Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Biologie
Botanika

Bc. Pavla Trachtová

Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu Huperzia selago
Habitat requirements and predictive distribution modelling of Huperzia selago

Diplomová práce

Školitel: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Praha, 2014

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny
použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla
předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, 24. 4. 2014

Podpis

2

Poděkování

V první řadě bych chtěla poděkovat svému školiteli Janu Wildovi, za velmi
obětavé vedení této práce a poskytnutí cenných rad. Také děkuji Martinovi Kopeckému
za poskytnutí geografických vrstev a Martinovi Mackovi a Věroslavě Hadincové
za pomoc se zpracováním dat. Mé poděkování patří také všem účastníkům čidlobraní
konaných v Českém Švýcarsku, za vytváření příjemné atmosféry při sběrech terénních
dat. Své rodině a přátelům děkuji za společnost při dobrodružných cestách do terénu
a speciálně svým rodičům děkuji za velkou podporu v kritických chvílích.

3

Abstrakt

Studie zabývající se výskytem montánních a boreomontánních druhů v roklích
pískovcových skalních měst jsou ojedinělé a výskyt těchto druhů je zde vysvětlován
přítomností teplotní inverze. Nabízí se tedy otázka, jaké faktory omezují výskyt těchto
druhů v inverzních roklích. Tato práce se zaměřuje na odhalení faktorů, které ovlivňují
výskyt druhu Huperzia selago v inverzních roklích pískovcových skalních měst
a používá pro to stanovištní proměnné zaznamenané přímo u populací H. selago
a proměnné odvozené z digitálního výškového modelu. Tyto odvozené proměnné jsou
také použity k vytvoření dvou prediktivních modelů geografické distribuce druhu
H. selago na území Národního parku České Švýcarsko. Když shrneme dohromady
proměnné s největší vypovídající hodnotou z prediktivních modelů a stanovištní
podmínky signifikantně odlišné od kontrolních lokalit, dostaneme typické stanoviště
druhu H. selago. Takové stanoviště se bude pravděpodobně nacházet na skále ve spodní
části údolí. Faktory ovlivňujícími vhodnost stanoviště jsou: vlhkost, typ vegetace, sklon,
a vzdálenost ke dnu údolí.

Klíčová slova: Huperzia selago, MaxEnt, modely geografické distribuce druhu, GLM,
stanovištní podmínky.
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Abstract

Studies of the occurrence of montane and boreomontane species in ravines of the
sandstone landscape are scarce and the occurrence of these species are explained by the
presence of temperature inversion. The question is, which factors limit the occurrence
of these species in ravines with temperature inversion. The aim of this diploma thesis
is to reveal factors that influence the occurrence of Huperzia selago in inverse ravines
of sandstone landscape. This work uses a habitat variables recorded directly for
populations of H. selago and variables derived from a digital elevation model. These
derived variables are also used for creation of two predictive models of geographic
distribution of H. selago in the National Park Bohemian Switzerland. When we
summarize the most informative variables of predictive models and habitat conditions
significantly different from control sites, we get the typical habitat of H. selago. Such
sites will likely be found on the rock at the bottom of the valley. Factors that influence
the suitability of habitat are: moisture, vegetation type, slope, and distance to the bottom
of the valley.

Key words: habitat conditions, Huperzia selago, MaxEnt, GLM, species distribution
models.
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Seznam použitých zkratek
AIC – Akaikeho informační kritérium (Akaike’s information criterion)
ANCOVA – Analýza kovariance (Analysis of covariance)
ANOVA – Analýza rozptylu (Analysis of variance)
AUC – Plocha pod křivkou ROC (Area Under the Receiver Operating
Characteristic curve)
CART – Klasifikační a regresní stromy (Classification and Regression Trees)
DCA – Detrendovaná korespondenční analýza (Detrended Correspondence
Analysis)
DEM – Digitální výškový model (Digital Elevation Model)
DGPS – Diferenciální globální družicový polohový systém (Differential global
Positioning system)
ENFA – Analýza faktorů ekologické niky (Ecological Niche Factor Analysis)
GAM – Zobecněný aditivní model (Generalized Additive Model)
GARP – Genetický algoritmus pro vytváření pravidel (Genetic Algorithm for
Rule-set Production)
GIS – Geografický informační systém (Geographic Information System)
GLM – Zobecněný lineární model (Generalized Linear Model)
GPS – Globální družicový polohový systém (Global Positioning systém)
KRNAP – Krkonošský národní park
MS – Mikroklimatická stanice
NPČŠ – Národní park České Švýcarsko
P/A modely – Prediktivní modely založené na přítomnosti a nepřítomnosti
vstupních dat (Models presence – absence)
RDA – Redundanční analýza (Redundance Analysis)
ROC – Charakteristika operačního přijímače (Receiver Operating Characteristic)
SE – Střední chyba průměru (Standard error)
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1. Úvod

Analýza vztahu prostředí a druhů v něm žijících byla vždy ústředním tématem
ekologie. Například význam distribuce živočichů a rostlin v závislosti na klimatu byl
rozpoznán velmi brzy (Humboldt, Bonpland 1807) a v kombinaci s dalšími faktory
životního prostředí byl často používán pro vysvětlování hlavních vegetačních vzorů
po celém světě (McArthur 1972). Kvantifikace vztahů mezi druhem a prostředím
představuje jádro prediktivního modelování v ekologii (Guisan, Zimmermann 2000).
Jeho rozvoj je datován již od 19. století (Yue et al. 2011) a v posledních dvou
desetiletích je výrazně na vzestupu. To je do značné míry způsobeno vývojem
informatiky. Například kvantitativní popis environmentálních proměnných v oblasti
výskytu organismů se stal běžným až s příchodem geografických informačních systémů
(GIS). Významnou roli hraje rozvoj dálkového průzkumu země, statistických věd a také
silná teoretická podpora prediktivní ekologie, jako vědecké a informativní složky
biologie (Guisan, Thuiller 2005).
Prediktivní modelování geografické distribuce druhů se uplatňuje v mnoha
odvětvích biologie, například v ekologii (Toner, Keddy 1997, Anderson et al. 2002), při
řešení problematiky invazních druhů (Peterson, Vieglais 2001, Welk et al. 2002,
Peterson et al. 2003) a v ochraně přírody (Corsi et al. 1999, Gogol-Prokurat 2011).
Protože aby mohl být druh účinně chráněn, musí být nejprve zjištěno, jaká stanoviště
druh preferuje a jaké jsou jeho nároky na přežití (Phillips et al. 2004). Modelování
geografické distribuce se také zaměřuje na změnu areálů druhů v důsledku změn
klimatu (Iverson, Prasad 1998, Bakkenes et al. 2002, Jeschke, Strayer 2008, Rose,
Burton 2009).
Prediktivní modely jsou založené na podmínkách životního prostředí v místech
známého výskytu konkrétního druhu. Předmětem primárního zájmu je relativní význam
biotických versus abiotických faktorů, v rámci rozšíření druhu a odhalení fyzických
a biologický stresových faktorů (Brown et al. 1996). Je tedy zřejmé, že vytvoření
distribučního modelu, který bude předpovídat přítomnost či nepřítomnost druhu
na daném území, vyžaduje velmi dobré znalosti o ekologii daného druhu (Guisan,
Zimmermann 2000).
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Modelování distribuce vzácných druhů rostlin je složitější, než u druhů běžných,
protože mají specifické ekologické požadavky. Často se nacházejí v krajině roztroušeně,
v malých počtech a je obtížné je odhalit bez rozsáhlého terénního průzkumu (GogolProkurat 2011). Zájmovým druhem této práce je druh Huperzia selago, ten patří
k ohroženým druhům naší květeny (C3) a ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona.
Taxony zařazené do této kategorie vykazují trvalý ústup, který se projevuje
zmenšováním populací na jednotlivých lokalitách, ale i vymizením taxonu z některých
lokalit (Procházka 2001). Tento druh má na většině území svého rozšíření alpínský
a arktický výskyt. V této práci jsem se ale zaměřila, na jeho rozšíření v pískovcových
oblastech, konkrétně na území Národního parku České Švýcarsko. Tento druh se zde
vyskytuje na netypických lokalitách s nízkou nadmořskou výškou. V NPČŠ byl
zmapován výskyt druhu H. selago a ve snaze nalézt další nové lokality a detekovat
funkční vztahy mezi tímto druhem a prostředím jsou zde vytvořeny predikční modely
výskytu tohoto druhu.

2. Ekologická nika

Distribuce druhu v prostoru vyplývá z jeho ekologie a evoluční historie. Výskyt
druhu v oblasti určují čtyři skupiny faktorů, kterými jsou: příznivé abiotické podmínky,
příznivé biotické faktory, dostupnost potencionálních areálů pro nové rozšíření
a evoluční kapacita populací. Abiotické faktory, jako jsou například klimatické a půdní
podmínky, jsou pro rozšíření druhu velmi důležité, protože určují fyziologické limity,
od kterých se odvíjí schopnost (či neschopnost) druhu přetrvávat v oblasti. Za biotické
faktory je považován soubor interakcí s jinými druhy. Tyto interakce mohou být buď
kladné (např. disperze semen a opylování) nebo negativní (např. konkurence, predace).
Tyto interakce ovlivňují rozšíření druhu potlačením či zvýšením populačních procesů.
Dostupnost potenciálních areálů pro rozšíření druhu z původní plochy, je velmi důležitý
faktor při rozlišování mezi skutečnou distribucí druhu od jeho potenciální distribuce.
Ta je založena na uspořádání krajiny a schopnosti šíření druhu. Evoluční kapacita
populací je jejich schopnost přizpůsobit se novým podmínkám, je to další a důležitý
faktor při popisu distribuční možnosti druhů (Soberón, Peterson 2005).
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Jako první se začal zabývat ekologickou nikou biolog Joseph Grinnell.
Ekologickou nikou nazýval geografické rozšíření druhů a ptal se, čím je toto rozšíření
způsobeno (Peterson 2006). Charles Elton posléze tento pojem rozšířil o trofickou
úroveň (Silvertown 2004), čili o zdroje, jako jsou živiny, voda a světlo. Současnou,
obecně přijímanou formu dostal termín ekologická nika až po té, co jej Hutchinson
(1957) definoval jako souhrn ekologických faktorů n-rozměrného prostoru, kde každý
faktor představuje jednu dimenzi (rozměr). Ekologická nika populace je pak část tohoto
prostoru, v němž rozsah ekologických faktorů poskytuje vyhovující podmínky pro život
a rozmnožování druhu. Hutchinson také niku rozdělil na niku fundamentální
a realizovanou. Fundamentální nika se skládá z množiny všech podmínek, které
umožňují dlouhodobé přežití druhu a druh je schopen ji obsadit při absenci mezidruhové
konkurence a přirozených nepřátel. Realizovaná nika je podmnožinou základní niky,
a určuje prostor, který je druhem zabírán ve skutečnosti, to znamená v přítomnosti
mezidruhové konkurence a přirozených nepřátel. Realizovaná nika může být také
ovlivňována zásahy člověka nebo geografickými bariérami, které brání rozšíření
a kolonizaci.
Oblasti, které splňují podmínky druhu - fundamentální niku, představují její
potenciální distribuci, zatímco zeměpisné oblasti, které druh skutečně obývá, tvoří
realizovanou distribuci. Při modelování geografické distribuce nás zajímají lokality kde
se druh opravdu vyskytuje nebo kde je jeho šíření možné (Austin 2002). Lokality, kam
se druh nemohl rozšířit z historického (geografického) důvodu nebo lokality kde výskyt
neumožňují biologické interakce (kompetice s blízce příbuznými morfologicky
podobnými druhy), by měly být identifikovány a odstraněny z predikce (Elith et al.
2011).
Jelikož jsou reálné (pozorované) výskyty druhu již omezeny biotickými
interakcemi a dostupností zdrojů, lze tak o modelech druhové distribuce říci, že jsou
kvantifikací Hutchinsonovi realizované niky (Guisan, Zimmermann 2000, Kearney,
Porter 2004).
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3. Prediktivní modely výskytu druhů

Příroda je příliš složitá a heterogenní na to aby byla v modelu, i když
komplexním, přesně předpověditelná v čase a prostoru. Proto při jejím zkoumání
používáme zjednodušující modely (Yue et al. 2011). Obecně však platí, že vždy musíme
ze tří vlastností modelu, kterými jsou obecnost, realita a přesnost, vybrat jednu, kterou
náš model bude opomíjet (Levins 1966).
Analytické modely se zaměřují na obecnost a přesnost, pracují však s velmi
zjednodušenou realitou (např.: rovnice Lotka-Volterra, obecné logistické růstové
rovnice). Mechanistické modely jsou zaměřené na realitu a obecnost a vycházejí
především z principu příčina-důsledek. Modely této skupiny nejsou posuzovány podle
přesnosti, ale podle teoretické správnosti (Pickett et al. 1994). Třetím a posledním
typem jsou modely empirické, ty se zaměřují na přesnost a realitu. Jejich hlavním cílem
je kondenzovat empirická fakta (Guisan, Zimmermann 2000).
Prediktivní modely vegetace jsou obecně empirické povahy, mohou být však
založené na fyziologických parametrech. Proto mohou být popsány jako více
mechanické, než modely založené pouze na topografických parametrech (Guisan,
Zimmermann 2000).

