goerner i in. 2011).
Wydajność fotochemiczna PS II dla roślin zielonych określana jest parametrem
Fv/Fm, którego wartości wahają się od 0,780 do 0,840 (Bjorkman i Demmig 1987); 0,7800,865 (Öquist, Wass 1988). Pomiar fluorescencji ustala rzeczywiste uszkodzenia struktur
komórkowych. Czas połówkowy (t1/2) określa wydajność cząstek wzbudzenia chlorofilu
i karotenoidów w roślinach, między cząstkami chlorofilu osiąga prawie 100%, podczas
gdy pomiędzy karotenoidami a chlorofilem przebieg cząstek jest znacznie mniejszy (Rao,
Hall 1999). Fv/Fm to współczynnik normalizacji stworzony przez podzielenie zmiennej
fluorescencji przez fluorescencję maksymalną. Jest to wskaźnik pomiaru, który
reprezentuje maksymalną potencjalną wydajność kwantową fotosystemu II, jeśli zostały
otwarte wszystkie zdolne centra reakcji.

Fluorescencja

maksymalna oznacza,

że maksymalna liczba centrów reakcji jest zmniejszona lub zamknięta przez wysycenie
17

Photochemical Reflectance Index (PRI; Gamon i in., 1992) jest to wskaźnik wrażliwy na zmiany
w karotenoidach (szczególnie pigmentów ksantofilu) w liściach. Karotenoidy wskazują efektywność
wykorzystania światła w fotosyntezie lub szybkość pochłaniania dwutlenku węgla przez liście na jednostkę
energii pochłanianej.
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źródłem światła. Dane pozyskane w warunkach polowych nie mogą w pełni
odzwierciedlać stanu aparatu fotosyntetycznego, dlatego często łączy się tę informacje
z danymi opisującymi intensywność asymilacji dwutlenku węgla, natężeniem
promieniowania, metabolizmem azotu (Kalaji 2011). Zmiany zawartości chlorofilu,
absorpcji liści i fluorescencji różnią się w okresie rozwoju roślinności, są związane
z okresem rozwoju i starzenia liści, na przykład dla sosny zawartość chlorofilu w igłach
spada o ok 40% między latem a zimą (Porcar-Castell i in. 2012).
Wysokie natężenie światła fotosyntetycznie czynnego jest typowe dla roślin
wysokogórskich, powodując stres roślin (potwierdzony został spadek wartości Fv/Fm;
Drożak, Romanowska 2006; Costa i in. 2015). Podobnie spadek temperatury otoczenia do
-2°C powoduje spadek stosunku Fv/Fm (Rapacz 2007). Mimo że roślinność alpejska
ogranicza negatywne skutki silnego nasłonecznienia (de Boeck i in. 2015) poprzez liczne
przystosowania, jednakże połączenie kilku czynników stresowych (np. przesuszenie),
powoduje brązowienie liści, spadek produkcji biomasy, produktywności fotosyntezy
(Lang i in. 1995) i utrate turgoru (Mishra i in 2012). Obserwuje się obniżenie parametrów
Fv/Fm (wskaźnik stresu). Mechaniczne szkodzenia tkanek prowadzą do zaburzeń
transportu w roślinie i spadku biomasy oraz wigoru roślin (Hoge i in.1983; Berkhout
1996). W miejscach zacienionych, wydeptywanie powoduje mniejsze zniszczenia
roślinności oraz mniejszy spadek bioróżnorodności (Kobayashi i in. 1997). Pomiar
fluorescencji chlorofilu umożliwia wykrycie stresu przed wystąpieniem widocznych
zewnętrznych objawów: zmniejszenie wzrostu rośliny (Devi, Potluri 1996), więdnięcia,
nekrozy i chlorozy (Kuckenberg i in. 2009; Sharma i in. 2015). Metoda ta jest bardziej
skuteczna niż pomiar wymiany gazowej roślin oraz zmiany zawartości chlorofilu
(Tsimilli-Michael, Strasser, 2008). Badania fluorescencji są prowadzone w celu oceny
oddziaływania na roślinność czynników stresowych oraz potencjalnej produktywności
roślinności (Bolhàr-Nordenkampf, Öquist 1993; Maxwell, Johnson 2000), a także
pozwalają na identyfikację gatunków (Kalaji, Guo 2008).
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Ryc. 10. Długości fali użyte do obliczenia Chlorophyll Content Index 18

Pomiar zawartości chlorofilu, w warunkach ternowych, przeprowadza się za pomocą
wskaźnika Chlorophyll Content Index (CCI, Richardson i in. 2002). Wskaźnik bazuje na
wartości odbicia w dwóch zakresach spektrum (Ryc. 10): 653 nm to zakres absorpcji
chlorofilu w świetle czerwonym; a 931 nm jest odniesieniem referencyjnym do struktury
i grubości liścia19.

4. Zarys badań nad roślinnością wysokogórską
Początki badań fitosocjologicznych w Tatrach dotyczyły kartowania wybranych
obszarów Tatr oraz prac nad analizą zespołów roślinnych w wykonaniu W. Szafera
(1927) oraz T. Pawłowskiego (1929). Oni jako pierwsi wprowadzili metodykę
szwajcarskiego botanika J. Braun-Blanqueta (1926) – twórcy francusko-szwajcarskiej
szkoły fitosocjologicznej, nazwanej szkołą Zurych-Montpellier (Zemanek 2012, 2016).
Prace związane z oceną wydeptywania roślinności koncentrowały się na badaniach
mających na celu opis i kartowanie obszarów wydeptywanych (Pawłowski i in. 1928;
Pawłowski

1929;

Balcerkiewicz

1978,

1984),

czy też

lokalizacji

stanowisk

synantropijnych (Piękoś-Mirek, 1981). Na podstawie prowadzonych obserwacji, opisów
i analiz typowano gatunki, które poprzez swoje występowanie, bądź ich brak przy szlaku
odzwierciedlały stopień odporności na proces wydeptywania. Do gatunków odpornych na

18
19

www.apogeeinstruments.com/content/CCM-200manual.pdf (14.01.2017).
http://www.optisci.com/ccm200.htm (14.01.2017).
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wydeptywanie w Tatrach Balcerkiewicz (1984) zaliczył: Agrostis rupestris, Festuca
supina, Deschampsia flexuosa, Deschampsia caespitosa, Carex fusca i Cerastium
lapponicum (C. cerastoides). Uważał, że na terenach wysokogórskich proces
wydeptywania zmienia udział poszczególnych gatunków w zbiorowisku. Prace te
zaowocowały szczegółowymi mapami tatrzańskich dolin (Kozłowska, Plit 2002)
a następnie mapą roślinności TPN (Trafas 1985). Zauważono wówczas, że wraz
z wysokością nad poziomem morza zmniejsza się liczba gatunków inwazyjnych
zasiedlających obszary wydeptywane, co zmienia proporcje w składzie gatunkowym
zbiorowiska (Holeksa, Holeksa 1987).
Badania fitosocjologiczne są obecnie stosowane do dokumentacji florystycznej
oraz do wieloletniego monitoringu rozszerzania się szlaków TPN. Służą one ocenie zmian
w pokrywie roślinnej znajdującej się w otoczeniu szlaków, w tym intensywnie
użytkowanych turystycznie (Rączkowska, Kozłowska 2010). Zdjęcia fitosocjologiczne
posłużyły M. Oprządek (2014) do oceny wpływu ruchu turystycznego na strukturę i skład
gatunkowy zbiorowisk w rejonie Kasprowego Wierchu. Oprządek (2014), stosując
metody geobotaniczne i skalę Daubenmeira wzdłuż transektów od szlaków, wydzieliła
gatunki muraw wysokogórskich, które mimo intensywnego wydeptywania są obecne. Są
to m.in. mietlica skalna Agristis rupestris, kostrzewa niska Festuca airoides oraz
kosmatka

brunatna

Luzula

alpino-pilosa.

Zaobserwowała

nastomiast

spadek

występowania: situ skuciny Juncus trifidus, śmiałka pogiętego Deschampsia flexuosa
oraz boimki dwurzędowej Oreochloa disticha (Oprządek 2014, 2015).
Na obszarze TPN wielkość zniszczeń pokrywy roślinnej jest odwrotnie
proporcjonalna do wysokości i zwartości zbiorowisk roślinnych, aczkolwiek zależy to od
rodzaju zbiorowiska. Wysoką odpornością charakteryzują się zbiorowiska polan
trawiastych, natomiast niższą rośliny runa leśnego (Szydarowski 2000). Z analiz wynika,
że na szlakach i w ich najbliższym sąsiedztwie występują procesy erozji i denudacji.
W wydeptywanej pokrywie roślinnej pojawiają się gatunki wskaźnikowe antropopresji
(Rączkowska, Kozłowska 2010), a siedliska wokół szlaków zajmują kostrzewa niska
(Festuca airoides) i mietlica skalna (Agrostis rupestris), które określono mianem
gatunków odpornych na wydeptywanie (Mirek 1996, Matuszkiewicz 2001). Obecnie,
coraz częściej zauważa się wpływ gatunków inwazyjnych przywleczonych przez
turystów (Pickering, Growcock 2009). Gatunki inwazyjne wpływają na bioróżnorodność
zbiorowisk oraz na wypieranie gatunków rodzimych przez gatunki inwazyjne (Zając i in.
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2011). Na podstawie transektów siatki kwadratów 0,5x0,5 m zlokalizowanych
poprzecznych do szlaków określono wpływ wydeptywania sit skucinę (Juncus trifidus)
w słowackim TANAP (Piscová i in. 2011). Do tego wizualnie oszacowano procent
pokrycia roślinnością w trakcie trwania okresu wegetacyjnego oraz stwierdzono,
że wydeptywanie na początku okresu wegetacyjnego ma większy wpływ na roślinność
niż w późniejszym okresie (Piscová i in. 2011).
Podobne eksperymenty zostały przeprowadzone w Alpach potwierdzając
destrukcyjny wpływ deptania na skład naturalny zbiorowiska (Grabherr 1982).
Eksperymenty wskazały zmiany stanu roślinności po przejściu 25, 75, 200 i 500 osób
(Cole 1993; Pickering, Growcock 2009). Identyczne obserwacje zostały poczynione dla
traw, karłowatych krzewów, mszaków oraz gatunkowów siedlisk leśnych (Cole 1995a,b).
Wpływ wydeptywania zależny jest od szerokości szlaku (Barros, Pickering 2014) i daje
się zaobserwować na murawach i ziołoroślach alpejskich po 2-6 tygodniach od
rozpoczęcia tego procesu (Scott, Kirkpatrick 1994; Mason i in. 2015). W Parku
Narodowym Rocky Mountain skupiono się na zmiennym składzie gatunkowym
w zależności od odległości od szlaku, rodzaju użytkowania szlaku, a także miejscach
kempingowych (Benninger-Truax i in. 1992). Analizowano szlaki użytkowane konno
oraz pieszo w otoczeniu których w poletkach analizowano procentowy skład gatunkowy.
Potwierdzono zubożenie składu gatunkowego wraz ze wzrostem intensywności
użytkowania szlaków, a zauważono zależność odporności badanych gatunków od ich
budowy i przystosowań (Svajda i in. 2015). Zbiorowiska muraw alpejskich po 1 roku od
wydeptywania cechują się mniejszą odpornością na czynniki stresowe (Cole, Monz 2002;
Wall 2007) dotyczy to różnych gatunków piętra alpejskiego w różnym stopniu
(Dumitraşcu i in. 2010). Powyższe spostrzeżenia zostały potwierdzone na obszarze parku
Nigde-Aladağ Mountains (Turcja); przeprowadzono tam krótkoterminowe eksperymenty
polegające na przejściu 0, 25, 75, 200, 500 osób. Już po 25 przejściach pokrywa
rośłinności zmniejszyła się o 16% a wysokość roślin o 31%, a po 500 przejściach
zwartość pokrywy obniżyła się o 33%, a wysokość o 73% (Korkanç 2014). Inne badania
roślin naczyniowych oraz krzewów potwierdzają powyższe spostrzeżenia (Gremmen i in.
2003; Jägerbrand, Alatalo 2015). Jedną z przyczyn są zmiany objętości i gęstości gleby,
które osłabiają system korzeniowy i obniżają zdolność regeneracji roślin (Young,
Gilmore 1976; Grabherr 1982). Różnica między gęstością gleb wydeptywanych
i niewydeptywanych nasila się wraz ze wzrostem ekspozycji (Scott, Kirkpatrick 1994).
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Tolerancja roślin na zaburzenia jest związana z żyznością gleby (Malmivaara-Lämsä i in.
2008), szczególnie 5-10 cm wierzchniej warstwy gleby jest ważnym repozytorium
mikroorganizmów i rozwoju nasion (Hopper 2009). Uszkodzenie wierzchniej warstwy
gleby poprzez nasilone procesy wydeptywania ogranicza bioróżnorodność zbiorowisk
(Hopper 2009), poprzez zaburzenia relacji gleba-roślina (Huang i in. 2015) prowadząc do
niedoboru składników odżywczych (Lambers i in. 2010; Laliberte i in. 2014)
i wilgotności gleb obszarów alpejskich (Holmes, Dobson 1976). W okresie wiosennych
roztopów następuje poszerzanie stref zdegradowanych (Łajczak 1996; Krzemień 1997;
Yoda, Watanabe 2000). Nachylenie stoku i stopień jego pokrycia wpływają na erozję,
niszczenie pokrywy roślinnej, umożliwiając rozwój roślin ekspansywnych poprzez
przenoszenie innych gatunków (Törn i in.2009).
Od roku 1925, kiedy wykonano pierwsze zdjęcie fotogrametryczne terenu
Tatrzańskiego Parku Narodowego (Zawadzki, Dobrzański 1938) rozpoczęto zdalne
analizy środowiska TPN z wykorzystaniem szeroko pojętej teledetekcji i fotogrametrii
(Trafas 1968; Dziura 1986). Przedmiotem badań były zmiany w zasięgu pięter roślinnych
(Bielecka 1986; Paterek, Olędzki 2005). Stosowano także zobrazowania Landsat TM oraz
SPOT w celu wizualizacji Tatr (Bielecka, Fedorowicz-Jackowski 1993; FedorowiczJackowski, Głazek 1994). Do kartowanie roślinności zbiorowiska regla górnego Tatr
Wysokich służyła m.in. ortofotomapa powstałą ze zdjęć spektrostrefowych (Wężyk,
Wrzodak 2005). Stosowano także różne metody do oceny zmienności szaty roślinnej
a także analizy wpływu ruchu turystycznego (Guzik 2001). Do kartowania składu
gatunkowego roślinności piętra alpejskiego Tatr przeprowadzone zostały pomiary
terenowe

z

wykorzystaniem

spektrometru

polowego

SP-1

(zakres

spektralny

odpowiadający skanerowi Landsat MSS oraz zdjęć spektrostrefowych wykonanych
z przeciwstoku (Jakomulska 1990a). Stosując zobrazowania satelitarne Landsat 5TM
i Ikonos oraz metody klasyfikacji sieci neuronowych – fuzzy ArtMap opracowano mapę
satelitarną uszkodzeń roślinności w Tatrach (Czerwiński 2010), kartowano zbiorowiska
roślinne (Jakomulska i in. 2002; Próchnicki 2006; Niedźwiedź 2009; Sobczak 2010).
Analizowano także wpływ form rzeźby na rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych (Kącki
2004). Metody teledetekcji oraz pomiary biometryczne były też używane do oceny
wpływu turystyki na kosodrzewinę (Zwijacz-Kozica i in. 2010). Uszkodzenia nie
powstrzymują tego gatunku od intensywnego rozrastania się, a drobne uszkodzenia
powodują wręcz zagęszczenie się krzewów, co powoduje zwiększenie ilości aparatu
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asymilacyjnego (Wrzesień i in. 2005; Zwijacz-Kozica i in. 2010).
W sierpniu 2002 roku wykonano nalot hiperspektralny skanerem DAIS 7915 oraz
ROSIS na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Zagajewski i in. 2004; Sobczak i in.
2005). Badania terenowe wraz z analizą zdjęć hiperspektralnych zaowocowały licznymi
publikacjami opisującymi parametry roślinności alpejskiej obszaru Tatr (Zagajewski i in.
2003; 2004; 2005 a,b; 2006 a,b; Wrzesień i in. 2005; Sobczak i in. 2005; Sobczak 2009;
Zagajewski 2010b). W celu kartowania wybranych gatunków wysokogórskich wykonano
klasyfikację zdjęć hiperspektralnych ROSIS i DAIS 7915 za pomocą klasyfikacji
nadzorowanej i modeli mieszanych (Sobczak i in. 2005; Sobczak 2009). Stosując
sztuczne sieci neuronowe wydzielono 40 zbiorowisk roślinnych na obszarze Tatr
Wysokich (Zagajewski 2010b). Porównując wynik badań z mapą wykonaną na podstawie
kartowania terenowego zauważono duże podobieństwo, co przekonuje do stosowania
technik hiperspektralnych do tego rodzaju analiz. Jak wykazały analizy zdjęć
hiperspektralnych ROSIS i DAIS 7915, badania roślinności piętra subalpejskiego
i alpejskiego wnoszą większe możliwości identyfikacji poszczególnych zbiorowisk
roślinnych, w porównaniu do barwnych zdjęć lotniczych PHARE (Próchnicki 2006).
Kolejne próby oceny kondycji muraw wysokogórskich na terenie Doliny Gąsienicowej
podjęła Kycko i in. (2012, 2014, 2017).
Reasumując należy stwierdzić, że dotychczasowe badania prowadzone na
obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego potwierdzają zasadnośc użycia technik
hiperspektralnych do analiz roślinności, który jest niezwykle cenny z punktu ochrony
przyrody i monitoringu wpływu ruchu turystycznego na roślinność.

5. Obszar i obiekt badań
Tatrzański Park Narodowy obejmuje 21 197 ha polskiej części Tatr, z czego
11 500 ha objęte jest ochroną ścisłą, chroniącą procesy zachodzące w całym piętrze hal,
turni, kosodrzewiny, a także w części lasów regla górnego i dolnego (Bukowski 2013).
Około 70% powierzchni TPN zajmują lasy i kosodrzewina, a 30% przypada na murawy
wysokogórskie, skały i wody. Cały obszar Tatr obejmują dwa parki narodowe:
Tatrzańskie Park Narodowy (TPN; Ryc. 11) oraz Tatranský Národný Park (TANAP).
Do roku 1955 obszar Tatr był silnie użytkowany przemysłowo i rolniczo.
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Utworzenie Tatrzańskiego Parku Narodowego20 pozwoliło na ochronę terenu. Obecnie
ocenia się antropopresję jako stosunkowo niewielką, aczkolwiek zauważono lokalnie
miejsca o silnej destrukcji (Taczanowska i in. 2015). Nierównomierność nasilenia
antropopresji zarówno w czasie jak i w przestrzeni podkreślają także inni badacze
(Czochański, Szydarowski 2000; Hibner, Chlipała 2015). Duże natężenie ruchu
turystycznego występuje w okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień), prowadząc do tzw.
rozdeptywania szlaków, gdyż wielu turystów porusza się poza szlakami (Ryc.

12;

Gorczyca, Krzemień 2002; Pociask-Karteczka i in. 2007; Zagajewski i in. 2014).
W okresie od kwietnia do września, podczas rozwoju roślinności na obszarze TPN,
koncentruje się ok 75-76% całości rocznego ruchu turystycznego (Tabela 3).

Ryc. 11. Tatrzański Park Narodowy (w podkładzie zdjęcie IKONOS z 2004 roku)

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego prowadzą liczenie turystów
w punktach sprzedaży biletów, a także monitorują natężenie i kierunki przemieszczania
się turystów oraz ich preferencje np. w rejonie Kasprowego Wierchu (Krzeptowski 2009;

20

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 roku.
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Janczy 2012; Taczanowska i in. 2015). Miejscowe skumulowanie natężenia ruchu
turystycznego zaobserwowano np. na odcinku szlaku między górną stacją kolei linowej
a Suchą Przełęczą wynosiło ono np. dnia 13.07.2014 – 17 236 osoboprzejść.

Ryc. 12. Zdjęcie turystów poruszających się wzdłuż szlaku (fot. M. Kycko)

Zaistniałe zjawisko silnej antropopresji prowadzi do intensywnego użytkowania
terenu, co skutkuje zniszczeniem i przebudową pokrywy roślinnej i erozji gleb
znajdujących się w sąsiedztwie szlaków (Hen-Konarska, Rojan 2015; Skiba i in. 2015;
Taczanowska i in. 2015). Tatrzański Park Narodowy prowadzi stały monitoring ruchu
turystycznego (Zwijacz-Kozica 2007, 2013; Zięba 2014; Taczanowska i in. 2015).
Poprzez stawianie ograniczeń przy szlakach w postaci fladr TPN stara się
zminimalizować ingerencję turystów w środowisko przyrodnicze (Skiba i in. 2015; Ryc.
13). Przekształcenia rzeźby na stokach poddawanych oddziaływaniu turystycznemu
związane z coraz większym natężeniem ruchu turystycznego, stanowią znaczny problem
i wymuszają ograniczenia.
Tabela 3. Sprzedaż biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Opracowanie własne na
podstawie liczby sprzedanych biletów21
OGÓŁEM
miesiąc/
Kolejka na
(całościowa
IV
V
VI
VII
VIII
IX
rok
Kasprowy Wierch liczba z
doszacowaniem)
2009
56 760 185 835 214 683 527 711 669 529 285 624 520 744
3 093 579
2010
39 570 124 470 202 552 473 006 631 648 244 247 407 526
2 750 933
2011
62 835 181 430 229 031 447 459 658 493 327 889 462 383
3 081 142
2012
78 673 210 775 208 489 513 248 643 932 323 222 481 139
3 135 346
2013
47 767 162 176 190 850 509 387 621 372 282 016 442 365
2 934 822
2014
48 337 155 542 232 879 477 931 567 929 273 953 452 339
3 088 315
2015
46 805 144 772 258 089 551 240 652 646 271 886 497 197
3 309 507

21

http://tpn.pl/zwiedzaj/turystyka/statystyka - stan na 02.03.2016.
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TPN poddał szczególnej uwadze tereny najintensywniej użytkowane turystycznie,
są nimi Kasprowy Wierch (Zwijacz-Kozica 2007), Dolina Rybiego Potoku oraz Dolina
Kościeliska (Nyka 2007; Gorczyca, Krzemień 2002; Hibner, Chlipała 2015), a także
Dolina Gąsienicowa (Skrzydłowski 2010). Obecnie prowadzone są tam prace nad
renowacją szlaków oraz odbudową szaty roślinnej w najbliższym otoczeniu szlaków
masywu Czerwonych Wierchów22. W celu rewitalizacji silnie zdegradowanych terenów
przy szlakach podjęto próbę rozłożenia siatek z włókien naturalnych tzw. mat jutowych.
Maty podścielono zebraną z okolicy jej umiejscowienia naturalną roślinnością muraw
wysokogórskich wraz z materiałem pobranym z gleb sąsiadujących ze szlakiem (Skiba
i in. 2015; Ryc. 14). Maty są biodegradowalne, czas ich rozkładu w warunkach
tatrzańskich przewidziany jest na ok 10 lat. Stosowanie mat jutowych w celu
ograniczenia erozji na stokach jest nową metodą, dotychczas niestosowaną w Tatrach.
Biodegradowalne maty jutowe stanowią optymalne rozwiązanie procesu rekultywacji,
ponieważ chronią glebę i materiał zwietrzelinowy przed erozją wodną i eoliczną,
a zarazem akumulują wilgoć potrzebną roślinom (Bhattacharyya i in. 2010).

Ryc. 13. Fladry ograniczające poruszanie się turystów poza szlakiem (fot. M. Kycko)

22

Na tym terenie realizowany jest projekt ze środków UE, pt.: Zmniejszenie presji turystycznej na siedliska
i gatunki na obszarze PLC 120001 Tatry, www.ckps.pl
http://www.ckps.pl/img/20120730_084114_2_2012_lista_rankingowa.pdf (09.07.2013).
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Tatry to trzeciorzędowe pasmo górskie wypiętrzone podczas orogenezy alpejskiej.
Jest to najwyższy łańcuch Karpat. Obszar Tatr Polskich podzielony jest głównie
litologicznie na część wschodnią (Tatry Wysokie) i część zachodnią (Tatry Zachodnie;
Passendorfer 1971). Główny zrąb tworzy trzon krystaliczny, w którego skład wchodzą
skały metamorficzne i granity. Obszar Tatr Zachodnich w głównej mierze zbudowany jest
ze skał metamorficznych (gnejsów i łupków krystalicznych), Tatry Wysokie – ze skał
granitowych, natomiast Tatry Bielskie, główny grzbiet Tatr Zachodnich oraz przedgórza
Tatr Wysokich powstały ze skał osadowych (wapienie, piaskowce, dolomity, łupki; BacMoszaszwil, Jurewicz 2010). Rzeźbę Tatr tworzyło m.in. wietrzenie dolomitów,
działalność lodowców, a także zjawiska krasowe (Passendorfer 1996; Klimaszewski
1996; Cobel-Tokarska 2008).

Ryc. 14. Maty jutowe, pod które podsadzana jest roślinność (fot. M. Kycko)

Na terenie obszaru badawczego panuje klimat górski. Występują piętra
klimatyczne: umiarkowane ciepłe, umiarkowane chłodne, bardzo chłodne, umiarkowane
zimne (Hess 1974; Paryska, Paryski 1995). Klimat tatrzański jest kształtowany przez
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napływ mas powietrza zarówno polarnomorskiego, arktycznego jak i zwrotnikowego.
Takie zróżnicowanie mas powietrza powoduje częste zmiany pogody, niska jest średnia
temperatura roczna, a duże amplitudy powietrza w ciągu doby (Paryska, Paryski 1995;
Żmudzka 2011). Na całym obszarze temperatura spada wraz ze wzrostem wysokości –
średnio ok 0,5ºC/100 m. Żmudzka (2011) w przeprowadzonych badaniach w okresie
1966-2006 zauważyła wzrost średniej temperatury powietrza o 0,02 ºC rocznie.
Kształtuje to także liczbę dni z silnym mrozem, która u podnóża Tatr wynosi ok 30,
natomiast na najwyższych szczytach 120 (Hess 1996). Najcieplejszym miesiącem jest
lipiec, najchłodniejszym luty (Cobel-Tokarska 2008). Na terenie Tatr często występują
zamglenia, zachmurzenia oraz silne wiatry, głównie z kierunku zachodniego
i południowo – zachodniego. Wpływają one na topnienie pokrywy śnieżnej, a także na
stan szaty roślinnej, np. wiatrołomy. Wielkość opadów wzrasta wraz z wysokością n.p.m,
a zróżnicowanie ich jest także zależne od ekspozycji stoku (Żmudzka 2010). Zauważalne
są znacznie większe wartości opadów po stronie północnej stoków tatrzańskich (Hess
1974, 1996). Średnia roczna suma opadów przekracza 1500 mm, maksimum przeważnie
w czerwcu, lipcu, natomiast minimum – luty (Żmudzka 2010, 2013). Długość zalegania
pokrywy śnieżnej to około 5-8 miesięcy; jej długość a także miąższość wzrasta wraz
z wysokością nad poziomem morza. W wyższych partiach Tatr pokrywa śnieżna może
utrzymywać się nawet ok 290 dni w roku (Żmudzka 2011).
Główną granią Tatr przebiega wododział między zlewiskami Morza Bałtyckiego
i Morza Czarnego (Żelazny i in. 2015). W Tatrach licznie występują źródła, potoki, rzeki,
wodospady, jeziora oraz obszary krasowe (Łajczak 1996; Cobel-Tokarska 2008).
Powyższe czynniki wpłynęły na przestrzenne zróżnicowanie gleb. W piętrze turni
i hal występują litosole, regosole, rankery i rędziny inicjalne, które wykazują cechy
nieciągłości

i

początkowych

faz

rozwojowych.

