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Abstrakt
Cílem bakalářské práce bylo s využitím řízené klasifikace a ukazatelů
krajinných metrik analyzovat vývoj krajinného pokryvu a stavu krajiny
v Krkonošském národním parku mezi lety 1999 a 2007. Po klasifikaci metodou
Maximum likelihood na základě legendy, která měla 8 kategorií (5 typů vegetace,
orná půda, vodní plochy, ostatní plochy), následovala analýza překryvu,
vyhodnocení změn land cover a tvorba map stavu a změn krajinného pokryvu.
Změna stavu krajiny a jejích složek byla hodnocena s využitím krajinných metrik
v software Fragstats. Celková přesnost klasifikace pro snímky z roku 1999 byla
81,50% a pro snímky z roku 2007 83,25%. Na základě zjištěných informací je
možné říct, že v daném časovém období přibylo lesních porostů a v jejich druhové
skladbě přibývá listnatých porostů. Při hodnocení krajinných metrik byla
zaznamenána změna k méně různorodé krajině. Jak v roce 1999, tak v roce 2007
byl krajinnou matricí les.

Klíčová slova: řízená klasifikace, krajinný pokryv, krajinné metriky, SPOT,
FRAGSTATS, Krkonošský národní park

Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyse of land cover and landscape
state in the Krkonoše Mountains National Park between 1999 and 2007, using
supervised classification and landscape metrics calculation. After the
classification (Maximum likelihood algorithm) based on legend with 8 categories
(5 types of vegetation, arable land, water areas, other areas), overlay analysis was
performed by change detection and map sof land cover state and changes were
created. The changes of the landscape and landscape components state were
evaluated using landscpae metrics in software Fragstats. The overall accuracy for
the image from 1999 was 81,50% and for the image from 2007 83,25%. Based on
results i tis possible to conclude, that the area of forests increased and as fr the
species composition the share of deciduous forests increased during this time

period. Shift to a less diverse landscape was recorded based on landscape metrics
evaluation. Coniferous forests comprised the landscape matrix in 1999 and also in
2007.

Key words: supervised classification, land cover, landscape metrics, SPOT,
FRAGSTATS, The Krkonoše Mountains National Park
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Přehled použitých zkratek
CNES

Centre National d’Etudes Spatiales

CA

Class Area

DPZ

Dálkový Průzkum Země

KRNAP

Krkonošský Národní Park

LDI

Landscape Division Index

LHP

Lesní Hospodářské Plány

LPI

Largest Patch Index

MPE

Mean Patch Edge

MPS

Mean Patch Size

NDVI

Normalized Differential Vegetation Index = normalizovaný
rozdílový vegetační index

NIR

Near Infrared

NP

Number of Patches

RED

červená oblast spektra

RVI

Ratio Vegetation Index

SHAPE

Shape index

SHEI

Shannon's evenness index

SHDI

Shannon's diversity index

TE

Total Edge

VIS

Visible channel

WMS

Web Map Service

9

Seznam obrázků a tabulek
Obr. 1: Spektrální křivka vegetace .................................................................................... 14
Obr. 2: Znázornění vybraných krajinných metrik ............................................................. 22
Obr. 3: Přehledová mapa zájmového území ..................................................................... 28

Tab. 1: Základni charakteristiky družic SPOT 4 a SPOT 5 .............................................. 30
Tab. 2: Celkové rozlohy tříd krajinného pokryvu v zájmovém území v roce 1999 .......... 40
Tab. 3: Celkové rozlohy tříd krajinného pokryvu v zájmovém území v roce 2007 .......... 40
Tab. 4: Změny krajinného pokryvu v zájmovém území mezi lety 1999 a 2007 ............... 40
Tab. 5: Změny mezi jednotlivými kategoriemi krajinného pokryvu v zájmovém území
mezi lety 1999 a 2007 ....................................................................................................... 41

Seznam příloh
Příloha 1: Výsledky hodnocení přesnosti.......................................................................... 51
Příloha 2: Mapa krajinného pokryvu zájmového území v KRNAP v roce 1999 .............. 52
Příloha 3: Mapa krajinného pokryvu zájmového území v KRNAP v roce 2007 .............. 53
Příloha 4: Mapa stabilních ploch zájmového území v KRNAP mezi lety 1999 a 2007 ... 54
Příloha 5: Mapa změn krajinného pokryvu zájmového území v KRNAP mezi lety 1999 a
2007 .................................................................................................................................. 55
Příloha 6: Krajinné metriky pro roky 1999 a 2007 ........................................................... 56

10

1. ÚVOD
I v přísně chráněném území, jako je Krkonošský národní park, probíhají
neustále určité přirozené i antropogenně podmíněné změny v celkové rozloze,
rozmístění i složení vegetace a je dobré tyto změny monitorovat a zhodnotit jejich
rozsah a význam. Zejména rozsáhlá devastace lesa v 70. a 80. letech minulého
století, způsobená znečištěním ovzduší, dosud doznívá a její důsledky i nápravu je
třeba sledovat.
Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje vybraných kategorií pokryvu
v Krkonošském národním parku mezi lety 1999 a 2007, s využitím řízené
klasifikace družicových snímků SPOT 4 a 5 a následná analýza změn krajinných
metrik u těchto kategorií v software Fragstats.
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, metodologickou část a
část s výsledky. V teoretické části jsou definovány základní principy dálkového
průzkumu Země a krajinné ekologie. V metodické části jsou popsány použité
metody práce včetně datových zdrojů a použitý software. V poslední části jsou
popsány a diskutovány výsledky včetně vyhodnocení vývoje ve sledovaném
období. Výstupem práce jsou také mapy krajinného pokryvu zájmového území
v obou letech a mapa změn.

2. DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ
K popisu dálkového průzkumu Země se váže mnoho definic. Obecně se
jedná o získávání dat a informací (kvalitativních i kvantitativních) o objektech
pomocí měřících přístrojů, které nejsou ve fyzickém kontaktu se zkoumanými
objekty (Dobrovolný 1998). Podle Koláře (1997) je pro dálkový průzkum
charakteristické, že není omezen jen lidským vnímáním, ale námi využívané
přístroje umožňují registrovat jevy a údaje pro člověka nepostižitelné a navíc
nabízejí možnost vyjádřit naměřené hodnoty číselně. Můžeme tak pojmenovat
měření elektromagnetického záření vyzařovaného nebo odraženého zkoumaným
objektem. Elektromagnetické vlny nejsou při pohybu ve vhodném prostředí příliš
zeslabovány a navíc nabízejí široký rozsah mnoha řádů vlnových délek.
11

2.1 Spektrální odrazivost
Elektomagnetické záření jako takové je při průchodu atmosférou Země a po
svém dopadu na povrch Země modifikováno. Podle Dobrovolného (1998) závisí
intenzita odraženého krátkovlnného a intenzita emitovaného dlouhovlnného
záření na těchto faktorech:


Druh látky či objektu (např. chemické složení)



Fyzikální stav objektu (např. obsah vody)



Stav okolí objektu (např. propustnost atmosféry)
Campbell (2002) uvádí, že spektrální odrazivost můžeme chápat jako

veličinu, která udává množství odraženého záření. Udává se v procentech a
definujeme ji pomocí poměru intenzity záření odraženého a intenzity záření
dopadajícího na jisté vlnové délce.
Každá látka na zemském povrchu má svoji vlastní spektrální
charakteristiku, která je ovlivňována kromě vnitřních charakteristik látky také
vnějšími vlivy. Takovými vlivy myslíme např. atmosférické vlivy nebo interakce
záření na zemském povrchu (Dobrovolný 1998).
Pro každý objekt nebo látku na zemském povrchu je možné sestavit
spektrální křivku odrazivosti, kterou chápeme jako průběh závislosti mezi
vlnovou délkou (osa x) a odrazivostí zkoumaného objektu (osa y). Průběh této
závislosti můžeme označit jako typický pro daný objekt (Campbell 2002).
Dobrovolný (1998) píše, že praktické využití spektrální křivky odrazivosti
můžeme nalézt pro identifikaci povrchu. Vybereme vlnovou délku, v které se
povrch na snímku zobrazuje nejlépe. Nebo můžeme vybrat interval, v kterém se
povrch nejlépe odlišuje od svého okolí a ostatních povrchů.
Pomocí spektrální křivky a charakteristického spektrálního chování
můžeme pro každý objekt nebo typ povrchu odvodit spektrální příznak. Tyto
příznaky jsou pro daný povrch typické.
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2.1.1 Spektrální projev vody
Voda je oproti jiným povrchům a materiálům, které zkoumáme mnohem
více homogenní. Odrazové vlastnosti vody se liší se změnou skupenství.
V kapalném skupenství je její odrazivost velmi nízká, a to ve všech vlnových
délkách. Kalná voda dosahuje celkově vyšších hodnot odrazivosti, než voda
čistá.Odrazivost sněhu a ledu lze od kapalné vody rozeznat velmi dobře
v pásmech viditelného a blízkého infračerveného spektra, kde mají na rozdíl od ní
velkou odrazivost. Největší odrazivost ze všech prvků má čerstvě napadlý sníh.
Velký vliv má voda na povrchy, v kterých se vyskytuje. Svou odrazivostí se velmi
odlišují povrchy suché a povrchy mokré. (Campbell 2002)

