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Abstract: Methods of spatial evaluation of the secondary landscape structure 
changes in protected areas. The aim of the paper is to present one of the methods for 
evaluating landscape diversity and landscape changes importance by means of 
landscape metrics. In the context of landscape and nature protection the interpretation 
of spatial landscape changes is considered as very suitable. The evaluation is based on 
temporal and spatial statistical analysis of mountain catchment area between two 
mountain massifs -- the Tribeč Mts and the Pohronský Inovec Mts, located in south-west 
part of the Western Carpathians.  
 
Key words: zmeny krajiny, diverzita krajiny, Shannonov index diverzity, t-test 
 
 
ÚVOD 
 

Cieľom príspevku je overenie kvantitatívneho hodnotenia významnosti 
zmien krajinnej štruktúry v okrajovej zóne Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie 
(obce Jedľové Kostoľany, Malá Lehota a Veľká Lehota). Dôvodom je absencia 
takto zameraného výskumu v chránených územiach zaradených do procesu 
výberu a plošného vymedzenia v rámci európskej siete NATURA 2000 
významných biotopov a siete chránených vtáčích území (CHVÚ). V tomto 
kontexte je poznanie historických zmien využívania krajiny a hodnotenie 
diverzity krajiny veľmi aktuálne a žiaduce.  
 
 
PROBLEMATIKA A METODIKA 
 

Stanovenie a hodnotenie diverzity krajiny a biodiverzity predstavuje 
významný proces výskumu zmien krajiny a jej jednotlivých prvkov či zložiek. 
V literatúre je všeobecne akceptovanou metódou získania základných 
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informácií o časovo-priestorových zmenách využitia krajiny Shannonov index 
diverzity (SID). Petrovič (2004, 2005), pri hodnotení dynamiky zmien krajiny 
horskej oblasti, aplikoval výpočet SID na mikropovodia. Originalita jeho 
prístupu je v tom, že mikropovodia ako základné operačné priestorové jednotky 
majú stále hranice, vytvárajú štruktúrovaný, hierarchický systém územia a 
svojimi polohovo-morfometrickými atribútmi priamo alebo nepriamo 
determinujú činnosti človeka. Index diverzity na jednej strane umožňuje 
pomerne veľkú škálu interpretácie, na druhej strane ostáva problém 
objektívneho hodnotenia významnosti zmien, ktoré v území nastali. Práve 
stanovenie významnosti zmeny diverzity krajiny má veľkú výpovednú hodnotu 
pre poznanie vývoja ekosystémov, biotopov či habitátov organizmov, pretože 
nepriamo odráža intenzitu vplyvu socio-ekonomických aktivít človeka na 
krajinu. Fjellstad, Dramstatd, Strand, Fry (2001) poukázali na významnosť 
pozitívnych vzťahov medzi množstvom vtáčích druhov a diverzitou krajiny ako 
aj heterogenitou. Ďalej poukázali, že množstvo rastlinných druhov na jednotku 
plochy významne koreluje s hodnotami heterogenity krajiny a nie diverzity. 
Tým sa interpretácia zmien krajinnej štruktúry stáva významnou aj pre 
manažment ochrany prírody.  

Pri riešení aproximácie objektívneho hodnotenia významnosti zmeny 
diverzity krajiny vychádzame z metodického postupu, ktorý opísal Magurran 
(1988) a aplikovali ho (Cheng, Jan 2000). Autori prezentovali postup využitia 
štatistickej analýzy t-testu pri stanovovaní významností zmien lesnej krajiny v 
dôsledku výstavby cestných komunikácií a ťažby dreva.  
 
 
VÝSLEDKY 
 

Skúmané územie predstavuje oblasť horskej časti povodia vodného toku 
Žitavy, ktorá patrí do povodia rieky Nitry. Záujmové územie tvoria katastre 
obcí Jedľové Kostoľany, Malá Lehota a Veľká Lehota, nachádzajúce sa na SZ 
hranici CHKO Ponitrie. Celková rozloha katastrálnych území je 6873 ha. V 
rámci administratívneho členenia Slovenska patria obce do dvoch okresov: 
Zlaté Moravce (Jedľové Kostoľany) a Žarnovica (Malá Lehota, Veľká Lehota).  