Piętro

boru

górnoreglowego

i kosodrzewiny tworzą gleby bielicowe, rankery i rędziny butwinowe, które cechują się
zbliżonymi właściwościami chemicznymi do butwiny. W reglu dolnym, w zależności od
położenia i występującej skały macierzystej, wykształciły się gleby: w Tatrach
Zachodnich – rędziny brunatne, pararędziny oraz brunatne, a w Tatrach Wysokich –
gleby bielicowe (Komornicki, Skiba 1996).
Układ piętrowy i charakter roślinności obszaru Tatr uwarunkowany jest głównie
przez wysokość nad poziomem morza, rodzaj podłoża, ekspozycję oraz nachylenie rzeźby
terenu. Najniżej położonym piętrem roślinnym jest regiel dolny (do 1250 m n.p.m.).
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W jego skład wchodzą lasy bukowo-jodłowe z domieszką jaworu i świerka bądź jodły.
Kolejne piętro sięgające do 1500 m n.p.m. to regiel górny – zdecydowanie dominuje
świerk pospolity, w wyższych partiach spotykane są domieszki limby, sosny, brzozy czy
też modrzewia. Do wysokości 1800 m n.p.m. rozciąga się piętro kosodrzewiny (piętro
subalpejskie), następnie do 2150-2300 m n.p.m. piętro hal (alpejskie), w którym głównie
dominują murawy wysokogórskie. W zależności od podłoża, na jakim wykształciły się
zbiorowiska roślinne wyróżniamy: zespół situ skuciny i boimki dwurzędowej Oreochloo
distichae-Juncetum trifidi na podłożu kwaśnym oraz zespół kostrzewy pstrej Festuco
versicoloris-Seslerietum tatrae na podłożu węglanowym (Piękoś-Mirek, Mirek 1996a).
Zbiorowisko boimki dwurzędowej Oreochloetum distichae subnivale przeważa na
najwyżej położonym piętrze turniowym. Szatę roślinną na tej wysokości buduje jeszcze
około 120 gatunków roślin naczyniowych i porostów (Piękoś-Mirek, Mirek 1996a).
Ostatnim sięgającym po najwyższe szczyty tatrzańskie jest piętro turniowe (subniwalne)
z najbardziej wytrzymałymi gatunkami mchów, porostów i roślin np. niskich muraw
z boimka dwurzędową na czele (Piękoś-Mirek, Mirek 1996a; Cobel-Tokarska 2008).

5.1 Obszar badań
Obszar badań objął okolice Kasprowego Wierchu, Beskidu, Dolinę Gąsienicową
i Czerwone Wierchy (Kopa Kondracka, Ciemniak; Ryc. 15). Kasprowy Wierch jest
szczytem Tatr Zachodnich o wysokości 1987 m n.p.m. Zbudowany jest ze skał
krystalicznych (głównie granodioryty i pegmatyty) należy do tzw. wyspy krystalicznej
Goryczkowej (Nyka 2007).

Jest to płat granodiorytów położony między Beskidem

a Kopą Kondracką (Tatry Zachodnie), ponad dolinami Kasprowa, Goryczkowa,
Gąsienicowa i Cicha Liptowska (Passendorfer 1971). W latach 1935-1936 wybudowano
kolej linową, co spowodowało wzrost eksploatacji i wzmożenie ruchu turystycznego
(Paryska, Paryski 1995).
Beskid jest natomiast ostatnim, patrząc w kierunku wschodnim, szczytem Tatr
Zachodnich, o wysokości 2012 m n.p.m., od Tatr Wysokich oddziela go przełęcz Liliowe,
a od Kasprowego Wierchu – Sucha Przełęcz. Zbudowany jest z granitów położonych na
skałach osadowych (skały wapienne) i podobnie jak Kasprowy Wierch, należy do wyspy
krystalicznej Goryczkowej. Ze względu na bliskość stacji kolei linowej szczyt jest licznie
odwiedzany przez turystów (Paryska, Paryski 1995).
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Kopa Kondracka – to najniższy ze szczytów zaliczanych do grupy Czerwonych
Wierchów o wysokości 2005 m n.p.m. Podobnie jak dwa poprzednie szczyty wchodzi
w skład wyspy krystalicznej, jej część szczytowa (powyżej 1930 m) pokryta jest czapą
skał metamorficznych i alaskitów, pozostałą budują skały osadowe. Występuje tam
zróżnicowanie florystyczne: zbiorowiska wapieniolubne w niższych partiach szczytu,
w wyższych zaś granitolubne.
Ciemniak (2096 m n.p.m.) jest najdalej wysuniętym na zachód szczytem masywu
Czerwonych Wierchów. Zbudowany jest z dolomitów z przeławiceniami wapieni, jego
część tzw. Twardy Grzbiet w górnej części północno-zachodniej grani przykrywają
twarde skały krystaliczne. Występują tu zarówno rośliny podłoża wapiennego, jak
i granitowego. Charakterystyczna dla masywu Czerwonych Wierchów jest roślina sit
skucina (Juncus trifidus), która nadaje jej czerwone zabarwienie już w połowie lata.

Ryc. 15. Obszar badań. Pomiary - rejon szczytów i szlaki prowadzące do nich

Dolinę Gąsienicowę, czyli południowo-zachodnia odnogę doliny Suchej Wody,
charakteryzuje typowa rzeźba polodowcowa, którą cechuje duża liczba jezior cyrkowych,
zwały moren i wygłady lodowcowe. Budowa geologiczna jest bardzo urozmaicona:
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południowo-wschodnia część zbudowana jest głównie z granodiorytów, od północy
i północnego zachodu przylega do nich wąski pas łupków i piaskowców kwarcytowych
oraz gruboławicowe wapienie i dolomity. Zachodnią część obszaru budują skały „wyspy
krystalicznej”

(Michalik

1983).

Obszar

pokryty

jest

osadami

związanymi

ze zlodowaceniem, które podczas procesów środowiskowych były w różny sposób
formowane. Zróżnicowane podłoże wpływa na różnorodność profilów glebowych, które
są w różnym stopniu wykształcone, a także obecność fragmentów pozbawionych
pokrywy glebowej. W południowo-wschodniej części dominują gleby litogeniczne
wykształcone ze skał węglanowych. Na najwyższych szczytach i graniach znajdują się
litosole, niżej zaś regosole i rankery bielicowe, które pokrywają większą część skał
„wyspy krystalicznej”. Niżej występują rankery butwinowe, rankery bielicowe i regosole
bielicowe, mniejszą powierzchnię zajmują gleby litogeniczne, zaś najniżej położone
tereny zajmują głównie gleby bielicowe i bielice (Komornicki, Skiba 1996). Hala
Gąsienicowa poprzez swoją lokalizację stanowi korytarz dla wiatrów wiejących
z północy i południa (Baranowski 1999). Średnia roczna temperatura na stacji jest o ok.
2° wyższa niż na Kasprowym Wierchu (Zwijacz-Kozica 2010 a,b). Intensywne
pasterstwo na Hali Gąsienicowej przekształciło i zubożyło roślinność (Sokołowski 1982).

5.2 Obiekt badań
Przedmiotem badań jest roślinność wybranych fragmentów piętra alpejskiego
i subalpejskiego, określana mianem muraw wysokogórskich. Termin ten oznacza zespoły
roślinne występujące powyżej górnej granicy lasu, nie stanowią one jednak jednej grupy;
zbiorowiska są na tyle różne, że tworzą odrębne klasy (Troll 1973). Charakterystyczna
dla muraw wysokogórskich jest przewaga bądź nawet wyłączność gatunków
wysokogórskich w ich składzie florystycznym. Analizując mapę roślinności rzeczywistej
dla terenu Kasprowego Wierchu, największy udział w powierzchni szczytowej kopuły
mają murawy alpejskie (mapa roślinności rzeczywistej w skali 1:10 000; Kozłowska, Plit
2002;

Kozłowska

2006,

Ryc.

16).

Tatrzańska

roślinność

piętra

alpejskiego

i subalpejskiego wykazuje różny stopień naturalności: murawy powypasowe są
zbiorowiskami pochodzenia antropogenicznego, natomiast murawy alpejskie tworzy
roślinność naturalna (Kozłowska 2006). Murawy alpejskie są narażone na wysoką
insolację oraz przegrzewanie, jednocześnie silne i zimne wiatry powodują duży ubytek
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wody.

Roślinność

wykształciła

szereg

mechanizmów

ochronnych

w

postaci

gruboszowatości liści i pokrycia powierzchni kutnerem i woskiem. Ze względu na duże
wysokości n.p.m. rośliny te są mniejsze i rzadsze. Niewielki wzrost chroni przed
niekorzystnym działaniem zimowych wiatrów i sprawia, że cała roślina może „schować
się” pod warstwą śniegu. Większość roślin wysokogórskich – to rośliny wieloletnie,
mogące odrastać w razie skrócenia okresu wegetacyjnego z części podziemnych
(Matuszkiewicz 2001). Wiele roślin rozmnaża się wegetatywnie, dodatkowym ich atutem
jest wiatropylność (Paryska, Paryski 1995) lub poprzez wykształcenia zamiast kwiatów
nowej

rośliny

tzw.

pseudożyworodność

(Skrzydłowski

2010).

Część

roślin

wysokogórskich ma także poprzez dużą zawartość chlorofilu zielone liście, pozwala to na
szybką wegetację, kwitnienie i szansę na zawiązanie owoców po ustąpieniu śniegów
(Kozik 2004). Ważnym czynnikiem determinującym sposób wegetacji, jest rzeźba stoku
(Kozłowska 1999). Rośliny rosnące na piargach mają silnie rozwinięty system
korzeniowy i wzrastają w sposób darniowy. Ważne znaczenie ma także mikroklimat
siedliska oraz długość zalegania pokrywy śnieżnej. Siedliska suche porastają murawy
porostowe, a wilgotne i zimne – torfowcowe i wyleżyskowe.

Ryc. 16. Mapa roślinności rzeczywistej (Kozłowska, Plit 2002)
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Spośród wymienionych najmniej czasu na rozwinięcie się, zakwitnięcie i zakończenie
cyklu wegetacyjnego mają gatunki zbiorowiska wyleżyskowego (Kozłowska, Jakomulska
1999, Kozłowska i in. 1999). Gdy wydłuża się okres zalegania pokrywy śnieżnej, gatunki
o wyższych wymaganiach termicznych ustępują miejsca gatunkom odporniejszym,
rosnącym w wyższych partiach gór a to zaburza strukturę zbiorowisk (Balcerkiewicz
1984). Na obszarze Tatr murawy wysokogórskie zajmują ok 30% powierzchni;
największą dominacją na obszarze Kasprowego Wierchu odznaczają się: murawa
alpejska postać piargowa z sitem skuciną (Oreochloo distichae-Juncetum trifidi postać
piargowa z Juncus trifidus); alpejska typowa (Oreochloo distichae-Juncetum trifidi
typicum); alpejska wyleżyskowa (Oreochloo distichae-Juncetum trifidi w kompleksie
z Salicetea herbaceae); alpejska na podłożu węglanowym (Festuco versicolorisAgrostietum); fragmenty muraw alpejskich na półkach skalnych (Oreochloo distichaeJuncetum trifidi). Niektóre niżej położone płaty muraw piętra alpejskiego lub
subalpejskiego były użytkowane pastersko, co spowodowało zmianę ich naturalności –
nawiązują składem florystycznym do muraw bliźniczkowych, z większym udziałem
mietlicy skalnej (Agrostis rupestris) oraz śmiałka pogiętego (Deschampsia flexuosa),
gatunków chętniej zasiedlających intensywnie wydeptywane lub spasane siedliska
wysokogórskie (Balcerkiewicz 1984). Na terenie Hali Gąsienicowej dominują murawy
powypasowe świeże i suche (zbior. z Festuca picta); powypasowe wilgotne (zbior.
z Deschampsia flexuosa, Nardetum); zbiorowiska borówki czernicy w kompleksie
z zaroślami kosodrzewiny (zbior. z Vaccinium myrtillus w kompleksie z Pinetum mugho
carpaticum silicicolum; Kycko 2012). Obszar Czerwonych Wierchów, głównie Kopa
Kondracka

i

Ciemniak

charakteryzuje

występowanie

nawapiennych

muraw

wysokogórskich (Seslerion tatrae) głównie murawa alpejska postać piargowa z sitem
skuciną (Oreochloo distichae-Juncetum trifidi postać piargowa z Juncus trifidus) oraz
murawa alpejska wyleżyskowa (Oreochloo distichae-Juncetum trifidi w kompleksie
z Salicetea herbaceae; Perzanowska, Mróz 2004). W miejscach wychodni skał
bezwapiennych występują wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) oraz
bezwapienne

wyleżyska

śnieżne

(Salicion

herbaceae;

Matuszkiewicz

2001).

Zdecydowanie największą powierzchnię zajmuje najbardziej typowy dla związku Juncion
trifidi tatrzański zespół Oreochloo distichae-Juncetum trifidi (Górski 2002). Murawy
acydofilne piętra subniwalnego charakteryzuje mniej zwarta ruń w porównaniu do muraw
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acydofilnych w piętrze alpejskim. Zwarte i typowo wykształcone murawy acydofilne
(Oreochloo distichae-Juncetum trifidi) porastają północno-zachodnie zbocza Kopy
Kondrackiej („czapka krystaliczna” Czerwonych Wierchów; Mróz, Perzanowska 2004).
Nazwa Czerwonych Wierchów pochodzi od czerwono – brązowej barwy, jaką nadaje
stokom sit skucina (Juncus trifidus; Paryska, Paryski 2004).

Ryc. 17. Procentowy udział zbiorowisk roślinności rzeczywistej w buforze 10 metrów odległości od szlaku
(Opracowanie własne na podstawie mapy roślinności rzeczywistej)

Oprócz tej rośliny w skład murawy wchodzą również: boimka dwurzędowa
(Oreochloa disticha) i kosmatka brunatna (Luzula alpino-pilosa). W bezpośrednim
sąsiedztwie szlaków (w buforze 10 m od szlaku) obserwuje się murawy alpejskie
i powypasowe oraz borówczyska (Ryc. 17).
Na podstawie wykazu cennych składników flory Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska (aktualizacja z dnia 18.04.2012)23, a także mapy roślinności rzeczywistej
(Kozłowska, Plit 2002) wybrano i poddano szczegółowej analizie dominujące gatunki
muraw wysokogórskich tj.: sit skucina (Juncus trifidus), boimka dwurzędowa (Oreochloa
disticha), mietlica skalna (Agrostis rupestris), śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa),
kostrzewa niska (Festuca airoides), kostrzewa barwna (Festuca picta), kosmatka
brunatna (Luzula alpino-pilosa), bliźniczka psia trawka (Nardus stricta; Ryc. 18).
Sit skucina (Juncus trifidus) jest odpornym gatunkiem posiadającym małe
23

http://siedliska.gios.gov.pl/index.php/przewodniki-metodyczne/pojedyncze-metodyki/dla-siedliskprzyrodniczych (30.09.2016).
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wymagania siedliskowe, ponadto jest to ekspansywny gatunek (Wysocki, Sikorski 2000;
Gąsienica-Byrcyn 2002). Roślina tworzy gęste i zwarte darnie o wysokości nawet do 30
cm. Ma silny system korzeniowy – dzięki temu, występując nawet na bardzo stromych
stokach (Matuszkiewicz 2001). Porasta stoki, upłazy i szczeliny skalne na podłożu
wapiennym. Zarówno liście, przewyższające kwiatostan, jak i łodyga są cienkie,
nitkowate (Grau i in. 1984). Zakwita w lipcu, owoce dojrzewają pod koniec sierpnia i we
wrześniu, w tym okresie zaczynają również czerwienieć liściowe podsadki.
Boimka dwurzędowa (Oreochloa disticha) to gatunek charakterystyczny razem
z sitem skuciną dla klasy (Cl.) Juncetea trifidi (Matuszkiewicz 2001). Jest odporna na
mróz i wiatr, nawet w warunkach bezśnieżnych wytrzymuje mrozy. Ponadto jest rośliną
wytrzymałą na suszę, gromadzi rosę w gęstych kępkach liści (Pawłowska 1955).
Mietlica skalna (Agrostis rupestris) – to wąskolistna trawa rosnąca w kępach,
o wzniesionych 5-20 cnetymetrowych źdźbłach (Grau i in. 1984). Blaszki liściowe ma
zwinięte a jej wiecha osiąga długość do 4 cm; kwitnie w lipcu i sierpniu. Występuje
zarówno w murawach, jak i na pastwiskach górskich, ma typowo piargowy charakter
(Górski 2002) i cechuje się odpornością na wydeptanie (Matuszkiewicz 2001;
Radwańska-Paryska, Paryski 2004). Mirek i Piękoś-Mirek (2007b) określają mietlicę jako
gatunek rodzimy, który zaadaptował się do siedlisk antropogenicznych.
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Ryc. 18. Dominujące gatunki muraw wysokogórskich (fot. M. Kycko, M. Oprządek; źródło 24)

Śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa) jest wieloletnią byliną kępkową
z rodziny wiechlinowatych. Ma bardzo małe wymagania siedliskowe (Rostafiński i in.
1973; Piękoś-Mirek i in. 1996a; Radwańska-Paryska 2004). Liście są żywozielone,
bardzo cienkie i wiotkie, natomiast kwiaty pojawiają się od lipca do sierpnia w postaci
wiechy, często kłoski są o zabarwieniu fioletowym (Matuszkiewicz 2001).
Kostrzewa niska (Festuca airoides) i kostrzewa barwna (Festuca picta) należą do
rodziny wiechlinowatych, tworzą gęste kępki (Pawłowska 1955; Matuszkiewicz 2001).
Kostrzewa niska (Festuca airoides) wystepuje w formie żyworodnej. Blaszki liści
zakrzywione, nitkowate o szerokości do 0,7 cm; źdźbło ma trzy międzywęźla;
powierzchnia liści ostra, chropowata; kwiaty zebrane w kłoski tworzące luźne, zwisające
wiechy. Kostrzewa ma bardzo małe wymagania siedliskowe. Kostrzwa barwna (Festuca
picta) różnicuje się jedynie barwą kwiatostanu, często czerwony odcień.
Kosmatka brunatna (Luzula alpino-pilosa) należąca do rodziny sitowatych, rośnie
zwartymi łanami w zbiorowiskach wyleżyskowych w wilgotnych źlebach, na żwirkach,
24

http://eol.org/data_objects/29637932 (10.01.2017).
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piargach, skałach i brzegach potoków (Skrzydłowski 2010). To roślina zielona
o szerokich liściach ok. 2-7 mm, osiąga wysokość do 30 cm (Mirek, Piękoś-Mirek
2007a). Zakwita na przełomie lipca-sierpnia. Kwiatostan ma rozpierzchły i rozgałęziony.
Kwiaty niepozorne i drobne, rosnące na szypułkach, zebrane po 2-3, mają kolor
ciemnobrunatny lub prawie czarny (Mirek, Piękoś-Mirek 2007a).
Bliźniczka psia trawka (Nardus stricta) to roślina tworząca gęste kępy, rośnie
głównie w miejscach suchych, na bardzo jałowej glebie (wskaźnik gleb ubogich w azot).
Występuje na nasłonecznionych stokach, zajmuje wielkie przestrzenie, na pastwiskach
niepożądana gdyż wypiera lepsze trawy, a zarazem jest trudna do koszenia i odporna na
wydeptanie (Rostafiński, Seidl 1973; Radwańska-Paryska 1988; Matuszkiewicz 2001).

6. Metodyka badań
Podstawą niniejszej rozprawy są dane pozyskane w trakcie badań terenowych,
które zostały zrealizowane w latach 2011-201425. Pomiary rozpoczęły się od wyboru
terenu badań oraz poligonów badawczych, część poligonów została narzucona poprzez
funkcjonującą w TPN oraz PKL sieć monitoringu roślinności. Wszystkie poligony zostały
podzielone na: (a) obszary wydeptywane, czyli zlokalizowane w bezpośrednim
sąsiedztwie szlaków, w miejscach wyraźnie zniszczonych przez turystów (znajdujących
się w wykazie TPN); (b) referencyjne, czyli znajdujące się w pewnym oddaleniu od
poligonów wydeptywanych – zazwyczaj było to w oddaleniu 10 m (poligony te
znajdowały się w transekcie poprzecznym do obszarów wydeptanych na siedliskach
o podobnych warunkach); (c) obszary rekultywowane, czyli obszary wyodrębinione przez
TPN z ograniczonym dostępem, np. przez fladry, czy maty jutowe. Na wszystkich
obszarach badawczych wybrane zostały homogeniczne kępy poszczególnych gatunków
(wszystkie pomiary przeprowadzone zostały na gatunkach, by wyeliminować ewentualny
wpływ innych gatunków, skał i gleby na zmienność cech spektralnych). Lokalizacja
poligonów badawczych została udokumentowana pomiarem GPS Trimble GeoXT
z dokładnością wynoszącą około 50-70 cm, by w kolejnych okresach analizować te same
poligony. Założeniem badawczym było, by wszystkie poligony badać na początku sezonu
wakacyjnego, a następnie powtórzyć badania na koniec wakacji. Założenie to było trudne
25

W roku 2013, na prośbę TPN z racji na realizację projektu dedykowanemu ochronie Czerwonych
Wierchów przed turystyczną degradacją szlaków i okolic, do podstawowych powierzchni badawczych
dodano obszar Czerwonych Wierchów (Kopa Kondracka, Ciemniak).
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do realizacji, głównie ze względów na trudne warunki pogodowe panujące w lipcu, gdyż
badania spektrometryczne wymagają suchych obiektów, inaczej woda znajdująca się na
liściach absorbuje promieniowanie fałszując pomiar.

Ryc. 19. Schemat metodyki badawczej (Opracowanie własne)

Na wszystkich poligonach zmierzone zostały charakterystyki spektralne całych
kęp roślinności spektrometrem ASD FieldSpec 3 za pomocą światłowodu rejestrującego
sygnał dochodzący pod kątem 25o (w pierwszym roku badań) oraz z racji na zmienność
warunków

oświetlenia

słonecznego,

wszystkie

pomiary

wykonane

zostały

w identycznych warunkach poprzez pomiar sondą ASD PlantProbe, która posiada własne
źródło promieniowania pozwalając wykonać pomiary w identycznych warunkach
oświetlenia. Na tych samych roślinach przeprowadzono pomiary zawartości chlorofilu,
fluorescencji chlorofilu, akumulowanej energii PAR oraz stresu wodnego (pomiar
temperatury radiacyjnej powierzchni liści oraz temperatury termodynamicznej powietrza;
Ryc.

19). Kolejnym krokiem było opracowanie i obliczenie teledetekcyjnych

wskaźników i parametrów roślinności, które zostały kolejno poddane analizie
statystycznej.

Pomierzone

parametry

biofizyczne

posłużyły

do

weryfikacji

teledetekcyjnych wskaźników roślinności pozyskanych z charakterystyk spektralnych.
Wybrano istotne statystycznie wskaźniki, które obrazują kondycję badanych gatunków.
W analizach wykorzystano także mapy utworów geologicznych, glebowych, spadków
oraz ekspozycji terenu (analiza wpływu komponentów środowiska na stan roślinności).
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6.1 Wybór poligonów badawczych
Głównymi kryteriami wyboru obszarów badawczych była intensywność ruchu
turystycznego na terenie wysokogórskim Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz
dostępność terenu (w tym do źródeł prądu elektrycznego niezbędnego do ładowania
urządzeń pomiarowych). Wybrano następujące obszary: Dolina Gąsienicowa, Beskid,
Kasprowy Wierch, Czerwone Wierchy (Kopa Kondracka, Ciemniak; Ryc. 20). Na
każdym z tych obszarów wybrano zestawy poligonów reprezentujących kępy
homogenicznych płatów poszczególnych gatunków deptanych, referencyjnych oraz
rekultywowanych (jeśli takie obszary znajdowały się w pobliżu danego poligonu).
Kluczowe poligony badawcze znalazły się na stałych powierzchniach monitoringowych
TPN oraz PKL.

Ryc. 20. Obszary badawcze (Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Tatrzańskiego
Parku Narodowego, dane wektorowe, zobrazowanie IKONOS z 2004 roku)

Na podstawie lokalnego rozpoznania terenu oraz map degradacji powierzchni
wzdłuż szlaków TPN przyjęto, że powyżej 10 m od szlaku prawdopodobieństwo
wydeptywania jest niewielkie i pomiary z tych miejsc przyjęto jako pomiary referencyjne.
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Badania wykonano w podziale na trzy grupy obrazujące stan roślinności:
-

zwarte murawy wysokogórskie, zlokalizowane ponad 10 m od szlaku,
określone w dalszej części pracy mianem obszarów referencyjnych,

-

wydeptywane murawy wysokogórskie, zlokalizowane w najbliższej odległości
wzdłuż szlaku, wyznaczone w oparciu o warstwę rozdepczysk uzyskaną
z TPN, określone w dalszej części pracy mianem obszarów wydeptywanych,

-

murawy wysokogórskie obszarów poddanych rekultywacji poprzez rozłożenie
mat jutowych umożliwiających rozwój roślinności, a także w miejscach przy
szlaku gdzie ruch turystyczny ograniczony został przez fladry – w dalszej
części pracy nazwane obszarami rekultywowanymi.

6.2 Pomiary terenowe
Pomiary terenowe służyły do pozyskania charakterystyk spektralnych wybranych
gatunków muraw wysokogórskich, a także oceny chlorofilu, fluorescencji chlorofilu,
stresu wodnego, ilości promieniowania fotosyntetycznie czynnego PAR. Schemat
badawczy polegał na następującej kolejności: (a) identyfikacja poszczególnych
homogenicznych gatunkowo kęp; (b) założeniu klipsów LeafClip służących zaciemnieniu
fragmentu liści do wygaszenia procesów fotosyntezy (czas oczekiwania 30 min); (c)
wykonaniu pomiarów spektrometrycznych; (d) wykonaniu dokumentacyjnych zdjęć
fotograficznych; (e) wykonaniu pomiarów zawartości chlorofilu, fluorescencji chlorofilu
(z adaptacją do ciemności oraz bez adaptacji); (f) pomierzeniu temperatury
termodynamicznej powietrza oraz radiacyjnej powierzchni liści; (g) pomiarów
akumulowanej energii fotosyntetycznie czynnej (PAR0, PARc, PARt, PARs). Dla każdego
pomiaru

wykonano

10

powtórzeń.

Badania

spektrometryczne

przeprowadzono

z wykorzystaniem spektrometru ASD FieldSpec 3 oraz światłowodu rejestrującego
dopływ promieniowania pod kątem 25o z powierzchni terenu wynoszącej około 1 m2
(w pierwszym roku badań, Ryc. 21), a także sondy ASD PlantProbe. Przed każdą serią
pomiarów spektrometr był kalibrowany wzorcem bieli, jakim był spektralon26 (Ryc. 22).
Zastosowanie sondy pozwoliło na precyzyjne zbadanie parametrów danego gatunku bez
26

Spektralon – teflonowa płyta pokryta siarczanem baru (SG 33151 Zenith Lite Reflectance Target),
używana do kalibracji, o powierzchni 20x20cm odbijająca 95% padającego promieniowania w zakresie 250
– 2500 nm (FieldSpec® 3 User Manual, 2010).
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wpływu otoczenia na wartość krzywej odbicia spektralnego badanych gatunków. Łącznie
wykonano 7295*25 pomiarów spektrometrycznych, gdyż 25 niezależnych pomiarów było
automatycznie uśrednianych i zapisywanych jako jeden z 7295 pomiarów, co oznacza, że
niniejsze badania bazują na 182 375 niezależnych pomiarów (Tabela 4). W każdym
poligonie pomiarowym starano się zbadać wszystkie gatunki (wariant wydeptywany
i referencyjny), które objęte były przedmiotem badań, powtarzano także pomiary
w każdym roku badawczym w tych samych poligonach pomiarowych.

Ryc. 21. Fragment ortofotomapy z 2012 roku z warstwą rozdepczysk (rozdepczyska.shp, obszar
zaznaczony żółtą barwą) zweryfikowaną przez Pracowników TPN i z lokalizacją punktów
monitoringowych PKL (Opracowanie własne na podstawie danych wektorowych pozyskanych
z Tatrzańskiego Parku Narodowego)

Pomiary bioradiometryczne wykonano także we wszystkich poligonach
badawczych w celu potwierdzenia, weryfikacji informacji spektralnej pozyskanej
z uzyciem spektrometru FieldSpec 3. Pomiar zawartości chlorofilu wykonano miernikiem
Chlorophyll Content Meter CCM-20027 (Ryc. 23). W każdym z badanych poligonów
wykonano dla każdego z badanych gatunków od 10-20 pomiarów zawartości chlorofilu

27

Miernik wykorzystuje zakres promieniowania czerwonego i podczerwonego.
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w różnych partiach liści danej rośliny. Stan aparatu fotosyntetycznego oceniono za
pomocą pomiaru fluorescencji chlorofilu przy użyciu fluorymetru Plant Stress Meter
(PSM Mark II; Ryc. 24).