2.1.2 Spektrální projev vegetace
Spektrální projev vegetace je velmi důležitý, protože se nachází na
snímcích zemského povrchu velice často, kromě pouštních oblastí, oblastí
permafrostu a zastavěných oblastí téměř všude. Její odrazivost je ovlivněna
strukturou vegetačního krytu i struktura jednotlivých části rostlin, půdním
složením, obsahem chlorofylu a samozřejmě obsahem vody (Dobrovolný 1998).
Podle vlnové délky můžeme rozdělit vegetaci na 3 oblasti (Campbell
2002):
1. Oblast pigmentační absorpce (0,4 – 0,7 µm):
Zde mluvíme o spektrálním chování listů vegetace ve viditelném spektru,
přičemž důležité jsou právě pigmentační látky listů (chlorofyl). Chlorofyl
pohlcuje z velké části (70 – 90%) červenou a modrou část spektra, pro
potřebu fotosyntézy. Naopak mezi absorpčními pásy v těchto pásmech se
v zelené části nachází maximum odrazivosti. Proto vidíme rostliny ve
vegetačním období zeleně (Dobrovolný 1998).
2. Oblast buněčné struktury (0,7 – 1,3 µm):
V této oblasti odrazivost vegetace prudce narůstá už od vlnové délky 0,7
µm. Odrazivost je ovlivněna morfologickým utvářením listů jednotlivých
13

druhů rostlin, které je u nich velmi proměnlivé (např. listy jehličnanu –
jehlice mají velice odlišnou strukturu od listů listnatých porostů). Díky
tomu, v této oblasti můžeme velmi dobře rozeznávat plochy pokryté
vegetací od ostatních ploch a také zároveň odlišit jednotlivé druhy
vegetace, které si ve viditelném spektru mohou být velice podobné
(Dobrovolný 1998).
3. Oblast vodní absorpce (1,3 – 3 µm)
V této části spektra můžeme mluvit o nepřímé úměrnosti odrazivosti vůči
obsahu vody v listech. Projevují se zde tedy změny ve vodním obsahu
listů, tj. vodní stres rostlin.
Lokální maxima odrazivosti můžeme pozorovat u vlnových délek 1,6 µm
a 2,2µm.
Obr. 1: Spektrální křivka vegetace

Zdroj: upraveno dle Scottish Government (2009)
Spektrální projevy vegetace mohou být také nápomocny u
zjišťování složení půdy nebo výskytu některých minerálů a hornin
(Campbell 2002).
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Jako příklad uvádí Dobrovolný (1998) nedostatek železa a hořčíku.
Ten má za následek snížení obsahu chlorofylu a žloutnutí listů, místo
klasické zelené.
Při porovnání odrazivosti jehličnatého a listnatého lesa můžeme zjistit, že
mají spektrální křivku velice podobnou. Pouze u jehličnatého lesa je
odrazivost v rámci jednotek procent větší. K výraznému odlišení může
pomoci snímkování zájmového území v období podzimních měsíců, kdy je
množství zeleného barviva u listnatých porostů nulové nebo minimální,
zatímco u jehličnatých ho zaznamenáme.

2.1.3 Spektrální projev půd

Z hlediska spektrálních vlastností je půda povrchem značně heterogenním.
Dobrovolný (1998) píše, že spektrální vlastnosti půd jsou ovlivňovány několika
faktory:


Minerálním složením



Půdní vlhkostí



Obsahem organických látek



Texturou půdního povrchu
Obsah vody, kterým jsou půdy nasyceny, se projevuje následně, vyšší

vlhkost půdy způsobí, že má menší odrazivost, přičemž můžeme říct, že obsah
půdní vláhy velmi silně koreluje s texturou půdy. Uvedeno na příkladě to
znamená, že hrubé písčité půdy s nízkým obsahem půdní vláhy budou mít vyšší
odrazivost, naproti tomu špatně odvodňované půdy s jemnozrnnou strukturou,
budou mít odrazivost vyšší (Campbell 2002).

2.2

Vegetační indexy
Campbell (2002) uvádí, že vegetační index je ukazatelem míry přítomnosti

zelené hmoty ve vegetaci a těsně koreluje s obsaženým množstvím biomasy.
Zároveň je tedy ukazatelem míry zdravotního stavu vegetace.
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Při jeho výpočtech se využívá rozdílné odrazivosti vegetace ve viditelné
červené (RED) části spektra (rozmezí 0,6 – 0,7 µm) a blízké infračervené (NIR)
části spektra (kolem 0,8 µm).
Rozlišujeme několik vegetačních indexů. Elvidge a Chen (1995) uvádí tyto
dva:
1. Jednoduchý poměrový vegetační index RVI:

Pokud není k dispozici červené pásmo, může být použit výpočet

Pokud mají pásma NIR a RED stejnou nebo podobnou odrazivost, blíží se
výsledné hodnoty RVI indexu číslu 1. To je velmi časté např. u holých půd.
Výsledná hodnota RVI není omezená. Obecně platí, že vysoké hodnoty tohoto
indexu jsou kolem čísla 30.

2. Normalizovaný diferenční vegetační index NDVI:

I zde se může při absenci červeného pásma uplatnit následující nahrazení:

Earth Observatory (2014) uvádí, že po spočítání NDVI indexu, dostane
každý pixel číslo v rozpětí od minus jedna (-1) do plus jedna (+1), přičemž
záporné hodnoty a hodnoty kolem nuly indikují listy bez zelené hmoty nebo
žádnou vegetaci a hodnoty blížící se plus jedné (0,8 a více) indikují vysokou
hustotu zelených listů.
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Zdravá vegetace absorbuje většinu viditelného záření, které na ni dopadne.
Nezdravá nebo řídká vegetace naopak odrazí více viditelného a méně blízkého
infračerveného záření.

2.3

Automatická klasifikace
Při automatické klasifikaci je využívána výpočetní technika a vhodný

software. Pokud ji používáme, tak většinou na složitější data, s větším výstupním
počtem tříd a také vícerozměrnými datovými soubory. Tato klasifikace se právě
použitím výpočetní techniky liší od vizuální interpretace, kdy dané třídy
přiřazujeme na základě vizuálního kontaktu. Vizuální interpretace je vhodná
pouze pro malý počet tříd a obrazy s nízkou rozměrností. Jelikož se jedná o
subjektivní zpracování, výsledky se při této klasifikaci mohou velmi lišit při
zpracování různými osobami
Kolář (2008a) uvádí, že klasifikace je důležitá metoda rozdělení
obrazového souboru (zejména vícerozměrného). Během celého procesu
klasifikace jsou postupně všechny naměřené hodnoty v datovém souboru s X
řádky a Y sloupci přiřazovány do jedné z předem připravených tříd. Důležité je, že
musí platit, že všechny prvky těchto tříd nepřísluší do více než jedné z určených
tříd. Přitom dohromady obsahují všechny naměřené hodnoty a žádné jiné hodnoty
se zde nevyskytují.

2.3.1 Klasifikační pravidlo a příznaky
Kolář (2008) definuje klasifikační pravidlo jako vztah, kdy se určitým
hodnotám parametrů přiřadí velikost měření radiační veličiny ve všech složkách
klasifikovaného obrazu. Podle tohoto vztahu se stanoví příslušnost k jedné
z hledaných tříd. Klasifikátorem se rozumí algoritmus, podle něhož se zařazování
provádí.
Příznakem nazýváme měřené veličiny nebo jejich kombinace, které se
využívají při sestavování klasifikačních pravidel pro určení tříd. Takovým
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příznakem můžeme rozumět např. velikosti pixelu nebo míra textury. Rozlišujeme
několik typů příznaků:


Spektrální – vyjadřuje vlastnost objektu odlišit se spektrálním chováním
od ostatních, tedy vyjadřuje odrazivé a vyzařovací vlastnosti daného
povrchu a jeho emisivitu v různých vlnových délkách



Polarizační – vyjadřuje spektrální příznak měřený v polarizační rovině



Prostorové – příznaky, které jsou závislé na změně souřadnic



Časové – představují časový průběh spektrálních a prostorových příznaků

2.3.2 Řízená klasifikace
Zpracování obrazu SPOT5 se provádí kvůli rozlišení jednotlivých prvků
land cover. Při řízené klasifikaci je nejprve výhodné použít vyrovnání pomocí
histogramu k rozdělení pixelů tak, aby byl podobný počet pixelů v každé skupině.
Toto rozdělení dokáže separovat pixely do jasných skupin i pokud jsou hodnoty
některých pixelů hodně vzdáleny od ostatních. Výsledný efekt pomůže
k vizuálnímu odlišení některých kategorií při následné řízené klasifikaci (Dumas,
Jappiet, Tatoni 2008).
Řízená klasifikace je proces, při kterém se pomocí klasifikačních pravidel
určuje příslušnost každého obrazového objektu (pixelu) příslušnost k jedné
z hledaných, uživatelem určených, tříd. Při řízené klasifikaci se nejprve určí
tréninkové plochy. Představit si pod nimi můžeme plochy, které může uživatel
sám spektrálně rozlišit. Jak píše Kolář (1997), pro dobrou klasifikaci je důležité,
aby byla sebraná data reprezentativní a kompletní.
Software Geomatica nabízí tři algoritmy řízené klasifikace (PCI Geomatics
2014):


Parallelepiped – funguje na základě směrodatné odchylky od
průměrných hodnot vybraných tříd. Pokud hodnota pixelu leží
mezi horní a spodní hranicí třídy, spadá do této třídy. Pokud
hodnota náleží do více tříd, je pixel přiřazen do poslední uložené
třídy. Oblasti, které nespadají do žádné třídy, jsou hodnoceny jako
neklasifikované.
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Minimum distance – neklasifikované pixely jsou zařazeny do tříd
na základě spočítané vzdálenosti od zařazených pixelů.



Maximum likelihood – počítá pravděpodobnost, že daný pixel
spadá do určité třídy. Každý pixel je přiřazen třídě, která má
největší pravděpodobnost, že do ní daný pixel patří. Může být
vybrána hranice pravděpodobnosti. Ta, pokud není překročena,
zařadí pixel jako neklasifikovaný.

