Vzájemný vztah dendrometrických veličin/ kouzla statistiky
anotace:

Hodnocení dřevin/ hledání metriky

Jak měřit velikost stromu? ( nalezené vztahy dendrometrických
veličin)

V Československu ( a obou nástupnických státech) je většinově používán jako vstupní hodnota korunový
objem dřeviny, vypočtený z dendrometrických charakteristik dřeviny podle tvaru koruny jako objem koule/
kužele/ půlkoule na válci. Problémy se pravidelně objevují jak u tvarů hraničních (starší jehličnany mají
většinově korunu ve tvaru “oteklého kužele”, tak u tvarů méně běžných (objem koruny s větším poloměrem,
než je její výška, nelze podle uvedených schémat spočítat vůbec). Problémy (zjevný nesoulad modelu s
realitou) se řeší ad hoc použitím korekčních koeﬁcientů, např. pro kužel lze připočíst až 1/3 jeho objemu v
případě “nerovného povrchu” (= kompenzace za “oteklý kužel”). Nutným důsledkem je, že hodnocení je v řadě
případů těžko reprodukovatelné, protože jednotliví uživatelé metodiky, zařadí dřeviny do různých skupin nebo
použijí odlišné korekční koeﬁcienty.
Dobře použitelným řešením je počítat objem koruny jako objem elipsoidu, který dobře pokrývá reálné
tvary korun (pro většinu korun je stejně dobrou aproximací jako oddělené tvary a zároveň objem elipsoidu je
stejný jako půlelipsoidu, takže popisuje i dřeviny s rovinnou bází koruny). Mimo to jde o jediný vztah pro
všechny dřeviny (tvary korun) a objem je numericky jednoduché vyčíslit.

abstrakt:
Měřit velikost stromu je v principu snadné, stačí se
dohodnout co měříme. Praktická dohoda je složitá. Stejně jako při
otázce "největší letadlo?", kdy

není jasné, jestli jde o letadlo s

největším rozpětím, největší nosností nebo s největší délkou, tápeme
i v případě stromů. Tápání nám brání srovnávat stromy mezi sebou.
Přijatelně dobře umíme srovnat "dub s dubem" (stejný taxon), dub s
topolem už srovnat nedokážem. Nalezená metrika to umožňuje,
zároveň zodpoví i některé oborové otazníky, jako je srovnání
vícekmenných dřevin s dřevinami běžnými.

Elipsoid jako model koruny pro výpočet jejího objemu je zřetelně lepší, než používané postupy pro odlišné
tvary korun, zejména kvůli jednoduchosti použití. To ale neznamená, že je nutně modelem dobrým.

První iterace: modely pro výpočet objemu
V první iteraci byly proti sobě testovány v oborové praxi
používané modely korun. Pro modelový taxon (Tilia cordata) připadá v
úvahu geometrický model “půlkoule na válci” a “elipsoid”, se
subvariantami k prověření vlivu tl. borky (testován zmenšený kmen o tl.
borky) a vazby na průřez kmene

modely koruny, Samotná regresní křivka však zjevně míří mimo oblast
dat. Lze předpokládat, že jde bbuď o atrefalkt této datové sady (méně
pravděpodobné, tato datová sada je poměrně rozsáhlá) nebo o
důsledek “méně vhodné metody výpočtu R2" jak bylo zmíněno v
kapitole “Statistické vyhodnocení dat” (pravděpodobnější)

V první iteraci byly prověřovány byly následující hypotézy:

Lineární závislost má mírně nižší R2 než kvadratická, poněkud
míří mimo body datové sady, je však podmínečně použitelná

na průměru kmene
- závisí korunový objem spočtený jako půlkoule na válci (model
buřinka)
- závisí korunový objem spočtený elipsoid/ půlelipsoid (model tympán)
Stejné varianty byly posléze prověřeny i pro dřevní válec/průměr
kmene bez borky (průměr kmene zmenšený o 2 cm) a pro průřez
kmene. Všechny závislosti byly posléze prověřeny vložením
regresních křivek (lineární, logaritmická, exponenciální a kvadratická)
spočten pro ně koeﬁcient determinace (hodnota “R2”). Hodnota R2 je
metrikou kvality nalezené závislosti v rámci stejně deﬁnovaných dat
(lze jí korektně použít pro rozlišení geometrického modelu koruny v
rámci jedné regresní křivky, pro určení vhodnosti jednotlivých
regresních křivek nanejvýš omezeně)
Logaritmická závislost (rovnice regresní křivky) byla ve všech
případech nejméně vypovídající, a to s dosti značným odstupem (cca
0,38 hodnoty R2)
Exponenciální závislost vykazuje nejtěsnější korelaci pro oba