Povodie je litologicky pestré, čo je podmienené jeho polohou na rozhraní 
geologickej štruktúry tatrika Tribeča a štruktúry neovulkanického pohoria – 
Pohronský Inovec. Reliéf územia sa rozprestiera v nadmorských výškach od 
265 do 850 m n. m. Petrovič (2004) v území vyčlenil 8 skupín prvkov súčasnej 
krajinnej štruktúry, z ktorých najväčšiu plochu zaberá skupina prvkov lesnej a 
nelesnej drevinovej vegetácie – 60 % územia. Druhou plošne najrozsiahlejšou je 
skupina prvkov trvalých trávnych porastov – 26 % územia a významne sa 
podieľa aj skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr – 10 % územia. Po 2 % 
plochy územia zaberajú skupina sídelných prvkov a rekreačných priestorov a 
skupina prvkov dopravy. Pre stanovenie miery diverzity krajinných prvkov 
mikropovodí bol vybraný Shannonov index diverzity ako relatívny index, ktorý 
umožňuje porovnanie rôznych krajinných jednotiek, alebo ich porovnanie v 
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rôznych časových horizontoch. Shannonov index diverzity sa zvyšuje s 
rastúcim počtom rôznych typov plôšok (skupín) a/alebo s rastúcou 
vyrovnanosťou pomerného rozloženia plochy medzi skupiny plôšok. Pre daný 
počet skupín plôšok sa maximálna hodnota Shannonovho indexu diverzity 
dosiahne vtedy, keď majú všetky skupiny plôšok rovnaké plošné zastúpenie. 

Shannonov index diverzity je definovaný vzorcom: 
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=

−
n

i
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1
)ln(*  

kde: Pi = podiel počtu elementov i-teho typu a celkového počtu elementov v n 
typoch. 
 

Z výsledkov výpočtu Shannonovho indexu diverzity prvkov súčasnej 
krajinnej štruktúry v mikropovodiach sme vyčlenili tri kategórie mikropovodí v 
rozsahu intervalu 0,07 až 1,39 (obr. 1). Hodnota indexu narastala s rastúcim 
počtom typov plôšok a/alebo s rastúcou vyrovnanosťou pomerného rozloženia 
plochy medzi skupinami plôšok. Mikropovodia s indexom H´ < 0,5 predstavujú 
33 % s prevažujúcim zastúpením lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie 
sporadicky s plochami extenzívnych lúk. Druhá kategória s hodnotami H´ v 
rozpätí 0,5–1,0 zahŕňa takmer 40 % mikropovodí s dominujúcou lesnou a 
nelesnou drevinovou vegetáciou a na značnej ploche s trávnatými porastami. 
Mikropovodia s najvyššou hodnotou H´ > 1,0 predstavuje 28 % mikropovodí, 
kde sa uplatňujú aj prvky sídiel, rekreačných areálov a mozaiky 
poľnohospodárskych kultúr so sprievodnými trvalými trávnatými porastami. V 
rámci tejto kategórie je evidentne potlačené zastúpenie lesnej a nelesnej 
drevinovej vegetácie. Najvyšší index diverzity bol potvrdený v mikropovodiach 
s koncovou – ústiacou polohou, ktorých využitie človekom reprezentuje 
mozaika vidieckych sídiel s koncentrovanou i rozptýlenou zástavbou v okolí s 
textúrou poľnohospodársky využívanej pôdy a lesných segmentov.  