Celková přesnost klasifikace se musí vyhodnotit pomocí testovacích ploch,
které se musí od tréninkových ploch lišit. V software Geomatica existuje nástroj
Accuracy assessment, který hodnotí přesnost klasifikace pomocí náhodných bodů,
které uživatel zařazuje do třídy prvků. Tyto náhodné body se přiřazují ke třídám
prvků na podkladu, který může být v daný moment přesnější (ale nevhodný pro
klasifikaci). Takovým podkladem mohou být např. archivní letecké snímky
z daného roku. V následně získaných reportech se dá vyhodnotit přesnost
klasifikace.

2.4

Zhodnocení a předpříprava dat

Aby mohla být data použita, musí být posouzena jejich správnost a
případně následně provedeny odpovídající korekce, které data uvedou do stavu
vhodného k následné práci (Dobrovolný 1998).

2.4.1 Zhodnocení kvality dat
Všeobecnou kvalitu družicových dat vyjadřujeme pomocí tří hlavních
faktorů (Kolář 2008):


Územní pokrytí
Je dáno rychlostí pořizování dat (rychlost družic pro DPZ je 7,2 km/s) a
šířkou záběru. Z hlediska aktuálnosti používaných dat je důležité posoudit
termínové rozlišení, které udává dobu (frekvenci), za jakou družice pořídí
snímky stejného místa (Kolář 2008).

19



Geometrická kvalita
Je vyjádřena velikostí pixelu, která zároveň vyjadřuje prostorové rozlišení
a modelem pořizování dat. Tento model ovlivňuje polohovou přesnost
jednotlivých měření intenzity záření (Kolář 2008).



Informační obsah
Závisí na reliéfu a kontrastu topografických objektů v mapované krajině.
Ovlivňuje ho také prostorová a spektrální rozlišovací schopnost
pořizovacího skeneru (Kolář 2008).
Hodnocení spektrálního rozlišení družicových snímků je vhodné (a
možné) u multispektrálních datových souborů (tzn. ne u
monochromatických a černobílých). Hodnotí se zde počet spektrálních
pásem a jejich záběr (Campbell 2002).

2.4.2 Atmosférické korekce
Snímky musí projít atmosférickými a geometrickými korekcemi. Podle
Dobrovolného (1998) způsobují efekty atmosféry to, že hodnoty naměřené
distančním způsobem neodpovídají realitě. Těmito zkreslujícími jevy jsou hlavně
pohlcování, rozptyl ve vodních kapičkách, plynech, aerosolech a pevných
částicích.
Hadjimitis and col. (2010) píše, že před přijetím zemského záření
satelitem, dochází k interakci záření s atmosférou. Tato interakce je silnější u
záření z nesvítivých povrchů, jako je např. voda nebo vegetace. Problém je tedy
významný a znatelný zvláště při použití multispektrálních družic pro monitoring
v zemědělství, lesnictví nebo při studiu využití půd.
Dobrovolný (1998) udává, že po odstranění zkreslujících procesů
atmosféry získáme z naměřených dat tzv. absolutní hodnoty odrazivosti a
vyzařování objektů. Ty nám následně pomohou vyjádřit některé jejich vlastnosti
v kvantitativní podobě. Jedná se např. o určení množství biomasy, povrchové
radiační teploty nebo vodního obsahu.
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2.4.3 Geometrické korekce
Geometrické korekce se používají tehdy, pokud vzájemná poloha v obraze
(na snímku) neodpovídá skutečnosti, tedy nesouhlasí měřítko. To následně vadí
zjišťování vztahů (vzdáleností, ploch) mezi objekty.
Při vyhlazování náhodných chyb je vhodné použití rektifikace, která
probíhá pomocí sběru vlícovacích (identických) a kontrolních bodů, volbě stupně
transformace a následným výpočtem transformačních rovnic a následném
nevzorkování obrazu dle zvoleného algoritmu. Dobrovolný (1998) uvádí tři
nejběžněji používané algoritmy – metodu nejbližšího souseda, bilineární
interpolaci a kubickou konvoluci.
Chyby způsobené topografickým zkreslením nejsou významné u družic
LANDSAT a SPOT (zde chyba pouze 4m na 100m výšky) (Kolář, Halounová,
Pavelka 1997).
U systematických chyb se provádějí georeferenční korekce, kde jsou
předem známá zkreslení z charakteristik čidla a nosiče.

3. KRAJINNÁ EKOLOGIE
Jak píše Balej (2011), krajina jako holistický supergeosystém se skládá
z krajinných prvků a komponent. Forman a Godron (1993) ji popisují jako
ekologicky heterogenní území, složené ze specifické soustavy ekosystémů, které
jsou ve vzájemné interakci. Tento koncept se od tradičních pojetí liší právě
zaměřením na interakci mezi ekosystémy.
Prvek je v krajině podřadnou částí komponentu, je to její nedělitelná část a
tedy jednotka nultého řádu. Komponenty krajiny se sestávají z více prvků,
přičemž na prvky i na komponenty lze nahlížet jako na součásti biotického,
abiotického, hybridního či socioekonomického geokomplexu. Jako prvky
nejčastěji vystupují land cover a land use areály, tedy plošky. Prvky se spolu s
komponenty nacházejí v relativně stálých vazbách a vytvářejí tak určitý
hierarchický pořádek, tedy strukturu krajiny. Lze rozlišovat strukturu prostorovou
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a časovou. Časová struktura krajiny indikuje proměnlivost struktury krajiny
během různě dlouhých časových období. (Balej 2001)
V krajinné ekologii můžeme mluvit o tzv. dichotomii, což znamená
rozdělení celku (krajiny) do více, vzájemně se nepřekrývajících částí, plošek.
(Zonnevald 1999).
Zonnevald (1999) dělí krajinu z hlediska jejího využití a zásahů člověka na
tyto druhy:


Čistá přírodní krajina



Extenzivní zemědělství a pastevectví



Intenzivní moderní zemědělství



Městská a průmyslová krajina

3.1

Krajinné metriky a jejich charakteristiky
V severoamerickém přístupu, dle jeho zástupců Formana a Godrona

(1993), skladba a konfigurace těchto plošek, koridorů mezi nimi a charakter
matrice tvoří jedinečnou mozaiku krajiny, zvanou pattern. Pojem matrice zde
chápeme jako plošně převládající a případně nejvíce propojený typ krajinné
složky, která hraje dominantní roli ve vývoji a fungování krajiny.
Obr. 2: Znázornění vybraných krajinných metrik

Zdroj: Krönert, R., Steinhardt, M., Volk, M., eds. (2001), cit. v Balej (2011).

Balej (2011) píše, že je důležité porovnávat typologicky stejná území a
krajinné metriky nelze aplikovat na různá modelová území. Jako příklad uvádí
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horskou a zemědělskou krajinu. V případě porovnávání stejného území v různých
časových obdobích tento problém odpadá.
Koncept krajinných metrik by se měl vnímat v širších souvislostech a
vazbách na další prvky či oblasti. Měl by být doplněn minimálně o kvalitativní
aspekty přírodních a sociálních komponent. (Lipský 1998, 1999)
Ukazatelů krajinných metrik existuje celá řada. Mohou se počítat na 3
úrovních:


Úroveň jednotlivých plošek



Úroveň jednotlivých krajinných tříd – složené z plošek



Úroveň celé krajiny (landscape) – složená z krajinných tříd

Několik základních jich jmenuje Lipský (1998, 1999):


Počet tříd krajinného pokryvu – ukazatel, který ve srovnání dvou a více
časových horizontů znázorňuje změny heterogenity využívání krajiny



Hustota okrajů mezi ploškami – při srovnání znázorňuje změny délky
hranice mezi jednotlivými ploškami krajinného pokryvu



Celková délka okraje



Index tvaru plošky – ukazatel vypovídající o pravidelnosti dané třídy
krajinného pokryvu



Průměrná velikost plošky – při jejím porovnání u dvou a více časových
období můžeme zjistit změnu zrna krajinného pokryvu



Shannonův index diverzity – slouží jako komplexní měřítko relativní
pestrosti tříd krajinného pokryvu a plošek a také jejich celistvosti



Shannonův index vyrovnanosti – ukazatel znázorňující změny pestrosti
plošek a tříd krajinného pokryvu, vztažený k potencionální možné
diverzně



Podíl nejvíce zastoupené krajinné třídy – stanovení krajinné matrice
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4.

