
Soubor map - Prostorové rozmíst�ní vlivu environmentálních prom�nných 
v bezzásahových zónách NP Šumava 

Soubor specializovaných map s odborným obsahem zobrazuje prostorové rozmíst�ní vlivu 
environmentálních prom�nných na monitora�ních plochách o velikosti 500 m2 v území NP 
Šumava ponechaném samovolnému vývoji. Soubor bude sloužit ke zhodnocení vlivu 
prom�nných na zjiš�ovanou biodiverzitu. 

Podkladová data 
Specializovaná mapa vznikla v rámci probíhajícího biomonitoringu NP Šumava. Biomonitoring 
lesních ekosystém� NP Šumava ponechaných samovolnému vývoji je dlouhodobý 
inventariza�ní projekt založený na opakovaných m��eních na trvalých monitora�ních plochách. 

P�ínosy a využití 
Smyslem mapy je zachytit sou�asný stav lesních ekosystém� nacházejících se na území NP 
Šumava ponechaném samovolnému vývoji a vytvo�it tak kvalitní informa�ní základnu pro 
opakovaná m��ení. 
Mapa bude sloužit vedoucím pracovník�m k hodnocení stavu ekosystém� v NP Šumava a 
v�deckým pracovník�m pro statistickou analýzu dat. Na základ� informací získaných z mapy 
bude možné vytvá�et stanovištn� diferencovaná opat�ení pro území s trvalým managementem. 
Prostorové vztahy zobrazované prom�nné budou využity v modelu hodnotícím biodiverzitu a 
dynamiku spole�enstev na plochách. 
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