
III. 6. OCENA ODPORNOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA DEGRADACJĘ   
            ORAZ JEGO ZDOLNOŚCI DO REGENERACJI 
 
  

W obrębie oddziaływań destrukcyjnych człowieka na system przyrodniczy wyróżnić 
możemy (za Kostrowickim 1979): 
 

• degradację, czyli przesunięcie systemu na niższy poziom termodynamiczno-
informacyjny, 

• degenerację, czyli rozpad zależności wewnętrznych między składnikami systemu, co 
powoduje zanik mechanizmów stabilizujących, 

• dysfunkcję, czyli zmianę (najczęściej uproszczenie) sposobu przepływu materii i 
energii bez wyraźnych zmian struktury, 

• dekompozycję, czyli zmianę struktury, skłądu i relacji ilościowych między składowymi 
systemu.    

Skutki działań człowieka w środowisku można klasyfikować (Richling, Solon 1996) ze 
względu na: 

• ich zasięg przestrzenny (punktowy, liniowy i powierzchniowy), 
• czas ich trwania (długo- i krótkoterminowe), 
• częstotliwość (powtarzalne, ciągłe, cykliczne, zanikające), 
• skalę (lokalne, regionalne, globalne), 
• charakter (skumulowane, synergiczne, przypadkowe, odwracalne lub nieodwracalne), 
• skutki dotyczące zasobów nieodnawialnych. 

Pod pojęciem odporności rozumie się najczęściej taką progową wartość parametrów 
otoczenia systemu przyrodniczego, przy której system się nie zmienia lub zmiany są 
odwracalne po ustaniu zakłócenia.  

W ujęciu historycznym proces destrukcji przyrody przez człowieka zapoczątkowany 
został różnymi formami eksploatacji zasobów przyrody, w efekcie których postępowało 
przekształcanie jej struktury. Następnym czynnikiem przekształceń była urbanizacja obszaru, 
w wyniku której następowała całkowita eliminacja dzikiej przyrody z miejsc zasiedlanych 
przez człowieka oraz jej fragmentacja. Najpóźniej pojawiają się różnego rodzaju 
zanieczyszczenia, których emisja ma współcześnie zasięg transgraniczny.  

 Wymienione czynniki antropopresji oddziaływują negatywnie na komponenty 
abiotyczne (litosferę, hydrosferę, pedosferę, powierzchnię ziemi i klimat) i biotyczne 
(wszystkich poziomów organizacji przyrody) oraz strukturę i funkcjonowanie systemu 
przyrodniczego. 

 Ocena odporności środowiska przyrodniczego na destrukcję jest zadaniem trudnym. 
W tabeli III.6/1 przedstawiono szereg cech wybranych poziomów organizacji przyrody, 
opracowanych w oparciu m.in. o dane, zawarte w podręczniku Richlinga i Solona (1996), 
które pozwalają dokonać oceny odporności gatunków i ekosystemów na antropopresję.  
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Tabela III.6/1 Ocena odporności na destrukcję antropogeniczną wybranych poziomów 
organizacji przyrody  
 
Poziom organizacji Cecha Odporność na antropopresję 

przyrody  duża mała 
Gatunek Liczba stanowisk duża mała 
 Położenie w obrębie zasięgu centralne krańce zasięgu 
 Wielkość zajmowanego areału duża mała 
 Liczebność populacji duża mała 
 Rozrodczość duża mała 
 Śmiertelność mała duża 
 Siedlisko/Biotop suche wilgotne 
 Wielkość osobników małe duże 
 Behawior nocne dzienne 
 Rodzaj pokarmu roślinny, detrytus zwierzęcy 
 Poziom synantropizacji antropofil antropofob 
Ekosystem Różnorodność gatunkowa wysoka niska 
 Struktura piętrowa wielopiętrowa jednopiętrowa 
 Spektrum form życiowych wieloletnie jednoroczne 
 Wilgotność siedliska mała duża 
 Trofia siedliska duża mała 
 Łańcuch troficzny długi krótki 
 Dojrzałość  młody dojrzały 
 Poziom hemerobii niski wysoki 
 Zajmowana powierzchnia duża mała 
 
 

 Analiza tych cech dla poszczególnych gatunków i ekosystemów pozwala na ocenę 
odporności na antropopresję konkretnych fragmentów przyrody. Rozpatrując środowisko 
przyrodnicze województwa śląskiego można stwierdzić ogólnie, że jego odporność na 
destrukcję jest silnie zróżnicowana, zarówno jakościowo jak i przestrzennie.  

 System przyrodniczy, jak wskazano to w części wstępnej opracowania, posiada 
jednak zdolność utrzymywania lub odtwarzania swej struktury i funkcji w warunkach zmian 
zewnętrznych, czyli powracania do stanu normalnego po jego naruszeniu. Lecz w przypadku 
wprowadzenia czynników degradujących, zdolnych do naruszenia mechanizmów 
homeostatycznych, następuje załamanie równowagi ekologicznej. Zazwyczaj człowiek nie 
jest w stanie określić poziomu natężenia sił niszczących, przy których załamanie to 
następuje. Stwierdza to dopiero po reakcji przyrody na wprowadzony czynnik.                   

 Zdolność do regeneracji posiadają przede wszystkim komponenty biotyczne, a 
spośród abiotycznych – hydrosfera i klimat (a pozostałe są nieodnawialne). Regeneracja 
przyrody odbywa się dzięki procesowi sukcesji i rozprzestrzeniania się gatunków. 
Rozpatrując obszar województwa śląskiego należy stwierdzić, że środowisko przyrodnicze 
nadal odznacza się zdolnością do regeneracji. Świadczą o tym obserwacje sukcesji 
ekologicznej (spontanicznej i wspomaganej przez człowieka) na zdegradowanych i 
zdewastowanych terenach poprzemysłowych, wskazujące na wysoki potencjał biotyczny 
środowiska przyrodniczego w województwie śląskim. 

 Na obecnym etapie wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu systemu przyrodniczego na 
omawianym obszarze, nie jest możliwe przestawienie rozmieszczenia przestrzennego 
odporności na degradację i zdolności do regeneracji środowiska przyrodniczego. Jednym z 
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niewielu wskaźników oceny odporności przyrody na degradację jest ocena stanu 
zdrowotnego drzewostanów, przedstawiona w rozdziale III, która ukazuje reakcję aparatu 
asymilacyjnego drzew na zanieczyszczenia powietrza. Z przeprowadzonych obserwacji 
wynika, że aż na 95,7% powierzchni drzewostany wykazywały uszkodzenia.     
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