ŘÍZENÁ KLASIFIKACE VEGETACE A
HODNOCENÍ KRAJINNÝCH METRIK V
LITERATUŘE
S rozvojem dálkového průzkumu Země nastaly nové možnosti hodnocení

krajinného pokryvu (land cover). S využitím metod DPZ lze analyzovat land
cover po celém světě v rozsahu od několika málo kilometrů čtverečných až po
území celých států a kontinentů, či na úrovni globální.
Již od roku 1986, kdy byla na oběžnou dráhu Země vypuštěna první
družice francouzského kosmického centra (CNES) družice SPOT 1, jsou její data
využívána k mnohým účelům. V současné době lze pořídit snímky družic SPOT 4
a SPOT 5 (Arcdata 2014a).
Velmi často se pro hodnocení land cover a jeho změn využívá řízená
klasifikace. Na základě rešerše literatury se ukazuje, že často používaným
klasifikačním algoritmem je Maximum Likelihood (Duro, Franklin, Dubé, 2012;
Casal, Sanchéz-Carnero, Sánchéz-Rodríguez, Freire, 2011; Hill, Granica, Smith,
Schardt 2007). Tato metoda byla zvolena i pro klasifikaci land cover Krkonoš.
Pro horská území byly tyto metody použity při hodnocení vývoje alpínské
vegetace v Norsku (Reese, Nystrom, Nordkvist, Olsson 2014) a Rakousku (Hill,
Granica, SMith, Schardt 2007) z dat družic SPOT. Tyto studie si kladly za cíl
zaktualizovat již stará mapování a zaznamenat změny land cover v důsledku změn
klimatu v posledních letech. V prvním případě bylo hodnoceno 12 tříd pokryvu a
v druhém 7, což může být vhodnější řešení ve smyslu dosažení větší přesnosti, ale
mohou chybět některé důležité třídy k výzkumu. V norské studii bylo dosaženo
dobrých výsledků při hodnocení sněhových, skalních nebo vodních ploch
s celkovou přesností (overall accuracy) mezi 90 – 100%. Naopak těžko
rozlišitelné byly plochy vřesovišt (3 typy dle vlhkosti) a alpských luk (zde
dosahovala přesnost pouze 35 – 50%).
Duro, Franklin, Dubé (2012) analyzovali krajinný pokryv
v Saskatchewanu v území o velikosti 80km2. Dosáhli přesnosti 87%. Nejméně
přesná byla klasifikace mokřadů, které byly nejvíce zaměňovány s pokryvem
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pobřežních rostlin. V důsledku podobné vlhkosti mohly mít podobnou spektrální
odrazivost. K analýze přesnosti bylo použito 290 kontrolních bodů pro území o
velikosti 80km2. V této studii byla využita větší hustota kontrolních bodů než
v jiných. Při detekování území náchylných k desertifikaci v Číně byla využita
klasifikaci krajinného pokryvu pomocí neřízené klasifikace metodou Isodata
(Huang, Siegfert 2006). V legendě rozlišili 13 typů pokryvu a jejich celková
přesnost byla 83% a Kappa koeficient 0,80. Pro území velikosti 2500 x 3000 km
využili 2904 kontrolních bodů, které byly rozděleny do kategorií krajinného
pokryvu dle svého procentuálního zastoupení v celkovém počtu.
Koeficient Kappa koeficient udává Boggs (2010) jako průměrný při
hodnotách 0,4 a jako dobrý při hodnotě 0,6. Boggs (2010) si ve své studii kladl za
cíl zhodnotit rozšiřování savan v Jižní Africe. Byly zde rozlišovány kompletně
holé povrchy, lesy řídké a lesy listnaté. Zajímavé je, že byly rozlišovány dva typy
listnatého lesa, což je i dle výsledků přesnosti složitější než odlišení lesa
jehličnatého a listnatého. Výsledky Kappa koeficientu se při hodnocení správnosti
pohybovaly od 0,45 do 0,93. Záleželo na typu území, typu lesa a jeho rozdělení do
podkategorií.
Vancutsem, Pekel, Evrard, Malaisse, Defourny (2009) při studii krajinného
pokryvu v demokratické republice Kongo, která měla za cíl charakterizovat vývoj
vegetačních typů na národní úrovni, vytvořili 18 kategorií land coveru s více
podkategoriemi. V této studii bylo pro území o rozloze přes dva miliony km2
použito 6000 bodů pro hodnocení přesnosti. Zajímavé je, že při hodnocení
přesnosti byly některé podobné kategorie (např. více typů lesa) sloučeny do jedné
skupiny. Pro každou kategorii krajinného pokryvu byl použit stejný počet bodů.
Celková přesnost byla 76,6%. Nejhůře dopadlo rozlišení uzavřeného listnatého
lesa a stromové savany, jejichž území při hodnocení správnosti často spadala do
jiných typů savany (bažinatá, savana s řidším stromovým krytem).
Z těchto studií se dá usuzovat, že je dobré rozdělit legendu land coveru do
kategorií, které jsou od sebe dobře rozlišitelné. Např. rozdělení jednoho typu lesa
do několika podkategorií může vést k větším nepřesnostem. K rozlišování
vegetace se často ve studiích používá NDVI index (Davranche, Lefebvre, Poulin
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2010; Wolter, Townsend, Sturtevant 2009; Vancutsem, Pekel, Evrard, Malaisse,
Defourny 2009).
Výše uvedené metody klasifikace land cover se velmi často používají
v kombinaci s hodnocením charakteristik krajinných metrik. Výsledky pak vedou
ke komplexnímu pochopení stavů a vývoje krajiny.
Krajinná ekologie vychází z toho, že existuje spojení mezi prostorovým
rozmístěním krajinných složek a procesy, které v krajině probíhají. Tyto procesy
mohou mít vliv na biodiverzitu, biochemické cykly nebo populační dynamiku.
Proto byly vytvořeny indexy krajinných charakteristik, které nám tato propojení
pomáhají pochopit. Tyto krajinné charakteristiky mohou být analyzovány
v různých nástrojích (Forman, Godron 1993).
Lu, Guldman (2012) používají Fragstats, který splnil jejich vysoké nároky
na výpočty na úrovni plošek, krajinných tříd i celého land coveru. Jejich studie se
zabývala strukturou land cover v závislosti na vzdálenosti od městského centra.
Zajímavostí je, že na závěr byl spočítán a zhodnocen Pearsonův korelační
koeficient všech indexů. Tento výpočet přináší zajímavé výsledky a ukazuje, jak
spolu navzájem korelují různé metriky a dá se tak zjistit, které metriky spolu
souvisí a navzájem se ovlivňují. Není překvapivé, že velkou propojenost prokazují
Shannon's Diversity index a Shannon's Evenness index. Spolu s nimi dobře
korelují další metriky ukazující na rozmanitost krajiny, jako je relative patch
richness nebo landscape division index.
Většina studií využívá ve svém hodnocení area maetrics jako class area
nebo number of patches, velice důležité diversity metrics jako je Shannon's
Diversity index a Shannon's Evennesse index, dále edge metrics a shape metrics,
z nichž nejčastěji používanými jsou edge density a některý ze shape indexů
(Shape index, Mean pacth perimeter ratio), popřípadě connectivity metrics
k výzkumu propojení tříd jako je patch cohesion index (Jaeger 2000, Lechner,
Reinke, Wang, Bastin 2013; Mas, Gao, Pacheco 2010; Reddy, Sreelekshmi, Jha,
Dadhwal 2013). Z výsledků bývá patrné, že metriky stejného druhu vycházejí
číselně jinak, ale při porovnání dvou území vykazují stejné nebo podobné
výsledky.

26

Reddy, Sreelekshmi, Jha, Dadhwal (2013) ve své studii posuzovali
fragmentaci lesních porostů v Indii. V této studii byly k hodnocení lesních porostů
jako vhodné metriky uvedeny tyto, Class area (CA), Number of patches (NP),
Mean patch size (MPS), Edge density (ED), Mean patch perimeter ratio (MPRR),
Largest patch index (LPI).

5. METODIKA
5.1

Zájmové území
Zájmové území se nachází v Krkonoších, v Krkonošském národním parku

(KRNAP). Krkonoše jsou regionem na severu České republiky, při hranici s
Polskem. Od roku 1963 se v jejich jádru nachází Krkonošský národní park (Vacek
2006).
V druhé polovině 20. století došlo v Krkonoších k obrovskému znečištění
ovzduší průmyslovými imisemi, což způsobilo v kombinaci se škůdci odumírání
lesních porostů. V rámci imisních těžeb bylo vykáceno na území parku přes
7000ha lesa. Po roce 1994 se imisní situace zlepšila a v současné době je cílem
KRNAP obnova těchto poškozených lesů a snaha o návrat k původním
ekosystémům (KRNAP 2014a).
Jedním z cílů této práce je zjištění, zda se opravdu stav lesních porostů
zlepšuje. V rámci zájmového území se nehodnotí pouze rozsah jednotlivých tříd
landcover, ale i prostorové rozmístění a krajinoekologické charakteristiky
(metriky).
Ze zájmového území byly vypuštěny okrajové čtvrté zóny, které nejsou
předmětem ochrany. V průběhu práce byla vypuštěna další území na východě
parku v důsledku nepřekrytí obou snímků a tedy chybějících dat pro rok 1999
(viz. Obr. 3). Celková rozloha zájmového území je 332 km2.
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Obr. 3: Přehledová mapa zájmového území

Zdroj: autor, podkladové ortofoto: ČÚZK 2014
Krkonoše prošly dlouhodobým a složitým geologickým vývojem, jehož
výsledkem je georeliéf s táhlými, zvlněnými, ale místy i plochými hřbety,
oddělenými hlubokými údolími. Z geologického hlediska náleží do krkonošsko –
jizerského krystalinika, tvořeného krystalickými břidlicemi (svory, ruly nebo
fylity) a vrcholovými žulovými masivy. Pro vznik tohoto pohoří měly význam
horotvorné procesy prvohor (kaledonské a variské vrásnění). V dalších obdobích
byly vrcholové partie denudovány, což znamená, že byly zarovnány. Na modelaci
povrchu se mrazovým zvětráváním podílely také doby ledové ve čtvrtohorách.
Vzniklá ledovcová údolí byla domodelována fluviální činností říčních koryt
(Šmatlák, Zykánová (2007).
Díky značným výškovým rozdílům se zde nachází půdy od podhorských
až po vysokohorské typy. Klima v Krkonoších se pohybuje od chladného Ch4 až
po teplejší Ch7 v nižších polohách (Vacek 2006).
Šmatlák a Zykánová (2007) řadí oblast Krkonoš ke dvěma úmořím.
Z převládající západní části odtéká voda do Severního moře (povodí Labe) a
z východní části, která je plošně oproti západní části zanedbatelná, odtéká do
Baltského moře (povodí Odry).
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V současné době probíhá v Krkonoších obnova lesních porostů. Dle Vacka
(2006) je dlouhodobým cílem snížení porostu smrku ztepilého (o 10%) a borovice
kleče (o 2%) a navýšení porostu buku lesního (o 21%) a jedle bělokoré (o 2%).
K ekosystému Krkonoš náleží také horské louky, vzniklé během budního
hospodářství v 17. -19. století. Tyto louky přispívají k biologické rozmanitosti, ale
zároveň vyžadují trvalou péči. Mezi lišejníkovou tundru řadíme mozaiku
kamenitých sutí a řídké vegetace severských a alpínských mechorostů, lišejníků a
travin na nejvyšších, vzájemně izolovaných vrcholech Krkonoš (Sněžka,
Studniční a Luční hora, Smogornia, Vysoké Kolo a Kotel). Nad alpínskou hranicí
lesa se nachází krkonošská arkto-alpínská lesotundra, která představuje klečové
porosty, trávníky a rašeliniště náhorních plošin. Představuje ojedinělou kombinaci
severských, středoevropských a alpínských organismů a jejich společenstev
(KRNAP 2014c).

