
Měření a kvantifikace krajinného 
uspořádání 

 
modely krajinné struktury 

indexy krajinného pokryvu (landscape metrics) 
 

36 Grafický materiál převzat mj. od K. McGarigala 



MODELY KRAJINNÉ STRUKTURY 
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MODELY KRAJINNÉ STRUKTURY 

PROCESS PATTERN 
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MODELY KRAJINNÉ STRUKTURY 

Výběr modelu ovlivňuje několik kritérií: 
 

• samotný pattern-process, jež studujeme a 
záměr našeho výzkumu 

  
• prostorový charakter krajiny s ohledem na 

relevantní znaky 
 

• prostorová data, jež máme k dispozici (typ, 
struktura a kvalita) 
 

• dostupné analytické metody (software) 
 

• dostupné počítačové zázemí 
39 



POINT PATTERN MODEL – Charakteristika dat 

TYPY POINT PATTERN DAT: 
 

• mapa mrtvých stromů v lesním porostu 
• mapa výskytu chráněného živočicha 
• mapa jarních tůní 
• mapa výskytu invazivních organismů 

 

40 



POINT PATTERN MODEL – Struktura dat 
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POINT PATTERN MODEL – Jednotky uspořádání 
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POINT PATTERN MODEL – Pattern metrics 
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Indexy prvního řádu 



POINT PATTERN MODEL – Pattern metrics 
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Indexy druhého řádu  

Ripley’s K-function 
Nahloučené versus rozptýlené uspořádání  



POINT PATTERN MODEL – Využití 

Odhad a mapování home-range Red wolf (Canis rufus) 

45 Red Wolf 952 



Red Wolf 952 

Kernel density 
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POINT PATTERN MODEL – Využití 

Odhad a mapování home-range Red wolf (Canis rufus) 

47 Red Wolf 952 



PATCH MOSAIC MODEL – Charakteristika dat 

Soubor plošek s jasně definovanými okraji 
 
 
TYPY PATCH MOSAIC DAT: 
 

• mapa land coveru 
• mapa vlastnictví pozemků 
• mapa lesních porostů 
• mapa kosených orchideových luk  

49 



PATCH MOSAIC MODEL – Struktura dat 
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PATCH MOSAIC MODEL –  Jednotky uspořádání 

Patch – Corridor – Matrix model 

patch = ploška 
plošný element povrchu Země mající 
relativně homogenní charakter, který ji 
odlišuje od jejího sousedství 
 
corridor = koridor 
plošný prvek povrchu Země s relativně 
homogenním charakterem, u něhož 
výrazně převažuje jeho lineární rozměr 
 
matrix = matrice 
nejrozsáhlejší element krajinné struktury, 
spojitá plocha s dominantní rolí ze 
strukturálního i funkčního hlediska 
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PATCH (ploška) 

PŮVOD, VELIKOST, TVAR, POČET , VZÁJEMNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
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PATCH (ploška) 
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větrná bouře 

přírodní požáry 

těžba kamene 

spásání 

…je výsledkem působení přírodní nebo 
antropogenní disturbance původní matrice 

MECHANISMUS VZNIKU PLOŠEK 



PATCH (ploška) 

MECHANISMUS VZNIKU PLOŠEK 

55 

…vzniká v důsledku plošně rozsáhlých 
disturbancí  a je doslovným zbytkem matrice 
původní v matrici nově zformované 

kácení deštného pralesa 

zaplavení údolí vodou kácení a zástavba lužního lesa 



PATCH (ploška) 

MECHANISMUS VZNIKU PLOŠEK 

56 rašeliniště 

skalní výchoz 

endemický výskyt druhu 

…vzniká v důsledku specifických podmínek 
prostředí, odlišných od okolí 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Campanula_gelida2.JPG


PATCH (ploška) 

MECHANISMUS VZNIKU PLOŠEK 
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…vzniká v důsledku zavlečení cizích prvků, 
nejčastěji organismů, do krajiny 

skládka 

golfové hřiště 

osídlení invazními druhy 



PATCH (ploška) 

MECHANISMUS VZNIKU PLOŠEK 
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…vzniká  nejčastěji v důsledku přechodného nahloučení 
organismů na nějakém území s krátkodobou výchylkou 
ve faktorech životního prostředí 

jarní periodická tůň 

napajedlo soustřeďující velké savce 

„red tide“ 
sněžná pole 



PATCH (ploška) 

OKRAJE PLOŠEK 
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Edge species  
(okrajové druhy) 

 
vs. 