3.1. Proces prediktivního modelování
Proces prediktivního modelování geografické distribuce druhu se skládá
z několika částí: konceptualizace, formulace modelu, kalibrace, vytvoření distribuční
mapy potenciálního stanoviště a vyhodnocení použitelnosti modelu.
První fáze - konceptualizace, tedy formulace a příprava modelu, je pro jeho
vytvoření zásadní. Dochází zde totiž k sumarizaci poznatků o ekologii a biogeografii
zkoumaného druhu a k formulaci pracovních hypotéz na základě těchto znalostí. V této
fázi dochází také k důležitým rozhodnutím, jako jsou: zvolení strategie pro odběr
nových či shromáždění již existujících dat, volba měřítka, vybrání vhodných prediktorů
a volba časového a prostorového rozpětí. Na konec je vybrána nejvhodnější metoda pro
vytvoření distribučního modelu (Guisan, Zimmermann 2000, Guisan, Thuiller 2005).
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Všechna tato rozhodnutí by tedy měla být učiněna již na začátku procesu, ale často
k tomu nedochází z důvodů nedostatečné znalosti ekologie druhu, studovaného území či
jiných souvisejících dat. V těchto případech dochází k analyzování a testování dat
v průběhu samotného modelování.
Další fází je statistická formulace modelu. V této fázi je vybrán vhodný
algoritmus pro predikci a také je s ohledem na kontext modelu zvolen optimální
statistický přístup. Velké množství statistických metod je specifických pro určitý typ
závislé proměnné, často lze ale pro vytvoření modelu použít více než jednu metodu,
která může nebo nemusí spadat pod stejnou statistickou metodu. Nejčastějšími
metodami pro vytvoření modelu jsou: zobecněná lineární regrese (GLM), zobecněné
aditivní modely (GAM) a klasifikační a regresní stromy (Guisan, Zimmermann 2000).
Třetí fází je kalibrace, vede k úpravě matematického modelu a je definována
jako odhad a úprava parametrů modelu a koeficientů, ke zlepšení shody výstupů modelu
a datové sady (Rykiel 1996). Pro zvýšení přesnosti a predikční síly modelu, musí být
počet použitých vysvětlujících proměnných snížen na přiměřený počet (Harrell et al.
1996). Musí být tedy rozhodnuto, které vysvětlující proměnné, nebo kombinace
proměnných, by měly vstoupit do modelu. Harrell et al. (1996), naznačují, že by se
nemělo použít více než m/10 vysvětlujících proměnných, kde m je celkový počet
pozorování.
Jakmile je odvozen ekologický profil druhu (společenstva), může být
predikována jeho potenciální distribuce v rámci modelovaného prostoru. Modelování
potenciální distribuce rostlinných druhů či společenstev je ekvivalentní k modelování
jejich potenciálního stanoviště. Dalším krokem je tedy distribuční mapa potenciálního
stanoviště,

která

pravděpodobnosti

může
výskytu

zobrazovat
nebo

například

kartografickou

kartografickou

prezentaci

prezentaci
oblastí

s nejpravděpodobnějším výskytem (Guisan, Zimmermann 2000).
Poslední částí vytváření prediktivního modelu je jeho vyhodnocení. To spočívá
v kvantifikaci přesnosti predikce potencionální přítomnosti a nepřítomnosti druhu
(Guisan, Zimmermann 2000). Modely nemohou být testovány jako pravdivé
či nepravdivé, ale otestování modelu by nám mělo poskytnout představu o jeho
vhodnosti s ohledem na jeho cíle (Levins 1966). Měření přesnosti predikce je přímo
spjato s odhadem zdánlivé chybovosti modelu (Guisan, Zimmermann 2000). Chyby
mohou být dvojího typu: vznikne výskyt falešně pozitivní, tedy chyba I. typu, nebo
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výskyt falešně negativní - typ II (Morrison et al. 1992). Jakákoliv metoda ekologického
modelování má malou výpovědní hodnotu, pokud není přesnost modelu otestována
pomocí nezávislých údajů (Verbyla, Litaitis 1989).
K testování modelu je možné použít velké množství metod. Při použití metody
resubstituce nedochází k rozdělení souboru dat a pro vytvoření i otestování modelu jsou
použity stejné údaje, to vede k velmi optimistické predikci (Fielding, Bell 1997). Proto
je vhodnější použít metody jiné, například bootstrapping - to je metoda náhodného
výběru s opakováním (Verbyla, Litaitis 1989), randomizaci - náhodné rozdělení dat
do více skupin, nebo prospektivní validaci - pro testování modelu jsou požitá jiná data,
než byla použita pro vytvoření modelu (Morrison et al. 1987) a k-násobnou cross
validaci (Elith et al. 2011) - původní vzorek se náhodně rozdělí do k skupin, ty jsou
rovny velikosti dílčích vzorků. Jeden dílčí vzorek je zachován jako ověřovací soubor
pro testování modelu, a zbývající k - 1 vzorky jsou vzorky testované. Proces cross
validace se opakuje k -krát, přičemž každý z k dílčích vzorků je použit přesně jednou
jako ověřovací soubor. Další metodou pro posouzení modelu je charakteristika
operačního přijímače (ROC - Receiver Operating Characteristic). ROC křivka se získá
vynesením všech hodnot ze skupiny pravdivě pozitivních na osu y proti jejich
ekvivalentním (1 - specificita) hodnotám (falešně pozitivním) na ose x. Plocha pod
funkcí ROC (AUC - Area Under Curve) je považována za důležitý index, protože
poskytuje míru celkové přesnosti, která není závislá na konkrétní prahové hodnotě
(Deleo 1993). Hodnota AUC se pohybuje mezi 0,5 a 1,0. Pokud je hodnota AUC 0,5,
testovaná data se neliší od náhodného rozložení. Hodnota 1,0 znamená, že se testovaná
data ani v nejmenším nepřekrývají s náhodným rozložením dat. Hodnota AUC 0,8
znamená, že z 80% bude mít náhodný výběr z pozitivní skupiny skóre větší než
náhodným výběrem ze skupiny falešně pozitivní (Deleo 1993). Od hodnoty AUC 0,75
je model považován za užitečný (Elith 2002). Je ale důležité poznamenat, že hodnoty
AUC jsou často vyšší u druhů s úzkou ekologickou valencí. Vyšší hodnota AUC tedy
nemusí nutně znamenat, že je model lepší (Phillips et al. 2006).
Je důležité říci, že není možné využívat stejné techniky k vyhodnocení modelů
jen s prezenčními daty a modelů využívajících dat prezenčně absenční (P/A modely),
i když poskytují stejné výstupy. U metod založených jen na přítomnosti druhu totiž
nelze výsledky porovnat se skutečnou nepřítomností druhu. Pro řešení tohoto problému
existují dvě možnosti. První je vytváření pseudo-absencí a následné využití hodnotících
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opatření pro P/A modely. Druhou možností je hodnocení prediktivních modelů podle
toho jak se jejich výsledky liší od náhodných modelů (Hirzel et al. 2006).

3.2. Metody prediktivního modelování
Modely geografické distribuce je možné rozdělit do dvou skupin, na modely
pracující pouze s daty o přítomnosti druhu a na modely využívající prezenční i absenční
data. Tato data mohou být získána cíleným sběrem v terénu, nebo vybrána ze záznamů
v muzeích a herbářích (Graham et al. 2004). Ve sbírkách muzeí a herbářů jsou hojně
k nalezení prezenční údaje o výskytu druhů, zřídka kdy jsou ale k dispozici i informace
o absenci druhu (Soberón 1999, Peterson, Cohoon 1999). V těchto případech jsou
modelovací techniky, založené pouze na prezenčních datech velmi ceněné. Když ale
máme k dispozici informace i o absencích druhů, je vhodné použít metody, jako jsou
například zobecněné lineární modely, zobecněné aditivní modely nebo klasifikační
a regresní stromy (Guisan a Zimmerman 2000, Austin 2002, Elith 2002, Jeschke,
Strayer 2008).
U modelů s pouze prezenčními daty může docházet ke zkreslení, protože některé
oblasti v krajině jsou vzorkovány intenzivněji než ostatní. Toto zkreslení se nejčastěji
vyskytuje v geografickém prostoru (např. v blízkosti silnice), ale může se vztahovat
i k životnímu prostředí. U P/A modelů se toto zkreslení týká záznamů prezenčních
i absenčních a tím se efekt zkreslení vyruší (Elith et al. 2011).
Při

vytváření

modelu

je

vhodné,

aby

záznamy

o

výskytu

druhu

a environmentální data časově korespondovaly (Anderson, Martínez - Meyer 2004).
Dále by proměnné ovlivňující rozšíření druhů měly být použity v příslušném měřítku
určeném geografickým rozsahem a přesností modelu. K chybám může docházet tak,
že počet míst výskytu je příliš nízký pro spolehlivý odhad parametrů modelu
(Stockwell, Peterson 2002). Stejně tak nemusí být dostatečné množství parametrů
prostředí, aby byly odhaleny všechny relevantní vlastnosti prostředí určující rozšíření.
Pro výběr metody použité pro vytvoření modelu je podstatný počet vzorků, které
máme k dispozici. Různé modely mají odlišné nároky na počet vzorků. U modelů
využívajících metod strojového učení, např. MaxEnt, využívající pouze prezenční data,
stačí pro 90% úspěšnost predikce pouze 10 vzorků a při použití 50 vzorků je přesnost
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blízká maximu. K vytvoření modelu potenciální distribuce druhů s úzkým rozsahem
ekologické niky stačí menší počet odebraných vzorků, druhy s širokým rozsahem
ekologické niky vyžadují vyšší počet odebraných vzorků (Hernandez et al. 2006). Při
použití regresních modelů, u kterých je možné použití prezenčních i absenčních dat, je
pro přiblížení se maximální úspěšnosti predikce nutné mít alespoň 100 vzorků
(Stockwell, Peterson 2002).

3.2.1. Modely pouze s prezenčními daty
Cílem těchto modelů je vypracovat model ekologických požadavků druhu, z dat
o výskytu na lokalitách, spolu s řadou environmentálních proměnných, které popisují
některé z faktorů, které pravděpodobně ovlivňují vhodnost prostředí pro druh (Root
1988). U každého výskytu musí být tedy zaznamenána zeměpisná šířka a zeměpisná
délka označující místo kde byl druh pozorován. Tato data jsou přístupná v různých
herbářových a muzejních sbírkách jejichž shromáždění je v celku snadné a časově málo
náročné. Pro každý záznam o výskytu musí být k dispozici proměnné životního
prostředí ve formátu GIS. Úkolem této metody modelování je předpovědět vhodnost
lokality pro výskyt pouze na základě uvedených charakteristik životního prostředí
v místech, kde se daný druh vyskytuje (Phillips et al. 2006).

Bioklimatické obálky
Základním nástrojem pro výzkum rozšíření druhu jsou bioklimatické obálky.
Je to primární metoda pro nalezení lokalit s vhodnými klimatickými podmínkami pro
rozšíření druhu nebo celého společenstva (Bakkenes et al. 2002). Jsou využitelné pro
modelování rozšíření druhu v minulosti, současnosti i budoucnosti. Klimatické obálky
tvoří obvykle vícerozměrný prostor, který určují klimatické podmínky (Guisan,
Zimmermann 2000). Bioklimatické obálky jsou vhodnou metodou pro popis prostředí
na úrovni regionu, kde má klíčovou roli právě podnebí (Rose, Burton 2009).
Bioklimatické obálky jsou použitelné pro fundamentální niku i pro realizovanou
niku. Pokud bychom ale chtěli pracovat s fundamentální nikou, museli bychom jako
vstupní data použít fyziologické proměnné a z nich následně odvodit klimatické
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proměnné. Když se ale budeme zabývat jen nikou realizovanou, tak budou dostačující
data o výskytu druhu v určitém areálu a klimatické proměnné pro tento areál (Pearson,
Dawson 2003). Tato technika má dvě zásadní využití. Za prvé - touto metodou lze zjistit
všechny lokality s vhodnými podmínkami pro výskyt daného druhu. Druhým využitím
je odhad změny těchto podmínek životního prostředí v budoucnosti (Guisan,
Zimmermann 2000).
Bioklimatické obálky jsou používány v různých komplexních modelech (Rose,
Burton 2009, Kubošová 2010), jako příklad lze uvést například BIOCLIM.
BIOCLIM je bioklimatický predikční systém, který používá průměrné
klimatické hodnoty za určité období, například průměrné teploty nebo srážky. Zahrnuje
až 35 bioklimatických parametrů a hodnotí klimatické vhodnosti stanoviště v rámci
současných nebo i budoucích klimatických scénářů. Postupné přidávání klimatických
parametrů vede ke snižování potenciálních distribucí. Nevýhodou je, že při použití
všech bioklimatických parametrů, může dojít k nadhodnocení modelu a při použití
menšího počtu parametrů hrozí, že mohou být vyloučeny některé možné interakce
(Beaumont et al. 2005).

ENFA
Analýza faktorů ekologické niky (Ecological Niche Factor Analysis), tato
technika prediktivního modelování spočívá v porovnávání hodnot environmentálních
proměnných v místě záznamu přítomnosti druhu s environmentálními proměnnými celé
studované oblasti. Základním konceptem je tedy porovnání druhového distribuce
s podmínkami okolního prostředí. Všechny environmentální proměnné neboli
prediktory prostředí jsou shrnuty do několika faktorů, které spolu na první pohled
nesouvisí, mají ale ekologický význam. Prvním faktorem je marginalita. Ta odráží směr,
ve kterém se nika druhu většinou liší od dostupných podmínek v globálním prostoru.
Následující faktory představují specializaci, tedy ukazují, jak je druh specializovaný
vůči prostředí (Hirzel et al. 2001). Distribuce druhu založená na těchto faktorech
se používá k výpočtu indexu vhodnosti stanovišť (Hirzel et al. 2002).
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GARP
GARP (Genetic Algorithm for Rule-set Production) je metoda strojového učení
založená na genetickém algoritmu, který vytváří ekologicky specializované modely pro
živočišné a rostlinné druhy. GARP rozvíjí řadu rozhodovacích pravidel, které by nejlépe
shrnuly faktory, které jsou spojeny s přítomností druhů. Tato metoda je inspirována
evolučním procesem přirozeného výběru, to umožňuje zvolit nejvíce informativní
model z řady možných řešení. Vytvořené modely popisují podmínky prostředí (srážky,
teplota, nadmořská výška a podobně), při kterých by měl být druh schopen udržet
populaci (Stockwell, Peters 1999, Stockwell et al. 2006).