Kvadratická závislost má lepší R2 než závislost lineární a navíc
míří stejným směrem jako datové body. V rámci tohoto datového
souboru představuje nejlepší aproximaci nalezené závislosti.
Pro všechny regresní modely platí, že geometrický model koruny
“elipsoid/ tympán” má mírně těsnější korelaci průměru kmene a koruny
než model “buřinka” (půlkoule na válci). Rozdíl v těsnosti regrese není
významný, podstatná pro praktické použití je významně jednodušší
implementace modelu elipsoid/ tympán, protože je plastický a lépe
pokrývá reálně existující tvary korun.
Prověření závislosti opřené o průměr dřevního válce (kmen bez
borky) a o průřez kmene nepřineslo v rámci této datové sady žádný
nový poznatek (korelace jsou stejně těsné, jako v publikované
variantě)
Tilia cordata - korelace průměru kmene a objemu koruny: výpočetní
model “buřinka” (půlkoule na válci dopočítá mírně vyšší objem korun
než model elipsoid, což je logické; v rámci datové sady (155
soliterních Tilia cordata v aktivní růstové fázi) je nejlepší kvadratická
regresní křivka

Tilia cordata - korelace průměru kmene a objemu koruny: výpočetní model “buřinka” (půlkoule na válci
dopočítá mírně vyšší objem korun než model elipsoid, což je logické; v rámci datové sady (155 soliterních
Tilia cordata v aktivní růstové fázi) je nejlepší kvadratická regresní křivka

Druhá iterace (povrch a objem)
Vstupní úvahy pro druhou iteraci modelů odrážely fakt, že světlo
do koruny stromu proniká přes povrch koruny a povrch koruny může
být významnější vlastností než její objem. Dalším podnětem byla
úvaha, že nalezené závislosti by měly být přenositelné i pro
charakteristiku porostů, pro které (zejména pro zapojené porosty) je
korunový objem těžko uchopitelný (respektive neporovnatelný se
soliterními dřevinami, protože korunový objem porostu je tvořen
vrcholovými částmi korun s mnohem větší listovou plochou než je tomu
ve spodních částech korun soliter).
V druhé iteraci byly prověřovány byly následující hypotézy:
na průměru kmene
- závisí korunový povrch spočtený jako válec s jednou podstavou
(model “hrnec”)
- závisí korunový povrch spočtený jako plášť válce a povrch půlkoule
(model “buřinka”)
- závisí korunový povrch spočtený jako povrch půl elipsoidu bez
podstavy (model “tympán”)
Pro použitou datovou sadu byly spočteny povrchy korun pro
tvary aproximované jako válec bez jedné podstavy (model “hrnec”),
jako půlkoule na válci bez podstavy (model “buřinka) a jako půlelipsoid
bez podstavy (model “tympán”). Na základě výstupů z první iterace
modelů už nebyly prověřovány subvarianty “kmen jako dřevní válec” a
“průřez kmene”. Všechny závislosti byly posléze prověřeny vložením
regresních křivek (lineární, exponenciální a kvadratická) spočten pro
ně koeﬁcient determinace (hodnota “R2”). Logaritmická regrese byla
na základě výsledků z první iterace opuštěna.
Exponenciální závislost byla ve všech případech nejméně
vypovídající (nejnižší R2, regresní křivka míří mimo oblast dat).
Lineární a kvadratická závislost jsou podobné, jak hodnotou R2, tak
samotnou rovnicí křivky (hodnota kvadratického členu je cca 350krát

