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ZNACZENIE TEORII METAPOULACJI
W OCHRONIE GATUNKOWEJ
The role of metapopulation theory in species conservation
Abstract: The metapopulation theory incorporates into one dynamic system the colonization
and extinction of the local populations. In that way it may be an efficient tool in species
conservation. The paper reviews some practical considerations of the theory. Presently, it
has mainly heuristic role. It turns attention to patch sites distribution and the genetic effects
of a population division. In the light of theory the main unit of species conservation is a
metapopulation linking local populations each other by the immigration processes, including
diaspores and pollen. Thus, the seeking for suitable habitat patches and introduction to
them the endangered species seems the rational way of their conservation.

Wstêp
Rosn¹ca wiadomoæ zagro¿enia przyrody czyni jej ochronê pilnym zadaniem. Du¿e nadzieje w tym wzglêdzie pok³adane s¹ w ekologii. U podstaw tych,
s³usznych sk¹din¹d oczekiwañ, le¿y za³o¿enie, ¿e zrozumienie mechanizmów jej
dzia³ania pozwoli na skuteczn¹ ochronê najwa¿niejszych z punktu widzenia
ochrony przyrody poziomów organizacji: populacji, zbiorowisk, krajobrazów.
Propozycji rozwi¹zania tych problemów dostarczaj¹ conservation biology i restoration ecology - dyscypliny, które opracowuj¹ specyficzne narzêdzia dla zachowania lub odtworzenia biotycznych i abiotycznych jej elementów. Ekologia posiada wyj¹tkow¹ cechê odró¿niaj¹c¹ j¹ od wiêkszoci dyscyplin przyrodniczych:
stara siê ukazywaæ mechanizmy funkcjonowania poziomów organizacji przyrodniczej w ich wzajemnym powi¹zaniu.
Termin metapopulacja oznacza populacjê populacji i zosta³ wprowadzony
do literatury ekologicznej w latach 70. dwudziestego wieku przez Richarda Levinsa (Hanski, Gilpin 1991). Pocz¹tkowo badacz ten zajmowa³ siê m.in. zagadnieniem kontroli szkodnika wystêpuj¹cego na du¿ym obszarze, którego populacje asynchronicznie fluktuowa³y. Nowoci¹ tego ujêcia by³o odró¿nienie zmian
dotycz¹cych pojedynczej populacji od dynamiki zbioru lokalnych populacji (czyli
metapopulacji). Ten ostatni tworzy poziom regionalny.
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To, co ró¿ni teoriê metapopulacji od pozosta³ych ujêæ, to jej regionalny charakter. Wychodzi ona z za³o¿enia, ¿e badanie wy³¹cznie klasycznej, lokalnej dynamiki populacji jest niewystarczaj¹ce dla okrelenia jej dynamiki regionalnej.
Czynnikami które wi¹¿¹ lokalne populacje, wystêpuj¹ce w dyskretnych p³atach
siedlisk, w jeden system jest losowe rozprzestrzenianie siê (dyspersja) osobników
i lokalne wymieranie populacji (ekstynkcja). Rozprzestrzenianie obejmuje dwa
procesy. Pierwszy z nich to kolonizacja, czyli zasiedlenie p³atu dotychczas niezasiedlonego lub rekolonizacja, czyli powtórne zasiedlenie p³atu, w którym populacja uprzednio wymar³a. Drugi to migracja, czyli wymiana osobników pomiêdzy
istniej¹cymi populacjami. Obecnie modele s¹ uzupe³niane o zjawiska demograficzne lokalnych populacji, nie uwzglêdnione w modelu klasycznym Levinsa, jak
miertelnoæ, prze¿ywalnoæ, p³odnoæ, tempo wzrostu i ich przestrzenna struktura (np. Hastings, Wolin 1989; Nee, May 1992; Tilman i in. 1994; Hanski i in.
2000). Istnieje jednak olbrzymia przepaæ pomiêdzy rozwojem modeli teoretycznych, a ich praktycznym zastosowaniem.
Jednym z najwa¿niejszych aspektów teorii metapopulacji jest, i¿ oddziela
wystêpowanie danego gatunku od odpowiadaj¹cego mu siedliska (£omnicki
2003). Zatem wystêpowanie gatunku wiadczy o tym, ¿e siedlisko jest dla niego
odpowiednie, natomiast brak wystêpowania nie oznacza jego nieprzydatnoci.
Przyk³adem s¹ udane aklimatyzacje. Mo¿e mieæ to praktyczne znaczenie przy
wyszukiwaniu siedlisk zastêpczych dla gatunków zagro¿onych lub rzadkich.
Rozumowanie to mo¿na rozszerzyæ np. na zagadnienie geograficznego kresu zasiêgu danego gatunku. Wnioski z teorii metapopulacji wskazuj¹ bowiem, ¿e czynnikiem ograniczaj¹cym wystêpowanie danego gatunku mo¿e nie byæ klimat, lecz
raczej brak odpowiednich siedlisk (Prince, Carter 1985).
Celem niniejszej pracy jest odpowied na pytanie, na ile teoria ta wp³ywa na
praktykê ochrony gatunkowej, przede wszystkim rolin. Wiadomo, ¿e teoria ta
znalaz³a wiêksze zastosowanie w badaniach nad populacjami zwierzêcymi ni¿
rolinnymi. Wynika to z cech organizmów rolinnych, które utrudniaj¹ analizê ich
metapopulacji: trwa³oci wystêpowania i d³ugowiecznoci po³¹czonych z niskim
prawdopodobieñstwem lokalnej ekstynkcji, sporadycznego pojawiania siê siewek
i obecnoci banku nasion (Harrison 1991; Eriksson 1996).
Dobór przyk³adów zosta³ ograniczony do prac, z których wnioski mog¹ byæ
przydatne w praktyce ochrony gatunkowej; nie wyczerpuje zagadnienia lecz jest
raczej jego ilustracj¹. Niemniej jednak liczba opracowañ bezporednio wykorzystuj¹cych teoriê metapopulacji w ochronie gatunkowej rolin jest znikoma (Menges 2000). Zapewne wysokie wymagania, jakie stawia teoria w stosunku do jakoci danych, s¹ czynnikiem ograniczaj¹cym wykorzystanie tej teorii w praktyce.
Wsród 44 prac, których celem by³o okrelenie dynamiki metapopulacji, jedynie
piêæ spe³ni³o wymagane przez teoriê kryteria (Freckleton, Watkinson 2002).
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Przegl¹d uzupe³niono o próbê waloryzacji najrzadszych i najbardziej zagro¿onych gatunków rolin naczyniowych Bieszczadów Zachodnich (por. Mitka
1994; Mitka, Zemanek 1996) z punktu widzenia dynamiki metapopulacji.