MaxEnt
Označení MaxEnt pochází z anglického maximum entropy - maximální entropie
neboli míra neuspořádanosti. Je to statistická metoda vycházející ze strojového učení.
Matematickou cestou se snaží co nejvíce přiblížit distribuci druhu na konkrétním území.
K odlišení výskytů druhu od ostatního prostředí používá náhodně generované body
z pozadí. Cílem je využít vše, co o daném druhu známe, ale nepředpokládat nic,
co neznáme. Chceme tedy odhadnout cílovou distribuci tak, že najde rozložení
maximální entropie, která podléhá takovému omezení, že očekávaná hodnota každého
znaku odpovídá jeho empirickému průměru.
MaxEnt poskytuje užitečné nástroje pro hodnocení modelu, jako je jackknife
metoda udávající hodnotu příspěvku parametrů prostředí, křivky reakce druhu
na environmentální proměnnou, či hodnotu AUC.
Tento program přináší několik výhod: (1) Je možné použít kontinuální
i kategoriální data a mohou zahrnovat interakce mezi proměnnými. (2) Používá
deterministické algoritmy, které konvergují k optimální pravděpodobnosti distribuce.
(3) Pravděpodobnost distribuce má stručnou matematickou definici, a proto je přístupná
analýze. (4) Maxent používá generativní přístup (GLM a GAM používají diskriminující
přístup), což může být velká výhoda, když je k dispozici omezené množství dat (Phillips
et al. 2006).
Nevýhody této metody jsou: (1) Není to tak zavedená statistická metoda jako
zobecněný lineární model (GLM) nebo zobecněný aditivní model (GAM), takže
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najdeme méně pokynů a rad pro jeho použití, a méně metod pro odhad chyb v predikci.
(2) Používá exponenciální model pravděpodobnosti, který není ohraničen shora, a může
dát velmi velkou váhu podmínkám životního prostředí s rozsahem mimo studované
oblasti. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při odvození modelu pro jinou oblast
nebo pro budoucí či minulé klimatické podmínky (Phillips et al. 2006). (3) Hodnota
AUC udává hodnotu, která nám říká, jak se modelovaná distribuce liší od distribuce
náhodné, ale o kvalitě modelu to bohužel mnohé nevypovídá (Heumann et al. 2011).

3.2.2. Prezenčně-absenční modely
Modely využívající prezenčních a absenčních dat (P/A modely) jsou, co se týče
vstupních dat, podstatně náročnější, než modely pouze s prezenčními údaji. Použití dat
z herbářových a muzejních sbírek není vhodné, protože zde data o absenci druhu nejsou
uváděna a pokud jsou, tak jen ve velmi malém počtu případů. Pro práci s těmito modely
je většinou nutný cílený sběr nových dat, u kterých se zaznamenává nejen přítomnost
zkoumaného druhu, ale i jeho absence. U P/A modelů jsou také kladeny větší nároky
na velikost datového souboru (Stockwell, Peterson 2002). Při dostatečném počtu
záznamů prezence a absence druhu poskytují ovšem tyto metody velmi kvalitní
distribuční modely (Guisan, Zimmermann 2000).

Zobecněné lineární modely
Zobecněné lineární modely - GLM (Generalized Linear Model) se často
používají k popisu vztahů mezi druhy a jejich prostředím (Guisan, Zimmermann 2000).
GLM patří do kategorie regresních modelů a představují matematické rozšíření
lineárních modelů, které nevnucují datům nepřirozená měřítka, a tím umožňují
nelinearitu a nekonstantní rozptyl struktur v datech (Hastie, Tibshirani 1990). Jsou
založeny na předpokládaném vztahu (linkovací funkce) mezi průměrem závislé
proměnné - přítomnost či nepřítomnost druhu a lineární kombinací vysvětlujících
proměnných, kterými jsou ekologické a geografické prediktory (Jongman et al. 1987,
Guisan et al. 2002, Jeschke, Strayer 2008).
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Závislost hodnot vysvětlované proměnné na hodnotách prediktorů je dána
linkovací funkcí g (μi):

Parametry ve zobecněném lineárním modelu se odhadují pomoci metody
maximální věrohodnosti (maximal likelihood method), která vede k takovým hodnotám
odhadu parametrů, které maximalizují pravděpodobnost získání naší pozorované
množiny dat. Odhad maximální věrohodnosti parametrů ß můžeme dosáhnout např.
pomocí iterativního algoritmu re-weighted least squares nebo Newton-Raphsonovy
metody (Harrell 2001). K otestování významnosti regresních koeficientů se používá
např. test poměrem věrohodnosti (likelihood ratio test) nebo Waldův test. Podobně jako
reziduální součet čtverců v lineárních regresních modelech se i v GLM testuje hypotéza
o vhodnosti modelu (goodness-of-fit ), k čemuž se používá škálová deviace (Kubošová
2010).

Zobecněné aditivní modely
Zobecněné aditivní modely - GAM (Generalized Additive Models) jsou
semiparametrickým rozšířením GLM. Základním předpokladem je, že závislá proměnná
je modelována jako aditivní kombinace funkcí nezávislých proměnných a že
komponenty jsou hladké. GAM, stejně jako GLM, používá linkovací funkci
ke stanovení vztahu mezi střední hodnotou závislé proměnné odezvy a také používá
vyhlazující funkci pro vysvětlující proměnné. Silnou stránkou GAM je jejich schopnost
vypořádat se s nelineárními a nemonotónními vztahy mezi závislou proměnnou
a souborem vysvětlujících proměnných (Guisan et al. 2002, Thuiller et al. 2003). Tato
větší pružnost GAM umožňuje lepší využití údajů, ale je méně transparentní a hůře
interpretovatelná.
Stejně jako u GLM, může schopnost, zpracovat nelineární datové struktury,
pomáhat v rozvoji ekologických modelů, které by lépe reprezentovaly základní data
a tím zvýšit porozumění ekologickým systémům (Guisan et al. 2002). Zobecněné
aditivní modely i zobecněné lineární modely jsou tedy rozšířenými statistickými
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technikami, které mají mnoho všeobecných použití (přehled prací využívajících regresní
techniky viz. Guisan, Zimmermann 2000).

Klasifikační a regresní stromy
Klasifikační a regresní stromy (CART) poskytují alternativu k regresním
technikám. CART se neopírají o hypotézy vztahu mezi nezávislými a závislými
proměnnými. U klasifikačních a regresních stromů je datová sada rekurzivně rozdělena
do více homogenních podskupin s ohledem na závislou proměnnou, čímž se získá
binární strom. Pro rozhodování v nodech je použita jedna nebo více nezávislých
proměnných (Thuiller et al. 2003).

4. O druhu Huperzia selago

Druh Huperzia selago (vranec jedlový) se řadí do oddělení Lycopodiophyta,
čeleď Lycopodiaceae. H. selago je vytrvalá bylina, která roste v trsech. Výška lodyh
se pohybuje v rozmezí od 5 do 30 cm. Lodyhy se odspodu vidličnatě větví a jsou
převážně přímé, někdy částečně poléhavé. K lodyze jsou nejčastěji v osmi řadách
přitisknuté až odstálé trofofyly, které jsou tmavě zelené až žlutozelené a čárkovitě
kopinaté (Hejný, Slavík 1997). Tento druh zahrnuje směs morfologicky různých rostlin.
Rostliny rostoucí ve vrcholových partiích hor se od těch rostoucích na ostatních
stanovištích často liší. Vrance z alpínských stanovišť (např. v horských trávnících) mají
kratší lodyhy, jsou kompaktnější a barva je žlutozelená až rezavá (Obrázek 1). Také
produkují velké množství opadavých pupenů. Oproti tomu vrance rostoucí
na zastíněných stanovištích v nižších nadmořských výškách jsou tmavě zelené, vyšší,
více rozvolněné (Obrázek 2) a opadavých pupenů mají málo nebo úplně chybí. (Case
1943, Hejný, Slavík 1997, Kukkonen 2000). Takováto variabilita je u evropských
botaniků vnímána odlišně. Hlavní tři názory jsou takové: H. selago představuje jeden
nediferencovaný druh, skládá se z několika poddruhů, nebo je tvořen několika druhy.
Ruští autoři uvádějí tři druhy: H. selago, H. appressa, a H. arctica (Sekretareva 1999).
Západoevropští autoři převážně zastávají názor, že druh je pouze jeden – H. selago,
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skládající se ze dvou nebo tří poddruhů, a sice temperátní až boreální subsp. selago,
severní alpinsko-boreální po jižní arktický subsp. appressa (méně uznáváno) a severní
polární subsp. arctica. Častěji jsou uznávány jen dva poddruhy (H. selago subsp. selago
a H. selago subsp. arctica). H. selago subsp. appressa bývá považován jako křížence
mezi selago a arctica. Není tedy přijímán jako taxon a rostliny, které odpovídají subsp.
apressa jsou řazeny k subsp. arctica (Kukkonen 2000, Stace 1991).

Obrázek 1: Huperzia selago rostoucí v NPČŠ.

Obrázek 2: Huperzia selago rostoucí v KRNAP

Těžiště svého výskytu má v severní části severní polokoule (mimo výrazně
kontinentální území na východní Sibiři), více na jih se vyskytuje jen v horských
oblastech. Vzhledem k jeho převážnému výskytu v alpínských a arktických oblastech,
musí být uzpůsoben k růstu v půdách, které jsou často chudé na živiny a také na krátkou
vegetační sezonu, za kterou musí být schopny nahromadit dostatek živin a rozmnožit se
(Callaghan 1980).

4.1. Výskyt v České republice
Rozšíření druhu ukazuje Obrázek 3. V České republice se H. selago nachází
na následujících stanovištích. Typicky v nejvyšších polohách Krkonoš, Hrubého
Jeseníku a Králického Sněžníku ve vyfoukávaných alpínských trávnících, tedy
na deflaračních vrcholových plošinách (Kočí 2001) a na alpínských vřesovištích, která
se nacházejí na vyfoukávaných místech nad horní hranicí lesa, na mělkých substrátech
a na vrcholových skalách (Krahulec, Kočí 2001). Dalším stanovištěm jsou horské
třtinové smrčiny, umístěné na minerálně chudých silikátových horninách. Tyto smrčiny
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sahají k horní hranici lesa (Kučera 2001). Následují acidofilní bučiny, tedy listnaté nebo
smíšené lesy, kde převládá Fagus sylvatica (Kučera, Chytrý 2001). Poslední dva typy
stanovišť jsou, brusnicová vegetace skal a drolin, což je nelesní vegetace na skalních
římsách minerálně chudších hornin v pískovcových skalních městech, na vulkanických
kopcích atd. (Chytrý 2001) a štěrbinová vegetace skal a drolin, tedy skalní srázy,
hluboká údolí řek a potoků, pískovcová skalní města, opuštěné lomy apod. (Sádlo
2001).

Obrázek 3: Výskyt druhu H. selago na území ČR, zdroj: www.florabase.cz

Druh H. selago je diagnostickým druhem řádu Picetalia excelsae a vyskytuje se
také ve svazech Juncion trifidi a Luzulo-Fagion (Moravec et al. 1995, Hejný, Slavík
1997). Stěžejní je výskyt zejména ve vlhkých a humózních lesích, či na subalpínských
loukách, ale nachází se také v nižších nadmořských výškách v pískovcových skalních
městech (Hejný, Slavík 1997). Nejčastější výskyt této acidofilní rostliny je tedy
v subalpínském a montánním stupni, dále se vyskytuje ve stupni submontánním
a suprakolinním, výjimečně také ve stupni kolinním (Hejný, Slavík 1997).
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4.2. Rozmnožování a disperze spor
K rozmnožování dochází dvěma způsoby. Vegetativně se H. selago rozmnožuje
opadavými pupeny, které se vytvářejí na konci větví. Po mechanickém stimulu jsou
vegetativní pupeny odmrštěny trofofyly. Tento způsob rozmnožování je častěji používán
v horských oblastech, kde H. selago vytváří více opadavých pupenů než H. selago
v nížinách (Gola 2008). Při generativním rozmnožování, tedy rozmnožování výtrusy,
tento druh nevytváří výtrusnicové klasy. Výtrusy jsou umístěny v paždí sporofylů
a to hlavně ve střední části větví, jejich velikost se pohybuje okolo 30 µm (Chamberlain
1967) a dozrávají od července do října (Hejný, Slavík 1997). Chamberlain (1967) při
terénním pokusu se sporami rodu Lycopodium zaznamenal rozšíření spor do 100 metrů
od zdroje. Také ale vypočítal z poměru rychlosti depozice a větrné rychlosti, že
za běžných meteorologických podmínek by měl být střední rozsah disperze spor asi
1 km. Spory kapradin se sice prokazatelně šíří větrem na vzdálenost více než jeden
kilometr (Lacey, McCartney 1994), ale u spor druhů z oddělení Lycopodiophyta se má
za to, že se šíří na kratší vzdálenosti, v důsledku menší výšky, ze které se spory uvolňují
a odlišné okolní vegetace, která šíření také ztěžuje (Kasprzyk 2004).
Populace jsou v prostředí rozmístěny jako diskrétní plochy v mozaice
nevhodného prostředí. Určitá část z těchto ploch není obsazena a pokud bereme
v úvahu, že nejvhodnější plochy obsazeny jsou, tak vše co je potřeba udělat, pro
pochopení regionální dynamiky, je zjistit rozložení vhodných ploch. Tak lze předvídat
regionální distribuci druhu (Freckleton, Watkinson 2002).

5. Charakteristika pískovcových oblastí

5.1. Geologie a pedologie
Celý Národní park České Švýcarsko náleží k jednomu geomorfologickému celku
Děčínské vrchoviny, který je součástí Krušnohorské hornatiny (Rubín 2003).
V porovnání s geomorfologií ostatních pískovcových oblastí české křídové tabule, tento
geomorfologický celek vykazuje určité specifické rysy. Těmi jsou zejména existence
hlubokých soutěsek, které jsou protkány vodními toky a velmi nízká nadmořská výška
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spodního patra pískovcové oblasti. Během čtvrtohor došlo působením intenzivní
hloubkové říční eroze k odnosu méně zpevněných partií pískovců a vznikla tak široká
škála forem skalního reliéfu, která je výjimečná i ve srovnání s dalšími pískovcovými
oblastmi Evropy (Mikuláš et al. 2007).
Geologická stavba území a vytvořené půdotvorné substráty, podmiňují
pedologickou různorodost. Velkou roli sehrává také klima, vodní režim, reliéf terénu,
vegetační kryt a činnost mikroorganizmů. Největší část tohoto území náleží
ke komplexu křídových pískovců, které jsou z hlediska charakteru terénu výrazně
členité (Rubín 2003). Půdní pokryv je zde zpravidla tvořen mozaikou několika půdních
typů a výjimkou nejsou ani okrsky bez půdního pokryvu. Na křídových pískovcích
a svahovinách, z převážně pískovcového materiálu, jsou nejčastějšími půdními typy
podzol a kambizem. V NPČŠ lze nalézt ale i četné, plošně různě rozsáhlé enklávy
třetihorních vulkanických hornin bazaltického složení, kde jsou nejčastějšími půdními
typy rankery (Mikuláš et al. 2007). Mezi takovými lokalitami je nejvýznamnější
Růžovský vrch.

