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Abstract:  Landscape ecology: the state of the science and trends. The contribution 
deals with the contemporary state of landscape ecology and of its priorities in sight of 
the authors of North American landscape ecological school (Wu, Hobbs, 2007a). 
Landscape ecology has developed since its beginnings by the end of 30-ies of the 20th 
century (Troll, 1939) within Central European geography. Schmithüsen (1947) 
contributed to its nature by developing its holistic approach, and Neef (1961, 1962), 
who has established landscape ecology – together with his students – as a scientific 
research study. Simultaneously Neef has developed its applied aspects aiming to land 
use problems. In the 80-ies of the 20th century American ecologists (mainly zoologists) 
reached for landscape ecology - up to that time a geographic discipline, which made 
out its enormous meaning for the study of the spatial ecological processes. This school - 
in the sphere of basic research – is so progressive, that she dominated the international 
scene in a short time, and successfully penetrates also into Central Europe (see e. g. 
Sabo, 2004; Boltižiar, 2007).   
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ÚVOD 
 

Krajinná ekológia nepochybne patrí medzi najzaujímavejšie vedné 
fenomény 20. stor. Založili ju stredoeurópski geografi a rozvinuli do 
holistického, prierezovo orientovaného vedného odvetvia v oboch dimenziách – 
teoreticko-metodickej i aplikačnej. Jej význam pre riešenie technickým 
rozvojom spoločnosti ohrozovaných ekologických procesov v priestore krajiny 
skoro pochopili ekológovia (najmä zoológovia) a je prirodzené, že v tej časti 
sveta, kde je ekológia tradične najlepšie rozvinutá – v severnej Amerike. Tam 
krajinná ekológia zaznamenala v poslednom štvrťstoročí explozívny rozvoj. 
Tým sa sformovali dve základné odvetvia krajinnej ekológie – tradičná, 
európska a biologicky orientovaná severoamerická, ktorá na svetovej krajinno-
ekologickej scéne začína dominovať. Významným medzníkom v rozvoji 
krajinnej ekológie bolo v r. 1982 založenie Medzinárodnej asociácie pre 
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krajinnú ekológiu (International Association for Landscape Ecology – IALE). 
Svetové a regionálne kongresy ale i národné konferencie IALE sú prestížnymi 
vedeckými podujatiami, ktoré sa významnou mierou venujú práve otázkam 
vývoja a ďalšieho smerovania krajinnej ekológie.  

Dvojica krajinných ekológov – J. Wu (USA) a R. J. Hobbs (Austrália) 
vydala v r. 2007 publikáciu pod názvom: „Kľúčové témy v krajinnej ekológii“ 
(Wu, Hobbs, 2007a). Ide o podnetnú prácu, ktorá si dala za cieľ vykonať 
analýzu súčasnej krajinnej ekológie – jej aktuálnych výskumných tém 
a záujmov, metodických prístupov a metód. Už v r. 1997 R. J. Hobbs zhodnotil 
články v piatich ročníkoch časopisu „Landscape Ecology“ a konštatoval, že 
prichádza k posunu od opisných štúdií k štúdiam s vyššou kvantifikáciou a 
väčší dôraz sa kladie na modelovanie a rozvoj metodológie. Podľa jeho 
zhodnotenia (Hobbs, 1997) dochádza tiež k posilneniu potreby uplatniť 
krajinnoekologické metódy aj v rámci obnovnej ekológie (ktorá je teoretickým 
základom pre sozologické a fyziotaktické činnosti, tzv. RE-akvitity), a tiež 
konzervačnej biológie. 

J. Wu v rámci 16. výročného sympózia Americkej regionálnej asociácie 
IALE (Arizona, 2001) zorganizoval špeciálnu sekciu „10 kľúčových tém pre 
krajinnú ekológiu v 21. storočí“. Na túto sekciu, okrem odborníkov z USA 
(medzi ktorými boli napr. R. Forman, M. G. Turner, J. Wiens), dostali pozvanie 
aj ďalší svetovo uznávaní krajinní ekológovia napr. Z. Naveh (Izrael), M. 
Antrop (Belgicko), A. Farina (Taliansko) a R. Hobbs (Austrália). Cieľom práce 
sekcie bolo predstaviť pohľady na najvýznamnejšie výskumné témy, otázky 
a výzvy v krajinnej ekológii. Výsledky ankety predstavil R. J. Hobbs (v tom 
čase prezident IALE) na Európskom kongrese IALE (Štokholm, Švédsko 
a Tartu, Estónsko, júl 2002). V tom istom roku spoločne s J. Wu vypracovali 
syntézu kľúčových tém a kľúčových výskumných oblastí, ktorú v r. 2002 
publikovali v časopise Landscape Ecology.  

Pre hlbšie identifikovanie najnovších vedeckých prístupov a očakávaného 
smerovaniu v každej identifikovanej kľúčovej oblasti iniciovali J. Wu a R. J. 
Hobbs pokračovanie diskusie k tejto téme aj na 6. Svetovom kongrese IALE, 
ktorý mal názov “Stavba mostov medzi kultúrami, odbormi a prístupmi“ 
(Darwin, Austrália, júl, 2003). Ambíciou obidvoch autorov bolo spracovať 
ucelenú, hlbšiu a komplexnú syntézu názorov významných krajinných ekológov 
na ďalší rozvoj krajinnej ekológie. Výsledkom je publikácia „Kľúčové témy 
v krajinnej ekológii“ (Wu, Hobbs, 2007a), do ktorej boli zaradené vybrané 
prezentácie, ktoré odzneli na Svetovom kongrese IALE v Darwine (2003) 
doplnené ďalšími vyžiadanými príspevkami významných svetových autorov. Sú 
medzi nimi predovšetkým anglosaskí (americkí, austrálski, britskí, kanadskí) 
a niekoľkí európski autori, avšak teoreticky a metodologicky inklinujúci 
k americkej škole krajinnej ekológie (Belgicko, Holandsko, Nórsko).  