Zarys teorii metapopulacji
Oczywiste jest, ¿e liczebnoæ populacji regionalnej bêdzie zale¿a³a od liczby
dostêpnych siedlisk, która wyznacza górn¹ jego wartoæ. Bliskie jest tak¿e naszej
intuicji, ¿e liczba skolonizowanych p³atów siedliska bêdzie zale¿a³a od potencja³u kolonizacyjnego organizmu. Zale¿y on od liczby emigrantów opuszczaj¹cych
w jednostce czasu lokaln¹ populacjê, a ta wynika z wielkoci lokalnego siedliska populacji oraz zdolnoci reprodukcyjnych i dyspersyjnych jej osobników (£omnicki
2003). Zatem mo¿na realistycznie za³o¿yæ, ¿e udzia³ skolonizowanych p³atów siedlisk p bêdzie tym wiêkszy, im wiêkszy jest potencja³ kolonizacyjny. Wynika z tego,
¿e istnieje pewna czêæ p³atów pustych 1  p, czekaj¹cych na kolonizacjê. Najczêciej przyjmuje siê uproszczone za³o¿enie, ¿e zale¿noæ pomiêdzy liczb¹ imigrantów a prawdopodobieñstwem kolonizacji jest liniowa (£omnicki 2003). Oprócz
tego, tempo kolonizacji jest proporcjonalne do p. Jest to wynik zwiêkszonego zasobu potencjalnych kolonizatorów. Oczywicie, populacja wczeniej zajmuj¹ca
dany p³at mo¿e tak¿e wygin¹æ. Ka¿da lokalna populacja ma takie same szanse
(prawdopodobieñstwo) losowej ekstynkcji (Hanski 1991).
Zatem na danym obszarze mamy do czynienia z dwoma procesami: (re)kolonizacj¹ i wymieraniem (ekstynkcj¹) organizmów w p³atach siedlisk. Dynamika
liczebnoci metapopulacji na tym obszarze jest wypadkow¹ tych dwóch procesów.
Jeli za e przyjmiemy tempo wymierania lokalnej populacji, za m tempo (re)kolonizacji pustego p³atu siedliska i p jako udzia³ skolonizowanych p³atów siedliska, wówczas ich zmianê w czasie ci¹g³ym t opisuje klasyczne równanie Levinsa (1969):
dp/dt = mp (1  p)  ep

(1)

Formalizm matematycznego modelu metapopulacji Levinsa (1) mo¿na wyraziæ w sposób nastêpuj¹cy: (I) tempo (re)kolonizacji niezasiedlonych p³atów rodowiska zale¿y od frakcji p³atów zasiedlonych (p) i p³atów pustych (1-p); (II) tempo ekstynkcji e wzrasta wraz ze wzrostem frakcji liczby p³atów zasiedlonych p.
Z przedstawionego równania wynika wniosek, ¿e metapopulacja osi¹ga stan równowagi stabilnej p*. Mo¿na go zdefiniowaæ nastêpuj¹co. Jeli znormalizujemy
ca³kowit¹ liczbê dostêpnych p³atów do 1 sporód N wszystkich p³atów, tj. zdefiniujmy p jako frakcjê skolonizowanych p³atów w przedziale 0 < p < h, tak ¿e
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E = h  p, gdzie E  frakcja p³atów dostêpnych, lecz nie zasiedlonych (pustych),
h  frakcja p³atów dostêpnych, wówczas równanie (1) jest równowa¿ne (Gyllenberg & Hanski 1997):
dp/dt = mp (h  p)  ep.

(2)

Wtedy krytyczna frakcja p³atów mo¿e byæ okrelona jak nastêpuje. Jeli
h < e/m,

(3)

wtedy p = 0 jest jedynym punktem równowagi stabilnej p*. Stan równowagi stabilnej p* jest punktem w kierunku którego przyci¹gane jest p. Jego wartoæ wzrasta przy p < p*, maleje za przy p > p* (Hanski, Gilpin 1991; £omnicki 2003).
Jeli
h > e/m,

(4)

lub, równowa¿nie,
(m/e) h > 1 (5),
wówczas istnieje jeden, nietrywialny stan równowagi p* > 0 i jest to stan równowagi globalnej. Jeli równanie (5) jest równe 1, wtedy
p* = h  e/m (6)
Pomimo swej prostoty równanie (6) posiada fundamentalne znaczenie dla
rozumienia dynamiki metapopulacji. Metapopulacja przetrwa wówczas, gdy przy
danym sta³ym tempie losowych ekstynkcji i (re)kolonizacji lokalnych populacji,
istnieje, minimalna, krytyczna frakcja siedlisk dostêpnych (patrz poni¿ej). Z drugiej za strony, jeli h = 1, wówczas przy danym tempie ekstynkcji musi istnieæ
równowa¿¹ce go tempo (re)kolonizacji, które nie mo¿e byæ mniejsze od pewnej
wartoci progowej (Hanski 1991; Gyllenberg, Hanski 1997). Oznacza to, ¿e koncentruj¹c uwagê jedynie na poszczególnych, lokalnych populacjach, nie mo¿emy
wnioskowaæ o dalszym trwaniu metapopulacji. Wiedzê t¹ zdobywamy wówczas,
gdy znamy ca³ociow¹ dynamikê kolonizacji-ekstynkcji (turnover). Metapopulacja jako ca³oæ zmierza w sposób nieunikniony do wyginiêcia gdy e > m.
Z równania (6) wynika równowa¿ne:
h  p* = e/m lub E* = e/m (7),
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wtedy frakcja E* pustych p³atów w stanie równowagi jest sta³a dla wszystkich wartoci h powy¿ej wartoci krytycznej danej przez równanie (4), i dalej (równanie 7),
równa wartoci krytycznej. Jest to tzw. zasada Levinsa, któr¹ mo¿na wyraziæ nastêpuj¹co: krytyczna frakcja dostêpnych p³atów h, koniecznych dla przetrwania populacji, mo¿e byæ wprost oszacowana z liczby p³atów pustych w stanie równowagi gdy p
> 0 (równanie 4), bez wiedzy o szczegó³ach dynamiki metapopulacji (patrz Gyllenberg, Hanski 1997). Inaczej ujmuj¹c, dla p* istnieje krytyczna frakcja dostêpnych
p³atów h, daj¹ca równowagow¹ frakcjê p³atów pustych E*, poni¿ej wartoci której
metapopulacja d¹¿y do ekstynkcji (p = 0).
Oprócz tych teoretycznych rozwa¿añ1, dane empiryczne zgodnie potwierdzaj¹, ¿e (I) tempo rekolonizacji obecnie pustych p³atów siedlisk maleje wraz ze
wzrostem ich wzajemnej odleg³oci (stopnia izolacji), (II) frakcja p³atów zajêtych
maleje wraz ze wzrostem stopnia ich izolacji, (III) ma³e p³aty ¿ywi¹ niewielkie populacje, których prawdopodobieñstwo ekstynkcji jest wiêksze, w porównaniu z
populacjami liczebnymi, st¹d (iv) tempo ekstynkcji bêdzie mala³o wraz ze wzrostem powierzchni p³atów siedliska (Hanski 1994).