5.2. Klimatický charakter
Pro pískovcové oblasti je, vzhledem ke členitosti jejich terénu, velmi důležité
mikroklima, tedy klimatické podmínky na velmi malém prostorovém měřítku.
Mikroklima určují hlavně veličiny, jako je: světlo, teplota, srážky, vlhkost a proudění
vzduchu. Od makroklimatu se liší např. vlastnostmi půdy a přítomností rostlinného
krytu (Geiger 1927), který snižuje ohřev půdy sluncem a v noci zpomaluje výdej tepla,
takže nedochází k velkému kolísání teplot a ty jsou v rámci dne a noci vyrovnanější než
v okolí bez vegetačního krytu. V rámci makroklimatu se může vyskytovat více
mikroklimatických stanovišť, které se od sebe velmi liší, a to i v ekologickém významu
(Croker 1956). Proto je při popisu stanoviště rostlinných i živočišných druhů
rozhodující hlavně mikroklima, které lépe vystihuje ekologické nároky organismu.
Důležitým a velmi zajímavým jevem je klimatická inverze. Se stoupající
zeměpisnou výškou dochází k poklesu teploty zhruba o 0,6 °C na 100 metrů. (Körner
1999). Při klimatických inverzích tomu tak ale není. Ba naopak zde dochází ke zvratu
výškových stupňů (Sádlo et al. 2007). Klimatická inverze neboli reverzní výškový

25

gradient, je stav, kdy ve specifické vrstvě ovzduší roste teplota s výškou.
Při klimatických inverzích nedochází k vertikálním pohybům vzduchu a jeho
promíchávání, což způsobuje, že jsou nejstabilnějším stavem atmosféry. Při přízemních
inverzích vyzařuje zemský povrch elektromagnetickou radiaci, při tom spotřebovává
tepelnou energii a tím se ochlazuje. V noci nedochází k dodávání tepelné energie
slunečním zářením, tak tedy může dojít k nápadnému ochlazení povrchu, od kterého
se pak ochlazuje i spodní vrstva vzduchu.
V inverzních roklích se klimatická inverze v letním období projevuje tak,
že na dně roklí jsou teploty výrazně nižší než na vrcholech skal a sousedních skalních
plošinách. V zimě jsou inverzní rokle teplejší než okolí. Dochází zde také k pomalému
odtávání sněhu a opoždění nástupu jarního období oproti okolním skalám a plošinám.
Z toho všeho lze odvodit, že inverzní rokle tlumí výkyvy teplot (Wild et al. 2013).
V inverzních roklích hrají důležitou roli mikroklimatické podmínky (vlhkost, teplota
a sluneční záření), které jsou závislé na reliéfu prostředí (Gutzerová, Herben 1998).
Reliéf inverzních roklí do velké míry ovlivňuje přísun radiační energie tím, že zabrání
dopadu slunečních paprsků. Přísun energie lze vyjádřit jako potenciální přímou radiaci,
tj. sumu slunečního záření, které by dopadlo na dané místo za bezmračného počasí
v určitém období (Jeník, Rejmánek 1969). Takto vyjádřené teplotní vlastnosti nejsou
závislé na okamžitém počasí a často vzájemně souvisí s rozšířením rostlinných druhů,
podmiňují tak výskyt druhů bučin a klimaxových smrčin, vázaných původně na chladné
a vlhké klima, v nadmořské výšce 250–300 metrů (Härtel, Marková 2005, Sádlo et al.
2007). Reliéf lokality také ovlivňuje její zastínění a odpar vody z údolí, kterým dochází
ke spotřebovávání tepla (Gutzerová, Herben 1998).

5.3. Vegetace
Pro pískovcová skalní města je charakteristické, že gradienty prostředí jsou zde
až extrémně příkré a na velice malém území a na zdánlivě chudém a jednotvárném
pískovcovém podloží se vytváří pestrá mozaika stanovišť (Kučera 2005), která
kombinuje naprosto protikladné typy prostředí: ploché terény a skalnatý reliéf,
stanoviště s akumulačním a s denudačním režimem, výslunné a zcela zastíněné,
s vrcholovým fenoménem a s klimatickou inverzí (Sádlo et al. 2007). Tato rozmanitost
má za následek vysokou druhovou diverzitu mezi stanovišti (ß-diverzitu). Diverzita
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jednotlivých mikrostanovišť (α diverzita) je však velmi nízká. Na malé ploše se tak
setkávají druhy se zcela opačnými nároky na prostředí: teplomilné s boreomontánními
až arktoalpínskými elementy, oceánické s kontinentálními, xerofilní s hygrofilními
a podobně (Härtel 2008). Rozšíření rostlinných druhů závisí na kombinaci
mikroklimatických podmínek, umístění, reliéfu, sluneční radiaci, pokryvnosti vegetace,
dostupnosti vody a stopových prvků a také na kompetici (Beer 2007).
Pískovcové oblasti charakterizuje hlavně acidofilní vegetace. Ta není vyvinuta
pouze na sprašových hlínách a na dnech údolí s vývěry vápnem obohacené vody.
Na plošinách se spraší mohou být zbytky subxerofilních doubrav (Quercion pubescentipetreae) a dubohabrových hájů (Carpinion betuli). Převážně jsou ale lesy tvořeny
kyselými doubravami (Genisto germanicae-Quercion, Quercion robori-petraeae)
s acidofyty Avenella flexuosa, Festuca ovina, Luzula campestris a Melampyrum
pratense. Hrany kaňonů a skalnaté svahy jsou stanoviště reliktních borů (DicranoPinion) s druhy Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris a Vaccinium vitis-idaea.
Na vlhčích a zastíněných hranách skal se často vyskytuje zástupce boreální vegetace
Ledum palustre (Beer 2007). Stěny roklí mohou být různě vlhké a více či méně
osluněné. To závisí na přesné poloze a sluneční radiaci. Na zazemněných skalních
římsách se můžou vyskytovat druhy Huperzia selago, Sreptopus amplexifolius,
Vaccinium myrtillus a Frangula alnus. Svahy v hlubších údolích a dna roklí
s projevující se teplotní inverzí jsou charakterizovány druhově chudými kyselými
bučinami (Luzulo-Fagion). Dna roklí jsou vlhká a často bažinatá, světelné podmínky
závisí na reliéfu okolních skal (Kučera 2005, Kuneš, Jankovská 2000). Na dnech
stinných, hlubokých roklí pak dominují vlhké smrčiny (Piceion excelsae). Navzdory
nízké nadmořské výšce se smrk na dnech údolí vyskytuje přirozeně (Kučera 2005,
Sklenář et al. 2007), což je umožněno právě inverzním charakterem roklí. V těchto
smrčinách může být dominantní mechové patro, tvořené z velké části rašeliníky.
V bylinném patře se hojně nachází Avenella flexuosa, Deschampsia caespitosa, Carex
brizoides, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella, Blechnum spicant, Dryopteris
carthusiana, Dryopteris dilatata, Trientalis europaea a semenáčky Picea abies.
V keřovém patře převažuje Picea abies, Fagus sylvatica a Sorbus aucuparia.
Zajímavý je výskyt montánních a boreomontánních druhů v inverzních roklích
v pískovcových skalních městech. Z těchto druhů například Viola biflora, Trienatlis
europaea, Ledum palustre, Huperzia selago, Lycopodium annotinum, Streptopus
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amplexifolius a Blechnum spicant (Härtel, Marková 2005, Sádlo et al. 2007). Tyto druhy
se zde vyskytují v nadmořských výškách okolo 150 až 200 metrů, které jsou pro ně
naprosto netypické. Některé montánní, případně alpínské nebo arktoalpínské druhy zde
mají svá středoevropská minima rozšíření. Z cévnatých rostlin to je Viola biflora (Härtel
2008). Díky zvratu pásem je vegetace v inverzních roklích uspořádána tak, že u dna
údolí jsou smrkové porosty, výše jsou bučiny a na nejchudších (mělké písčité půdy)
a nejsušších vrcholových hřebenech rostou bory (Čeřovský 1954).

6. Cíle práce

Ačkoliv je fenomén inverzních roklí často zmiňován, jeho přímá měření jsou
ojedinělá a krátkodobá, což pro vyvozování závěrů není vhodné (Gutzerová, Herben
1998) a stanovištní podmínky umožňující výskyt horských druhů nebyly nikdy
podrobně zkoumány. Proto je důležité zjistit, zda se liší, případně čím se liší jednotlivé
lokality, kde se tento druh vyskytuje a kde ne. Zajímavou otázkou je, zda se liší
stanovištní nároky druhu H. selago v nízkých nadmořských výškách v NPČŠ od lokalit
v oblasti jeho optima výskytu (modelová oblast Krkonoše).

Hlavní cíle práce jsou:
Vyhodnotit klimatické a další stanovištní podmínky druhu v NPČŠ, tedy
v oblasti s výškovým minimem výskytu v České republice.
Zjistit hlavní faktory podmiňující výskyt druhu v oblasti pískovcových skal.
Vytvořit model potenciálního výskytu druhu v NPČŠ.
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7. Metodika

7.2. Studované lokality
Data pro tuto práci byla převážně shromažďována na území Národního parku
České Švýcarsko. Práce ale okrajově zasahuje i na území Krkonošského národního
parku.
7.2.1. Národní park České Švýcarsko
Oblast Českého Švýcarska byla v roce 2000 vyhlášena za národní park, který
se rozkládá na ploše 79 km2. Nejníže položené místo národního parku je kaňon Labe
ve Hřensku s nadmořskou výškou 115 metrů. Místem nejvyšším je čedičový Růžovský
vrch s nadmořskou výškou 619 metrů. Průměrné teploty (7–8°C) a srážky (750–850
mm) se na jednotlivých lokalitách znatelně liší. Klima má oceanický charakter, který se
projevuje výskytem atlantských a subatlantských druhů (Anonym 2009). Typické jsou
zde klimatické anomálie - vliv obnažených skal a teplotní inverze v soutěskách
(Kuncová 1999). V inverzních roklích se oceanický charakter ještě zesiluje.
Většina lesů na území národního parku byla založena jako hospodářské lesy
určené pro těžbu dřeva. Tato skutečnost je určující z hlediska věkové struktury lesů
a skladby dřevin - velká koncentrace smrku, borovice lesní a invazní borovice
vejmutovky (Kuncová 1999).

7.3. Sběr dat
Pro práci v NPČŠ byly k dispozici mapy se záznamem, kde se druh H. selago
vyskytoval v minulosti a GPS souřadnice, které byly v předchozích letech zaměřeny,
nebo byly odvozeny z map. Stáří záznamů se velmi lišilo. Nejstarší záznam pochází
z padesátých let, nejmladší záznam byl starý jeden rok. V terénu jsem se pohybovala
od května do začátku září roku 2010 za účelem ověřování starých nálezů tohoto druhu
a umísťování mikroklimatických stanic a dále vždy na podzim a na jaře, kdy probíhalo
odečítání dat z mikroklimatických stanic. Poslední odečítání těchto dat proběhlo
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v listopadu roku 2013. V roce 2012 a 2013 byla ve vegetační sezoně zaznamenávána
data u lokalit kontrolních (kde se druh H. selago nevyskytuje).
Pro práci v KRNAP byly k dispozici mapy se záznamem, kde se druh H. selago
vyskytoval v minulosti. Prioritní bylo hledání druhu v lesních porostech, kde by měly
panovat podobné podmínky. V Krkonoších jsem se pohybovala v srpnu a v listopadu
roku 2011 a ve vegetační sezoně roku 2012 a umísťovala jsem zde mikroklimatické
stanice. Data z nich byly odečítány vždy v letních měsících.
Populace druhu H. selago i kontrolní lokality byly zaměřené pomocí techniky
diferenciální GPS (DGPS) s post procesním zpracováním (GPS Trimble Pathfinder), při
kterém je možné dosahovat až submetrové přesnosti měření polohy.

7.3.1. Výběr kontrolních lokalit
Při snaze objevit limitující faktory pro výskyt druhu H. selago byly již předem
jako kontrolní lokality zavržené ty, které mají na první pohled nevhodné podmínky pro
růst tohoto druhu (například osluněná a suchá stanoviště na vrcholech skal). Všechny
kontrolní snímky tak byly situovány do údolí. V této práci jsou použity kontrolní
snímky dvojího typu, prvními jsou kontrolní snímky lokalizované u mikroklimatických
stanic na dnech údolí, které nebyly měněny, nebo byly vyměněné pouze jednou
(38 lokalit) a druhé jsou snímky umístěné ve vzdálenosti do sta metrů od druhu
H. selago, ty byly náhodně vygenerovány v programu ArcGIS (34 lokalit).

7.3.2. Fytocenologické snímky
K zaznamenání druhového složení společenstev a pokryvnosti (abundanci)
druhů byla použita metoda fytocenologického snímkování. Pokryvnost byla
zaznamenávána procentuálně. Fytocenologický snímek byl zhotoven o velikosti 5 krát 5
metrů. Zaznamenáváno bylo stromové, keřové a bylinné patro. Patra byla definována
výškou. Do bylinného patra byly řazeny i semenáčky dřevin. Od výšky 0,5 metru do 2,5
metrů byly keře a stromy řazeny do keřového patra. Výška 2,5 metru a více určovala
stromové patro. U mechů a lišejníků byla zaznamenávána jen pokryvnost, druhy
určovány nebyly. Mechorosty byly navíc rozděleny na rod Sphagnum a ostatní.
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Fytocenologické snímky na stanovištích s H. selago byly umístěny tak, aby se druh
H. Selago nalézal ve středu čtverce. Fytocenologických snímků na stanovištích
s H. selago bylo zhotoveno 37 v NPČŠ a 11 v KRNAP. Kontrolních snímků bylo
provedeno v NPČŠ 72.

7.3.3. Parametry prostředí
Na všech lokalitách byly zaznamenávány vlastnosti stanoviště: sklon a orientace,
substrát a hemisférický zástin. Na vybrané lokality, a to hlavně k velkým populacím
a tam, kde to umožňovala hloubka substrátu, byly umísťovány mikroklimatické stanice
TMS1 (vyvinuté firmou TOMST s.r.o. ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR,
v. v. i. a ČVUT, Fakultou stavební). Stanice integruje 3 teplotní senzory a vlhkostní
čidlo (Obrázek 4 a 5). Kalibrované teplotní senzory jsou rozmístěny ve spodní, střední
a horní části. Teplota je tedy měřena v půdě 10 cm pod povrchem, na povrchu půdy a 15
cm nad povrchem. Vlhkost je měřena ve vrchních 15 cm půdy, na základě zpoždění
průchodu elektrického proudu vodičem. Nepřesnost měření mezi jednotlivými čidly
ve stejných podmínkách je předpokládána pod ± 3 %. Mikroklimatická stanice (MS)
zaznamenává teploty a vlhkost po 30 minutách (Wild et al. 2009). V NPČS je u druhu
H. selago umístěno 15 mikroklimatických stanic a v KRNAP 11.