Ryc. 22. a) ekran SG 33151 Zenith Lite Reflectance Target, b) pomiary spektrometryczne z użyciem
Spektrometru ASD FieldSpec 3 oraz światłowodu, c,d,e) pomiary spektrometryczne z użyciem
Spektrometru ASD FieldSpec 3 oraz sondy kontaktowej ASD PlantProbe, f) ekran kalibracyjny P/N
A122634 Leaf clip użyty do kalibracji sondy kontaktowej badającej bezpośrednio roślinność, (fot.
A. Ochtyra, B. Zagajewski, A. Modzelewska, M. Kycko)

54

Tabela 4. Liczba pomiarów spektrometrycznych dla każdego z badanych gatunków, * każdy pomiar to
średnia z 25 pomiarów
Liczba pomiarów
Liczba pomiarów Liczba pomiarów
Liczba
Liczba
w miejscach
w miejscach
w miejscach
poligonów pomiarów * wydeptywanych
referencyjnych * rekultywowanych*
*
62
1303
612
691
Sit skucina
Boimka
dwurzędowa

32

628

287

341

-

Mietlica skalna

98

1975

906

1029

40

Śmiałek pogięty

6

106

53

53

-

Kostrzewa niska

13

270

165

105

-

Kostrzewa barwna

28

529

205

284

40

Kosmatka
brunatna
Bliźniczka psia
trawka

77

1611

730

841

40

45

873

457

416

-

Pierwszy etap polegał na adaptacji do ciemności (zaciemnienie fragmentu liścia
klipsem), po około 30 min. zaciemnienia, wykonano pomiar (pozwoliło to wzbudzić
impulsem światła wszystkich cząstek chlorofilu). Zmierzone wartości fluorescencji:
Fv/Fm, t1/2 oraz parametry uzyskane bez adaptacji roślin do ciemności – Fv’/Fm’ oraz
t1/2’. Na każdym z poligonów (wydeptywanych, referencyjnych oraz rekultywowanych)
przeprowadzono

dla

każdego

badanego

gatunku

10

pomiarów

fluorescencji

z zaciemnieniem oraz 10 pomiarów bez zaciemnienia (Ryc. 24).
Pomiary prowadzone z użyciem światłowodu dla badanych gatunków
zaprezentowano w publikacjach (Kycko 2012, Kycko i in. 2012). Zaobserwowano
wówczas zmienna charakterystykę spektralną dla poligonów badawczych leżących przy
szlaku, roślinność miała mniej wody, chlorofilu a także miała uszkodzenia struktur
komórkowych. Jednakże pomiar był zebrany z wpływem prześwitów gleby, co
spowodowało w kolejnych latach ograniczenie się tylko do pomiarów wykonanych
z użyciem sondy kontaktowej ASD PlantProbe.
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Ryc. 23. Pomiar chlorofilu przy szlaku (fot. B. Zagajewski, A. Modzelewska)

Ryc. 24. Pomiar fluorescencji fluorymetrem Plant Stress Meter (PSM Mark II) z uzyciem klipsów do
zaciemnienia fragmentu liścia w celu wygaszenia procesów fotosyntezy (fot. A. Modzelewska)
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Aby ocenić zdolności absorpcji promieniowania fotosyntetycznie czynnego
APAR (ang. Absorbed Photosynthetically Active Radiation) zmierzono ceptometrem
liniowym AccuPAR PAR-8028 składowe bilansu energetycznego: ilość promieniowania
docierającego do baldachimu rośliny (PAR0); promieniowanie odbite przez rośliny
(PARc); promieniowanie transmitowane przez rośliny (PARt); promieniowanie odbite od
podłoża (PARs). Na każdym z poligonów wykonano pomiary w 5 seriach pomiarowych
(Ryc.

25). Do dalszej analizy wykorzystano wartość średnią APAR i PARo, które

posłużyły do obliczenia frakcji względnej energii akumulowanej – fAPAR według
następującego wzoru: fAPAR=APAR/PARo (Weiss, Baret 2011).

Ryc. 25. Pomiar ceptometrem liniowym AccuPAR PAR-80 ilości światła wykorzystywanego w procesie
fotosyntezy (fot. A. Modzelewska)

Ryc. 26. Pirometr iRtecMiniRay-100 (fot. M. Kycko; B. Zagajewski)

28

AccuPAR Model PAR-80, Operator's Manual. Ver.3.4, 2001, Decagon Devices, Pullman, Washington,
USA, wyposażonego w detektor o długości 80 cm, w którym co 1 cm umieszczonych jest 80 fotodiod
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Ocena zdolności ewapotranspiracji objęła pomiar temperatury termodynamicznej
powietrza (ta) i radiacyjnej baldachimu roślin (ts) z dokładnością 0,1ºC. Wykorzystano do
tego zakres podczerwieni termalnej oraz pirometr IRtec MiniRay 100 (Eurotron
Instruments S.p.A., Mediolan, Włochy; Ryc. 26). Różnica temperatur pozwala określić
stres wodny poprzez wartość wskaźnika temperaturowego ts-ta. W każdym z badanych
poligonów dla wszystkich gatunków muraw wysokogórskich przeprowadzono serię 10
pomiarów ts oraz 10 pomiarów ta. Pomiary przeprowadzono zgodnie z parytetem 30:1
oznacza to, że jeśli odległość od rośliny wynosiła 30 jednostek to średnica z jakiej
zbierana była informacja wynosiła 1 jednostkę. W praktyce dokonując pomiaru
pojedynczego gatunku roślinnego pomiar wykonano w odległości około 3 m od badanej
kępy z koła o średnica około 10 cm odzwierciedlającej baldachim danego gatunku.

6.3 Obliczenie teledetekcyjnych wskaźników roślinności
Spektra pozyskane w trakcie badań spektrometrycznych ASD FieldSpec 3
wyeksportowano do formatu ASCII, następnie przetworzono w programie Statistica 13
i Excel. Pozwoliło to obliczyć teledetekcyjne wskaźniki roślinności w poszczególnych
okresach badawczych oraz płatach (Tabela 5) oraz porównać krzywe odbicia
spektralnego.
Tabela 5. Teledetekcyjne wskaźniki roślinności ujęte w badaniach
Zastosowanie

Symbol
WRDVI
ARVI

Ocena ogólnego
stanu roślinności

TVI

Nazwa
Wide Dynamic Range Vegetation
Index
Atmospherically Resistant
Vegetation Index
Triangular Vegetation Index

Normalized Multi-band Drought
Index
Green Normalized Difference
GNDVI
Vegetation Index
Modified Normalized Difference
mNDVI705 Vegetation Index 705
Vogelmann Red Edge Index 2
VREI2
NMDI

Ocena ilości
barwników
fotosyntetycznie
czynnych

Wzór
WRDVI=(0,2* R860- R650)/(0,2*
R860+ R650)
ARVI={[R860-(2* R650- R470)]/[
R860+(R650- R470)]}
TVI = 0,5 * [120 * (R750- R550) – 200
* (R670- R550)]
NMDI={[R860-(R1640R2130)]/[R860+(R1640-R2130)]}
GNDVI=(R860- R550)/ (R860+ R550)

SRPI

Simple ratio pigment index

mNDVI705=(R750R705)/[R750+R705-(2*R445)]
VREI2=(R734-R747)/(R715+R726)
REPI = 700 + 40* {[(R670 + R780)/2 –
R700]/(R740 – R700)}
SRPI=R800/R635

CRI2

Carotenoid Reflectance Index 2

CRI2=(1/R510)-(1/R700)

ARI2

Anthocyanin Reflectance Index 2

ARI2=R800*[(1/R550)-(1/R700)]

CTR2

Carter

CTR2 = R695 / R760

REPI

Red Edge Position Index
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Symbol

Nazwa

Wzór

LIC2

Lichtenthaler

LIC2 = R440 / R690

GM2

GM2 = R750 / R700

GI

Gitelson i Merzlyak
Greenness Index

XES

Xantophyll epoxidation state

XES=R531

SI

Stress Index
Red/Green Ratio;
Antocyjany/chlorofil
Ratio analysis of reflectance
spectra algorithm chlorophyll a
Ratio analysis of reflectance
spectra algorithm chlorophyll b
Ratio analysis of reflectance
spectra algorithm carotenoind

SI=R710/R810

RGR
RARSa
RARSb
RARSc
Ocena zawartości
azotu

NDNI

PRI
Ocena ilości
światła
SIPI
wykorzystywaneg
o w procesie
NPQI
fotosyntezy
ZMI
Ocena ilości
suchej biomasy i
węgla

Ocena zawartości
wody

PSRI

NDLI

Normalized Difference Nitrogen
Index
Photochemical Reflectance Index
Structure Insensitive Pigment
Index
Normalized Phaeophytinization
Index
Zarco-Tejada & Miller
Plant Senescence Reflectance
Index
Normalized Difference Lignin
Index

GI = R554 / R677

RGR=(R600-R699)/(R500-R599)
RARSa=R675/R700
RARSb=R675/(R650*R700)
RARSc=R760/R500
NDNI=[LOG(1/R1510)LOG(1/R1680)]/[LOG(1/R1510)+LOG
(1/R1680)]
PRI=(R531-R570)/(R531+R570)
SIPI=(R800-R445)/(R800-R680)
NPQI = (R415-R435)/( R415 + R435)
ZMI = R750/R710
PSRI=(R680-R500)/R750
NDLI=[LOG(1/R1754)LOG(1/R1680)]/[LOG(1/R1754)+LOG
(1/R1680)]
CAI=[0,5*(R2000+R2200)]-R2100

CAI

Cellulose Absorption Index

WBI

WBI=R970/R900

NDWI

Water Band Index
Normalized Difference Water
Index

RWC

Relative Water Content

RWC=R1483 / R1650

AWC

Actual water content
Relative leaf moisture percentage
on fresh weight basis
Disease water stress

AWC=R1121 / R1430

RMP
DSWI

NDWI=(R857-R1241)/(R857+R1241)

RMP=R2200 / R1430
DSWI=(R802+R547)/(R1657+R682)

Obliczone wskaźniki zostały ocenione testami statystycznymi i obliczono
korelacje ze zmiennymi biofizycznymi, pomierzonymi niezależnymi miernikami.

6.4 Opracowanie map komponentów środowiska przyrodniczego
Roślinność wysokogórska obszarów chronionych jest pochodną warunków
środowiskowych, w tym komponentów środowiska w postaci podłoża, rodzaju utworów
glebowych, wysokości nad poziomem morza, ekspozycji i nachylenia stoków, które
wpływają zarówno na ilość opadów, nasłonecznienie stoku a także retencja wody i innych
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elementów odżywczych w glebie. Mapy komponentów środowiska pozyskano
z Tatrzańskiego Parku Narodowego (Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona 2015).
Dane wektorowe sprowadzono do wspólnego układu, następnie opracowano:
-

mapę spadków i ekspozycji; wygenerowano z numerycznego modelu terenu
pochodzącego ze skaningu lidarowego (ALS) za pomocą funkcji Slope
i Aspect w oprogramowaniu ArcGis 10.3. Nachylenia stoków poligonów
badawczych mieściły się w przedziale 1,5°-41,5°. Podzielono zakres na klasy,
co 5° i 10°. Natomiast mapę ekspozycji podzielono na 8 następujących
kategorii: N, NE, E, SE, S, SW,W, NW;

-

dodatkowo do analizy dodano wysokość bezwględną poligonu pomiarowego
w podziale co 100 m;

-

utwory geologiczne, odczytano z tabeli atrybutów odpowiednie utwory
geologiczne dla wszystkich poligonów badawczych. Do uworów tych
zaliczono: granitoidy typu Goryczkowej, ciemne wapienie oraz dolomity,
alaskity, czarne łupki z oolitami żelazistymi i piaskowcami i wapienie
organodetrytyczne.

-

rodzaje gleb; odczytano atrybuty dla poligonów badawczych, które głównie
zlokalizowane były na następujących utworach glebowych: rankery bielicowe,
rędziny inicjalne, rędziny próchniczne.

Dla każdego poligonu badawczego z pomiarów terenowych odczytano atrybuty
powyższych map według współrzędnych geograficznych i zbudowano bazę danych.
Powyższe zmienne środowiskowe zostały zestawione z teledetekcyjnymi wskaźnikami
roślinności wyliczonymi na podstawie pomiarów spektrometrycznych w danym poligonie
badawczym. Kolejno przeprowadzono analizy zależności komponentów środowiska na
kondycję określoną wskaźnikami teledetekcyjnymi i zmiennymi biofizycznymi. Analiza
opierałą się na znalezieniu związku, siły zależności w różnicy między stanem
wydeptanym a referencyjnym każdego gatunku a jego położeniem.

6.5 Analiza statystyczna danych
Analizy statystyczne zostały przeprowadzone w oprogramowaniu Statistica 12,13
(StatSoft, 2012). Każdy z badanych gatunków w okresach pomiarowych 2011-2014 roku
był analizowany oddzielnie, dodatkowo przeprowadzona weryfikacja w 2013 roku na
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obszarze Czerwonych Wierchów, także poddana była oddzielnej analizie statystycznej.
Dla wszystkich analiz poziom istotności statystycznej wyniósł α=0,05.
Procedury przetworzeń statystycznych składały się z następujących etapów:
1. analiza krzywych odbicia spektralnego bazowała na metodzie aglomeracji danych
Warda29. Pozwoliła ona porównać charakterystyki spektralne dominujących
gatunków muraw wysokogórskich, by zobrazować, które krzywe odbicia
spektralnego gatunków i ich przypadków (wydeptywanego, referencyjnego
i rekultywowanego) są najbardziej zbliżone do siebie w wartościach odbicia
w zakresie 350-2500 nm.
2. analizę wariancji (ANOVA). Polegała ona na sprawdzeniu założenia, czy zmienna
zależna (w tym przypadku kondycja roślinności zobrazowana w postaci
spektralnego współczynnika odbicia) ma rozkład normalny oraz czy wariancje
w ramach poszczególnych poziomów czynnika są równe. Jeśli dane miały charakter
typu ciągłego, to kolejny etap analizy odwołał się do centralnego twierdzenia
granicznego, czyli twierdzenia Lindeberga-Levy’ego (de Larminat, Thomas 1983),
mówiącego, że rozkład sumy oraz średniej arytmetycznej dla n niezależnych
zmiennych losowych (ilościowych) o dowolnym rozkładzie, przy n rosnącym do
nieskończoności, asymptotycznie dąży do rozkładu normalnego (Fisher 1925).
Chodziło o to, że jeśli na kształtowanie się danej zmiennej ilościowej ma wpływ
nieskończona liczba innych losowych zmiennych, to rozkład tej zmiennej jest
zgodny z rozkładem normalnym. To podejście rozwiązało problem testowania
zgodności rozkładów, gdyż na kształtowanie się kondycji muraw wysokogórskich
w warunkach terenowych wpływa nieskończona liczba czynników w większości
o charakterze losowym. Kwestia równości wariancji została rozwiązana poprzez
dobór obiektów doświadczalnych z jednej określonej populacji. Dlatego do
przedstawienia różnic w roślinności odzwierciedlonych w charakterystykach
spektralnych gatunków (ciągłym zapisie w zakresie 350-2500 nm) zastosowano

29

metoda Warda służy do oszacowania odległości między skupieniami wykorzystując analizę wariancji
(Ward 1963). Metoda minimalizuje sumy kwadratów odchyleń dowolnych dwóch skupień. Grupowanie
obiektów i cech przydaje się w okolicznościach, gdy oczekujemy, że zarówno przypadki, jak i zmienne
jednocześnie przyczyniają się do identyfikacji układów skupień. Charakterystycznym wynikiem takiego
klasyfikowania jest hierarchiczne drzewo, na początku którego każdy obiekt stanowi swoją własną klasę.
Z każdym kolejnym krokiem osłabieniu ulega kryterium. W ten sposób coraz więcej elementów wiąże się
ze sobą w skupienia coraz bardziej od siebie się różnią. Na ostatnim etapie badania obiekty są ze sobą
połączone.
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analizę wariancji ANOVA dla każdego badanego gatunku w zestawieniach:
referencyjny – wydeptywany, wydeptywany – rekultywowany, referencyjny –
rekultywowany. Wynikiem analizy były zakresy spektrum, które w istotny
statystycznie sposób obrazują zmiany w charakterystyce spektralnej badanego
gatunku w zależności od stanu poligonu badawczego;
3. analiza statystycznej zmienności teledetekcyjnych wskaźników roślinności oraz
zmiennych biofizycznych zmierzonych w tych samych poligonach na tych samych
gatunkach, na których był wykonywany pomiar spektrometrem. Procedura
statystycznej analizy wskaźników była następująca:
- za pomocą testu Shapiro-Wilka sprawdzono założenie czy dane mają rozkład
normalny (Shapiro, Wilk 1965). Określono hipotezę zerową Ho – dane wartości
teledetekcyjnych wskaźników roślinności i wskaźników biometrycznych mają
rozkład normalny; H1 – rozkład badanych cech w populacji jest różny od
normalnego. Wynik interpretowano w następujący sposób: gdy wartość p>0,05
(założony poziom istotności, α=0,05) to brak podstaw do odrzucenia Ho, co oznacza
brak obalenia założenia metody o normalności rozkładu; w przeciwnym przypadku
p<0,05 oznaczało odrzucenie Ho, przyjęcie H1 – dane nie mają rozkładu
normalnego.
- kolejnym założeniem było sprawdzenie jednorodności wariancji z użyciem testu
Levene’a (Lehmann, Romano 2005) stawiając hipotezę zerową Ho – wariancje
danych są jednorodne. Wynik interpretowano w następujący sposób: gdy wartość
p>0,05 świadczy to, o braku podstaw do odrzucenia Ho, czyli świadczy to
o jednorodności wariancji; w przeciwnym przypadku p<0,05 oznaczało odrzucenie
Ho, czyli brak jednorodności wariancji.
- gdy oba powyższe założenia były spełnione, stosowano jednoczynnikową analizę
wariancji

(ANOVA).

teledetekcyjnych

i

Przy nie spełnieniu

biometrycznych

założeń rozkładu normalnego

wskaźników

we

wszystkich

okresach

badawczych zastosowano test U Manna-Whitneya (ang. Mann-Whitney U test) oraz
test jednoczynnikowej analizy wariancji dla rang Kruskala-Wallisa, czyli tzw.
ANOVA Kruskala-Wallisa (ang. Kruskal-Wallis one-way analysis of variance by
ranks). Za pomocą testu U Manna-Whitneya weryfikowano hipotezę o nieistotności
różnic pomiędzy roślinnością wydeptywaną a referencyjną. By bardziej precyzyjnie
określać istotność różnic między populacjami zastosowano poprawkę na ciągłość
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testu Manna-Whitneya, pozwala ona na przyjęcie przez statystykę testową
wszystkich

wartości

liczb rzeczywistych.

ANOVA

Kruskala-Wallisa jest

rozszerzeniem testu U Manna-Whitneya na więcej niż dwie populacje – stosowano
ją do analiz różnic między gatunkami, w których wystąpiły trzy badane warianty
(wydeptywany, referencyjny oraz rekultywowany). Informacje na temat różnicy
uzyskuje się poprzez procedury porównań wielokrotnych (test post hoc, ang. post
hoc comparisons), w tym wypadku wybrano test Tukey’a. Postawiono hipotezę Ho
– o braku różnic wartości wskaźników między badanymi rodzajami poligonów
pomiarowych dla danego gatunku, na poziomie istotności α=0,05 oraz H1 –
mówiącą o istotnych statystycznie różnicach wartości wskaźników pomiędzy
badanymi rodzajami stanu poligonów pomiarowych dla danego gatunku na
poziomie istotności α=0,05. Jeśli p≤α – odrzucano Ho przyjmując H1, natomiast
p>α – brak podstaw do odrzucenia Ho.
4. Obliczono korelację wskaźników obliczonych z krzywej odbicia spektralnego ze
zmiennymi biofizycznymi oraz sprawdzano na ile wartości tych wskaźników są
zależne od nachylenia czy też ekspozycji stoku. Biorąc pod uwagę rozkład
zmiennej, tj. wartości danego wskaźnika, wybierano odpowiedni rodzaj korelacji
danych. W związku z brakiem rozkładu normalnego dla danych dotyczących
wskaźników pozyskanych w krzywej odbicia spektralnego i wskaźników
biometrycznych zastosowano korelację rang Spearmana (ang. Spearman's rankorder correlation coefficient).
Wyznaczono wartość współczynnika korelacji rs. Wartość współczynnika korelacji
w próbie rs była interpretowana w następujący sposób: rs≈1 oznacza silną dodatnią
zależność monotoniczną rosnącą, oznacza to, że wzrostowi zmiennej niezależnej
towarzyszy wzrost zmiennej zależnej, natomiast rs≈-1 oznacza silną ujemną
zależność monotoniczną, wzrostowi zmiennej niezależnej towarzyszy spadek
wartości zmiennej zależnej.
Dodatkowo do oceny współczynnika korelacji dodany został współczynnik
determinacji (R2), który pozwolił ocenić, jaka część zmienności zmiennej
objaśnianej została wyjaśniona przez model czyli jak bardzo zmiany jakiejś
wartości są zdeterminowane zmianami w zakresie innej cechy30.
30

Współczynnik determinacji (R2) opisuje tę część zmienności objaśnianej, która wynika z jej zależności od
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Przedziały siły korelacji zostały oparte o wartości wskaźnika mocy powiązań
stosowanych w badaniach roślinnych (Bezkowska, 1986). Moc powiązań została
określana następująco:
- związek bardzo słaby 0,0-0,20
- związek słaby 0,21-0,40
- związek przeciętny 0,41-0,60
- związek mocny 0,61-0,80
- związek bardzo mocny 0,81-1,0.
5. prognozowanie stanu obiektu wielowymiarowego, zastosowano wielozmienną
regresję adaptacyjną z użyciem funkcji sklejanych (MARS, ang. Multivariate
adaptive regression splines)31. Prognozowanie oparto na wybranych we
wcześniejszym postępowaniu analizy statystycznej wskaźnikach teledetekcyjnych
i zmiennych biofizycznych, które odzwierciedlały zmienny, istotny statystycznie
stan gatunków muraw wysokogórskich, a także w oparciu o informacje dotyczące
czynników

kształtujących

poziom

progrnozowanego

zajwiska,

czynników

towarzyszących bądź zakłócających tj. nachylenie czy też ekspozycji stoku, a także
rodzaju gleby i budowy geologicznej. Na podstawie wszystkich przeprowadzonych
pomiarów, dla wszystkich dominujących gatunków muraw wysokogórskich
(z wyłączeniem obszaru weryfikacyjnego, za jaki uznano Czerwone Wierchy)
utworzono model (bazując na równolicznych badanych przypadkach) dla wartości
Fv/Fm (n=1600 przypadków) oraz CCI (n=2400 przypadków). Występowanie
interakcji oznacza, że wpływ zmiennej niezależnej (X1) na zmienną zależną
(Y) jest inny, w zależności od poziomu kolejnej zmiennej niezależnej (X2) lub
szeregu kolejnych zmiennych niezależnych. Interakcją lub współdziałaniem dwóch
czynników określa się zjawisko polegające na tym, że reakcja badanej cechy na
poziomy jednego czynnika nie jest jednakowa dla wszystkich poziomów drugiego
czynnika (PQStat Software, 2016). By móc zaimplementować metodykę badawczą

uwzględnionych w modelu zmiennych objaśniających. By obliczyć R2 wystarczy podnieść współczynnik
r Pearsona (lub inne – np. rho Spearmana).Współczynnik determinacji przyjmuje wartości z przedziału
[0;1] jeśli w modelu występuje wyraz wolny, a do estymacji parametrów wykorzystano metodę
najmniejszych kwadratów.
31
MARSplines tj. wielozmienna regresja adaptacyjna z użyciem funkcji sklejanych, jest procedurą
nieparametryczną, szczególnie użyteczną dla większej ilości zmiennych (Friedman 1991). Nie wymaga
założeń o funkcyjnej zależności między zmiennymi zależnymi a niezależnymi. Zastosowana metoda
dodatkowo uwzględnia interakcje pomiędzy zmiennymi objaśniającymi (Hastie i in. 2001).
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stanu muraw wysokogórskich np.

do analiz zdalnych, monitoringu

na

zobarazowaniach hiperspektralnych pokuszono się o wymodelowanie, prognozę
dwóch parametrów bioradiometrycznych, które wykazywały w najbardziej istotny
sposób różnicę w stanie gatunków muraw wysokogórskich – CCI oraz Fv/Fm.
Wyznaczono wzór dla każdego parametru, współczynnik determinacji (R2), gdzie
wartości znajdujące się bliżej jedności świadczą o lepszym dopasowaniu modelu
oraz błąd GCV (ang. Generalized Cross Validation error), który określa błąd
w ocenie krzyżowej, czyli dopasowanie modelu do danych rzeczywistych. Parametr
GCV uwzględnia zarówno błąd resztowy oraz stopień złożoności modelu.
Zastosowane miary statystyczne pozwola wyłonić istotne zmiany w badanych rodzajach
poligonów muraw wysokogórskich, co będzie podkreślało zmienność w ich stanie.
Porównane zostaną zarówno charakterystyki spektralne a także wskaźniki roślinności
oraz

poprzez

korelacje

spradzone

zostaną

zależności

między

wskaźnikami

teledetekcyjnymi a bioradiometrycznymi i fluorescencją oraz komponentami środowiska.

6.6 Weryfikacja i ocena błędów
Podczas analiz statystycznych, by ustrzec się błędów i je zminimalizować od
początku

stosowano

bioradiometrycznych

kalibrację
według

spektrometru

fabrycznych

oraz

wzorców,

urządzeń
które

były

do

pomiarów

weryfikowane

laboratoryjnymi wzorcami. Następnie podczas opracowywania danych sprawdzano
odchylenia standardowe zarówno krzywych odbicia spektralnego oraz teledetekcyjnych
wskaźników roślinności. Podczas analiz statystycznych istotne obranie maksymalnego
dopuszczalnego prawdopodobieństwa popełnienia błędu I rodzaju32, zazwyczaj
oznaczane symbolem α. Określa tym samym maksymalne ryzyko błędu, jakie badacz jest
skłonny zaakceptować. Wszelkie analizy istotności statystycznej przedstawione zostały
na poziomie istotności α=0,05, czyli z 95% prawdopodobieństwem; rzadziej 0,1, 0,03,
0,01 lub 0,001 (Greenland i in. 2016). Wartość założonego poziomu istotności jest
porównywana z wyliczoną z testu statystycznego p-wartością33. Jeśli p-wartość była

32

błąd I rodzaju, polega na odrzuceniu hipotezy zerowej, która w rzeczywistości nie jest fałszywa.
Oszacowanie prawdopodobieństwa popełnienia błędu pierwszego rodzaju oznaczamy symbolem
α i nazywamy poziomem istotności testu.
33
p-wartość, wartość p, prawdopodobieństwo testowe (ang. p-value, probability value) –
prawdopodobieństwo, że zjawisko, jakie zaobserwowano w jakimś pomiarze na losowej próbie
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większa, oznaczało to, iż nie ma powodu do odrzucenia tzw. hipotezy zerowej Ho, która
stwierdzała, że obserwowany efekt jest dziełem przypadku.
Dodatkowo opracowany model został zweryfikowany na obszarze Czerwonych
Wierchów,

gdzie

zlokalizowano

5

badanych

gatunków

i

sprawdzono

czy

z zastosowaniem opracowanych metod pomiarowych potwierdzą się różnice w stanie
badanych gatunków wydeptywanych oraz ich referencyjnych odpowiedników.
Kolejną miarą weryfikującą błędy badawcze jest zastosowanie w modelu MARS
współczynnika determinacji (R2) oraz pierwiastka błędu średniokwadratowego (RMSE,
ang. - root mean squared error) wartości modelowanego wskaźnika z użyciem metody
MARS oraz weryfikacja z rzeczywistą zmierzoną wartością w terenie na obszarze
Czerwonych Wierchów.

7. Wyniki badań
Terenowe pomiary spektrometryczne potwierdziły zróżnicowanie spektralne
dominujących gatunków występujących na badanym terenie, różnice te były istotne
statystycznie dla gatunków porastających powierzchnie wydeptywane oraz poddane
rekultywacji względem roślin z poligonów referencyjnych. Kondycja roślinności we
wspomnianych poligonach różnicowała się, głównie odznaczała się osłabieniem kondycji
roślin zlokalizowanych przy intensywnie użytkowanym szlaku turystycznym. Zostało to
potwierdzone zarówno dla całych płatów roślinnych (pomiar światłowodem mierzącym
dochodzące promieniowanie elektromagnetyczne z powierzchni około 1 m2) jak
i poszczególnych liści (pomiar sondą ASD PlantProbe). Pomiary z użyciem sondy
kontaktowej umożliwiły uzyskanie ilościowej miary o m.in. zawartości chlorofilu, wody
i innych elementów w roślinie.
Pomiary wskazały przedziały promieniowania elektromagnetycznego, w których
zarejestrowane zostały różnice istotne statystycznie. Pozwoliło to wybrać teledetekcyjne
wskaźniki roślinności najbardziej przydatne do analizy kondycji gatunków muraw
wysokogórskich. Wybrano wskaźniki, które wykazyły w największej liczbie przypadków
różnice istotne statystycznie. Były to wskaźniki prezentujące zmiany zawartości
barwników fotosyntetycznie czynnych, ilości światła wykorzystanego w procesie
statystycznej z populacji, mogło wystąpić przypadkowo, wskutek losowej zmienności prób, w sytuacji
w której w populacji takie zjawisko wcale nie występuje.
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fotosyntezy, zawartości materiałów budulcowych oraz ilości wody w roślinach. Ich
wartości zostały zweryfikowane niezależnymi danymi, pozyskanymi w trakcie badań
terenowych. W wyniku oceniono korelację wskaźników ze zmiennymi biofizycznymi
oraz stan dominujących gatunków muraw wysokogórskich.