Przyk³ady badañ nad regionalnymi populacjami
Motyle czêsto s¹ wykorzystywane w badaniach nad dynamik¹ metapopulacji. Jest to spowodowane mo¿liwoci¹ stosunkowo ³atwego znakowania osobników i ledzenia ich dróg migracji. W wyniku fragmentacji siedlisk ich populacje
ograniczane s¹ w swoim wystêpowaniu do niewielkich, izolowanych p³atów siedlisk. W konsekwencji wiele z nich jest zagro¿onych. Jednym z nich jest Proclossiana eunomia, w Europie zachodniej gatunek wystêpuj¹cy na nienawo¿onych
³¹kach wilgotnych. Jego larwy i postaæ doros³a ¿eruj¹ na rdecie Polygonum bistorta. Poniewa¿ wiele tego typu siedlisk zosta³o przekszta³conych w pastwiska
lub plantacje wierka, a czêæ porzuconych zarasta, jego populacja jest wysoce
rozcz³onkowana. Autorzy (Schtickzelle, Le Boulengé, Baguette 2002) przez 9 lat
(19922000) badali parametry demograficzne motyla w 12 p³atach siedliska rozrzuconych na przestrzeni ok. 10 km w belgijskich Ardenach.
Boloria aquinalis jest arktyczno-alpejskim reliktem. W Ardenach wystêpuje w wysoce rozcz³onkowanych populacjach na torfowiskach wysokich, gdzie
¿eruje na ¿urawinie Vaccinium oxycoccos. Badany by³ tu na 14 stanowiskach
w latach 19951997 (Baguette, Schtickzelle 2003).
Celem prac by³o uzyskanie, obok danych dotycz¹cych struktury przestrzennej populacji i migracji, równie¿ danych demograficznych. Uzyskane parametry
Wiêcej teoretycznych rozwa¿añ na temat teorii metapopulacji zainteresowany Czytelnik
znajdzie w obszernym przegl¹dzie £omnickiego (2003).
1
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dotycz¹ce migracji osobników zosta³y poddane statystycznym obliczeniom z wykorzystaniem uwarunkowanych liniowych modeli (CLM), specjalnego typu analizy regresji. Ich celem by³o oszacowanie prze¿ywalnoci i naboru, dziennej i ca³kowitej wielkoci populacji oraz jej struktury p³ciowej.
Stwierdzono znaczne, oko³o trzykrotne (ok. 300-1000 osobników) wahania
ca³kowitej liczebnoci populacji P. eunomia w poszczególnych latach. Zmienia³
siê tak¿e co roku stosunek p³ci w wyniku zmian pogodowych (np. spadek liczebnoci samic zwi¹zany z losowym och³odzeniem). Równie¿ liczebnoæ poszczególnych populacji B. aquilonaris podlega³a znacznym wahaniom pomiêdzy poszczególnymi latami. Jednak zmiany te by³y asynchroniczne, co zmniejsza ryzyko
wymarcia. Czynnikami zwiêkszaj¹cymi to ryzyko u B. aquilonaris jest oszacowane ujemne tempo wzrostu u populacji nielicznych oraz du¿a zmiennoæ tempa
wzrostu populacji w poszczególnych latach u du¿ych populacji. Nie daje to pewnej gwarancji jej trwania w przysz³oci zwa¿ywszy na prawdopodobne niekorzystne d³ugoterminowe zmiany siedliska zwi¹zane z globalnym ociepleniem. Okrelono inne, wa¿ne demograficzne parametry populacji, jak np. prze¿ywalnoæ samic
i samców, oczekiwan¹ ich d³ugoæ ¿ycia i nabór nowych osobników. Na podstawie zale¿noci pomiêdzy tempem wzrostu populacji R i liczebnoci¹ populacji
obliczono pojemnoæ rodowiska populacji (tj. liczbnoæ przy R = 1), wynosz¹c¹
ok. 200 osobników/ha w przypadku P. eunomia i ok 700 osobników/ha w przypadku B. aquilonaris.
Innego przyk³adu dostarczaj¹ badnia na dynamik¹ metapopulacji gatunku
motyla Melitaea cinxia na Wyspach Öland w po³udniowozachodniej Finlandii
(Saccheri i in. 1998). Metapopulacja ta sk³ada siê z licznych lokalnych, niewielkich populacji motyla wystêpuj¹cych na suchych ³¹kach, gdzie ¿eruje na babce
Plantago lanceolata i o¿ance Veronica chamaedrys. Na Wyspach Öland stwierdzono ok. 1600 odpowiednich dla gatunku p³atów ³¹k, z których w latach 1993
1996 skolonizowane by³y 320524 p³aty (rednio 407, tj. 25%). rednie roczne
tempo wymiany populacji by³o wysokie i wynosi³o 200 ekstynkcji i 114 kolonizacji. W rezultacie liczba lokalnych populacji spad³a w okresie badañ, prawdopodobnie w wyniku sekwencji niekorzystnych miesiêcy letnich. Czterdzieci dwie
populacje w 19931995 poddano badaniom genetycznym. Metod¹ elektroforezy
okrelono polimorfizm wybranych bia³ek i obliczono stopieñ heterozygotycznoci populacji. Stwierdzono wzrost udzia³u homozygot u populacji ma³olicznych,
bêd¹cy wynikiem chowu wsobnego. Chów wsobny zmniejsza tempo sk³adania jaj,
prze¿ywalnoæ larw i wyd³u¿a okres ich dojrzewania, co nara¿a je na infekcje paso¿ytów. Dla okrelenia czynników ryzyka wymarcia metapopulacji zastosowano
statystyczne modele regresji logistycznej. W modelu uwzglêdniono, obok czynnika genetycznego (stopieñ heterozygotycznoci), równie¿ czynniki ekologiczne: area³
populacji, dostêpnoæ po¿ywienia, zagêszczenie populacji w roku poprzednim,
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zagêszczenie populacji s¹siednich i w ca³ym regionie. Stwierdzono istotnie statystyczny wp³yw spadku heterozygotycznoci na dalsze trwanie metapopulacji;
ogólnie chów wsobny wyjania 26% zmiennoci tempa ekstynkcji w populacjach
motyla.
Praca zwraca uwagê na czynniki genetyczne wp³ywaj¹ce na ryzyko wymarcia lokalnych populacji, i w konsekwencji, metapopulacji. Poniewa¿ dzia³alnoæ
cz³owieka powoduje rosn¹ce rozcz³onkowanie i spadek liczebnoci lokalnych
populacji, wynik ten wskazuje na istotne znaczenie obci¹¿enia genetycznego. Jest
on rezulaltatem nagromadzenia szkodliwych alleli w wyniku dryftu genetycznego
i/lub przep³ywu genów pomiêdzy s¹siaduj¹cymi, ma³ymi lokalnymi populacjami.
Dryft genetyczny, czyli deficyt heterozygot, jest wynikiem losowego utrwalenia siê
alleli w nielicznej populacji (efekt Wahlunda).
Przyk³adu badañ wykorzystuj¹cych w rozwa¿aniach nad dynamik¹ metapopulacji równie¿ zagadnienia populacyjno-genetyczne dostarczaj¹ Giles & Goudet
(1997), którzy analizowali populacje Silene dioica na archipelagu Skeppsvik
w Zatoce Botniañskiej w Szwecji. Autorzy przetestowali hipotezê, ¿e struktura
wiekowa metapopulacji wp³ywa na podzia³ jej zmiennoci genetycznej. W tym
celu ka¿d¹ z 52 populacji zasiedlaj¹cych poszczególne wyspy archipelagu przydzielono do jednej z trzech kategorii wiekowych: m³odych (< 30 lat), rednich
(30280 lat) i starych (> 280 lat). Zgodnie z przedstawionym powy¿ej modelem
nale¿y siê spodziewaæ, i¿ populacje m³ode posiadaj¹ wiêksz¹ wartoæ zró¿nicowania miêdzypopulacyjnego Fst w porównaniu z populacjami o wieku porednim.
Wynika to z faktu, i¿ lokalne populacje wraz z up³ywem czasu podlegaj¹ procesowi wtórnych kolonizacji, które wzbogacaj¹ pulê genow¹ o dodatkowe allele
i powoduj¹ jej d¹¿enie do stanu równowagi genetycznej Hardy-Weinberga. Równoczenie metapopulacja jako ca³oæ podlega homogenizacji genetycznej (czyli
wartoæ Fst zmierza do zera).
Wiek populacji S. dioica kolonizuj¹cych poszczególne wyspy archipelagu,
jak i wiek samych wysp, by³ ³atwy do ustalenia. Wyspy w tym obszarze powsta³y w wyniku osadzania ska³ przez lodowce i pozostawa³y pod powierzchni¹ wody
do koñca ostatniego zlodowacenia. Po jego ust¹pieniu teren ten podnosi siê
w ostatnich 7 tys. lat w tempie 0,9 cm/rok. W rezultacie ci¹gle pojawia siê nowy
obszar dla kolonizacji przez roliny. Sprzyjaj¹ temu procesowi silnie wiej¹ce
wiatry i towarzysz¹ce im sztormy, a tak¿e podnosz¹cy siê stan wody ka¿dej jesieni. Migruj¹ce nasiona S. dioica nie mog¹ utworzyæ populacji dopóki nie wytworzy siê warstwa gleby, co trwa 70150 lat. Najlepsze warunki kolonizacji stwarzaj¹ wyspy 120250-letnie. Po tym okresie sukcesja rolinnoci krzewiastej
i drzew (jarzêbina Sorbus aucuparia i brzoza Betula pendula, a póniej wierk
Picea abies) powoduje ograniczenie wystêpowania S. dioica do niezalesionych
brzegów.
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Badania genetyczne potwierdzi³y hipotezê o wysokim zró¿nicowaniu miêdzypopulacyjnym populacji m³odych, w porówaniu z wiekiem porednim (tab. 1).
Równoczenie stwierdzono, ¿e pónosukcesyjne, najstarsze populacje by³y istotnie statystycznie bardziej zró¿nicowane w porównaniu do populacji o wieku porednim. Oznacza to powtórne zaburzenie genetycznej struktury metapopulacji
i jej odbiegniêcie od stanu równowagi. Zatem zarówno faza kolonizacji, jak i rozpadu populacji zwi¹zana jest z wysokimi wartociami Fst. Równoczenie znalaz³a potwierdzenie hipoteza o spadku jej wartoci w populacjach o wieku porednim w wyniku dop³ywu nowych genów pod wp³ywem migracji.
Tabela 1. Statystyka podzia³u genetycznej zmiennoci miêdzypopulacyjnej Fst i liczba
alleli A stwierdzona we wszystkich loci (maksimum 20) w trzech grupach wiekowych
Silene dioica na 52 wyspach Archipelagu Skeppvisk (za Giles & Goudet 1977,
zmienione).
Table 1. Statistics of the among-populational genetic diversity index Fst and number of
alleles A found across all loci (maximum 20) at three age-groups of Silene dioica on the
52 islands in the Skeppvisk Archipelago (after Giles & Goudet 1977, modified).
Wiek populacji
N
Fst
A
Age of population
m³oda  young
13
0,057 (0,028)
14,33 (3,39)
porednia  intermediate
30
0,030 (0,006)
18,56 (0,73)
stara  old
9
0,066 (0,009)
15,25 (2,05)