nižší než hodnota členu lineárního). Je logické používat lineární
závislost, protože je výpočetně jednodušší a v ostatních měřitelných
parametrech stejná.
Ve všech případech vykazuje nalezená závislost těsnější vazbu
(větší R2, rozdíl 0,05-0,09), než závislost prověřovaná v první iteraci
(objem koruny závisí na průměru kmene).
Jednotlivé geometrické modely korun dosahují prakticky
shodného R2 (rozdíl 0,01), což je na první pohled překvapivé, pokud si
vedle sebe představíme na jedné straně “válec opsaný koruně stromu”
(hrubý model) a na straně druhé půelipsoid těsně kopírující povrch
koruny (přesný a elegantní model). Prověření tohoto výstupu bude
předmětem další iterace
Graﬁcké znázornění korelace průměru kmene a povrchu koruny
s vynesením regresních křivek pro jednotlivé modely regrese a modely
koruny následuje (obr. Tilia cordata - korelace průměru kmene a
povrchu koruny)
Vztah mezi proměnnými je výrazně těsnější, pokud je použit
povrch koruny, než když je použit objem koruny. Závislost platí i pro
homogenní soubor tvořený jediným taxonem, kde jsou všechny
dřeviny s převážně oválnou/ vejčitou korunou a proto s relativně málo
proměnlivým
Tilia cordata - korelace průměru kmene a povrchu koruny: výpočetní
model “hrnec”(válec) dopočítá větší objem koruny, než výpočetní
model “buřinka” (půlkoule na válci) a ten dopočítá mírně vyšší objem
koruny než než model “tympán” (půlelipsoid), což je logické; v rámci
datové sady (155 soliterních Tilia cordata v aktivní růstové fázi) je
dobře srovnatelná lineární a kvadratická regresní křivka; kvadratická
křivka má velmi malý x2 člen
poměrem výška x šířka koruny (aktuální datová sada - T. cordata). Pro
srovnání různých taxonů bude tento fakt ještě významnější, protože
lze předpokládat, že v obecné datové sadě budou zastoupeny dřeviny
s významně větší variabilitou tvarů koruny než má aktuální datová
sada (použitý soubor dřevin).

Třetí iterace (vícenásobné průměty koruny)
Ve třetí iteraci byla prověřována hypotéza, že vztah bude ještě
těsnější pokud ve výpočtu bude zohledněno více listové plochy v horní
části koruny. K povrchy koruny byla proto připočtena ještě plocha
korunového průmětu (posléze i vícenásobná). Výstupem z výpočtu
(závislou proměnnou) byla bodová hodnota o které lze předpokládat,
že je úměrná listové ploše.
Pro použitou datovou sadu byly spočteny povrchy korun1 pro
tvary aproximované jako válec s vícenásobně započtenou podstavou
(model “hrnec s poklicí”), půlelipsoid s vícenásobně započtenou
podstavou podstavy (model “tympán a činely”) a jako půlkoule na válci
(model “buřinka a tác”). Připočtením vícenásobného průmětu koruny
(použito 1x, 3x a 5násobné připočtení průmětu koruny) bylo
aproximováno soustředění listové plochy v horní části koruny.

Všechny dílčí varianty byly posléze prověřeny vložením
regresních křivek (lineární, a kvadratická) spočten pro ně koeﬁcient
determinace (hodnota “R2”). Těsnost závislosti (R2) byla zvýšena pro
všechny prověřované varianty (geometrický model pro povrch koruny
i počet přidaných průmětů koruny). Zvýšení těsnosti je vcelku subtilní
(změna R2 o cca 0,05) a oproti prostému povrchu koruny zároveň
dochází ke zvětšení rozdílu mezi kvadratickým a lineárním modelem.
Graﬁcké znázornění korelace průměru kmene a povrchu koruny
s vynesením regresních křivek pro jednotlivé modely regrese a modely
koruny následuje (obr.Tilia cordata - korelace průměru kmene a listové
plochy)
Zvětšováním počtu přidaných korunových průmětů rostl
koeﬁcient determinace do počtu 3 přidaných průmětů pro všechny
modely korun, pak už pouze pro model “buřinka” a “hrnec”. Vzhledem k
tomu že počet 3 přidané průměty dobře odpovídá profesní zkušenosti
s distribucí listové plochy v rámci koruny je model půlelispoid s
trojnásobně připočteným průmětem koruny (model “tympán a činely”)
nejlépe použitelnou korelací v rámci oborové praxe. Nutno
podotknout, že zlepšení dosažené přidáváním průmětů koruny je
pouze subtilní a proto pravděpodobně pominutelné. Lze proto použít i
ostatní modely založené na povrchu koruny.