7.1 Zróżnicowanie charakterystyk spektralnych
Charakterystyki spektralne badanych gatunków różnicowały się między sobą
w zależności od stanu roślinności, a także gatunku. Potwierdzone zostały różnice
spektralne pomiędzy roślinami wydeptywanymi (_W), a referencyjnymi (_R):
Największy wpływ wydeptywania na cechy spektralne zmierzono w płatach:
-

kosmatki brunatnej (LAP_W, LAP_R, LAP_Rekult);

-

kostrzewy niskiej (zarówno wydeptywanej FA_W, jak i referencyjnej FA_R);

-

kostrzewy barwnej (FP_W, FP_R, FP_Rekult).

Co jest obiecujące, to cechy spektralne roślin rekultywowanych są zbliżone do roślin
referencyjnych; zaobserwowano to w przypadku kosmatki brunatnej (LAP_Rekult
i LAP_R) oraz kostrzewy barwnej (FP_Rekult, FP_R; Ryc. 27). Najbardziej podobne
spektralnie poligony badawcze (referencyjny, wydeptywany) w ogrębie jedenego gatunku
prezentuje boimka dwurzędowa (OD_W, OD_R), sit skucina (JT_W, JT_R), mietlicy
skalnej (AR_W, AR_R) oraz bliźniczki psiej trawki (NS_W, NS_R).
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Ryc. 27. Aglomeracja krzywych odbicia spektralnego w okresie badawczym 2011-2014 dla dominujących
gatunków muraw wysokogórskich, n=182 375
Objaśnienia: AR_W – mietlica skalna wydeptywana, AR_R – mietlica skalna referencyjna, AR_Rekult – mietlica
skalna rekultywowana, FP_W – kostrzewa barwna wydeptywana, FP_R – kostrzewa barwna referencyjna, FP_Rekult –
kostrzewa barwna rekultywowana, LAP_W – kosmatka brunatna wydeptywana, LAP_R – kosmatka brunatna
referencyjna, LAP_Rekult – kosmatka brunatna rekultywowana, FA_W – kostrzewa niska wydeptywana, FA_R –
kostrzewa niska referencyjna, NS_W – bliźniczka psia trawka wydeptywana, NS_R – bliźniczka psia trawka
referencyjna, JT_W – sit skucina wydeptywany, JT_R – sit skucina referencyjny, OD_W – boimka dwurzędowa
wydeptywana, OD_R – boimka dwurzędowa referencyjna, DF_W – śmiałek pogięty wydeptywany, DF_R – śmiałek
pogięty referencyjny

Niewielkie różnice zaobserwowano w przypadku śmiałka pogiętego (DF_W, DW_R;
Ryc. 27). Zbliżone charakterystyki spektralne posiadają gatunki kosmatki brunatnej oraz
kostrzewy barwnej zarówno w poligonach referencyjnych (LAP_R, FP_R) jak
i wydeptanych (LAP_W, FP_W) oraz kostrzewa niska w poligonach wydeptywanych
(FA_W) ze śmiałkiem pogiętym (DF_W, DF_R), który tworzy odrębną grupę.
Porównanie charakterystyk spektralnych dominujących

gatunków

muraw

wysokogórskich pozwoliło na wyłonienie przedziałów spektrum wykazujących różnice
istotne statystycznie i obrazujących zmiany cech spektralnych w zależności od tego, czy
roślina jest wydeptywana, rekultywowana, czy też referencyjna. Wskazano wspólne,
istotne statystycznie przedziały w 80% badanych przypadków wszystkich gatunków
muraw wysokogórskich (Ryc. 28). Wspólną część dla wszystkich badanych gatunków są
zakresy odpowiedzialne za absorpcję barwników fotosyntetycznie czynnych, zawartość
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wody w baldachimie roślin oraz zawartości suchej masy i substancji budujących roślinę
jak białka oraz azot (Tabela 6). Szerokość zakresów istotnych do badań stanu roślinności
muraw wysokogórskich wskazuje, że monitoring muraw może być z powodzeniem
prowadzony na lotniczych zobrazowaniach hiperspektralnych, a także z użyciem
sensorów satelitarnych, np. WorldView-2, 3, których kanały 2 (450-510 nm) oraz 5 (630690 nm) pokrywają się z zakresami uznanymi za istotne w niniejszych badaniach.
Zastosowanie do tego rodzaju analiz środowiskowych będzie miał także satelita
WorldView-4, kanał blue (450-510 nm) i red (655-690 nm) czy też RapidEye (blue: 440510 nm; red 630-685 nm).
Tabela 6. Zakresy spektrum elektromagnetycznego obrazujące istotne statystycznie zmiany na poziomie
istotności 0.05, między gatunkami muraw wysokogórskich w wariantach wydeptany – referencyjny
Zakresy spektrum
(nm)

Szerokość zakresu
(nm)

446-506

60

511-519

8

569-573

4

623-695

72

706-707

1

857-886

29

1360-1364

4

1388-1557

169

1801-2500

699

Dla

każdego

Opis cechy rośliny

absorpcja barwników fotosyntetycznie czynnych

struktury komórkowe roślinności
turgor roślin (zawartość wody)
zawartość wody, zawartość suchej masy, absorpcja białek
i związków azotu

badanego

gatunku

odbity,

istotny

statystycznie

zakres

promieniowania elektromagnetycznego jest zróżnicowany, są to węższe/szersze zakresy
przedziałów widma elektromagnetycznego (Ryc. 28; Ryc. 29). Zależność ta wynika
z przystosowań danej rośliny, a także budowy jej liści, co szczególnie odzwierciedla
zmiany

w

gatunku

spowodowane

wydeptaniem.

Najwęższy

zakres

widma

elektromagnetycznego (istotny statystycznie) pomiędzy obszarem wydeptywanym,
a referencyjnym wykazał gatunek bliźniczki psiej trawki i situ skuciny. Natomiast
kostrzewa niska oraz śmiałek pogięty wykazują różnice w praktycznie całym zakresie
widma. Świadczy to o wpływie wydeptywania na fizjologię i morfologię rośliny.
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Ryc. 28. Krzywa odbicia spektralnego z zaznaczonymi zakresami statystycznie istotnych różnic pomiędzy średnimi wartościami współczynnika odbicia dla 8 badanych
gatunków w latach 2011-2014, 80% wszystkich badanych przypadków. Wnioskowanie statystyczne przeprowadzono za pomocą testu ANOVA na poziomie istotności
α=0.05, szarym kolorem zaznaczone są istotne zakresy spektralne na poziomie α=0,05; n=94 000
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Ryc. 29. Istotność statystyczna różnic miedzy badanymi wariantami roślinności: wydeptanym i referencyjnym dla każdego badanego gatunku w okresie 2011-2014.
Wnioskowanie statystyczne przeprowadzono za pomocą testu ANOVA na poziomie istotności α=0,05; n=182 375
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Charakterystyki

spektralne

różniły

się

także

dla

roślin

z

obszarów

rekultywowanych dla każdego z gatunków badanych w tch poligonach tj. mietlicy skalnej
(Ryc. 30), kostrzewy barwnej (Ryc. 31) oraz kosmatki brunatnej (Ryc. 32) widoczne
były istotne statystycznie różnice w wariantach pomiarowych: referencyjnym,
rekultywowanym i wydeptywanym.

Ryc. 30. Statystycznie istotne różnice pomiędzy średnimi wartościami współczynnika odbicia dla mietlicy
skalnej z poligonów wydeptywanych, referencyjnych i rekultywowanych (test ANOVA, α=0,05), n=49 375

Charakterystyka spektralna mietlicy skalnej obrazuje lepszy stan struktur komórkowych
roślin rekultywowanych niż roślin referencyjnych, natomiast zauważalna jest niższa
wartość współczynnika odbicia w zakresie obrazującym zawartość wody dla roślin
referencyjnych, co oznacza większą jej zawartość w tych poligonach, gdyż woda
absorbuje promieniowanie elektromagnetyczne (Ryc. 30).
Kostrzewa barwna cechuje się wyższą wartością współczynnika odbicia dla roślin
referencyjnych w zakresie struktur komórkowych, natomiast większą zawartość wody
wykazują rośliny z poligonów badawczych rekultywowanych (Ryc.

31). Istotnym

zakresem spektrum obrazującym zmienny stan kostrzewy barwnej jest zakres niebieski
i czerwony z pasma światła widzialnego; dwa zakresy obrazujące stan struktur
komórkowych (715-810 nm – krawędź czerwieni gdzie widoczne jest uszkodzenie
struktury rośliny w poligonach wydeptywanych, skutkujące obniżoną wartością odbicia
i wypłaszczeniem przebiegu krawędzi czerwieni; 1070-1165 nm) a także zakres
określający ilość wody i materiału budulcowego w roślinie (1300-2500 nm).
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Ryc. 31. Statystycznie istotne różnice pomiędzy średnimi wartościami współczynnika odbicia dla
kostrzewy barwnej z poligonów wydeptanych, referencyjnych i rekultywowanych (test ANOVA, α=0,05),
n=13 225

Kosmatka brunatna istotne statystycznie różnice między stanem wydeptanym,
referencyjnym i rekultywowanym wykazuje w głównej mierze w zakresie struktur
komórkowych 710-1157 nm (Ryc. 32).

Ryc. 32. Statystycznie istotne różnice pomiędzy średnimi wartościami współczynnika odbicia dla kosmatki
brunatnej z poligonów wydeptanych, referencyjnych i rekultywowanych (test ANOVA, α=0,05), n=40 275
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Widoczne jest zniszczenie roślin w obszarach wydeptywanych, zmniejsza absorpcja
w zakresie red, świadcząca o mniejszym udziale chlorofilu w roślinie; wypłaszczenie
krawędzi czerwieni (red edge) oraz mniejsze odbicie w zakresie obrazującym struktury
komórkowe, a także wyższe odbicie w zakresie opisującym ilość wody w roślinie, co
świadczy o jej mniejszej zawartości (Ryc. 32). Roślinność rekultywowaną charakteryzuje
także znacznie większa, istotna statystycznie zmiana zawartości wody oraz ilości
barwników, szczególnie chlorofilu.
Reasumując należy stwierdzić, że charakterystyki spektralne dominujących
gatunków muraw wysokogórskich obrazują stan roślinności. Na ich podstawie można
stwierdzić, że kondycja roślinności referencyjnej i rekultywowanej jest dobra, brak jest
zmian w zakresie krawędzi czerwieni (red edge), wypłaszczenie widoczne jest dopiero
dla roślin wydeptanych, których struktury komórkowe ulegają zniszczeniu. Wpływ
czynnika stresogennego, jakim jest wydeptywanie jest widoczny w zakresie zawartości
chlorofilu w roślinie, struktur komórkowych (szczególnie w krawędzi czerwieni – red
edge) oraz zawartości materiału budulcowego. Roślinność wydeptywana ma także
mniejszą zawartość wody (istotny statystycznie zakres 1801-2500 nm). Tym samym
ocenia się że kondycja roślin wydeptywanych jest gorsza, poprzez mniejszą absorpcję
w zakresie czerwonym widma elektromagnetycznego w porównaniu z odbiciem
w zakresie zielonym, co świadczy o mniejszej ilości chlorofilu.

7.2 Przydatność teledetekcyjnych wskaźników roślinności
Ocena kondycji dokonana na podstawie charakterystyki spektralnej pokazuje
pewien trend, zmienność stanu roślinności w badanych poligonach, dlatego też kolejnym
krokiem jest interpretacja szczegółowych wartości teledetekcyjnych wskaźników
roślinności. Obliczone wskaźniki dla każdego badanego gatunku obrazują stan roślinności
wg wybranych właściwości biofizycznych. Wartości 32 wskaźników wyliczonych na
podstawie precyzyjnych długości fali poddano analizie statystycznej, która podkreśliła
istotne zróżnicowanie między stanem badanych gatunków w poligonach referencyjnych,
wydeptywanych i rekultywowanych. Szczegółowa analiza cech roślinnych (np.
zawartości chlorofilu) pozwoliła wybrać z każdej grupy teledetekcyjnych wskaźników
roślinności po dwa wskaźniki. Wyboru dokonano na podstawie największej liczby
badanych przypadków, które wykazywały różnice istotne statystycznie w kondycji na
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poziomie istotności α=0,05 między obszarami wydeptywanymi, referencyjnymi
i rekultywowanymi (Tabela 7). Były to następujące wskaźniki:
-

ogólny stan: ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation Index) i NMDI
(Normalized Multi-band Drought Index),

-

zawartość i stan chlorofilu: RARSa (Ratio analysis of reflectance spectra
algorithm chlorophyll a) i GI (Greenness Index),

-

ilość światła wykorzystanego w procesie fotosyntezy: SIPI (Structure Insensitive
Pigment Index) i PRI (Photochemical Reflectance Index),

-

ilość azotu: NDNI (Normalized Difference Nitrogen Index),

-

ilość suchej masy w roślinie: PSRI (Plant Senescence Reflectance Index) i CAI
(Cellulose Absorption Index),

-

zawartość wody w roślinności: WBI (Water Band Index) i NDWI (Normalized
Difference Water Index).

Największe różnice między roślinnością wydeptywaną, a referencyjną występowały
w ilości wody w tkankach (92% dla wskaźnika WBI i NDWI; Tabela 7). Nawet niewielki
spadek wartości wskaźnika wodnego – WBI, był istotny statystycznie, co oznacza, że
nawet tak niewielka zmiana ilości wody ma wpływ na kondycję rośliny (Tabela 8).
Wartości wskaźników wodnych WBI i NDWI w poligonach wydeptywanych
miały wartości niższe niż w poligonach referencyjnych dla wszystkich badanych
gatunków muraw wysokogórskich z wyjątkiem boimki dwurzędowej, gdzie mediana
wartości w obu badanych poligonach ma równą wartość np. 1,02 dla wskaźnika WBI, co
wg przyjętych w badaniach literaturowych wartości wskaźnika jest wartością optymalną.
Natomiast roślinność w poligonach rekultywowanych osiąga wyższe, bądź równe
wartości tym otrzymanym dla poligonów referencyjnych dla trzech badanych gatunków:
kosmatki brunatnej, kostrzewy barwnej oraz mietlicy skalnej (Tabela 8).
Wskaźnik NMDI, opisujący ogólną kondycję roślinności zorientowany jest na
analizę suszy, w 88% przypadków przyjmował dla roślin referencyjnych wartości wyższe
niż roślin wydeptanych, co w przypadku tego wskaźnika oznacza optymalną zawartość
wody w roślinności, natomiast spadek tego wskaźnika obrazuje spadek zawartości wody
w komórkach roślinnych prowadzący do uschnięcia rośliny. Przykładem jest kosmatka
brunatna dla której płaty wydeptywane cechują się wartością niższą o 0,03 wskaźnika
NMDI, różnica ta jest istotna statystycznie.
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Tabela 7. Największy procent przypadków istotnych statystycznie zmian w wartości wskaźników
teledetekcyjnych przedstawiających kondycję roślinności na poziomie istotności α=0,05, n=182 375

Zastosowanie

Wskaźnik

NMDI

Normalized Multi-band Drought Index

88

ARVI

Atmospherically Resistant Vegetation Index

78

Wide Dynamic Range Vegetation Index

77

Triangular Vegetation Index

75

Green
NDVI

Green Normalized Difference Vegetation Index

45

RARSa

Ratio analysis of reflectance spectra algorithm
chlorophyll a

80

GI

Greenness Index

77

RARSc

Ratio analysis of reflectance spectra algorithm
carotenoind

71

LIC 2

Lichtenthaler Index

70

mNDVI
705

Modified Normalized Difference Vegetation Index
705

70

RARSb

Ratio analysis of reflectance spectra algorithm
chlorophyll b

70

RGR

Red/Green Ratio; Antocyjany/chlorofil

70

SRPI

Simple Ratio Pigment Index

70

GM 2

Gitelson & Merzlyak 2 Index

69

CRI 2

Carotenoid Reflectance Index 2

68

CTR 2

Carter Index

66

VREI2

Vogelmann Red Edge Index 2

66

XES

Xantophyll epoxidation state Index

66

SI

Stress Index

62

ARI 2

Anthocyanin Reflectance Index 2

58

REPI2

Red Edge Position Index 2

52

NDNI

Normalized Difference Nitrogen Index

73

Structure Insensitive Pigment Index

70

Photochemical Reflectance Index

65

Zarco-Tejada & Miller Index

62

Normalized Phaeophytinization Index,

44

CAI

Cellulose Absorption Index

71

PSRI

Plant Senescence Reflectance Index

70

NDLI

Normalized Difference Lignin Index

52

NDWI

Normalized Difference Water Index

92

WBI

Water Band Index

92

AWC

Actual Water Content

77

DSWI

Disease Water Stress

77

RWC

Relative Water Content
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RMP

Relative leaf moisture percentage on fresh weight
basis
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Ocena ogólnego stanu WRDVI
roślinności
TVI

Ocena ilości
barwników
fotosyntetycznie
czynnych

Ocena zawartości
azotu

SIPI
Ocena ilości światła
PRI
wykorzystywanego w
procesie fotosyntezy ZMI
NPQI
Ocena ilości suchej
biomasy i węgla

Ocena zawartość
wody

% przypadków wystąpienia
istotności statystycznej
teledetekcyjnego wskaźnika
roślinnego przy danym poziomie
istotności

Dla gatunków mietlica skalna, kosmatka brunatna oraz kostrzewa barwna wartości
teledetekcyjnych wskaźników w obszarach rekultywowanych świadczą o dobrym
rozwoju roślinności, na przykład wskaźnik NMDI dla gatunków wynosi 0,54; 0,54; 0,53
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są to wartości bardzo zbliżone do wartości wskaźnika w poligonach referencyjnych
(odpowiednio 0,53; 0,54; 0,54). Z grupy wskaźników opisującej zawartość barwników
w roślinie, największą zmienność wykazują wskaźniki GI, RARSa. Wskaźnik RARSa dla
kosmatki brunatnej wydeptywanej ma wartość 0,49 natomiast dla referencyjne 0,40,
a rekultywowanej – 0,09.
Im niższą wartość ma ten wskaźnik tym więcej chlorofilu znajduje się
w roślinności oraz dobrze rozwinięte są komórki roślinne, brak jest uszkodzeń.
W przeciwieństwie do wskaźnika GI, którego ujemne wartości dla gatunków
w poligonach wydeptywanych świadczą o mniejszej zawartości chlorofilu w roślinności.
Wzrost wartości azotu (wskaźnik NDNI) został także zaobserwowany dla wszystkich
badanych gatunków na poligonach rekultywacyjnych oraz referencyjnych, co świadczy
o lepszym rozwoju roślinności w tych obszarach w porównaniu z poligonami
wydeptywanymi. Wskaźnik SIPI – określający ilość świała wykorzystaną w procesie
fotosyntezy oraz PSRI z grupy opisującej ilość suchej biomasy osiągają wartości
mniejsze dla poligonów referencyjnych w porównaniu z wydeptaniem; są to wskaźniki,
których wyższe wartości oznaczją gorszy stan roślinności (Tabela 8).
Pomierzone parametry bioradiometryczne, służą w głównej mierze do
zweryfikowania informacji pochodzącej ze spektrometru, a także poprzez pomiar
fluorescencji (z adaptacją do ciemności oraz bez adaptacji do ciemności) do sprawdzenia
faktycznej kondycji komórek roślinnych i prawidłowości przebiegającego w nich procesu
fotosyntezy. Największa istotność statystyczna różnic w wartościach wskaźników między
badanymi

poligonami

dla

dominujących

gatunków

muraw

wysokogórskich

charakteryzowała wskaźniki CCI oraz Fv/Fm (Tabela 9). Wskaźnik fluorescencji Fv/Fm
(z adaptacją do ciemności), który obrazuje rzeczywistą ilości komórek chlorofilu, które
ulegają wzbudzeniu po zastosowaniu naświetlenia. Zmiany istotne statystycznie na
poziomie istotności α=0,05 przedstawia także wskaźnik ts-ta, którego wzrost wartości
świadczy o występowaniu stresu wodnego w roślinie, jednakże istotność tego wskaźnika
nie występowała we wszystkich badanych przypadkach gatunków. Korelacja wskaźników
policzonych z krzywych odbicia spektralnego oraz wskaźników bioradiometrycznych
przebiegała z różną mocą w zależności od badanego gatunku. Podrozdziały 7.3– 7.9
dotyczą szczegółowo analiz poszczególnych parametrów roślinnych; przedstawiono także
istotną statystycznie korelację na poziomie istotności α=0,05 teledetekcyjnych
wskaźników z parametrami bioradiometrycznymi dla poszczególnych gatunków.
77

Tabela 8. Wartości mediany i odchylenie standardowe teledetekcyjnych wskaźników roślinności obliczonych na podstawie pomiarów spektrometrycznych
(czerwoną barwą zaznaczone są istotne statystycznie różnice na poziomie istotności α=0,05), n=182 375
Teledetekcyjne wskaźniki roślinności
Zastosowanie

Wskaźnik

Ocena ogólnego stanu
roślinności

NMDI

Ocena ilości barwników
fotosyntetycznie czynnych

G

Ocena zawartości azotu

NDNI

Ocena ilości światła
wykorzystywanego w
procesie fotosyntezy

PRI

Ocena ilość suchej biomasy i
węgla

PSRI

ARVI

RARSa

SIPI

CAI
WBI

Ocena zawartość wody
NDWI

wartość
±
wartość
±
wartość
±
wartość
±
wartość
±
wartość
±
wartość
±
wartość
±
wartość
±
wartość
±
wartość
±

Referencyjne
Boimka
Sit skucina dwurzędo
wa
0,55
0,53
0,025
0,016
0,39
0,26
0,034
0,078
2,01
1,66
0,226
0,164
0,49
0,56
0,049
0,034
0,19
0,19
0,004
0,009
-0,04
-0,03
0,006
0,004
1,04
1,09
0,011
0,054
0,03
0,04
0,009
0,012
-0,01
0,00
0,001
0,001
1,03
1,02
0,015
0,011
0,04
0,02
0,024
0,024

Mietlica
skalna

Kostrzewa Kosmatka Bliźniczka Śmiałek
niska
brunatna psia trawka pogięty

0,53
0,016
0,27
0,071
1,65
0,222
0,56
0,051
0,19
0,017
-0,03
0,011
1,08
0,047
0,05
0,024
-0,01
0,003
1,02
0,013
0,02
0,024

0,51
0,001
0,27
0,079
1,64
0,402
0,58
0,073
0,19
0,000
-0,02
0,021
1,08
0,069
0,05
0,039
0,00
0,004
1,03
0,010
0,02
0,022

0,54
0,014
0,45
0,053
2,35
0,284
0,40
0,027
0,22
0,010
-0,02
0,014
1,02
0,022
0,01
0,017
-0,01
0,002
1,03
0,016
0,03
0,026

0,55
0,019
0,28
0,012
1,68
0,084
0,55
0,037
0,19
0,006
-0,03
0,012
1,07
0,009
0,03
0,007
-0,01
0,001
1,03
0,007
0,04
0,014

0,50
0,002
0,26
0,058
1,51
0,356
0,51
0,038
0,17
0,023
-0,06
0,026
1,09
0,037
0,07
0,027
0,00
0,003
1,01
0,003
-0,01
0,006

Wydeptywane
Boimka
Kostrzewa
Mietlica
Sit skucina dwurzędo
barwna
skalna
wa
0,54
0,54
0,52
0,53
0,015
0,009
0,013
0,009
0,40
0,33
0,25
0,25
0,054
0,057
0,046
0,061
2,20
1,69
1,56
1,45
0,397
0,270
0,173
0,287
0,46
0,52
0,57
0,60
0,061
0,036
0,027
0,065
0,21
0,18
0,18
0,19
0,013
0,006
0,010
0,013
-0,02
-0,05
-0,03
-0,04
0,007
0,018
0,009
0,012
1,04
1,08
1,04
1,12
0,020
0,026
0,066
0,049
0,03
0,06
0,04
0,07
0,014
0,018
0,014
0,029
-0,01
-0,01
0,00
-0,01
0,002
0,001
0,002
0,003
1,03
1,02
1,02
1,01
0,008
0,007
0,009
0,012
0,03
0,02
0,01
0,01
0,013
0,014
0,018
0,024

Rekultywowane
Kostrzewa Kosmatka Bliźniczka Śmiałek
niska
brunatna psia trawka pogięty

Kostrzewa Mietlica
barwna
skalna

Kostrzewa Kosmatka
barwna
brunatna

0,51
0,015
0,12
0,078
1,24
0,081
0,64
0,020
0,15
0,037
-0,04
0,013
1,16
0,056
0,09
0,029
0,00
0,002
1,01
0,006
0,00
0,008

0,51
0,013
0,27
0,030
1,54
0,200
0,55
0,049
0,20
0,001
-0,04
0,003
1,08
0,014
0,05
0,007
-0,01
0,001
1,00
0,004
-0,01
0,006

0,53
0,001
0,41
0,078
2,43
0,984
0,11
0,038
0,22
0,022
-0,01
0,001
1,02
0,039
0,00
0,031
-0,01
0,007
1,04
0,011
0,05
0,011

0,51
0,016
0,33
0,056
1,70
0,129
0,49
0,013
0,20
0,017
-0,04
0,011
1,07
0,030
0,05
0,020
-0,01
0,002
1,00
0,014
-0,02
0,023

0,53
0,011
0,26
0,004
1,51
0,143
0,59
0,024
0,19
0,003
-0,04
0,011
1,10
0,035
0,05
0,020
0,00
0,002
1,02
0,009
0,02
0,017

0,49
0,023
0,23
0,073
1,19
0,297
0,62
0,052
0,16
0,025
-0,07
0,031
1,16
0,068
0,11
0,045
0,00
0,004
0,99
0,022
-0,03
0,042

0,54
0,013
0,38
0,142
1,73
0,767
0,16
0,084
0,23
0,009
-0,02
0,039
1,06
0,072
0,04
0,047
-0,01
0,005
1,03
0,022
0,03
0,028

0,54
0,010
0,30
0,032
2,57
0,100
0,09
0,005
0,17
0,004
0,01
0,002
0,99
0,002
-0,01
0,002
-0,01
0,001
1,03
0,009
0,03
0,012

± oznacza odchylenie standardowe

Tabela 9. Wartości mediany bioradiometrycznych wskaźników roślinności (czerwoną barwą zaznaczone są istotne statystycznie różnice między badanymi wariantami na poziomie istotności α=0,05), n=84 565

fv/fm
±
t 1/2
±
fv/fm '
±
t1/2 '
±
CCI
±
ts-ta
±
fAPAR
±

Referencyjne
Boimka
Sit skucina dwurzędo
wa
0,706
0,698
0,02
0,00
149
119
3,03
0,38
0,454
0,441
0,01
0,00
32
30
2,03
4,03
21,85
19,68
7,57
1,61
-3,73
-3,49
2,24
1,76
0,726
0,642
0,13
0,09

Mietlica
skalna

Kostrzewa Kosmatka Bliźniczka Śmiałek
niska
brunatna psia trawka pogięty

0,670
0,03
114
2,18
0,394
0,02
33
2,48
19,63
5,51
-2,49
0,90
0,722
0,05

0,338
0,05
91
2,30
0,441
0,09
61
10,65
16,53
7,98
-4,19
2,88
0,702
0,03

0,705
0,00
89
15,07
0,456
0,07
27
9,10
36,50
8,57
-3,63
0,70
0,706
0,10

0,302
0,04
117
2,41
0,342
0,04
24
0,28
19,07
1,56
-3,22
1,04
0,845
0,08

0,748
0,05
106
8,45
0,536
0,08
36
2,46
18,48
2,67
-4,15
0,27
0,853
0,11

Wydeptywane
Boimka
Kostrzewa
Sit skucina dwurzędo
barwna
wa
0,659
0,619
0,659
0,06
0,00
0,04
112
147
126
13,32
3,12
0,24
0,404
0,381
0,403
0,05
0,02
0,08
26
39
35
2,39
2,07
1,18
29,03
20,96
16,19
4,17
6,69
3,96
-3,06
-3,07
-2,36
1,56
2,00
1,64
0,781
0,550
0,653
0,13
0,35
0,11

± oznacza odchylenie standardowe;
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Rekultywowane
Mietlica
skalna