Badania te s¹ rzadkim przyk³adem pogodzenia ujêcia demograficznego i genetycznego, inspirowanych teori¹ metapopulacji. Równoczenie wskazuj¹ na niezgodnoæ pewnych za³o¿eñ teoretycznych modelu w konfrontacji z rzeczywistoci¹. W tym przypadku dotyczy to za³o¿enia o losowej ekstynkcji populacji.
W rzeczywistoci wymieranie S. dioica na wyspach archipelagu jest deterministyczne i zale¿ne od wieku populacji, co jest niezgodne z wyjciowymi za³o¿eniami teorii metapopulacji. Natomiast zgodna z za³o¿eniem jest losowa kolonizacja.
W konsekwencji genetyczne zró¿nicowanie pomiêdzy poszczególnymi wyspowymi populacjami mo¿e byæ zwiêkszone przez sta³y dop³yw nowych p³atów siedliska i ich losowej kolonizacji w sposób zbli¿ony do przewidzianego przez teoriê
metapopulacji.
Interesuj¹cego podejcia metapopulacyjnego dostarczaj¹ badania Ouborga
(1993) nad zró¿nicowaniem florystycznym suchych, piaszczystych ³¹k Mesobromion i Arrhenatereterion wystêpuj¹cych wzd³u¿ rzek Ijsel i Ren w Holandii na
transekcie ok. 100 km. Na ³¹kach tych, które tworz¹ wyspy siedliskowe w krajobrazie doliny rzecznej, wykonano w 1956 r. zdjêcia fitosocjologiczne w 143 stanowiskach oraz, dodatkowo, spis rolin stwierdzonych w ca³ym p³acie ³¹ki. Badania powtórzono w 1988 r. Na podstawie uzyskanych danych wybrano 15 gatunków rolin naczyniowych, które wykaza³y strukturê metapopulacji, tj. dynamikê
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ekstynkcji-kolonizacji. Liczba ekstynkcji przewy¿sza³a liczbê kolonizacji, co
odzwierciedla ogóln¹ tendencjê spadku liczby gatunków w badanym okresie: 115
p³atów straci³o jeden lub wiêcej gatunków, 9 nie uleg³o zmianie, w 19 wzros³a.
Stwierdzono ujemn¹ korelacjê pomiêdzy tempem ekstynkcji i kolonizacji. Oznacza to, ¿e gatunki o niskim tempie ekstynkcji posiada³y wysokie tempo kolonizacji. Niskie tempo ekstynkcji mo¿e byæ wyjanione przez czêste rekolonizacje,
czyli efekt ocalenia. Wymar³e subpopulacje gatunków w wiêkszoci nale¿a³y do
populacji ma³ych i daleko od siebie odleg³ych. Wyró¿niono trzy typy gatunków
ze wzglêdu na reakcjê na wielkoæ populacji i stopieñ izolacji przestrzennej. Typ
I (Eryngium campestre), w którym wiêksze populacje znajduj¹ce siê bli¿ej siebie
mia³y wiêksz¹ szansê utrzymania siê, typ II (Trisetum flavescens), w którym wiêksze populacje prze¿ywa³y bez wzglêdu na ich izolacjê i typ III (Plantago media),
w którym wielkoæ populacji, a nie stopieñ izolacji przyczynia³a siê do ich przetrwania. Roliny typu II posiadaj¹ wydajne mechanizmy rozprzestrzeniania siê,
ograniczon¹ wydajnoæ reprodukcyjn¹ i krótkotrwa³y bank nasion. Roliny typu
III posiadaj¹ cechy przeciwne: brak mo¿liwoci rozprzestrzeniania siê i wysok¹
wydajnoæ reprodukcyjn¹, po³¹czone z trwa³ym bankiem nasion.
Wyniki badañ nad rolinnoci¹ ³¹kow¹ dowodz¹, ¿e czêæ gatunków wystêpuj¹ca w tym typie rolinnoci posiada strukturê metapopulacji. Jest to klasyczna metapopulacja, w której ka¿da z subpopulacji jest zarówno dawc¹, jak i biorc¹
osobników. Jest to model odmienny od opisanego dla rolin anemochorycznych
gatunków drzew lenych (Dzwonko, Loster 1992) i czêsto spotykanego u zwierz¹t, gdzie czêsto jedna wielka populacja s³u¿y jako ród³o osobników dla wielu
ma³ych populacji (Harrison 1991).