Záverečná kapitola publikácie predstavuje syntézu spracovanú autormi Wu 
a Hobbs (2007c), v ktorej je zhodnotenie dvoch dominantných škôl krajinnej 
ekológie, reprezentujúcich európsky a severoamerický prístup. Význam 
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publikácie pre nás, príslušníkov európskej (presnejšie stredoeurópskej) 
krajinnoekologickej školy spočíva hlavne v tom, že si môžeme oboznámením sa 
s anglosaskou krajinnou ekológiou uvedomiť rozdiely medzi týmito dvomi 
základnými vetvami (školami) medzinárodnej krajinnej ekológie z hľadiska ich 
predmetov, záujmov a metodických prístupov (z uvedenej publikácie 
pochádzajú početné, aj obšírnejšie citácie v tomto príspevku). 

Hlavné témy súčasnej krajinnej ekológie 

Podľa výsledkov ankety uskutočnenej na 16. výročnom sympóziu 
Americkej regionálnej asociácie IALE (Arizona, USA, 2001) sú na začiatku 21. 
storočia pre krajinných ekológov najzaujímavejšie nasledovné výskumné témy 
(predmety) (Wu, Hobbs, 2007b): 

• Rozvoj teórie a princípov (krajinné mozaiky a ekologické toky, 
transformácie, udržateľnosť a komplexita krajiny).  

• Krajinné metriky (normy a štandardy, integrácia, vzťah metrík 
k ekologickým procesom, citlivosť k rozsahu zmeny). 

• Ekologické toky v krajinných mozaikách (organizmy, látky, energie, 
informácie, účinky súvislosti, hranice, šírenie inváznych druhov, 
priestorová heterogenita a ekosystémové procesy, disturbancie 
a dynamika plôšok).  

• Optimalizácia krajinného patternu (optimalizácia priestorovej štruktúry 
krajiny) využívania zeme, optimálny manažment, dizajn a plánovanie, 
nové metódy priestorovej optimalizácie.  

• Metapopulačná teória, škálovanie (teória a metódy, integrácia informácií, 
odvodenie empirického škálovania pre krajinnú mozaiku).  

• Komplexita a nelineárna dynamika krajiny (krajina ako priestorový 
komplex systémov, ako adaptívnych systémov, prahy, kritičnosť, 
samoorganizácia v krajinnej štruktúre a dynamike).  

• Zmeny využívania krajiny a krajinnej pokrývky (prírodné a socio-
ekonomické hybné sily a mechanizmy, ekologické dôsledky a spätné 
väzby, dlhodobé zmeny krajiny spôsobené hospodárstvom a globálnymi 
zmenami klímy). 

• Priestorová heterogenita akvatických systémov, experimenty na úrovni 
krajiny, rozvoj nových metód (integrácia medzi pozorovaním, 
experimentmi a modelovaním, nové štatistické a modelovacie metódy, 
interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy).  

• Zber dát a hodnotenie presnosti, rýchle zmeny a chaotická krajina (rýchla 
urbanizácia krajiny, vojnové oblasti, iné rýchlo sa meniace krajiny).  

• Udržateľnosť krajiny (rozvoj prostriedkov na integráciu ekologických, 
sociálnych, kultúrnych, ekonomických a estetických zložiek, praktické 
stratégie tvorby a uchovania udržateľnej krajiny).  

• Ľudské aktivity v krajine (úloha ľudí v utváraní krajinnej štruktúry 
a procesov, účinky socio-ekonomických a kultúrnych procesov na 
krajinnú štruktúru a jej funkčnosť). 
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• Holistická krajinná ekológia (ako anticipatívna a preskriptívna 
environmentálna veda, rozvoj holistických a systémových prístupov). 

V článku publikovanom v Landscape Ecology (2002) autori Wu a Hobbs 
podrobnejšie analyzovali názory 18 účastníkov vyššie uvedenej ankety. Na 
základe názorov vedeckých osobností identifikovali 6 kľúčových tém: (1) 
interdisciplinarita a transdisciplinarita, (2) integrácia základného výskumu 
a aplikácií, (3) koncepčný a teoretický rozvoj, (4) výchova a vzdelávanie, (5) 
medzinárodná vedecká komunikácia a spolupráca, (6) prienik a komunikácia 
s verejnosťou a decíznou sférou, a 10 kľúčových výskumných oblastí, ktoré sa 
zaoberajú uvedenými témami: (1) ekologické toky v krajinnej mozaike, (2) 
príčiny, procesy a dôsledky zmien využívania zeme a krajinnej pokrývky, (3) 
nelineárna dynamika a krajinná komplexita, (4) váhovanie (prevod do inej 
škály), (5) metodický rozvoj, (6) vzťah krajinných metrík k ekologickým 
procesom, (7) integrácia človeka a jeho aktivít do krajinnej ekológie, (8) 
optimalizácia priestorových krajinných štruktúr, (9) ochrana krajiny 
a udržateľnosť, (10) získavanie dát a presné hodnotenie. 