Obrázek 5: Nákres mikroklimatické stanice

Obrázek

4:

Mikroklimatická

(Wild et al. 2009).

umístěna na lokalitu v KRNAP.

stanice
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7.3.4. Parametry populací
Pro popis všech populací byly zaznamenány následující hodnoty: velikost
plochy, na které se populace nachází, průměrná a maximální výška jedinců v populaci,
velikost populace a počet fertilních zakončení. U rozsáhlých populací byla
zaznamenána velikost populace sečtením vzrostlých vrcholů na 1 m2 a vynásobením
plochou populace.

7.4. Zpracování dat
7.4.1. Hemisférický zástin
Hemisférický zástin byl zjištěn pomocí hemisférických fotografií (Guevara et al.
2005). Ty byly pořizovány ve výšce 0,5 metrů nad zemí. Fotografie byly orientovány
tak, že osa objektivu směřovala svisle vzhůru a vodováha umístěná v sáňkách blesku
směřovala na sever. Fotografie byly nejprve převedeny na černobílé v programu
SideLook (Nobis 2005). Pro zvolení prahové hodnoty potřebné pro převod byl nastaven
modrý kanál a hodnota „edge value“ na maximum (Nobis, Hunziger 2005).
U problematických fotografií (přeexponované, či slunce v záběru) byla prahová hodnota
nastavena ručně. Následně byly již černobílé fotografie zpracovány v programu Gap
Light Analyzer (Frazer et al. 1999), kde byla nastavena příslušná orientace, geografická
poloha, časový interval, projekce objektivu a topografická maska.

7.4.2. Vegetační složení a parametry prostředí
Fytocenologické snímky byly nejprve zpracovány v OpenOffice.org Calc
a následně převedeny do programu Canoco for Windows 4.5. V programu CANOCO
jsem pomocí detrendované korespondenční analýza (DCA) změřila délku gradientu,
která měla hodnotu 2,349. Na základě toho jsem se rozhodla pro použití lineární metody
přímé ordinace.
Rozdíly vegetace mezi lokalitami, kde se nachází H. selago a mezi lokalitami,
kde se tento druh nevyskytuje, byly analyzovány pomocí redundanční analýzy (RDA).
Jako závislá proměnná byly použity hodnoty pokryvnosti druhu (druh H. selago byl
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z této analýzy odstraněn) a jako testovaná nezávislá proměnná byla použita
prezence/absence druhu ve snímku. Analýza byla provedena bez standardizace, použito
bylo centrování na druhy. Testování proběhlo ve 499 opakováních pomocí Monte Carlo
permutačního testu s volnými permutacemi. Stejně tak byla RDA použita i pro zjištění
vlivu abiotických proměnných (substrát, sklon, orientace a hemisférický zástin). Jako
závislá proměnná byly použity hodnoty pokryvností všech druhů a jako testované
nezávislé proměnné byly použity proměnné prostředí.
Pro zjištění podmínek, které podmiňují výskyt druhu H. selago byla použita
logistická regrese. Analýza byla provedena v programu R (R Development Core Team
2012). Jako závislá proměnná zde byl použit výskyt druhu H. selago a jako vysvětlující
proměnné byly použity: substrát, orientace, hemisférický zástin a sklon stanoviště.

7.4.3. Testované parametry populací
Pro zjištění vlivu parametrů prostředí na vlastnosti populací druhu H. selago
byla použita analýza kovariance (ANCOVA). Jako vysvětlovaná proměnná byla vždy
zvolena jedna ze zaznamenaných vlastností populací, kterými jsou: plocha, počet lodyh,
počet plodných lodyh a maximální a průměrná výška populace, pro dosažení
normálního rozdělení, byly tyto proměnné odmocněny. Jako vysvětlující proměnné byly
použity zaznamenané vlastnosti prostředí, kterými jsou: sklon, orientace, substrát
a hemisférický zástin a průměrné teploty a vlhkost z TMS1.
Pro zjištění rozdílů mezi populacemi v NPČŠ a populací v KRNAP byla použita
jednocestná analýza variance (ANOVA). Testováno bylo zda se liší výška rostlin
a poměr plodných lodyh k jejich celkovému počtu na těchto lokalitách.

7.4.4. Zpracování dat z mikroklimatických stanic
Data z mikroklimatických stanic byla zpracována v programu ViewTMS
(www 2), a následně zpracována v programu R (R Development Core Team 2012)
Cílem bylo porovnat teploty a vlhkost naměřené pomocí TMS1 umístěných u druhu
H. selago a ve spodních částech roklí, kde se druh nevyskytoval. Zda se liší dlouhodobé
průměrné hodnoty různých klimatických veličin (teplota 15 cm v půdě, teplota
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na povrchu půdy, teplota 15 cm nad zemí a vlhkost) bylo testováno pomocí jednocestné
analýzy variance.
V programu R byly také pro znázornění vykresleny rozdíly průměrných denních
teplot měřených TMS1 u druhu H. selago ve výšce 15 cm nad zemí a teplot naměřených
ve výšce 2 metrů meteorologickou stanicí umístěnou v centru NPČŠ v lokalitě
Na Tokáni (data z meteorologické stanice poskytla správa NPČŠ).

7.4.5. Prediktivní modely
V programu SAGA 2.1.1. a ArcGIS 10.1. (ESRI Corporation) bylo odvozením
z digitálního

výškového

modelu

(DEM),

s

rozlišením

5

metrů,

vytvořeno

13 ekogeografických vrstev, v rastrovém formátu, které popisují podmínky v NPČŠ.
Těmito vrstvami jsou: orientace stanoviště, index konvergence povrchu, index
tepelného požitku, zastínění reliéfem, relativní pozice na svahu, vlhkostní index,
množství viditelné oblohy, sklon terénu, potenciální sluneční radiace, plocha povrchu,
vertikální vzdálenost ode dna údolí, akumulace odtoku a typologie vegetace
(Tabulka 1).
Rastrová data s environmentálními údaji byla spojena s body označující výskyt
a absenci druhu a pro každý tento bod tak byly získány konkrétní hodnoty
environmentálních proměnných.
Za účelem snížení kolinearity byla v programu STATISTICA 12 vytvořena
korelační matice, na jejímž základě byly z dalších analýz odstraněny vrstvy, jejichž
odvozené proměnné měly korelační koeficient r vyšší než 0,7 (viz Tabulka 2).
Odstraněné jsou: heatload, conv50, a surf area.
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index konvergence
index tepelného požitku

sklon terénu
potenciální sluneční radiace
reálná plocha povrchu
vertikální vzdálenost ode dna údolí

Convergence index

Diurnal Anisotropic
Heating

Hillshade

Relative slope position

SAGA Wetness Index

Sky View Factor

Slope

Potential Incoming Solar
Radiation

Real Surface Area

Vertical Distance to
Channel Network

Flow Accumulation

Stratifikace údolí

Typologie

conv50

heatload

hillshade

relslope

sagawi

skyview

slopegis

solrad

surfarea

vdistch

flow55

strata

typol rast

Tabulka 1: Popis použitých ekogeografických vrstev.

poskytnuto správou NPČŠ

vygenerováno v ArcGIS podle Relative slope position

rozdělení roklí na vrstvy 0 m, 10 m,
20 m, 30 m a 40m nade dnem
typologie vegetace

vygenerováno v SAGA pomocí sady nástrojů “Hydrology – Flow
Accumulation“, následně upraveno funkcí „Focal statistics“, s rozsahem
5x5 m a nastavením „maximum“

vygenerováno v SAGA pomocí sady nástrojů “Terrain Analysis –
Channels“

vygenerováno v SAGA pomocí sady nástrojů “Terrain Analysis –
Morphometry“

vygenerováno v ArcGIS pomocí sady nástrojů „Solar Radiation – Area
Solar Radiation“

vygenerováno v ArcGIS pomocí sady nástrojů “Surface – Slope“

vygenerováno v SAGA pomocí sady nástrojů “Terrain Analysis –
Lighting“

vygenerováno v SAGA pomocí sady nástrojů “Terrain Analysis –
Hydrology – Topographic Indices“

akumulace odtoku

množství viditelné oblohy

vlhkostní index

vygenerováno v SAGA pomocí sady násrojů “Terrain Analysis –
Morphometry“; relslope = ((zs – zv)/(zr – zv)) *100 +0.05; zs = výška v
daném místě, zv = výška dna údolí a zr = výška vrcholu hřebne

relativní pozice na svahu – výška
místa vstažená ke dnu údolí a k
vrcholu hřebene

α = sklon, β = úhel sklonu.

vygenerováno v SAGA pomocí sady nástrojů “Surface – Hillshade“

největším tepelným přebytkem,

Vygenerováno v SAGA pomocí sady nástrojů ”Terrain Analysis –
Climate and Weather ”; Hα = cos( αmax − α) · arctan( β); αmax = orientace s

vygenerováno v SAGA pomocí sady nástrojů “Terrain Analysis –
Morphometry“, zvolený radius je 50 m

vygenerováno v ArcGIS pomocí sady nástrojů “Surface – Aspect“

Popis

zastínění reliéfem

orientace stanoviště

Aspect

aspect

Význam

Proměnná

Název

Prezenční distribuční model
Proměnné, které nebyly odstraněny na základě korelačního koeficientu byly pro
použití v programu MaxEnt převedeny v programu ArcGIS z nativního rastrového
formátu do textového formátu ASCII grid (.asc). Data o výskytu druhu, tedy jeho
zeměpisná šířka a výška musí být uvedeny v souboru ve formátu .csv. Vytvořeny byly
dva modely a bylo pro ně použito automatické nastavení “Auto features“ (Phillips et al.
2004). První vznikl základní model využívající všech proměnných bez jakýchkoliv
úprav. Pro druhý model byly ekogeografické vrstvy upraveny v programu ArcGIS.
Podle vrstvy strata, která zobrazuje výškovou stratifikaci, byly ze všech ostatních vrstev
odstraněny lokality nad 20 metrů ode dna údolí.

Korelace (Tabulka1)
Označ. korelace jsou významné na hlad. p < ,05000
N=104 (Celé případy vynechány u ChD)

Proměnná
aspect
conv50
heatload
hillshade
relslope
sagawi
skyview
slopegis
solrad
surfarea
vdistch
flow55
typologie

aspect
1,00
p = --r = 0,16
p = 0,099
r = 0,45
p = 0,000
r = 0,50
p = 0,000
r = 0,11
p = 0,259
r = 0,09
p = 0,339
r = 0,12
p = 0,243
r = 0,05
p = 0,624
r = 0,08
p = 0,408
r = 0,10
p = 0,294
r = 0,04
p = 0,676
r = 0,09
p = 0,365
r = 0,04
p = 0,713

conv50
r = 0,16
p = 0,099
1,00
p = --r = 0,13
p = 0,182
r = 0,15
p = 0,131
r = 0,86
p = 0,00
r = 0,59
p = 0,000
r = 0,33
p = 0,001
r = 0,32
p = 0,001
r = 0,05
p = 0,636
r = 0,29
p = 0,003
r = 0,19
p = 0,050
r = 0,28
p = 0,004
r = 0,15
p = 0,141

heatload
r = 0,45
p = 0,000
r = 0 ,13
p = 0,182
1,00
p = --r = 0,01
p = 0,902
r = 0,16
p = 0,115
r =0 ,32
p = 0,001
r = 0,09
p = 0,357
r = 0,42
p = 0,000
r = 0,78
p = 0,00
r = 0,44
p = 0,000
r = 0,11
p = 0,252
r = 0,24
p = 0,015
r = 0,19
p = 0,057

hillshade
r = 0,50
p = 0,000
r = 0,15
p = 0,131
r = 0,01
p = 0,902
1,00
p = --r = 0,13
p = 0,182
r = 0,01
p = 0,888
r = 0,09
p = 0,357
r = 0,19
p = 0,070
r = 0,22
p = 0,022
r = 0,34
p = 0,000
r = 0,14
p = 0,161
r = 0,03
p = 0,759
r = 0,01
p = 0,942

relslope
r = 0,11
p = 0,259
r = 0,86
p = 0,00
r = 0,16
p = 0,115
r = 0,13
p = 0,182
1,00
p = --r = 0,57
p = 0,000
r = 0,22
p = 0,024
r = 0,38
p = 0,000
r = 0,11
p = 0,268
r = 0,36
p = 0,000
r = 0,23
p = 0,020
r = 0,24
p = 0,013
r = 0,13
p = 0,214

sagawi
r = ,09
p = 0,339
r = 0,59
p = 0,000
r = 0,32
p = 0,001
r = 0,01
p = 0,888
r = 0,57
p = 0,000
1,00
p = --r = 0,01
p = 0,934
r = 0,70
p = 0,000
r = 0,42
p = 0,000
r = 0,56
p = 0,000
r = 0,28
p = 0,004
r = 0,49
p = 0,000
r = 0,22
p = 0,029

skyview
r = 0,12
p = 0,243
r = 0,33
p = 0,001
r = 0,09
p = 0,357
r = 0,09
p = 0,357
r = 0,22
p = 0,024
r = 0,01
p = 0,934
1,00
p = --r = 0,41
p = 0,000
r = 0,54
p = 0,000
r = 0,50
p = 0,000
r = 0,08
p = 0,428
r = 0,16
p = 0,241
r = 0,10
p = 0,339

slopegis
r = ,05
p = 0,624
r = 0,32
p = 0,001
r = 0,42
p = 0,000
r = 0,18
p = 0,070
r= 0,38
p = 0,000
r = 0,70
p = 0,000
r = 0,41
p = 0,000
1,00
p = --r = 0,68
p = 0,000
r = 0,91
p = 0,00
r = 0,19
p = 0,055
r = 0,20
p = 0,041
r = 0,17
p = 0,097

solrad
r =0,08
p = 0,408
r = 0,045
p = 0,636
r = 0,78
p = 0,00
r = 0,22
p = 0,022
r = 0,11
p = 0,268
r = 0,42
p = 0,000
r = 0,54
p = 0,000
r = 0,68
p = 0,000
1,00
p = --r = 0,67
p = 0,000
r = 0,16
p = 0,113
r = 0,12
p = 0,232
r = 0,12
p = 0,235

surfarea
r = 0,10
p = 0,294
r = 0,29
p = 0,003
r = 0,44
p = 0,000
r = 0,34
p = 0,000
r = 0,36
p = 0,000
r = 0,56
p = 0,000
r = 0,50
p = 0,000
r = 0,91
p = 0,00
r = 0,67
p = 0,000
1,00
p = --r = 0,15
p = 0,122
r = 0,16
p = 0,106
r = 0,18
p = 0,077

vdistch
r = 0,04
p = 0,676
r = 0,19
p = 0,050
r = 0,11
p = 0,252
r = 0,14
p = 0,161
r = 0,23
p = 0,020
r = 0,28
p = 0,004
r= 0,08
p = 0,428
r = 0,19
p = 0,055
r = 0,16
p = 0,113
r = 0,15
p = 0,122
1,00
p = --r = 0,25
p = 0,011
r = 0,02
p = 0,808

flow55
r = 0,09
p = 0,365
r = 0,28
p = 0,004
r = 0,24
p = 0,015
r = 0,03
p = 0,759
r = 0,24
p = 0,013
r = 0,49
p = 0,000
r = 0,12
p = 0,241
r = 0,20
p = 0,041
r = 0,12
p = 0,232
r = 0,16
p = 0,106
r = 0,25
p = 0,011
1,00
p = --r = 0,12
p = 0,220

typologie
r = 0,04
p = 0,713
r = 0,15
p = 0,141
r = 0,19
p = 0,057
r = 0,01
p = 0,942
r = 0,13
p = 0,214
r = 0,22
p = 0,029
r = 0,10
p = 0,339
r = 0,17
p = 0,097
r = 0,12
p = 0,235
r = 0,18
p = 0,077
r = 0,03
p = 0,808
r = 0,12
p = 0,220
1,00
p = ---