Ověření pro další taxony
V rámci používaného datového souboru byly diskutované vztahy
prověřeny i pro další taxony: Acer platanoides (42 ks), Carpinus
betulus 37 ks, Pinus nigra 25 ks, Prunus mahaleb 31 ks, Quercus robur
45 ks. Inventarizační tabulka těchto dřevin je přílohou č. 3 této
dokumentace, legendu sdílí s tabulkou Tilia cordata.
Ve všech případech byly potvrzeny vztahy odvozené pro Tilia
cordata:
- těsnost vztahu mezi průměrem kmene a objemem koruny je slabší
(menší R2 - determinační koeﬁcient) než mezi průměrem kmene a
povrchem koruny bez ohledu na způsob výpočtu
- těsnost vztahu mezi průměrem kmene a povrchem koruny je silnější
(větší R2 - determinační koeﬁcient) pokud je do výpočtu zahrnutý
vícenásobný průmět koruny (použity + 3 průměty koruny).
Vícenásobný průmět koruny ve výpočtu pravděpodobně aproximuje
větší množství listové plochy ve vrcholových partiích koruny.

Závěr
Pro poměr průměru kmene a povrchu koruny byla v rámci hodnoceného souboru nalezena/ potvrzena
velmi těsná závislost povrchu koruny na průměru kmene. Závislost je výrazně těsnější než závislost pro nyní
většinově používané postupy opřené o korunový objem. Nalezená závislost je lineární nebo kvadratická s
malou kvadratickou složkou (lineární složka v regresní rovnici je více než 200x větší než kvadratická složka).
Korunový průmět je dobrou graﬁckou značkou pro vizualizaci inventarizace dřevin (modely s
vícenásobným započtením korunového průmětu mají lepší korelaci než model založené pouze na povrchu
koruny). Ještě lepší budou značky spojující korunový průmět a výšku koruny (plošná šrafa kruhu = korunový
průmět; obrysová čára kružnice = výška koruny), u kterých bude graﬁcká výraznost lépe odpovídat listové
ploše. Značky budou zároveň použitelné i pro porosty , které rovněž mají korunový průmět a obalový plášť.

MENDELU Brno, Zahradnická fakulta/ Datura - atelier...

Predikce vývoje dřevin z běžných inventarizačních dat, kouzla interpretace
anotace:
Pohledy do budoucnosti (predikce rozměrů dřevin z běžných
dendrometrických dat)

běžná inventarizace dřevin

abstrakt:
Většinovým zadáním pro inventarizaci je popsat současný
stav souboru dřevin. Současný stav je otiskem minulosti, který
používáme se skřípěním zubů, protože nemáme lepší. Hlubším
smyslem inventarizace je (mělo by být) směrování(řízení) vývoje
souboru dřevin, proto potřebujeme predikci vývoje. Křišťálovou koulí
zjevující budoucnost dřevin disponuje každý zvláště schopný
dendrolog. Předpověď se moc nepoužívá, protože zvláštní
schopnosti jsou vzácné a ovládání křišťálové koule náročné. Dost by
pomohl systém, který to dělá sám (dýchne a přeleští kouli, zjevený
obraz zachytí a přenese do plánu...). Křišťálovou kouli nemám,
analýzou oborových dat lze dosáhnout téměř totéž. Nalezený
formalizovaný postup umožňuje odvodit velikost dřevin z rutinně
sbíraných dendrometrických a analytických dat. Metoda otvírá dveře
tušených, ale zatím neprozkoumaných možností.

Perspektiva/ vývojové stadium

Dlouhověkost/ potenciál pádu

rychlost růstu dřevin v jednotlivých věkových stadiích (tabelární data)

Skupinové vlastnosti dřevin/ možnosti interpretace
Za skupinové vlastnosti dřevin lze považovat rychlost růstu,
dosahované rozměry, reakci na kvalitu stanoviště, typickou dobu dožití
(potenciální rychlost pádu), schopnost snášet zastínění, schopnost
kořenové konkurence, atd. Jde o řadu vlastností konkrétní dřeviny, které lze
odvodit z pouhého určení taxonu a jejího vývojového stadia a které zároveň
mají podstatný vliv na predikci vývoje konkrétní dřeviny a na tento vývoj v
kontextu ostatních dřevin.
Je na první pohled se zdá, že dílčí charakteristiky mají těsnou vazbu a
jsou proto zaměnitelné (z jedné charakteristiky lze odvodit druhou),
například krátkověké dřeviny jsou rychlerostoucí. Při hlubším pohledu
vyjde najevo, že k tušené závislosti existuje natolik obsáhlý seznam
výjimek, že je nepoužitelná. Příkladem může být rychlerostoucí a
dlouhověká lípy (Tilia platyphyllos) nebo pomalurostoucí a krátkověký hloh
(Crataegus monogyna).