Wu, Hobbs (2002) uzavierajú, že základný predpoklad v krajinnej ekológii 
je, že priestorové štruktúry krajiny majú významný vplyv na tok materiálov, 
energie a informácií, zatiaľ čo procesy tvoria, modifikujú a udržiavajú 
priestorové štruktúry krajiny. Otázka potom znie, či možno optimalizovať 
krajinné štruktúry v zmysle zloženia a konfigurácie plôšok a matríc pre účely 
ochrany biodiverzity, manažmentu ekosystémov a udržateľnosti krajiny. 
Krajinná ekológia musí pre tieto ciele využívať metodiku manažmentu. 

Uvedený zoznam i výsledky vyššie uvedenej analýzy (Wu, Hobbs, 2002), 
napriek tomu, že pochádzajú z prostredia severoamerickej krajinnej ekológie, 
odzrkadľujú vo veľkej miere aj záujmy jej stredoeurópskeho prístupu. Vyplýva 
z nich, že súčasná medzinárodná krajinná ekológia je prierezovou vedou 
zameriavajúcou sa na rozvoj teoretických a metodických základov výskumu 
krajiny, rovnako ako na riešenie environmentálnych problémov v širokom slova 
zmysle. Jej záujmový profil odpovedá charakteristike krajinnej ekológie 
vyslovenej napr. Navehom (1995), Leserom (1997), Drdošom (1999, 2001), 
Bastianom (2001) i radom ďalších (pozri Drdoš, 1999, 2004a). 

Základné krajinnoekologické školy – ich prístupy a povaha 

Schematicky možno v súčasnej krajinnej ekológii podľa Wu a Hobbsa 
(2007c) rozlíšiť dve krajinno-ekologické školy: severoamerickú a európsku. 
Prvá je viac orientovaná biofyzikálne (pozn. na prírodné prostredie), druhá sa 
viac zaoberá styčnou plochou medzi vedou, plánovaním a manažmentom. Prvá 
nazerá na krajinnú ekológiu ako na prostriedok poznávania priestorovej 
štruktúrovanosti krajiny a jej heterogenity a stavia na základoch ekosystémovej 
a populačnej ekológie. Druhá považuje krajinnú ekológiu za nevyhnutný 
podklad priestorového plánovania a manažmentu krajiny, špeciálne z hľadiska 
dominancie človeka (pozn. pozri napr. už Reichholf, 1983, Haber, 1989). Je 
pravda, že ide o schému, lebo časť Európanov inklinuje k severoamerickej škole 
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a časť Severoameričanov k európskej. Austrálčania sa pridržiavajú strednej 
cesty medzi obidvomi. (pozn. autorom je zrejme neznáma veľmi významná 
ruská geografická škola výskumu krajiny s bohatou tradíciou). Najmä v štátoch, 
kde sa krajinná ekológia ako vedná disciplína začala rozvíjať až koncom 80-
tych r. 20. stor. (napr. Čína), možno pozorovať významný vplyv obidvoch 
prúdov (európskeho aj severoamerického). Treba však zdôrazniť, že (podobne 
ako v ostatných krajinách sveta) má výskum krajiny v Číne vďaka dlhej 
kultúrnej histórii a špecifickým spôsobom obhospodarovania krajiny svoj 
vlastný charakter (China-Chapter IALE, 2007). Autori Wu a Hobbs (2007c) 
charakterizujú tieto dva základné prúdy, alebo vetvy (či školy) krajinnej 
ekológie nasledovne: 

1. Európsky prístup: Termín krajinná ekológia bol sformulovaný Trollom 
(1939), ktorý sa inšpiroval priestorovou štruktúrou krajiny zobrazenou 
leteckými fotografiami a operoval ekosystémom, definovaným Tansleym 
(1935). Toto nové štúdium kombinovalo horizontálny-geografický-štrukturálny 
prístup s vertikálnym-ekologickým-funkčným prístupom, aby sa naplnili 
potreby geografie získať ekologické poznatky a potreby ekológie, aby rozšírila 
jej analýzy z lokálnych stanovíšť na región (Troll, 1971). Krajinná ekológia 
mala spočiatku evidentne úzky koncepčný vzťah k ekosystémovej ekológii. 
Trollova definícia krajinnej ekológie z r. 1968 obsahuje odlišnosti od 
ekosystémovej ekológie: 

• široká priestorová škála 
• priestorová krajinná štruktúra 
• rozmanitosť mierok. 

Naviac Troll priraďuje človeka k fyzikálnym a biologickým zložkám, 
podobne, ako Tansley u ekosytému. Troll v zmysle holizmu chápal krajinu ako 
Gestalt (konfigurácia prvkov, alebo systém organizovaný tak, že celok nemôže 
byť opísaný ako púha suma jeho častí).  