Tabulka 2: Korelační matice, zvýrazněné jsou hodnoty korelačního koeficientu vyšší než 0,7.

Oba tyto modely byly testovány pomocí metody ROC a hodnoty AUC, ale také
pomocí konfuzních matic (Tabulka 3) a z nich vycházejí metody Kappa K (Fielding,
Bell 1997). K vytvoření konfúzní matice byly použity i známé údaje, kde se daný druh
nevyskytuje. Hodnoty byly získány tak, že byla predikční mapa převedena do programu
ArcGIS a zde byly pro každou observovanou lokalitu s výskytem druhu i známou
lokalitu, kde se druh nevyskytuje z této mapy získány hodnoty predikované
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pravděpodobnosti výskytu (hodnoty od nuly do jedné). Jako hranice mezi predikovanou
prezencí a absencí druhu, byla zvolena hodnota 0,5 (Fielding, Bell 1997, Hirzel et al.
2006).

Aktuální výskyt
Predikovaný
výskyt

+

-

+

a

b

-

c

d

Tabulka 3: Konfúzní matice

Při výpočtu hodnoty Kappa může dojít ke zkreslení, pokud se velikost souborů
prezence a absence výrazně liší (Forbes 1995). Proto byl počet absenčních výskytů
snížen náhodným výběrem na hodnotu rovnou počtu prezencí. Výpočet hodnoty Kappa
probíhá podle následujícího vzorce.

Kappa = [(a + d) - (((a + c) (a + b) + (b + d) (c + d)) / N)] / [N – (((a + c) (a + b) + (b + d)
(c+ d)) / N)]

Síla predikce je hodnocena od nuly do jedné, kdy hodnoty < 0,4 můžeme
označit, za slabou sílu predikce, hodnoty 0,4 až 0,75 lze nazvat jako dobrá síla predikce
a hodnoty nad 0,75 jako výborný. (Landis, Koch 1977)

Model využívající prezencí i absencí
Proměnné s nižším korelačním koeficientem než 0,7 byly použity i pro vytvoření
GLM modelu s binomickou distribucí a logit link funkcí (Nicholls 1989). Ten byl
vytvářen v programu R. Proměnné pro výsledný model byly zvoleny na základě
postupného výběru (backward forward selection) a jako ty nejvhodnější byly vybrány
ty s nejmenší hodnotou akaikeho informačního kritéria (AIC).
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Mapa potenciálních lokalit druhu H. selago byla vytvořena na základě těchto
proměnných, které byly spolu s beta koeficienty dosazeny, v programu ArcGIS pomocí
funkce Raster Calculator, do rovnice:

LP = beta0 + beta1*1faktor + beta2*2faktor + beta3*3faktor + beta4*4faktor
Lineární prediktor (LP) byl následně transformován na hodnoty pravděpodobnosti:
Pravděpodobnost výskytu = exp (LP) / (1 + exp (LP))

Tento model byl hodnocen odvozením vysvětlené variability z podílů deviancí
(Guisan et al. 1999) a stejně jako prezenční modely byl také hodnocen pomocí metody
ROC a hodnoty AUC a metodou Kappa K

8. Výsledky

8.1. Výskyt druhu H. selago v NPČŠ
V NPČŠ bylo ověřeno všech 44 lokalit známých do roku 2010. Na 23 lokalitách
byl výskyt potvrzen. Jedna ověřená populace byla ovšem zničena povodní
(viz. Příloha 1). Na 20 lokalitách druh H. selago nalezen nebyl. Toto číslo je tak vysoké
kvůli 12 lokalitám mezi Křinicí a Jankovým kopcem. Ty byly navštíveny až po povodni
roku 2010, takže lze spekulovat o tom, zda tyto populace nebyly strženy přívaly
povodňové vody. Od roku 2010 bylo v NPČŠ nalezeno dalších 14 nových lokalit tohoto
druhu. Celkem se tedy nyní v NPČŠ nachází 36 lokalit (přehled všech lokalit
viz. Obrázek 6 a Příloha 1).
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Obrázek 6: Mapa NPČŠ se zanesenými výskyty druhu H. selago (ověřené – zelená značka, nově
nalezené – žlutá značka) a s nenalezenými lokalitami tohoto druhu (růžová značka).

8.2. Parametry populací a prostředí
Při terénním sběru dat byly zaznamenávány charakteristiky populace týkající
se její velikosti a fertility. Velikost populací, tedy počet lodyh v populaci, se pohybovala
od 8 do 1900 lodyh, kdy nejčastější byly populace s počtem do 200 lodyh (Obrázek 7).
Všech 36 populací bylo fertilních a počty fertilních lodyh jsou v rozmezí 3–1500.
Největší zastoupení mají populace, u kterých je více než 80 % lodyh plodných
(Obrázek 8). Dalším zaznamenávaným parametrem populace byla její plocha.
Nejčastější jsou malé populace do dvou metrů čtverečních, byly ovšem nalezeny
i populace velké 10, 16 a 25 m² (Obrázek 9).
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Obrázek 7: Znázornění počtu lodyh v populacích Obrázek 8: Poměr počtu plodných lodyh vztažený
H. selago v NPČŠ.

k celkovému počtu lodyh.

Jedním z parametrů stanoviště zaznamenaných v terénu byl hemisférický zástin.
Z Obrázku 10 je patrné, že druh H. selago preferuje stanoviště se zastíněním 90 %
a více. Nejvíce zastíněné stanoviště mělo hodnotu zástinu 98,2 %. Dalším
zaznamenaným parametrem stanoviště byla orientace stanoviště. Nejčastěji se H. selago
nachází na stanovištích orientovaných na sever, a to v 26 případech, orientace na jih
byla zaznamenána v 5 případech a na východ, či západ bylo stanoviště orientováno
v 6 případech. Další zaznamenanou vlastností stanoviště byl substrát, na kterém se tento
druh nachází. Převažují populace umístěné na skále – v 31 případech, populace rostoucí
na zemi byly nalezeny 5, a jedna populace byla nalezena na padlém kmeni. Dále byl
zaznamenáván sklon stanoviště, který byl 70 % případů větší než 40 %.

Obrázek 9: Zobrazení četnosti velikosti plochy,

Obrázek 10: Znázornění hemisférického zástinu

na které se nacházejí jednotlivé populace druhu

na stanovišti druhu H.selago v NPČŠ.

H. selago v NPČŠ.
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8.2.1. Zhodnocení výskytu v Krkonoších
Ověřování výskytů druhu H. selago pod vrchní hranicí lesa bylo velmi
neúspěšné a výskyty ve většině případů potvrzeny nebyly. Následná snaha zajistit
alespoň lokality druhu H. selago z oblastí nad vrchní hranicí lesa, kde je tento druh
častý, také nebyla úspěšná a to z časových důvodů. Nalezeny byly pouze 4 populace
v zapojeném lesním porostu, 5 populací v klečovém porostu a 2 populace v keříčkové
vegetaci na vrcholových partiích Krkonoš (tuto stratifikaci odráží hemisférický zástin
stanoviště, který je uveden na Obrázku 11). Na území KRNAP bylo tedy celkem
nalezeno pouze 11 populací umístěných napříč výškovými stupni. Heterogenita těchto
lokalit ale byla příliš veliká a jejich počet příliš malý.

Obrázek 11: Hemisférický zástin na stanovištích
populací H. selago v KRNAP.

MS umístěné v KRNAP byly ničeny mnohem více než v NPČŠ a hodně z nich
se úplně ztratilo. To může být vysvětlováno tím, že v NPČŠ byla většina MS umístěna
na skále, kde byly chráněny například před odnosem proudem vody a před zvěří. Roli
zde může hrát také to, že MS umístěné v NPČŠ byly umístěné dlouho a ve velkém
počtu, reálné tak může být vysvětlení, že si na ně zvěř zvykla. Vzhledem k těmto
okolnostem bylo rozhodnuto využít data z KRNAP pouze k ilustraci rozdílné
morfologie druhu.
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8.3. Analýza parametrů populací
U zaznamenaných vlastností prostředí (sklon, orientace, substrát, hemisférický
zástin, průměrné teploty a průměrná vlhkost) nebylo prokázáno, že by ovlivňovali
parametry populací (plocha populace, počet lodyh, počet plodných lodyh a maximální
a průměrná výška populace). Žádný z provedených testů neměl signifikantní výsledek.

8.3.1. Porovnání populací v NPČŠ a populací v KRNAP
Mezi populacemi rostoucími v Krkonoších a Českém Švýcarsku byl nalezen
signifikantní rozdíl výšek rostlin (Obrázek 12). Rostliny z NPČŠ jsou vyšší než
ty z KRNAP a to při posuzování maximální výšky lodyh v populaci (p = 0,00143), tak
i při porovnávání výšky průměrné (p = 0,00029). Při zjišťování, zda se na těchto
územích liší rozmnožovací strategie, tedy zda se liší počty fertilních lodyh, signifikantní
výsledek nalezen nebyl.

12 a)

12 b)

Obrázek 12: Znázornění rozdílů a) maximálních (p = 0,00143) a b) průměrných výšek (p = 0,00029)
lodyh mezi populacemi v NPČŠ (1) a KRNAP (0). Testováno metodou jednocestná ANOVA.

8.4. Analýza parametrů prostředí a vegetačního složení
Podle RDA se vegetační složení, mezi lokalitami, na kterých je druh H. Selago
přítomen a lokalitami bez tohoto druhu, průkazně liší. Hladina průkaznosti p = 0,0020,
první osa vysvětluje 6,1 % variability. Z Obrázku 13 je patrné, že na snímcích
na lokalitách druhu H. selago se vyskytují kapradiny Dryopteris carthusiana,
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D. dilatata a druh Picea abies zařazený do keřového patra častěji, než na kontrolních
snímcích. Dalším rozdílem je, že na lokalitách s H. selago je dominantní keřové patro
a na kontrolních lokalitách dominuje patro bylinné. Vegetace na kontrolních snímcích
se zřejmě na jednotlivých lokalitách značně liší.

Obrázek 13: Vegetační složení na lokalitách s druhem H. selago (hup) a bez něj (nehup). RDA analýza,
p = 0,0020, první osa vysvětluje 6,1 % variability.

Vliv proměnných prostředí na vegetaci se při použití RDA prokázal jako
signifikantní, p = 0,0040, první osa vysvětluje 9,7 % variability a druhá osa vysvětluje
4,7 % variability. Z Obrázku 14 lze odvodit, že druh H. selago je vázán na skalnatá
stanoviště, tedy stanoviště s velkým sklonem terénu. Tento druh preferuje lokality se
severní orientací a velkým hemisférickým zastíněním.
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Obrázek 14: RDA znázorňující proměnné prostředí. p = 0,0040, první osa vysvětluje 9,7 % variability,
druhá osa vysvětluje 4,7 %.

Při zjišťování, jak se liší lokality s druhem H. selago od lokalit kde tento druh
neroste, se jako signifikantní ukázal pouze sklon stanoviště (p = 0,0175). Substrát,
orientace ani hemisférický zástin stanoviště nedosáhly signifikantních hodnot.

8.5. Data z mikroklimatických stanic
Z údajů naměřených teplotním čidlem 15 cm pod povrchem půdy (Obrázek 15),
teplotním čidlem umístěným na povrchu půdy (Obrázek 16), teplotním čidlem
umístěným 15 cm nad povrchem (Obrázek 17) a čidlem měřícím půdní vlhkost
(Obrázek 18), byly pro ilustraci vykresleny grafy porovnávající hodnoty naměřené
u druhu H. selago (v grafech zobrazeny červeně) s hodnotami naměřenými MS
na dnech roklí (v grafech zobrazeny modře).
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Obrázek 15: Graf znázorňující průměrné týdenní teploty, naměřené v půdě 15 cm pod povrchem.

Průběh průměrných denní teplot naměřených v jednotlivých letech se liší pouze
první rok měření (2011) a jen u půdní teploty, kdy jsou teploty u H. selago nižší
(p < 0,001). Ostatní teploty naměřené v jednotlivých letech nedosahují signifikantních
rozdílů. Rozdíly teplot v průběhu vegetačních sezón (květen až konec září) nejsou
signifikantně odlišné, zato dochází k rozdílům v zimním období. Teploty v půdě
i na povrchu půdy jsou signifikantně nižší u H. selago (p < 0,0001, p< 0,001). V 15 cm
nad zemí se už ale teploty výrazně neodlišují.
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Obrázek 16: Graf znázorňující průměrné týdenní teploty, naměřené na povrchu půdy.

