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Anotace

Anotation

Soubor obsahuje tematické mapy, které prezentují vztah uživatelské
fragmentace zemědělské půdy a struktury krajiny v České republice (ČR).
Struktura krajiny je vyjádřena pomocí
krajinně-ekologických indexů
(Shannon´s Diversity Index, Shannon´s Evenness Index,). Všechny
ukazatele jsou vztaženy k jednotkám kvadrátů síťového mapování.
Informace o uživatelské fragmentaci byly získány analýzou dat z
Veřejného registru půdy (LPIS), který provozuje Ministerstvo zemědělství
České republiky. Data a výstupy byly zpracovány s využitím geografických
informačních systémů (ArcGIS 9.3, JANITOR).

The map collection contains thematic maps, which represent agricultural
land-use fragmentation in relation to landscape structure in the Czech
Republic. Landscape structure is expressed by landscape ecological index
(Shannon´s Diversity Index, Shannon´s Evenness Index, Simpson´s
Diversity index). All indicators are related to units of quadrate network.
The source of input data is Land parcel identification system, which has
been developed by Ministry of Agriculture of the Czech Republic. All data
analyses were processed by geographical information systems (ArcGIS
9.3., JANITOR).
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Metoda krosklasifikační analýzy
Metodou krosklasifikační analýzy je sledován vztah mezi uživatelskou fragmentací a heterogenitou zemědělské půdy. Uživatelská fragmentace je vyjádřena počtem
uživatelů zemědělských bloků půdy; heterogenita krajiny je vyjádřena pomocí vybraných krajinně-ekologických indexů (Shannon´s Diversity Index, Shannon´s
Evenness Index, Simpson´s Diversity Index). Všechny ukazatele jsou vztaženy k prostorovým jednotkám kvadrátům síťového mapování a vypočtené hodnoty jsou
rozděleny do pěti velikostních tříd (kategorie 1 - minimální hodnoty až kategorie 5 – maximální hodnoty). Analýza vychází z předpokladu, že s vyšším počtem
uživatelů zemědělské půdy se zvyšuje také její heterogenita.
Význam klasifikačního schématu
„Shoda“ indikuje uvedený předpoklad závislosti uživatelské fragmentace půdy a
vybraného krajinného indexu. Např. minimální uživatelské fragmentaci půdy (kategorie 1)
by měla odpovídat minimální heterogenita krajiny (kategorie 1). V ostatních případech ve
větší či menší míře neodpovídá heterogenita krajiny zjištěné kategorii uživatelské
fragmentace. Rozdíl mezi předpokladem a skutečností je reprezentován odchylkou:
• Pozitivní odchylka (+1 až +4) - heterogenita krajiny je vyšší než předpokládaná
úroveň uživatelské fragmentace půdy
• Negativní odchylka (-1 až -4) - heterogenita krajiny je nižší než předpokládaná
úroveň uživatelské fragmentace půdy
Vybrané krajinně-ekologické indexy
Shannon´s Diversity Index (SHDI)

Tento index představuje jeden z nejvíce
používaných indexů heterogenity krajiny.

Shannon´s Evenness Index (SHEI)

Tento index je modifikací rozšířeného Shannonova
indexu diverzity, normalizuje jeho hodnoty k počtu
zastoupených tříd. Hodnoty vyjadřují vyrovnanost
prostorového zastoupení krajinných složek.

Simpson´s Diversity Index (SIDI)

Tento index je poměrně často používán pro
vyjádření diverzity krajinných složek, jeho
interpretace je více intuitivní než u Shannonova
indexu diverzity.

Pi = relativní zastoupení třídy i
m = celkový počet tříd
Tematické třídy jsou typy uživatelských bloků půdy evidovaných ve Veřejném registru půdy (LPIS) jako typ kultury, např. orná půda, trvalé travní porosty atd.