Przestrzenny status rzadkich i zagro¿onych gatunków
Bieszczadów Zachodnich
Pytanie, czy wszystkie populacje rolin s¹ metapopulacjami wywo³a³o o¿ywion¹ dyskusjê (Ehrlén, Eriksson 2003; Freckleton, Watkinson 2002, 2003; Pannel,
Obbard 2003). Freckleton & Watkinson (2002) argumentuj¹, ¿e nie wszystkie populacje rolin tworz¹ metapopulacje. Autorzy zak³adaj¹, ¿e musz¹ byæ spe³nione
przynajmniej dwa warunki aby dany zbiór lokalnych populacji móg³ byæ rozpatrywany jako metapopulacja: (I) s¹ nara¿one na lokaln¹ ekstynkcjê i (II) zasiedlaj¹
dyskretne i rozpoznawalne p³aty siedliska. Do tego dochodzi problem pomiaru kolonizacji, ekstynkcji, rekolonizacji i dynamiki p³atów siedliska. Okazuje siê, ¿e
sporód 28 prac dotycz¹cych zagadnienia, jedynie w piêciu przypadkach objêto
metodyk¹ badañ wymienione aspekty.
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Wykorzystuj¹c, w modyfikacji, podzia³ zaproponowany przez Freckletona
i Watkinsona (2002) przeanalizowano pod k¹tem kryteriów metapopulacyjnych
populacje rzadkich i zagro¿onych gatunków rolin naczyniowych Bieszczadów
Zachodnich (tab. 2). Uzyskany wynik dobitnie wskazuje, i¿ u niewielu gatunków
mo¿emy spodziewaæ siê dynamiki metapopulacji, nawet jeli zasiedlaj¹ dobrze
zdefiniowane, dyskretne p³aty siedliska. Czêæ z nich posiada charakter populacji reliktowych, czêæ wyspowych. Czynnikiem decyduj¹cym o takiej przynale¿noci jest przypuszczalny brak wymiany nasion pomiêdzy izolowanymi, odleg³ymi populacjami. Populacje reliktowe, do których zaliczono Aconitum bucovinense,
Carex rupestris i Delphinium elatum charakteryzuj¹ siê niewielk¹ liczb¹ populacji
(1-3) oraz przypuszczalnym brakiem migracji. Ostatni wniosek zosta³ wyci¹gniêty na podstawie historycznej znajomoci rozmieszczenia przestrzennego tych gatunków, które co najmniej od 50 lat nie zwiêkszaj¹ liczby stanowisk, chocia¿ posiadaj¹
pewn¹ liczbê dyskretnych, nie skolonizowanych siedlisk. Równie¿ dynamika ekstynkcji wydaje siê u tych gatunków niewielka, chocia¿ nie mo¿na wykluczyæ ich
losowego wymarcia (por. Mitka, Zemanek 1996).
Populacje o charakterze wyspowym ró¿ni¹ siê od reliktowych niewielk¹
migracj¹. Do tej grupy zaliczono Aconitum lasiocarpum i Carex pauciflora. Obydwa zasiedlaj¹ dobrze zdefiniowane, dyskretne p³aty siedlisk. O ile jednak A. lasiocarpum jest gatunkiem nie zagro¿onym, to C. pauciflora w wyniku osuszenia
torfowiska, w którym zapewne znajdowa³a siê najliczniejsza jego populacja,
wygin¹³. Obecnie obserwowany jest nielicznie w p³atach wilgotnych m³ak, a jego
dynamika nie jest znana.
Pozosta³e gatunki nie posiadaj¹ wyranie zdefiniowanych p³atów siedliska.
Mog¹ w zamian oportunistycznie wykorzystywaæ pewien zakres dostêpnych siedlisk, co w konsekwencji daje obraz nie tyle zbioru subpopulacji o wyranym
rozmieszczeniu skupiskowym, co raczej ich amorficznej chmury. W kontekcie
analizowanych rolin Bieszczadów Zachodnich przyjêto (Freckleton, Watkinson
2002), ¿e kategoria ta obejmuje gatunki posiadaj¹ce populacje o s³abo zdefiniowanym p³acie siedliska i stosunkowo wysokim tempie wymierania i kolonizacji.
Zaliczono tutaj dwa gatunki otwartych siedlisk po³oninowych  Arnica montana
i Senecio papposus. W ostatnich dziesiêcioleciach obserwuje siê spadek liczby stanowisk tych gatunków ze wzglêdu na zaniechanie gospodarki pasterskiej. Jednak
gatunki te, jakkolwiek zmniejszaj¹ce swoj¹ liczebnoæ (Mitka, Zemanek 1996),
ze wzglêdu na przypuszczalnie wysok¹ dynamikê kolonizacji-ekstynkcji nie s¹
nara¿one na wymarcie.
Ostatni¹ wyró¿nion¹ kategori¹ wród rzadkich i zagro¿onych gatunków obszaru jest populacja skupiskowa. Nale¿y tutaj Helleborus purpurascens. Ze wzglêdu na brak zdefiniowanego p³atu siedliska i dominacji procesów lokalnych
(zw³aszcza braku wydajnego mechanizmu dyspersji  por. Mitka, Bochenek 1998)
dynamika regionalna (metapopulacyjna) gatunku jest prost¹ ekstrapolacj¹ dyna-

Carex
rupestris

Arnica
montana

Aconitum
lasiocarpum

Aconitum
bucovinense

Gatunek
Species

low
wysokie
high

stochastyczna
stochastic
stochastyczna
stochastic
deterministyczna
(sukcesja)
deterministic
(succession)
stochastyczna
stochastic

Zdefiniowany p³at siedliska
Discrete habitat patch

wychodnie piaskowca
flysch outcrops

m³aka glejowo-próchniczna

wet gley-humic soil
brak
lack

wychodnie piaskowca
flysch outcrops

low

niskie

niskie

low

niskie

Rodzaj
ekstynkcji (w tym
wp³yw cz³owieka)
Kind of extinction (in
this human impact)

Prawdopodobieñstwo
ekstynkcji lokalnej
populacji*
Probability of local
population
extinction*

nil

zerowe

wysokie
high

low

niskie

nil

zerowe

Prawdopodobieñstwo
migracji/kolonizacji
Probability of
migration /
colonization

relict population

populacja
reliktowa

wêdruj¹ca
chmura
shifting cloud

island population

populacja
wyspowa

relict population

populacja
reliktowa

Typ populacji**
Population type**

Tabela 2. Podzia³ populacji rzadkich i zagro¿onych gatunków rolin Bieszczadów Zachodnich ze wzglêdu na typ siedliska i zachodz¹ce
w nich procesy populacyjne.
Table 2. Classification of rare and endangered plant populations in the Western Bieszczady Mts. based on the type of habitat patch and
ecological processess.
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regosol
regosol
niskie
low

wysokie
high

niskie / wysokie
low /high

low

niskie

niskie / wysokie
low / high

zerowe
nil

wysokie
high

niskie
low

nil

zerowe

niskie (?)
low (?)

populacja
reliktowa
relict population

wêdruj¹ca
chmura
shifting cloud

populacja
skupiskowa
patchy population

relict population

populacja
reliktowa

populacja
wyspowa (?)
island population
(?)

