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Merania a spoľahlivé informácie o trendoch a zmenách biodiverzity 
vyžadujú aby údaje a indikátory boli zberané a analyzované štandardným a 
spoľahlivým spôsobom.  V súčasnosti však majú príslušné orgány v Európe 
(viac ako 100 národných a regionálnych agentúr) rozdielny a nekoordinovaný 
prístup; celosvetovo je problém ešte väčší. Preto je potrebné vyvinúť ucelený 
systém pre zber dát, ktorý je možné použiť pre hodnotenia na európskej i 
celosvetovej úrovni.
Výsledný produkt EBONE bude európskym príspevkom k vytvoreniu 
globálneho systému monitorovania biodiverzity, ktorý bude mať stanovené 
priestorové i tematické priority. Jeho budovanie bude založené na 
existujúcich informáciách. 
 

1.  Vytvorenie spoľahlivej vedeckej základne pre správne štatistické odhady 
stavu a zmien kľúčových indikátorov biodiverzity. Tieto údaje bude môcť 
použiť rozhodovacia sféra, ktorá má povinnosť uplatňovať  Smernice EÚ 
pre ohrozené ekosystémy a druhy.  

2.  Vytvorenie systému, ktorý je schopný odhadnúť minulé zmeny a pripraviť 
scenáre budúceho vývoja. Scenáre bude možné použiť na testovanie 
dôsledkov možných rozhodnutí a vytváranie manažmentových stratégií 
pre ohrozené ekosystémy a druhy. 

Hlavné ciele projektu  

Prečo je potrebný integrovaný 
systém monitorovania biodiverzity?   

Hlavný výsledok

Plne integrovaný systém, založený na 
kľúčových indikátoroch biodiverzity, fungujúci v 

celoeurópskom  inštitucionálnom rámci.



Mapa hlavných komponentov – základ pre globálnu environmentálnu stratifikáciu. 
Autor: Marc Metzger, University of Edinburgh

Doteraz dosiahnuté výsledky

I. Vytvorenie koncepcie monitorovania

�Najväčšie nedostatky brániace plnému uplatneniu indikátorov biodiverzity sú 
v monitorovaní zmien rozšírenia a kvality biotopov a v  absencii systémov 
a modelov pre prepojenie terénnych pozorovaní s diaľkovým prieskumom 
Zeme (DPZ), ktoré by poskytli spoľahlivé štatistické údaje a celoplošné 
hodnotenie širokého spektra indikátorov biodiverzity. EBONE sa zameria na 
tri hlavné indikátory, ktoré zahŕňajú: 

•�� � biotopy európskeho významu v kontexte širších zmien 
biotopov;

•��abundancia a rozšírenie vybraných druhov (vtáky, 
motýle a rastliny);

•�fragmentácia prírodných a poloprírodných území.

II.  Európska a globálna stratifikácia pre účely 
monitorovania

•�� Európska environmentálna stratifikácia bola pripravená v predošlom 
období

•�� Zaznamenali sme progres v príprave globálnej  environmentálnej strati-
fikácie – v spolupráci s programom GEO-BON bola vytvorená prvá úroveň 
klasifikácie za použitia existujúcich bioklimatických údajov; vyprodukovali 
a otestovali sme prvú mapu globálnej stratifikácie

Prečo je potrebný integrovaný 
systém monitorovania biodiverzity?   



III.  Prehľad monitorovania v Európe  

•���Analýza tematických a priestorových priorít medzinárodných politických 
dokumentov a dokumentov EÚ 

•���Predbežné výsledky z databázy EuMon o monitorovaní biodiverzity 
v Európe: viac ako 600 monitorovacích programov, z nich 169 na 
monitorovanie biotopov (35 na národnej úrovni); na nadnárodnej úrovni sú 
najlepšie zastúpené vtáky a motýle

•���Dostupnosť údajov: väčšinou na požiadanie, nie voľný prístup

IV.  Vytvorenie a testovanie štandardných 
terénnych pozorovaní a správa dát

•��Niekoľko rokov úsilia  vyústilo do skompletovania metodiky, ktorú sme 
testovali  v rozličných environmentálnych podmienkach

•��Metodika je založená na životných formách a Hlavných kategóriách 
biotopov (GHC)

Zmapovaný štvorec 1x1 km2 v južnom Francúzsku. V legende sú  GHCs.
Autor: Philip Roche, CEMAGREF



•��Metodika je pripravená pre široké testovanie v teréne a pre aplikáciu
•��Terénna príručka bola skompletizovaná a publikovaná na web stránke
•��Vytvorili sme a pripravili na použitie expertný systém pre indikátory a 

biotopy zaradené do Smernice o stanovištiach (príloha I)
•��Pripravili a úspešne sme otestovali počítačový program pre terénne 

mapovanie s použitím terénnych počítačov
•��Ako program tak aj databáza budú dostupné zdarma
•��Vypracovali sme usporiadanie (dizajn) vzorkovacích lokalít v Európe
•��Terénne kurzy sa konali na jar 2010, hlavné testovanie v teréne naprieč 

