Hodnocení dřevin prostřednictvím současné vizualizace více vlastností
anotace:
Rutinně sebraná data inventarizace dřevin
obsahují mnoho informací které zpravidla nejsou
interpretovány a pokud jsou, tak nikoliv ve svých
souvislostech. Současné zobrazení více vlastností
dřevin otevírá okna nových pohledů na dřeviny. Data
sbíráme stejná, co když nám uniká část možných
interpretací? Sadovnickou hodnotu zobrazují všichni, co
se stane když přidáme korunový objem a kategorii
dlouhověkosti? Třeba dokážeme vidět jiný park nebo
rozlišit několik různých parků od sebe.

Inventarizací dřevin a v rámci všeobecně sdílené metodiky máme sebraná data o
stromech. Všichni skoro stejná, spoustu dat, většinou víc než jich dokážeme využít.
Použitelnost běžných statistických metod (průměr, rozptyl, směrodatná odchylka..)
stojí a padá na homogenitě hodnoceného souboru. Pokud hodnotíme lipové
stromořadí (všechny lípy jsou si hodně podobné), tak je všechno v pořádku a lze
korektně srovnávat jednu alej s druhou. Pokud nemáme homogenní soubor....
Nejnápadnější jsou dva případy:
- heterogenita individuálních vlastností dřevin (např. malé x velké)
- heterogenita skupinových vlastností dřevin (např. dlouhověké x krátkověké)

Problémy hodnocení heterogenních souborů dřevin lze řešit
současnou vizualizací více vlastností. Různé případy mohou vyžadovat
různý přístup k vizualizaci.

heterogenita individuálních
vlastností jedinců

Ochutnávka následuje
Dobrou chuť

problémy hodnocení
nehomogenních porostů: počet
versus korunový objem, šrafované
dřeviny jsou dlouhověké; řešením
je hodnocení vztáhnout ke
korunovému objemu s konkrétní
charakteristikou.

heterogenita skupinových
vlastností taxonů
problémy hodnocení heterogenního souboru dřevin lze demonstrovat na jednoduchém případu
porostu uprostřed životního cyklu (většina dřevin má průměrnou sadovnickou hodnotu i vitalitu ,
lepší a horší dřeviny lze odlišit pouze v rámci hodnocení zjemněnou stupnicí po 0,5 bodu, v
rámci běžného graﬁckého znázornění budou všechny zelené). Tato skupina dřevin ve
skutečnosti může znamenat několik zcela různých porostů s dramaticky odlišným “sadovnickým
osudem”, jak co se týká priority pěstebních opatření, tak co se týká jejich nezbytnosti
modelový porost 1: porost bez vertikální stratiﬁkace,
všechny dřeviny jsou dlouhověké (např. převážně
zapojený porost dubů) - je nezbytné v krátkém
časovém horizontu odstranit dřeviny se sníženou
vitalitou, tím se zlepší podmínky ponechaných
dřevin a porost má zachovanou/ vytvořenou
dlouhodobou časovou perspektivu. Samotný zásah
má prioritu, jde o pěstební zásah v prvku, který má
před sebou minimálně 100letou časovou perspektivu
a tomu odpovídá efektivita vynaložení prostředků.
Ve většině případů zásah může být odložen v řádu
jednotek let, aniž by došlo k destrukci prvku

modelový případ 1: všechny
dřeviny jsou dlouhověké
modelový porost 2: porost bez vertikální stratiﬁkace,
všechny dřeviny jsou krátkověké (např. březový
hájek) - je nezbytné počítat s obnovou porostu jako
celku, protože jeho časová perspektiva je výrazně
omezená. Samotný zásah nemá mimořádnou
prioritu, jde o pěstební zásah v prvku, který má před
sebou maximálně 20letou časovou perspektivu a
tomu odpovídá efektivita vynaložení prostředků.

modelový případ 2: všechny
dřeviny jsou krátkověké
modelový porost 3: porost s vertikální stratiﬁkací, v
souboru je mix dřevin dlouhověkých a rychle
rostoucích s omezenou konkurenční schopností
(např. směsný porost dubů a bříz, břízy ve vrchním
porostním patře představují horší dřeviny v
souboru) - je nezbytné počítat s výhledovým
odstraněním bříz, samotný zásah nemá pěstební
prioritu, cenné dřeviny nejsou ohroženy korunovou
konkurencí ostatních dřevin. Pokud místo bříz budou
přítomny borovice, jde o dlouhodobě stabilní porost

modelový případ 3: kombinace
rychle rostoucích a
pomalurostoucích dřevin,
rychlerostoucí mají omezenou
konkurenční schopnost
modelový porost 4: porost s vertikální stratiﬁkací, v
souboru je mix dřevin dlouhověkých a
rychlerostoucích s dobrou konkurenční schopností
(např. směsný porost dubů a topolů, topoly jsou
představují průměrné dřeviny v souboru a
podstatnou část porostu ) - je nezbytné v co
nejkratší době odstranit alespoň část topolů (zásah
má maximální prioritu), jinak rychle rostoucí topoly
korunovou konkurencí vytlačí duby a získáme porost
s pouze omezenou časovou perspektivou
(potenciálně dlouhověký porost degraduje na
krátkověký). Samotný zásah má mimořádnou
prioritu, jde o pěstební zásah v prvku, který má před
sebou minimálně 100letou časovou perspektivu a
tomu odpovídá efektivita vynaložení prostředků.
Porost je v “rozhodném bodě” vývojové trajektorie a
neprovedení (opoždění) zásahu způsobí rychlou a
nevratnou degradaci prvku

modelový případ 3: kombinace
rychle rostoucích a
pomalurostoucích dřevin,
rychlerostoucí mají dobrou
konkurenční schopnost

vizualizace vlastností dřevin: sadovnická hodnota

vizualizace vlastností dřevin: sadovnická hodnota + kategorie dlouhověkosti

vizualizace vlastností dřevin: sadovnická hodnota + kategorie dlouhověkosti + výška koruny

vizualizace vlastností dřevin:vývoj mapového klíče přidáváním dalších vlastností
modelový objekt: Park Draguš - Postoloprty 2016
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