Aktivita 4 – Moje data
1) Nahrajte svá data na webovou stránku globe.gov
Abyste mohli sdílet svá data s ostatními
školami a podívat se na graf růstu listů na
vašem stromě, nahrajte data na web
programu GLOBE. Uvidíte, že to není to
složité.
- Postupujte podle průvodce, který
jsme pro vás připravili.
- Budete potřebovat data
nashromážděná v úkolech 1, 2 a 3.
2) Podívejte se na graf rašení listů s pomocí GLOBE Visualization tool
Jakmile jsou vaše data správně
nahrána, můžete s nimi dělat
úžasné věci:
- Podívejte se na data
propojená s vaší školou na
mapě světa
- Vytvořte z vašich dat graf a
vytiskněte ho
- Porovnávejte data z různých
lokalit – v grafu a tabulce
Je to snadné. Pokud nejste
obeznámeni s GLOBE Visualization
tool, podívejte se na video
průvodce.
https://www.globe.gov/get-trained/using-the-globe-website/retrieve-and-visualize-your-data
3) Porovnejte svá data s daty jiných škol a s Vašimi daty z předchozích let pomocí GLOBE
Visualization tool
- Vyfiltrujte data o Green Up od škol z vaší země nebo z libovolné lokality.
- Porovnejte stejné druhy a zjistěte, zda bylo datum rašení stejné nebo se lišilo.
- Požádejte studenty, aby formulovali hypotézu, proč se data rašení liší. Nechte je, aby
zjistili bližší informace o podmínkách místa, kde strom roste (zeměpisná šířka, délka,
výška, teplota vzduchu, srážky)
- Pokud máte vlastní data z předchozích let, porovnejte je s těmi letošními. Pokud se datum
rašení liší, pokuste se porovnat teplotu a srážky v obou letech a zamyslete se nad tím, zda
by rozdíl mohlo způsobit ještě něco jiného.
4) Sdílejte svůj graf na diskusním fóru. Přidejte komentář, jak se vaše data liší od dat ostatních
škol nebo od vašich dat z předchozích let.
Jsme tu pro vás.
Pokud máte při odesílání dat a při práci s Visualization tool technické problémy, kontaktujte nás na
adrese ee.region.globe@gmail.com. Většinu problémů lze vyřešit jedním nebo dvěma kliknutími!
Řekneme vám, jak to udělat☺

Úkol by měl být splněn do 5. června.
Nahrajte data do databáze GLOBE a získejte Data entry badge!

Uhlíková aktivita 4 – Případ ztraceného uhlíku
V této aktivitě vaši studenti:



Zjistí, jak stromy ovlivňují koloběh uhlíku na globální úrovni.
Uvidí, jak satelity zaznamenávají změny v koncentraci CO2 a vegetačním cyklu rostlin.

Aktivita je vhodná pro studenty od 12 let.

Základní informace

Lesy jsou živou pumpou uhlíku. Zajišťují jeho
výměnu mezi vzduchem, rostlinami, zvířaty a
půdou a udržují jeho množství v rovnováze.
Změřit vliv vašeho stromu na množství CO2 v
okolním vzduchu je nemožné. V globálním hledisku
je však díky satelitům možné pozorovat, že stromy
severní polokoule ovlivňují uhlíkový cyklus celé
planety. To je vidět na grafech, které zobrazují
změny koncentrace CO2 (osa Y) ve střední
troposféře Země během vegetačního cyklu (roky na
ose X).
Rostoucí část křivky ukazuje období, kdy dýchání
převyšuje nad fotosyntézou (podzim-zima). Jinak
řečeno, biosféra uvolňuje do atmosféry více CO2,
než absorbuje.
Klesající část křivky ukazuje období, kdy
fotosyntéza převažuje nad dýcháním (jaro-léto).
Jinými slovy, biosféra více CO2 spotřebovává, než
uvolňuje.
Tyto změny v průběhu roku korespondují se
„zelenou vlnou“ vegetace severní polokoule, kdy se
rostliny a stromy probudí a začnou rychle růst po
zimním spánku.

Případ ztraceného uhlíku


Podívejte se se studenty na animaci “Watching the Earth Breathe”.



Vysvětlete jim, že animace ukazuje změny
koncentrace CO2 (žluto-oranžová vrstva) a
vegetační cyklus zachycený satelity.



Zastavte animaci na časech 0:02 (konec
března), 0:07 (konec srpna) a 0:10 (konec
listopadu) a požádejte studenty, aby
odhadli, o které měsíce se jedná.
Můžete se podívat také na animaci “How
Much Carbon do Plants Take from the
Atmosphere?”. V ní uvidíte, kolik uhlíku je
z atmosféry vázáno rostlinami na různých
místech planety a v různé části roku.



Průvodce nahráváním dat do databáze
GLOBE na globe.gov
Přihlaste se na svůj účet na www.globe.gov (Sign In vpravo nahoře).
Klikněte na šipku Go to (úplně nahoře na šedé liště vlevo od vašeho jména) a ze seznamu vyberte Enter Data.

Tak se dostanete na stránku odesílání dat, kde vidíte jméno své školy a pod ní seznam svých stanovišť. Pokud
stanoviště nevidíte, tak klikněte na + hned vedle jména školy a stanoviště se zobrazí. Například u mé „školy“
(TEREZA), mám už stanoviště, které se jmenuje Phenology 2018. To je mé stanoviště, kde pozoruju 2 stromy. Na
jednom stanovišti můžete mít až 6 stromů.