Krajinná ekológia sa od svojich začiatkov koncom 30. r. 20. stor. (Troll, 
1939) vyvíjala v prostredí stredoeurópskej geografie. K jej rozvoju podstatne 
prispel Schmithüsen (1947) sformulovaním jej holistického teoreticko-
metodologického prístupu a Neef (1961, 1962), ktorý so svojimi študentmi 
rozvinul jej terénny výskum a založil výskumný vedný odbor. Vedľa výskumov 
krajinnej štruktúry v topickej a chorickej dimenzii rozvíjal tiež jej aplikačné 
aspekty, a to v použití pre riešenie problémov využívania zeme, t. j. pre krajinné 
plánovanie. Uvedení traja autori sú považovaní za zakladateľov európskej 
krajinnej ekológie (pozri Leser, Klink, 1988). Z hľadiska etablovania krajinnej 
ekológie ako vedy a jej rozvoja až do európskej dimenzie najvýznamnejšiu rolu 
zohral prof. Neef, ktorý založil svetoznámu krajinnoekologickú školu s centrom 
v Ústave geografie a geoekológie v Lipsku. V 80. r. 20. stor. po krajinnej 
ekológii (dovtedy geografickej disciplíne) siahli americkí ekológovia (najmä 
zoológovia), ktorí pochopili jej neoceniteľný význam pre štúdium priestorových 
ekologických procesov. Táto škola, v polohe základného výskumu, je tak 
progresívna, že v krátkom čase ovládla medzinárodnú scénu a úspešne preniká 
aj do strednej Európy. 
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Zonneveld (1972) zdôraznil holistickú totalitu krajiny definujúc krajinnú 
ekológiu ako súčasť aplikovanej vedy hodnotenia a plánovania krajiny. 
Výslovne uviedol, že krajinná ekológia nie je súčasť biologických vied, ale 
odvetvie geografie (pozn. tiež Neef, 1962, Haase et al., 1964). Holistická 
totalita krajiny kulminovala u Naveha a Liebermana (1993), keď krajinu 
označili ako biokybernetický subsystém totálneho humánneho ekosystému. Už 
od začiatkov krajinnoekologické štúdie v Európe reflektovali viac humanistickú 
a holistickú perspektívu, zahrňujúc mapovanie krajiny, hodnotenie, ochranu, 
plánovanie a manažment krajiny. Treba však poukázať na to, že pod vplyvom 
geografického a socio-ekonomického pozadia ako aj európskych akademických 
a kultúrnych tradícií, sa európske krajinnoekologické štúdie rôznia podľa 
ťažiska výskumu od jednotvárnych technických mapovaní husto obývaných 
oblastí a systematického hodnotenia krajiny k filozofickým (aj záhadným) 
diskusiám o celostnosti krajiny. 

K uvedenej charakteristike však treba dodať, že európska (v skutočnosti 
stredoeurópska) škola nie je jednotná, ale je silne diferencovaná (pozri Drdoš, 
2004b) a postupne sa z nej začína vyčleňovať geoekológia. Tento termín bol 
podľa Trolla (1971) len zrozumiteľným medzinárodným označením krajinnej 
ekológie, keďže termín krajina má v rôznych jazykoch rôzny význam 
a použitie. Ako jeden z príkladov možno uviesť Slovensko, kde sa krajinná 
ekológia rozvíja v transdisciplinárnej podobe metodiky krajinnoekologického 
plánovania LANDEP (Ružička, Miklós, 1982; Izakovičová, Moyzeová, 2002; 
Hrnčiarová et al., 1985), vo forme hodnotenia krajinnej pokrývky vyjadrujúcej 
štruktúru súčasnej krajiny pomocou DPZ a GIS (napr. Oťaheľ, Feranec, 1993; 
Oťaheľ et al., 2004; Pauditšová, 2002), v rámci geografie (napr. Michaeli, 2004; 
Čech, 2004), v rámci integračného štúdia využívania zeme (Žigrai, 1995), 
v zameraní na metavedné problémy (Žigrai, 2003), na hodnotenie krajinného 
obrazu (Oťaheľ, 1980; Drdoš, 1995a; Hlavatá, Pauditšová, 2001), na rôzne 
problémy environmentálnej praxe, ako ekologická únosnosť, ekologická sieť, 
potenciál, integrovaný manažment a ďalšie (napr. Hrnčiarová et al., 1997; 
Izakovičová, 2007a, 2007b; Mazúr, Drdoš, 1984; Hrnčiarová et al., 2006), na 
hodnotenie environmentálnych vplyvov (napr. Kozová et al., 1995, 2007) 
i v modernej forme zjednocujúcej prístupy severoamerickej i stredoeurópskej 
školy (Sabo, 2004; Boltižiar, 2007). Minár et al. (2001) rozvíja geoekologický 
smer štúdia krajiny. V Európe sa tiež prinajmenej od začiatku 20. stor. (Berg, 
1915) dynamicky rozvíja ruská náuka o krajine s podobnými i odlišnými 
teoreticko-metodickými prístupmi a aj v nej sa udomácňuje fenomén krajinnej 
ekológie i geoekológie (pozri Isačenko, 2006). Ruská náuka o krajine sa 
teoreticky a metodicky silne dynamizuje a osvojuje si najnovšie trendy 
medzinárodnej vedy. 

2. Severoamerický prístup: Krajinná ekológia sa začala v severnej 
Amerike rozvíjať začiatkom 80. r. 20.stor. (Forman, 1981; Risser et al., 1984), 
40 rokov po tom, čo v strednej Európe sa praktizoval výskum s ťažiskom na 
systéme človek-krajina. V ďalších dekádach sa tu krajinná ekológia rýchle 
rozvíjala s prúdom nových perspektív a metód. Najmä prudko sa rozvíjajúce 
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technológie DPZ a GIS umožnili za posledných 20 rokov veľký rozvoj 
kvantitatívnej analýzy priestorových krajinných štruktúr (landscape pattern 
anylysis), ktorá prispela k prehĺbeniu poznania procesov v krajine, určeniu 
významnosti rozdielov v priestorovej konfigurácii krajín a skvalitneniu 
postupov štúdia štrukturálnych vlastností krajiny (fragmentácia, insularizácia, 
konektivita – spojitosť/súvislosť, izolovanosť, mozaika, priestorová heteroge-
nita a pod.) a ich zhodnoteniu pomocou rôznych indikátorov.  