5.2

Použitá data

5.2.1 Družice SPOT
Pro tuto práci byla použita data z družic SPOT 4 a SPOT 5, u nichž
atmosférické a geometrické korekce provedla při zpracování své diplomové práce
Musilová (2012).
Tyto dvě družice jsou ze systému francouzských družic společnosti
Spotimage. První družice SPOT 1 byla vypuštěna na oběžnou dráhu Země 22.
února roku 1986. Družice SPOT 4 byla vypuštěna na oběžnou dráhu 24. března
roku 1998 (roku 2013 přestala fungovat) a družice SPOT 5 byla vypuštěna v
květnu roku 2002 (Arcdata 2014a).
Landmap Spatial Discovery (2014) uvádí, že převratné změny družic
SPOT přinesly právě jejich verze 4, kde byl místo skeneru HRV (High resolution
virble) použit skener HRVIR (High resolution virble and infrared), přinášející
skenování v pásmu infarčerveného záření. Zároveň mají data z této družice, oproti
jejím předchůdkyním, lepší radiometrickou kvalitu, dokonalejší detektory i
optické systémy a také navigační systém DORIS, který poskytuje informace o
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geometrii dráhy a poloze družice s přesností na 30cm. To je výhodou u přesnosti
výpočtu DEM. Další vylepšení přináší družice SPOT 5, kde je větší rozlišení.
Družice snímají data ve dvou pásmech viditelného záření (červené a
zelené), v záření blízkém infračerveném a infračerveném. Data z těchto družic
mají vysoké rozlišení a zároveň jako vhodná pro rychlou, ale zároveň přesnou
klasifikaci tříd a následnou analýzu využití půdy, zdravotního stavu vegetace, ale
hlavně druhové skladby lesa (Arcdata 2014a).
Jak uvádí Harris (1997), mají družice SPOT vlastní pozemní systém
infrastruktury, který se skládá ze dvou sítí, primární a sekundární. Primární síť
zahrnuje dvě SRIS stanice, které se nacházejí ve Francii (Aussaguel) v severním
Švědsku (Kiruna). Tyto stanice přijímají data z družic pro Evropu, severní Afriku
a polární oblasti. Sekundární síť pokrývá zbytek světa a není tak důležitá, jako síť
primární.
Tab. 1: Základni charakteristiky družic SPOT 4 a SPOT 5
Datum vypuštění
Provozovatel
Typ dat
Počet pásem
Spektrální rozlišení - panchro
Spektrální rozlišení multispektrální

Prostorové rozlišení
Radiometrické rozlišení
Doba oběhu
Doba jednoho obletu Země
Inklinace
Velikost záběru
Velikost scény
Orbita
Velikost družice
Váha družice
Palubní paměťové médium

SPOT 4
SPOT 5
24.3.1998
4.5.2002
CNES (Centre National d’Etudes Spatiales),
Francie
optická, multispektrální
4
510-730 nm
480-710 nm
viditelné zelené: 500-590 nm
viditelné červené: 610-680 nm
blízké infračervené: 790-890 nm
infračervené: 1580-1750 nm
panchromatické: 10 panchromatické: 5 m
m
/ 2,5 m
multipektrální: 20 m multipektrální: 10 m
8-bit
26 dní
101,5 min
101,4 min
98,8°
98,7°
60 km
60 x 60 km
heliosynchronní dráha, výška 820 km
5.62×3.26×2.79 m
3.1×3.1×5.7 m
2600 kg
3030 kg
9 Gbit
90 Gbit

Zdroj: Arcdata 2014a
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5.2.2 Lesní hospodářské plány (LHP) KRNAP
LHP je výsledným dílem hospodářské úpravy lesů a je to nástroj vlastníka
lesa k hospodaření s daným lesem. Navrhuje zásady lesnické činnosti a péče o
flóru a faunu. Vypracovává se na časový horizont 10 let (KRNAP 2014b). Pro
potřeby této práce byly použity plány pro období 1993 – 2002 (pro snímek z roku
1999) a období 2003 – 2012 (pro snímek z roku 2007).
LHP se skládá ze tří částí:


Textová – všeobecné údaje (identifikace lesa, vlastníka apod.), zhodnocení
stavu lesa, hospodářské cíle.



Hospodářská kniha – soubor tabulek popisujících jednotlivé lesní porosty



Lesnické mapy
Správa KRNAP poskytuje data ve formátu .shp, kde jsou lesnické mapy

spojené s databází hospodářských knih. Ke každému polygonu jsou tak uvedeny
následující charakteristiky: plocha, výměra, věk porostu, věkový stupeň, věková
třída, zakmenění, zastoupení dřevin, střední porostní výška, střední porostní
tloušťka, bonita, porostní zásoby.
Pro hodnocení přesnosti klasifikace byly rozhodující charakteristiky
zastoupení dřevin a v případě řídkých lesních porostů také věkové charakteristiky.

5.2.3 Archivní letecké snímky
Pro potřeby ověření správnosti řízené klasifikace byly využity také
archivní letecké snímky serveru Mapy.cz (Mapy.cz 2014). Pro družicový snímek
z roku 2007 byl využit archivní letecký snímek z roku 2006 a částečně pro
družicový snímek z roku 1999 nejbližší archivní letecký snímek z roku 2003.
Pomocí těchto snímků byly identifikovány a ověřovány především plochy
zástavby, skalních útvarů (obě v krajinné třídě ostatní plochy) a orná půda.
Sloužily také jako doplněk při hodnocení lesních řídkých porostů. Správnost
ostatních lesních porostů byla primárně hodnocena pomocí dat LHP.
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5.3

Metodika

5.3.1 Řízená klasifikace
V první fázi praktické části byly v programu Geomatica pomocí řízené
klasifikace s využitím algoritmu Maximum likelihood rozděleny z družicových
snímků cílového území Krkonošského národního parku určeny kategorie
krajinného pokryvu (land cover). Použity byly snímky družice SPOT 4 pro rok
1999 a pro rok 2007 snímek družice SPOT 5. Tyto snímky měly již provedeny
geometrické i atmosférické korekce, které jsou pro práci nezbytné. Snímky byly
převzaty jako výstup diplomové práce Romany Musilové (Musilová 2012), která
korekce provedla. Legenda zahrnuje následujících 8 kategorií:


Jehličnatý les



Listnatý les



Porosty kleče



Řídké lesní porosty



Trvalé travní porosty



Orná půda



Vodní plochy



Ostatní plochy (převážně zástavba, komunikace a skalní útvary)

Tato legenda byla stanovena ještě před začátkem práce a v průběhu klasifikace
přibyla pouze kategorie porosty kleče, které mají v Krkonoších velké a významné
zastoupení.
Volba trénovacích množin proběhla s pomocí zjištění spektrální odrazivosti
jednotlivých typů krajinného pokryvu, NDVI indexu, lesnických map a částečně
znalostí terénu. Klasifikace proběhla v software Geomatica 10.1.
Po dokončení klasifikace proběhlo vyhodnocení přesnosti práce pomocí
metody Accuracy assessment v software Geomatica 10.1. K tomu bylo zvoleno
400 náhodných bodů na každém snímku v poměrném zastoupení dle početnosti
jednotlivých tříd. Jako kontrolní data byla zvolena grafická data LHP poskytnutá
správou Krkonošského národního parku (viz. Kapitola 5.2.2) a archivní letecké
snímky umístěné na internetovém portálu Mapy.cz (Mapy.cz 2014).
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Výsledné reporty hodnocení přesnosti jsou umístěny v příloze 1.

5.3.2 Hodnocení změn krajinného pokryvu
K hodnocení změn krajinného pokryvu byla využita funkce Intersect
v software ArcGIS a proběhlo ve dvou fázích. V první fázi byl zhodnocen
přírůstek/úbytek jednotlivých typů land cover a v druhé fázi byly zjištěny změny
mezi jednotlivými typy land cover (jaký typ se měnil na který) a kde k těmto
změnám probíhalo. Změny byly hodnoceny pouze na úrovni plošek větších než
1ha.
Tato hodnocení byla provedena v programu ArcMap pomocí funkce
Summarize v atributové tabulce, pomocí které byly spočítány celkové plochy
jednotlivých typů. Následně byly vytvořeny mapy krajinného pokryvu v obou
letech a mapy změn a mapy stabilních ploch (viz příloha 2 -5).
Tabulky s výslednými hodnotami jsou umístěny v tabulkách 2 -5.

