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Jak to vidí vědec
Krajinu lze přirovnat ke kronice, neboť ve struktuře krajiny lze vyčíst historii sledované lokality se všemi
pozitivními i negativními jevy, které se zde udály. V posledních stoletích je v okolní krajině činnost člověka
nejpatrnější, protože lidská společnost ovlivňuje krajinný ráz nejvíce a utváří ho k obrazu svému. Každé

METODIKA

lidské počínání je na dlouhou dobu v krajině zaznamenáno. Proto je třeba mít na paměti, že každý
negativní zásah do krajiny má dlouhodobé následky, se kterými se budou muset vyrovnávat budoucí
generace. Do tváře krajiny se nepromítají pouze hospodářské aktivity člověka, ale také lidské hodnoty,
způsoby chování, postoje a estetické cítění. Krásně tento fakt vystihl malíř Zrzavý, když prohlásil: ”Krajina je
obrazem lidské duše”.
Tlak člověka na okolní životní prostředí nabyl největší intenzity a dynamiky v posledních více jak 150-ti
letech vývoje. V této době se začaly objevovat vážné ekologické problémy. Pro výzkumy změn využití
krajiny (v angličtině se používá termín Land Use či Land Cover Change) vyvstala nová důležitá role, která
spočívá nejen v určení samotných krajinných změn, ale také ve stanovení intenzity dopadu lidské činnosti
na okolní životní prostředí. S počátkem uvědomování si zodpovědnosti za ekologickou situaci na planetě se
společnost začala tázat na příčiny ekologických problémů. Sledování dlouhodobého vývoje využití krajiny
v jednotlivých částech světa patří v současné době k nejčastěji používaným výzkumným metodám, jelikož
pomocí této metody jsme schopni stanovit dopad lidské činnosti na životní prostředí, stanovit příčiny změn,
pochopit tak vývojové zákonitosti a s určitou přesností modelovat scénáře budoucího vývoje.
K dynamickému rozvoji výzkumů stavu a změn využití krajiny napomohl rychlý rozvoj počítačových systémů
(zejména geoinformačních systémů – GIS) a moderních satelitních technologií. Kolem naší planety krouží
stovky satelitů, které nepřetržitě snímají povrch Země. Jejich signál zpracovávají četné pozemní stanice,
z kterých se dále dostávají data k uživatelům. Technologie dálkového průzkumu Země (DPZ) jsou čím
dál tím přesnější a dostupnější stále širší skupině lidí. Obrovskou výhodou družicových snímků je snímání
povrchu planety i v jiných pásmech elektromagnetického záření, než které je schopen zachytit člověk.
Družicové snímky pořízené mimo viditelná pásma se využívají např. pro posouzení zdravotního stavu
vegetace či při průzkumu ložisek nerostných surovin.
Při studiu změn využití krajiny nemusíme být ovšem odkázáni pouze na supermoderní technologie. Jak
v archivech, tak i na internetu naleznete spoustu starých map či fotografií. Při procházce krajinou si proto
vezměte do ruky starou mapu či fotografii zachycující stav lokality v dávné minulosti a zjišťujte změny, které
se udály v krajině. Poznáte tak historii daného místa a často se budete divit, k jakým výrazným změnám
v krajině došlo. O historii místní krajiny umí krásně povídat i babičky a dědečkové. Zkuste je pozvat k vám
do školy!

doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph. D., člen Vědecké rady GLOBE
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
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POKRYV

Proč v GLOBE programu zkoumáme
vegetační pokryv?

VEGETAČNÍ

Povrch Země je utvářen geologickými pochody, formován fyzikálními podmínkami a chemickými interakcemi
a ožívá díky vegetaci. Rostliny tvoří základ života na Zemi, spoluvytváří charakter krajiny, ovlivňují klimatické
podmínky stanoviště a vlastnosti půdy, jsou součástí koloběhu vody a biogenních prvků v krajině, produkují

Jakou roli však hrají v pokryvu zemského povrchu změny, které v době průmyslové expanze nabyly
v důsledku lidské činnosti nových rozměrů? Člověk se stal jedním z hlavních činitelů přetvářejících krajinu.
Podle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, 1998) by na území ČR měly převažovat lesní
porosty mnoha typů, od lužních komplexů přes dubohabrové háje, suťové lesy, bučiny až po horské jedliny

METODIKA

kyslík, poskytují domov a potravu mnoha druhům organizmů včetně člověka.

a smrčiny. To však za předpokladu, že by tu nežil člověk, který aktivně utváří krajinu. Rozhlédněte se kolem
sebe. Jak velké plochy zabírají zmíněné porosty? Jsou ve vašem okolí vůbec nějaké jiné lesy než smrkové
a borové monokultury či akátiny? A kolik procent tvoří smíšené či listnaté lesní porosty?
Mapování vegetačního pokryvu slouží k monitorování množství jednotlivých typů rostlinných společenstev
a ke sledování populací vzácných druhů rostlin. Je využíváno k detekci změn v krajině, které mají vliv
na charakter prostředí, v němž žijí nejen lidé, ale i všechny ostatní živé organizmy.
Česká republika je bohatá na rozmanité ekosystémy díky své poloze mezi různými biogeografickými regiony
a díky rozpětí nadmořské výšky od nížin až po horské oblasti. I u nás ale dopad lidské činnosti zanechává své
stopy. Přirozené biotopy dnes z naší krajiny mizí a jsou nahrazovány „umělými“ společenstvy (pole, smrkové
monokultury či ovsíkové louky) nebo dokonce urbanizovanými plochami. Některá společenstva, která byla
ještě „nedávno“ běžná, se dnes stávají vzácnými (lužní lesy, rašeliniště, mokřady, slaniska). Snižuje se tak
diverzita krajiny v naší přírodě.
Sledování vegetačního pokryvu nám přináší významné informace o kvalitě a charakteru prostředí. Jednou
z důležitých změn v krajině v nedávné minulosti byl úbytek lesních porostů na území ČR v důsledku
historického znečištění ovzduší a následného okyselování půdy - k masovému odumírání porostů
v některých českých pohořích docházelo v 60. až 80. letech 20. století. V posledních několika letech
způsobovaly největší poškození lesů vichřice a kalamitní stavy lýkožrouta smrkového, přičemž obojí se nejvíce
projevilo v regionech dlouhodobě zasažených suchem (MZe, 2018). Snahou lesníků proto je mít druhově
pestré lesní porosty, které budou lépe odolávat přemnožení lýkožrouta i extrémním výkyvům počasí.
Další výraznou změnou je dlouhodobý pokles rozlohy zemědělské půdy a současný nárůst plochy
zastavěných území, díky kterému dochází k poklesu početnosti populací zejména ptáků zemědělské
krajiny (MŽP, 2018). Druhovou pestrost a celkově ekologickou stabilitu krajiny negativně ovlivňuje
současná struktura zemědělské krajiny, ve které převažují rozsáhlé bloky orné půdy. Velkoplošný charakter
zemědělského hospodaření zvyšuje riziko eroze, urychluje odtok vody a napomáhá tak k vysušení krajiny.
Při dlouhodobém sledování jedné lokality můžeme časem pozorovat změny ve složení vegetace a struktuře
krajiny, v množství biomasy na ploše 1m2, ve výšce porostu apod. Získáváme tak cenné informace
o změnách v krajině.
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PROČ V GLOBE PROGRAMU ZKOUMÁME VEGETAČNÍ POKRYV?

O čem vypovídá charakter vegetace
Rostliny reagují na geografické a klimatické podmínky, na množství vody srážkové i podzemní, na obsah
živin v půdě. Při pohledu na rostlinné společenstvo proto můžeme na základě charakteru vegetace, druhové
skladby a tzv. indikačních druhů rostlin odvodit přibližný charakter daného území, např. typ půdy, množství
podzemní vody apod.

METODIKA

Je snadné odhadnout, že stepní porosty můžeme hledat na výslunných stráních s vyšší průměrnou
roční teplotou a slabšími srážkami. V nižších nadmořských výškách převažují listnaté porosty s dubem
a habrem, v horských oblastech dominují druhy odolnější, které snášejí chladné teploty, jako buk lesní
nebo jedle bělokorá. Rákosiny nám prozrazují vysokou hladinu podzemní vody. Dojde-li k výrazné změně
v charakteru vegetace, vypovídá to buď o radikální změně přírodních podmínek (což je většinou velmi málo
pravděpodobné), nebo o důsledcích lidského počínání.
Vegetace může být indikátorem změn lokálního nebo regionálního životního prostředí. Sledujeme-li
území dlouhodobě, můžeme pozorovat změny v druhovém složení a následně i v celých biotopech. V krajině
kupříkladu dlouhodobě ubývá přirozených luk a a lesních porostů. V minulosti hlavně kvůli zvyšování rozsahu
ploch zemědělské půdy, v posledních letech vlivem expanze zástavby. Místa, kam pole přímo nezasahují,
jsou často druhotně ovlivněna splachy z okolních polí, která jsou intenzivně hnojena. V důsledku toho se
v přirozených porostech přemnožují nitrofilní druhy jako kopřiva dvoudomá, kuklík městský, kakost smrdutý.
Vegetace tak mění svou původní rozmanitou podobu k porostům značně jednotvárným a druhově chudým.
Prostřednictvím některých indikačních druhů můžeme odhadnout charakter půd na lokalitě. Obligátně
acidofilními druhy jsou např. šťavel kyselý, brusnice borůvka, vřes obecný či pstroček dvoulistý. Naproti tomu
kalcifilní druhy jako bršlice kozí noha, dřín obecný, dymnivka dutá nebo různé druhy kavylů nacházíme
na půdách bohatých vápníkem.
Druhy, které mají úzké ekologické niky, jsou citlivé na výkyvy podmínek prostředí. Je to jeden ze zásadních
faktorů, kvůli kterému se mnoho krásných druhů rostlin stává vzácnými nebo z naší přírody mizí
(např. orchideje).
Změna typů krajiny má vliv na lokální klima. Příkladem nám může být významný komplex lužních lesů
v okolí řeky Dyje na jižní Moravě, který podlehl ve 20. století velké destrukci vlivem vodohospodářských
úprav (především regulací toků) a přeměnou lesa na zemědělské plochy. Tyto procesy způsobily, že lužní
lesy byly do značné míry zlikvidovány. Z krajiny postupně ubývalo vody. Na vodu je vázán celý biorytmus
lužních lesů, proto byly ovlivněny hydrologické poměry celé oblasti. Lužní lesy plošně vysychaly. Celoplošný
nedostatek vody v krajině způsobuje její přehřívání, klesá tak relativní vlhkost vzduchu, což omezuje tvorbu
vodních srážek. Průměrná teplota oblasti vzrostla od roku 1971 o celý 1 °C. Částečnou obnovou lužních
lesů a dalšími opatřeními je voda v krajině opět zadržována, což významně podpořilo srážkový cyklus. Roční
srážkový úhrn vzrostl od 90. let o více než 50 mm za rok (Klimánek 2002).
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POKRYV

Přehled měření
Vegetačního pokryvu

VEGETAČNÍ

Protokoly programu GLOBE věnované vegetačnímu pokryvu zahrnují dvě rozdílné, ale související
oblasti měření.

korunového zápoje. Tato měření pomáhají určit MUC kód na vymezené ploše, tzv. pixelu.
2. Mapování zemského pokryvu - určování typu pokryvu zemského povrchu pomocí MUC klíče.
Na homogenních plochách 90 x 90 m (nejlépe ve vaší studijní oblasti 15 x 15 km v okolí školy)
pořizujete fotografie a určujete MUC kód do nejnižší možné kategorie. Sledujete tak změny, které
v průběhu let na stanovišti probíhají.

METODIKA

1. Biometrická měření - zjišťování parametrů stanoviště a rostlin, jako určení druhu, výšky stromu či

Biometrická měření i Mapování zemského pokryvu patří v programu GLOBE do oblasti Biosféra - spolu
s fenologií a dalšími protokoly.
Všechna biometrická měření a další úkoly z protokolů vegetačního pokryvu se provádějí v terénu
na stanovišti. Stanovištěm se rozumí buď pixel (30 x 30 m), nebo homogenní plocha
(90 x 90 m). Pixel by měl ležet ve středu homogenní plochy. Je ale dobré s některými dílčími aktivitami
začít ještě před tím, než se vydáte měřit. Jde především o prozkoumání studijní plochy (15 x 15 km),
což vám značně pomůže při výběru stanovišť. Zájmové území můžete zmapovat pomocí primární mapy
zemského pokryvu, kterou vytvoříte podle satelitního snímku (návod najdete v pracovním listu Primární mapa
zemského pokryvu). Případně můžete svoji studijní plochu prozkoumat s použitím leteckých snímků nebo
map.