Krajinná ekológia je podľa severoamerickej školy veda o štúdiu vzťahov 
medzi priestorovou štruktúrou krajiny a ekologickými procesmi naprieč 
hierarchických úrovní biologickej organizácie a o rôznych mierkach priestoru 
a času. Vzťah medzi štruktúrou, procesmi a mierkou je podstatný ako v ľuďmi 
ovládanej, tak aj v prírodnej krajine a dôležitý ako v teórii, tak aj v praxi. 
Krajinná ekológia ako veda cieli na poznanie dynamiky priestorovej 
heterogenity a vzťahu medzi priestorovou štruktúrou, procesmi a mierkou 
v humánnej i prírodnej krajine. Krajinná ekológia ako umenie zdôrazňuje 
nevyhnutnosť použiť humanistické a holistické pohľady na integráciu 
biofyzikálnych (prírodných), socio-ekonomických a kultúrnych zložiek vo 
všeobecnosti a pre dizajn, plánovanie a manažment špeciálne. 

V polovici 90. r. 20. stor. sa stala krajinná ekológia celosvetovo uznávanou 
vedou. V základnej učebnici krajinnej ekológie (Forman, Godron, 1986), ktorá 
vyšla v Amerike, sa definovala ako štúdium štruktúry, funkcie a zmien krajiny 
i veľkých priestorov, v ktorom sa opakujú lokálne ekosystémy. Krajinná 
štruktúra sa vzťahuje k priestorovým vzťahom medzi ekosystémami, krajinná 
funkcia k toku energie, látok a druhov medzi zložkami ekosystémov a krajinná 
zmena k premene v štruktúre a funkcii v ekologickej mozaike v čase. Toto 
chápanie krajinnej ekológie je konzistentné s pôvodnou Trollovou definíciou 
z r. 1968: „Krajinná ekológia je štúdium komplexu kauzálnych vzťahov medzi 
živými spoločenstvami a ich prostredím. Tieto vzťahy sa regionálne prejavujú 
v určitej priestorovej krajinnej štruktúre a v prírodnej regionalizácii rôzneho 
veľkostného poriadku“. Odvolávajúc sa na túto definíciu Wu a Hobbs (2007c) 
považujú za priameho dediča Trollovej krajinnej ekológie severoamerickú 
krajinno-ekologickú školu. Priestorová štruktúra krajiny sa študuje pomocou 
modelu „plôška (patch) – koridor – matrica (matrix)“. 

Boli prezentované aj iné definície krajiny, napr. Risser et al. (1984): 
„štúdium rozvoja, manažmentu a ekologických dôsledkov priestorovej 
heterogenity, alebo štúdium vzťahov medzi priestorovou krajinnou štruktúrou 
a ekologickými procesmi, ktoré nie je obmedzené na určitú mierku“. Autori 
predkladajú 4 reprezentatívne otázky krajinnej ekológie: 

1. Ako krajinná heterogenita interaguje s tokom organizmov, látok 
a energie? 

2. Ako sú formujúce historické a súčasné procesy zodpovedné za 
existujúcu priestorovú štruktúru krajiny? 

3. Ako vplýva krajinná heterogenita na šírenie porúch (choroby, ohne, 
atď.)? 

4. Ako môže byť manažment zdrojov posilnený krajinou ekológiou?  
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Podľa Li a Wu (2007) základný princíp krajinnej ekológie je, že 
priestorové krajinné štruktúry nielen pôsobia na ekologické procesy, ale sú aj 
týmito procesmi ovplyvňované. Potvrdenie vzájomných vzťahov medzi 
krajinnými štruktúrami a ekologickými procesmi je jedným z hlavných cieľov 
krajinnej ekológie. Preto je podľa autorov analýza priestorových štruktúr 
krajiny jednou z hlavných metodických základov krajinnej ekológie.  

V súlade s Risserom et al. (1984) je kľúčovým problémom krajinnej 
ekológie priestorová heterogenita. Avšak nie všetci krajinní ekológia majú 
takúto mienku. Podľa väčšiny z nich krajina je jednoducho priestorovo 
heterogénny areál, ktorého veľkosť závisí od výskytu a druhu organizmov, 
alebo ekologických procesov, ktoré sú predmetom záujmu. Idea krajiny je 
aplikovateľná aj na akvatické systémy. Viacdimenzionálna mierka hierarchickej 
koncepcie krajiny je veľmi prijateľná, lebo je konzistentná 
s viacdimenzionálnou mierkou mozaík (patternov) a procesov vyskytujúcich sa 
v reálnej krajine. Teoretický a metodický rozvoj uľahčuje krajinnej ekológii 
poznávanie dôležitosti mikro, mezo, makro a prierezovej mierky prístupov. 
Dnes sa krajinná ekológia v severnej Amerike chápe všeobecne a jednoducho 
ako štúdium vzťahov medzi priestorovou štruktúrou a ekologickými procesmi 
v rôznych dimenziách, resp. mierkach (Turner, 2005). To je zároveň ekologická 
paradigma krajinnej ekológie.  

