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Exponovanosť ľudskému pôsobeniu – nová geografická 
premenná pre modelovanie zmien krajiny 

Mgr. Michal Druga, PhD., prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 
michal.druga@uniba.sk, jozef.minar@uniba.sk 

Za posledné dve dekády vzniklo množstvo štúdií zameraných na modelovanie zmien 
krajinnej pokrývky a využitia zeme. Za túto dobu je badateľný zásadný progres v pou-
žívaných matematicko-štatistických metódach, využívaní agent-based modelov, či rôz-
nych iných metodických aspektoch, avšak mnohé priestorové vstupné dáta týchto mo-
delov ostávajú do značnej miery rovnako jednoduché, ako v minulosti, čo predstavuje 
potenciál pre geografický výskum. Naša práca sa zameriava na premenné kvantifiku-
júce intenzitu ľudského vplyvu. Tie sú štandardne v priestore reprezentované buď ako 
vzdialenosť k zdrojom vplyvu (sídlam, cestám, diaľničným navádzačom a pod.), alebo 
sú vztiahnuté k administratívnym hraniciam (napr. hustota obyvateľstva). Tieto prístupy 
však majú svoje limity: Euklidovská vzdialenosť nereflektuje kvantitu ľudského vplyvu 
v zdrojovom bode, okrem toho je v členitom teréne len slabým ukazovateľom dostup-
nosti. Na druhej strane, premenné vztiahnuté k administratívnym hraniciam majú svoje 
priestorové rozlíšenie obmedzené práve veľkosťou a tvarom týchto území, ktoré na-
vyše nie vždy adekvátne reprezentujú skutočný rozsah ľudskej aktivity, preto sú väč-
šinou priestorovo málo podrobné a skreslené. Aby sme prekonali tieto limity, vytvorili 
sme novú priestorovú premennú – exponovanosť ľudskému pôsobeniu (exposure to 
human influence). Táto premenná kombinuje vzdialenosť cost distance s veľkosťou 
populácie v bodoch, od ktorých je táto vzdialenosť počítaná. Exponovanosť voči jed-
nému sídlu je priamo úmerná veľkosti jeho populácie (či inej kvantifikácii ľudskej akti-
vity) a nepriamo úmerná cost distance vzdialenosti z tohto sídla. Výpočet cost distance 
používa sínus sklonu ako cost raster, ktorý takto simuluje bariérny efekt georeliéfu. 

Celková exponovanosť ľudskému pôsobeniu je potom sumou všetkých parciálnych ex-
ponovaností voči jednotlivým sídlam v nami vybranom regióne. Pre demonštráciu prí-
nosu exponovanosti sme vypracovali logistické regresné modely porovnávajúce pre-
dikčnú silu modelov zmien krajinnej pokrývky používajúcich viacero typov vzdialenosti, 
hustoty a exponovanosti. V prípade mnohých typov zmien použitie exponovanosti zvý-
šilo predikčnú silu modelov. Na základe týchto výsledkov, ako aj dobrej modifikovateľ-
nosti výpočtu exponovanosti predpokladáme, že tento koncept dokáže efektívne zlep-
šiť množstvo štúdií modelujúcich príčiny zmien krajinnej pokrývky. 
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