*  oszacowanie na podstawie liczebnoci populacji (Mitka 1994, Mitka & Zemanek 1996) / estimation based on the population size (Mitka 1994, Mitka
& Zemanek 1996)
**  wg Freckleton & Watkinson (2002), zmienione / according to Freckleton & Watkinson (2002), modified

Sesleria bielzii

brak
lack

Senecio
papposus

wet gleyed-humic soil
deterministyczna
(sukcesja)
deterministic
(succession)
deterministyczna
(sukcesja)
deterministic
(succession)
deterministyczna
(sukcesja)
deterministic
(succession)

stochastic

m³aka glejowo-próchniczna

Delphinium
elatum

brak
lack

stochastyczna

torfowisko, m³aka
peat-bog, fen

Carex
pauciflora

Helleborus
purpurascens

stochastyczna /
deterministyczna
(osuszenie)
stochastic /
deterministic (drying)
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miki lokalnej. Migracja jest ograniczona i rozprzestrzenianie populacji ma tylko
znaczenie lokalne.
Populacje reliktowe i wyspowe, o niewielkiej liczebnoci, u których wymiana
genów z populacjami s¹siednimi jest niewielka lub zerowa, posiadaj¹ najczêciej
nadmiar homozygot i podlegaj¹ procesowi erozji genetycznej. W takim przypadku
celowe zatem wydaje siê w pierwszym rzêdzie powiêkszenie ich liczebnoci,
z wykorzystaniem nasion zebranych z populacji. Innym zabiegiem zmierzaj¹cym
do zmniejszenia ryzyka ich wymarcia jest wyszukanie niezasiedlonych p³atów siedlisk i ich introdukcja. Zabiegi te mog¹ w konsekwencji doprowadziæ do powstania struktury metapopulacji u najbardziej wartociowych sk³adników flory Bieszczadów Zachodnich.

Dyskusja
Ograniczenia zastosowania teorii metapopulacji
Przedstawione przyk³ady zastosowania teorii metapopulacji jasno wskazuj¹
na pojawiaj¹ce siê trudnoci w jej zastosowaniu w ochronie gatunkowej. Praktyczna trudnoæ wynika z faktu, ¿e uwzglêdnia ona czasowy i przestrzenny aspekt
funkcjonowania populacji rolin i zwierz¹t. Nak³ada to na ochroniarzy wysokie standardy zbierania danych terenowych, które musz¹ uwzglêdniaæ ilociowo
takie czynniki jak dyspersja, kolonizacja, rekolonizacja i wymieranie. Wed³ug
Hanskiego (1997) aby regionalna populacja gatunku mog³a byæ rozpatrywana jako
metapopulacja musz¹ zostaæ spe³nione cztery warunki: (I) odpowiednie siedliska
wystêpuj¹ce w dyskretnych p³atach, które mog¹ byæ skolonizowane przez lokalne reprodukuj¹ce siê populacje; (II) nawet najwiêksza lokalna populacja posiada
mierzalne ryzyko wymarcia; (III) p³aty siedlisk nie mog¹ byæ zbyt izolowane, tak
aby uniemo¿liwia³o to rekolonizacjê po wymarciu populacji; (IV) lokalne populacje nie posiadaj¹ ca³kowicie zsynchronizowanej dynamiki.
Pomimo praktycznych trudnoci wp³yw teorii metapopulacji na sposób mylenia o zagro¿onych i gin¹cych gatunkach posiada du¿e znaczenie. Obecnie nie
mo¿na rozpatrywaæ zagadnienia ochrony gatunkowej w oderwaniu od ujêcia
metapopulacyjnego. Teoria uwiadamia, ¿e gatunek nie jest jednostk¹ abstrakcyjn¹, lecz zbiorem lokalnych subpopulacji. Jako ca³oæ jest ona w stanie dynamicznej równowagi lub nierównowagi, co uzale¿nione jest od tempa ekstynkcji
i (re)kolonizacji dostêpnych p³atów siedliska. Wymusza to globalne spojrzenie
na gatunek, w którym jego lokalne rozmieszczenie porównujemy z ca³kowitym
zasiêgiem, lub przynajmniej z jego wyró¿nion¹ czêci¹. W tym momencie pojawia siê problem odrêbnoci fenetycznej i genetycznej pewnych populacji, które
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ró¿ni¹ siê od zasadniczego typu. Najczêciej tego typu zjawiska obserwowane s¹
na kresie zasiêgu (Mitka 1997, 2001). Pomimo, ¿e zagadnienie to nie jest bezporednio zwi¹zane z omawian¹ teori¹, warto mu powiêciæ nieco uwagi.

Metapopulacja a genetycznie odrêbna lokalna populacja
Struktura przestrzenna i demograficzna metapopulacji kszta³tuje jej strukturê
genetyczn¹. Chocia¿ teoria metapopulacji w klasycznym ujêciu nie uwzglêdnia
ostatniego z wymienionych czynników, powinien on byæ coraz czêciej brany pod
uwagê (Hastings, Harrison 1994). W zwi¹zku z tym pojawia siê problem natury
etycznej, jak dalece mo¿e siêgaæ ingerencja cz³owieka w procesy metapopulacji.
Zdarza siê mianowicie, ¿e niewielka, izolowana populacja gatunku zagro¿onego,
czêsto znajduj¹ca siê na kresie zasiêgu geograficznego, wykazuje odrêbne cechy
fenetyczne (por. Mitka 2001) i genetyczne. W ten sposób, drog¹ procesu naturalnego, mo¿e wytworzyæ siê nowa, lokalna adaptacja genetyczna (Heslop-Harrison
1964; Bradshaw 1972).
Równoczenie liczne przyk³ady dowodz¹, ¿e ma³e, izolowane populacje podlegaj¹ czêsto niekorzystnemu zjawisku erozji genetycznej, tj. ³¹cznym procesom
wzrostu stopnia homozygotycznoci i utraty zró¿nicowania allelicznego (Frankel,
Soulé 1981; Gilpin 1991). W rezultacie powstaje u nich unikatowa frekwencja
alleli, co mo¿e niekiedy znaleæ odzwierciedlenie w fenotypie. Niekiedy jest to
rezultat dzia³alnoci cz³owieka, który niszcz¹c rodowisko mo¿e zostawiæ izolowan¹ populacjê o wysokim priorytecie ochronnym w marginalnym siedlisku
(Lawton 1993). W skrajnej sytuacji los takiej populacji uzale¿niony jest od dop³ywu migrantów (genów). Powstaje zatem pytanie, czy w imiê zachowania tej
populacji, godz¹c siê zarazem na utratê jej genetycznej specyficznoci, mo¿na
wiadomie wzbogaciæ jej pulê genow¹ poprzez transplantacjê osobników z obcej
populacji?
Nale¿y sobie uwiadomiæ, ¿e manipulacja taka powinna byæ ostatecznoci¹
podjêt¹ w wyniku rzetelnej analizy i uzyskania dowodów na obni¿enie wartoci
dostosowawczej populacji. Wydaje siê, ¿e u¿ytecznym kryterium jest stwierdzone
obni¿enie p³odnoci, np. brak ¿ywotnych nasion. W tak skrajnej sytuacji zagro¿enia lokalnej populacji mo¿na wprowadziæ dodatkowe osobniki dla wzbogacenia jej
puli genowej. Powinny one pochodziæ z lokalnego materia³u genetycznego, najlepiej z populacji s¹siaduj¹cej, zasiedlaj¹cej ten sam typ siedliska. Postulat ten wynika z teoretycznej przes³anki, ¿e w danym typie siedliska dobór kierunkowy
ukszta³towa³ optymalny genotyp. W tym przypadku nale¿y jednak liczyæ siê z mo¿liwoci¹ wprowadzenia pewnej liczby obcych alleli. W rezultacie mo¿e to doprowadziæ do naruszenia równowagi systemu epigenetycznego i depresji wynikaj¹cej
ze skrzy¿owania (outbreeding depression  por. Mitka 1997).
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Mniej drastycznym, a przez to wzbudzaj¹cym mniej kontrowersji, zabiegiem
ochronnym jest wyszukanie p³atu(ów) siedliska nieskolonizowanego w s¹siedztwie zagro¿onej populacji i introdukcja pewnej liczby osobników, czyli jego kontrolowane skolonizowanie. Osobniki powinny pochodziæ z materia³u genetycznego populacji zagro¿onej. Zabieg ten jest bardziej naturalny a jego skutki nie zagra¿aj¹ jej strukturze genetycznej. W ten sposób mo¿e wytworzyæ siê struktura
metapopulacji, oddalaj¹ca widmo lokalnej ekstynkcji.