Využití ve výuce
Podrobný přehled zařazení měření a aktivit do výuky podle aktualizovaného rámcového vzdělávacího plánu
naleznete na webu globe-czech.cz.
Měření a aktivity motivují žáky, aby aktivně poznávali okolí školy a svého bydliště a učili se venku, v reálném
prostředí. Žáci se také seznámí s moderními online nástroji a programy (práce se satelitními snímky při
mapování zemského pokryvu). Práci s jednoduchými pomůckami (které si podle návodu můžete sami
vyrobit) zvládnou dobře i starší žáci 1. stupně.
Aktivity kapitoly Vegetační pokryv jsou určeny převážně žákům 2. stupně ZŠ (zařadíte do biologie, přírodopisu,
zeměpisu i matematiky nebo informatiky), ale k propojení výuky s reálným prostředím je využijí i střední
školy.
Spolupráce při řešení úkolů rozvíjí klíčové kompetence pracovní, komunikační, sociální, a umožňuje zapojení
všech skupin žáků. Metodiky rovněž motivují žáky ke spolupráci s místní komunitou nad otázkami lokálního
životního prostředí, čímž rozvíjí kompetence občanské, sociální a kompetence k řešení problémů.
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30 min
10 min

obvod stromů a keřů

10-30 min

výška stromů a keřů

určení dominantního
a kodominantního druhu

1x ročně
v době plné vegetace
nebo častěji

20 min

pixel
na homogenní
ploše
90 x 90 m

45 min

pokryvnost bylinného
patra

1x pro každé stanoviště

dle počtu
homogenních ploch
v území

5 a více minut
(podle náročnosti
určení typu pokryvu)

ČASOVÁ
NÁROČNOST

20 min

ve středu
homogenní plochy
90 x 90 m

vytyčení pixelu

1x pro každé stanoviště,
případně opakovaně
pro dlouhodobá sledování

1x ročně v době plné
vegetace, případně častěji

FREKVENCE

korunový zápoj

homogenní plocha
90 x 90 m

tvorba vegetačních map

Biometrická
měření

ve středu
homogenní plochy
90 x 90 m

popis stanoviště
(souřadnice pomocí GPS)
určení typu pokryvu
(MUC kód)
fotodokumentace

Mapování
zemského
pokryvu

MÍSTO

AKTIVITA

PŘEHLED
MĚŘENÍ

Tab. 1: Přehled měření

POMŮCKY

krejčovský metr nebo
pásmo (30 m)

pásmo (30 m), klinometr,
značkovač

klíč k určování dřevin, příp.
denzitometr a klinometr

buzola, pásmo

tubulární denzitometr,
buzola, pásmo (30 m)

praporky, buzola,
pásmo (50 m)

mapy, satelitní či letecké snímky,
průsvitné fólie, permanentní
popisovače, MUC

GPS, MUC, fotoaparát

METODIKA

PŘEHLED MĚŘENÍ VEGETAČNÍ POKRYV

POKRYV

Než se vydáte do terénu
VEGETAČNÍ
Než se vydáte na stanoviště, připravte si pomůcky a seznamte se s metodami a příručkami, které budete
potřebovat pro vytyčení stanoviště, biometrická měření a určování typů pokryvu (MUC kódů).
Prohlédněte si mapy a snímky vašeho okolí a vyberte 1 nebo více stanovišť, které chcete

METODIKA

•

prozkoumat.
•

Ujistěte se, že umíte pracovat s GPS a buzolou.

•

Seznamte se s MUC klíčem a základní úrovní MUC tříd (strana 126 MUC klíče).

•

Změřte si svůj vědecký krok.

•

Vyrobte a nachystejte si pomůcky na biometrická měření.

•

Trénujte poznávání dřevin ve vašem okolí a nezapomeňte přibalit určovací klíč.

Všechna biometrická měření a určení typů pokryvu budete provádět na biometrickém stanovišti, tzv. pixelu
(30 x 30 m). Pixel by měl být umístěn na homogenní ploše 90 x 90 m. Pixely, které budete zkoumat,
popisovat a sledovat v čase, by se měly nacházet na vaší studijní ploše - území 15 x 15 km v okolí školy.
Není to ale nezbytně nutné. Pokud chcete dlouhodobě sledovat vzdálenější místo (např.: kam jezdíte
pravidelně na školu v přírodě), můžete i jeho data zadat do databáze. Důležité je, abyste se mohli na pixel
vracet opakovaně.

Pixel
STUDIJNÍ PLOCHA
N

HOMOGENNÍ
PLOCHA

15 km

pixel
2
1
15 km
1

2

střed stanoviště: zaměření stanoviště (souřadnice),
fotodokumentace pohledu do 4 světových stran, nahoru
a dolů
diagonály pixelu: biometrická měření
na pixelu: určení dominant a kodominant, určení typu
pokryvu (MUC kód) do nejnižší možné úrovně

3

30 m

90 m

30 m
3
90 m

na homogenní ploše: určení typu pokryvu (MUC kód)
do nejnižší možné úrovně (shodné s pixelem)

7
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krok 1 VÝBĚR STANOVIŠTĚ
STUDIJNÍ PLOCHA
Studijní plochu o rozměrech
15 x 15 km v okolí školy rozdělte

METODIKA

na homogenní plochy (alespoň
90 x 90 m). Vyberte vhodné
lokality pro biometrická stanoviště.

metodika str. 21

krok 2 ZAMĚŘENÍ A POPIS STANOVIŠTĚ ZEMSKÉHO POKRYVU
STUDIJNÍ PLOCHA
Pomocí GPS zaměřte střed

50.4567 °N

homogenní plochy a určete
nadmořskou výšku.

14.1234 °E

1212

367 m n. m.

Určete MUC kód pokryvu

2222

na stanovišti.
Ze středu plochy pořiďte fotky
do 4 světových stran (S, J, V,
Z), nahoru a dolů.
811

metodika str. 25

8
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VEGETAČNÍ

krok 3 VYTYČENÍ PIXELU

N

HOMOGENNÍ PLOCHA

METODIKA

Vymezte pixel (30 x 30 m)
na vybrané homogenní ploše
o velikosti alespoň 90 x 90 m.
pixel
30 m

90 m

30 m

metodika str. 27

90 m

krok 4 BIOMETRICKÁ MĚŘENÍ
Proveďte biometrická měření:
•

korunový zápoj;

•

pokryvnost bylinného patra;

•

určení Dominant (Dm) a kodominant (Co-Dm);

•

výška stromů Dm a Co-Dm druhu;

•

obvod stromů Dm a Co-Dm druhu.

PIXEL
N

30 m

30 m

metodika str. 29
krok 5 ZADÁVÁNÍ DAT
Zadejte data na globe.gov:
GLOBE Data - Data Entry
-- Data Entry - Desktop forms - Add site - Biosphere - Land Cover
nebo pomocí aplikace pro chytrý telefon
-- GLOBE Data Entry - Mobile App
-- GLOBE Observer

metodika str. 26
9
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Výroba pomůcek
Praporky
K vytyčení pixelu budete potřebovat praporky pro označení vrcholů a středu pixelu a znalost délky svého
vědeckého kroku.

METODIKA

POMŮCKY: drát ze železa o průměru cca 3 mm, látka (nejlépe červená), lepidlo (Herkules) nebo jehla a nit,
pilka na železo
POSTUP:
•

Připravte si 5 drátů o délce 0,5-1 m (podle

látka

typu porostu).
•

Nastříhejte látku na praporek o velikosti
alespoň 14 x 16 cm, celkem 5 kusů.

•

Látku natřete lepidlem na užší straně
a omotejte okolo horního okraje drátu
(nedrží-li lepidlo, látku přišijte).
kovový drát

Denzitometr
Pro určení korunového zápoje budete využívat tubulární denzitometr.
POMŮCKY: rulička od toaletního papíru, provázek, matka, nůžky, lepicí páska

POSTUP:
•

provázek

Ustřihněte 2 provázky o 4 cm delší než je
průměr ruličky.

•

Ze dvou provázků vytvořte kříž uprostřed

lepící páska

trubice a po obvodu je přilepte lepicí páskou,
jak je naznačeno na obrázku.
•

Na spodní stranu trubičky přidělejte další
provázek s matkou tak, aby matka visela při
průhledu přesně uprostřed kříže.

nebyly hrany ostré).

10
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P

trubku podobného průměru jako rulička od toaletního papíru (je třeba zapilovat, aby

matka

TI

Pro delší životnost denzitometru využijte pevnější materiál. Například starou plastovou

provázek

POKRYV

NEŽ SE VYDÁTE DO TERÉNU

VEGETAČNÍ

Klinometr
Pro určení výšky stromu budete využívat klinometr. Hodí se také v meteorologických nebo fenologických

POMŮCKY: tvrdý papír (A4), stupnice tangenty + převodní tabulka, provázek, brčko, matka, lepidlo, nůžky,
šídlo nebo jehla
POSTUP:
•

Vytiskněte oboustranně šablonu s úhloměrem a tabulku tangent (strana 12 a 13) buď na tvrdý papír,

METODIKA

protokolech k měření výšky překážek (např. budov).

nebo zalaminujte.
•

Lepicí páskou nalepte na horní okraj klinometru brčko.

•

Ustřihněte kus provázku tak, aby byl delší, než je poloměr stupnice úhloměru.

•

Na konec provázku přivažte matku.

•

Pravý horní okraj kartonu propíchněte šídlem a protáhněte provázek s matkou (na té straně, kde je
nalepen úhloměr visí matka).
průhledná lepící páska

brčko
80
70
60

provázek s matkou

50

40

na zadní straně
klinometru je
převodní tabulka
tangent

30

20

10

šablona klinometru

11
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Klinometr

sem přilepte brčko

60

90
80
70

12
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zde protáhněte provázek s matkou

METODIKA
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tg

0,02

0,03

0,05

0,07

0,09

0,11

0,12

0,14

0,16

0,18

0,19

0,21

0,23

0,25

0,27

0,29

úhel [°]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tab.: TANGENS
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32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

úhel [°]

0,62

0,60

0,58

0,55

0,53

0,51

0,49

0,47

0,45

0,42

0,40

0,38

0,36

0,34

0,32

0,31

tg

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

úhel [°]

1,11

1,07

1,04

1,00

0,97

0,93

0,90

0,87

0,84

0,81

0,78

0,75

0,73

0,70

0,67

0,65

tg

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

úhel [°]

2,05

1,96

1,88

1,80

1,73

1,66

1,60

1,54

1,48

1,43

1,38

1,33

1,28

1,23

1,19

1,15

tg

5,67

5,14

4,70

4,33

4,01

3,73

3,49

3,27

3,08

2,90

2,75

2,61

2,48

2,36

2,25

2,14

tg

METODIKA

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

úhel [°]

POKRYV

NEŽ SE VYDÁTE DO TERÉNU

VEGETAČNÍ
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Vědecký krok / Pacing
V Programu GLOBE budete potřebovat často znát délku svého vědeckého kroku, poněvadž ne všude se dá
použít k měření pásmo. Vědecký krok je ve skutečnosti dvojkrok. Délka vědeckého kroku je individuální,
proto by měl každý žák délku svého vědeckého kroku znát.
Lze jej vymezit několika způsoby. Jednou možností je změřit délku 10 dvojkroků a z ní vypočítat délku

METODIKA

jednoho dvojkroku.

Vědecký krok vám bude užitečný např. při vytyčování
pixelu. Je proto užitečné zjistit počet dvojkroků,
které musíte ujít po polovině diagonály vašeho pixelu
(viz PL Vytyčení pixelu). Využijete ho také např.
k rychlému odhadnutí vzdálenosti.

lidský krok

lidský krok

vědecký krok

Ne všude jsou pro použití vědeckého kroku ideální podmínky, na některých stanovištích se mohou objevit
překážky jakými jsou větve nebo keře přímo v místě, kterým potřebujete vědeckým krokem projít. V takovém
případě udělejte několik kroků do strany, a poté plynule pokračujte v potřebném počtu kroků. Pokud si nejste
jisti správným směrem, použijte buzolu.

Schéma obcházení překážky
B
A

A – místo, ve kterém by se měl určovat 		
korunový zápoj
B – místo skutečné trasy, ve kterém 		
odhadujeme korunový zápoj pro bod A

14
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VEGETAČNÍ
PL

Vědecký krok

ČASOVÁ NÁROČNOST: 15 min

METODIKA

VHODNÉ PRO: 1. i 2. stupeň
POMŮCKY: pásmo, kalkulačka, mapa okolí školy, pravítko, kružítko
CÍL: Žáci si nejdříve odhadnou a potom změří délku svého vědeckého kroku. Žáci se prakticky seznámí
s měřítkem mapy a udělají si představu, jak mohou využít vědecký krok v praxi.
POSTUP: Žáky seznamte s pojmem vědecký krok. Je to vlastně dvojkrok. Délka vědeckého kroku se měří
od špičky jedné nohy ke špičce nohy druhé.
Vyzvěte žáky, aby zkusili navrhnout nejlepší postup, jak svůj vědecký krok změřit (případně můžou využít
návod v pracovním listu).
Před měřením zkuste odhadnout, kdo bude mít ve skupině nejdelší vědecký krok, kdo nejkratší. Kdo ze
skupiny bude mít délku vědeckého kroku nejbližší mé? Co ovlivňuje délku vědeckého kroku?
Rozdejte žákům předem připravenou mapu okolí školy i s měřítkem nebo využijte mapu v pracovním
listu. Žáci nejprve odhadují, kam by došli svým vědeckým krokem, kdyby udělali 400 těchto dvojkroků
(počet dvojkroků můžete upravit podle měřítka mapy). Vypočtenou vzdálenost odměří podle měřítka
na mapě. Do mapy následně zakreslí kružnici s poloměrem odpovídajícím této délce.

Příklad:
můj vědecký krok: 102 cm = 1,02 m
1,02 m x 400 = 408 m
Postup bude následující:
•

Kružítkem nebo za pomocí pravítka vyznačte vzdálenost, která odpovídá délce, kterou ujdete
při 400 vědeckých krocích. Kam byste na mapě došli? Kolik vědeckých kroků byste museli
udělat, abyste došli k nějakému významnému místu ve vašem okolí?

Diskutujte s žáky, za jakých předpokladů by tato vzdálenost platila a které faktory ovlivňují výslednou délku
úseku (reliéf terénu, průchodnost cest, rychlost chůze).

P

TI

Vyzkoušejte badatelskou lekci Kráčime vědecky, aneb měříme délku
z webu globe-czech.cz.

15
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MUC – sjednocený systém klasifikace vegetace /
The MUC System
Mapování vegetace spočívá v rozlišování typů pokryvu zemského povrchu.
Určit správný typ pokryvu může být obtížné. Jak poznáte, že jste v opadavém lese a ne v lese jehličnatém?