 
Core species  

(vnitřní druhy) 



PATCH (ploška) 

OKRAJOVÝ EFEKT 
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PATCH (ploška) 

HIERARCHICKÁ STRUKTURA 

Plošky jsou dynamické a vyskytují se  
v různých hierarchických měřítcích 
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PATCH (ploška) 

Plošky jsou závislé na měřítku a jejich hranice jsou umělé  
 - musí být definovány pro konkrétní měřítka a konkrétní fenomén 

SCALE DEPENDENT 
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PATCH (ploška) 

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ ELEMENT KRAJINNÉ MOZAIKY 

ploška musí být definována ve 
vztahu k fenoménu, jež studujeme 
 
 
plošky jsou dynamické a vyskytují 
se  v různých hierarchických 
měřítcích 
 
 
hranice plošek musí být 
definovány pro konkrétní měřítka a 
konkrétní fenomén 
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ROZDĚLENÍ DLE ČINITELE 

CORRIDOR (koridor) 

ANTROPOGENNÍ PŘÍRODNÍ 
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ROZDĚLENÍ DLE PŮVODU 

CORRIDOR (koridor) 

ZBYTKOVÉ VZNIKLÉ NARUŠENÍM 

EFEMERNÍ ZDROJŮ PROSTŘEDÍ PĚSTOVANÉ 
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ROZDĚLENÍ DLE STRUKTURY - 1 

CORRIDOR (koridor) 

PÁSOVÉ LINIOVÉ ŘÍČNÍ 
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ROZDĚLENÍ DLE STRUKTURY - 2 

CORRIDOR (koridor) 

NIŽŠÍ NEŽ OKOLÍ VYŠŠÍ NEŽ OKOLÍ 

67 



EDGE EFFECT = OKRAJOVÝ EFEKT 

CORRIDOR (koridor) 

okrajové druhy 

vnitřní druhy 

d
iv

er
zi

ta
 (

p
o

če
t 

d
ru

h
ů

) 

šířka koridoru 0 
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FORMA A FUNKCE 

CORRIDOR (koridor) 

•  habitat – funkce přechodného či 
trvalého stanoviště pro mnoho druhů 
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FORMA A FUNKCE 

CORRIDOR (koridor) 

•  habitat – funkce přechodného či 
trvalého stanoviště pro mnoho druhů 
 

•  vodič (kolektor) – koridory umožňují 
tok organismů (genů) v krajině 

∙  pasivní pohyb - princip 
gravitačního spádu 

∙  aktivní pohyb – lokomoce 
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FORMA A FUNKCE 

CORRIDOR (koridor) 

•  habitat – funkce přechodného či 
trvalého stanoviště pro mnoho druhů 
 

•  vodič (kolektor) – koridory umožňují 
tok organismů (genů) v krajině 

∙  pasivní pohyb - princip 
gravitačního spádu 

∙  aktivní pohyb – lokomoce 
 

•  filtr (bariéra) – zabránění toku 
organismů 
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FORMA A FUNKCE 

CORRIDOR (koridor) 

•  habitat – funkce přechodného či 
trvalého stanoviště pro mnoho druhů 
 

•  vodič (kolektor) – koridory umožňují 
tok organismů (genů) v krajině 

∙  pasivní pohyb - princip 
gravitačního spádu 

∙  aktivní pohyb – lokomoce 
 

•  filtr (bariéra) – zabránění toku 
organismů 
 

•  zdroj a propad – k slouží jako lapač či 
zdroj organismů či procesů v krajině 
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MATRIX (matrice) 

• nejrozsáhlejší element krajinné struktury 
• spojitá plocha s dominantní rolí ze strukturálního i funkčního hlediska 

matrice musí být definována ve 
vztahu k fenoménu, jež 
studujeme 
 
 
matrice jsou dynamické a 
vyskytují se  v různých 
hierarchických měřítcích 
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MATRIX (matrice) 

V ideálním případě je matrice složkou, jež v krajině zaujímá nejrozsáhlejší, 
spojitou plochu a hraje tak z funkčního i strukturálního hlediska dominantní roli 

Kritéria pro identifikaci krajinné matrice: 
 

1) plošné zastoupení  
 - za matrici je považována krajinná složka, která svou výměrou v krajině 

výrazně dominuje a je souvislá 
 
2) spojitost  
 - za matrici je považována krajinná složka s vyšším stupněm spojitosti 
 