Kostrzewa Kosmatka Bliźniczka Śmiałek
niska
brunatna psia trawka pogięty

Kostrzewa Mietlica
barwna
skalna

Kostrzewa Kosmatka
barwna
brunatna

0,646
0,00
113
0,94
0,372
0,01
34
4,99
17,85
1,96
-2,18
1,06
0,642
0,11

0,310
0,04
161
2,84
0,264
0,06
16
4,70
23,08
9,41
-4,55
2,46
0,770
0,07

0,640
0,04
123
0,24
0,308
0,01
23
0,59
17,53
2,59
-0,42
1,70
0,601
0,07

0,709
0,05
117
3,16
0,492
0,05
34
10,50
22,98
6,50
-2,40
1,83
0,912
0,03

0,619
0,05
112
3,84
0,399
0,02
30
3,69
31,67
5,62
-4,17
2,07
0,745
0,15

0,290
0,04
124
6,63
0,339
0,05
24
3,79
16,89
4,52
-3,41
0,97
0,698
0,12

0,693
0,06
98
2,46
0,401
0,08
23
3,20
18,29
8,44
-4,15
0,68
0,935
0,01

0,722
0,05
123
2,50
0,424
0,03
9
4,50
31,27
3,00
-3,80
2,68
0,912
0,05

0,773
0,05
96
2,20
0,515
0,05
40
2,08
28,53
3,50
-3,12
2,38
0,912
0,10

7.3 Zawartość barwników
Z grupy teledetekcyjnych wskaźników roślinności opisującej parametry barwników
wybrano RARSa (Ratio analysis of reflectance spectra algorithm chlorophyll a) i GI
(Greenness Index) a także z grupy wskaźników bioradiometrycznych – CCI (Chlorophyll
Content Index). Wskaźniki w największej liczbie przypadków połączeń między
możliwymi

poligonami

(wydeptywany,

referencyjny,

rekultywowany)

badanych

gatunków wykazyły największy procent zmian wartości wskaźnika na poziomie
istotności α =0,05 (Ryc. 33). Wskaźnik RARSa obrazuje ilość chlorofilu a w roślinie –
im niższa wartość tego wskaźnika tym większa jest absorpcja w kanale 675 nm oraz 700
nm, co świadczy o dużej ilości prawidłowo funkcjonujących cząstek chlorofilu
a. Najniższa wartość wskaźnika, a zarazem największa ilość chlorofilu a charakteryzuje
na przestrzeni lat 2011–2014 gatunek kosmatki brunatnej na obszarach referencyjnych
(LAP_R) i objętych rekultywacją (LAP_Rekult). Co warto podkreślić sama budowa tej
rośliny wpływa zapewne na taką wartość wskaźnika obrazującego ilość chlorofilu,
gatunek ten jest dość charakterystyczny w terenie ze względu na szeroką blaszkę liścia
i intensywną, zieloną barwę. Najmniej barwnika chloroflu a zawierają gatunek śmiałka
pogiętego i bliźniczki psiej trawki w poligonach wydeptywanych (DF_W, NS_W; Ryc.
33). Mediana dla tego wskaźnika dla wszystkich badanych gatunków wynosi 0,53,
wszystkie przypadki referencyjne i rekultywowane oscylują blisko tej wartości.
Wskaźnik GI interpretowany jest natomiast przeciwnie do wskaźnika RARSa, choć
obrazuje także tzw. „zieloność” roślinności, czyli w głównej mierze aspekt występowania
chlorofilu w roślinie. Oznacza to, że im wyższa wartość wskaźnika tym więcej chlorofilu
znajduje się w roślinności, dzięki czemu jest ona w lepszej kondycji, ma także większą
produktywność. Potwierdza się w przypadku tego wskaźnika największa zawartość
chlorofilu dla gatunku kosmatka brunatna w poligonach referencyjnych oraz
rekultywowanych, a także kostrzewa barwna i mietlica skalna na obszarze
rekultywowanym (FP_Rekult, AR_Reult, Ryc. 34). Najniższe wartości odnotowano dla
śmiałka pogiętego dla poligonów wydeptywanych (DF_W) oraz kostrzewy niskiej,
zarówno w poligonach referencyjnych (FA_R) jak też wydeptywanych (FA_W) wartość
ta jest poniżej mediany ogólnej (1,6) wskaźnika GI (Ryc. 33).
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W celu sprawdzenia informacji dotyczącej ilości chlorofilu w badanych gatunkach
(wydeptywanym, referencyjnym i rekultywowanym) wykonano pomiar niezależnym
urządeniem pozyskując wartość wskaźnika CCI. Widoczna jest także wyraźna różnica dla
gatunku kosmatka brunatna, który cechuje się znacznie wyższą wartością chlorofilu niż
pozostałe gatunki, jednakże w każdym przypadku, dla każdego badanego gatunku
widoczna jest dysproporcja, obniżenie wartości pomiędzy poligonem wydeptywanym
a referencyjnym (Ryc. 33). Aby zweryfikować informację dotyczącą ilości chlorofilu
w roślinności przeprowadzono korelację wartości teledetekcyjnych wskaźników
roślinności ze wskaźnikiem CCI. Analizę taką przeprowadzono dla każdego badanego
gatunku w podziale na rodzaj poligonu badawczego w którym pomiar został wykonany.
Każdy z badanych gatunków w różny sposób odzwierciedla zarówno samą wartością
danego wskaźnika, ale także siła korelacji (Rs) stan barwników w roślinie (Tabela 10).
Tabela 10. Korelacja wskaźnika CCI ze teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności policzonymi ze
spektrometru dla każdego badanego gatunku w okresie badawczym 2011-2014, n=211 255
Gatunek

Poligon badawczy

CCI

Wydeptywany

ARVI [0,80], WBI [0,70], CAI [-0,65], NWDI [0,60], NDNI [0,50]

Referencyjny

NMDI [0,84], PRI [0,78], NDWI [0,76], PSRI [-0,76], ARVI
[0,61], WBI [0,56]

Wydeptywany

CAI [-0,73], WBI [-0,45]

Referencyjny

NMDI [0,41], GI [0,40]

Wydeptywany

PRI [0,75], WBI [0,71], PSRI [-0,65], NMDI [-0,52], GI [-0,42]

Referencyjny

NDNI [0,60], PRI [0,54], WBI [0,42]

Wydeptywany

GI [0,71], RARSa [-0,61]

Referencyjny

NDWI [-0,77], GI [-0,71], PSRI [0,62], PRI [0,61], CAI [0,53],
NMDI [-0,40]

Wydeptywany

SIPI [-0,85], PSRI [-0,80], NDWI [-0,75], NMDI [-0,57]

Referencyjny

PSRI [0,82], NDWI [-0,74], NMDI [-0,64], RARSa [0,58]

Wydeptywany

CAI [-0,87], NDNI [0,85], RARSa [-0,81], WBI [-0,49], SIPI
[0,48]

Referencyjny

NMDI [0,76], WBI [-0,58], PRI [0,57], NDNI [0,55], CAI [-0,53],
RARSa [-0,52]

Wydeptywany

PRI [0,89], RARSa [-0,71], NDNI [-0,62]

Referencyjny

RARSa [0,75], NMDI [0,57]

Wydeptywany

NMDI [-0,82], WBI [-0,62], RARSa [-0,62], CAI [0,43]

Referencyjny

NDWI [0,92], RARSa [0,82], GI [0,76], PRI [-0,48], PSRI [0,45]

Kostrzewa barwna

Kosmatka brunatna

Mietlica skalna

Sit skucina

Kostrzewa niska

Bliźniczka psia trawka

Śmiałek pogięty

Boimka dwurzędowa
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CCI

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

GI

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

wzrost wartości
wskaźnika
CCI oraz GI
oznacza wzrost
kondycji rośliny

wzrost wartości
wskaźnika RARSa
oznacza spadek
kondycji rośliny

maksimum

0,9

kwartyl górny

0,8

RARSa

0,7

mediana

0,6
0,5

kwartyl dolny

0,4

minimum
NS_R

NS_W

DF_R

DF_W

OD_W

OD_R

FA_R

FA_W

FP_Rekult

FP_R

FP_W

LAP_Rekult

LAP_R

LAP_W

JT_R

JT_W

AR_Rekult

AR_R

0,2

AR_W

0,3

mediana ogólna

Gatunek muraw wysokogórskich_Poligon badawczy

Ryc. 33. Wartości wskaźników: RARSa (Ratio analysis of reflectance spectra algorithm chlorophyll a), GI (Greenness Index), CCI (Chlorophyll Content Index), n=182 375
Objaśnienia: AR_W – mietlica skalna wydeptywana, AR_R – mietlica skalna referencyjna, AR_Rekult – mietlica skalna rekultywowana, JT_W – sit skucina wydeptywany, JT_R – sit skucina referencyjny, LAP_W –
kosmatka brunatna wydeptywana, LAP_R – kosmatka brunatna referencyjna, LAP_Rekult – kosmatka brunatna rekultywowana, FP_W – kostrzewa barwna wydeptywana, FP_R – kostrzewa barwna referencyjna, FP_Rekult
– kostrzewa barwna rekultywowana, FA_W – kostrzewa niska wydeptywana, FA_R – kostrzewa niska referencyjna, OD_W – boimka dwurzędowa wydeptywana, OD_R – boimka dwurzędowa referencyjna, DF_W – śmiałek
pogięty wydeptywany, DF_R – śmiałek pogięty referencyjny, NS_W – bliźniczka psia trawka wydeptywana, NS_R – bliźniczka psia trawka referencyjna
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Korelację wskaźnika CCI zaobserwowano tylko dla roślin w poligonach
wydeptywanych i referencyjnych. Najwyższą siłę korelacji ze wskaźnikiem CCI
zaobserowano dla gatunku boimka dwurzędowa ze wskaźnikiem NDWI (Rs=0,92) oraz
wskaźnikiem RARSa (Rs=0,82), co świadczy o dobrym rozwoju roślinności. Dla tego
gatunku w obszarach referencyjnych obserwowany jest zarówno wzrost wartości CCI,
czyli ilości chlorofilu jak też wzrost zawartości wody, wskaźnik NDWI oraz GI
obrazujący także ilość chlorofilu. Natomiast w przypadku poligonów wydeptywanych
w siła korelacji była ujemna, bądź bardzo niska. Przykładowo dla gatunku kosmatki
brunatnej wskaźnik CCI korelował się w istotny statystycznie sposób ze wskaźnikiem
CAI (Rs=-0,73) – spadek zawartości celulozy w roślinności wydeptywanej (Tabela 10).

7.4 Wykorzystanie światła w procesie fotosyntezy
Z grupy teledetekcyjnych wskaźników roślinności opisującej ilość światła
wykorzystaną w procesie fotosyntezy wybrano PRI (Photochemical Reflectance Index)
i SIPI (Structure Insensitive Pigment Index). Oba wskaźniki wykazały w największej
liczbie przypadków badanych gatunków największy % istotnych statystycznie zmian
w wartości na poziomie istotności α=0,05. Optymalne wartości wskaźnika PRI
w większości przypadków oscylowały wokół wartości 0, przyjęty w literaturze przedział
dla roślinności zielonej to (-0,2) – 0,2. Dla gatunków muraw wysokogórskich zakres ten
wynosi od (-0,14) do 0,04. Wyższe wartości wskaźnika obrazują lepsze wykorzystanie
światła w procesie fotosyntezy, a tym samym lepszą produktywność i brak uszkodzeń
w komórkach roślinnych, natomiast spadek tych wartości mówi tym samym
o zaburzeniach w funkcjonowaniu roślinności. Jeśli wartość wskaźnika dąży do 0 lub jest
wyższa oznacza to mniejszy stres roślinności. W przypadku gatunków muraw
wysokogórskich znaczne różnice widoczne są między poligonami referencyjnymi,
rekultywowanymi, a wydeptywanymi dla gatunku kosmatka brunatna (LAP_W, LAP_R,
LAP_Rekult)

i

mietlica

skalna

(AR_W,

AR_R,

AR_Rekult).

Najwyższą

produktywnością, charakteryzują się gatunki muraw wysokogórskich z obszarów
poddanych rekultywacji. Wartości mediany wskaźnika PRI dla wszystkich badanych
gatunków (przypadek poligonów referencyjnych i rekultywowanych) są wyższe od
wartości roślin wydeptanych, które znajdują się poniżej ogólnej mediany wynoszącej
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- 0,035 (Ryc.

34). Oznacza to że rośliny muraw wysokogórskich w poligonach

wydeptanych narażone są na dodatkowy stres, który osłabia ich kondycję (Ryc. 34).
Potwierdzeniem tych zależności w ilości światła wykorzystanego w procesie fotosyntezy,
które maleje dla roślin w poligonach wydeptywanych jest wartość kolejnego wskaźnika
SIPI (Ryc.

34). Wzrost jego wartości oznacza mniejszą ilość światła wykorzystaną

w procesie fotosyntezy, co przekłada się na mniejszą produktywność rośliny, mniejszą
zawartość chlorofilu, a także obrazuje w pewnym sensie różnego rodzaju uszkodzenia
danego gatunku. Najwyższą wartość wskaźnika SIPI osiągnął śmiałek pogięty
w poligonie wydeptanym (DF_W) natomiast najniższe kosmatka brunatna zarówno
w obszarze referencyjnym jak i rekultywowanym. Wartość mediany dla wszystkich
badanych gatunków osiągnęła 1,051, wszystkie wartości z poligonów rekultywowanych
i referencyjnych są poniżej tej wartości bądź też jej równe – rośliny prawidłowo
wykorzystują promieniowanie w procesie fotosyntezy, mają zwiększoną produktywność.
Informacja o produktywności zostałą także zweryfikowana wskaźnikiem frakcję
energii akumulowanej w procesie fotosyntezy – fAPAR (fraction of Absorbed
Photosynthetically

Active

Radiation).

Wskaźnik

ten

dla

gatunków

muraw

wysokogórskich w poligonach rekultywowanych i referencyjnych osiąga wartości
mediany dla poszczególnych gatunków w granicach wartości 0,9, co świadczy o wysokim
wykorzystaniu światła jako źródła energii w procesie fotosyntezy oraz warunkuje
powstawanie i budowę aparatu fotosyntetycznego, głównie jego ultrastrukturę oraz
przyrost biomasy. Natomiast w przypadku gatunków muraw w wydeptywanych
poligonach badawczych zauważono obniżenie wartości, a także szeroki rozstęp
międzykwartylowy (przedział między kwartylem górnym i dolnym), w którym mieści się
50% wartości badanych przypadków (Ryc.

34). Rzeczywistej ilości światła

docierającego do powierzchni roślinności została potwierdzona wartością frakcji
akumulowanej energii fotosynetetycznie czynnej (fAPAR; Tabela 11). Wzrost wartości
fAPAR potwierdził większą produktywność rośliny; w przypadku roślin z poligonów
referencyjnych zaobserwowano istotną korelację ze wskaźnikiem ARVI (Rs=0,74) oraz
RARSa (Rs=-0,72) dla gatunku kosmatka brunatna; RARSa (Rs=-0,75), NMDI (Rs=0,57) dla gatunku śmiałek pogięty.
Weryfikacją rzeczywistego stanu aparatu fotosyntetycznego okazał się pomiar
wartości fluorescencji, czyli wskaźnika Fv/Fm oraz t1/2 z adaptacją do ciemności oraz
Fv/Fm', t1/2' bez adaptacji do ciemności. Wartości mediany wskaźnika Fv/Fm (z adaptacją
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do ciemności) mieszczą się w przedziale 0,650–0,810 dla badanych gatunków
w poligonach referencyjnych (Ryc. 35). Natomiast wartości, jakie przyjmuje wskaźnik
Fv/Fm z adaptacją do ciemności dla roślin wydeptywanych sa znacznie niższe, są to
wartości poniżej 0,700. Mediana Fv/Fm zmierzona z adaptacją do ciemności wynosi dla
wszystkich gatunków 0,653 natomiast jej wartość bez adaptacji (Fv/Fm'), czyli bez
wzbudzenia cząstek chlorofilu i wyniosła – 0,398.
Tabela 11. Korelacja wskaźnika bioradiometrycznego fAPAR z teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności
obliczonymi ze spektrometru dla każdego badanego gatunku w okresie badawczym 2011-2014, n=184 180
Gatunek

Poligon badawczy fAPAR

Wydeptywany

NDWI [0,52], PRI [0,51], NDWI [-0,41]

Referencyjny

NMDI [-0,74], CAI [0,54], SIPI [0,53], PSRI [0,52], GI [0,44]

Wydeptywany

-

Referencyjny

ARVI [0,74], RARSa [-0,72], NDNI [0,47], NMDI [0,44]

Wydeptywany

PRI [-0,55], SIPI [0,42]

Referencyjny

NDWI [-0,43]

Wydeptywany

NDNI [-0,79], NMDI [-0,77], PSRI [0,65],RARSa [-0,40]

Referencyjny

NDWI [-0,67], RARSa [-0,56], PSRI [0,49], NMDI [-0,40]

Wydeptywany

RARSa [-0,57]

Referencyjny

NMDI [-0,81]

Wydeptywany

NDNI [0,83], RARSa [-0,75], NMDI [0,40]

Referencyjny

CAI [-0,42], NDNI [0,40]

Wydeptywany

PRI [0,91], WBI [0,80], RARSa [-0,71]

Referencyjny

RARSa [-0,75],NMDI [-0,57]

Wydeptywany

PRI [-0,85], NMDI [-0,45]

Referencyjny

CAI [0,60], NMDI [0,53]

Kostrzewa barwna

Kosmatka brunatna

Mietlica skalna

Sit skucina

Kostrzewa niska

Bliźniczka psia trawka

Śmiałek pogięty

Boimka dwurzędowa

”-” oznacza brak istotnej statystycznie korelacji o sile korelacji >0,40, powyżej przeciętnej zgodnie
z założeniem mocy powiązań (Bezkowska, 1986)
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1,15
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NS_R
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DF_W

OD_W

OD_R

FA_R

FA_W

FP_Rekult

FP_R

FP_W

LAP_Rekult

LAP_R

LAP_W

JT_R

JT_W

AR_Rekult

AR_R

kw artyl dolny
AR_W

SIPI

PRI

-0,10

minimum
mediana ogólna
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Ryc. 34. Wartości wskaźnika PRI (Photochemical Reflectance Index), SIPI (Structure Insensitive Pigment Index), fAPAR (fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation), n=182 375
Objaśnienia: AR_W – mietlica skalna wydeptywana, AR_R – mietlica skalna referencyjna, AR_Rekult – mietlica skalna rekultywowana, JT_W – sit skucina wydeptywany, JT_R – sit skucina referencyjny, LAP_W –
kosmatka brunatna wydeptywana, LAP_R – kosmatka brunatna referencyjna, LAP_Rekult – kosmatka brunatna rekultywowana, FP_W – kostrzewa barwna wydeptywana, FP_R – kostrzewa barwna referencyjna, FP_Rekult
– kostrzewa barwna rekultywowana, FA_W – kostrzewa niska wydeptywana, FA_R – kostrzewa niska referencyjna, OD_W – boimka dwurzędowa wydeptywana, OD_R – boimka dwurzędowa referencyjna, DF_W – śmiałek
pogięty wydeptywany, DF_R – śmiałek pogięty referencyjny, NS_W – bliźniczka psia trawka wydeptywana, NS_R – bliźniczka psia trawka referencyjna
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Ryc. 35. Wartości wskaźnika fluorescencji Fv/Fm (z adaptacją do ciemności) oraz Fv/Fm' (bez adaptacji do ciemności) . Wartości wskaźnika t1/2 (z adaptacją do ciemności) oraz t 1/2' (bez adaptacji do
ciemności), n=48 000. Objaśnienia: AR_W – mietlica skalna wydeptywana, AR_R – mietlica skalna referencyjna, AR_Rekult – mietlica skalna rekultywowana, JT_W – sit skucina wydeptywany, JT_R – sit skucina referencyjny, LAP_W –
kosmatka brunatna wydeptywana, LAP_R – kosmatka brunatna referencyjna, LAP_Rekult – kosmatka brunatna rekultywowana, FP_W – kostrzewa barwna wydeptywana, FP_R – kostrzewa barwna referencyjna, FP_Rekult – kostrzewa barwna
rekultywowana, FA_W – kostrzewa niska wydeptywana, FA_R – kostrzewa niska referencyjna, OD_W – boimka dwurzędowa wydeptywana, OD_R – boimka dwurzędowa referencyjna, DF_W – śmiałek pogięty wydeptywany, DF_R – śmiałek pogięty
referencyjny, NS_W – bliźniczka psia trawka wydeptywana, NS_R – bliźniczka psia trawka referencyjna
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Tabela 12. Korelacja wskaźnika Fv/Fm i t 1/2 (z adaptacją do ciemności) oraz Fv/Fm' i t1/2' (bez adaptacji do ciemności) z teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności
policzonymi ze spektrometru dla każdego badanego gatunku w okresie badawczym 2011-2014, n= 187 175
Gatunek

Poligon badawczy

Fv/Fm

Fv/Fm ’

t1/2

t1/2’

Wydeptywany

-

PSRI [0,78], NDNI [-0,75], RARSa
[0,48]

PRI [0,40]

PRI [0,40]

Referencyjny

PRI [0,65], WBI [0,51], NMDI [0,51],
ARVI [0,48]

CAI [0,81], NDNI [-0,75], RARSa
[0,71], GI [-0,63]

PRI [0,60], NDNI [0,49]

NDNI [-0,68], SIPI [0,64], NDNI [0,40]

Wydeptywany

RARSa [0,53], GI [0,40], GI [-0,45]

GI [-0,47], PRI [-0,45]

ARVI [-0,51], WBI [-0,44]

PRI [-0,52]

Referencyjny

SIPI [-0,58], WBI [0,44]

CAI [0,48], NDNI [-0,47], NMDI [-0,45],
CAI [-0,41]
RARSa [0,41]

NDWI [-0,56], NMDI [-0,55]

Wydeptywany

PRI [0,40], NMDI [0,40]

PRI [0,59], SIPI [-0,53]

GI [0,47], PRI [0,44]

Referencyjny

NMDI [0,70], NDWI [0,61], ARVI
[0,48]

NWDI [0,75], WBI [0,76], NMDI [0,64] -

-

Wydeptywany

NDNI [0,55], ARVI [0,45]

SIPI [-0,45], PSRI [-0,45], RARSa [0,40] -

NDNI [-0,67], NMDI [-0,41]

Referencyjny

PRI [0,43]

RARSa [0,44]

-

NDMI [0,48], RARSa [-0,42]

Wydeptywany

PRI [0,55], NMDI [-0,55]

RARSa [-0,63]

-

RARSa [0,47]

Referencyjny

RARSa [-0,61]

RARSa [0,79], CAI [0,78]

WBI [-0,62], PRI [-0,60]

WBI [-0,41]

Wydeptywany

-

-

-

-

Referencyjny

PRI [0,40]

-

-

PRI [0,40]

Wydeptywany

CAI [0,56], GI [-0,51]

CAI [0,56], NMDI [-0,45]

-

-

Referencyjny

NDNI [0,48], GI [0,40]

-

NDNI [0,42]

-

Wydeptywany

PRI [0,52], NMDI [-0,41]

NMDI [0,57], CAI [-0,52], RARSa[0,41]

WBI [-0,56], SIPI [0,40]

WBI [-0,69], NMDI [-0,45]

Referencyjny

NDNI [-0,59]

WBI [-0,44], PRI [-0,43]

NDNI [-0,62]

CAI [0,40]

Kostrzewa barwna

Kosmatka brunatna

Mietlica skalna

CAI [-0,51], RARSa [-0,47]

Sit skucina

Kostrzewa niska

Bliźniczka psia trawka

Śmiałek pogięty

Boimka dwurzędowa

”-” oznacza brak istotnej statystycznie korelacji o sile korelacji >0,40, powyżej przeciętnej zgodnie z założeniem mocy powiązań (Bezkowska, 1986)
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Wskaźnik t1/2 z adaptacją do ciemności osiągnął znacznie wyższe wartości dla
dominujących gatunków muraw wysokogórskich niż ten sam wskaźnik t1/2' bez adaptacji
do ciemności (Ryc. 35), różnica ta jest niemalże dwukrotna. Świadczy to o mniejszej
informacyjności pomiarów bez adapacji do ciemności, specyficznych przystosowaniach
roślinności do funkcjonowania w terenie wysokogórskim oraz mechanizmom ochronnym
fotoinhibicji. Prawidłowość przebiegu procesów w roślinie wykazują wartości t1/2
z adaptacją do ciemności, które mieszczą się w zakresie 80-260 ms, wartość mediany dla
wszystkich gatunków i ich przypadków to 150 ms. Natomiast wartości t1/2 bez adaptacji
do ciemności to przedział 3-120 ms, mediana – 28 ms (Ryc. 35). Wysokie wartości
Potwierdzają dużą ilość systemów antenowych oraz wysoką zawartość barwników.
Informacja o przebiegu procesów fluorescencji pozyskana przez teledetekcyjne
wskaźniki roślinności została potwierdzony przez fluorescencję (zarówno z adaptacją do
ciemności (Fv/Fm) jak też bez zaciemnienia (Fv/Fm'). Przedstawiono to w postaci korelacji
z

teledetekcyjnymi

wskaźnikami

roślinności

(Tabela

12).

Gatunki

muraw

wysokogórskich z obszarów referencyjnych wykazywały wysoką siłę korelacji wskaźnika
Fv/Fm z wskaźnikiem PRI: kostrzewa barwna (Rs=0,65), sit skucina (Rs=0,43), bliźniczka
psia trawka (Rs=0,40). Wartości wskaźnika Fv/Fm' uzyskały największa siłę korelacji ze
wskaźnikiem PRI (Rs=0,40 – dla kostrzewy barwnej z poligonów wydeptywanych;
Rs=0,60 dla kostrzewy barwnej z poligonów referencyjnych); wskaźnikiem CAI (Rs=0,51 mietlica skalna wydeptywanych) oraz WBI (Rs=-0,56 boimka dwurzędowa poligon
wydeptywany). Świadczy to o poprawnej interpretacji informacji pozyskanych z cech
spektralnych roślinności, np. wykorzystenie światła w procesie fotosyntezy (wskaźnik
PRI). Tym samym obrazuje i potwierdza stan roślinności w poligonach referencyjnych,
rekultywowanych i wydeptywanych. Szczególnie obniżenie kondycji i procesów
fluorescencji i fotosyntezy w gatunkach muraw wysokogórskich w poligonach
wydeptywanych.

7.5 Zawartość materiału budulcowego

Z grup teledetekcyjnych wskaźników roślinności opisujących zawartość i stan
materiału budulcowego wybrano NDNI (Normalized Difference Nitrogen Index), PSRI
(Plant Senescence Reflectance Index) i CAI (Cellulose Absorption Index). Zawartość
azotu wpływa na rozwój roślinności, jej wzrost i prawidłowy przebieg procesów
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życiowych głównie fotosyntezy. Wzrost wartości NDNI oznacza wyższą zawartość azotu
w roślinie; jako optymalną dla roślin zielonych przyjęto zakres 0,02–0,10. W przypadku
gatunków muraw wysokogórskich w badanych okresach zakres wartości wskaźnika
NDNI mieścił się w przedziale 0,06–0,26. Najwyższą wartością stwierdzono u kostrzewy
barwnej, kosmatki brunatnej i mietlicy skalnej w poligonach referencyjnych
i rekultywacyjnych, natomiast najniższą miał śmiałek pogięty, kostrzewa niska, kosmatka
brunatna, mietlica skalna w poligonach wydeptywanych (Ryc.