METODIKA

Jak poznáte, že nejste v lese, ale v křovině? Jak zjistíte, jestli travní pokryv představuje vysokostébelné porosty
či nízkostébelné? K zodpovězení těchto otázek vám pomůže určovací klíč MUC spolu s biometrickými
měřeními.
Existuje mnoho způsobů klasifikace zemského povrchu. Chceme-li, aby byla data porovnatelná, je třeba
používat sjednocený systém na celém světě. Univerzální klíč tak usnadňuje orientaci v záznamech všech škol
na celém světě. V GLOBE programu budete využívat klasifikaci MUC.
MUC znamená Modified Unesco Classification. Je to upravený mezinárodní klasifikační systém typů
zemského pokryvu. Tento systém má různé hierarchické úrovně a větvenou strukturu. Při určování typů
zemského pokryvu postupujte od nejvyšší úrovně k podskupinám. Každému typu je přiděleno číslo
(na základní úrovni jednociferné, na druhé úrovni dvojciferné atd.). Různé typy pokryvu zemského povrchu
mají různý počet úrovní. Až 4 úrovně mají lesy a keřová společenstva, oproti tomu zastavěné plochy mají
pouze 2 úrovně. Do databáze vždy zadáváme nejnižší možnou úroveň (např. 1222).
Typy pokryvu jsou řazeny do 10 základních tříd (class), viz tab. 3.
Tab. 3: Základní skupiny pokryvu zemského povrchu
MUC
kód

MUC level 1 class /
/ MUC třída první úrovně

Kritéria

0

Zapojený les

> 40 % stromy, alespoň 5 m vysoké, koruny zapojené

1

Nezapojený les

> 40 % stromy, alespoň 5 m vysoké, koruny nezapojené

2

Křovinná a keřová společenstva,
houštiny

> 40 % keře, výška 0,5 – 5 m

3

Keříčkovitá společenstva

> 40 % keře, nižší než 0,5 m

4

Bylinná společenstva

> 60 % byliny, trávy a travoidy

5

Pustiny

< 40 % vegetačního pokryvu

6

Mokřady

> 40 % vegetačního pokryvu typu močálů, rašelinišť, bažin

7

Otevřené vodní plochy

> 60 % otevřené vodní plochy

8

Obdělávaná půda

> 60 % druhů kulturní rostliny

9

Městská území

> 40 % městská území (budovy, cesty, betonované plochy)

Pro rozlišení pokryvu je v některých případech nezbytné provést biometrická měření
(výška stromů, korunový zápoj apod.). Podrobné postupy naleznete v pracovních listech
pro biometrická měření.

16
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Je dobré začít číst MUC od strany 119 – MUC System table, kde jsou uvedeny základní
základní úrovně MUC najdete na straně 126.
Systém MUC je vytvářen pro všechny typy pokryvů na celém světě. Naleznete v něm tedy i biotopy, které se
v České republice nevyskytují (např. extrémně suché křoviny).
Skupiny jsou velmi obecné a na rozdíl od českého systému nerozlišují detailně jednotlivé typy

METODIKA

typy pokryvu. To vám usnadňuje následnou orientaci. Přehledný popis deseti tříd

pokryvů do konkrétních biotopů. Nehledejte proto konkrétní typy lesa (např. dubohabřina), ale úroveň
opadavé lesy bez stálezelených druhů stromů.

P
TI

KATALOG BIOTOPŮ ČR

V České republice vědci používají ke klasifikaci typu pokryvu Katalog biotopů ČR. Je mnohem
podrobnější než MUC, protože je definovaný pro malé území. Naleznete zde podrobný popis
každého biotopu s mapou rozšíření po České republice a další zajímavé informace.
Chytrý M., Kučera T., Kočí N.: Katalog biotopů České republiky,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2001

PL

Seznámení s MUC kódem

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 min
VHODNÉ PRO: 2. stupeň (4. a 5. třída 1. stupně)
POMŮCKY: MUC
CÍL: Žáci se seznámí s MUC klíčem a s postupem určování typu pokryvu.
POSTUP: Než začnete určovat MUC pomocí klíče, pokuste se odhadnout, o jaký typ pokryvu se jedná. Poté
s pomocí MUC určete konkrétní typ pokryvu (MUC kód a název MUC kódu). Postupujte od nejvyšší úrovně
po nejnižší.

Stanoviště je v mírném podnebném pásmu. 95 %
plochy pokrývají keře, zbylou plochu trávy. Většina
keřů je vyšších než 0,5 m a často tvoří nahloučené
skupiny. Keře jsou z 51 % opadavé; zpravidla
opadávají na podzim vlivem nízkých teplot. Ostatní
keře jsou stálezelené.

17
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Krok 1: Podívejte se do tabulky na konci MUC klíče (strana 126 a 127). Zvolte třídu první úrovně, která
se k danému popisu nejlépe hodí. Zapište číslo ______.
Krok 2: Podívejte se na druhou úroveň klasifikace a opět vyberte možnost, která vám připadá
nejvhodnější. Zapište číslo _____. Krok 2 opakujte pro 3. i 4. úroveň. ______ ______
Krok 3: Zkontrolujte svůj výběr v podrobném klíči s komentáři k jednotlivým krokům.

METODIKA

Výsledný MUC kód je: _____ _____ _____ _____
Název typu pokryvu: ________________________________________________________________

Vyskytuje se tento typ pokryvu v České republice?
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: MUC 2231 – Převážně křoviny mírného klimatu opadávající v zimním období. Tento typ
pokryvu je v ČR běžný.

PL

Co pokrývá povrch kolem nás

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 min
VHODNÉ PRO: 2. stupeň (4. a 5. třída 1. stupně)
POMŮCKY: MUC
CÍL: Žáci si vyzkouší určování typů pokryvu s pomocí MUC klíče. Žáci odhadnou a následně s pomocí klíče
určí typ pokryvu v okolí školy.
POMŮCKY: MUC
POSTUP: S obsahem klíče byste se měli seznámit ještě dříve, než se vydáte na stanoviště. V ideálním
případě pracujte s typy pokryvu, které jsou právě ve vaší oblasti. Žáci si zkusí odhadnout, jaký pokryv
zemského povrchu se nachází ve vašem okolí, následně přiřazují popis cvičným obrázkům a určují jejich
MUC kód s pomocí klíče. Na závěr aktivity žáci určí i typ pokryvu a MUC kód pro reálnou krajinu v okolí.
MUC rozlišuje typy pokryvu do 10 základních tříd (tab. 3). Žáci mají nejprve za úkol zamyslet se nad
hlavními krajinnými prvky, které se vyskytují v jejich okolí. Jelikož klíč rozlišuje nejen přírodní porosty
(lesy, louky, vodní plochy, křoviny atd.), ale také krajinu ovlivněnou člověkem (urbanizované oblasti, pole
atd.), najdete v něm i typ pokryvu typický pro městské oblasti. Poté se žáci seznámí s klíčem při určování
konkrétního typu pokryvu s použitím obrázků čtyř typů krajiny. K obrázkům čtyř typů krajiny přiřadí nejlépe
odpovídající popisek. Na základě popisu a s pomocí klíče určí typ pokryvu.
Při určování je vhodné pracovat s klíčem MUC od základní úrovně, tj. nejprve z obrázku zjistit, zda se
jedná o les, křovinu nebo travní porost. V klíči si vyhledáte příslušnou skupinu porostů (např. na obrázku
č. 4 je lesní porost). Žáci zjistí, že lesní porosty jsou děleny do dvou základních kategorií. Popisek jim
pomůže rozhodovat se v klíčových bodech (korunový zápoj, typ stromů opadavý/neopadavý apod.). MUC
kód určete vždy do nejnižší možné úrovně.
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VEGETAČNÍ

V některých případech může být obtížné rozhodnout, zda je na stanovišti les nebo křovina. Ve sporných
případech použijte následující klíč k odlišení těchto dvou porostů.
1a korunový zápoj tvoří stromy alespoň z 40 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les
1b korunový zápoj tvoří stromy z méně jak 40 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

METODIKA

Klíč k určení 3 základních typů pokryvu (les, křovina, louka)

2a korunový zápoj tvoří keře alespoň z 40 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . křovina
2b keře tvoří méně jak 40 % korunového zápoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3a korunový zápoj tvoří z více % stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les
3b korunový zápoj tvoří z více % keře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . křovina
3c stromy a keře tvoří dohromady méně jak 40 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . travní porost

Tab. 4
Obrázek

Popis

MUC kód

Název MUC kódu

1

c

4421

Nízká bylinná společenstva převážně s vytrvalými
kvetoucími bylinami a kapradinami

2

a

0161

Nížinné temperátní lesy s širokolistými opadavými
druhy, převážně stálezelenými

3

b

4110

Vysoké trávníky s jehličnatými, stálezelenými stromy
(stromy pokrývají 10-40 %)

4

d

1222

Chladné opadavé lesy s neopadavými jehličnany

TI
P

Místo schématických obrázků můžete využít i fotografie krajiny s různými typy pokryvu
z vašeho okolí.

Typ pokryvu je ovlivněn jednak zeměpisnou polohou (nadmořskou výškou, orientací svahu, reliéfem apod.),
jednak klimatickými a dalšími podmínkami prostředí (celková vlhkost prostředí, typ půdy atd.).
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Budou se tyto čtyři typy krajiny lišit v zastoupení živočišných druhů? Jak konkrétně?
S žáky diskutujte o druhové rozmanitosti jednotlivých ekosystémů a jejich vazbě na typ porostu. Druhová
rozmanitost vegetace na stanovišti je dána především množstvím živin a vody v půdě, ale také průměrnou
teplotou nebo množstvím slunečního záření dopadajícího na povrch země. Čím druhově bohatší na vegetaci
stanoviště je, tím vhodnější podmínky jsou i pro variabilitu živočišných druhů. Na závěr s žáky zhodnoťte, jestli
se vám podařilo správně odhadnout typ pokryvu ve vašem okolí. Pokud se odhad žáků lišil od popisu v MUC

METODIKA

klíči, diskutujte o rozdílech.
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Stanoviště pro Vegetační pokryv /
/ Land Cover Sample Site

VEGETAČNÍ

Pozorování Vegetačního pokryvu můžeme rozdělit na 2 skupiny: mapování pokryvu zemského
povrchu (Land Cover) a biometrická měření (Biometry). Pro obojí je třeba vybrat a popsat (a v databázi
následně nadefinovat) stanoviště. To by se mělo vždy nacházet uvnitř homogenní plochy (alespoň 90 x 90
MUC kód a popis do nejnižší možné úrovně.
Na takto definovaném stanovišti můžete přidávat fotografie (v rámci mapování pokryvu, případně sledovat
biometrické parametry).

METODIKA

m). Stanovišti vymyslíte název, určíte GPS souřadnice a nadmořskou výšku (pro střed stanoviště), zadáte

Výběr stanoviště
Výběr stanoviště je základním krokem všech protokolů vegetačního pokryvu. Jednotlivá
stanoviště jak pro biometrická měření (pixel), tak pro mapování zemského pokryvu (homogenní plocha), by
se měla přednostně nacházet na vaší studijní ploše 15 x 15 km v okolí školy. Není to ale nezbytně nutné.
Pokud chcete dlouhodobě sledovat vzdálenější místo (např.: kam jezdíte na školu v přírodě), můžete i jeho
data zadat do databáze. Důležité je, abyste se mohli na místo vracet opakovaně. Při výběru vám mohou
pomoci satelitní snímky, letecké mapy či topografické mapy území.
Pokud vám to dovolí okolnosti, přednostně vybírejte takový porost, který je pro vaši oblast typický a zároveň
je svým složením vegetace nejvíce podobný „přirozenému“ porostu. Pro Českou republiku jsou přirozené
především lesní porosty závislé na nadmořské výšce, orientaci svahu a klimatických podmínkách.
Při výběru stanoviště upřednostňujte:
•

lesy s domácími druhy dřevin (nevhodné jsou např. akátové a nebo smrkové monokultury,
problematické mohou být i hospodářské lesy);

•

jiné lesní porosty;

•

křoviny;

•

travní společenstva, parky, urbanizované oblasti.

Typ lesa závisí na více faktorech. Jedním z nich je nadmořská výška. Podle nadmořské výšky rozlišujeme
tzv. vegetační stupně. Každý vegetační stupeň se vyskytuje v charakteristických klimatických podmínkách,
typických především množstvím srážek, teplotou a délkou vegetační sezóny a zahrnuje různé typy lesa,
které se v této nadmořské výšce často vyskytují. Např. v dubovém vegetačním stupni se mohou vyskytovat
následující typy lesa: dřínová doubrava, zakrslá doubrava, borová doubrava, kyselá doubrava, habrová
doubrava, habrová javořina, jilmový luh, topolový luh, lipová doubrava, březová doubrava a vrbová olšina. Více
informací najdete např. na mezistromy.cz.
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TYP LESA

Graf
vegetační
stupňovitosti
lesa

m n. m.
9

kleèový

8

smrkový

7

bukovo-smrkový

1 350

- 1 050

METODIKA

- 900
6

smrkovo-bukový

5

jedlovo-bukový

4

bukový

3

dubovo-bukový

2

bukovo-dubový

1

dubový

- 700
- 600
- 550
- 400
- 350

Takovéto podrobné rozlišení ale pro zadávání do databáze znát nepotřebujete. Podle MUC klíče by tyto typy
lesa mohly spadat např. do kategorií 023 – Chladné opadavé lesy bez stálezelených druhů stromů
a 019 – Temperátní a subpolární jehličnaté lesy.
Homogenní plocha znamená, že na celé ploše stanoviště je pokryv stejného typu (na celém stanovišti je
stejná MUC třída). Pokud vegetace na této ploše netvoří souvislou plochu (je např. přerušena řekou, silnicí
apod.), stanoviště nelze považovat za homogenní a musíte tedy zvolit jiné místo. Stejně tak, pokud měříte
např. lesní plochu, na které bude mýtina, nejedná se o homogenní porost.
K ověření velikosti homogenní plochy můžete využít vědecký krok.
Velmi malý potok či další podobné překážky na stanovišti nevadí, pokud nemění
charakter vegetace (výsledný MUC kód).

V čem se stanoviště pro mapování typů pokryvu a biometrická měření liší?
1. Zjišťování typů pokryvu (mapa pokryvu zemského povrchu) provádíte na homogenní ploše 90 x
90 m. Tu vybíráte s použitím satelitního snímku, letecké nebo topografické mapy. V případě, že jste
schopni určit MUC bez biometrických měření, není nutné vytyčovat pixel.
V případě, že potřebujete znát některé
biometrické parametry pro správné určení
MUC kódu, vytyčte pixel přibližně uprostřed
homogenní plochy 90 x 90 m a v něm zjistěte
potřebné parametry.

Kritérium pro výběr stanoviště
pro mapování pokryvu:
•

homogenní pokryv na ploše alespoň
90 x 90 m.