3) dynamika krajiny  
 - za matrici je považována krajinná složka, která nejvíce ovlivňuje krajinné 

procesy = ovládá dynamiku krajiny 
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LANDSCAPE GRADIENT MODEL - Charakteristika dat 

TYPY LANDSCAPE GRADIENT DAT: 
 

• topografie - nadmořská výšky  
• intenzita požárů 
• leaf area index 
• teplotní gradient 
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LANDSCAPE GRADIENT MODEL - Struktura dat 
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LANDSCAPE GRADIENT MODEL - Využití 

Genetické toky v komplexní krajině: 
 
Vliv krajinné struktury na genetický 
tok (křížení mezi populacemi) u 
medvěda baribala 
(Cushman et al. 2006) 

77 

Genetický tok (migrace jedinců) vysvětlený 
kombinací  environmentálních faktorů 
(topografie, svažitost,  vegetace a 
vzdálenost od cest)  vyjádřených jako 
„resistance surface“   



GRAPH MATRIX MODEL – Charakteristika dat 

Data se 2 základními prvky: 
1. uzly (nodes) 
2. spojení (links) 
 
TYPY GRAPH MATRIX DAT: 
 
• migrující obojživelníci (links) mezi jarními 

tůněmi v lužním lese (nodes) 
• migrující ptáci (links) mezi solitérními 

stromy v polích (nodes) 
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GRAPH MATRIX MODEL – Struktura dat 
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GRAPH MATRIX MODEL – Využití 

Testing the importance of spatial 
configuration of winter habitat for 
woodland caribou: An application 
of graph theory 
(O’Brien et al. 2006) 
 

80 

Ač současné lesní hospodaření populaci karibu nevyhovuje, zvířata se fragmentaci dokáží 
přizpůsobit, pokud mají dostatek souvislého habitatu (jehličnatý les s lišejníkem) 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

81 

PROČ KVANTIFIKOVAT KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ ????  

Krajinná ekologie klade důraz na vzájemné interakce mezi krajinným 
uspořádáním a ekologickými procesy → metody popisující a kvantifikující 
prostorové uspořádání jsou proto zásadním prvkem krajinně-ekologických analýz 
 
 
Na jaké otázky jsme schopni při znalosti krajinného uspořádání odpovědět? 
 

• Dochází ke změnám krajiny v průběhu času (t, t+1, …) ? 
• Jak konkrétně se krajina změnila? 
• Jak se liší/jak jsou si podobné různé typy krajiny? 
• Jak specifický land management či zástavba ovlivní krajinné uspořádání? 
• Jaký vliv má krajinné uspořádání na pohyb organismů, distribuci živin, či 

šíření přírodní disturbance? 
 
 
 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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PROČ KVANTIFIKOVAT KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ ????  

Rozdíl v krajinném uspořádání na tomto leteckém snímku 
je jasně patrný podél západní hranice NP Yellowstone. 
Národní park pokrývá relativně souvislá plocha lesa 
(vpravo). Vlevo jsou roztroušené plošky holosečí (bílá 
barva) na území „National Forest“ a soukromých 
pozemcích. 



ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

88 

NA CO SI DÁT POZOR? 

1. Klasifikační schéma (tématické rozlišení) 

VÝBĚR KATEGORIÍ KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ JE ZÁSADNÍ 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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NA CO SI DÁT POZOR? 

1. Klasifikační schéma (tématické rozlišení) 

KATEGORIE MUSÍ BÝT DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ SPECIFICKÝCH CÍLŮ PRÁCE 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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NA CO SI DÁT POZOR? 

2. Měřítko (grain)  

Větší „grain“ (tj. nižší rozlišení): 
 

→ vzácné krajinné typy jsou méně zastoupené, případně úplně mizí 
→ podhodnocování hranic (délky, členitosti) jednotlivých krajinných typů 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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NA CO SI DÁT POZOR? 

2. Měřítko (extent) 

→ žádný extent není optimální pro všechny analýzy 
→ pokud nemůžeme stanovit minimální velikost vzorku (sample size) na základě 
experimentu, měli bychom  vždy používat co největší extent 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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NA CO SI DÁT POZOR? 

2. Měřítko (extent) 

→ žádný extent není optimální pro všechny analýzy 
→ pokud nemůžeme stanovit minimální sample size na základě experimentu, měli bychom  
vždy používat co největší extent 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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NA CO SI DÁT POZOR? 

2. Měřítko (extent) 

→ žádný extent není optimální pro všechny analýzy 
→ pokud nemůžeme stanovit minimální sample size na základě experimentu, měli bychom  
vždy používat co největší extent 

 
 

Porovnáváním krajinných dat získaných v různých 
měřítcích nemusíme dostat smysluplné a správné 

výsledky!  
 