5.3.3 Hodnocení krajinných metrik
K hodnocení krajinných metrik byl využit software FRAGSTATS. Byl použit
rastr vyexportovaný po klasifikaci z programu Geomatica. K hodnocení byly
zvoleny tyto metriky:
Úroveň tříd land cover (class metrics):


Class area (CA) – celková plocha jednotlivých tříd land cover



Number of patches (NP) – počet plošek v jednotlivých třídách land cover



Total edge (TE) – celková délka okrajů plošek pro jednotlivé třídy land
cover



Mean patch edge (MPE) – průměrná délka okraje plošky. Umožňuje
srovnání délek okraje i pro třídy land cover, které nejsou stejně velké.
Kratší okraj (a pravidelnější tvar) mají obecně plochy antropogenně
ovlivněné (vodní nádrže, orná půda, zástavba, apod.) (Mas, Gao,
Navarrete Pacheco 2010).
Vzorec:

(Marks, McGarigal 1994).
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Mean patch size (MPS) – průměrná plocha plošky v jednotlivých třídách.
U této kategorie záleží na prostorovém rozlišení jednotlivých snímků.
Průměrná plocha plošek bývá menší u snímků s větším prostorovým
rozlišením a naopak. Udává, jak moc je daná třída celistvá nebo naopak
fragmentovaná (Mas, Gao, Pacheco 2010).
Vzorec:



(Marks, McGarigal 1994).

Shape Index (SHAPE) – udává složitost tvaru plošek oproti pravidelnému
čtvercovému nebo skoro čtvercovému tvaru. Pravidelný tvar mají
zpravidla plochy antropogenně zasažené nebo ovlivněné (zástavba,
paseky, orná půda, apod.). Jeho alternativou může být Mean patch
perimeter ratio (Mas, Gao, Pacheco 2010).
Vzorec:

, A = plocha, L = nejdelší osa (Chorley, Haggett

1967).
Tyto metriky jsou hodnoceny pro každou třídu land coveru zvlášť a
umožňují porovnání nejen mezi jednotlivými obdobími ale i v rámci jednoho
období mezi jednotlivými třídami.
Úroveň celé krajiny (landscape metrics):
Důležité jsou metriky, které dokáží charakterizovat různorodost krajiny.
Toho se dá využít nejen při srovnání různých území, ale i stejných území z více
časových období. Takovými metrikami jsou např. Shannon's diversity index nebo
Landscape division index.


Shannon's diversity index (SHDI) – index, jehož vzrůstající hodnota udává
nárůst rozmanitosti krajiny a naopak pokles celistvosti. Jeho doplňkem je
Shannon's evenness index. Porovnáním s Landscape division indexem
může ověřit správnost výpočtu (Mas, Gao, Pacheco 2010).
Vzorec:
(Marks, McGarigal 1994).



, PI = podíl rozlohy dané třídy v krajině

Shannon's evenness index (SHEI) – index vycházející z SHDI. Nabývá
hodnot od 0 do 1. Čím více se blíží hodnotě 1, tím více je pozorovaná
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rozmanitost rozdělena mezi třídy land cover a krajina je různorodější
(Marks, McGarigal 1994).
Vzorec:


, m= počet krajinných tříd (Marks, McGarigal 1994).

Landscape division index (LDI) - udává pravděpodobnost, že dva náhodně
vybrané pixely se nebudou nacházet ve stejné třídě land coveru. Tento
index tedy ukazuje, jak moc je krajina různorodá. Ve srovnání dvou
časových období se mohou sledovat změny v krajinu monokulturní nebo
naopak v krajinu různorodou (Jaeger 2000).
Vzorec:

, Ai = rozlohy jednotlivých plošek, At =

rozloha celého landscape (Jaeger 2000).


Largest patch index (LPI) - stanovení nejpočetnější třídy land cover.
V podstatě se jedná o krajinnou matrici (Marks, McGarigal 1994).
Tyto metriky se naopak vztahují k celému území a porovnávat se tak

mohou pouze různé časové (nebo územní) výstupy.
Ve výsledcích nemusí být důležité počítat co nejvíce krajinných metrik,
ale správně je interpretovat a najít mezi nimi vazby (Mas, Gao, Navarrete Pacheco
2010).

5.4

Použitý software

5.4.1 FRAGSTATS 4.2
Software FRAGTATS byl vyvinut ve Spojených státech amerických v 90.
letech 20. století a je vhodný pro hodnocení krajinné struktury a jejích
charakteristik obzvláště pro větší území, ve spojení s geografickými informačními
systémy. (Balej 2011)
Tento program a jeho extenze pro ArcMap jsou volně ke stažení na
internetu na adrese:
http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/downloads/fragstats_downloads.
html
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Software FRAGSTATS je freeware program, který slouží k prostorové
analýze krajiny. Jak udává Marks a McGarigal (1995) k analýze může být určený
prakticky jakýkoliv krajinný subjekt, který je definovaný uživatelem.
Munroe, Nagendra a Southwoth (2004) uvádějí, že FRAGSTATS je
výborný nástroj pro klasifikaci lesních i nelesních porostů a hodnocení jejich
změn v průběhu let.
FRAGSTATS definuje plošný rozsah a prostorové rozmístění krajinných
metrik, z kterých se krajina skládá. Uživatel vytváří základ pro analýzu určením
rozsahu a měřítka zkoumané krajiny. Poskytuje mnoho funkcí, kterými se hodnotí
vstupní data.
Příklady těchto funkcí uvádí Marks a McGarigal (1995):


area metrics – výpočet plochy a hodnocení složení krajiny, ne však její
uspořádání



edge metrics – výpočet celkové délky nebo hustoty hran plošek



shape metrics – výpočet indexu tvaru plošek



core area metrics – vypočet a hodnocení složení a uspořádání krajiny



nearest neighbour metrics – výpočet a hodnocení uspořádání krajiny
v závislosti na výpočtech nejbližšího souseda stejné třídy



diversity metrics – výpočet rozmanitosti plošek



density - výpočet hustoty plošek
Podle metodických prací, které se zabývají konkrétním využitím

kvantitativních indexů při hodnocení změny heterogenity krajiny, lze krajinné
indikátory rozdělit jednoduše do pěti základních typů (Botequilha-Leitão et al.,
2006; Bailey et al., 2007; McGarigal, 2007, cit. v Romportl, Chuman 2010):


ukazatel tvaru plošek



hustoty plošek



ukazatel jádrových charakteristik



ukazatel okrajů



ukazatel diverzity
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Hodnotit v tomto software se může na úrovni plošek, krajinných tříd nebo
celé krajiny.
V aplikaci byl software použit pro hodnocení charakteristik uvedených
v kapitole 5.3.3.

5.4.2 Geomatica 10.1
Software Geomatica je produktem kanadské firmy PCI Geomatics. Slouží
k práci s prostorovými daty.
PCI GEOMATICS (2014) uvádí ve svém programu několik základních
módů. Jedním z nich je mód Focus, kde probíhá i klasifikace. Tento mód dále
slouží k vizualizaci dat, jejich ořezávání, rozbarvování snímků podle jednotlivých
spektrálních pásem a obsahuje i další pokročilé nástroje. Další mód je
Orthoengine, ve kterém můžeme sbírat identické a kontrolní body, provést
geometrické korekce a v novějších verzích programu také atmosférické korekce.
Slouží tedy k předpřípravě dat, která nejsou vyhovující k další práci.
V software Geomatica byl k řízené klasifikaci (supervised classification)
použit algoritmus Maximum likelihood, přičemž program umožňuje i klasifikaci
neřízenou.

5.4.3 ArcGIS 10.1
Software ArcGIS je produktem společnosti ESRI. Může sloužit
k vizualizaci dat, geoprocessingu nebo možnosti serverových a cloudových
technologií. Je tvořen řadou škálovatelných produktů, určených pro kompletní
nasazení GIS na jakékoliv úrovni. Jeho součástí jsou produkty desktopové,
serverové, vývojářské, mobilní aplikace a specializované nadstavby (Arcdata
2014b).
Pro účely této práce byla využita bezplatná licence, poskytnutá Katedrou
aplikované geoinformatiky a kartografie Přf UK.
V aplikaci byly využity funkce Intersect a Summarize. Dále zde byly
vytvořeny všechny mapové výstupy.
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6. VÝSLEDKY
Výsledkem této práce jsou jako výstupy řízené klasifikace mapy stavu
krajinného pokryvu pro roky 1999 a 2007 (viz příloha 2,3) a mapy změn
krajinného pokryvu mezi těmito roky (viz příloha 4,5). Dalšími výstupy jsou
tabulky s údaji o změnách a složení land cover (viz tabulky 2 - 5) a vyhodnocení
krajinných metrik (viz příloha 6).

6.1

Výsledky řízené klasifikace
Celková přesnost klasifikace snímků dosáhla hodnoty Overall Accuracy

pro rok 1999 81,50% a pro rok 2007 83,25%. Kappa index vycházel kolem 0,75.
Zvolená metoda klasifikace se dle výsledků jeví jako vhodná. Některé krajinné
kategorie bylo ovšem obtížné klasifikovat. Jednalo se především o kategorii
řídkých lesních porostů, porostů kleče a v některých případech také listnaté lesy.
Vodním plochám nebyly v hodnocení přesnosti přiděleny žádné kontrolní body,
přesto se dá uvažovat o téměř 100% úspěšnosti, z hlediska jejich minimálního
zastoupení v zájmovém území. S velkou přesností byly klasifikovány jehličnaté
lesy.
Výsledné reporty přesnosti jsou umístěny v příloze 1.