Jednotlivá stanoviště, která zkoumáte v rámci mapování pokryvu, stačí navštívit jednou, a pak se již
na stanoviště nemusíte vracet. I v tomto případě je ale dobré sledovat stanoviště dlouhodobě a pozorovat
změny, jak se vegetace vyvíjí. Pokud budete využívat satelitní snímky, můžete s těmito informacemi
pracovat též v elektronické podobě v programu MultiSpec (volně ke stažení na globe.gov).
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VEGETAČNÍ
V ideálním případě byste měli vybrat alespoň jedno stanoviště pro každý typ pokryvu
zemského povrchu, který se v rámci vaší studijní plochy vyskytuje. Čím více stanovišť zmapujete, tím
komplexnější obraz o charakteru pokryvu ve vaší oblasti dostanete. Množství stanovišť ale závisí čistě

2. Při biometrických měřeních budete vytyčovat tzv. pixel. Velikost pixelu je 30 x 30 m a je umístěn
přibližně uprostřed homogenní plochy 90 x 90 m. Biometrické stanoviště by mělo být pokud možno
v rovině nebo jen v mírném svahu, protože na satelitním snímku jsou velikosti ploch se strmým svahem
značně zkreslené!
V rámci pixelu určujete dominantní
(Dm) a kodominantní (Co-Dm) druhy
a základní biometrické parametry.
Pro biometrická měření stačí navštívit
stanoviště 1x za rok, a to ve vegetační
sezóně. Je také možné provést jedno

METODIKA

na vašich možnostech.

Kritéria pro výběr biometrického stanoviště:
•

homogenní porost na ploše alespoň 90 x 90 m;

•

čtverec o velikosti 30 x 30 m;

•

jedna strana stanoviště orientována na sever;

•

přednostně les s domácími druhy dřevin.

měření ve vegetační sezóně a jedno
v období klidu (1x v létě a 1x v zimě). Nejzajímavější je ale sledovat stanoviště několik let po sobě
a pozorovat, jak se vegetace vyvíjí. Pokud si jednotlivé dřeviny na stanovišti označíte, můžete porovnávat
jejich růst a další biometrické parametry, které za několik let mohou znamenat i změnu pokryvu.
Na vaší studijní ploše 15 x 15 km si můžete vybrat libovolný počet stanovišť.
Stanoviště můžete vybírat postupně. Určování pokryvu je dlouhodobou záležitostí. V prvním
roce stačí začít s jedním stanovištěm v blízkosti školy a v následujících letech přidávat další, jak vám
možnosti dovolují. Můžete mít také pouze jedno stanoviště po celou dobu a to dlouhodobě sledovat.

PL

P

TI

Stanoviště pro vegetační pokryv můžete využít také k fenologickým pozorováním.

Výběr stanoviště

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 min
VHODNÉ PRO: 2. stupeň (4. a 5. třída 1. stupně)
POMŮCKY: vytištěná topografická a letecká mapa studijní plochy, průsvitná fólie, permanentní popisovač, MUC
CÍL: Žáci s využitím mapových podkladů vyznačí homogenní plochy na své studijní ploše a odhadnou typ
pokryvu alespoň do druhé úrovně. Pro jednotlivé homogenní plochy určí, zda jsou vhodné jako stanoviště
pro mapování typu pokryvu nebo i jako biometrická stanoviště.
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POSTUP: Podle originálních protokolů GLOBE využíváte k vytipování lokalit satelitní snímek. Můžete ale
využít i topografické mapy a letecké mapy dostupné z běžných webů (mapy.cz, maps.google.com). S nimi
můžete pracovat buď bez použití počítače, nebo s využitím běžných programů, jako je Microsoft Power
Point, Microsoft Word či grafických programů, které jsou volně ke stažení (např. GIMP).
Při výběru stanoviště vycházejte také z literatury věnující se vašemu regionu a z osobní znalosti území.

METODIKA

I když budete schopni pro některá vybraná stanoviště určit typ pokryvu přímo z letecké mapy, ověřte si
svá tvrzení terénním šetřením.
Postup pro vyznačení lokalit je podrobně popsán v pracovním listu pro žáky, který slouží jako názorný návod.
Pro zachování stejného měřítka map doporučujeme využít všechny použité typy map ze stejného zdroje
(např. webových stránek). Pokud využijete běžnou topografickou mapu (1 : 50 000) a letecký snímek
z internetu, nebudou se měřítka shodovat a budete je muset nejprve sjednotit. Výsledný produkt, jakási
primární mapa pokryvu, by mohl vypadat jako následující ukázka.

Mapa vybraných stanovišť – lokalitám
přiřazujete MUC kódy na základě údajů
na mapě (např. barvy), literárních záznamů
a osobní znalosti území.

Tab. 5
Lokalita
MUC kód Název MUC kódu
(název, kód) 				
						

Stanoviště
biometrické (B) /
/ pokryvu (P)

DC1

01

převážně stálezelené lesy

pole nad Lhotou

81

zemědělská půda

P

rybník

71

sladkovodní otevřené plochy

P

ST4

02

převážně opadavé lesy

BiP

ST5

42

středně vysoké trávníky

BiP

ST6

91

obytné zóny

Lokální
zajímavost

BiP

P

studánka

starý monument

Tabulka 5 přehledně shrnuje množství lokalit a umožňuje lehce se orientovat v typech pokryvu, jejichž množství
do jisté míry koresponduje s biodiverzitou krajiny.
Všechna biometrická stanoviště jsou vhodná pro určení typu pokryvu. Biometrické parametry však nelze
určovat na každém typu pokryvu. Např. vodní plocha je ideálním stanovištěm pro určení pokryvu (MUC 71 Otevřené sladkovodní plochy). Nebudete zde ale měřit korunový zápoj ani další biometrické parametry.
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VEGETAČNÍ
Na závěr žáci shrnou, kolik různých typů pokryvu na vybrané ploše našli, a vyberou jeden
(případně více), který považují za dominantní. Své tvrzení odůvodní (zda se rozhodovali na základě četnosti
lokalit, nebo brali v úvahu rozlohu lokalit, nebo zda měli k výběru jiný důvod). Jako výstup vyberte s žáky

Zajímavým projektem přírodovědných seminářů nebo hodin ekologie je zmapování chráněných

P
TI

Poznejte okolní chráněná území!

území ve vašem okolí. Žáci mohou pátrat, jak se tyto oblasti liší od krajiny, která není chráněná. Vždy se ale

METODIKA

alespoň jednu lokalitu, kterou podrobíte botanickému průzkumu.

kontaktujte s místním lesníkem či správcem oblasti a domluvte se s ním, zda jsou taková měření v oblasti
povolená. Kontakt pak můžete využít k další spolupráci.

PL

Popis stanoviště /
Land Cover Sample Site Protocol

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 min
VHODNÉ PRO: 2. stupeň ZŠ
POMŮCKY: GPS, buzola, MUC
CÍL: Žáci popíší stanoviště – určí souřadnice, nadmořskou výšku, MUC kód a typ pokryvu do nejnižší možné
úrovně a provedou fotodokumentaci stanoviště.
POSTUP: Při popisování stanoviště byste se vždy měli nacházet ve středu homogenní plochy o velikosti
alespoň 90 x 90 m.
V případě, že budete měřit biometrické údaje, vytyčujete uvnitř pixel o rozměrech 30 x 30 m pro další
měření. Pro mapování pokryvu zemského povrchu není pixel třeba, jste-li si jistí MUC kódem. Popsání
stanoviště (Land Cover Sample Site Protocol) je ale prvním krokem, bez kterého nemůžete do databáze
uložit ani fotodokumentaci stanoviště, ani biometrické hodnoty.
S žáky postupujte podle návodu v pracovním listu – stanoviště popíšete:
•

názvem

•

souřadnicemi (ve formátu desetinného čísla s tečkou, např. 50.4567)

•

nadmořskou výškou v metrech

•

určením typu pokryvu – (v databázi vyberete základní třídu a postupně vybíráte ze seznamu až
do nejnižší úrovně)

•

MUC kódem – (v databázi se vyplní automaticky)

•

dalšími komentáři (Comments)
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P
TI

V povinných kolonkách protokolu uvádíte základní parametry stanoviště. Pro typ vegetace
jsou ale důležité i další informace, které pomáhají dokreslit podobu vegetačního pokryvu. Tyto

METODIKA

informace zadáváte v angličtině, např.:
•

upřesnění polohy (250 m JV od rozcestí u Tří křížů)

•

konkretizace stanoviště (cca 120 m J od středu pixelu je krmelec)

•

keřové patro je velmi husté / v keřovém patře jsou jen nízké druhy keřů

•

svah orientovaný na sever

•

lokalita v silně urbanizované oblasti

Stanoviště vyfoťte z jeho středu do všech světových stran (S, J, V, Z) a také nahoru (Upward, pohled
do korun strom, na oblohu) a dolů (Downward, pohled na zem).
V databázi nahrajete fotky do příslušných políček, která se objeví po zadání data, kdy jste fotili.

Každé stanoviště stačí popsat jednou. Při dalších návštěvách už ukládáte jen
fotodokumentaci a případně přidáváte doplňující informace (Land Cover Comments),
např.: změny typu vegetace (SZ část lokality byla vykácena). MUC zadáváte znovu pouze
v případě, že by se typ pokryvu změnil.

Zadávání dat do databáze GLOBE
Při zadávání dat do databáze nejdříve popisujete stanoviště – zadáváte MUC a fotodokumentaci (viz
záznamový list na straně 12 v pracovních listech).
•

Zalogujte se na webu globe.gov a načtěte stránku GLOBE Data – Data Entry – Desktop Forms.
Vyberte Add Site – Biosphere – Land Cover ... pro definování nového stanoviště.
Klikněte na Edit Site ... pokud upravujete stanoviště již existující.

Až pro definované stanoviště zemského pokryvu (Land Cover) můžete do databáze zadat biometrická
měření – korunový zápoj a pokryvnost bylinného patra (viz záznamový list na straně 30 v pracovních listech)
a výšku a obvod stromů (viz záznamový list na straně 41 v pracovních listech).
•

Zalogujte se na webu globe.gov a načtěte stránku GLOBE Data – Data Entry – Desktop Forms.
Pokud zadáváte data k existujícímu stanovišti, klikněte u tohoto stanoviště na Edit Site a u Biosphere
zaškrtněte Land Cover.
Pokud už máte nadefinované stanoviště zemského pokryvu (Land Cover), klikněte u Biometry na New
Observation.

a popíšete procento pokrytí zemského povrchu určitým typem pokryvu.
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P

S pomocí chytrého telefonu odešlete fotky vybraného území vyfocené do 4 světových stran

TI

K odeslání dat do databáze GLOBE můžete využít aplikaci GLOBE Observer.

POKRYV

STANOVIŠTĚ PRO VEGETAČNÍ POKRYV

Vytyčení pixelu / Sample Site Set-Up

Na pixelu provádíte biometrická měření. Rozměry pixelu jsou 30 x 30 m. Vytyčte ho pokud
možno ve středu homogenní plochy 90 x 90 m, a to tak, že jeho strany odpovídají 4
světovým stranám (S, J, V, Z).

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 min
VHODNÉ PRO: 2. stupeň ZŠ (4. a 5. třída)
POMŮCKY: pásmo (30 m), buzola, 5 praporků

METODIKA

PL

VEGETAČNÍ

CÍL: Žáci si v terénu vytyčí plochu, na které budou
provádět biometrická měření. (Žáci nejprve
samostatně navrhnou postup, kterým budou pixel
vytyčovat.)
POSTUP: Stanoviště lze vymezit více způsoby. Pro
ilustraci uvádíme dva příklady:
1. vymezení stanoviště začíná v jednom vrcholu
pixelu, přičemž žáci postupují k dalším
vrcholům pixelu s pomocí buzoly
2. způsob vymezení stanoviště vychází ze středového bodu, který si vymezíte a zaměříte GPS.
Doporučujeme sdělit žákům základní parametry, které má pixel mít, a nechat je, aby postup navrhli
sami. Teprve když si svůj postup zapíší, porovnají ho s možnostmi uvedenými v pracovním listu. Pro
vymezení délky diagonál nebo stran čtverce můžete použít buď vědecký krok, který jste si předem změřili,
nebo pásmo. Vždy zkontrolujte délky stran. Mezní odchylka pro použitelnost pixelu je 30 ± 1 m. Jako
kontrolu, že jste opravdu vymezili čtverec, použijte úhlopříčky - musí být stejně dlouhé.

Víte, proč má stanoviště pro biometrická měření velikost 30 x 30 m?
Na satelitním snímku můžeme rozlišit základní elementy, tzv. pixely. Nejvyšší rozlišení, které poskytovala družice
Landsat TM, byl pixel o velikosti 30 x 30 m. Proto má stanoviště pro biometrická měření právě tuto velikost.
I zatím poslední družice Landsat 8 nese senzory s tímto rozlišením (ale i další s rozlišením 15 x 15 m).
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PL

Vymezení poloviny diagonály pixelu vědeckým krokem

Korunový zápoj a pokryvnost bylinného patra se na pixelu zjišťuje na diagonále. Žáci postupují od středu
pixelu do všech 4 rohů a hodnoty odečítají na každém vědeckém kroku.
Kolik vědeckých kroků musíte ujít ze středu stanoviště, abyste došli přesně do rohu čtverce?

METODIKA

ČASOVÁ NÁROČNOST: 15 min
VHODNÉ PRO: 2. stupeň ZŠ (4. a 5. třída)
POMŮCKY: kalkulačka, pásmo (30 m)
CÍL: Žáci výpočtem zjistí počet vědeckých kroků na polovině diagonály pixelu.
POSTUP: Nejprve žáci vypočítají vzdálenost, kterou musí ujít ze středu stanoviště k rohovému praporku.
Poté zjistí počet vědeckých kroků, kterými ujdou tuto vzdálenost a číslo si zapíší. Vypočítaný počet kroků
mohou žáci prakticky ověřit přímo v terénu.
pixel

c

c = √ (a2 + b2)

d
b = 30 m

d=

1
2

c

počet
vědeckých
kroků

=

d
délka vědeckého kroku

a = 30 m

Hra na navigaci
ČASOVÁ NÁROČNOST: 15 min
VHODNÉ PRO: 1. i 2. stupeň ZŠ
POMŮCKY: 1 praporek, pásmo (30 m)
CÍL: Žáci trénují komunikaci a vytyčí střed pixelu.
POSTUP: Cílem hry je vytyčit střed vašeho pixelu.
Jeden z žáků půjde do středu pixelu a čtyři
do rohů pixelu. Žáci v rozích navigují dotyčného
uprostřed, dokud není přesně v zákrytu
po obou úhlopříčkách. Až se shodnou na obou
úhlopříčkách, je střed nalezen. Nezapomeňte
střed označit praporkem.

stanoviště označíte.