Obrázek 17: Graf znázorňující průměrné týdenní teploty, naměřené 15 cm nad povrchem půdy.
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Naměřená vlhkost u druhu H. selago se ukázala jako signifikantně nižší
(p<0,001). Rozdíl je zhruba 600 jednotek (interní jednotky stanice TMS1 vycházející
z kmitů oscilačního obvodu).

Obrázek 18: Graf průměrné měsíční vlhkosti se zobrazenou střední chybou průměru (SE).

Mezi teplotními maximi u H. selago a na dnech roklí není signifikantní rozdíl,
minimální teploty se však liší. Naměřená minima dosahují nižších hodnot u H. selago.
Signifikantní rozdíl je však opět jen v půdě a na povrchu půdy (p = 0,00237,
p = 0,00508). Rozsah naměřených průměrných měsíčních teplot ukázal, že teploty v 15
cm nad zemí měřené u H. selago (Obrázek 19 c) jsou si více podobné (rozsah je menší)
než teploty na dnech roklí (p = 0,0102). U teplot v půdě (Obrázek 19 a) byl zjištěn opak,
tedy že se teploty pohybují ve větším rozsahu u H. selago (p = 0,00121). Rozsah teplot
měřených na povrchu půdy (Obrázek 19 b) není signifikantně rozdílný.
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a)

b)

c)

Obrázek 19: Znázornění rozsahu průměrných měsíčních teplot a) 15 cm pod povrchem půdy,
b) na povrchu půdy, c) 15 cm nad povrchem. Na obrázku je vyobrazena střední chyba průměru (SE)

Srovnání průměrných denních teplot měřených u druhu H. selago ve výšce
15 centimetrů a teplot naměřených ve výšce 2 metrů standardní meteorologickou stanicí
lokalizovanou v centru NPČŠ (Obrázek 20) ukazuje velkou variabilitu mikroklimatu
a zřejmě také pufrační efekt roklí. Teploty naměřené u druhu H. selago v letní sezóně
byly výrazně nižší a teploty v zimní sezóně byly výrazně vyšší, než teploty naměřené
meteorologickou stanicí. Zaznamenané teploty se v zimním období lišily i o více než
10 °C a v letních měsících se teploty lišily až o 23 °C.

Obrázek 20: Rozdíly průměrných denních teplot měřených
u druhu H. selago ve výšce 15 cm pomocí TMS1 a teplot
měřených meteorologickou stanicí ve výšce 2m.
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8.6. Prezenční distribuční model
Predikce modelu využívajícího všech proměnných bez jakýchkoliv úprav
a modelu zaměřeného pouze na spodní části roklí se lišily jen minimálně. Oba měly
hodnotu AUC vyšší než 0,9 (Obrázek 21). První model, který využívá všech
proměnných bez jakýchkoliv úprav, má hodnotu Kappa 0,48. Druhý model, který
pracuje s ekogeografickými vrstvami oříznutými pouze na dna údolí do 20 metrů
(včetně) má hodnotu Kappa 0,52. Pro prezentaci výsledků byl tedy vybrán druhý model.

Obrázek 21 a) První model, znázornění

Obrázek 21: b) Druhý model, znázornění

ROC metody , hodnota AUC = 0,983

ROC metody, hodnota AUC = 0,967

Obrázek 22: Jacknife test, ukazující důležitost proměnných. Nejdůležitější je typologie a flow55.
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Při použití jacknife testu se jako proměnná, která má největší vliv při
samostatném použití, ukázala vegetační typologie a akumulovaný odtok, jako další jsou
velmi důležité také proměnné popisující množství viditelné oblohy, vzdálenost ode dna
údolí a potenciální sluneční radiaci. O nejvíce informace bychom se připravili při
odstranění akumulovaného odtok, potenciální sluneční radiace a typologie. Tyto
proměnné obsahují nejvíce informací, které nejsou obsažené v ostatních proměnných.
(Obrázek 22).
Podle křivek odpovědí druhu na vlastnosti environmentálních proměnných,
můžeme říci, že čím větší je hodnota akumulovaného odtoku, tím klesá
pravděpodobnost výskytu druhu H. selago (Obrázek 23 a). Z vrstvy lesnické typologie
se jako nejdůležitější ukázaly (Obrázek 23 b): skeletová jedlová bučina (5Y), svěží
smrková jedlina (6O), kamenitá kyselá jedlová bučina (5N), vlhká jedlová bučina (5V),
podmáčená smrková jedlina (6G) a kyselá bučina (4K). Charakteristika vegetačních
skupin viz. Viewegh J. (1999). Z křivky odpovědi pro vrstvu skyview (Obrázek 23 c)
je možné odvodit, že nejvyšší pravděpodobnost výskytu má tento druh při zastínění
lokality 60%. Pravděpodobnost výskytu také klesá s rostoucí výškou nade dnem údolí
(Obrázek 23 d) a se zvětšujícím se množstvím sluneční radiace (Obrázek 23 e).

Obrázek 23 a): Křivka odpovědi Obrázek 23 b): Odpověď druhu Obrázek 23 c): Křivka odpovědi
druhu vůči proměnné flow55.

vůči lesnické typologii, 1-5Y, 3- druhu vůči proměnné skyview.
4K, 4-6O, 7-5N, 18-6G, 25-5V.

Obrázek 23 d): Křivka odpovědi Obrázek 23 e): Křivka odpovědi
druhu vůči prom. vdistchannel.

druhu vůči proměnné solrad.
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Výsledkem celého procesu prediktivního modelování založeném pouze
na prezencích druhu je mapa pravděpodobnosti výskytu druhu. Ta nám na škále od 0
do 1 říká, s jakou pravděpodobností se na určité lokalitě bude tento druh vyskytovat
(Obrázek 24). Lokality s hodnotou predikce 0,5 a větší jsou považovány za lokality kde
pro druh H. selago panují vhodné podmínky a výskyt zde je tedy velmi pravděpodobný.

Obrázek 24: Mapa prediktivního výskytu druhu H. selago v NPČŠ. Nejvyšší pravděpodobnost výskytu s
hodnotou 1 je vyznačena modrou barvou, nejnižší pravděpodobnost výskytu s hodnotou 0 je znázorněna
béžovou barvou.
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8.7. Model využívající prezencí i absencí
Výslednými proměnnými, které ovlivňují výskyt druhu H. selago, jsou
na základě zobecněného lineárního modelu: sagawi (p = 0,001708), slopegis
(p = 0,000710), vdistch (p = 0,003969) a typologie 6G (p = 0,024729). Vysvětlená
variabilita odvozená z podílů deviancí odpovídá zhruba 23 %. Výsledná mapa vhodných
stanovišť druhu H. selago (Obrázek 25) je tedy založená na těchto proměnných.

Obrázek 25: Mapa prediktivního výskytu druhu H. selago v NPČŠ. Nejvyšší pravděpodobnost výskytu s
hodnotou 1 je vyznačena modrou barvou, nejnižší pravděpodobnost výskytu s hodnotou 0 je znázorněna
béžovou barvou.

Hodnota Kappa spočtená pro tento model je 0.06. Tato nízká hodnota znamená,
že predikční síla modelu je velmi slabá (Landis, Koch 1977). Hodnota AUC je 0,94.
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9. Diskuse

V pískovcových oblastech je velmi důležitým klimatickým jevem teplotní
inverze, avšak měření klimatických podmínek v pískovcových oblastech nejsou příliš
častá a mají převážně krátkodobý charakter, což ztěžuje popis klimatu jako celku
(Gutzerová, Herben 1998). Krátkodobá měření (Čeřovský 1954, Cílek 2007, Sklenář
2007) prokázala v pískovcových roklích výskyt klimatické inverze, což potvrzují
i dlouhodobá měření z práce Beer (2007) a Wild et al. (2013). V obou studiích ale byly
v zimních měsících teploty na dnech roklí vyšší. K inverzi tedy v zimním období
v pískovcových roklích nedochází. To poukazuje na to, že pískovcové rokle tlumí
výkyvy teplot, zpomalují tání sněhové pokrývky a tím zachovávají stabilní, vlhké
a poměrně chladné mikroklima vhodné pro výskyt montánních a boreomontánních
druhů (Holec, Wild 2011).
Přínosem této práce je odhalení faktorů, které ovlivňují distribuci druhu
H. selago v inverzních roklích pískovcový oblastí a vytvoření prediktivních
distribučních modelů druhu na území NPČŠ. V rámci diskuse jsou zhodnoceny vlivy
použité metodiky a konkrétní výsledky práce.

9.1. Stanovištní podmínky druhu H. selago
9.1.1. Populační charakteristika
Mezi zaznamenanými stanovištními podmínkami druhu H. selago, kterými jsou:
teplota, vlhkost, sklon, orientace a hemisférický zástin stanoviště, a vlastnostmi
populací (velikost populace, její plocha a fertilita), nebyl nalezen žádný signifikantní
vztah. To vede k úvahám o tom, jaké jiné faktory ovlivňují tyto populační vlastnosti.
Velmi důležitou roli zde zřejmě hraje stáří populace. Jak je která populace druhu
H. selago stará, ovšem ve většině případů nelze dohledat, protože záznamy o výskytu
tohoto druhu v NPČŠ mají nejčastěji recentní charakter. Ani u populací, které jsou v této
práci označeny jako nové, nelze jejich stáří určit. Mohou existovat již dlouho, ale
doposud mohly být přehlížené. Neprůkazné výsledky, ale také mohou být důsledkem
nepříliš velkého počtu populací.
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9.1.2. Stanovištní podmínky
Z rozdílů vegetace mezi lokalitami s druhem H. selago a bez něj, lze odvodit,
že tento druh není schopen konkurovat ostatním bylinám a roste tedy v místech s nízkou
pokryvností bylinného patra. Zřejmě proto tento druh preferuje výskyt na balvanech
a skalních římsách, kde nemusí takovéto konkurenci čelit. Jako proměnná odlišující
lokality s druhem H. selago od lokalit kde tento druh neroste, a tedy proměnná, která
limituje výskyt tohoto druhu, se ukázal sklon stanoviště. Substrát, orientace
a hemisférický zástin stanoviště jsou pro H. selago velmi důležité (jak ukazuje RDA,
Obrázek 14), ale nedosáhly signifikantních rozdílů hodnot na srovnávaných typech
lokalit.
Při porovnání teplotních podmínek na dně roklí a u druhu H. selago je patrné,
že teploty měřené ve výšce 15 cm nad zemí jsou velmi podobné. Malý rozsah
průměrných měsíčních teplot v 15 cm nad zemí měřených u H. selago ale poukazuje
na to, že tento druh roste na lokalitách definovaných teplotou. Velký rozsah teplot
zjištěný u půdních teplot může znamenat velkou toleranci k promrzání půdy. Tomu
nasvědčují průměrné půdní teploty, které jsou u H. selago nižší než na dnech roklí.
Výraznější jsou zde i teplotní minima. Určujícím faktorem výskytu H. selago
ve spodních částech roklí by tak mohlo promrzání půdy, které tento druh toleruje, ale
pro konkurenční druhy může být limitující. O naměřených hodnotách vlhkosti na dnech
roklích lze říci, že tam zřejmě dochází k velkému zadržování vody, na rozdíl od lokalit
u druhu H. selago. Nízké hodnoty vlhkosti na stanovištích H. selago lze vysvětlit méně
kompaktním substrátem (tomu nasvědčuje i větší promrzání půdy), který nezadržuje tak
velké množství vody.

9.1.3. Klimatická měření
Pro měření klimatických podmínek a hlavně k jejich následné charakteristice
je důležité, aby bylo měření dostatečně podrobné a dlouhodobé (Gutzerová, Herben
1998). U druhu H. selago a na kontrolních lokalitách byly teplota a vlhkost
zaznamenávány po dobu 3 let. Meziroční variabilita naměřených hodnot ovšem
poukazuje na to, že měření by mohlo být i delší.
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K měření a záznamu teplot a vlhkosti byly zvoleny mikroklimatické stanice
TMS1. Jejich nespornou výhodou je dlouhá doba (při měření po 30 minutách až 12
měsíců), po kterou jsou schopny tyto stanice zapisovat záznamy, takže měření probíhá
samostatně bez nutnosti jejich obsluhy. Největší problémy byly způsobeny lesní zvěří,
docházelo k vykopávání MS a někdy také k jejich úplnému zničení. Výpadky v měření
také občas způsobila porucha. Z těchto důvodů bylo, jako kompromis mezi zachováním
co největšího počtu dat a časovou náročností, zvoleno odečítání dat z MS v půlročních
intervalech.
Vzhledem k tomu, že druh H. selago roste ve většině případů na skále, kde
je velmi omezené množství půdy, bylo měření vlhkosti v těchto podmínkách
považováno za nepříliš vypovídající. Spodní část MS, kde je měřena vlhkost totiž není
řádně umístěná v půdě a vlhkostní čidlo tak nemusí být v přímém kontaktu
se substrátem, ale je například ve vzduchové kapse. Porovnání vlhkostních křivek
odvozených z hodnot naměřených u H. selago a na dnech roklí, tyto domněnky
vyvrátilo, protože naměřené hodnoty vlhkosti na těchto dvou typech stanovištích spolu
korelovaly (Obrázek 18).
Velké rozdíly zjištěné při porovnání teplot měřených u druhu H. selago a teplot
naměřených meteorologickou stanicí lokalizovanou v centru NPČŠ potvrzují,
že mikroklima hraje velmi významnou roli. Vliv topografie a vegetační pokryvnosti
na klimatický charakter stanoviště tedy nelze zanedbat (Beer 2007, Sklenář et al. 2007).
I přes drobné problémy provázející měření klimatických podmínek pomocí
TMS1 považuji tuto metodu za vhodnou a velmi přínosnou pro popis mikroklimatu.