6.2

Výsledky hodnocení změn land cover
Pro oba roky byla pro každou třídu land cover spočítána rozloha a po

odečtení spočítán celkový (počítán v ha) a procentuální přírůstek/úbytek dané
kategorie. Počítáno bylo s plochami většími než 1ha (výsledná mapa změn
zobrazuje plochy větší než 3ha).
Pořadí krajinných tříd dle celkové plochy v roce 2007 zůstalo stejné jako
v roce 1999, ale rozdíl mezi druhou nejpočetnější třídou travních porostů, které
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zaznamenaly úbytek rozlohy, a listnatými lesy (s nárůstem rozlohy) se výrazně
zmenšil. Tato změna je způsobena rozšířením lesních porostů právě na úkor
trvalých travních porostů. Kategorií s největším podílem zůstaly smrkové lesy a
nejmenší podíl rozlohy měly vodní plochy (viz tabulky 4 a 5).
Z tabulky 4 je vidět, že přibyly jehličnaté (nárůst o 19,24%) a listnaté lesy
(nárůst o 53,51%). Přírůstek vodních ploch je minimální a může být přisouzen
rozdílnému prostorovému rozlišení snímků. Ostatní třídy zaznamenaly úbytek.
Nejvíce trvalé travní porosty (úbytek o 36,9%) a orná půda (úbytek o 13,09%).
Dále byly hodnoceny změny mezi jednotlivými krajinnými kategoriemi.
Nejrozsáhlejší změny byly zaznamenány z řídkých lesních porostů na jehličnaté
lesy, z listnatých lesů na jehličnaté lesy a z trvalých travních ploch na listnaté
lesy. Výrazné změny se dotkly hlavně lesních porostů. Pro krajinu to znamená
návrat k více přírodní krajině (viz tabulka 5).
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Tab. 2: Celkové rozlohy tříd krajinného pokryvu v zájmovém území v roce 1999
1999
1
2
3
4
5
6
7
8

typ pokryvu
voda
jehličnaté lesy
listnaté lesy
porosty kleče
řídké lesní porosty
trvalé travní porosty
orná půda
ostatní plochy
celkem

Rozloha [ha]
9,06
13629,90
3190,73
2589,04
1569,25
9754,83
1123,41
1373,54
33239,76

Rozloha [%]
0,03
41,00
9,60
7,79
4,72
29,35
3,38
4,13
100,00

Zdroj: autor
Tab. 3: Celkové rozlohy tříd krajinného pokryvu v zájmovém území v roce 2007
2007
1
2
3
4
5
6
7
8

typ pokryvu
voda
jehličnaté lesy
listnaté lesy
porosty kleče
řídké lesní porosty
trvalé travní porosty
orná půda
ostatní plochy
celkem

Rozloha [ha]
9,10
16251,66
4897,95
2269,25
1407,06
6155,19
976,38
1267,74
33234,33

Rozloha [%]
0,03
48,90
14,74
6,83
4,23
18,52
2,94
3,81
100,00

Zdroj: autor

Tab. 4: Změny krajinného pokryvu v zájmovém území mezi lety 1999 a 2007
Změna
1
2
3
4
5
6
7
8

typ pokryvu
voda
jehličnaté lesy
listnaté lesy
porosty kleče
řídké lesní porosty
trvalé travní porosty
orná půda
ostatní plochy

Přírůstek/úbytek [ha]
0,04
2621,76
1707,22
-319,79
-162,19
-3599,64
-147,03
-105,80

Přírůstek/úbytek [%]
0,44
19,24
53,51
-12,35
-10,34
-36,90
-13,09
-7,70

Zdroj: autor
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Tab. 5: Změny mezi jednotlivými kategoriemi krajinného pokryvu v zájmovém
území mezi lety 1999 a 2007
Změna pokryvu
Jehličnatý les na listnatý les
Jehličnatý les na porosty kleče
Jehličnatý les na řídké lesní porosty
Jehličnatý les na trvalé travní porosty
Jehličnatý les na ornou půdu
Jehličnatý les na ostatní plochy
Listnatý les na jehličnatý les
Listnatý les na porosty kleče
Listnatý les na řídké lesní porosty
Listnatý les na trvalé travní porosty
Listnatý les na ornou půdu
Listnatý les na ostatní plochy
Řídké lesní porosty na jehličnatý les
Řídké lesní porosty na listnatý les
Řídké lesní porosty na porosty kleče
Řídké lesní porosty na trvalé travní porosty
Řídké lesní porosty na ostatní plochy
Trvalé travní plochy na jehličnaté lesy
Trvalé travní plochy na listnaté lesy
Trvalé travní plochy na porosty kleče
Trvalé travní plochy na řídké lesní porosty
Trvalé travní plochy na ornou půdu
Trvalé travní plochy na ostatní plochy
Orná půda na jehličnatý les
Orná půda na listnatý les
Orná půda na trvalé travní porosty
Orná půda na ostatní plochy
Ostatní plochy na jehličnaté lesy
Ostatní plochy na listnaté lesy
Ostatní plochy na porosty kleče
Ostatní plochy na trvalé travní porosty
Ostatní plochy na ornou půdu

Rozloha [ha]
137,92
9,47
5,65
32,48
7,03
96,60
670,28
7,35
22,01
86,00
2,61
1,29
748,36
186,92
246,87
96,82
23,33
306,39
615,77
73,87
267,88
28,29
108,27
18,99
2,97
255,39
109,37
42,86
1,34
2,96
175,40
30,38

Zdroj: autor

6.3

Výsledky hodnocení krajinných metrik
Number of patches (NP) se do roku 2007 navýšil o přibližně 6000.

Největší nárůst plošek zaznamenal listnatý les a největší úbytek orná půda.
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Celkový nárůst plošek a nárůst (nebo pouze drobný pokles) počtu plošek byl
předpokládaný z důvodu většího prostorového rozlišení snímku z roku 2007.
Total edge (TE) se s příbytkem plošek pro rok 2007 navýšil (znovu hlavně
u listnatých lesů), ale průměrná délka okraje (MPE) jedné plošky zůstala téměř
nezměněná. Nejmenší hodnoty dosahují nejvíce antropogenně ovlivněné krajinné
třídy vodní plochy (zde vodní nádrž), orná půda a řídké lesní porosty.
Mean patch size (MPS), udávaná v ha, zaznamenala celkově pokles o 0,04
ha. Velký pokles o 0,25 ha poklesla MPS trvalých travních porostů. Nárůst o 0,13
ha byl zaznamenán u orné půdy a můžeme tak říct, že se stala celistvější krajinnou
třídou. Největší MPS mají jehličnaté lesy, můžeme tak říci, že jsou nejcelistvější a
nejpropojenější.
Výsledky Shape indexu (SHAPE) nevykazují tak markantní rozdíly mezi
antrpogoenně více ovlivněnými třídami, které mají obecně pravidelnější tvar a
třídami ostatními, jaké by se daly předpokládat. Orná půda má jeden z největších
Shape indexů v obou letech a také ostatní plochy dosahují vyšších hodnot (ty
mohou být způsobeny zpevněnými komunikacemi). Žádná kategorie
nezaznamenala vysokou změnu.
Largest patch index (LPI) zůstal nejvyšší u jehličnatých lesů. Dokonce byl
zaznamenán nárůst v podílu celkové plochy z 41% na 48,9%. Jehličnaté lesy jsou
tedy v zájmovém území krajinnou matricí, třídou nejrozsáhlejší, nejpropojenější a
z hlediska funkčnosti nejdůležitější.
Výsledky metriky Shannon's Diversity index, která pro rok 2007 nabývá
nižších hodnot než pro rok 1999, naznačují, že krajina se může stát více
monokulturní, tedy že kategorie s větší rozlohou (např. tři nejrozsáhlejší) zabírají
procentuálně větší část rozlohy než zbylé kategorie. To naznačuje také Landscape
division index (LDI), který udává pravděpodobnost, že dvě náhodně vybrané
plošky nebudou stejné kategorie. LDI se snížil ze 67,86% na 62,12%. Shannon's
Evenness index pro rok 2007 nabývá nižších hodnot než v roce 1999 a doplňuje
tak informaci, že krajina se stala méně rozmanitou.
Výsledné tabulky jsou uvedeny v příloze 6.
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7. DISKUZE
Pro klasifikaci krajinného pokryvu v KRNAP, byla zvolena řízená
klasifikace družicových snímků SPOT 4 a SPOT 5 s využitím algoritmu
Maximum likelihood. Snímky, které byly k dispozici s již provedenými
geometrickými korekcemi, měly odchylku 1 – 2 pixely (na různých místech
snímků rozdílné), což v reálu znamená odchylku 10 – 20 metrů. To mohlo být
zdrojem některých nepřesností, zvlášť u menších plošek. Vhodnější by bylo mít
snímky se stejným prostorovým rozlišením. Při hodnocení krajinných metrik se
ukázalo, že u podrobnějšího snímku z roku 2007 jsou i výstupy podrobnější (více
plošek), což může mít vliv na hodnocení některých krajinných metrik.
Klasifikováno bylo 8 tříd krajinného pokryvu, což se ukázalo pro rozsah
práce jako dostatečné. Při kontrole přesnosti metodou Overall accuracy bylo pro
zájmové území o velikosti 332 km2 zvoleno 400 kontrolních bodů. Studie Huanga
a Siegferta použila pro území mnohonásobně větší (2500 x 3000 km) 2906
kontrolních bodů (Huang, Siegfert 2006). Duro, Franklin, Dubé (2012) naopak
použili 290 kontrolních bodů pro území 80km2. Overall accuracy se pohybovala
nad 80% a Kappa index nad 0,7, přičemž Boggs (2010) udává hodnotu Kappa
koeficientu kolem 0,6 jako dobrou.
V některých místech bylo obtížné klasifikovat řídké lesní porosty a také
listnaté lesní porosty. Naopak podle očekávání byla vysoká přesnost klasifikace u
ostatních ploch. Tyto kategorie jsou na snímcích SPOT snáze identifikovatelné a
vyšší přesnosti u nich bylo dosaženo také v jiných studiích (Reese, Nystrom,
Nordkvist, Olsson 2014; Hill, Granica, Smith, Schardt 2007).
Při hodnocení změn land cover se zjistilo, že došlo k nárůstu lesů
(jehličnatých i listnatých). Tím byla potvrzena hypotéza, že v KRNAP dochází
k nárůstu rozlohy lesních porostů po krizi v minulém století. Listnaté lesy
zaznamenaly nárůst přes 50%, což dokazuje hypotézu, že dochází k návratu
k původnímu druhovému složení, v němž měly listnaté lesy, jak uvádí Vacek
(2006), větší zastoupení. Zarážející je fakt velké změny listnatých lesů na
jehličnaté lesy, který byl nejspíše způsoben chybou v klasifikaci. Přeměna řídkých
lesních porostů na jehličnaté lesy je dalším důkazem obnovy lesa.
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Tento nárůst souvisí i s výsledky krajinných metrik, které ukazují, že se
krajina stává méně různorodou (kategorie lesů narůstají na úkor méně rozsáhlých).
Shannon's Diversity Index, Shannon's Evenness index i Landscape division index
nabývají hodnot ukazujících tento trend. Tyto metriky byly zvoleny
k charakteristice celé krajiny.
Výpočet Shape indexu se ukázal jako nepotřebný a nic nedokazující,
možná mohl být nahrazen složitější metrikou Mean patch perimeter ratio
(MPRR), která byla s lepšími výsledky počítána ve studii o fragmentaci lesů
v Indii (Reddy, Sreelekshmi, Jha, Dadhwal 2013). Další charakteristiky se ukázaly
jako více vypovídající a splnily předpoklady o výsledných hodnotách, které
nabyly jednotlivé krajinné třídy (např. na základě jejich antropogenního
ovlivnění).