28
© Vzdělávací centrum TEREZA, Program GLOBE, 2019

P

svůj pixel při další návštěvě dobře našli, vymyslete si vlastní nenápadné značky, kterými

TI

Praporky na stanovišti nenechávejte trvale, využijte je pouze k vytyčení pixelu. Abyste

POKRYV

Biometrie a biometrická měření /
/ Biometry

VEGETAČNÍ

Biometrie je věda zjišťující fyzické parametry živých organizmů. Běžně se s ní setkáváme
v souvislosti s identifikací člověka prostřednictvím otisků prstů, struktury oční sítnice či tvaru ucha. Ovšem

Proč ale vědci potřebují znát tyto parametry? O čem dané hodnoty vypovídají?
Měření parametrů živých organizmů je důležité nejen pro identifikaci jednotlivců, ale také napovídá mnoho
o celých systémech, o množství živin a vody v prostředí, ve kterém organizmy žijí. Zásoby těchto živin jsou
klíčové pro rozvoj celého ekosystému. S množstvím živin souvisí množství zásobních látek, které si organizmy
ukládají. Typ vegetace vlastně vypovídá o množství uhlíku kolujícím v ekosystému, o množství vody, která je

METODIKA

pojem biometrie se nevztahuje pouze k lidem, nýbrž ke všem živým organizmům.

uchovávána v rostlinách jako živých zásobnících vody, a také o množství dalších nezbytných látek. Na základě
změn obvodu stromů můžete pozorovat přibývání biomasy na stanovišti.

V biometrických protokolech programu GLOBE budete sledovat především lesní porosty. Budete
měřit výšku stromu, obvod kmene, korunový zápoj a pokryvnost bylinného patra.
Biometrická měření provádíte alespoň 1x za rok, nejlépe ve vegetační sezoně. Můžete také
měřit jednou ve vegetační sezoně a jednou v zimě nebo i častěji. Každý rok se budou hodnoty
biometrických parametrů lišit, čím déle tedy stanoviště sledujete, tím přesnější informace o vývoji
stanoviště máte.

Přehled biometrických měření
Biometrická měření provádíte na pixelu proto, abyste byli schopni určit
MUC kód pokryvu dané lokality. Ne vždy je však nezbytné provádět

PIXEL
N

všechna měření.
Biometrické parametry budete měřit u dominantních a kodominantních
druhů dřevin (stromů nebo keřů). Na pixelu budete sledovat vždy

30 m

po 5 jedincích. Další měření provádíte na diagonálách pixelu.
Zda se jedná o strom nebo keř zjistíte pomocí výšky stromu. Za strom se
počítají jedinci vyšší než 5 metrů. V některých případech bude obtížné

30 m

odhadnout, zda se jedná o les zapojený či nezapojený. Při rozhodování
vám pomůže určení korunového zápoje. Korunový zápoj vám pomůže také při rozhodování, jestli se
nacházíte v lese nebo v křovině. V křovině a travních porostech nemusíte měřit výšku stromů, v lese zase
výšku keřů. Vždy myslete na to, že nejdůležitější je měřit parametry nejvyššího patra dominantní
vegetace. Představte si, že vědci porovnávají vaše data se satelitními snímky. U lesního porostu odráží
největší procento světla stromy, u křovin keře a v travních porostech bude největší odrazivost odpovídat
bylinnému patru. Proto můžete v zapojeném lese měřit výšku keřů a zadávat údaje o složení bylinného patra,
ale největší důležitost budou mít data odpovídající stromovému patru (výška a obvod stromů, korunový
zápoj).
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Korunový zápoj a pokryvnost bylinného patra pomáhá určit první úroveň typu pokryvu (MUC level 1 zapojený les, nezapojený les…). Druhové složení a výška stromů vám poslouží k určení nižších úrovní
(smíšený les může např. odpovídat kategorii 0222 – Chladný opadavý les se stálezelenými druhy
jehličnatých stromů).

METODIKA

Tab. 6: Biometrická měření podle biotopu
Biometrické měření
Les
Křovina
				
výška a obvod kmene stromů

Louka,
travní porost

x

výška a obvod kmene keřů

x

korunový zápoj

x

x

pokryvnost bylinného patra

x

x

x

MUC

x

x

x

V rámci programu GLOBE budete provádět některá biometrická měření na každém vědeckém kroku diagonály
pixelu, některá na vámi vybraných druzích – dominantním (Dm) a kodominantním (Co-Dm) (viz tab. 7).
Tab. 7: Biometrická měření podle toho, kde se provádí na pixelu
Měření

Kde

korunový zápoj

na každém vědeckém kroku

pokryvnost bylinného patra

po diagonále ve všech 4 směrech (SV, SZ, JV, JZ)

výška stromu/keře

na ploše 30 x 30 m

obvod stromu/keře

u 5 jedinců Dm druhu a 5 jedinců Co-Dm druhu

čas strávený na pixelu. Pokud více skupin měří jednu věc, zadejte do databáze průměrnou hodnotu
měření.
Data vyhodnoťte
Zjištěná data vždy s žáky porovnejte a vyhodnoťte. Zabývejte se příčinami rozdílnosti v měření. Jaké
faktory mohly způsobit rozdílné výsledky? Byla to nepřesnost měření, nesprávné použití pomůcek
– sklon denzitometru, chyba ve výpočtu, rozdílná délka vědeckého kroku…? Pokud odhalíte chybu,
pracujte s ní jako s „pomocnicí“ a vymyslete, co příště zlepšit.
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P

Při větším počtu žáků rozdělte třídu do skupin. Každá skupina pak provádí jiné měření a ušetříte

TI

Pracujte ve skupinách

POKRYV

BIOMETRIE A BIOMETRICKÁ MĚŘENÍ

VEGETAČNÍ

Korunový zápoj / Canopy Cover

svými korunami překrývají. To má velký význam pro propustnost světla do nižších vegetačních pater
a pro množství světla odraženého korunami stromů, které ovlivňuje okolní podmínky a které se projevuje
na satelitních snímcích.
Podle charakteru korunového zápoje klasifikuje MUC dva typ lesa – zapojený a nezapojený.
Zapojený les je takový, kde se koruny stromů vzájemně dotýkají, tvoří více méně souvislý pokryv. Největší

METODIKA

V lesních a keřových společenstvech určujete korunový zápoj, který vyjadřuje, jak dalece se stromy

množství odraženého slunečního záření pochází právě od korun stromů. Nezapojený les je pak takový, kde
jsou mezi stromy velké rozestupy, velkou část plochy pokrývají keře nebo travní společenstva. Stromy se
svými korunami nedotýkají. Největší množství odraženého záření pak pochází buď od keřů nebo bylinného
patra.
Korunový zápoj může mít více úrovní. Ve stromovém patře jsou jednotlivé stromy různě vysoké, v keřovém
mohou taktéž dosahovat různé úrovně. Jedinci přibližně stejně vysocí představují jedno patro korunového
zápoje. Vždy ale určujete celkový korunový zápoj, nikoli zápoj v různých patrech (ale pozor, rozlišujte keřové
a stromové patro!).

Korunově zapojený les

Korunově nezapojený les

Za stromy se považují pouze jedinci vyšší než 5 m, dřeviny od 0,5 m do 5 m považujeme za keře.

Při určování korunového zápoje stromů již neměřte keřové patro.

Korunový zápoj vám pomáhá rozhodnout o tom, zda je na stanovišti les, křovina nebo travní porost a zda se
jedná o les zapojený či nezapojený.
V případě, že se neumíte rozhodnout, je-li na stanovišti křovina nebo les, postupujte následovně:
1. Změřte výšku nejvyššího patra. Je-li patro nižší než 5m, jedná se o křovinu.
2. Je-li stromové patro vyšší než 5 m, určete korunový zápoj stromů a korunový zápoj keřů.
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3. Spočítejte procentuální zastoupení stromů/keřů na stanovišti (viz O čem vypovídají data str. 34).
4. Využijte klíč k určení 3 základních typů pokryvu (viz strana 19).

PL

Korunový zápoj

METODIKA

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 min
VHODNÉ PRO: 1. i 2. stupeň ZŠ
POMŮCKY: pásmo, buzola, tubulární denzitometr, klíč k určování dřevin, záznamová tabulka
CÍL: Žáci změří korunový zápoj porostu.
POSTUP: Měření korunového zápoje se provádí společně s pokryvností bylinného patra. Osvědčilo se
pracovat ve dvojici, kdy jeden odečítá a druhý zapisuje do pracovního listu. Korunový zápoj se měří
tubulárním denzitometrem na diagonálách pixelu. Na každém ukončeném vědeckém kroku se
zaznamenává přítomnost či nepřítomnost listoví v kříži denzitometru. Trubicí drženou ve vertikální
poloze určíte, zda vidíte oblohu, tedy prázdný prostor (-), nebo listoví, příp. větve (T, SB). V případě, že
vidíte větve či listy, ještě zaznamenáte, zda jde o strom neopadavý – E (evergreen) nebo opadavý – D
(deciduous). Pro dodržení svislé polohy vám pomůže matka, která by měla být přesně v zákrytu kříže.
Nezapomeňte vždy zapsat latinské jméno druhu, který
v kříži vidíte a označit, zda se jedná o keř (SB) či o strom
(T). K tomu potřebujete znát výšku každého jedince.

T

SB

D

E

TREE / SHRUB

SKY

Pokryvnost bylinného patra / Ground Cover
Na každé měření korunového zápoje navazuje určení pokryvnosti bylinného patra. Sledujete, zda
je přítomna živá či odumřelá vegetace, nebo jsou na zemi přítomny jen spadlé listy, větévky a jiný
materiál, který není přichycen k zemi kořeny. Pokryvnost bylinného patra neurčujete s využitím denzitometru.
Pouze se podíváte před špičky bot a určujete, co vidíte na zemi před sebou.
V případě, že zaznamenáte vegetaci, která je zakořeněná v zemi (ať už zelená nebo uschlá), pokračujete
určením typu porostu.
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BIOMETRIE A BIOMETRICKÁ MĚŘENÍ

VEGETAČNÍ
PL

Pokryvnost bylinného patra

VHODNÉ PRO: 1. i 2. stupeň ZŠ
POMŮCKY: pásmo, buzola, záznamová tabulka
CÍL: Žáci změří pokryvnost bylinného patra porostu.
POSTUP: Měření pokryvnosti bylinného patra se provádí společně s korunovým zápojem. Osvědčilo se

METODIKA

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 min

pracovat ve dvojici, kdy jeden odečítá a druhý zapisuje do pracovního listu.
Na každém ukončeném vědeckém kroku se student podívá dolů na zem na plochu před ním,
jestli je přítomna vegetace, která dosahuje maximálně do výšky jeho kolen. Druhý student zapisuje
do záznamové karty písmenko G (Green), jestliže je vegetace zelená, živá, nebo písmenko B (Brown),
jestliže je vegetace odumřelá, hnědá.

B

-

G

Do pozitivních hodnot se nezapočítávají opadané listy a větévky. Vegetace, kterou zapisujeme G nebo
B, musí být zakořeněna v zemi! V případě, že na místě není žádná taková vegetace, ale jsou přítomny
opadané listy, větévky apod., zaznamenáváme (-).

Pokud zaznamenáte zakořeněnou vegetaci (G nebo B), zapište o jaký typ porostu šlo.
GD (graminoidy) jsou trávy a rostliny s listy podobnými travám (ostřice, sítiny), FB
(forb) jsou rostliny s širokými listy (byliny, např. jetel, sasanka ..). Pokud narazíte na dřevinu,
která je vysoká 0,5–5 m, zaznamenáváte ji také jako přízemní vegetaci – SB (shrub), dále se
zaznamenávají zakrslé keře s výškou do 0,5 m – DS (dwarf shrub), což je např. borůvčí nebo vřes.
OG (other green vegetation) zaznamenáte v případě mechů nebo jiné vegetace, která nepatří
do žádné z předchozích skupin.
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KEŘ

METODIKA

BYLINY

FB

SB

FORB

GD

SHRUB

ZAKRSLÝ KEŘ

DS

TRÁVA

GRAMINOID

JINÁ ZELENÁ VEGETACE
(MECH)

OG

DWARF SHRUB

OTHER GREEN
VEGETATION

O čem vypovídají data
1. Kolik procent z celkového měření tvoří korunový zápoj stromů?
celkový počet „T“ pozorování
% korunového zápoje tvořeného stromy =

celkový počet pozorování

x 100

2. Vypočítejte procentuální zastoupení opadavých a stálezelených stromů v korunovém zápoji.
celkový počet „D“ pozorování
% opadavých stromů v korunovém zápoji =

celkový počet pozorování

x 100

3. Tvoří korunový zápoj také keře? Vypočítej jejich procentuální zastoupení. POZOR! V případě, že jste
na jednom místě zaznamenali v korunovém zápoji jak keře, tak stromy, vždy berete v potaz pouze
záznam stromu. Keř v takovém případě odpovídá nulovému záznamu.
celkový počet pozorování „nejvyšší vegetací je keř“
% keřů v korunovém zápoji =

celkový počet pozorování

x 100

4. Kolik plochy (%) pokrývají trávy v bylinném patře?
celkový počet „GD“ pozorování
% trav v bylinném patře =
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celkový počet pozorování

x 100

POKRYV

BIOMETRIE A BIOMETRICKÁ MĚŘENÍ

VEGETAČNÍ
PL

Zadávání dat o korunovém zápoji a pokryvnosti
bylinného patra do databáze

nebo použijte záznamový list (pracovní listy, strana 30), který vypadá stejně, jako prostředí po přihlášení
do databáze. V případě zadávání dat o korunovém zápoji a pokryvnosti bylinného patra může databáze hlásit
chybu při nesouladu číselných hodnot v jednotlivých kolonkách.
Příklad vyplnění záznamového listu:

Ground Cover / Bylinné patro

Canopy Cover / Korunový zápoj
Canopy Observations /
Pozorování
Tree (T) / Strom

Canopy Type /
Typ stromu
Evergreen/ Neopadavý

60
Shrub (SB) / Keř

2
Deciduous / Opadavý

0

METODIKA

Při zadávání dat do databáze máte hodnoty vyplněné v záznamové tabulce (pracovní listy, strana 29)

58

Ground Observations
Green (G) / Zelené

Graminoid (GD) / Trávy

57
Brown (B) / Hnědé

10

37
Forb (FB) / Byliny

12
Total „-„ observations /
Žádná vegetace

Total „-„ observations / Žádná vegetace

Ground Type / Typ
vegetace bylinného patra

29
Other Green (OG) /
Jiná vegetace

1

3
Shrub (SB) / Keře

		 0
Dwarf Shrub (DS) /
Zakrslé keře

0
Shrub Cover / Keřové patro

Dwarf Shrub Cover / Patro zakrslých keřů

Total „+“ observations /
Výskyt keřů

Total „+“ observations /
Výskyt zakrslých keřů

Total / Celkem
provedených pozorování

0

Send Data /
Odešli data

70

0

Total / Celkem
provedených pozorování

70

Dále navazuje zadávání dalších biometrických znaků měřených u dominantních
a kodominantních stromů – viz Záznamový list Biometrie – výška a obvod stromů.
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Měření Canopy Cover - korunový zápoj provádíte současně s Ground Cover - pokryvnost bylinného patra.
Celkový součet měření Canopy observations (60 + 0 + 10) by tedy měl odpovídat Ground Observations
(57 + 12 +1).
Canopy Observations vyjadřuje celkový počet měření korunového zápoje. T (Tree) je označení pro stromy
(tedy z celkového počtu 70 měření zaznamenalo 60 měření přítomnost stromů v kříži denzitometru). SB

METODIKA

(Schrub) označuje keře (v tomto případě žádné keře nebyly pozorovány). Na 10 ukončených dvojkrocích
nebyla pozorována žádná vegetace korunového zápoje.
Canopy Type vyjadřuje, jaký typ stromu jste při pozitivní hodnotě korunového zápoje pozorovali (opadavý /
stálezelený). 2 stromy byly stálezelené a 58krát jste pozorovali stromy opadavé.
Součet Canopy Type musí odpovídat součtu Tree + Schrub u Canopy Observations.
Ground Cover charakterizuje pokryvnost bylinného patra. Zaznamenáváte přítomnost živé vegetace (G),
odumřelé zakořeněné vegetace (B) a žádné vegetace (-). Jelikož pokryvnost bylinného patra měříte
společně s korunovým zápojem, celkový počet měření je shodný (60 + 10 = 57 + 12 + 1).
Ground Vegetation Type upřesňuje typ pokryvu bylinného patra. V 69 (57 + 12) měřeních jste
zaznamenali přítomnost vegetace. Proto celkový součet záznamů v těchto kolonkách je 69.
Shrub Cover vyjadřuje (ne)přítomnost keře (0,5 – 5 m) na každém vědeckém kroku. V tomto případě nebyl
keř pozorován v žádném případě. Total „+“ Observations = 0. Celkový počet pozorování je opět 70.
Dwarf Shrub Cover vyjadřuje (ne)přítomnost zakrslých keřů (do 0,5 m) na každém vědeckém kroku.
V tomto případě nebyl zakrslý keř pozorován v žádném případě. Total „+“ Observations = 0. Celkový počet
pozorování je opět 70.

Zatímco výšku zadáváte v metrech, jednotky obvodů jsou v centimetrech!
•

PY

Další záznamy se týkají výšky stromu a jeho obvodu. Zde dejte pozor na jednotky!

TI

•

V databázi GLOBE se zobrazuje ještě tabulka pro určení travní biomasy. Tuto tabulku
není nutné vyplňovat. Pro určení travní biomasy jsou speciální protokoly, které naleznete
na globe.gov.

•

Údaje o kodominantě nejsou povinným údajem, proto je nemusíte zadávat, pokud
na stanovišti není přítomna.

•

Výšku stromů zadávate jako 3 naměřené hodnoty, nikoli průměr.

•

Obvod stromu zadáváte jako jednu hodnotu.

Dominantní a kodominantní druh
Určení dominantního a kodominantního druhu využijete při určování typu pokryvu. Při pozorování více
stanovišť je také zajímavým ukazatelem diverzity krajiny ve vašem okolí, protože v každém biotopu jsou
dominantní jiné druhy. Na těchto druzích také měříte biometrické parametry.
Dominantní (Dm) druh zaujímá v době vegetační sezóny největší plochu korunového zápoje.
Kodominantní (Co-Dm) druh má druhý největší korunový zápoj. Korunový zápoj určíte pomocí tubulárního
denzitometru. V některých případech může být Dm druhem ten druh, který je na stanovišti zastoupen
v největším počtu jedinců. Není to ale pravidlo, protože záleží především na rozloze koruny. Proto
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VEGETAČNÍ
ve sporných případech vždy určete korunový zápoj (viz pracovní list Korunový zápoj).
V případě, že na stanovišti není žádný kodominantní druh, data kodominanty nezadáváte.

5 dominant a pravděpodobně i 5 kodominant. Pokud ale definujete např. park, nemusíte mít ani
5 dominantních stromů, natož kodominant. V takovém případě není třeba do databáze tato data zadávat.
I v lese se může stát, že na stanovišti nebude 5 jedinců Co-Dm druhu. V takovém případě
jsou dvě možnosti, které volíte následovně:

METODIKA

Podle typu pokryvu bude na stanovišti různý počet stromů. Pokud je na stanovišti les, určitě najdete

1. pokud je na stanovišti 5 dalších stromů jiných než Dm druh, můžete vybrat jakékoli další
jedince mimo Dm a Co-Dm druh do počtu pěti; Druhy měřených stromů potom uveďte
v komentářích.
2. pokud na stanovišti není 5 dalších stromů mimo Dm druh, vyberete počet jedinců menší
(příp. žádný).
pixel
dub
Dm druh
smrk
Co-Dm druh
habr

PL

Dominantní a kodominantní druh

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 min
VHODNÉ PRO: 2. stupeň ZŠ (4. a 5. třída)
POMŮCKY: kartičky na označení stromů, klíč k určování dřevin, (denzitometr)
CÍL: Žáci určí dominantní a kodominantní druh stromu na stanovišti a vyberou a označí od každého
5 jedinců, které použijí pro další biometrická měření.
POSTUP: Žáci určí na stanovišti dominantní a kodominantní druh stromu, druhy s největším korunovým
zápojem. Někdy je dominantní dřevina jednoduše určitelná, pokud to není jasné, použijí k určení
denzitometr a postupují podle pracovního listu Korunový zápoj.
Pokud máte stanoviště v druhově bohatém porostu a nejste si jistí druhy stromů, použijte klíč k určování
dřevin.
Aby si žáci lépe druh zapamatovali, zakreslí si do pracovního listu tvar listu a případně si zapíší jeho
bližší popis podle reálného vzhledu, případně i podle klíče. Pro GLOBE měření vyberou posléze
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5 jedinců dominantního druhu a 5 kodominant, které si viditelně označí a příslušné kódy zaznamenají.
Pro biometrická pozorování je vhodné vybírat nejvyšší, nejnižší a 3 průměrně vysoké stromy, jelikož
vhodně reprezentují stav vegetace na stanovišti, její stáří, množství živin a vody v půdě, vitalitu dřevin.
Podle protokolů GLOBE stromem dřevina vyšší než 5 m. Dřeviny o velikosti 0,5-5 m jsou

METODIKA

považovány za keř.

Označte si stromy!
Dominantní a kodominantní druhy, na kterých provádíte biometrická měření, si pečlivě označte,
abyste je byli schopni při další návštěvě identifikovat. Označit je můžete např. barevnou bavlnkou,
zalaminovanou kartičkou s označením stromu apod. Označení by ale nemělo být pro nezasvěcené
pozorovatele příliš zřetelné.

D – dominanta
K – kodominanta

P

TI

Dominantní a kodominantní dřeviny můžete také využít k fenologickým pozorováním,
nebo si vyrobit fenologický herbář - návod viz kapitola Fenologie.

Výška stromu / Tree Height
Měření výšky stromu jako jednoho z biometrických ukazatelů poskytuje cenné informace
o stáří a vitalitě stromu jako jedince. V rámci ekosystému vypovídá o dynamice ekosystému
a o dostatečném množství vody a živin v půdě. Doplňkovou informací je obvod stromu, který vždy zadáváte
do databáze spolu s údaji o výšce.
K měření výšky budete potřebovat klinometr, který si můžete sami jednoduše vyrobit (str. 16).
Výšku měříte u 5 dominantních a 5 kodominantních stromů. Pokud se na vašem stanovišti tolik jedinců
nenachází, zadáváte do databáze údaje pro menší počet. Měří zpravidla dva žáci společně. Jeden pracuje
s klinometrem, druhý odečítá úhel na klinometru. Na druhé straně klinometru je převodní
tabulka hodnot tangens, která usnadňuje výpočet.
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Výšku stromu vypočtete pomocí tg α. Nezapomeňte přičíst výšku studenta, který drží klinometr,
od země k výšce jeho očí. Do databáze zadáváte všechny 3 naměřené hodnoty, nikoli průměr, jako je tomu

METODIKA

u některých GLOBE měření. Výšku stromu zadáváte v metrech.

c1 = b . tg α
c = c1 + c2

c1

a

a

b
c2

P

TI

V případě, že pracujete s žáky, kteří goniometrické funkce ještě neovládají, je možné určit
výšku stromu i bez složitého výpočtu. Je pouze zapotřebí dostatečná vzdálenost od stromu.
Při úhlu klinometru 45° je tg tohoto úhlu roven jedné. V takovém případě se výška stromu
(od výšky očí pozorovatele) rovná vzdálenosti pozorovatele od stromu (c1 = b).

P

TI

Otestujte přesnost měření s klinometrem v okolí školy ještě než se vydáte na pixel.
Vyzkoušejte badatelskou lekci Roztržitý dřevorubec z webu globe-czech.cz.

PL

Výška stromu

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 min
VHODNÉ PRO: 2. stupeň ZŠ
POMŮCKY: pásmo (50 m), klinometr, značkovač (permanentní popisovač, lepicí páska s barevným papírkem
apod.), záznamová tabulka
CÍL: Žáci se naučí používat klinometr a s pomocí goniometrických funkcí změří výšku stromu.
POSTUP: Žáky rozdělte do skupin, nejlépe pěti, případně podle počtu stromů. Každá skupina bude měřit
výšku jednoho jedince dominantního druhu a jedné kodominanty. Prvním úkolem je rozmyslet si, co je
třeba změřit a zjistit, aby bylo možné určit výšku stromu. K tomu jim pomůže obrázek, který je součástí
pracovního listu.
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Žáci ve skupině sepíší kroky postupu měření, domluví se na pořadí, ve kterém budou činnosti provádět
a rozdělí si role. Každý by se měl na řešení úkolu podílet. Svůj postup si zkontrolují s návodem na druhé
straně pracovního listu. Provádějí měření, zjištěné hodnoty zapisují průběžně do tabulky. Provedou
výpočet a dosažené výsledky porovnají s jinou skupinou. Aby bylo možné výsledky jednotlivých skupin
porovnat, je nutné stromy nejprve označit.

jako u stromů.

Dbejte na to, abyste při měření stáli vždy na stejné úrovni, jako je báze stromu.

P
TI

METODIKA

U stromu, u kterého žáci změří výšku, změří také obvod. Výšku a obvod keřů měříte stejným způsobem

V případě, že tento požadavek nemůžete splnit, použijte upravenou metodiku.

Hodnoty při opakovaných měřeních téhož jedince se nesmí lišit o více než 1 m!

Obvod stromu / Tree Circumference
PL

Obvod stromu je doplňkovou informací k výšce stromu. Vypovídá o jeho stáří a vitalitě.
Velikost obvodu je určena nejen druhem stromu, ale také podmínkami prostředí –
množstvím vody a živin v půdě, světelnými podmínkami apod.

ČASOVÁ NÁROČNOST: 5 min
VHODNÉ PRO: 1. i 2. stupeň ZŠ
POMŮCKY: krejčovský metr nebo pásmo
CÍL: Žáci změří obvod příslušného množství stromů v prsní výšce.
POSTUP: Měřit budete celkem 5 jedinců dominantního
druhu a 5 kodominant. U těchto jedinců zároveň
měříte výšku stromu. Pokud se na stanovišti tolik
stromů nenachází, změříte obvod pro menší počet
jedinců, stejně jako u měření výšky.
Tento údaj zadáváte do databáze spolu s výškou
stromu.
Obvod měřte ve výšce 135 cm od báze stromu (tzv.
porovnatelnost jednotlivých měření, v ČR lesníci měří
ve výšce 130 cm). Nikdy neměřte obvod u země,
protože tam mohou být kořeny značně rozrostlé
a naměřená hodnota by byla zkreslená.
Pokud se některý vybraný strom větví níže než
ve 135 cm, změřte obvod pod místem větvení.
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Měření výšky stromu ve svahu

VEGETAČNÍ

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 min a 45 min

POMŮCKY: pásmo (50 m), klinometr, značkovač (křída, permanentní popisovač, lepicí páska s barevným
papírkem apod.), záznamová tabulka
CÍL: Žáci pochopí (případně i sami navrhnou) postup složitějšího měření výšky v nerovném terénu s využitím
goniometrických funkcí.

PL

METODIKA

VHODNÉ PRO: 2. stupeň ZŠ (8. a 9. třída)

Měření výšky stromu do svahu

Na ilustračním obrázku v pracovním listu vidíte žáka, který stojí níž, než je báze stromu. V takovémto případě
lze použít velmi podobný postup jako v případě klasického měření výšky stromu, avšak s malou úpravou.
Postup se liší v tom, že výšku měří 3 žáci současně. Dva pracují s klinometrem a jeden stojí u stromu. Kromě
zaměření vrcholového bodu jako u klasického postupu je ještě zapotřebí označit si bod, který odpovídá úhlu
0°, tedy jako byste měřili na rovině. K výšce změřené klinometrem nepřičítáte tedy celou výšku postavy, ale
pouze výšku od báze stromu k této nulté rovině. Vzdálenost od stromu měříte ve výšce očí, poloha pásma by
měla být co nejvíce v horizontální poloze.