Porovnanie európskeho a severoamerického prístupu 

Je evidentné, že európska a severoamerická krajinná ekológia sa odlíšili 
historicky. Európsky prístup sa charakterizuje holistickým a spoločensky 
centrovaným pohľadom na krajinu s ťažiskom na výskum inšpirovaný 
užívateľom a podnecovaný riešením problémov a kombináciou kvalitatívno-
empirických metód s hodnotiacimi a mapovacími technikami. Severoamerický 
prístup je ovládaný analytickým a biologicko-ekologicky centrovaným 
pohľadom na krajinu s ťažiskom na štúdie orientované na základný výskum, 
podnecovaný kladením otázok a zdôrazňujúci použitie kvantitatívnych metód 
(špeciálne analýza priestorovej štruktúry a modelovanie). Uvedená dichotómia 
je však zjednodušená, lebo prístupy nie sú homogénne a rastie komunikácia 
a spolupráca krajinných ekológov v globálnom meradle.  

Leser (1997) pripomína známu skutočnosť, že „krajinná ekológia sa 
vyvinula v geografii a prevzala z nej aj holistický prístup“. Mailänder 
a Kilchenmann (1989) pripisujú holistický prístup ekológii (ktorá je základom 
severoamerickej krajinno-ekologickej školy) a Moss (2000) obidvom – ekológia 
k nej prispela ekosystémovým prístupom a geografia vedľa priestorových 
aspektov komplexitou a geosystémovým prístupom. V období pred r. 1960 
krajinná ekológia nezaznamenala pozornosť, pravdepodobne z dôvodov 
dezilúzie geografie z tradičnej opisnej náuky o krajine (a jej celostného 
chápania) a príklonom k špecializačnému procesu vo vedách, čo urýchlilo 
teoreticko-metodologický rozvoj tejto vedy. Až po r. 1960, keď sa začali 
prejavovať negatívne dôsledky veľkého rozmachu priemyselných aktivít na 
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životnom prostredí, prebudil sa záujem o ekosystémový prístup na krajinnej 
úrovni a teda o krajinnú ekológiu, ktorú rozvinul prof. Neef v NDR, v štáte s veľmi 
kritickým stavom životného prostredia (pozri tiež Leser, 1997).  

Obe školy siahajú po Trollovej definícii (Troll, 1968). Ťažisko 
severoamerického prístupu na vzťahy medzi priestorovou štruktúrou 
a ekologickými procesmi sú nielen konzistentné s touto definíciou, ale sú aj 
významným pokrokom v implementácii Trollovho návrhu integrovať 
geografický a štrukturálny prístup s ekologickým a funkčným prístupom. Dôraz 
na veľké geografické areály, priestorovú štruktúru a mierkovú rozmanitosť 
v severoamerickej škole nadväzuje na Trolla. Štúdium priestorovej heterogenity 
viedlo k sformovaniu krajinnej ekológie ako vedy. Na druhej strane krajinno-
ekologické štúdie v Európe zdôraznili ideu krajiny ako človekom ovládaný 
holistický systém (Gestalt), čo sa však prejavuje už u Trolla.  

Wu a Hobbs (2007c) ďalej uvádzajú, že severoamerická krajinná ekológia 
rozpoznala od svojich počiatkov význam človeka pri pretváraní krajiny ako 
„jedného z faktorov vytvárajúcich a zodpovedajúcich za priestorovú 
heterogenitu krajiny“ (Turner et al., 2001). Naproti tomu v ťažisku európskej 
krajinnej ekológie je ľudská spoločnosť (Naveh, Lieberman, 1994). Keďže 
krajinní ekológovia by radi zjednotili krajinnú ekológiu, otázkou je ako to 
dosiahnuť. Spoločné je, že mnohí krajinní ekológovia prijali ideu zahrnúť 
človeka a jeho aktivity medzi faktory ovplyvňujúce a zodpovedajúce za 
priestorovú heterogenitu krajiny. Z tohto pohľadu krajinná ekológia je odvetvie 
ekológie a témy ako využívanie zeme, ochrana biodiverzity, manažment 
ekosystémov, krajinné plánovanie a dizajn patria do oblasti praktickej aplikácie 
krajinnej ekológie, alebo aplikovanej krajinnej ekológie (Turner et al., 2001). 
V tomto kontexte Forman a Godron (1986) poznamenávajú: „krajinno-
ekologické štúdie by mali byť vykonávané multidisciplinárnymi tímami 
v zmysle multidimenzionálnych, priestorovo-časových, funkčných, 
koncepčných a percepčných mierok použijúc interdisciplinárne metódy, majúc 
spoločný systémový prístup a transdiciplinárnu koncepciu krajinnej ekológie“.  