8. ZÁVĚR
Tato bakalářská práce se zabývala vývojem krajiny (land cover) a
krajinných metrik v oblasti Krkonošského národního parku.
Hlavním cílem bylo zhodnocení vývoje vybraných kategorií pokryvu
v Krkonošském národním parku mezi lety 1999 a 2007, s využitím řízené
klasifikace družicových snímků SPOT 4 a 5 a následná analýza změn krajinných
metrik u těchto kategorií v software Fragstats.
Nejprve proběhla řízená klasifikace s využitím algoritmu Maximum
likelihood v programu Geomatica. Pro kontrolu přesnosti klasifikace byla použita
grafická data LHP KRNAP a archivní letecké snímky. V následujících krocích
byly v programech ArcMap a Fragstats vyhodnoceny změny krajinného pokryvu.
Pro posouzení vývoje celkového stavu/kondice krajiny byly dále využity krajinné
metriky na úrovni jednotlivých plošek i celé krajiny.
Hlavní cíle práce se podařilo splnit. Byl analyzován vývoj land cover
zájmového území a podařilo se porovnat krajinné metriky v obou sledovaných
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letech a vyhodnotit vývoj stavu krajiny s využitím všech sledovaných parametrů.
Byly vytvořeny mapy krajinného pokryvu pro dav časové horizonty (1999 a 2007)
a mapy změn. Potvrdil se předpoklad, že na území Krkonošského národního parku
došlo ve sledovaném období k nárůstu rozlohy lesa. Předpoklad, že dochází
k celkovému zlepšování stavu krajiny, nebyl jednoznačně potvrzen. Na jedné
straně bylo potvrzeno například zlepšování druhové skladby lesa (větší zastoupení
listnatých dřevin), na druhé straně dle výsledků krajinných metrik dochází
v důsledku zapojování a zvětšování ploch lesa ke snižování diverzity krajiny.
Hodnocení stavu/kondice krajiny je jistě komplexní problém a nelze tedy učinit
jednoznačný závěr.
Do budoucna by bylo vhodné pokračovat v hodnocení vývoje tohoto
zájmového území a sledovat trend změn. Získané výstupy mohou být použity jako
podklad pro správu a ochranu tohoto cenného území.
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Příloha 1: Výsledky hodnocení přesnosti

Accuracy Statistics 1999
Overall Accuracy
81,500%
95% Confidence Interval
77,570%, 85,430%
Overall Kappa Statistic
0,746
Overall Kappa Variance
0,001
Name
Producer's Accuracy 95% Confidence Interval User's Accuracy 95% Confidence Interval Kappa Statistics
vodní plochy
0%
0,000%, 0,000%
0%
0%
0,0000
jehličnaté lesy
90,81%
86,224% 95,386%
85,87%
80,565% 91,175%
0,7499
listnaté lesy
60,38%
46,266% 74,489%
76,19%
62,119% 90,262%
0,7255
porosty kleče
67,86%
54,732% 80,982%
63,33%
50,306% 76,360%
0,5736
řídké lesní porosty
52,00%
30,416% 73,584%
76,47%
53,365% 99,576%
0,7490
trvalé travní porosty
92,75%
85,912% 99,596%
88,89%
80,935% 96,843%
0,8657
orná půda
80,00%
50,208% 109,792%
88,89%
62,801% 114,977%
0,8860
ostatní plochy
100,00%
96,154% 103,846%
81,25%
59,000% 103,500%
0,8062

Accuracy Statistics 2007
Overall Accuracy
83,250%
95% Confidence Interval
79,465% 87,035%
Overall Kappa Statistic
0,749
Overall Kappa Variance
0,000
Name
Producer's Accuracy 95% Confidence Interval User's Accuracy 95% Confidence Interval Kappa Statistics
vodní plochy
0,000%
0,000%, 0,000%
0,000%
0,000%, 0,000%
0,0000
jehličnaté lesy
93,333%
89,721% 96,945%
93,333%
89,721% 96,945%
0,8596
listnaté lesy
69,492%
56,895% 82,088%
61,194%
48,779% 73,609%
0,5448
porosty kleče
62,069%
42,685% 81,453%
64,286%
44,752% 83,820%
0,6149
řídké lesní porosty
47,619%
23,877% 71,361%
55,556%
29,822% 81,289%
0,5309
trvalé travní porosty
80,952%
70,462% 91,443%
86,441%
76,857% 96,024%
0,8391
orná půda
90,000%
66,406% 113,594%
90,000%
66,406% 113,594%
0,8974
ostatní plochy
100,000%
93,750% 106,250%
100,000%
93,750% 106,250%
1,000

Classified data
vodní plochy
jehličnaté lesy
listnaté lesy
porosty kleče
řídké lesní porosty
trvalé travní porosty
orná půda
ostatní plochy

vodní plochy
0
0
0
0
0
0
0
0

Error (Confusion) Matrix 1999
Reference Data
jehličnaté lesy listnaté lesy porosty kleče řídké lesní porosty trvalé travní porosty orná půda ostatní plochy celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
158
17
7
2
0
0
0
184
8
32
2
0
0
0
0
42
8
4
38
8
2
0
0
60
0
0
4
13
0
0
0
17
0
0
5
2
64
1
0
72
0
0
0
0
1
8
0
9
0
0
0
0
2
1
13
16

Error (Confusion) Matrix 2007
Reference Data
vodní plochy jehličnaté lesy listnaté lesy porosty kleče řídké lesní porosty trvalé travní porosty orná půda ostatní plochy celkem
vodní plochy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jehličnaté lesy
0
196
12
1
1
0
0
0
210
listnaté lesy
0
10
41
6
5
5
0
0
67
porosty kleče
0
3
2
18
3
2
0
0
28
řídké lesní porosty
0
0
3
2
10
3
0
0
18
trvalé travní porosty
0
1
1
2
3
51
1
0
59
orná půda
0
0
0
0
0
1
9
0
10
ostatní plochy
0
0
0
0
0
0
0
8
8
Classified data

Příloha 2: Mapa krajinného pokryvu zájmového území v KRNAP v roce
1999

Příloha 3: Mapa krajinného pokryvu zájmového území v KRNAP v roce
2007

Příloha 4: Mapa stabilních ploch zájmového území v KRNAP mezi lety 1999
a 2007

Příloha 5: Mapa změn krajinného pokryvu zájmového území v KRNAP mezi
lety 1999 a 2007

Příloha 6: Krajinné metriky pro roky 1999 a 2007

Class
Number of patches
vodní plochy
80
jehličnaté lesy
4396
listnaté lesy
9882
porosty kleče
14134
řídké lesní porosty
12942
trvalé travní porosty
15892
orná půda
6498
ostatní plochy
8147
celkem
71971

1999
Total edge Mean patch edge Mean patch size [ha] Shape Index
10997,4
137,47
0,113
1,281
2803689,28
637,78
3,101
1,386
2171480,61
219,74
0,323
1,341
3321872
235,03
0,183
1,313
3944572,66
304,79
0,121
1,350
3805536,13
239,46
0,612
1,324
1735984,46
267,16
0,173
1,348
2914613,46
357,75
0,179
1,306
20708746,00
287,74
0,462
1,331

2007
Class
Number of patches Total edge Mean patch edge Mean patch size [ha] Shape Index
vodní plochy
60
9854,51
164,24
0,152
1,266
jehličnaté lesy
5374
3390744,93
630,95
3,024
1,347
listnaté lesy
16842
5367999,98
318,73
0,291
1,366
porosty kleče
17958
4707749,65
262,15
0,126
1,299
řídké lesní porosty
10707
1518185,92
141,79
0,131
1,361
trvalé travní porosty
16367
3738359,76
228,41
0,376
1,342
orná půda
3218
643839,74
200,07
0,303
1,332
ostatní plochy
7566
2752681,69
363,82
0,168
1,316
celkem
78092
22129416,18
283,38
0,426
1,329

1999
Shannon's Diversity:
Shannon's Evenness:
Landscape division index
Largest patch index

1,376
0,661
67,86%
41,00%

2007
Shannon's Diversity:
Shannon's Evenness:
Landscape division index
Largest patch index

1,219
0,586
62,12%
48,90%