9.2. Prediktivní modelování
Nejprve byly k dispozici pouze prezenční záznamy o výskytu druhu H. selago
v NPČŠ, takže byl jako první vytvořen model na základě prezenčních dat. Tyto modely
mají oproti P/A modelům výhodu, že i s velmi malým počtem záznamů dokáží vytvořit
velmi kvalitní predikční model (Hernandez et al. 2006). Program MaxEnt hodnotí
model pouze pomocí AUC, což ale příliš nevypovídá o jeho spolehlivosti (Lobo et al.
2008), z tohoto důvodu byla pro výslednou predikci vypočítána i hodnota Kappa
(Cohen 1960). Tím byl doplněn hodnotící parametr modelu. Po následném získání dat
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o absenci druhu, byl pro porovnání vytvořen i model založený na prezencích
a absencích druhu. P/A modely mají větší nároky na počet vstupních dat (Stockwell,
Peterson 2002), což je v tomto případě nevýhoda. Na rozdíl od modelů využívajících
pouze prezence, zde ale nedochází ke zkreslení kvůli různé intenzitě vzorkování
v krajině (Elith et al. 2011). P/A modely jsou obecně přijímány jako přesnější, protože
pracují s ověřenými údaji o absencích druhu, zatímco u prezenčních modelů jsou
generovány pseudo-absence a tím dochází ke zkreslení (Guisan, Zimmermann 2000).

9.2.1.Výběr modelu
Pro práci s prezenčními údaji byl vybrán program MaxEnt. Při srovnáních
s jinými metodami modelování vždy dopadl velmi dobře (Phillips et al. 2004, Elith et al.
2006, Guisan et al. 2007, Wisz et al. 2008) a má trvale vysokou přesnost, i když je
k dispozici pouze omezené množství údajů o výskytu druhu (Hernandez et al. 2006).
Pro určení prostorové distribuce druhů (tedy pro jejich rozložení podél
environmentálního gradientu) se v ekologii používá nejčastěji regresní analýza
využívající technik GLM a GAM. Ve srovnání s CART jsou méně náročnější na počty
vstupních dat. GLM a GAM také na rozdíl od CART poskytují spojitou predikci
výskytu a tím umožňují lepší interpretovatelnost predikce (Thuiller et al. 2003,
Kubošová 2010). GLA a GAM poskytují velmi dobré modely predikce ale GLM
poskytují vetší toleranci pro různé distribuční vlastnosti vysvětlovaných proměnných,
jsou více transparentní a lépe interpretovatelné (Guisan et al. 2002). Pro vytvoření P/A
modelu byla tedy zvolena metoda GLM.

9.2.2. Výběr proměnných
Obecně přijímanou teorií je, že výskyt montánních a boreomontánních druhů
v pískovcových oblastech je způsoben klimatickou inverzí (Härtel, Marková 2005,
Sádlo et al. 2007, Härtel 2008). V důsledku toho byly pro vytvoření prediktivních
modelů vybrány faktory, které ovlivňují teploty a vlhkost. Těmi jsou: index tepelného
počitku, index vlhkosti, potenciální sluneční radiace a akumulační průtok. Protože je
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za důležitý faktor, ovlivňující výskyt těchto druhů považována také okolní vegetace
(Beer 2007), tak pro vytvoření modelu byla použita i vegetační typologie.
Nezanedbatelnou funkci má i geomorfologie a od ní odvozené vlastnosti prostředí jako
jsou sklon, orientace, plocha povrchu, konvergence, hemisférický zástin, ve kterém se
snoubí vliv geomorfologie i vegetace a vzdálenost ke dnu údolí.

9.2.3. Výsledky modelů
Použité modely se shodly na dvou proměnných, které velkou měrou ovlivňují
distribuci druhu. Těmito proměnnými jsou vegetační typologie a vzdálenost ke dnu
rokle. Zde ale nastává problém, nelze totiž úplně vyloučit, že H. selago roste
i ve větších výškách nade dnem, ale že tyto lokality nebyly objeveny. Pravděpodobně
nezbývá nic jiného, než se spolehnout na dobrý zrak a pečlivost při ověřování a hledání
dalších lokalit. Oba modely přiřadily velkou důležitost i vlhkosti, ale každý model zvolil
jinou proměnnou, která se k vlhkosti vztahuje. U prezenčního modelu, to je
akumulovaný odtok, který vyjadřuje velikost oblasti ze které je do konkrétního místa
akumulována voda, ale i živiny. U prezenčně absenčního modelu to je vlhkostní index.
Prezenční model poukazuje i na vliv zastínění oblohy a potenciální solární radiace.
GLM a srovnání stanovištních podmínek naměřených v terénu navíc prokázali i značný
vliv sklonu. Tyto faktory tedy nejvíce ze všech proměnných použitých pro vytvoření
modelů nejvíce ovlivňují distribuci druhu H. selago v inverzních roklích NPČŠ.
Typická lokalita umožňující svými stanovištními podmínkami výskyt druhu
H. selago se tedy nachází ve spodní části roklí a má nízkou hodnotu vlhkosti. Také patří
do vegetačních jednotek skeletová jedlová bučina, svěží smrková jedlina, kamenitá
kyselá jedlová bučina, vlhká jedlová bučina, podmáčená smrková jedlina, nebo kyselá
bučina. Dále je charakterizuje zastínění lokality 60 % a více a nízká potenciální sluneční
radiace. Zajímavé jsou nízké hodnoty vlhkosti (v porovnání s ostatními lokalitami
ve spodních částech roklí) charakterizující lokality s H. selago. Tyto nízké vlhkosti lze
ale jednoduše vysvětlit výskytem na skalách, a to je zřejmě zapříčiněno snahou
o vyhnutí se kompetici.
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9.2.4. Hodnocení modelů
Prezenční modely jsou hodnoceny pomocí metody ROC a hodnoty AUC, která
říká, jak se distribuce druhu liší od náhodného rozložení (Phillips et al. 2006). Toto
hodnocení ale nevypovídá o kvalitě modelu (Heumann et al. 2011). Z tohoto důvodu
byla i pro prezenční model využita data o absenci druhu a s jejich pomocí byla
spočítána hodnota Kappa, která vyjadřuje chybovost modelu. Tyto metody také
umožňují srovnání prezenčního a prezenčně absenčního modelu.
Podle obou použitých hodnotících metod dosahuje přesnější predikce prezenční
model (AUC = 0,97 a Kappa = 0,52). Prezenčně absenční model dosáhl vysoké hodnoty
AUC, ale podle hodnoty Kappa lze sílu jeho predikce označit jako slabou (AUC = 0,94
a Kappa = 0,06). Z tohoto porovnání je možné vyvodit, že počet 36 lokalit výskytu
je pro prezenčně absenční model nedostačující a nízká predikční síla tohoto modelu
je zapříčiněna malým počtem údajů. Stockwell a Peterson (2002) doporučují pro
optimální úspěšnost predikce nejméně 100 lokalit. Při malém počtu lokalit je tedy
vhodnější využít prezenční model. Využití obou těchto hodnotících metod, a srovnání
jejich výsledků, také poukazuje na nevhodnost využívání hodnoty AUC pro posuzování
kvality modelu (Lobo et al. 2008).
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10. Závěr

V Národním parku České Švýcarsko roste H. selago v nejnižších nadmořských
výškách svého rozšíření na území České republiky. To je umožněno specifických
klimatem pískovcových skalních měst. Pro výskyt tohoto druhu nejsou ale limitující
pouze klimatické podmínky. Velkou roli zde hraje kombinace stanovištních podmínek
v inverzních roklích. Těmi nejdůležitějšími jsou: vlhkost, okolní vegetace, sklon
a umístění lokality ve výškovém gradientu rokle. Příkladným typem stanoviště druhu
H. selago je tedy lokalita ve spodní části rokle, která se nachází na skále nebo balvanu
s omezeným množstvím půdního substrátu, což omezuje vlhkost a v zimě způsobuje
větší promrzání substrátu u kořenů. Růst na skalním substrátu je tedy zřejmě strategie
pro snížení konkurence s okolní vegetací.
Druh H. selago je řazen mezi ohrožené druhy (Procházka 2001) a je tedy dobrou
zprávou, že za dobu 4 let zanikla na území NPČŠ pouze jedna lokalita tohoto druhu.
Ta byla umístěna na kameni uprostřed řeky Křinice a byla stržena povodní. Nyní je tedy
v NPČŠ známo 36 lokalit. Průzkum lokalit vytipovaných pomocí vytvořených
prediktivních modelů, by měl pomoci odhalit další lokality druhu, o kterých se doposud
neví. Větší informovanost o výskytu a stanovištních nárocích, tak může vést ke zlepšení
ochrany druhu.
Co se týká systematického členění druhu H. selago, do budoucna by bylo
zajímavé tento druh prozkoumat z genetického hlediska. Všechny tři hlavní názory
(H. selago představuje jeden nediferencovaný druh, skládá se z několika poddruhů,
nebo je tvořen několika druhy) jsou totiž založené pouze na morfologických znacích
(Kukkonen 2000).
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12. Seznam příloh
Příloha 1: Lokality druhu H. selago v NPČŠ.
Příloha 2: Seznam zkratek k Obrázku 13 a 14
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Příloha 1: Lokality druhu H. selago v NPČŠ
Název

Lokalita

Souřadnicový systém S – JSTK
Křovák

Hup 1
Hup 2
Hup 3
Hup 4
Hup 6
Hup 8
Hup 9
Hup 10
Hup 12
Hup13
Hup 14
Hup 15
Hup 16
Hup 18
Hup 19
Hup 20
Hup 21
Hup 23
Hup 24
Hup 38
Hup 39
Hup 41
Hup 42

Mezní důl, blízko Dolského mlýna
blízko Hadí pramen
Křepelčí důl
Kachní potok
Kamenický mlynářský důl
Krahujčí důl
Táborový důl
Malý vlčí potok
Střelecká dolina
v řece Křinici, Pod praporem (*1)
Malý Vlčí potok
Pryskyřičný důl
Křepelčí důl
Volský důl
Volský důl
Volský důl
Volský důl
pod Dravčími skalami
Arnoltice
Kachní potok
Divoká soutěska
Ve strži
Mezní důl

-736583.0
-732439.1
-728801.5
-738904.1
-729556.6
-733256.7
-731620.1
-729371.6
-736355.9
-728666.8
-729567.2
-731332.2
-728839.3
-730928.0
-730871.5
-730981.8
-731038.5
-731739.4
-742851.5
-738897.8
-740075.2
-737813.6
-736589.9

-958741.0
-952217.4
-949964.5
-956479.4
-953789.4
-954302.4
-955966.5
-950793.3
-954623.0
-952026.9
-950794.7
-954935.8
-949981.7
-951433.4
-951520.8
-951424.6
-951467.7
-953080.3
-958116.2
-956498.3
-955925.5
-957104.1
-958774.2

Hup 45
Hup 46
Hup 47
Hup 48
Hup 50
Hup 51
Hup 52
Hup 53
Hup 54
Hup 55
Hup 56
Hup 57
Hup 58
Hup 59

Hluboký důl
Mlýnská rokle
Malý Vlčí potok
Velký pruský tábor
Velký pruský tábor
Velký můstkový důl
Červený potok
Kachní potok
Kachní potok
Divoká rokle (Hřebcový důl)
Turistický most
Pytlácká rokle
Kachní potok
Mezní důl

-736543.8
-734888.2
-729551.8
-729562.2
-729562.2
-730422.3
-731381.6
-738863.0
-738772.7
-731065.9
-729600.6
-732742.4
-732742.4
-736567.0

-955474.6
-955064.2
-950785.6
-950672.9
-950652.6
-953902.1
-953377.0
-956878.4
-956975.9
-953287.2
-950906.0
-953307.8
-953307.8
-958808.5

Hup 5
Hup 7
Hup 11
Hup 17
Hup 22
Hup 25
Hup 26
Hup 27
Hup 28
Hup 29
Hup 30
Hup 31
Hup 32
Hup 33
Hup 34
Hup 35
Hup 36
Hup 37
Hup 40
Hup 43

Soudkový důl
Kamenický mlynářský důl
Mezní důl
u Prostředního mostu
Černá brána
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
mezi Křinicí a Jankovým kopcem (*2)
soutok Suché Kamenice a Janovského potoku
Divoká soutěska
blízko Hadího pramene (*3)

-734347.5
-732755.8
-736692.1
-730478.8
-732592.1
-733460.2
-733373.6
-733304.3
-733252.4
-733197.0
-733162.4
-733460.2
-733359.7
-733304.3
-733228.2
-733197.0
-733470.6
-743865.9
-739746.7
-732606.7

-953771.8
-954341.2
-958967.5
-950939.7
-953060.9
-953355.5
-953376.2
-953379.7
-953355.5
-953310.5
-953258.5
-953424.7
-953435.1
-953445.5
-953452.4
-953390.1
-953300.1
-956199.3
-956073.8
-952187.2

Stav
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 ověřeno
2010 nový
2010 nový
2010 nový
2010 nový
2010 nový
2010 nový
2010 nový
2010 nový
2010 nový
2012 nový
2012 nový
2013 nový
2013 nový
2013 nový

nález
nález
nález
nález
nález
nález
nález
nález
nález
nález
nález
nález
nález
nález

nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno
nenalezeno

(*1) Zničeno povodní 7. 8. 2010.
(*2) Je pravděpodobné, že se rostliny nacházely
blízko řeky Křinice a byly odstraněny povodní.
(*3) Pravděpodobně identické s nalezenou
lokalitou blízko Hadího pramene
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Příloha 2: Seznam zkratek k Obrázku 13 a 14

celk E0
celk E1
celk E2

celková pokryvnost mechového patra
celková pokryvnost bylinného patra
celková pokryvnost keřového patra

Agr cap1
Bet pen2
Ble spi1
Bra pin1
Car bri1
Car ech1
Des ces1
Dig pur1
Dry car1
Dry dil1
Fag syl1
Fag syl2
Fag syl3
Hup sel1
Jun eff1
Luz pil1
Phe con1
Pic abi1
Pic abi2
Pic abi3
Pin syl1
Pol vul1
Pru vul1
Sor auc1
Sphagnu0
Tri eur1

Agrostis capillaris
Betula pendula
Blechnum spicant
Brachypodium pinatum
Carex brizoides
Carex echinata
Deschampsia cespitosa
Digitalis purpurea
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Huperzia selago
Juncus effusus
Luzula pilosa
Phegopteris connectilis
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Pinus sylvestris
Polypodium vulgare
Prunella vulgaris
Sorbus aucuparia
rod Sphagnum
Trientalis europaea

bylinné patro
keřové patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
keřové patro
stromové patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
keřové patro
stromové patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
bylinné patro
mechové patro
bylinné patro
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