Európou je naplánované na roky 2010 a 2011

V.  Celosvetový pilotný monitorovací systém 
pre  Mediteránne regióny

•��Metodiku monitorovania sme testovali v Izraeli a Južnej Afrike, metodiku 
sme doplnili o nové GHCs, ktoré sa nevyskytujú v Európe

•��Analyzovali sme koreláciu medzi v teréne mapovanými mediteránnymi 
biotopmi a údajmi Lidar, obdobne sme použili satelitné údaje LandSat a 
QuickBird

•��Zhodnotili sme aj koreláciu medzi mapovanými mediteránnymi biotopmi a 
biodiverzitou rastlín a živočíchov; obdobná práca pokračuje v púšti.

Mapovaný štvorec 1 km2 v púšti, Israel  Pripravila: INPA

Zmapovaný štvorec 1x1 km2 v južnom Francúzsku. V legende sú  GHCs.
Autor: Philip Roche, CEMAGREF



VI.  Vzájomná kalibrácia terénnych údajov a 
údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ)

•��Vytvorili a otestovali sme software na výpočet krížových matíc medzi   
terénnym pozorovaním GHC a mapami krajinnej pokrývky pripravenej 
pomocou DPZ

•��Terénne údaje sme využili pre kalibráciu a terénne overenie všetkých 
nižšie uvedených prístupov a metód

A. Fenológia  
•��Analýza časových radov vegetačných indexov je sľubný prístup na 

detekciu životných foriem, hlavných kategórií biotopov (GHC), typov 
biotopov a manažmentových zásahov

•��Tento prístup sme vyskúšali na trávnych porastoch, mokradiach, lesoch a 
druhoch stromov

•��Takýmto spôsobom môžme úspešne zlepšiť detekciu a klasifikáciu lúk a 
pasienkov ako i lesných typov na regionálnej úrovni.

B. LIDAR – testovanie laserových dát
•�� Testovanie potenciálu údajov LIDAR na získanie  informácie s jemným 

rozlíšením o 3-D štruktúre suchozemských a vodných ekosystémov
•�� Záver: presné merania výšky vegetácie, dobrá charakterizácia 3D 

vegetačných objektov a korelácia s GHC
•�� Kombinácia dát LIDAR a leteckých snímok v nepravých farbách: silný 

nástroj na identifikáciu životných foriem rastlín

Detekcia solitérneho stromu pomocou LIDAR (červená čiara: výška zmeraná v teréne) 
 Autor: Sander Mucher, Alterra



VII. Fragmentácia a konektivita (prepojenosť)

•��Použili sme štandardizované a ľahko opakovateľné metódy v rôznych 
mierkach, umožňujúce mapovať priestorové usporiadanie a kontext 
cieľového biotopu: morfologická analýza priestorového usporiadania 
(MSPA) a index krajinnej mozaiky

•��Prepojenosť sme hodnotili pomocou dvoch indexov založených na výskyte 
biotopu a topológii ako i na základe analýzy schopnosti druhov šíriť sa a 
priepustnosti krajiny

•��Detailné mapy priestorového usporiadania lesných porastov (fanerofytov) 
a tabuľkové údaje sú k dispozícii pre 60 vzoriek EBONE (veľkosť 1km2) 
na území 3 krajín a niekoľkých environmentálnych zón

•��Rovnaké metódy v súčasnosti aplikujeme v širšej mierke za použitia 
dostupných máp, založených na DPZ. Vypočítali sme tiež krížové matice 
medzi GHC a krajinnou pokrývkou

Mapa priestorového usporiadania lesov v Rakúsku 
Autor: Christine Estreguil, JRC



Ďalšie kroky
…

Sieť EBONE je navrhnutá tak, aby vytvorila  
prepojenia medzi v súčasnosti izolovanými 
databázami s cieľom zvýšiť ich celkovú 
efektívnosť. Budú urobené kvantitatívne 
porovnania za použitia matíc - napr. pre vzťah 
medzi kategóriami diaľkového prieskumu 
Zeme a údajmi o biotopoch získanými  
terénnym prieskumom.
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EBONE 
prispieva k:

•��Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre efektívne monitorovanie biodiverzity
•��Publikácia príručky pre monitorovanie v teréne 
•��Vybudovanie systému pre štandardizovanú prácu s údajmi a relevantnými 

metadátami pre Európsku sieť monitorovania biodiverzity 
•��Analýza dát z testovania metodiky monitorovania v teréne

Kontaktné 
adresy:

Rob Jongman
Alterra Wageningen UR
Tel.: +31 (0)317 - 481824
email: rob.jongman@wur.nl 

Marion Bogers
Alterra Wageningen UR
Tel.: +31 (0)317 - 481813
email: marion.bogers@wur.nl