Miêdzypopulacyjne zró¿nicowanie genetyczne
Struktura wiekowa wp³ywa w sposób istotny na stopieñ miêdzypopulacyjnego zró¿nicowania genetycznego. Jeli przyk³adowo za³o¿ymy, ¿e wiêkszoæ dostêpnych na danym obszarze p³atów siedliska zosta³a niedawno skolonizowana,
wówczas genetyczne zró¿nicowanie miêdzypopulacyjne, którego miar¹ jest statystyka Fst (por. Mitka 1997), jest du¿e. Wynika to z tzw. efektu za³o¿yciela
i zwi¹zanego z nim dryftu genetycznego w nowozasiedlonych p³atach. W rezultacie ka¿da z populacji posiada odmienne frekwencje alleli. Zmiennoci tej sprzyja ograniczona miêdzy nimi wymiana genów. Towarzyszy temu nadmiar homozygot kosztem niedoboru heterozygot.
Dryftowi genetycznemu mo¿e przeciwstawiæ siê migracja. Kiedy wyst¹pi
równowaga pomiêdzy tymi dwoma czynnikami, wówczas stabilizuje siê stopieñ
genetycznego zró¿nicowania miêdzypopulacyjnego, dotycz¹cego loci neutralnych,
który zale¿y jedynie wówczas od liczby migrantów. W klasycznym modelu wyspy Wrighta ka¿da z populacji posiada jednakowe prawdopodobieñstwo wymiany osobników, a genetyczne zró¿nicowanie populacji jest iloczynem ich wielkoci
i losowej migracji.
Obecnie tworzone modele maj¹ na celu okrelenie, czy ekstynkcja i rekolonizacja zwiêksza czy zmniejsza miêdzypopulacyjne zró¿nicowanie genetyczne
(Slatkin 1977; Wade, McCauley 1988). Wynika z nich, ¿e wp³yw dynamiki kolonizacji-ekstynkcji na zró¿nicowanie genetyczne zale¿y od prawdopodobieñstwa
kolonizacji w relacji do migracji, jak równie¿ genetycznego zró¿nicowania kolonistów.
W dyskusji z typologi¹ populacji zaproponowan¹ przez Freckletona i Watkinsona (2002, por. poni¿ej) Pannel i Obbard (2003) zauwa¿aj¹, i¿ z ekologiczego
punktu widzenia niemo¿noæ zdefiniowania niezajêtego p³atu siedliska czyni
podejcie metapopulacyjne bezp³odne. Natomiast z punktu widzenia populacyjno-genetycznego ten aspekt nie jest najwa¿niejszy. Tutaj odrêbnoæ lokalnych
populacji zale¿y od ograniczonej mo¿liwoci migracji, która zarazem prowadzi do
zaniku ich to¿samoci.
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Z pomoc¹ przychodzi tutaj teoria genetyki populacji. Przewiduje ona sytuacjê, w której frekwencje genów neutralnych zaczn¹ siê znacz¹co ró¿nicowaæ
pomiêdzy demami w podzielonej populacji bez lokalnej ekstynkcji, gdy m, proporcja osobników w danym demie które s¹ migrantami w poprzednim pokoleniu,
przewy¿sza 1/N, odwrotnoæ lokalnej wielkoci populacji. Zatem poszczególne
populacje mog¹ byæ rozpatrywane jako relatywnie dyskretne gdy Nm < 1 (Wright 1951). W metapopulacji z tempem ekstynkcji e nastêpuje genetyczne wyró¿nicowanie demów gdy e > m (Slatkin 1977). Podzielone populacje, u których
przewa¿aj¹ procesy lokalne, a tempo migracji jest niewielkie, spe³niaj¹ nierównoæ e < m < 1/N. Gdy tempo migracji przewy¿sza tempo ekstynkcji (m > e) i lokalny wp³yw dryftu (m > 1/N) wp³yw genetycznego w¹skiego gard³a w wyniku
kolonizacji jest szybko eliminowany. W tym przypadku nawet redni wp³yw ekstynkcji mo¿e byæ ignorowany (Pannel, Obbard 2003).
Z punktu widzenia teorii genetyczno-populacyjnej nie jest konieczne zak³adanie istnienia dyskretnych p³atów siedliska. Wystarczy, aby rozmieszczenie populacji by³o skupiskowe, czyli aby istnia³a pomiêdzy nimi izolacja przestrzenna.
Z drugiej za strony wyró¿nienie p³atów mo¿e mieæ praktyczne znaczenie w rozwa¿aniach ekologicznych i ochronie gatunkowej. Niew¹tpliwie jednak dyskretne rozmieszczenie grup organizmów ma najbardziej podstawowe znaczenie (Pannel, Obbard 2003).

Metapopulacja a siedlisko gatunku
Z teorii metapopulacji lub z jej inspiracji rysuje siê kilka wa¿nych zasad,
które powinny byæ uwzglêdniane w praktyce ochrony gatunkowej. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e znaczenie tej teorii i i jej implikacji bêdzie wzrasta³o wraz z postêpuj¹cym,
destrukcyjnym wp³ywem cz³owieka na siedliska, powoduj¹cym ich rozcz³onkowanie. Tutaj kluczowym zagadnieniem staje siê dostêpnoæ siedlisk i ich jakoæ.
Przewidywania teorii ostrzegaj¹, ¿e istnieje pewna minimalna liczba p³atów siedliska konieczna dla podtrzymania metapopulacji. W tym kontekcie pierwszorzêdnego znaczenia nabiera problem wyszukania i wykorzystania siedlisk zastêpczych (metaplantacja) lub zasiedlenia wczeniej istniej¹cych (reintrodukcja).
W niektórych przypadkach konieczne jest utworzenie korytarzy ekologicznych,
u³atwiaj¹cych lub wrêcz umo¿liwiaj¹cych migracjê osobników. W terminologii
teorii metapopulacji jest to efekt ocalenia (rescue effect), w którym imigracja
zmniejsza ryzyko wymarcia populacji. Inn¹, przes³ank¹, udowodnion¹ eksperymentalnie (Gonzalez i in. 1998) jest, ¿e zbytnie rozcz³onkowanie p³atów siedlisk
prowadzi do spadku liczebnoci populacji lokalnych. Przewidywanie to jest alarmuj¹ce. Jeli lokalna liczebnoæ i proporcja siedlisk zajêtych jest skorelowana
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z dynamik¹ metapopulacji, wówczas spadek liczby siedlisk (np. wskutek dzia³alnoci cz³owieka), w których gatunek jest znajdowany, doprowadzi w sposób nieunikniony do spadku zagêszczenia w pozosta³ych, niezaburzonych siedliskach. Równie¿
zmniejszenie liczebnoci populacji lokalnych (mylistwo lub niszczenie siedlisk) doprowadzi w konsekwencji do spadku liczby siedlisk zajêtych, nawet jeli nie s¹ zaburzone, a nawet chronione. W tych przypadkach nale¿y podj¹æ wiadome dzia³ania ochronne maj¹ce na celu zwiêkszenie liczebnoci lokalnych populacji, pomimo
braku oznak ich bezporedniej degradacji.