PL

Měření výšky stromu ze svahu

Měření výšky stromu ze svahu lze provést více způsoby. Všechny jsou o něco komplikovanější, ale na druhou
stranu skýtají možnost pro procvičení výpočtu více goniometrických funkcí, tedy ne jen tg, ale také cos. Zde si
ukážeme jednu variantu výpočtu.
Z obrázku v pracovním listu je zřejmé, že je třeba počítat se dvěma trojúhelníky. Horní trojúhelník využívá
stejného postupu jako při klasickém měření výšky stromu. Spodní trojúhelník využívá funkci tangens a navíc
ještě funkci cosinus pro výpočet hodnoty b, což je vzdálenost pozorovatele od stromu.
Klíčovou veličinou je v tomto případě b, tedy vzdálenost pozorovatele od stromu. Potíž je v tom, že
povětšinou nelze tuto vzdálenost změřit jako v předchozích případech, protože pásmo nenatáhnete
do takové výšky v horizontální poloze. Můžete ji ale vypočítat z naměřeného úhlu β.
Podívejme se, s jakými vzorci budeme počítat a co můžete zjistit měřením.
1. trojúhelník – výpočet c1
vypočtu

tg a = c1/b
změřím

Pro výpočet c1 potřebujeme znát veličiny tg β a b.
vypočtu
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Pro výpočet b potřebujeme znát veličiny cos β a d.

2. trojúhelník – výpočet b

nejvyšší bod stromu

vypočtu
a

cos β = b/d

b

METODIKA

a

změřím

c1

b

změřím

c2

d

2. trojúhelník – výpočet c2

pozorovatel

vypočtu

tg β = c2/b
změřím

báze stromu

Pro výpočet c2 potřebujeme znát veličiny tg β a b.

vypočtu

Z výše uvedeného je patrné, že je třeba začít od výpočtu klíčové veličiny b z naměřeného úhlu β, jelikož se
jedná o jediný vzorec, ve kterém můžeme zjistit dvě veličiny měřením. Pro její vypočtení je třeba změřit úhel
β a vzdálenost pozorovatele 1 od jeho očí k bázi stromu. Následně hodnotu b dosadíme do zbývajících dvou
vzorců a vypočítám tak c1 a c2, tedy dílčí výšky stromu.
Celkovou výšku stromu pak vyjádříme jako součet těchto dvou hodnot v metrech.

v = c1 + c2
UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD:
Měřením žáci zjistili následující hodnoty:
úhel a = 23°

→

tg a = 0,42

úhel β = 41°

→

tg β = 0,87

			

→

cos β = 0,75

vzdálenost od očí pozorovatele 1 k bázi stromu (d) = 20 m
výpočet:
cos β = b/d

tg a = c1/b

b = cos β x d

c1 = tg a x b

b = 0,75 x 20

c1 = 0,42 x 15

b = 15 m

c1 = 6,3 m

tg β = c2/b

v = c1 + c2

c2 = tg β x b

v = 13,05 + 6,3

c2 = 0,87 x 15

v = 19,35 m

c2 = 13,05 m

Výška stromu je tedy 19,35 m.
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Mapování zemského pokryvu
a dálkový průzkum Země

VEGETAČNÍ

Ve vašem okolí je jistě mnohem víc přírodně zajímavých míst, než jen váš pixel, kde se věnujete
měření vegetace. Vytyčování pixelů na každém z nich by však bylo časově náročné a nebylo by
jakou má historii. Za použití volně dostupných leteckých a satelitních snímků můžete se svými žáky vytvořit
jednoduchou mapu pokryvu zemského povrchu celé vaší studijní oblasti (15×15 km) dle úrovní MUC. Tato
mapa bude částečně vycházet z podrobných údajů z vašeho pixelu a klasifikace pokryvu zemského povrchu,
ale také z údajů shromážděných žáky na cestě z domova do školy a z obecných znalostí okolí.
Díky rozsáhlým archivům volně dostupných leteckých a satelitních snímků můžete dokonce zmapovat

METODIKA

ani účelné. Díky metodám dálkového průzkumu Země však můžete zmapovat svoje okolí a ještě zjistit,

historický vývoj vaší studijní oblasti a podívat se, jak vypadala před 60 lety, nebo například v roce narození
vašich žáků. Třeba zjistíte něco zajímavého nebo se vám podaří objasnit nějakou místní záhadu.

Co je dálkový průzkum Země
Zkoumáním zemského povrchu na dálku, tedy bez přímého kontaktu, se zabývá vědní disciplína dálkový
průzkum Země. Provádí se pomocí balónů, dronů, vzducholodí, letadel a také satelitů, které obíhají kolem
naší planety a snímají zemský povrch v pravidelných spektrálních intervalech. Existuje mnoho typů satelitů.
Výzkumné vesmírné sondy, stacionární satelity či satelity pro telekomunikační a navigační účely (např. GPS).
První fotografie zemského povrchu z ptačí
perspektivy pochází z roku 1858 a zachycuje
městečko Bievre v blízkosti Paříže. Byla pořízena
francouzským fotografem Tournachonem z balónu
ve výšce 80 m. Na počátku 20. století se nosičem
fotografického přístroje stala letadla a po druhé
světové válce raketové systémy. Všechny tyto
přístroje pořizovaly záznam jako fotografii,
tedy v analogové formě. Zásadním zlomem
v metodách dálkového průzkumu Země však bylo
vypuštění družice Landsat 1 v roce 1972. Družice
zaznamenávala obraz v digitální podobě, který byl
vyhodnocován za pomocí výpočetní techniky.
V současné době krouží kolem Země již osmá generace družic Landsat. Zcela funkční je pouze tato nejnověji
vypuštěná (v roce 2013), avšak ze starších typů je k dispozici bohatý archív snímků naší planety. Tyto
snímky umožňují dlouhodobé sledování zemského povrchu, zaznamenávají jeho změny, slouží k tvorbě
topografických map a jsou využívány v mnoha oborech, například v zemědělství, geologii či v regionálním
plánování. Pro pořizování satelitních snímků se používá i mnoho dalších družic.
Landsat dokáže rozlišit nejmenší plochu o velikosti přibližně 15×15 m kdekoli na světě v krátkých časových
intervalech (dříve to bylo 30×30 m, z čehož byla odvozena velikost vašeho pixelu). Poskytuje nám
poměrně detailní a objektivní informaci o charakteru území, navíc umožňuje dlouhodobé sledování území,
což má zásadní význam pro sledování dynamiky krajiny. Díky satelitním snímkům dostáváme informace
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i o řadě jevů a procesů, které jsou pouhým okem v krajině nezjistitelné, např. o zdravotní kondici vegetačního
pokryvu, o fyzikálních procesech v atmosféře nebo o teplotě objektů. Navíc přístroje umožňují tyto jevy
vyjádřit číselně.
Přes tyto nesporné výhody má ale satelitní snímek i své nevýhody. Satelitní snímky poskytují do určité
míry zkreslený obraz a navíc jejich způsob pořizování „shora“ je pro lidské oko poněkud nezvyklý. I přes

METODIKA

významné zlepšení parametrů snímacích zařízení, kdy nejlepší rozlišovací schopnost se pohybuje v řádech
desítek centimetrů, satelitní snímek stále neposkytuje tak detailní informace o charakteru území jako terénní
pozorování. Proto je osobní návštěva terénu důležitou součástí sledování typů pokryvu. Síť GLOBE škol je
pro takové mapování vegetace po celém světě velkým přínosem. Svou výpravou do terénu získáváte cenné
informace o typu pokryvu zemského povrchu a dokreslujete a zpřesňujete tak satelitní snímky oblasti. Takto
získaná data využívají vědci k zjišťování výpovědní hodnoty satelitních snímků či k tvorbě map současného
stavu krajinného pokryvu a jeho změn.

Jak se pořizují satelitní snímky
Základním fyzikálním jevem, na kterém je celý princip dálkového průzkumu založen, je interakce
elektromagnetického záření se zkoumaným objektem. Fyzikální podstatou satelitních snímků je
elektromagnetické záření (tvořené vlnami), které se může v přírodě vyskytovat ve spojitém spektru
různých vlnových délek, tedy různých typů záření. Většina současných přístrojů měří přírodní záření, tj.
teplotní záření emitované objektem nebo odražené sluneční záření. Tento způsob se označuje jako pasivní
metoda. Aktivní metoda oproti tomu využívá umělý zdroj záření, zpravidla nesený nosičem současně s měřící
aparaturou, která registruje intenzitu odraženého záření. Nejstarší přístroje zaznamenávaly snímky pouze
ve viditelné oblasti záření. Se zdokonalováním optické techniky přicházejí i nové možnosti snímkování, např.
v infračervené oblasti spektra.
Sluneční záření, které dopadá na Zemi, je složeno z různých vlnových délek. Veškeré elektromagnetické
záření, které se v přírodě vyskytuje, je obsaženo ve spojitém spektru. Jeho rozsah je obrovský, téměř dvacet
řádů. Celé spektrum je rozděleno do několika základních druhů elektromagnetického záření podle vlnové
délky a frekvence (např. viditelné spektrum, UV záření, infračervená oblast, RTG záření apod.).
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Naše oko umí rozlišit různé vlnové délky, avšak pouze v oblasti viditelného spektra záření. Skupiny
několika frekvencí, které se jen velmi málo od sebe liší, vytvářejí ve spektru souvislý pás, jež se nazývá
spektrální pásmo. Nejnovější satelit Landsat 8, jehož snímky můžete volně získat, umí rozlišit 11 různých
červená) rozpoznávají také záření v několika pásmech infračerveného záření. Takto pořízené snímky rozlišují
nejmenší plochu o rozměru 30×30 m. Rozlišení 15×15 m dosahuje satelit v takzvaném panchromatickém
pásmu, které zahrnuje viditelnou oblast spektra a je tradičně zobrazováno černobíle. Dále Landsat TM 8
zaznamenává vlnové délky ve spektru termálním a to v prostorové rozlišovací schopnosti 100×100 m.

METODIKA

spektrálních pásem (kanálů). Kromě vlnových délek odpovídajících třem základním barvám (modrá, zelená,

Při dopadu paprsku na zem se část záření pohltí a část odráží zpět do atmosféry. Intenzita odraženého
záření závisí na typu pokryvu. Některé typy povrchů (silnice, asfaltové plochy, sněhová pole) odrážejí více
záření než jiné (např. místa pokrytá hustou vegetací). Odražený paprsek je posléze zachycen a primárně
zpracován satelitem, který ve většině případů obíhá kolem Země v pravidelných časových intervalech. Tím,
že se Země otáčí kolem své osy, se satelit „posunuje“ nad povrchem a snímá tak postupně celý povrch
Země. Nejmenší plocha, kterou satelit snímá, se objevuje na snímku jako čtverec a nazývá se pixel. Velikost
pixelu závisí na prostorové rozlišovací schopnosti satelitu. Čím menší pixel, tím podrobnější obraz povrchu
Země lze dosáhnout. Některé satelity jsou schopné rozlišit plochu o velikosti menší než 0,5×0,5 m.
Charakter odraženého záření závisí na charakteru zkoumaného objektu (typu pokryvu). Elektromagnetické
záření interaguje s různými materiály na zemském povrchu různě. Obvykle dochází k absorpci, odrazu
a někdy i k vyzáření pohlceného záření v různých vlnových délkách. Proto se nám různé materiály
jeví v různých barvách. Při použití senzorů snímajících povrch kromě viditelné oblasti také v rozmezí
infračervených pásem, můžeme odlišovat různé materiály mnohem lépe než pouhým okem. Zvláště
můžeme značně zvýšit schopnost rozlišovat různé typy vegetace, horniny, minerály apod. Každý materiál má
svoji specifickou spektrální charakteristiku, tj. odráží a absorbuje specifické vlnové délky. Tato charakteristika
se nazývá spektrální příznak nebo indicie. Díky znalosti spektrálních příznaků dokážeme na dálku rozlišit
jednotlivé materiály, dokonce i na snímcích s nízkým prostorovým rozlišením. Vegetace absorbuje výrazně
modré a červené oblasti spektra a odráží převážně v oblasti zelené a velmi blízké infračervené. Naproti tomu
voda pohlcuje nejvíce pásma infračervená a dále červené. Modré pásmo voda z velké části odráží. Proto se
nám voda ve viditelné části spektra jeví jako modrá a v infračervené jako černá.
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Získaná data satelit zpracovává do digitální podoby (dvojková soustava - 00110101) a tuto informaci
vyšle k přijímači na Zemi. Digitální snímek uživatel obdrží ve formě pravidelné mozaiky pixelů (tzv. rastrový
dataset), jehož hodnoty reprezentují odrazivost v daném místě ve snímané oblasti spektra. Vysoká odrazivost
je vyjádřena vyšší hodnotou a zobrazuje se obvykle světlejším odstínem. V každém spektrálním pásmu
(kanálu) se vytvoří jeden snímek, který nese informaci o odrazivosti sledovaného objektu v dotyčném
pásmu. Tyto snímky můžeme po korekci studovat buď samostatně, nebo skládat různá pásma k sobě

METODIKA

(multispektrální snímek).
Množství informací v satelitním snímku závisí
na jeho spektrálním a prostorovém rozlišení.
Více spektrálních pásem umožní při stejném
prostorovém rozlišení identifikovat podobně
vypadající plochy mezi sebou.
spektrální pásmo 1

spektrálná pásmo 2

Výsledná mapa vytvořená
interpretací kombinace
spektrálních pásem satelitního
snímku.

