
1.Úvod

Gradace podkorního hmyzu, především lýkožrouta smrkového Ips typographus (Linnaeus, 1758), představují vážné ohrožení smrkových 
porostů.  Nejčastěji gradace vznikají jako následek velkoplošných poškození porostů větrem, případně po dlouhodobých obdobích sucha. Pro 
účinný management a ochranu lesních ekosystémů je proto potřebné včasně identifikovat nejvíce ohrožené oblasti. Jedním z nástrojů na 
identifikaci rizikových oblastí je systém na podporu rozhodovaní TANABBO (www.tanabbo.org). S využitím tohoto systému je možné určit 
porosty potenciálně nejvíce ohrožené podkorním hmyzem.
Předložený soubor map identifikuje potenciální ohrožení podkorním hmyzem modelového území (divize Hořovice ve správě Vojenských lesů a 
statků ČR) a představuje první aplikaci systému na podporu rozhodovaní TANABBO při mapování zranitelnosti lesních porostů kůrovci.

2. Vstupní data

Jako základní vstupní data byly použity existující vrstvy zdravotního stavu lesních porostů, které poskytuje Ústav pro hospodářskou úpravu 
lesů ve své webové mapové aplikaci (http://geoportal2.uhul.cz/wms_landsat). Jako ohniska kalamity lýkožrouta v daném roce jsou chápány 
standardně pouze silně až velmi silně poškozené jehličnaté porosty (porosty zařazené do tříd IIIa a IIIb-IV ve vrstvách zdravotního stavu lesních 
porostů).

Data lesohospodářských plánů (LHP): Dalšími vstupními daty jsou mapy obsahující údaje z LHP. Využity byly údaje o zastoupení smrku v 
porostech starších 60 let, objemu smrku na 1 ha, hustotě (zakmenění) a věku porostů.

Potencialní příkon slunečního záření: Klíčovým indikátorem ohrožení porostů podkorním hmyzem je potenciální příkon slunečního záření, 
který býl získan s využitím digitálniho modelu terénu postupem publikovaným v práci (Hofierka, Šúri 2002).

Vegetační index – NVDI: Pro určení prostorové struktury lesních porostů byl využit normalizovaný diferenční vegetační index (NDVI). Je to 
rozdíl v odrazivosti z blízkeho infračerveného a červeného pásma dělený součtem obou reflektancí. Odvozen byl na základě satelitních snímků 
Landsat z vrcholu vegetačního období.

3. Metodika 

Byl použit algoritmus určení pravděpodobností potenciálního ohrožení smrkových porostů podkorním hmyzem na základě aktuálního systému 
na podporu rozhodováni TANABBO. Výpočtové algoritmy vycházejí z prací Jakuš a kol. (2005) a Kissiyar a kol. (2005). Byly vytvořeny tři mapy 
na základě 3 modulů systému TANABBO:

1) Potenciální pravděpodobnost vzniku nových ohnisk napadení smrkových porostů  podkorním hmyzem
Vstupními vrstvami v modulu jsou vzdálenost od porostní stěny, věk porostu, zápoj, hodnoty NDVI a potenciální sluneční radiace.

2) Pravděpodobnost šíření potenciálních ohnisk napadení smrkových  porostů podkorním hmyzem
Vstupními vrstvami v modulu jsou sklon svahu, potenciální sluneční radiace, hodnoty NDVI a zásoba smrku v porostu.

3) Potenciální pravděpodobnost poškození smrkových porostů podkorním hmyzem
Mapa vznikla jako kombinace dvou předcházejících map v souboru. 

Výsledkem jsou potom 3 mapové vrstvy nesoucí informaci o relativní ohroženosti porostů v rozpětí hodnot 0 - 1, kde hodnota 1 znamená nejvyšší 
potenciál vzniku ohnisk napadení. Překryvnými operacemi v rámci geografických informačních systému s prostorovými daty LHP lze získat 
informaci o ohroženosti jednotlivých porostních skupin v zájmovém území.

4. Modelové území

Divize Hořovice obhospodařuje 27 787 ha lesa. Při tvorbě map byly použity údaje lesních správ Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov, Strašice, 
Nouzov a Háje. Divize Hořovice hospodaří v jižní části Středočeského kraje v oblasti středních Brd, na převážně chudých stanovištích. Škody 
abiotickými i biotickými škodlivými činiteli jsou v porovnání s jinými divizemi VLS (např. Lipník nad Bečvou) zpravidla nižší.
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Tato mapa představuje pravděpodobnost vzniku nových ohnisek 
poškození smrkových porostů podkorním hmyzem v případě vzniku 
gradace. Při vlastních výpočtech byl použit aktuální systém na 
podporu rozhodování TANABBO (www.tanabbo.org). Vstupními 
vrstvami v modulu jsou vzdálenost od porostní stěny, věk porostu, 
zápoj, hodnoty NDVI a potenciální sluneční radiace.
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Tato mapa představuje pravděpodobnost šíření potenciálních ohnisek 
poškození smrkových porostů podkorním hmyzem v případě vzniku 
gradace. Při vlastních výpočtech byl použit aktuální systém na podporu 
rozhodování TANABBO (www.tanabbo.org). Vstupními vrstvami v 
modulu jsou sklon svahu, potenciální sluneční radiace, hodnoty NDVI a 
zásoba smrku v porostech.
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Tato mapa představuje pravděpodobnost celkového poškození 
smrkových porostů podkorním hmyzem v případě vzniku gradace. 
Mapa vznikla jako kombinace dvou předcházejícíh map v souboru. Při 
vlastních výpočtech byl použit aktuální systém na podporu 
rozhodování TANABBO (www.tanabbo.org). V modulu jsou použity 
všechny vstupní vrstvy.