Konkluzja
Zainteresowanie teori¹ metapopulacji w ochronie gatunkowej bêdzie przypuszczalnie w przysz³oci wzrasta³o. Nawet jeli wymagania dotycz¹ce kwalifikowanych danych empirycznych stawiane przez teoriê s¹ wysokie, przyk³adowo
okrelenie tempa migracji rolin pomiêdzy p³atami siedliska, to jednak ujêcie
organizm  p³at siedliska jest godne uwagi. W ten sposób abstrakcyjnie ujêta
ochrona gatunkowa zyskuje realny wymiar populacyjny i siedliskowy. Zostaje
wzbogacona o nowy zestaw pytañ, które nie pojawiaj¹ siê w ujêciu klasycznym.
Najwa¿niejsze z nich dotyczy istnienia dyskretnych p³atów siedliska, a nastêpnie
roli migracji w przeciwdzia³aniu globalnemu wymarciu gatunku. Wydaje siê, ¿e
w niektórych przypadkach wiadoma rola cz³owieka, jako czynnika przyspieszaj¹cego tempo migracji, mo¿e byæ wa¿nym czynnikiem zmniejszaj¹cym ryzyko
wymarcia. Tutaj nale¿y oceniæ zmiany struktury genetycznej subpopulacji w wyniku przeniesienia do niej obcych osobników z subpopulacji s¹siednich. Czêsto
bêdzie to zwi¹zane z utrat¹ jej specyficznoci genetycznej, co mo¿e byæ cen¹ za
zwiêkszenie jej szans prze¿ycia. Mniej drastycznym zabiegiem, zalecanym do
wykonania w pierwszym rzêdzie, jest zasilenie populacji diasporami z niej pochodz¹cymi. Dodatkowym zabiegiem ochronnym, zgodnym z ide¹ teorii metapopulacji, jest wyszukiwanie odpowiednich, niezasiedlonych p³atów siedlisk, dla ich
celowego zasiedlenia przy udziale cz³owieka. Zabiegi te mog¹ w konsekwencji
doprowadziæ do uzyskania przez zbiór populacji wyspowych dynamicznego charakteru metapopulacji.
Obecnie teoria metapopulacji w praktyce ochrony gatunkowej ma przede
wszystkim znaczenie heurystyczne, tzn. zwraca uwagê na wa¿ne (a niekiedy pomijane) procesy, gdzie podzia³ populacji regionalnej i migracja odgrywaj¹ centraln¹ rolê (Hastings, Harrison 1994).
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Summary
Increased habitat loss and fragmentation due to human activities are considered as the main threat to biodiversity worldwide. In face of the threat a growing
desire to find tools and remedies coming from the ecological theory is observed.
In fact, it provides an efficient conceptual framework to the study and conservation of species living in fragmented landscapes. It is, for example, the metapopu-
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lation theory that unified the site patch and population dynamics into one integrated system. The metapopulation is defined as an array of populations existing in
balance between extinction and colonization (Levins 1969). The metapopulation
perspective enables the description of ecological processes at a spatial scale above
the local population, i.e. at the regional scale.
The outline of the metapopulation theory is presented (Hanski & Gilpin 1991,
Gyllenberg & Hanski 1997, £omnicki 2003) and exemplary studies on the metapopulation dynamics of selected animal and plant species are reviewed (Ouborg
1993, Giles & Goudet 1997, Schtickzelle, Le Boulengé & Baguette 2002, Baguette & Schtickelle 2003 and Tables 1, 2).
In the discussion some topics are considered: the limitation in applying of the
metapopulation theory in practice, the phenetic-genetic uniqueness of a population vs. its threat from the genetic erosion and the application of conservation
measures (e.g. transplantation of individuals to enhance the size of the endangered population), the influence of isolation and migration on the among-populational genetic diversity, the importance of the criterium of site discretness and the
question whether all populations are metapopulations.
The evaluation of the large-scale spatial, i.e. regional dynamics of the rare and
endangered plant populations in the Western Bieszczady Mts. was carried out
(Table 2). It was done within the conceptual framework, with modifications, by
Freckleton & Watkinson (2002). The results obtained clearly show that in this
group only in few species the metapopulation dynamics may be expected. It seems true unless they inhabit well defined, discrete habitat patch. Instead, some of
them are of relictual population type, some of island populations one. Both are
characterized by low probability of extinction. Relictual populations have virtually nil migration among isolated, often distant patches while in island populations
small migration may exist. The relictual populations, to which were classified
Aconitum bucovinense, Carex rupestris and Delphinium elatum, are characterized
by small number of populations in the area (1-3). The lack of migration and small
stochastic extinction was inferred based on the knowledge on their spatial distribution in the last 50 years (see Mitka & Zemanek 1996).
Aconitum lasiocarpum and Carex pauciflora were classified to the group of
island populations. Both inhabit well defined, discrete habitat patch. But unless
A. lasiocarpum is not threatened species, C. pauciflora is almost extinct in the
drying-out peat-bog, where its largest population in the Western Bieszczady Mts.
was existed. Presently it is observed in small numbers in wet meadows, and its
dynamics is not known.
The remaining species do not possess clearly defined habitat patch. They may
opportunistically exploit a range of available habitat, which in effect gives a picture not of array of well defined subpopulations but rather shifting cloud. This
category encompasses species with populations of hard to identify a priori suitable
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patches and with inferred high rate of extinction and colonization, i.e. Arnica
montana and Senecio papposus. In the last tens years the decrease in the number
of their localities was observed in effect of cessation of traditional animal-pastoral husbandry in the area. However, these species in spite of decreasing tendency (Mitka & Zemanek 1996), seem not prone to the extinction due to presumably
high colonization-extinction dynamics.
The last category distinguished is patchy population. Here belongs Helleborus
purpurascens. Because of lack of well defined habitat patch and the domination
of local dynamics (lack of efficient mechanism of seed dispersal - see Mitka &
Bochenek 1998) the regional dynamics is a simple extrapolation of the local dynamics to a large scale. Migration is nonexistent with population spread occurring
as a consequence of local dispersal.
The relictual and island populations of small size, in which gene flow among
neighbouring populations is negligible or nil, have as a rule an excess of homozygotes and are prone to genetic erosion. In that case the reasonable seems the
enhancing their abundance with the use of seeds collected in situ. The other conservation measure aimed to diminishing the risk of the local population extinction
is the finding of empty habitat patches and intentional colonization. This may
contribute to the origin of the metapopulation structure at the most valuable elements of the Western Bieszczady flora.
Presently, the metapopulation theory in species conservation has mainly heuristic role. It means that it focuses attention on important (and often neglected)
from the conservationist point of view regional processes. It also inspires new
approaches in the plant species conservation where subdivision and dispersal plays
a central role (Hastings, Harrison 1994).