Ruská škola náuky o krajine 

Veľmi významnou školou, ktorá sa rozvíja najmenej od začiatku 20. stor. 
(Berg, 1915), je ruská škola náuky o krajine. Už v r. 1955 Ruská geografická 
spoločnosť organizovala prvú konferenciu venovanú výskumu. Táto škola sa 
naďalej úspešne rozvíja, čo potvrdili aj vystúpenia na 11. konferencii pod 
názvom „Náuka o krajine – Teória, metódy, regionálne štúdie a prax, ktorá 
konala v auguste 2006 v Moskve (pozri Djakonov, 2006 a Dyakonov et al., 
2007). Ocenením významu ruskej školy náuky o krajine je aj zaradenie článkov 
Berga (1915) a Solnceva (1948) do súbornej publikácie Wiensa at al., 2007 
venovanej výberu základných svetových prác, ktoré významnou mierou 
ovplyvnili rozvoj svetovej krajinnej ekológie Na tomto mieste treba zdôrazniť, 
že aj stredoeurópska krajinno-ekologická škola má korene v tradičnej 
geografickej náuke o krajine (Leser, 1997 ju považuje za krajinnú ekológiu), 



 14 

ktorá v dôsledku politických pomerov po 2. svetovej vojne silne ovplyvňovala 
krajinné štúdium v strednej Európe. Naša krajinná ekológia z nej prevzala napr. 
aj metódu vedúceho faktora georeliéfu, ktorý je podľa Isačenka (2006) faktorom 
diferenciácie, t.j. diskrétnosti prírodných komplexov (pozn. geokomplexov) 
a zároveň ich integrácie do jedného kontinuálneho poľa. Táto metóda vyplýva 
z priestorovo-systémového prístupu v štúdiu krajiny (Čerkašin, 2006).  

Isačenko (2006), už vyše polstoročia vedúca osobnosť tejto školy 
konštatuje, že v súčasnej etape vývoja, ktorá začala po r. 1990 a je daná 
vonkajšími faktormi (politickými, sociálnymi, hospodárskymi), prevládajú 
lokálne výskumy. Hlavné diskusie sa týkajú problémov organizácie 
geosystémov, polyštrukturovanosti geosystémov, miesta človeka v krajine, 
vzájomných vzťahov náuky o krajine a ekológie. Na lokálnej úrovni základom 
výskumu ostáva morfológia krajiny. Vyzdvihuje sa diskrétnosť, na druhej 
kontinuálnosť krajinného priestoru. Ďalej sú to otázky priestorovej 
premenlivosti geosystémov aj ich časovej premenlivosti, predmetom záujmu sú 
výseky – fázy, cykly, etapy, prechody a pod. Problém stacionárnych pozorovaní 
nedovoľuje venovať dostatočnú pozornosť priestorovo-časovej organizácii 
geosystémov. Čerkašin (2006) poznamenáva, že v súčasnom štúdiu krajiny sa 
uplatňuje jej polysystémová interpretácia (priestorové, funkcionálne, 
dynamické, potenciálne systémy a i.).  

Istomina a Čerkasin (2006) zdôrazňujú dva základné aspekty výskumu 
krajiny: priestorový, spätý s regionálnymi výskumami, zakladajúci 
individuálnosť každej polohy a systémový, určujúci predmetové 
charakteristikum náuky o krajine a skúmajúci územné objekty ako geografické 
komplexy. Priestor je základným pojmom, cieliacim na jednotu rôznorodých 
vecí a celostnosť sveta.  

Isačenko (2006) venuje pozornosť aj geoekológii, ktorá je veľmi 
diskutovanou otázkou. Jej vzťahy k náuke o krajine sú podľa neho nejasné, 
podobne ako jej teória a metodológia. Vyslovujú sa názory, že je 
interdisciplinárna, fyzicko-geografická, že je časťou geografie, alebo náuky 
o krajine, resp. je krajinnou ekológiou, alebo interdisciplinárnou náukou 
geológie.  

Podľa Timaševa (2006) geoekológia je prejavom krajinno-ekologickej 
paradigmy v náuke o krajine a treba ju považovať za je súčasť. Skúma prírodno-
priestorové komplexy (krajiny, geosystémy) rôznej taxonomickej úrovne (od 
geografického obalu po morfologické geografickej krajiny) v kvalite prostredia 
organizmov a človeka a prostredia sociálno-ekonomickej činnosti – z druhej 
strany. Cieľ geoekológie spočíva v riešení problémov spojených so stavom 
krajinného prostredia, s vplyvom naň prírodných a antropogénnych procesov 
a so získavaním prírodných bláh (úžitkov), využívaných človekom. Hlavnou 
úlohou je ochrana celostnosti a ekologického potenciálu geosystémov pri 
osvojovaní ich zdrojov, ochrana ich biologickej rozmanitosti, kultúrno-
historických, prírodných i iných hodnôt a užitočných vlastností, využívaných 
spoločnosťou vo svojom rozvoji. Teoretické základy, princípy a a metódy 
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geoekológie odpovedajú jej poslaniu – konštruovať priaznivé geoekologické 
prostredie, základ ktorého tvoria rôzne profilované kultúrne krajiny. 
Významnou vlastnosťou geoekológie je sociocentrizmus.  

Isačenko (2006) vyzdvihuje, že dôležitým metodologickým úspechom 
náuky o krajine je, že vypracovala osobitný vedecký prístup, aplikácia ktorého 
má význam nielen pre geografiu, ale aj pre spoločenskú prax.  

Hovoriť o perspektívach náuky o krajine podľa autora nie je možné, lebo 
závisia od sociálno-ekonomických a politických podmienok v budúcnosti. 
Prioritou však je upevniť pozície náuky o krajine vo vede a v živote spoločnosti. 
Teoretický potenciál náuky o krajine má základný význam pre rozpracovanie 
generálnej stratégie správania človeka v jeho prírodnom prostredí 
v podmienkach globálnej ekologickej krízy. 