 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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NA CO SI DÁT POZOR? 

3. Identifikace plošky 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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NA CO SI DÁT POZOR? 

3. Identifikace plošky 

Forman and Godron (1986) definovali plošku jako “nelineární krajinný prvek 
lišící se od svého okolí.”  
 
Převedením této definice do počítačového algoritmu, který identifikuje 
plošky v krajině reprezentované rastrem, dostaneme „spojitou skupinu 
pixlů stejné mapované kategorie.“ 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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NA CO SI DÁT POZOR? 

3. Identifikace plošky 

Co ovšem znamená „spojitá“? 

(6 patches) 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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NA CO SI DÁT POZOR? 

4. Většina krajinných indexů je korelována 

Stejně jako klasifikační schéma, či měřítko, musí být volba krajinných indexů 
založena na základě specifických cílů naší práce! 
 
Krajinné indexy jsou často korelovány a podávají tak redundantní informace.  
 

„Just because something can be computed does not mean 
that it should be computed“. 
     Turner et al. 2001 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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PATCH-LEVEL  METRICS - krajinné indexy definované pro 
individuální plošky, charakterizující jejich prostorový charakter 
a kontext 

 
CLASS-LEVEL  METRICS– krajinné indexy definované pro 
všechny plošky dané kategorie  

 
LANDSCAPE-LEVEL  METRICS– krajinné indexy definované pro 
všechny kategorie plošek na námi studovaném území 

I když většina krajinných indexů na vyšších úrovních (class + landscape level) je 
odvozena na základě atributů z nižší úrovně (patch level), ne všechny krajinné 
indexy jsou definované pro všechny tři úrovně. 

ÚROVNĚ VÝPOČTU KRAJINNÝCH INDEXŮ 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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TYPY KRAJINNÝCH INDEXŮ 

KOMPOZICE  
popisuje typ a početnost typů plošek 
v krajině, bez jejich prostorových 
charakteristik 
 
 
KONFIGURACE  
popisuje prostorový charakter, 
uspořádání a orientaci plošek v 
krajině 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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TYPY KRAJINNÝCH INDEXŮ 

KOMPOZICE  
popisuje typ a početnost typů plošek v krajině, bez jejich prostorových 
charakteristik 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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TYPY KRAJINNÝCH INDEXŮ 

KOMPOZICE  
 

• proportional abundance (početnost) = proporcionální zastoupení 
jednotlivých typů plošek na daném území 
 

• richness (bohatost) = počet typů plošek 
 

• evenness (rovnoměrnost) = popisuje, zda jsou některé plošky v krajině 
dominantní, nebo zda jsou typy plošek rovnoměrně zastoupené 
 

• diversity (diverzita) = kombinované vyjádření bohatosti a 
rovnoměrnosti zastoupení plošek 

 



ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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TYPY KRAJINNÝCH INDEXŮ 

KONFIGURACE  
popisuje prostorový charakter, uspořádání a orientaci plošek v krajině 



KONFIGURACE 
 

• Patch size distribution and density = popisuje distribuci a hustotu plošek 
různých velikostí  
 

• Patch shape complexity = popisuje tvar plošek (jednoduchý x složitý, 
pravidelný x nepravidelný, …); perimeter-to-area ratio 
 

• Core area = popisuje jádrové území plošky po eliminaci „edge bufferu“;  
edge-area ratio 
 

• Isolation/proximity = popisuje tendenci plošek vyskytovat se v prostoru 
relativně izolovaně od ostatních plošek stejné či podobné kategorie 
 

• Contagion/interspersion = indikuje shlukovitost (agregaci) plošek 
 

• Connectivity = popisuje funkční spojení mezi ploškami 

ANALÝZA KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
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TYPY KRAJINNÝCH INDEXŮ 
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STRUKTURÁLNÍ VS. FUNKČNÍ KRAJINNÉ INDEXY 

Krajinné indexy mohou být klasifikovány rovněž podle toho, zda popisují krajinné 
uspořádání ve vztahu ke konkrétnímu ekologickému procesu. 
 

STRUKTURÁLNÍ KR. INDEXY popisují strukturu krajinné mozaiky bez explicitní vazby na 
ekologický proces 
 

FUNKČNÍ KR. INDEXY popisují krajinné uspořádání způsobem, jež bere v potaz konkrétní 
ekologický proces, který zkoumáme 