predikce rozměrů (klíč k interpretaci tabelárních dat)

Ostatní nezbytná data jsou nezávislá na konkrétní dřevině a
představují buď skupinovou vlastnost taxonu nebo skupinovou vlastnost
všech inventarizovaných položek svázanou s vlastnostmi lokality. Tyto
údaje mohou být obsahem souborné datové sady ( tabelárním přehled) a
je možné je použít při interpretaci terénních dat při následném
kancelářském zpracování. Jejich využití tak významně zvyšuje efektivitu
terénní práce (méně inventarizačních charakteristik = vyšší rychlost/ kvalita
práce) a zejména zlepšuje vypovídací hodnotu provedené průzkumu proti
současnému stavu v oborové praxi.

Při retrospektivním pohledu na data
z oborové praxe jsou podstatné vlastnosti taxonu dvě:
- potenciální rychlost růstu
- potenciální rychlost pádu
Žádná z těchto vlastností sama o sobě nepředstavuje klíč k odhadu
osudu dřeviny, ale pouze jeden z klíčů. Predikce je možná až zohledněním
vztahu mezi oběma údaji. Například prosychající větvičky ve vrcholové
části koruny lípy nebo dubu znamenají málo (dřevina si pravděpodobně
vytvoří náhradní korunu, dutiny v kmenu pro ní nepředstavují podstatné
omezení, strom může plnit své sadovnické funkce po mnoho desítek let),
zatímco u břízy jde o zjevný “začátek konce” (dřevina nevytvoří náhradní
korunu, narušení dřevního válce pro břízu představuje natolik podstatné
omezení, dřevina umírá dřív než dojde k vytvoření dutiny, strom může plnit
své sadovnické funkce nanejvýš jednotky roků)

vizualizace stavu dřevin: běžná graﬁka

Pokud jsou inventarizované vlastnosti dřevin deﬁnovány jak je
uvedeno v tabulkách “Perspektiva/...” a “dlouhověkost” lze je interpretovat
jako očekávanou velikost dřeviny v budoucnosti a tu pak zobrazit v mapě
(například velikost koruny v časovém horizontu +10 a +25 let). Uvedení
Podstatou je , že většina dřevin má různé charakteristiky v závislosti
na stanovišti (nadmořská výška, úživnost stanoviště) a tyto nejsou
podstatnou měrou závislé na rychlosti růstu. Shrnutí těchto vlastností je
obsahem tabulky “Koeﬁcienty růstu a dlouhověkost pro sadovnicky
významné dřeviny”.

predikce rozměrů (výpočet z tabelárních dat)

Principem interpretace je, že pro krátkověké dřeviny je
předpokládána kratší časová perspektiva (dospělé dřeviny nemají stav +25
let) a rychlá změna dynamiky růstu (přednostně se používají koeﬁcienty
přiřazené pozdějším věkovým stadiím). Použití koeﬁcientů (příklad) pro
jednotlivé kombinace vlastností dřevin je uvedeno v tabulce “Koeﬁcienty
použité pro výpočet budoucích rozměrů koruny”
Použití graﬁky zobrazující vysunutí průmětu těžiště koruny mimo
patu kmene přibližuje graﬁku soliterních dřevin ke graﬁce stromových
skupin, pro které je v mnoha případech nezbytné oddělit zobrazení prostoru
s kmeny a okapového průmětu korun. Sjednocení graﬁky pro solitery a
porosty je jedním z dlouhodobých taktických cílů vizualizace
inventarizovaných dřevin. Graﬁka vysunutých korun je dostupná, logická z
pohledu taktických cílů a správná, protože zlepšuje vypovídací schopnost
vizualizace dat.
Ke graﬁce vysunutých korun byly doplněny predikované průměry
korun v horizontu + 10 a +25 let formou ekvidistant stávajících průmětů
koruny. Použitá graﬁka (šedé tečkované čáry) přidává inventarizaci dřevin
další rozměr, respektive časovou hloubku. V principu je však metoda
dostupná, optimalizace tvorby map je předmětem dalších úvah.

vizualizace stavu dřevin: vysunuté průměty pro asymetrické koruny

vizualizace stavu dřevin: vysunuté průměty pro asymetrické koruny, predikce růstu dřevin

predikce růstu dřevin:
vývoj mapového klíče
modelový objekt:
Dosadby na Letné 2017
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