 

ZÁVER 
 

Ak chceme diskutovať o krajinnej ekológii, musíme podľa Wu a Hobbsa 
(2007c) začať ekológiou, ktorá sa často opisuje ako interdisciplinárna veda 
v dôsledku vzťahov medzi organizmami a ich prostredím, ktoré zahrňujú tisíce 
biologických, fyzikálno-chemických a geopriestorových procesov. Teda 
ekologické koncepcie, teórie a metódy vychádzajú z množstva rôznych 
disciplín, ako botanika, zoológia, evolučná biológia, genetika, fyziológia, 
pedológia, fyzika, chémia, geografia, geológia atď. Rôzne interakcie medzi 
týmito disciplínami charakterizujú rôzne subdisciplíny ekológie (molekulárna, 
chemická, fyziologická, ekosystémová, geografická, atď.). Pohybujúc sa 
v hierarchii biologickej organizácie od fyziologickej ekológie na úroveň 
jednotlivých organizmov po globálnu ekológiu s ťažiskom na ekosystéme 
Zeme, výskumné otázky a metodiky sa stávajú multidisciplinárne 
a interdisciplinárne. Interdisciplinárna ekológia je heterogénna. Podobná je 
krajinná ekológia, ktorá zahrňuje všetky úrovne ekologickej organizácie, ako aj 
rôzne disciplíny a ekológiu. Keďže krajina je určitou úrovňou ekologickej 
organizácie, je zásadne hierarchickou koncepciou v širokom rangu mierok 
priestoru a času. Od tradičných ekologických disciplín sa odlišuje tým, že jej 
ťažisko je vo vzťahu medzi priestorovou štruktúrou a ekologickými procesmi na 
jednej strane a medzi prírodu a spoločnosťou na druhej. Do jej výskumu 
najčastejšie vstupuje humánna geografia, v posledných rokoch je však krajinná 
ekológia otvorená aj novým prístupom z ekonomickej ekonómie a ďalších 
vedných disciplín. V rámci krajinnoekologického výskumu sa otvárajú nové 
globálne témy. Napr. na Svetovom kongrese IALE „25 rokov krajinnej 
ekológie: Vedecké princípy v praxi“, ktorý sa konal vo Wageningene v júli 
2007 (Bunce et al., 2007), viaceré prezentácie boli venované hodnoteniu 
dôsledkov klimatickej zmeny na krajinu a modelovaniu adaptačných opatrení na 
zmiernenie jej dopadov, hodnoteniu krajiny vo väzbe na bezpečnosť životného 
prostredia, globalizácii a udržateľnosti poľnohospodárskej krajiny, genetike 
krajiny a testovaniu vplyvu krajiny na tok génov a pod. Kongres jednoznačne 
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potvrdil nevyhnutnosť vzájomného prepojenia vedeckých poznatkov s ich 
praktickým využitím v riadení a plánovaní. 

Ako celok krajinná ekológia je integračná veda, ktorá predstavuje štúdium 
s rôznymi stupňami interdisciplinárnej a transdisciplinárnej integrácie. 
Interdisciplinarita a transdisciplinarita nie sú však monolitické, ale hierarchické. 
Zjednotenie krajinnej ekológie si preto vyžaduje doplňujúci rámec, ktorý 
rozpozná a využije prednosti hierarchickej štruktúry v prierezovej disciplinarite.  

Diskusia o možnom zjednotení krajinno-ekologických prístupov si 
vyžaduje vysvetliť, čo sú prierezové disciplinárne interakcie. Fry et al. (2007) 
vysvetlili pojmy disciplinárny (projekt sa rieši v rámci jednej disciplíny), 
multidisciplinárny (projekt riešia viaceré disciplíny, ale s ich vlastnými cieľmi), 
interdisciplinárny (projekt riešia viaceré nepríbuzné disciplíny cestou, ktorá ich 
núti tvoriť nové integratívne poznatky a teórie a majú spoločný cieľ) 
a transdisciplinárny (projekt integruje výskumy viacerých výskumných 
i nevýskumných účastníkov – manažérov a verejnosť, aby riešili spoločný cieľ). 
Transdisciplinárne projekty tvoria novú integratívnu teóriu a poznatky medzi 
vedou a spoločnosťou). Ak chceme riadiť integratívny výskum, musíme 
pochopiť význam disciplíny a jej hranice a kriticky reflektovať jej stav 
a smerovanie. Disciplíny nie sú statické, ale rozvíjajú sa, tvoria sa nové a iné 
zanikajú.  

Osobitná pozornosť sa v aplikovanej krajinnej ekológii venuje krajinnému 
plánovaniu a integrovanému manažmentu krajiny. Budúcnosť a oprávnenie 
krajinnej ekológie ako aplikovanej, problémy riešiacej vedy bude otázna, ak 
krajinno-ekologické poznatky nevytvoria zdravú vedeckú bázu pre plánovanie 
a riadenie udržateľného rozvoja krajiny. Dôležitú úlohu v praktickom uplatnení 
krajinnej ekológie zohráva jej prepojenie na regionálne kultúrne tradície a 
aspekty, o čom svedčí navrhované zameranie nasledujúceho 8. svetového 
kongresu IALE „Krajinná ekológia a jej úloha pri zabezpečení udržateľnosti 
kultúry a životného prostredia“ (august 2011, Peking, Čína).  
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