36). Roślinność

wysokogórska ma znacznie wyższe parametry azotu niż przyjęte zakresy optymalne,
związane jest to ze specyfikacją terenu w jakim muszą wzrastać rośliny i ich
intensywnym rozwojem, który wymuszony jest krótkim okresem wegetacji.
Wskaźnik PSRI jest natomiast interpretowany odwrotnie, wykazuje wrażliwość na
obecnośc karotenoidów, dlatego jego wyższe wartości oznaczają wzrost stresu
roślinności, czy też zwiększoną zawartość karotenoidów w stosunku do chlorofilu.
Według danych z literatury wartość optymalna dla roślin zielonych oscyluje w granicach
(-0,10)–0,20 natomiast dla roślinności wysokogórskicj w niniejszych badaniach uzyskano
zakres (-0,04)–0,25 (Ryc. 36). Wysokie wartości osiągnął wskaźnik PSRI u śmiałka
pogiętego i mietlicy skalnej w poligonach wydeptywanych (DF_W, AR_W) oraz
kostrzewy niskiej (FA_W, FA_R). Najmniejszy stres zaobserowano w przypadku
kostrzewy barwnej oraz kosmatki brunatnej w poligonach rekultywowanych (FP_Rekult,
LAP_Rekult) i referencyjnych (FP_R, LAP_R; Ryc. 36).
Zawartość celulozy (wskaźnik CAI) w dominujących gatunkach muraw
wysokogórskich jest zróżnicowana i zależna od budowy danego gatunku. Wyższe
wartości wskaźnika obrazują większą zawartość celulozy w roślinie, suchych części,
mniej chlorofilu w liściach. Zależność tą zaobserwowano dla gatunków muraw
występujących w poligonach wydeptywanych. Najwyższe wartości CAI osiąga śmiałek
pogięty – zarówno w poligonach referencyjnych jak i wydeptywanych, natomiast
w każdym z okresów pomiarowych kosmatka brunatna charakteryzuje się zarówo
w poligonach wydeptywanych, referencyjnych jak i rekultywowanych najmniejszą
zawartością celulozy (Ryc. 36).
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Ryc. 36. Wartości wskaźnika NDNI (Normalized Difference Nitrogen Index), PSRI (Plant Senescence Reflectance Index), CAI (Cellulose Absorption Index), n=182 375
Objaśnienia: AR_W – mietlica skalna wydeptywana, AR_R – mietlica skalna referencyjna, AR_Rekult – mietlica skalna rekultywowana, JT_W – sit skucina wydeptywany, JT_R – sit skucina referencyjny, LAP_W –
kosmatka brunatna wydeptywana, LAP_R – kosmatka brunatna referencyjna, LAP_Rekult – kosmatka brunatna rekultywowana, FP_W – kostrzewa barwna wydeptywana, FP_R – kostrzewa barwna referencyjna, FP_Rekult
– kostrzewa barwna rekultywowana, FA_W – kostrzewa niska wydeptywana, FA_R – kostrzewa niska referencyjna, OD_W – boimka dwurzędowa wydeptywana, OD_R – boimka dwurzędowa referencyjna, DF_W – śmiałek
pogięty wydeptywany, DF_R – śmiałek pogięty referencyjny, NS_W – bliźniczka psia trawka wydeptywana, NS_R – bliźniczka psia trawka referencyjna
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7.6 Zawartość wody
Wskaźniki WBI (Water Band Index) i NDWI (Normalized Difference Water
Index) wraz ze wzrostem wartości potwierdzają większą zawartość wody w komórkach.
W gatunkach z poligonów wydeptanych obserwowano spadek wartości wskaźnika WBI
o wartość 0,1–0,4 w stosunku do roślin referencyjnych lub rekultywowanych (Ryc. 37).
Najniższą wartości wskaźnika WBI obserwowano dla gatunku śmiałek pogięty
i kosmatka brunatna w poligonach wydeptywanych (DF_W, LAP_W), natomiast
najwyższą zawartość wody odzwierciedlają gatunki sit skucina (JT_R) i kosmatka
brunatna (LAP_R) w poligonach referencyjnych, a także mietlica skalna w poligonach
rekultywowanych

(AR_Rekult).

Jednakże

wszystkie

wartości

mieszczą

się

w optymalnym zakresie wskaźnika, przyjętym dla roślinności zielone od 0,8–1,2. Zakres
optymalny wskaźnika NDWI wynosi od (-0,1) do 0,4 i praktycznie wszystkie pomiary dla
dominujących gatunków muraw wysokogórskich mieszczą się w tym zakresie, jednak
skrajne wartości gatunków kosmatka brunatna oraz śmiałek pogięty w poligonach
wydeptywanych (LAP_W, DF_W) znajdują się nieco poniżej dolnej wartości granicznej
optimum (Ryc. 37). Widoczna jest obniżenie wartości wskaźnika NDWI w poligonach
wydeptywanych w stosunku do poligonów referencyjnych i rekultywowanych.
Przykładem jest gatunek kosmatki brunatnej gdzie różnica istotna statystycznie wynosi
0,05 między poligonem referencyjnym, a wydeptanym w obrębie tego gatunku.
Natomiast najmniejsza wartość różnicy w medianie wartości wskaźnika NDWI
obserwowana jest dla gatunku boimki dwurzędowej (różnica między poligonem
wydeptywanym a referencyjnym wynosi 0,005).
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Tabela 13. Korelacja wskaźnika ts-ta z teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności policzonymi ze
spektrometru dla każdego badanego gatunku w okresie badawczym 2011-2014, n=211 255
Gatunek

Poligon badawczy

ts-ta

Wydeptywany

CAI [0,89], ARVI [-0,71], WBI [-0,70], NDWI [-0,60], RARSa
[0,40]

Referencyjny

CAI [0,77], NMDI [-0,75], RARSa [0,61], SIPI [0,56], NDWI [0,55], NDNI [-0,46]

Wydeptywany

WBI [-0,65], RARSa [0,57], GI [-0,43], ARVI [-0,40]

Referencyjny

NWDI [0,92], WBI [0,88], RARSa [-0,70], GI [0,53]

Wydeptywany

PSRI [0,64], SIPI [0,62], WBI [0,50], RARSa [-0,49]

Referencyjny

NMDI [-0,70], NDWI [0,57], PSRI [-0,55], CAI [0,45],

Wydeptywany

SIPI [0,69], RARSa [-0,68], GI [-0,65], WBI [0,60], PSRI [0,57],
NMDI [-0,54], PRI [0,41]

Referencyjny

NDNI [0,51], CAI [-0,49], NMDI [0,47], PRI [-0,40], WBI [0,39]

Wydeptywany

PSRI [-0,87], NDWI [-0,75], NMDI [-0,63],

Referencyjny

PSRI [-0,63]

Wydeptywany

RARSa [-0,73], NDWI [-0,56], PSRI [0,40]

Referencyjny

NMDI [-0,78], NDNI [-0,78], RARSa [0,55]

Wydeptywany

PSRI [0,93], NMDI [-0,89], WBI [0,80]

Referencyjny

RARSa [-0,75], NMDI [-0,57]

Wydeptywany

CAI [-0,63], RARSa [-0,61], NDWI [-0,61], WBI [-0,50]

Referencyjny

NDWI [-0,91], SIPI [0,90], RARSa [-0,77], NMDI [0,68], GI
[0,45]

Kostrzewa barwna

Kosmatka brunatna

Mietlica skalna

Sit skucina

Kostrzewa niska

Bliźniczka psia trawka

Śmiałek pogięty

Boimka dwurzędowa
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NDWI
ts-ta

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00

wzrost wartości
wskaźnika
NDWI i WBI
oznacza wzrost
kondycji rośliny

wzrost wartości
wskaźnika ts-ta
oznacza spadek
kondycji rośliny

maksimum

1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0,88

kwartyl górny
mediana
kwartyl dolny

NS_R

NS_W

DF_R

DF_W

OD_W

OD_R

FA_R

FA_W

FP_Rekult

FP_R

FP_W

LAP_Rekult

LAP_R

LAP_W

JT_R

JT_W

AR_Rekult

AR_R

minimum
AR_W

WBI

0,150
0,125
0,100
0,075
0,050
0,025
0,000
-0,025
-0,050
-0,075
-0,100
-0,125

mediana ogólna

Gatunek muraw wy sokogórskich_Poligon badawczy

Ryc. 37. Wartości wskaźnika WBI (Water Band Index), NDWI (Normalized Difference Water Index), ts-ta, n=182 375
Objaśnienia: AR_W – mietlica skalna wydeptywana, AR_R – mietlica skalna referencyjna, AR_Rekult – mietlica skalna rekultywowana, JT_W – sit skucina wydeptywany, JT_R – sit skucina referencyjny, LAP_W –
kosmatka brunatna wydeptywana, LAP_R – kosmatka brunatna referencyjna, LAP_Rekult – kosmatka brunatna rekultywowana, FP_W – kostrzewa barwna wydeptywana, FP_R – kostrzewa barwna referencyjna, FP_Rekult
– kostrzewa barwna rekultywowana, FA_W – kostrzewa niska wydeptywana, FA_R – kostrzewa niska referencyjna, OD_W – boimka dwurzędowa wydeptywana, OD_R – boimka dwurzędowa referencyjna, DF_W – śmiałek
pogięty wydeptywany, DF_R – śmiałek pogięty referencyjny, NS_W – bliźniczka psia trawka wydeptywana, NS_R – bliźniczka psia trawka referencyjna
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Powyższe spostrzeżenia zostały potwierdzone wskaźnikiem temperaturowym tsta, który w kilku przypadkach wskazał stres wodny roślinności, osłabienie zdolności
ewapotranspiracji rośliny. Gatunki, które wykazują niedobór wody to: mietlica skalna
i kostrzewa barwna w poligonach wydeptywanych (AR_W, FP_W). Wskaźnik stresu
wodnego ts-ta dla pozostałych gatunków oscyluje w granicach mediany ogólnej dla
wskaźnika równej -4,70°C, czyli zakresów optymalnych. Korelacja wskaźnika ts-ta
z teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności policzonymi na podstawie pomiarów
spektrometrycznych dla większości badanych przypadków miała silną korelację, np. ze
wskaźnikiem NDWI (Rs=-0,82, boimka dwurzędowa); NMDI (Rs=0,76, bliźniczka psia
trawka) dla poligonów referencyjnych. Natomiast dla poligonów wydeptywanych
korelacja była ujemna – wraz ze wzrostem wartości ts-ta (czyli obserwujemy stres
wodny) spada wartość drugiego wskaźnika skorelowanego np. Rs=-0,75 dla NDWI,
kostrzewa niska na wydeptywanych poligonach lub Rs=-0,56 dla NDWI, bliźniczka psia
trawka (Tabela 13).

7.7 Kondycja ogólna roślinności
Istotnymi statystycznie wskaźnikami opisującymi kondycję ogólną są ARVI
(Atmospherically Resistant Vegetation Index) i NMDI (Normalized Multi-band Drought
Index). Wzrost wartości wskaźników oznacza lepszą kondycję. Najwyższymi wartościami
cechują się: mietlica skalna, kosmatka brunatna, sit skucina i kostrzewa barwna
w poligonach referencyjnych i rekultywowanych (Ryc. 38). Gorszym stanem (poniżej
mediany) cechują się: kostrzewa niska, boimka dwurzędowa, śmiałek pogięty, bliźniczka
psia trawka dla poligonów rekultywowanych i referencyjnych. Zauważalne są także
zmiany między poligonem wydeptywanym a referencyjnym, największe zmiany
widoczne są dla kosmatki brunatnej i kostrzewy barwna (0,16).
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0,80
w zrost w artości
w skaźnika
ARVI i NMDI
oznacza w zrost
kondycji rośliny

0,70
0,60
0,50

ARVI

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
-0,10

maksimum
kw artyl górny
mediana
kw artyl dolny

minimum

NS_R

NS_W

DF_R

DF_W

OD_W

OD_R

FA_R

FA_W

FP_Rekult

FP_R

FP_W

LAP_Rekult

LAP_R

LAP_W

JT_R

JT_W

AR_Rekult

mediana ogólna

AR_R

0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40

AR_W

NMDI

-0,20

Gatunek muraw w ysokogórskich_Poligon badaw czy

Ryc. 38. Wartości wskaźnika ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation Index). Wartości wskaźnika NMDI (Normalized Multi-band Drought Index), n=182 375
Objaśnienia: AR_W – mietlica skalna wydeptywana, AR_R – mietlica skalna referencyjna, AR_Rekult – mietlica skalna rekultywowana, JT_W – sit skucina wydeptywany, JT_R – sit skucina referencyjny, LAP_W –
kosmatka brunatna wydeptywana, LAP_R – kosmatka brunatna referencyjna, LAP_Rekult – kosmatka brunatna rekultywowana, FP_W – kostrzewa barwna wydeptywana, FP_R – kostrzewa barwna referencyjna, FP_Rekult
– kostrzewa barwna rekultywowana, FA_W – kostrzewa niska wydeptywana, FA_R – kostrzewa niska referencyjna, OD_W – boimka dwurzędowa wydeptywana, OD_R – boimka dwurzędowa referencyjna, DF_W – śmiałek
pogięty wydeptywany, DF_R – śmiałek pogięty referencyjny, NS_W – bliźniczka psia trawka wydeptywana, NS_R – bliźniczka psia trawka referencyjna
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7.8 Wpływ komponentów środowiska na kondycję roślinności
Na

podstawie

powyższych

zależności,

tj.

wybranych

teledetekcyjnych

wskaźników roślinności oraz parametrów bioradiometrycznych, które obrazują różnice
między badanymi poligonami (referencyjnym, rekultywowanym i wydeptywanym)
wykonano analizę istotności zmian w wartości tych parametrów względem komponentów
środowiska (spadku, nachylenia, gleby, geologii oraz wysokości). Analiza statystyczna
z użyciem testu NIR Tukey’a pozwoliła wyróżnić te komponenty środowiska, które dla
wybranych w badaniach wskaźników opisujących kondycję roślinności wykazują istotną
statystycznie zmienność badanego parametru stanu gatunków muraw wysokogórskich
TPN.

Ryc. 39. Wskaźniki wykazujące istotne statystycznie zmiany w poligonach badawczych muraw
wysokogórskich ze względu na ekspozycję, n=24 000

Istotne statystycznie zmiany dla wskaźnika Fv/Fm opisującego prawidłowość
przebiegu procesu fotosyntezy w roślinie zaobserwowano dla ekspozycji głównie S i SW.
Wartości fluorescencji są istotnie (na poziomie α=0,05) obniżone w stosunku do
ekspozycji północnych, północko-wschodnich i północno-zachodnich. Potwierdza to
przyrodniczą zależność, że stoki południowe są znacznie bardziej wyeksponowane na
działanie promeniowania słonecznego, co skutkuje zmienną produktywnością rośliny,
z racji narażenia na fotoinhibicję (Ryc. 39). Powyższą zależność potwierdza także
wskaźnik CCI, określający zawartość chlorofilu w roślinności, którego wartości dla
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gatunków muraw wysokogórskich również wykazują istotne statystycznie zmiany
w zależności od ekspozycji (Ryc. 39).
Istotne zmiany w stanie gatunków muraw wysokogórskich zaobserwowano także
w zależności od kąta nachylenia stoku, głównie kondycja badanych gatunków
różnicowała sią (istotnie statystycznie) dla nachylenia z przedziału 1,5°-11,5° oraz 31,5°1,5° (Ryc. 40). Przedstawiają to dwa wkaźniki: PRI oraz WBI. PRI, który obrazuje ilość
światła wykorzystaną w procesie fotosyntezy, ma wartości niższe na najbardziej
nachylonych stokach, co oznacza, że promieniowanie świetlne dociera w różnym stopniu
do rego rodaju roślinności w porównaniu z nachyleniem z przedziału 1,5°-11,5°, gdzie
wartości wskaźnika mieszczą się w zakresie optymalnym.

Ryc. 40. Wskaźniki wykazujące istotne statystycznie zmiany w poligonach badawczych muraw
wysokogórskich ze względu na nachylenie, n=24 000

Ilość wody, którą obrazuje WBI, jest także uzależniona od nachylena stoku.
Niższe wartości o około 0,01-0,02 odnotowano na najbardziej pochyłych stokach (Ryc.
41). Największe statystycznie różnice wartości wskaźników PRI i WBI określających
stan roślinności muraw wysokogórskich zaobserwowano dla poligonów badawczych
zlokalizowanych na utworach takich jak alaskity oraz czarne łupki z z oolitami
żelazistymi, piaskowcami i wapieniem organodetrytycznym. Roślinność muraw
wysokogórskich ma obniżone wartości zarówno wskaźnika wodnego (WBI) jak i ilości
światła wykorzystnego w procesie fotosyntezy (PRI) na obszarach z tworem
geologicznym w postaci alaskitów i łupków czarnych.
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Ryc. 41. Wskaźniki wykazujące istotne statystycznie zmiany w poligonach badawczych muraw
wysokogórskich ze względu na podłoże geologiczne, n=24 000

Istotny statystycznie na poziomie istotności α=0,05, wpływ utworów glebowych
na kondycję roślinności zaobserwowano dla wskaźników PSRI, WBI oraz RARSa.
Różnice stanu gatunków muraw wysokogórskich zaobserwowano dla poligonów
badawczych na obszarach obejmujących utwory glebowe takie jak rędziny inicjalne oraz
rędziny próchniczne, brak zmian istotnych statystycznie w stanie wskaźników dla
badanych gatunków wykazały rankery bielicowe (Ryc. 42). Natomiast największe
zróżnicowanie stanu muraw wysokogórskich w porównaniu do poligonów leżących na
rędzinach i rankerach obrazują gleby gruntowo-glejowe. Na tych utworach obniżone są
wartości wody (WBI), a także obserwowany jest podwyższona wartość wskaźnika PSRI,
opisującego stres roślinności. Zmienną kondycje gatunków leżących na tych utworach
glebowych potwierdza także wskaźnik RARSa, opisujący zawartość chlorofilu
w roślinności. Jego wartość jest podwyższona w stosunku do wartości dla rędzin oraz
rankerów, co ze względu na odwrotną interpretację wskaźnika oznacza, że znajduje się
mniejsza ilość chlorofilu w tych poligonach badawczych.
Wysokość n.p.m wpływa głównie na warunki atmosferyczne i natężenie światła w
jakim wzrasta roślina. Wskaźnikiem, który wykazuje zmienne a zarazem istotne
statystycznie

zmiany

w

wartościach

między

poligonami

badawczymi

muraw

wysokogórskich (referencyjnym, wydeptywanym i rekultywacyjnym) jest wskaźnik PRI.
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Ryc. 42. Wskaźniki wykazujące istotne statystycznie zmiany w poligonach badawczych muraw
wysokogórskich ze względu na rodzaj gleby, n=24 000

Ryc. 43. Wskaźniki wykazujące istotne statystycznie zmiany w poligonach badawczych muraw
wysokogórskich ze względu na wysokość, n=24 000

Wysoką produktywność wykazują gatunki muraw leżące w najwyższych partiach gór
oraz najniższych. Potwierdza to także wskaźnik PSRI, którego wzrost wartości
w przeciwieństwie do PRI oznacza gorszą kondycję roślinności (Ryc. 43).
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7.9 Ocena stanu dominujących gatunków muraw wysokogórskich
Gatunki muraw wysokogórskich obrazowały zmiany w wartościach wskaźników
pomiędzy typami badanych obszarów. Kondycja gatunków referencyjnych jest w dobrym
stanie, widczne są zmiany w przypadku roślin wydeptywanych. Dlatego też na podstawie
istotnych statystycznie zmian we wszystkich badanych wskaźnikach, wyróżniono podział
gatunków od tego, który wykazuje najmniejszą wrażliwością na czynnik stresowy, jakim
jest wydeptywanie do tego, który charakteryzuje się największą zmiennością,
wrażliwością na wpływ wydeptywania (Ryc. 44).

Ryc. 44. Procent istotnych statystycznie zmian kondycji w obrębie danego gatunku w latach 2011-2014,
n=265 940

Najwieksza

zmienność

dotyczy

zakresu

i

wartości

wskaźników

charakteryzujących ilość chlorofilu i karotenoidów, azotu oraz materiałów budulcowych,
a w głównej mierze zawartość wody w roślinności. Natomiast roślinność różnie reaguje
na czynnik w postaci wydeptywania w okresie badawczym 2011-2014. Gatunki potrafią
jednego roku odzwierciedlać istotne zmiany np. ubytek wody, bądź chlorofilu w skutek
procesu wydeptywania, natomiast w kolejnym roku parametry te są stabilne. Dlatego też
przeprowadzony monitoring nie pozwala jednoznacznie wydzielić roślin odpornych bądź
wrażliwych na wydeptywanie. Udaje się zauważyć tendencję wpływu budowy roślin na
wrażliwość na wydeptywanie (Ryc. 44).
Największy procent zmian jakie zachodziły w całym zakresie spektrum wykazał
gatunek kostrzewy barwnej i kosmatki brunatnej, co związane jest z szeroką budową
blaszki liści tej rośliny, ich miąższością i wielkością co przekłada się na duże zniszczenia
wywołane wydeptywaniem. Natomiast rośliny boimki dwurzędowej mają bardziej twarde
liście i łodygi, co przekłada się na mniejszy procent (42 %) zmian wywołany
wydeptywaniem (Ryc. 44).
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Gatunki muraw wysokogórskich znajdują się w dobrej kondycji, zauważalna jest
dysproporcja w krzywej odbicia spektralnego oraz wartościach teledetekcyjnych
wskaźników

roślinności

czy

parametrach

bioradiometrycznych.

W

poligonach

wydeptanych parametry te świadczą, że stan roślinności jest osłabiony, widoczne są
zniszczenia struktur komórkowych a także głównie mniejsza zawartość chlorofilu oraz
wody, co przekłada się na osłabiony proces fotosyntezy, powstaje mniej produktów
reakcji świetlnych, prowadząc do osłabienia rośliny.
Zdalny monitoring roślinności wymaga analizy zarówno teledetekcyjnych
wskaźników

roślinności,

jak

weryfikacyjnych

zmiennych

biofizycznych,

które

w przypadku badanych gatunków muraw wysokogórskich okazały się najbardziej istotne
do różnicowania stanu tej roślinności. Zdecydowano wymodelować wartości wskaźników
bioradiometrycznych, fluorescencyjnych, by w przyszłości móc odczytać na podstawie
położenia punktu oraz obrazu hiperspektralnego stan tych wskaźników. Niekiedy dość
trudna jest weryfikacja terenowa, a posiadając policzone wskaźniki hiperspektralne
pozyskane ze zobrazowania hiperspektralenego możemy wyliczyć, prognozować wartości
CCI oraz Fv/Fm w zależności od położenia danego punktu, w tym celu zastosowano
metodę MARS. Wskaźnikami tymi okazał się wskaźnik określający ilość chlorofilu
w roślinie – CCI oraz wskaźnik fluorescencji – Fv/Fm, który był mierzony z adaptacją do
ciemności).
Ponadto wskaźniki te okazały się istotne statystycznie z punktu badania
zmienności w stanie roślinności muraw wysokogórskich. W celu wymodelowania
predykcji wartości Fv/Fm oraz CCI określonej, jako zmienna zależna użyto następujących
predyktorów ilościowych – wskaźniki obliczone w oparciu o dane spektrometryczne,
które też wykazywały największą istotność podczas obrazowania zmian w kondycji
roślinności, czyli wskaźniki ARVI, NMDI, RARSa, GI, SIPI, NDNI, PSRI, CAI, WBI,
NDWI34, oraz predyktorów jakościowych tzn. nachylenie stoku (w podziale, co 5° i 10°),
ekspozycja, utwory geologiczne, rodzaj gleby, oraz wysokość n.p.m. Wzór dla obu
wskaźników Fv/Fm oraz CCI, a także błąd dopasowania wartości obserowowanych
i predykcji (GCV, zgeneralizowany błąd walidacji krzyżowej) w oparciu o istotne
34

ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation Index), NMDI (Normalized Multi-band Drought Index),
RARSa (Ratio analysis of reflectance spectra algorithm chlorophyll a), GI (Greenness Index), SIPI
(Structure Insensitive Pigment Index), PRI (Photochemical Reflectance Index), NDNI (Normalized
Difference Nitrogen Index), PSRI (Plant Senescence Reflectance Index), CAI (Cellulose Absorption Index),
WBI (Water Band Index), NDWI (Normalized Difference Water Index)
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współczynniki (teledetekcyjne wskaźniki roślinności) zostały zweryfikowane na obszarze
Czerwonych Wierchów, co przedstawiają wartości R2 oraz RMSE (Tabela 14).
Podczas modelowania uzyskano wzór wskaźnika Fv/Fm który jest zależny od
predyktorów w postaci wskaźników i zmiennych środowiskowych, największy wpływ
ma: PRI, NDNI, NMD oraz ekspozycja, kolejno z mniejszą siłą, ale nadal wpływa na
wartość predyktowanefo Fv/Fm - nachylenie co 5°, RARSa, GI, ARVI. Natomiast wór dla
wartości wskaźnika CCI uwzględnia jako predyktory: PRI, CAI, wysokość, PSRI, ARVI,
które wpływały istotnie na wartość CCI.
Tabela 14. Wzór wskaźnika Fv/Fm (n=24 000) i CCI (n=28 880) dla dominujących gatunków muraw
wysokogórskich, błąd GCV, wartość R2 i RMSE
Wzór wskaźnika

Dokładność
Predykcji

Dokładność
Weryfikacji

Fv/Fm = 5,54046713936721e-001 + 2,03241685136648e+000*max(0;
PRI+3,96004071621077e-002) + 1,78143349566755e+000*max(0; NDNI1,63859770949604e-001) + 1,93315399069929e+000*max(0; 1,63859770949604e-001NDNI) + 7,93913628763907e-002*max(0; aspect_W-0,00000000000000e+000) +
7,40675568019529e-002*max(0; slope co 5_36,5-41,5-0,00000000000000e+000) +
3,71630138228622e-001*max(0; NMDI-5,51702871624342e-001) +
9,61584643816497e-001*max(0; 5,51702871624342e-001-NMDI) 1,84359436848156e-001*max(0; RARSa-3,99385987851110e-001)*max(0; aspect_W0,00000000000000e+000) - 1,68417939051999e+000*max(0; 3,99385987851110e-001RARSa)*max(0; aspect_W-0,00000000000000e+000) 4,05968749617822e+001*max(0; NDNI-2,02785492592245e-001)*max(0;
5,51702871624342e-001-NMDI) - 1,43221213477541e-001*max(0;
2,21535469149015e+000-G)*max(0; slope co 5_21,5-26,5-0,00000000000000e+000) 7,33758783498810e+000*max(0; ARVI-3,39866727521323e-001)*max(0;
PRI+3,96004071621077e-002) - 2,43217547491261e+000*max(0; 3,39866727521323e001-ARVI)*max(0; PRI+3,96004071621077e-002)

Bład GCV
= 0,003

R2=0,45

CCI = 1,69348943360843e+001 - 2,07360992365865e+003*max(0;
CAI+7,37887257732114e-003) + 1,72562815093778e+003*max(0; 7,37887257732114e-003-CAI) + 3,37807205211099e+001*max(0; 5,02884055260456e001-RARSa) + 9,25339179743671e+000*max(0; slope co 5_6-0,00000000000000e+000)
+ 7,70461000227726e+000*max(0; wysokość_KOD_4-0,00000000000000e+000) +
9,18700937657962e+000*max(0; wysokość_KOD_3-0,00000000000000e+000) +
5,77556118926798e+001*max(0; PSRI-2,25087530056121e-002) +
1,65074431134859e+002*max(0; 2,25087530056121e-002-PSRI) 3,26140847527387e+003*max(0; PRI-2,68373084133841e-002) 3,68457392090848e+001*max(0; 2,68373084133841e-002-PRI) +
1,05727792257409e+003*max(0; PRI-1,55550768231453e-002) 5,33725012173702e+001*max(0; ARVI-4,76219737502318e-001) 7,01159455708386e+000*max(0; 4,76219737502318e-001-ARVI) +
1,89919214208593e+003*max(0; CAI+9,80408420225951e-003)

Bład GCV
=0,60

R2=0,53
RMSE=4%
RMSE=3%

R2=0,35

RMSE=7%
R2=0,56

RMSE=6%

Błąd RMSE, jaki uzyskano dla modelu Fv/Fm podczas weryfikacji na obszarze
Czerwonych Wierchów osiągał wartość 4%, natomiast dla modelu CCI osiągał 7%. Obie
wartości

(Fv/Fm

oraz

CCI)

świadczą

o

dobrym

dopasowaniu

modelowych,

prognozowanych wartości wskaźników, dlatego też można ich użyć do prognozowaniu
stanu faktycznego fluorescencji, zawartości chlorofilu gatunków muraw wysokogórskich.
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8. Analiza i dyskusja uzyskanych wyników
Efektem niniejszych badań jest wykazanie różnic w stanie kondycji badanych
gatunków muraw wysokogórskich między poligonami badawczymi (wydeptywanym,
referencyjnym

i

rekultywowanym),

a

także

zmienności

międzygatunkowej.

Przeprowadzona aglomeracja krzywych charakterystyk spektralnych za pomocą metody
Warda ukazała stopień podobieństwa wartości odbicia spektralnego poszczególnych
gatunków muraw wysokogórskich w poligonach badawczych. Największe podobieństwo
charakterystyk

spektralnych

zaobserwowano

między

wariantami

poligonów

(wydeptywany, referencyjny) dla gatunku mietlicy skalnej i boimki dwurzędowej.
Natomiast gatunki kosmatka brunatna (wydeptany, referencyjny, rekultywowanych),
kostrzewa niska (wydeptany, referencyjny) oraz kostrzewa barwna (wydeptany,
referencyjny, rekultywowanych) różnicowały się znacznie od siebie w badanych
poligonach. Porównanie kondycji, wartości odbicia spektralnego w poligonach
rekultywowanych i referencyjnych jest w całym zakresie widma elektromagnetycznego
zbliżone.

Jeśli

porównamy

tylko

dominujące

gatunki

muraw

w

poligonach

referencyjnych, tymi o zbliżonych charakterystykach spektralnych okazuje się gatunek
situ skuciny i boimki dwurzędowej, natomiast gatunkiem, który znacznie odbiega swoją
charakterystyka

spektralną

od

pozostałych

jest

śmiałek

pogięty.