Analýza t-testu umožňuje hodnotiť štatistickú významnosť zmeny dvoch 
skupín stredných hodnôt. Metódu t-testu aplikujeme na zistenie významnosti 
rozdielu indexu diverzity vypočítaného pre mikropovodia, ktoré sú jednoznačne 
vymedzené systémom chrbátnic a údolníc, resp. spádových kriviek. 
Mikropovodia sme klasifikovali podľa hodnôt Shannonovho indexu diverzity 
krajinných prvkov v časovej úrovni roka 1955 a roka 2002. Zistené výsledky 
indexov diverzity boli spracované pomocou profesionálneho štatistického 
softvéru Statistika 5.5 s využitím t-testu pre závislé vzorky. Výsledky testu 
obsahujú opisné štatistiky uvedené v tab. 1 a tab. 2. Shannonov index diverzity 
v roku 1955 má priemer 1,145410 a v roku 2002 má priemer 0,704578. 
Smerodajná odchýlka meraní v roku 1955 je rovná 0,524533 a v roku 2002 je 
0,376814. Vypočítaný bol priemer rozdielov 0,440832 a smerodajná odchýlka 
rozdielov 0,312503. 
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H´ < 0.5 
0.5 ≤ H´ ≤ 1 
1 < H´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
Obr. 1: Typy mikropovodí podľa kategórií indexu diverzity súčasnej krajinnej štruktúry  

 
 
Tab. 1: Výsledky párového t-testu v programe Statistica 
 

 
 
Hodnota párového t-testu  
t = 12,8516 a P-hodnota = 0,000000. 
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To znamená, že hodnoty Shannonovho indexu merané v roku 1955 sú 
signifikantne odlišné od hodnôt Shanonnovho indexu meraných v roku 2002. 
Krabicové diagramy pre merania Shanonnovho indexu diverzity sú na obr. 2. 
 
Tab. 2: Popisné štatistiky t-testu 
 

Shannonov index 
diverzity 

Aritmetický 
priemer 

Smerodajná 
odchýlka 

Rok 1955 1,145410 0,524533 
Rok 2002 0,704578 0,376814 

 
 

 
 
Obr. 2: Významnosť rozdielu indexu diverzity krajiny dvoch časových úrovní 
 
 
ZÁVER 
 

Európsky i národne významné chránené územia sú v prevažnej miere 
priamo alebo nepriamo atakované hospodárskymi činnosťami človeka, ktoré 
určovali podmienky kvality vývoja biotopov a ekosystémov. Spravidla sa tento 
efekt najvýraznejšie prejavil na rozhraní chránených a nechránených území, 
resp. území s nižšou kategóriou ochrany.  

Stanovenie významnosti tohto efektu sme prezentovali na príklade CHKO 
Ponitrie, na východnom okraji Tribča v jeho severnej časti skupina Rázdiela. 
Kvantitatívne hodnotenie zmien druhotnej krajinnej štruktúry sme vyjadrili 
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hodnotami Shannonovho indexu diverzity v dvoch časových úrovniach roky 
1955 a 2002. Základnou priestorovou jednotkou pre výpočet indexov diverzity 
boli mikropovodia. Následne sme sa pokusili zistiť významnosť zmien 
diverzity, ktoré nastali za časový úsek 47 rokov. S využitím softvéru Statistica 
5.5 boli stanovené základné štatistiky a metódou t-testu sme potvrdili vysoký 
stupeň významnosti zmeny diverzity skúmaného územia. Môžeme teda 
pomerne objektívne tvrdiť, že aj horské oblasti, v ktorých sa prelínalo tradičné a 
intenzívne hospodárenie, podliehali procesom meniacim vertikálnu i 
horizontálnu štruktúru krajiny, dôsledkom čoho sa menila kvantita i kvalita 
biotopov, habitátov a napokon aj biodiverzity. Treba dodať, že použité metódy 
štatistickej analýzy sa javia ako vhodná nadstavba nad empirickými dátami s 
možnosťou ich efektívneho využitia pri kvantifikácií indikátorov hodnotenia 
zmien diverzity krajiny. 
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Obr. 3: Poľnohospodárska činnosť je v horských 
oblastiach dôležitým predpokladom 
formovania mozaiky krajiny a vysokého 
stupňa diverzity krajinných prvkov – 
Rajnohov štál v katastri Malej Lehoty (v 
mape mikropovodie č. 66) 


