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Celem pracy było stworzenie bazy danych umożliwiającej przeprowadzenie w prosty sposób 

analizy danych pochodzących z obserwacji ptaków niemigrujących, zrewidowanie 

zgromadzenia danych dot. środowiska oraz ich ochrony w Niemczech, jak również zbadania 

zależności między bioróżnorodnością i elementami struktury krajobrazu. Dane ptaków 

niemigrujących zostały zebrane w latach 2005-2006 na 65 obszarach obserwacyjnych w 

Brandenburgii oraz w 2006 r. na 70 obszarach w Badenii-Wirtembergii, a potem poddane 

wstępnej obróbce, zestawione w sześciu tabelach i ujednolicone. Następnie za pomocą 

programu Microsoft Access zostały utworzone tabele, zweryfikowane typy danych, a także 

klucze główne i obce przyporządkowane odpowiednim polom tabel, aby ułatwić połączenia 

między tabelami celem selekcji danych. Powstała baza danych jest łatwa w obsłudze dzięki 

graficznemu interfejsowi użytkownika (formularz) ułatwiającemu wprowadzanie i 

wyszukiwanie danych. Szczegółowo opisana została implementacja tego typu bazy danych w 

internecie. Zebrane w bazie dane ptaków z Brandenburgii zostały powiązane z danymi 

przestrzennymi z klasyfikacji biotopu przy zastosowaniu GIS (komórki rastrowe o 

powierzchni 1 km²). Do liczby powierzchni na danym obszarze obserwacyjnym zostało 

doliczonych osiem zmiennych krajobrazowych odkrytych na obszarach obserwacyjnych o 

powierzchni 1km². Za pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej ze współczynnikiem 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) wynoszącym 0,6 i istotną 

wartością testu Bartletta wynoszącą α = 0,05 osiem zmiennych zostało zredukowanych do 2 

czynników (średnia wielkość powierzchni i liczba struktur liniowych) wynosząc 66,9 % 

całkowitej wariancji. Analiza korelacyjna liczby rodzajów gatunków, średniej wielkości pola, 

liczby struktur liniowych i liczby wykazanych powierzchni wykazała znaczące zależności 

między liczbą rodzajów gatunków a średnią wielkością powierzchni (r = 0,22, N = 63, p < 

0,05, test dwustronny) względnie między liczbą powierzchni (r = 0,31, p < 0,001, test 

dwustronny). Te zależności mają decydujące znaczenie przy ocenie bioróżnorodności na 

płaszczyźnie regionalnej. W kwestiach ekologicznych mogą one znaleźć zastosowanie dla 

określania właściwego habitatu badanych gatunków, funkcjonalnej łączności między typami 



habitatów a decyzjami politycznymi dot. ochrony bioróżnorodności oraz gospodarki 

gruntami.  
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