Różnice

międzygatunkowe w największym stopniu widoczne są w zakresie bliskiej podczerwieni,
który obrazuje struktury komórkowe. Najwyższą wartością odbicia (ok. 0,70)
charakteryzuje się śmiałek pogięty kosmatka brunatna i kostrzewa barwna, natomiast
obniżone wpółczynniki odbicia o wartość ok. 0,10 posiadają pozostałe badane
w niniejszej pracy gatunki. Największe różnice między badanymi gatunkami
w poligonach referencyjnych zostały odzwierciedlone poprzez zakres widma opisujący
zawartość chlorofilu (500-700 nm), struktury komórkowe (740-1100 nm), zawartość
wody (1400-1500, 1800-2500 nm). Zaobserwowano także zróżnicowanie charakterystyk
spektralnych w obrębie pojedyńczego badanego gatunku, w zależności od lokalizacji
poligonu pomiarowego (wydeptywany, referencyjny i relultywowany). Co było też celem
niniejszej pracy w odniesieniu do oceny kondycji dominujących gatunków muraw
wysokogórskich. Zakresy istotne statystycznie oraz powtarzające się we wszystkich
okresach badawczych dla roślinności muraw wysokogórskich dotyczyły absorpcji
barwników fotosyntetycznie czynnych (446-506, 511-519, 569-573, 623-695, 706-707
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nm), stanu struktur komórkowych (857-886 nm), zawartości wody w baldachimie roślin
(1360-1364, 1388-1557 nm) oraz zawartości suchej masy i substancji budujących roślinę
jak białka oraz azot (1801-2500 nm). Powyższe zakresy stosowano także do oceny zmian
stanu roślinności także przez Ruban i in. (1993), Gitelson, Merzylak (1997), czy Fourty,
Baret (1998; Tabela 15). Najczęściej wykorzystywane pasma do analiz zawartości wody
i stresu wodnego to 950–970, 1150–1260, 1520–1540 nm (Sims, Gamon 2002;
Rodriquez-Perez i in. 2007). Tego rodzaju analiza prowadzi do wskazania
i pogrupowania gatunków o podobnych właściwościach, porównania kondycji badanych
gatunków

oraz

może

służyć

do

klasyfikacji

gatunków

na

zobrazowaniach

hiperspektralnych.
Badania nad klasyfikacją gatunków muraw wysokogórskich TPN na obrazie
hiperspektralnym zapoczątkował Sobczak (2009), wykonując klasyfikację na krzywych
odbicia

spektralnego

pozyskanych

podczas

badań

terenowych.

Ukazał

wewnątrzgatunkowe różnice w odbiciu spektralnym dla situ skuciny i kosmatki
brunatnej, które sa widoczne także gołym okiem (różnica w budowie blaszki liścia),
a także wynika to ze specyficznego przystosowania gatunku do nadmiernego
promieniowania (zmiana stosunku udziału karotenoidów do chlorofilu). Zaobserwował,
że dla kosmatki brunatnej odbicie w zakresie bliskiej podczerwni osiąga wartość 0,63,
u situ skuciny – 0,54. Natomiast dla gatunku bliźniczka psia trawka współczynnik odbicia
jest dość niski w zakresie powyżej 700 nm nie przekracza 0,40 (Sobczak 2009).
W zakresie widzialnym współczynnik odbicia dla bliźniczki jest najwyższy spośród
badanych roślin, co oznacza duży udział wysuszonych, jasnych części rośliny. Autor
jednak zwraca uwagę na podobny kształt krzywych odbicia spektralnego badanych
gatunków, co okazało się znacznym problemem podczas klasyfikacji roślinności
rzeczywistej. Największe różnice między badanymi gatunkami są w zakresie 500-650
nm, 700-1900 nm oraz 2100-2450 nm (Sobczak 2009), co pomimo pozyskiwania
informacji z pułapu lotniczego (zdjęcie hiperspektralne) potwierdza zależności, różnice
międzygatunkowe uzyskane w niniejszej pracy z zastosowaniem metod naziemnych.
Zróżnicowana budowa każdego z badanych gatunków i przystosowania do
bytowania w danym terenie znajdują odzwierciedlenie w wynikach pomiarów
spektrometrii, bio-radiometrii i fluorescencji.
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Tabela 15. Zakresy spektrum elektromagnetyczne przydatne do analiz roślinności
Zakres
spektrum (nm) Długość fali
Zastosowanie
Źródło informacji
– niniejsze
(nm)
badania
446
analiza absorpcji a-karotenu
Ruban i in. 1993
446-506
463
analiza absorpcji b-karotenu
Ruban i in. 1993
470
analiza absorpcji karotenoidów ogółem
Ruban i in. 1993
530-630
analiza zawartości chlorofilu
Gitelson, Merzlyak 1997
569-573
analiza cyklu ksantofili (podobnie jak zakres
Barton, North 2001;
570
531). Wrażliwy na zawartość chlorofilu
Gitelson, Merzlyak 1997
650
analiza chloroz
Adams i in. 1999
analiza absorpcji chlorofilu a

646,8

analiza absorpcji chlorofilu b

670

normalizacja efektu glebowego i analizy AVI,
kanał do analizy niewielkich ilości chlorofilu

680
695

analiza absorpcji chlorofilu
analiza stresu roślinnego PSI (760/695 nm)

870

normalizacja efektu glebowego, AVI analiza

1380
1450

1650-1850
1870
1910
2160

analiza turgoru rośliny (zawartość wody)
analiza absorpcji wody w liściach
analiza absorpcji białek i związków azotu w
drzewach iglastych
analiza zawartości wody w zbożach (pszenicy)
analiza zawartości suchej masy
analiza turgoru rośliny (zawartość wody)
analiza zawartości suchej masy

2180

analiza absorpcji białek i związków azotu

Dawson i in. 1998

2310

analiza suchych liści, absorpcja
węglowodorów

Hoerig i in. 2001; Fourty,
Baret 1998

623-695

853-886

1388-1557

1510

1801-2500

Lichtenthaler, Wellburn
1983
Lichtenthaler, Wellburn
1983
Plummer i in. 1994; North
2002; Gitelson, Merzlyak
1997
Datt 2000
Carter 1994
Plummer i in. 1994; North
2002
Fourty, Baret 1998
Aldakheel, Danson 1997

663,2

Dawson i in. 1998
Tian i in. 2001
Fourty, Baret 1998
Fourty, Baret 1998
Fourty, Baret 1998

Istotne zmiany stanu roślinności zostały również odzwierciedlone w wartościach
teledetekcyjnych wskaźników roślinności: ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation
Index), NMDI (Normalized Multi-band Drought Index), RARSa (Ratio analysis of
reflectance spectra algorithm chlorophyll a), GI (Greenness Index), SIPI (Structure
Insensitive Pigment Index), PRI (Photochemical Reflectance Index), NDNI (Normalized
Difference Nitrogen Index), PSRI (Plant Senescence Reflectance Index), CAI (Cellulose
Absorption Index), WBI (Water Band Index), NDWI (Normalized Difference Water
Index), a także wskaźniki bioradiometryczne - Fv/Fm, t1/2 oraz CCI. Szczególna zmienność
uwidacznia się w zawartości chlorofilu oraz zawartości wody, co przekłada się także na
stan struktur komórkowych danego gatunku muraw wysokogórskich. Roślinność przy
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szlakach turystycznych charakteryzuje niższa zawartość chlorofilu, co obrazują wyższe
wartości parametru RARSa. Mediana wartości wskaźnika RARSa wynosi dla gatunków
muraw wysokogórskich 0,53 natomiast warianty wydeptane gatunków osiągały wartości
powyżej tej wartości, co w przypadku odwrotnej interpretacji wskaźnika oznaczało, że
kondycja roślin wydeptanych ulega pogorszeniu. Niższe wartości uzyskano także
w poligonach wydeptanych dla wskaźnika NMDI, wskazujące na słabszą ogólną
kondycję roślinności. Różnica w wartości mediany tego wskaźnika dla gatunków muraw
wysokogórskich w poligonie referencyjnym i wydeptanym wynosiła średnio ok. 0,04.
Natomiast wartość różnicy w wartości wskaźnika WBI opisującego zawartość wody
w roślinie wynosiła średnio ok. 0,02 dla gatunków muraw wysokogórskich. Między
badanymi gatunkami muraw wysokogórskich zaobserwowano także różnice, przykładem
jest sit skucina i kosmatka brunatna. Stan situ skucina oraz kosmatki brunatnej wykazuje
wysoki spadek wartości chlorofilu oraz zniszczenie struktur komórkowych dla poligonów
przy szlaku w porównaniu z poligonami referencyjnymi. Natomiast kosmatka brunatna
ma wyższe wartości chlorofilu i wody niż sit skucina (ok. 0,1 różnica w wartości
wskaźnika RARSa a także wskaźnika WBI). Podobne zależności dla oceny stanu
gatunków otrzymała Jakomulska (1999b) oraz Sobczak (2009). Jakomulska (1999b)
oznaczyła zawartość aktywnych fotosyntetycznie pigmentów, zmierzyła transpirację
i oszacowała zawartość wody w próbkach pobranych z roślin (1998, 1999a,b, 2002).
Największą zawartość karotenoidów (28% w liściach) stwierdzono dla situ skucina,
w porównaniu z kosmatką brunatną, która miała 18%. Sit skucina rośnie na górnej półce
skalnej i jest narażony na nadmierne światło słoneczne, co potwierdzają wysokie wartości
wskaźników z grupy Leaf Pigments, które przekraczały optymalny zakres (np. CRI2
przekracza 12,75 przy optymalnym zakresie 1-12). Zawartość chlorofilu w sicie skucina
wynosi od 0,5 do 0,9 mg na 1 g suchej masy. W późnym stadium rozwoju zminiejsza się
proporcja chlorofilu i karotenoidów: w średnim stadium rozwoju stosunek chlorofilu do
karotenoidów wynosi 3,9:1, w późniejszym etapie zaś 2,6:1. Największą ilość chlorofilu
(1,6-2,5 mg na 1 g suchej masy) odnotowano dla kosmatki brunatnej. W przeciwieństwie
do tego, uwodnienie tkanki kosmatki brunatnej (78,9% wody) jest wyższe niż u situ
skuciny (71,3% wody w tkankach; Jakomulska 1999b).
Modzelewska (2014)

badała także kondycję muraw piętra alpejskiego

i subalpejskiego Tatr z użyciem technik hiperspektralnych. Jednakże dotyczyły one
pomiaru światłowodem jednorodnych płatów zbiorowisk roślinnych oraz pomiaru LAI
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i fAPAR. Charakterystyki spektralne roślinności muraw powypasowych różniły się
istotnie od charakterystyk muraw piętra alpejskiego. Odbicie spektralne muraw
powypasowych jest niższe, głównie w zakresie bliskiej podczerwieni (Modzelewska
2014). Natomiast do wskaźników, które w istotny statystycznie sposób obrazowały
zmiany w zbiorowiskach zaliczyła: NDVI, mNDVI705, MCARI, WBI, CAI, NDLI, PRI
i NDNI. NDVI i mNDVI705. Wskaźniki te wykazały, że zbiorowiska są w dobrej
kondycji, podkreślono także, że stan jest uzależniony od zawartości pierwiastków
budulcowych i odżywczych, a także od cech biofizycznych badanych zbiorowisk.
Najniższe wartości wskaźników odnotowano dla zbiorowiska murawy alpejskiej
wyleżyskowej oraz poligonów z murawami powypasowymi świeżymi i suchymi,
a najwyższe dla zbiorowiska murawy alpejskiej, postaci piargowej z sitem skuciną.
Zawartość wody we wszystkich zbiorowiskach zawierała się w zakresie optymalnym, nie
zauważono znacznej różnicy między zbiorowiskami. Odnotowano natomiast najniższe
wartości CAI (zawartość celulozy) są dla muraw alpejskich o postaci piargowej z sitem
skuciną, natomiast najwyższe osiąga murawa alpejska typowa (Modzelewska 2014).
Wykorzystanie światła w procesie fotosyntezy (wskaźnik PRI) jest także zróżnicowane
w zależności od zbiorowiska: niskie wartości dotyczą muraw powypasowych, najwyższe
muraw alpejskich w postaci piargowej z sitem skuciną. Zaobserwowano także wyższą niż
zakres referencyjny wartość wskaźnika azotu – NDNI w badanych zbiorowiskach:
najwyższą w zbiorowiskach murawy alpejskiej, postać piargowa z sitem skuciną oraz
murawy alpejskiej w kompleksie z wyleżyskami, niską – w murawie alpejskiej
wyleżyskowej oraz murawie powypasowej, zwłaszcza suchej i świeżej. Parametr
biofizyczny LAI świadczył, że zbiorowiska powypasowe są znacznie bardziej rozwinięte,
bujne niż zbiorowiska muraw alpejskich, natomiast wskaźnik fAPAR wskazywał na
wysoką produktywność badanej roślinności (najwyższy średni fAPAR odnotowano dla
zbiorowiska fragmenty muraw alpejskich na półkach skalnych – 0,97).
Zależność między wysoką produktywnością, którą wykazuje wskaźnik fAPAR
osiągający medianę ogólną równą 0,895 dla badanych dominujących gatunków muraw
wysokogórskich w niniejszej pracy, w dość istotny sposób koreluje się ze wskaźnikami
teledetekcyjnymi. Wzrost wartości fAPAR potwierdził większą produktywność rośliny;
w przypadku roślin z poligonów referencyjnych zaobserwowano istotną korelację ze
wskaźnikiem ARVI (Rs=0,74) oraz RARSa (Rs=-0,72) dla gatunku kosmatka brunatna;
RARSa (Rs=-0,75), NMDI (Rs=-0,57) dla gatunku śmiałek pogięty. Wskaźnik RARSa
107

obrazuje ilość chlorofilu w roślinie i interpretowany jest odwrotnie, dlatego też mamy
ujemny kierunek korelacji. Modzelewska (2014) statystycznie wykazała zależności
między następującymi zmiennymi: LAI i fAPAR, co jest związane z zależnością
produktywności pokrywy roślinnej od jej gęstości; fAPAR i WBI – woda warunkuje
wszelkie procesy życiowe w komórkach roślinnych; istnieją także zależności między
wskaźnikami mNDVI705 i NDLI a wskaźnikiem NDNI, który obrazuje ilość azotu
w roślinie. Przeprowadzone badania wykazały dobry stan zbiorowisk, podkreślono
również, że jest on uzależniony od zawartości pierwiastków budulcowych i odżywczych,
a także od cech biofizycznych badanych zbiorowisk, co obrazują także wyniki niniejszej
pracy.
Korelacja wartości chlorofilu wyrażonej w postaci CCI z policzonymi na
podstawie pomiarów spektrometrycznych wskaźnikami teledetekcyjnymi wykazała, że
wskaźnikami, które opisują wysoką zawartość chlorofilu jest: NMDI (ok. Rs=0,84),
NDWI (ok. Rs=0,92), PRI (Rs=0,89), RARSa (Rs=0,75). Ponadto powyższe wskaźniki
doskonale wyłapują różnice w kondycji roślinności, która w najbliższym otoczeniu szlaku
ulega uszkodzeniom. Wskaźniki Chlorophyll Content Index wykazuje wysoką korelację
z takimi wskaźnikami jak NDVI, SIPI, natomiast fAPAR ze wskaźnikiem NDVI705,
NDNI oraz NDII w zależności od tego czy roślinnośc była wydeptywana czy jest to
kontrola wartość Rs przyjmuje odpowiedni znak +/-.
Stan muraw wysokogórskich od kilku lat bada także autorka niniejszej rozprawy
(Kycko i in. 2012, 2014, 2017). Zauważyła, że istotne statystycznie zmiany dotyczące
charakterystyk spektralnych gatunków (poziom istotności α=0,05; α=0,01; α=0,001)
obrazowały się głównie w zakresie spektrum określającym ilość barwników w roślinie,
struktury komórkowe oraz zawartość wody w roślinności (Kycko 2012). Zmiany
w roslinie spowodowane wydeptywaniem obrazowały na poziomie isotnosci α=0,001 NDWI, NDII, WBI określające ilość wody w roślinie; mSR705, ARVI, NDVI, EVI,
charakteryzujące ogólny stan roślinności; PSRI i CAI odzwierciedlające ilość węgla
w suchej masie celulozy i ligniny oraz wskaźnik PRI określający ilość światła
wykorzystanego w procesie fotosyntezy (Kycko 2012). Określenie zmian kondycji
w ciągu dwóch lat pozwoliło wnioskować o wpływie warunków atmosferycznych na stan
roślinności. Badane gatunki w 2011 roku były w znacznie słabszej kondycji niż w 2012,
co było uwarunkowane niższą temperaturą i większymi opadami (Kycko i in. 2014).
Przeprowadzone badania bioradiometryczne, pomiar chlorofilu (CCI) oraz fAPAR
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potwierdzają informację uzyskaną ze spektrometru, która obrazowana jest także w postaci
teledetekcyjnych wskaźników roślinności (Kycko i in. 2017). Wskaźnik Chlorophyll
Content Index (CCI) wykazuje wysoką korelację z takimi wskaźnikami jak NDVI, SIPI,
natomiast fAPAR z NDVI705, NDNI oraz NDII; w zależności od tego czy roślinność była
wydeptywana czy jest to kontrola wartość r przyjmuje znak +/-. Na podstawie wartości
wskaźników bliźniczka psia trawka oraz sit skucina zostały wybrane z gatunków
badanych jako najbardziej odporne na wydeptywanie, wykazywały bowiem znikome
różnice między parametrami wskaźników w obszarach – wydeptywanym i kontrolnym
(Kycko i in. 2017). W roku badawczym 2011 wyróżniono jako odporną na wydeptywanie
bliźniczkę psią trawkę, a wrażliwą – boimkę dwurzędową (Kycko i in. 2012). Kycko i in.
(2017) wydzielili 3 grupy wskaźników (broadband greenness, narrowband greenness,
canopy water content groups), które na poziomie istotności statystycznej α=0.001
obrazowały zmiany powyżej 70% wszystkich pomiarów gatunków. Odpowiednio
wskaźnikami dla danych grup są: NDVI, ARVI; mSR705, mNDVI705; WBI, NDWI oraz
NDII; wskaźniki ARVI, WBI i NDWI potwierdzają się także w niniejszej pracy.
Zarco-Tejada i in. (2005) prowadził badania na polach winnic stosując dane
hiperspektralne (CASI, ROSIS, DAIS-7915, spektrometr naziemny) oraz pomiary
bioradiometryczne (LAI). Szacowano ilość chlorofilu a i b oraz karotenoidów
w roślinności, a także poprzez teledetekcyjne wskaźniki roślinności określał stan
winorośli. Autorzy określili, że jednymi z najlepiej obrazujących (R2 ok. 0,50) zmienność
stosunku chlorofili do karotenoidów są wskaźniki SIPI i PRI, natomiast z zawartością
chlorofilu najlepiej korelują się (R2 ok. 0,80-0,90) wskaźniki ZM, GM1, GM2, MCARI,
TCARI, MCARI/OSAVI, TCARI/OSAVI35 (Zarco-Tejada i in. 2005).
Niniejsze badania stanu gatunków muraw wysokogórskich potwierdziły
przydatność teledetekcji hiperspektralnej do rozróżnienia gatunków pod kątem ich
wrażliwości/odporności związanej z lokalizacją poligonu, rozumianą jako wpływ
intensywnego ruchu turystycznego na stan roślinności. Na podstawie wieloletnich badań
trudno jest wyróżnić gatunki, które obrazują coroczną tendencję, natomiast ustawiono
gatunki w pewnej hierarchii: największą zmiennością cechowała się kostrzewa barwna
35

ZM – Zarco-Tejada i Miller, GM1 – Gitelson i Merzlyak 1 , GM2 – Gitelson i Merzlyak 2 , MCARI –
Modified Chlorophyll Absorption Ratio Index Improved , TCARI – Transformed Chlorophyll Absorption
Ratio Index MCARI/OSAVI – Modified Chlorophyll Absorption Ratio Index Improved /Optimized SoliAdjusted Vegetation Index, TCARI/OSAVI – Transformed Chlorophyll Absorption Ratio Index /Optimized
Soli-Adjusted Vegetation Index.
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i kosmatka brunatna, a najmniejszą boimka dwurzędowa i mietlica skalna. W niniejszej
pracy najmniejszą zmiennością cechuje się ten gatunek, który wykazuje różnice
w poligonach zlokalizowanych przy szlaku w porównaniu z referencyjnymi, szczególnie
jeśli chodzi o zawartość chlorofilu i wody, jednakże nie można jednoznacznie stwierdzić
czy na tle pozostałych gatunków jest on odporny na wydeptywanie. Natomiast Oprządek
(2015) uzyskała dodatnie korelacje dla traw: śmiałka pogiętego oraz situ skuciny, które
w literaturze (Balcerkiewicz 1984; Górski 2007) opisano jako gatunki towarzyszące
w antropogenicznym zbiorowisku z Agrostis rupestris. Zauważono, że im bliżej szlaku,
tym częściej występowały: mietlica skalna, kosmatka brunatna oraz kostrzewa barwna.
Mietlica skalna, ze względu na swoją dominację przy szlaku została uznana za gatunek
o większej odporności na wydeptywanie (podobne wnioski przedstawił Balcerkiewicz
w 1984 r.). Kosmatka brunatna w badaniach Oprządek (2015) wykazywała słabą ujemną
korelację z odległością od szlaku; gatunek ten w porównaniu z mietlicą wzrasta w innych
warunkach – tworzy jednogatunkowe płaty wzdłuż ścieżek, co potwierdzają obserwacje
Mirek i Piękoś-Mirek (2007b), a występowanie jej przy szlakach turystycznych w Tatrach
opisuje także Górski (2007). Kolejnym gatunkiem, który Oprządek (2015) określiła jako
ujemnie skorelowany z odległością od szlaku była kostrzewa barwna. Związana jest
z wypasem, zmierzając w procesie sukcesyjnym w kierunku traworośli lub zbiorowisk
pośrednich między traworoślami, murawami alpejskimi i psiarami (Balcerkiewicz 1984).
Oprządek (2015) zaobserwowała zmiany struktury gatunkowej wraz z odległością od
szlaku na obszarze TPN. Niniejsze badania dają precyzyjną informację o zwarciu
pokrywy roślinnej natomiast by mówić o stanie roślinności potrzebujemy precyzyjnych
informacji chociażby w zastosowania metod fluorescencji.
Badania hiperspektralne stanu muraw wysokogórskich wykazały zróżnicowanie
dla badanych gatunków zarówno w wartościach wskaźników jak też w przebiegu krzywej
odbicia spektralnego, co potwierdza, że roślinność w różny sposób reaguje na czynniki
stresowe środowiska, zarówno te pochodzenia biotycznego jak i abiotycznego (Pessarakli
i in. 2015). Reakcja roślinności na niedobór azotu i magnezu widoczna jest w postaci
chlorazy, niedobór tych pierwiastków powoduje rozpad chloroplastu i utratę chlorofilu,
co w konsekwencji doprowadza do śmierci komórek. W prezentowanych tu badaniach
także zaobserwowano spadek wartości azotu w roślinach z obszarów wydeptywanych,
największy w przypadku kostrzewy niskiej i mietlicy skalnej (wskaźnik NDNI). Niedobór
potasu i fosforu natomiast ogranicza wzrost roślinności i rozwój nowych pędów – rośliny
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są wówczas podatne na wyleganie i suszę. Niedobór mikro i makroelementów znacznie
wpływa na rozwój roślinności, a także prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych
i zmniejsza produktywność fotosyntezy (Pessarakli i in. 2015). Wyniki niniejszej pracy
obrazują różne zachowanie się roślin, które ulegają wydeptaniu przy szlakach, dla
gatunku kosmatki brunatnej ze względu na morfologię, specyficzną budowę liścia ten
wpływ jest widoczny w obniżonych wartościach odbicia dla przedziału widma
obrazującego struktury komórkowe oraz zawartość chlorofilu. W badaniach Cole (1993)
morfologia roślin okazała się bardziej istotna niż wysokość rośliny w reakcji roślinności
na deptanie. Podobnie twierdzą Sun i Liddle (1993) – że wysokość rośliny
i morfologiczne struktury wydają się silnie związane z odpornością na deptanie.
W rezultacie, niektóre rodzaje roślinności alpejskiej mogą być znacznie bardziej odporne
niż roślinność subalpejska i niższych pięter, ze względu na przystosowania oraz
tworzenie darni (Cole 1993; Price 1983; Cole, Trull 1992; Sun, Liddle 1993). Jednakże
Bell i Bliss (1973) pisali, że roślinność alpejska może być mniej odporna; te badania
wykazują także zróżnicowane odporności na deptanie między gatunkami. Roślinność
oczywiście może się regenerować, odbudowywać, ale roślinność alpejska regeneruje się
znacznie wolniej niż na niższych obszarach (Calais, Kirkpatrick 1986; Monz 2002).
Badania roślinności znajdującej się przy szlaku pozwoliły na ocenę, który z gatunków jest
odporny na wydeptywanie, a który zanika wskutek intensywnego ruchu turystycznego
w najbliższym otoczeniu szlaków. Różna reakcja gatunków i siedlisk na stres wywołany
wydeptywaniem związana jest także z ich morfologią, anatomią i fazą rozwoju
(Dumitraşcu i in. 2010). Gatunki wrażliwe na wydeptywanie ustępują miejsca przy
szlakach gatunkom odpornym na wydeptywanie (Barros, Pickering 2014). Zauważono
redukcję zwarcia pokrywy roślinnej i mniejszą wysokość roślinności narażonej na
wydeptywanie oraz mniejszą jej produktywność (Pickering, Growcock 2009). Gatunki
wrażliwe to Cetraria islandica, natomiast odporne na wydeptywanie - turzyca Carex
curvula, marchwica pospolita (Ligusticum mutellina; Grabherr 1982). Stwierdzono też, że
częściej przy szlakach występują gatunki takie jak wiechlina niska (Poa supina) i śmiałek
darniowy (Deschampsia caespitosa), dzięki morfologicznym adaptacjom tych gatunków
do znoszenia stresu wywołanego wydeptywaniem (Klug i in. 2002). Podobną zależność
spowodowaną procesem wydeptywania zaobserwowano w odniesieniu do krzewów –
wysokość krzewu wpływa na niską odporność, dodatkowo odporność obniżają cechy
anatomiczne w tym przypadku drewnienia łodyg (Newsome i in. 2013; Mason i in. 2015).
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Odbudowa roślinności jest możliwa, ale bardzo pracochłonna i wymaga wiele czasu
(Ketchledge i in. 1985). Poprzez analizę stanu roślinności i uzyskanych informacji
o fluorescencji jesteśmy w stanie dokładnie monitorować i oceniać stan roślin narażonych
na stres środowiskowy, jeszcze przed sygnałami zewnętrznymi, takimi jak żółknięcie lub
brązowienie liści. Taki monitoring stanu wegetacji pozwala na wcześniejsze zapobieganie
zniszczeniu gatunków na cennych przyrodniczo obszarach takich jak, między innymi,
parki narodowe. W badaniach proponowano także strategię zarządzania infrastrukturą
szlaków turystycznych, z silnym naciskiem na edukację i zwiększenie świadomości
turystów, a także zmianą przebiegu szlaków jeśli nie zakłóca to zarządzania obszarem
chronionym bądź ich modernizacją; umieszczenie fizycznych barier, które zminimalizują
ruch poza formalnymi szlakami; a także bieżący monitoring z myślą o zamknięciu
niektórych miejsc silnie zdegradowanych w celu rekultywacji roślinności (Newsome i in.
2013; Mason i in. 2015). Tatrzański Park Narodowy poprzez stosowanie zabiegów
ochronnych w postaci mat jutowych oraz rozwój rekultywacji pokrywy muraw
wysokogórskich zlokalizowanych przy szlakach w bardzo dobry sposób zapobiega
zarówno degradacji szaty roślinnej, jak i erozji i niszczeniu otoczenia szlaków.
Potwierdzają to analizy wybranych gatunków muraw wysokogórskich kosmatki
brunatnej, kostrzewy barwnej i mietlicy skalnej. Rekultywacja muraw w TPN w 2013
roku była na dość wczesnym etapie, jednak charakterystyki spektralne oraz wartości
wskaźników potwierdzają dobry stan roślinności w tych obszarach rekultywowanych.
Dane hiperspektralne dostarczyły obfitych informacji na temat stanu roślinności,
zwłaszcza roślinności wydeptywanej, a pomiar fluorescencji potwierdził aktualny stan
pigmentów i struktur komórkowych. Badania prowadzone przez Richardson i in. (2002)
potwierdzają, że badane gatunki mają swoje przystosowania oraz odmienną budowę
morfologiczną liści i strukturę, co prowadzi do różnej zawartości chlorofilu
w komórkach. Korelacje pomiędzy zawartością chlorofilu pomierzoną przenośnym
urządzeniem a wartością wskaźnika NDVI czy też wskaźników PSSRa czy PSSRb mają
zróżnicowaną siłę dla różnych gatunków. Potwierdza to, iż nie ma jednolitej metody, czy
też wzorcowych, optymalnych parametrów, w jakich powinny znajdować się
odpowiednie przedziały zawartości pigmentów, ani zestawu wskaźników, który
jednoznacznie potwierdzałby zawartość chlorofilu dla roślinności (Richardson i in. 2002).
W górach obserwuje się wielkie natężenie światła, dlatego wartości Fv/Fm wahają
się tu między 0,471 a 0,810. Wartości wskaźnika Fv/Fm dla roślinności referencyjnej
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i rekultywowanej osiągają mediany w zakresie 0,700-0,755, natomiast dla gatunków
w poligonach wydeptywanych jest to przedział 0,500-0,655. Otrzymane wartości są
obniżone, w stosunku do optymalnej wartości wskaźnika Fv/Fm, która wynosi 0,780-0,865
(Öquist, Wass 1988). Potwierdza to przytaczaną przez badaczy zależność – gdy rośliny są
narażone na stres abiotyczny i biotyczny, to zmniejsza się Fv/Fm (Baker 2008). Jednakże
Fv/Fm zmienia się w zależności od rodzaju roślin (Bjorkman, Demmig 1987; Johnson i in.
1993; Kalaji, Guo 2008); niższa wartość będzie widoczna, gdy roślina została narażona
na stres, wskazując w szczególności zjawisko fotoinhibicji (Maxwell, Johnson 2000),
które powoduje początkuje stres oksydacyjny (Murkowski 2002). W niniejszym badaniu
zaobserwowano spadek t1/2 między wydeptywaną wartością a rośliną referencyjną, co
może sugerować, że centra reakcji są w niewielkim stopniu zakłócone, ale wszystkie
procesy w badanych gatunkach roślin przebiegają prawidłowo. Możemy stwierdzić, że
temperatura nie jest czynnikiem stresu dla muraw alpejskich, gdyż rośliny górskie są
przystosowane do radzenia sobie w trudnych warunkach środowiskowych (Golan i in.
2004; Kalaji i in. 2011). Wskaźnik Fv/Fm wykazuje dużą korelację z indeksami ilości
chlorofilu i wykorzystania światła w procesie fotosyntezy. Na przykład, dla roślin
referencyjnych gatunku boimka dwurzędowa korelacja Fv/Fm z indeksem SIPI wynosi
0,77, a dla tych samych gatunków wydeptywanych jest ujemna korelacja. Kalaji (2011)
stwierdzili, że stres cieplny znacząco wydłużało czas do osiągnięcia maksymalnego
fluorescencji (TFM) - 190% w porównaniu do grupy kontrolnej, a zwiększone redukcję
QA od 0 do TFM (N) o 230% w porównaniu z roślinami kontrolnymi.
Informacja o przebiegu procesów fluorescencji pozyskana przez teledetekcyjne
wskaźniki roślinności została potwierdzony przez fluorescencję (zarówno z adaptacją do
ciemności (Fv/Fm) jak też bez zaciemnienia (Fv/Fm'). Gatunki muraw wysokogórskich
z obszarów referencyjnych wykazywały wysoką siłę korelacji wskaźnika Fv/Fm
z wskaźnikiem PRI: kostrzewa barwna (Rs=0,65), sit skucina (Rs=0,43), bliźniczka psia
trawka (Rs=0,40). Wartości wskaźnika Fv/Fm' uzyskały największa siłę korelacji ze
wskaźnikiem PRI (Rs=0,40 – dla kostrzewy barwnej z poligonów wydeptywanych;
Rs=0,60 dla kostrzewy barwnej z poligonów referencyjnych); wskaźnikiem CAI (Rs=0,51 mietlica skalna wydeptywanych) oraz WBI (Rs=-0,56 boimka dwurzędowa poligon
wydeptywany). Świadczy to o poprawnej interpretacji informacji pozyskanych z cech
spektralnych roślinności, np. wykorzystenie światła w procesie fotosyntezy (wskaźnik
PRI) czy też wskaźnik WBI określający ilość wody w roślinności.
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Informacja