A TEĎ:
A) Pokud pozorujete strom, ke kterému jste ještě nikdy nezadávali data do databáze
GLOBE, tak si nejdřív musíte vytvořit „nové stanoviště“. Návod je na další straně.
B) Pokud svůj strom pozorujete už delší dobu a data jste zadávali, tak víte, jak na to.
Klikněte na dané stanoviště a pak zvolte New Observation u Green Up (Greening).

1. Jak založit nové stanoviště (kde mám strom)
Jste-li na své hlavní stránce pro odesílání dat Data Entry (viz obrázek na minulé straně), klikněte vpravo od jména
vaší školy na Add site (přidat stanoviště). Zobrazí se vám formulář, kde popíšete své nové stanoviště:

Vyplníte Site Name (jméno stanoviště) a Coordinates (souřadnice - nadm. délka a výška). Souřadnice nejrychleji
určíte s pomocí mapy níže. Zoomujte do mapy na ČR a pak na vaši školu a stanoviště. Až ho jasně v mapě
najdete, přemístěte na něj červenou značku. Uvidíte, že souřadnice se vám do políčka samy vyplní. Stejně tak se
vám sama vyplní nadm. výška, když kliknete na Set elevation.
Pak přejeďte myší do menu vlevo a pod Biosphere zaškrtněte Greening, což znamená, že na tomto stanovišti
chcete sledovat „ozeleňování“, nebo-li Green Up (a Green Down na podzim). Po zaškrtnutí uvidíte další část
formuláře, kam si vyplníte, jaké pozorujete stromy:

Vyplňte Vegetation Type (zvolte tree), Genus (rodové jméno latinsky), Species (vyberte druhové jméno). Pak si
strom nazvěte (label). Pokud máte více stromů, klikněte na Add Plant a opakujte to samé u dalšího stromu.
Nakonec potvrďte nově vytvořené stanoviště kliknutím na modré tlačítko Create Site úplně dole.

Pokud se vám podařilo založit nové stanoviště, uvidíte zelený pruh se smajlíkem:

Pokud je někde chyba, uvidíte červený pruh se šklebíkem a pod ním napsáno, co jste zapomněli vyplnit. Stačí sjet
myší níže, doplnit chybějící údaje a znovu potvrdit tlačítkem dole.

A TEĎ UŽ MÁTE SVÉ NOVÉ STANOVIŠTĚ SE STROMY A MŮŽETE ODESÍLAT DATA!

Na svou stránku na odesílání dat se
odsud dostanete, pokud kliknete na
Data Entry Home vlevo nahoře.
Nebo můžete udělat to samé, co
úplně na začátku. Jděte na hlavní
stránku globe.gov a přes Go to
šipku se dostanete na Enter Data.

2. Jak odeslat (zadat) data do databáze GLOBE
Jste-li ve svém menu pro odesílání dat, klikněte na název svého stanoviště se stromy (Pokud ho nevidíte,
klikněte na + vedle názvu školy, zobrazí se). Teď vidíte, že je to fenologické stanoviště (Greening) a pod tím
označením protokolu GreenUp/GreenDown.

Uvidíte dvě možnosti: New Observation (=zadání nového měření) a Past Observations (=již zadaná data).
Klikněte na New Observation, dostanete se do formuláře na odeslání dat:

Nejdřív musíte zadat datum. Zadáváte-li data za delší období, začněte od prvního dne měření. Jakmile vyberete
datum, objeví se vám pod ním další políčka: Vyberte Green Up and vyplňte 1 in Growing season cycle (protože
máme 1 vegetační sezónu). Pak se objeví další políčka:
Pod názvem vašeho stromu jsou 4
řádky na vyplnění, každý pro jeden
list (pupen), který pozorujete na té
samé větvi.
U Leaf State vyberte z menu,
v jakém stavu je pupen/list.
Opakujte pro všechny listy a to
samé udělejte i pro další stromy na
stanovišti. Dormant = spící
neotevřený pupen, Swelling =
bobtnající neotevřený pupen,
Budburst = pupen se otevřel, Length Measurable
= list, u kterého se dá změřit délka, Lost =
list/pupen upadl, byl zničen
Nakonec potvrďte modrým tlačítkem Send Data.

Pokud se odeslání podařilo, uvidíte nahoře smajlíka. Pokud ne musíte doplnit chybějící údaje.

Teď můžete zadat data za další den: Klikněte na modrý odkaz Create a new one. Vyberte datum a zadejte data.
Když se chcete podívat, jaká data už máte zadaná, klikněte na View Observations, nebo ze své Data Entry
stránky jděte na dané stanoviště a pak klikněte na Past Observations.
Zobrazí se vám přehled zadaných měření. Pokud chcete údaje opravit, klikněte na vybrané datum a upravte data
ve formuláři. Pokud chcete záznam smazat, použijte červené Delete vpravo.

Všechna svá zadaná data jsou též zobrazena na stránce vaší školy na globe.gov. Tam se dostanete opět přes Go
To šipku, kde kliknete na jméno školy. Ocitnete se na stránce školy, kde pak sjedete dolů: pod nadpisem Most
Recent Measurements („nejčerstvější“ měření) uvidíte seznam stanovišť a u něj datum, ze kterého byly zadány
poslední naměřené údaje:

V případě nouze si můžete projít podrobný video návod, kde vám to pěkně ukážou krok za krokem:
https://www.globe.gov/get-trained/using-the-globe-website/entering-measurement-data
https://www.globe.gov/get-trained/using-the-globe-website/setting-up-your-data-site