o przebiegu procesu fluorescencji potwierdza obniżony stan kondycji w poligonach
wydeptywanych w stosunku do referencyjnych czy rekultywowanych. Dane literaturowe
wskazują, że większość czynników stresogennych wpływających na aparat fotosyntezy
zmniejszyć stosunek Fv/Fm, a niektórzy autorzy potwierdzają jego stałość w czasie
kolejnej suszy (Kaiser 1987; Ohashi i in. 2006; Guóth i in. 2009a). Wysoki współczynnik
korelacji Fv/Fm ze wskaźnikami z grupy opisującej wykorzystanie światła w procesie
fotosyntezy umożliwia długoterminowy monitoring roślinności – przykładem są badania
Tan i in. (2012), w których do pomiaru zmienności stanu oraz uszkodzeń kukurydzy
użyto wskaźnika SIPI, silnie skorelowanego z Fv/Fm (R=0,88). Badania reakcji kukurydzy
na zmienne uwodnienie ukazały wysoką wartość korelacji wskaźnika Photochemical
Reflectance Index 570 (PRI570) z Fv/Fm' (R2=0,76); wskaźnik okazał się być związany ze
stresem wodnym we wczesnym stadium, przed wystąpieniem zmian strukturalnych
rośliny (Rossini i in. 2013). Zależność wskaźnika PRI z pomiarem fluorescencji
podkreślają także inni badacze stosując porównanie pomiaru fluorescencji PAM
(fluorymetr FMS-2) z pomiarami spektrometrycznymi (ASD) dla liści drzew (Atherton
i in. 2016). Atherton i in. (2016) stosowali modelowanie wartości NPQ oraz Monte Carlo
Radiative Transfer Model (RTM) w celu uzyskania wartości fluorescencji chlorofilu;
wykazano, że PRI może być stosowany do oszacowania parametrów fotosyntezy w skali
liści. Rośliny wykształciły wiele mechanizmów chroniących fotosystemy przed
zmiennymi warunkami środowiska. Reakcja na poziomie całej rośliny bądź liścia może
pojawić się w czasie tygodni lub miesięcy, podczas gdy na poziomie molekularnym
w czasie sekund/minut od zaistnienia czynnika stresowego (Drożak, Romanowska 2006).
Wyniki tych pomiarów nie identyfikują jednoznacznie charakteru stresu, mogą jedynie
wyznaczać wpływ czynnika stresowego na genotyp36 i fenotyp37 roślin podczas interakcji
z różnorodnymi czynnikami środowiska (Sulkiewicz, Ciereszko 2016). Parametr F v/Fm
szacuje wpływ stresu wodnego, gdyż jest ściśle skorelowany z zawartością węgla
w roślinność (Araus i in. 1998). Khaleghi i in. (2012) przeprowadzili badania wpływu
wody (stosując trzy zabiegi nawadniające) na zawartość chlorofilu i parametru
fluorescencji na plantacji oliwek. Rośliny poddano adaptacji do ciemności i zmierzono im
parametr Fv/Fm’, który silnie korelował się (R2=0,75) z pomiarami chlorofilu CCI;
36

Genotyp- zespół genów danego osobnika warunkujących jego właściwości dziedziczne.
Fenotyp- zespół cech organizmu, włączając w to nie tylko morfologię, lecz również np. właściwości
fizjologiczne, płodność, zachowanie się, ekologię, cykl życiowy, zmiany biologiczne, wpływ środowiska na
organizm.
37
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zaobserwowano znaczny wpływ zabiegów nawadniających na zawartość chlorofilu a.
Odnotowano obniżenie wartości chlorofilu w roślinach, które miały mniej wody
zauważono także spadek parametru Fv/Fm, zmniejszenie aktywności fotochemicznej
(Khaleghi i in. 2012).
Wartości prognozowane wskaźników Fv/Fm oraz CCI ze względu na
zróżnicowanie gatunkowe muraw wysokogórskich wyniosły zadowalające parametry
osiągnięto wartość predykcji metodą MARS odpowiednio - R2=0,53, RMSE=3% dla
Fv/Fm, oraz R2=0,56, RMSE=6% dla CCI. Natomiast weryfikacja modelu na obszarze
Czerwonych Wierchów wyniosła odpowiednio R2=0,45, RMSE=4% oraz R2=0,35,
RMSE=7%. Nawar i in. (2014) podczas modelowania zasolenia gleby w dwóch okresach
badawczych 2006 i 2012 uzyskał średnią dokładność modelu MARS - R2=0,73,
RMSE=6,53. Natomiast w kolejnych badaniach dokładności, jakie uzyskał dla
prognozowania zasolenia gleby, zawartości gliny oraz materii organicznej to
odpowiednio (R2=0,81, RMSE=7,7); (R2=0,89, RMSE=6,9) ; (R2=0,73, RMSE=0,34;
Nawar i in. 2015).
Na kondycję roślinności wysokogórskiej wpływa także lokalizacja poligonu
badawczego, głównie wysokość, ekspozycja, nachylenie stoku oraz rodzaj gleby.
Zmienne charakterystyki spektralne gatunków muraw wysokogórskich w zależności od
położenia (stok, dolina) zaobserwował także Sobczak (2009).
Trudności związane z oceną kondycji badanych gatunków wynikają głównie
z przystosowań danego gatunku do środowiska, w którym wzrasta. Wpływ wielu
komponentów, czynników na kondycję rośliny rozszerza wieloaspektowość analiz,
utrudniając zgeneralizowanie pewnych informacji.
Pomiary terenowe to niezwykle pracochłonne zadanie, szczególnie w tak trudnym
wysokogórskim terenie. Powodowało to niekiedy w połączeniu ze zmiennymi warunkami
atmosferycznymi utrudnienia w przeprowadzeniu pomiarów spektrometrycznych, co
przekłada się na równoliczność prób pomiarów. Ilość wykonanych pomiarów
w przypadku przeprowadzonych badań jest dość wysoka, jednakże różnicuje się między
dominującymi gatunkami muraw wysokogórskich, co może mieć wpływ na interpretację
wyników i analizę pewnego trendu w kondycji roślinności np. dla śmiałka pogiętego,
którego wartości n poligonów badawczych są najniższe. Atutem jest jednak prowadzenie
wieloletnich analiz w stałych obszarach badawczych, co pozwala na monitoring stanu
muraw wysokogórskich z zastosowaniem tego rodzaju narzędzi.
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Wraz z dynamicznym rozwojem technik teledetekcji powstają nowsze, zdalne
i bezinwazyjne metody pomiaru fluorescencji chlorofilu, chociażby w misji FLEX.
Jednakże rozdzielczość przestrzenna wynosi 300 m, co w przypadku badania
bioróżnorodności i oceny kondycji danego gatunku jest niewystarczające. Dane te są
przydatne do analiz większych zbiorowisk roślinnych czy też zachowania całych połaci
krajobrazu, jeśli chodzi o zawartość chlorofilu i prawidłowy przebieg fotosyntezy.
Analiza hiperspektralna z większą dokładnością wydaje się bardziej zasadna dla
mniejszych powierzchni z użyciem danych z poziomu lotniczego czy też UAV,
dodatkowo analiza ścieżek za pomocą modeli 3D.
Zaproponowana metodyka umożliwia ocenę stanu dominujących gatunków
muraw wysokogórskich, jednak by móc dokładnie określać czy dany gatunek jest
odporny/wrażliwy na wydeptywanie należałoby dodatkowo przeprowadzić badania
laboratoryjne poszczególnych gatunków muraw wysokogórskich. Cennym wsparciem są
badania fizjologów, dotyczące składu gatunkowego badanych zbiorowisk roślinnych.

9. Podsumowanie, wnioski
Zastosowanie technik hiperspektralnych przynosi, coraz większy zasób informacji
na temat stanu roślinności, a także innych obiektów na kuli ziemskiej. Zaprezentowane
badania potwierdzają przydatność teledetekcji hiperspektralnej do oceny kondycji
roślinności. Dominujące gatunki muraw wysokogórskich charakteryzują się zestawem
unikalnych właściwości, które można zmierzyć za pomocą czujników hiperspektralnych
oraz pomiarów fluorescencyjnych. Do najważniejszych należą barwniki roślinne (ich
względne ilości), elementy ochronne, na przykład kształt i struktura liści lub pokrywa
liści, szczególnie woskowa. Analiza pozwala uchwycić wpływ czynników zarówno
biotycznych, jak też abiotycznych na dane gatunki, przez co odzwierciedla rzeczywistą
kondycję roślinności. Jednym z najbardziej zagrażających czynników jest proces
wydeptywania, który prowadzi do niszczenia baldachimu roślin, a w konsekwencji do
wyższej transmisji promieniowania słonecznego i zmiany stosunków wodnotemperaturowych (wzrost temperatury gleby oraz ewapotranspiracji).
Uzyskane wyniki są zgodne z zakładanymi celami:
1) celem poznawczym – w pracy przedstawiono algorytm postępowania,
interdyscyplinarne podejście badawcze łączące zarówno teledetekcję (poprzez pomiary
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spektrometryczne i bioradiometryczne, a także możliwość przeniesienia informacji na
inny pułap) z ekofizjologią (cechy poziomu liści) i ekologią (zarządzanie terenem
chronionym); metody te łączą w sobie cechy widmowe i wskaźniki roślinności
zawierające informacje o fluorescencji, pozwalają na szczegółową analizę; pomiary
hiperspektralne potwierdzają istotne statystycznie różnice charakterystyk spektralnych
pomiędzy roślinnością wydeptywaną, referencyjną i rekultywowaną; obserwacje zostały
potwierdzone przez zawartość chlorofilu, fluorescencji i wskaźnik ts-ta; stosunek
fluorescencji Fv/Fm zastosowano do oceny stanu chlorofilu i procesu fotosyntezy;
2) aplikacyjnym – ocena stanu dominujących gatunków muraw wysokogórskich,
umożliwi bardziej precyzyjną ochronę cennych gatunków piętra subalpejskiego
i alpejskiego; poprzez wybór zakresów widma elektromagnetycznego a także
wskaźników
dominujących

obrazujących
gatunków

istotne
muraw

dla

roślinności

wysokogórskich

zmiany
w

oceniono

następujących

kondycję

poligonach:

wydeptywanym, referencyjnym i rekultywacyjnym z zachowaniem podobnych warunków
siedliskowych; przedstawione badania można powtarzać w czasie, co pozwala na
monitoring stanu muraw wysokogórskich; każdy sezon wegetacyjny cechuje się
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, które wpływają na rozwój roślinności; różne są
też pozostałe czynniki przyrodnicze oraz antropogeniczne, co poprzez monitoring
metodami teledetekcyjnymi jest możliwe do wychwycenia;
3) metodycznym – potwierdzeniem przydatności teledetekcji hiperspektralnej do
oceny kondycji dominujących gatunków muraw wysokogórskich, a także możliwości ich
zdalnego monitoringu; szczególnie istotna jest ocena szaty roślinnej na obszarach
intensywnego

wpływu

ruchu

turystycznego,

który

powoduje

wydeptywanie;

prezentowane tu metody nie były wcześniej stosowane w takim połączeniu danych
teledetekcyjnych i fluorescencji do oceny roślinności wysokogórskiej bazując tylko na
pomiarach naziemnych.
Potwierdzono hipotezę mówiącą o tym, że cechy fizjologiczne, morfologiczne
i anatomiczne roślinności wpływają na właściwości spektralne roślinności pozwalając na
ocenę

kondycji

gatunków

muraw

wysokogórskich

za

pomocą

detektorów

hiperspektralnych. Słuszność stosowania takich narzędzi i innowacyjność pomiarów
podkreśla szczególnie obiektywna i nieinwazyjna ocena parametrów roślinnych, co jest
niezwykle ważne w terenach chronionych, jakim jest – Tatrzański Park Narodowy.
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Główne wnioski z przeprowadzonych badań są następujące.
- Narzędzia teledetekcyjne w połączeniu z pomiarami weryfikacyjnymi
(bioradiometrycznymi) oraz pomiarami fluorescencji odzwierciedlają kondycję
dominujących gatunków muraw wysokogórskich.
- Kondycja dominujących gatunków muraw wysokogórskich pomimo różnicy
pomiędzy obszarami rekultywowanymi i wydeptywanymi oceniono mianem
dobrej; gatunki w poligonach wydeptywanych posiadają obniżone wartości
parametrów np. chlorofilu (wartość wskaźnika RARSa wzrasta ok. 0,01
w stosunku do poligonów referencyjnych, wskaźnik jest interpretowany
odwrotnie, co oznacza spadek ilości chlorofilu w roślinie), mniejszą ilość wody
(wskaźnik WBI maleje w poligonach wydeptywanych ok. 0,02), spadek ilości
światła wykorzystywanego w procesie fotosyntezy (spadek wartości PRI
w poligonach wydeptywanych ok. 0,02), maleje także zawartość azotu
w poligonach wydeptywanych (wskaźnik NDNI o ok. 0,04), wzrasta natomiast
wartość PSRI, co oznacza zwiękoszoną ilość materii suchej w poligonach
wydeptywanych (średnio dla wskaźnika PSRI wzrost o ok. 0,03 w stosunku do
poligonów referencyjnych), kondycja ogólna roślin także ulega obniżaniu
(spadek wartości wskaźnika ARVI średnio ok. 0,08 w stosunku do wartości
otrzymanych dla poligonów referencyjnych); mimo istotnych statystycznie
zmian w wartościach wskaźników nadal znajdują się one w optymalnym
zakresie dla roślinności.
- Parametry

bioradiometryczne

dominujących

gatunków

potwierdzają

muraw

obniżoną

wysokogórskich

kondycję

dla

zlokalizowanych

w poligonach wydeptywanych, przykładem jest spadek wartości chlorofilu,
wskaźnik CCI przyjmuje dla poligonów wydeptywanych wartości niższe
średnio ok. 4 jednostki.
- Kondycja gatunków muraw wysokogórskich w poligonach rekultywowanych
jest bardzo dobra, podobnie jak kondycja dla gatunków w poligonach
referencyjnych. Właściwości spektralne roślinności poddanej rekultywacji sa
zbliżone do ich odpowiedników na obszarach referencyjnych; potwierdza to
słuszność

stosowanych

prac

rekultywacyjnych

przez

pracowników

Tatrzańskiego Parku Narodowego.
- Jednoznacznie nie można stwierdzić, który gatunek jest wrażliwy bądź odporny
118

na proces wydeptywania, do takiej interpretacji potrzebna byłaby laboratoryjna
analiza właściwości każdego gatunku. Można natomiast określić, który gatunek
wykazał

największą/najmniejszą

zmienność

wartości

obrazujących

go

wskaźników. Można przeprowadzić hierarchię badanych gatunków muraw
wysokogórskich; największy procent zmian, jakie zachodziły w całym zakresie
spektrum wykazał gatunek kostrzewy barwnej i kosmatki brunatnej, co
związane jest z szeroką budową blaszki liści tej rośliny, ich miąższością
i wielkością, co przekłada się na duże zniszczenia wywołane wydeptywaniem.
Natomiast rośliny boimki dwurzędowej mają bardziej twarde liście i łodygi, co
przekłada się na mniejszy procent (42 %) zmian wywołany wydeptywaniem.
O wrażliwości na proces wydeptywania decyduje morfologia i fizjologia roślin,
a taże ich przystosowanie do bytowania w górskim terenie.
- Rodzaj gleby, utwory geologiczne, wysokość, ekspozycja oraz nachylenie
stoku wpływają na kondycję gatunków muraw wysokogórskich. Istotne
statystycznie zmiany dla wskaźnika Fv/Fm opisującego prawidłowość przebiegu
procesu fotosyntezy w roślinie oraz CCI (zawartość chlorofilu) zaobserwowano
dla ekspozycji głównie S i SW. Potwierdza to przyrodniczą zależność, że stoki
południowe są znacznie bardziej wyeksponowane na działanie promeniowania
słonecznego, co skutkuje zmienną produktywnością rośliny, z racji narażenia
na fotoinhibicję. Istotne zmiany w stanie gatunków muraw wysokogórskich
zaobserwowano także w zależności od kąta nachylenia stoku, głównie
kondycja badanych gatunków różnicowała sią (istotnie statystycznie) dla
nachylenia z przedziału 1,5°-11,5° oraz 31,5°-41,5°(przedstawiają to dwa
wkaźniki: PRI oraz WBI). Roślinność muraw wysokogórskich ma obniżone
wartości

zarówno

wskaźnika

wodnego

(WBI)

jak

i

ilości

światła

wykorzystnego w procesie fotosyntezy (PRI) na obszarach z tworem
geologicznym w postaci alaskitów i łupków czarnych. Na glebach gruntowoglejowych zaobserwowano obniżone wartości wody (WBI), a także
obserwowana jest podwyższona wartość wskaźnika PSRI, opisującego stres
roślinności. Zmienną kondycje gatunków leżących na tych utworach
glebowych potwierdza także wskaźnik RARSa, opisujący zawartość chlorofilu
w roślinności. Jego wartość jest podwyższona w stosunku do wartości dla
rędzin oraz rankerów, co ze względu na odwrotną interpretację wskaźnika
119

oznacza, że znajduje się mniejsza ilość chlorofilu w tych poligonach
badawczych. Wysokość n.p.m wpływa głównie na warunki atmosferyczne
i natężenie światła, w jakim wzrasta roślina. Wysoką produktywność (wskaźnik
PRI) wykazują gatunki muraw leżące w najwyższych partiach gór oraz
najniższych. Potwierdza to także wskaźnik PSRI, którego wzrost wartości
w przeciwieństwie do PRI oznacza gorszą kondycję gatunków muraw
wysokogórskich.
- Metoda badawcza jest obiektywna i nieinwazyjna dla roślinności, a ponadto
powtarzalna w czasie. Potwierdza to zasadność jej użycia do monitoringu
środowiska przyrodniczego szczególnie w tak trudnym i niedostępnym
obszarze, jak są tereny górskie. Dominujące gatunki muraw wysokogórskich
w okresie pomiarowym (2011-2014) wykazywały różnice między roślinnością
wydeptywaną a referencyjną. Różnica ta widoczna była w zakresie widma
elektromagnetycznego opisującym zawartość chlorofilu w roślinie oraz
pozostałych barwników fotosyntetycznie czynnych (446-506, 511-519, 569573, 623-695, 706-707 nm), opisującym struktury komórkowe (857-996 nm)
oraz ilość wody i pierwiastków budulcowych (1360-1364, 1388-1557, 18012500 nm), jednak zakres spektrum w każdym roku był różny – to oznacza, że
roślinność ulega regeneracji.
- Do oceny kondycji muraw wysokogórskich optymalne są następujące
wskaźniki z grup opisujących: (a) ogólny stan – wskaźnik ARVI
(Atmospherically Resistant Vegetation Index), NMDI (Normalized Multi-band
Drought Index), (b) zawartość i stan chlorofilu – wskaźnik RARSa (Ratio
analysis of reflectance spectra algorithm chlorophyll a), GI (Greenness Index),
(c) ilość światła wykorzystanego w procesie fotosyntezy – wskaźnik SIPI
(Structure Insensitive Pigment Index), PRI (Photochemical Reflectance Index),
(d) ilość azotu – wskaźnik NDNI (Normalized Difference Nitrogen Index),
(e) ilość suchej masy w roślinie – wskaźnik PSRI (Plant Senescence
Reflectance Index), CAI (Cellulose Absorption Index), (f) zawartość wody
w roślinności wskaźnik WBI (Water Band Index), NDWI (Normalized
Difference Water Index), a także wskaźniki bioradiometryczne: Fv/Fm, t1/2 oraz
CCI.
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Reasumując należy stwierdzić, że uzyskane wyniki potwierdziły przydatność
teledetekcji

hiperspektralnej

do

stanu

oceny

dominujących

gatunków

muraw

wysokogórskich Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ważne jest spojrzenie na roślinność
na poziomie poszczególnych gatunków, szczególnie cennych przyrodniczo w tym
endemitów.

Zastosowanie

terenowych

pomiarów

nieinwazyjnych

pozwolił

na

szczegółowe badania in situ chronionych obszarów. Uzyskane wyniki potwierdziły
zróżnicowanie
i

cech

rekultywowanych.

spektralnych
Wartości

odbicia

roślin

wydeptywanych,

spektralnego

dla

roślin

referencyjnych
w

poligonach

referencyjnych i rekultywowanych były zbliżone, co świadczy o słuszności zabiegów
rekultywacji prowadzonych przez Tatrzański Park Narodowy. Analizowane gatunki
reagowały odmiennie na wydeptywanie; wynika to z innej budowy i przystosowań do
trudnych warunków środowiskowych. W roślinności wydeptywanej zauważono spadek
ilości chlorofilu oraz zawartości wody, a także gorszy stan struktur komórkowych
i spadek produktywności procesu fotosyntezy.
Badania stanu roślinności muraw wysokogórskich na obszarze Polski są nieliczne,
dlatego zasadne wydaje się upowszechnienie opisanej tu metodyki oraz modyfikacja
i dopracowanie sposobów zdalnego monitoringu kondycji muraw wysokogórskich
z użyciem danych z pułapu lotniczego bądź satelitarnego.
Szerokość spektralna zakresów istotnych do badań kondycji roślinności muraw
wysokogórskich wskazuje, że monitoring muraw może być z powodzeniem prowadzony
na lotniczych zobrazowaniach hiperspektralnych, a także z użyciem sensorów
satelitarnych. Przykładem jest satelita WorldView-2, oraz WorldView-3, którego kanał 2
oraz kanał 5 obrazuje odpowiednio w zakresach 450-510 nm, 630-690 nm, który uznany
jest za istotny w niniejszych badaniach. A także satelita WorldView-4, kanał
wielospektralny blue (450-510 nm) i red (655-690 nm) czy też satelita RapidEye (blue:
440-510 nm; red 630-685 nm). Natomiast warto mieć na uwadze rozdzielczość danych
i wpływ odbicia gleby na wartość piksela, szczególnie w przypadku pikseli
zlokalizowanych przy szlaku, gdzie pokrywa roślinna nie jest zwarta.
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Podziękowania

Szczególnie dziękuję Promotorowi – dr hab. Bogdanowi Zagajewskiemu
za ukierunkowanie pracy, życzliwość, konsultacje i motywowanie do poszerzania wiedzy,
a także za wskazanie ścieżki rozwoju. Dziękuję za wsparcie, za nieocenione wspólne
przemierzanie szlaków podczas badań terenowych na obszarze Tatrzańskiego Parku
Narodowego.
Dziękuje również dr hab. Annie Kozłowskiej, prof. IGiPZ oraz prof. dr hab. Elżbiecie
Romanowskiej za konsultacje, wskazówki i dzielenie się wiedzą w terenie badań.
Dziękuję także za udostępnienie Stacji Badawczej im. M.M. Kłapów IGiPZ PAN na Hali
Gąsienicowej, a także za wypożyczenie fluorymetru Plant Stress Meter (PSM Mark II)
z Zakładu Molekularnej Fizjologii Roślin Wydziału Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
Dziękuje Koleżankom i Kolegom z Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
za liczne uwagi merytoryczne, wszelką pomoc, szczególnie w terenie badań - Adrianowi
Ochtyra i Adrianie Marcinkowskiej-Ochtyra. Podziękowania kieruję także do studentów
biorących udział w badaniach terenowych w 2013 roku.
Podziękowania kieruję do pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, szczególnie
Marcina Bukowskiego, Marcina Guzika, Magdaleny Zwijacz-Kozica, Tomasza ZwijaczaKozicy, Jana Sabały Krzeptowskiego oraz Wolontariuszy Tatrzańskiego Parku
Narodowego, za pomoc w badaniach terenowych, udostępnienie dotychczasowych
zbiorów danych (warstwy wektorowe, ortofotomapa), bazę noclegową, a także wsparcie
logistyczne i merytoryczne podczas prowadzenia badań.
Podziękowania kieruje także do przedstawicieli Fundacji im. Anny Pasek za ufundowanie
stypendium w roku 2012/2013, które umożliwiło badania terenowe, poszerzanie wiedzy,
by „twórczo przekraczać granicę”. Dziękuję serdecznie Państwu Grażynie i Markowi
Pasek za bardzo ciepłe przyjęcie i gościnność.
Badania częściowo były również finansowane w projekcie Assessment of Vegetation
damages using Remote Sensing (AVeReS), który był finansowany przez European Space
Agency (ESA 4000107684/13/NL/KML). Opracowana metodyka pomiarów
spektrometrycznych była testowana w ramach projektu Ecosystem stress from the
combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ
between biomes? (WICLAP), POL-NOR/198571/83/2013 finansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polish-Norwegian Research Programme.
Dziękuję z całego serca Kochanym Rodzicom i rodzeństwu Magdzie, Karolowi za
nieocenione wsparcie i wyrozumiałość, oraz Przyjaciołom za dobre słowo, motywację,
wspólne przemierzanie szlaków i pasję.
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