Po přijetí na Zemi se snímky digitálně zpracují (radiometrické a geometrické korekce, úpravy kontrastu …)
a vizuálně interpretují. Informace, kterou můžeme ze snímku získat, závisí na tom, jaká spektrální pásma
byla senzorem zachycena a jak je zobrazíme. Podle počtu a rozsahu spektrálních pásem, ve kterých byla
pořízena, rozlišujeme data panchromatická (černobílá) a multispektrální (barevná).
Panchromatický senzor zachycuje světlo všech barev (viditelné a částečně i blízké infračervené části
spektra) do jednoho obrazu a výsledek je černobílý snímek v různých stupních šedi. Vizuálně se pro běžného
uživatele příliš neliší od černobílé fotografie.
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Při pořizování multispektrálních dat jsou různé intervaly vlnových délek (spektrální pásma)
zachycovány do oddělených snímků. Jednotlivé intervaly vlnových délek obvykle odpovídají určitým barvám
viditelné části spektra nebo vybraným částem neviditelné části spektra. Data z každého pásma, jsou-li
pouze jedné barvy a nepůsobí proto vizuálně tak přirozeně jako panchromatická data.
Jednotlivá multispektrální pásma můžeme zkombinovat pomocí tzv. RGB syntézy. Pásma zobrazujeme
základními barvami - červeně (Red), zeleně (Green) a modře (Blue). Ze tří vybraných pásem můžeme
utvořit RGB barevný kompozit, který v různých barevných odstínech ukazuje projevy z vybraných tří

METODIKA

zobrazená samostatně, opět vypadají jako černobílý obraz, jsou ovšem pořizována v rozsahu vlnových délek

spektrálních pásem. Můžeme tedy zobrazit třikrát více informací ve srovnání s prohlížením jednotlivých
pásem samostatně. Podobně jako barevná fotografie ukazuje více než černobílá.
Pokud se v jednom barevném obraze červené pásmo R zobrazí červeně, zelené pásmo G zeleně a modré
pásmo B modře – získáme obraz v přirozených barvách, tzv. True Color Satellite Image (neboli barvy
pravé, skutečné). V tomto případě se výsledný obraz velmi blíží barvám, v jakých jsou vnímány lidským
zrakem, jelikož využívá kanály 3, 2, 1 (viz obrázek elektromagnetického spektra). Vegetace se na těchto
snímcích jeví jako zelená, vodní plochy černé, silnice šedé. Čísla kanálů se u jednotlivých satelitů liší, zde
používáme čísla satelitu Landsat 7.
Můžeme ale také pořídit barevnou kompozici využívající snímky jiných vlnových délek než pouze viditelného
spektra, např. infračervených vlnových délek. Takovému snímku říkáme snímek v nepravých barvách
(False Color Satellite Image). To je takový snímek, který vytvoříme jakoukoliv jinou kombinací pásem,
než u snímku zobrazeného v barvách pravých. Při tomto postupu využíváme široký informační potenciál
multispektrálních snímků.
Když si zobrazíme snímky pořízené mimo oblast viditelného spektra, můžeme odhalit důležité informace,
které lidské oko není schopno rozpoznat (např. poškození vegetace, geologické vlastnosti, hloubku vody
apod.). Blízké infračervené pásmo je velmi citlivé na detekování prostorového rozsahu a stavu vegetace.
Pokud si toto pásmo necháme zobrazit červeně v barevném kompozitu (použijeme kanály 4, 3, 2 - viz
obrázek elektromagnetického spektra), území s hustou a zdravou vegetací se nám zobrazí jako výrazně
červené. Tímto postupem získáme informace, které ve snímku zobrazeném v přirozených barvách nevidíme.

True Color Satellite Image (3, 2, 1)

False Color Satellite Image (4, 3, 2)
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Co vidíme na pixelu
Pixel, nejmenší plocha, kterou satelity Landsat mohou rozlišit, se jeví na snímku jako jednotná plocha
o stejné barvě. Pokud bychom se přeci jen mohli podívat na zaznamenané území detailněji, určitě bychom
viděli uvnitř některých pixelů rozdílnosti povrchu. Úzká řeka prostupující lesem, budova zasahující na okolní
louku, dětské hřiště nedaleko rybníka apod. V závislosti na parametru prostorového rozlišení skeneru některé

METODIKA

prostorové detaily satelit nerozliší. Je proto důležité, aby vaše studijní plocha byla definována uprostřed
homogenního porostu o velikosti 90×90 m. Homogenní porost je např. stejnorodý les, vodní plocha, louka
nebo park.

pixel 30x30 m
s reálným pokryvem

pixel 30x30 m
zobrazený na satelitním snímku

území zachycené na snímku
s rozlišením 30x30 m

Na reálném pixelu se
nachází menší plochy,
které na satelitním snímku
neuvidíme.

Výsledná odrazivost pixelu
na snímku je směsí odrazivosti
všech menších ploch.

Na satelitním snímku se sice ztratí
detaily plochy 30x30 m,
ale získáme řadu cenných informací
- například o celém městě
a množství zeleně v něm.

Tab. 8: Význam barev satelitního snímku
Barvy na „TRUE COLOR“
satelitním snímku:

Barvy na „FALSE COLOR“
satelitním snímku:

TYP POKRYVU
zemského povrchu:

tmavě zelená

červená

jehličnatý les

světle zelená

světle červená

listnatý les

světle zelená

růžová

trávníky, louky

černá

černá

voda nebo mraky

šedá, bílá

modro-bílá

města, skály, písek, silnice

žlutá

šedá

zorané pole

Při interpretaci dále pomáhají:
•

Tvary - pole mívají většinou lineární, ostré hranice, často ve tvaru čtverců, obdélníků, trojúhelníků.
Potoky jsou naopak tvaru různě zatočených křivek. Silnice a cesty jsou méně točité než řeky.

•

Topografická pozice - typ vegetace závisí do jisté míry na členitosti terénu. Například v hornaté
oblasti či v údolích bývají lesy na strmých svazích, podél koryta řeky jsou lužní lesy, vlhké louky
a vesnice. Na vrcholcích svahů často najdete pole, sady, suché louky. Na skalnatých výchozech zase
můžete najít xerotermní či dokonce stepní trávníky.

•

Místní znalosti - ať již přímo vaše, nebo třeba z měření jinou GLOBE školou. I vodní plocha může mít
jinou barvu než černou, např. hnědou nebo zelenou. To naznačuje přítomnost „čehosi“ na povrchu.
Mohou to být přemnožené řasy nebo neusazený sediment po vydatném dešti apod.
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Úlohy s využitím dálkového průzkumu Země

VEGETAČNÍ

Při mapování vašeho okolí se můžete vydat přímo do terénu nebo využít technik dálkového průzkumu Země.

Dálkový průzkum Země vám pomůže při vytváření mapy typů pokryvu (vegetační mapy) vaší studijní plochy.
Před samotnou výpravou do terénu si pomocí satelitních snímků vytipujete vhodná území (homogenní
plochy), kde potom provedete určení typu pokryvu (MUC), případně vytyčíte pixel pro biometrická měření.
V terénu můžete postupně zmapovat celou studijní oblast. Nebo si pro určení MUC a fotodokumentaci

METODIKA

Doporučujeme kombinovat obojí.

vyberte jen několik ploch, kde podle mapy a snímků odhadujete nejvíce přírodě blízký porost.

PL

Co o zemském pokryvu prozradí satelitní snímky

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 minut
VHODNÉ PRO: 2. stupeň
POMŮCKY: satelitní snímky - True Color Satellite Image a False Color Satellite Image, topografická mapa
(např. www.mapy.cz) – nejlépe pro území v okolí vaší školy
Ukázkový snímek najdete v materiálech ke stažení na webu globe-czech.cz, nebo využijte EOS
LandViewer, ESRI Landsat Viewer, ESRI Landsat Explorer nebo Sentinel Hub Playground.
CÍL: Žáci pochopí, jak se jednotlivé typy zemského povrchu zobrazují na snímcích v různých kombinacích
spektrálních pásem.
POSTUP: Ukažte žákům satelitní snímek v nepravých barvách a nechte je klást otázky, které je při pohledu
na něj napadají.
Předejte žákům satelitní snímek stejného území v pravých barvách a topografickou mapu oblasti. Nechte
je vybrat jednu výzkumnou otázku a k ní hypotézu, kterou by mohli s pomocí snímků ověřit.
Porovnejte topografickou mapu území se satelitním snímkem v pravých a nepravých barvách.
Porovnejte barvy na obou snímcích a přiřaďte jim význam.
Pokuste se rozlišit typy pokryvu stejné barvy, ale různé intenzity (tmavě červená, světle červená atd.).
Při interpretaci můžete využít i další znalosti a zdroje.
Závěrem bádání se nezapomeňte vrátit k hypotéze. Podařilo se vám ji potvrdit nebo vyvrátit?

Příklady otázek:
•

Je zelená vždy jen vegetace?

•

Je možné odlišit umělý fotbalový trávník od živého?

•

Proč je některý les zelenější než jiný?

•

Jaké jsou rozdíly v barvě rybníků? Čím mohou být způsobené?
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P
TI

Uvedené příklady otázek můžete v hodině využít jako inspiraci, čeho si při řešení úloh
všímat, co by mohlo žáky napadnout. Doporučujeme ale dávat vždy přednost otázkám,
které napadnou žáky samotné. Podpoříte tak jejich badatelské nadšení pro problémy,

METODIKA

které je zajímají.

PL

Primární a finální mapa zemského pokryvu

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut a 45 minut bez přesunů do terénu
VHODNÉ PRO: 2. stupeň
POMŮCKY: satelitní snímky - True Color Satellite Image a False Color Satellite Image – pro tvorbu finální mapy
použijte území v okolí vaší školy, primární mapu lze vytvořit pro jakékoli území, topografická mapa a letecké
snímky okolí školy (www.mapy.cz), interaktivní tabule nebo průhledná folie a lihové fixy, klíč MUC
CÍL: Žáci zmapují vybranou oblast na základě dat DPZ – vytvoří primární mapu zemského pokryvu. Žáci si
ověří výsledky mapování na základě snímků - v terénu a pomocí detailnějších leteckých snímků.
POSTUP: Žáci postupují podle návodu v pracovních listech Primární mapa zemského pokryvu a Finální mapa
zemského pokryvu.
Překrytí satelitních snímků můžete provést buď na interaktivní tabuli, nebo přiložením průhledné fólie
na vytištěné snímky.
Při práci na finální mapě zemského pokryvu můžete lokality navštívit společně nebo žákům zadat
samostatnou práci do příští hodiny. Mohou si rozdělit vybraná území a na místa se vydat samostatně
nebo ve skupinách.
Předtím než žákům předáte pracovní list s postupem, můžete je zkusit motivovat ke kladení vlastních
otázek nebo použít některou ze seznamu a v úloze postupovat badatelsky – ověřit hypotézu, kterou si
žáci stanoví.

Příklady otázek:
•

Který MUC kód je ve vašem okolí nejčastější?

•

Který typ pokryvu zabírá největší plochu?

•

Poznáte ze satelitního snímku přesně typ pokryvu konkrétního území?

•

Jsou na satelitním snímku stejně vypadající plochy v terénu opravdu stejné? V čem se případně mohou lišit?

programů, které se souhrnně nazývají GIS (geografický informační systém). Příkladem volně
dostupného programu je QGIS, který můžete stáhnout z webu qgis.org.
Více informací najdete na stránkách globe-czech.cz v metodice MAAS Věda pro „digitální“ generaci.  
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P

TI

Aktivity Primární a finální mapa zemského pokryvu můžete též realizovat na počítači pomocí

POKRYV

MAPOVÁNÍ ZEMSKÉHO POKRYVU

VEGETAČNÍ
PL

Bylo nebylo aneb změny v krajině

VHODNÉ PRO: 1. i 2. stupeň
POMŮCKY: letecké snímky stejného města z 50. let 20. století a z roku 2013
CÍL: Žáci porovnají dva letecké snímky stejného místa, popíší rozdíly a odhadnou změny, ke kterým na místě
došlo.

METODIKA

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 minut

POSTUP: O vašem okolí se dozvíte zajímavé informace nejen ze zkoumání aktuálního stavu krajiny, ale i
porovnáním s historií. Opět vám pomůže DPZ, tentokrát s využitím leteckých snímků.
Žáci dostanou (nejlépe do dvojic nebo skupin) dva letecké snímky stejného města.
Jejich úkolem je snímky porovnat a zaznamenat, co se v průběhu let změnilo a co zůstalo stejné.
Kromě cvičného snímku doporučujeme využít snímek vlastního města.

P

TI

Letecké snímky (ortofoto) pro libovolné místo v ČR z 50. let 20. století najdete na webu:
kontaminace.cenia.cz, letecké snímky území ČR od roku 2003 najdete na webu
mapy.cz.

PL

Výprava do historie pixelu

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut nebo více podle způsobu ověření historických změn
VHODNÉ PRO: 1. i 2. stupeň
POMŮCKY: interaktivní tabule nebo počítače, případně vytištěné letecké snímky stejných oblastí (ideálně
okolí školy, bydliště žáků) z různých let
CÍL: Žáci s pomocí historických dat DPZ zjistí něco o historii svého pixelu nebo okolí školy. Žáci najdou
a pojmenují změny, které probíhají v okolní krajině.
POSTUP: Pátrání po historických událostech patrných ve vaší krajině nemusí končit porovnáním historického
a aktuálního snímku. Podívejte se do kroniky, ptejte se pamětníků a prozkoumejte stopy dějin přímo
v terénu.
Zjistěte historii vašeho pixelu nebo jiné zajímavé plochy – začněte u historie, kterou si žáci ještě pamatují
s využitím starších leteckých map na mapy.cz. Následně zkuste letecké snímky z 50. let 20. století z webu
kontaminace.cenia.cz nebo satelitní snímky na službě ESRI Landsat Viewer či ESRI Landsat Explorer.
Zkuste místo svého pixelu/bydliště/školy najít na mapě z 50. let aniž byste použili mapu současnou.
Popište, k čemu pravděpodobně došlo a pokuste se to ověřit s pomocí pamětníků, kronik a dalších zdrojů
z vašeho města (mnoho měst má mapové portály s historickými mapami).
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MAPOVÁNÍ ZEMSKÉHO POKRYVU
Rozdělte žáky do skupin a každé zadejte jiné místo, na kterém prozkoumají proměnu v průběhu let. Svoji
hypotézu o tom, co na místě proběhlo, můžou ostatním jen představit nebo sehrát jako scénku.
Následně žáky povzbuďte, ať zkusí svou hypotézu ověřit a vypátrat skutečnou historii místa v kronikách,

METODIKA

dotazem u pamětníků nebo pátráním v terénu.

Příklady otázek:
•

Jak vypadal váš pixel v 50. letech? Byl zde podobný typ pokryvu? A co jeho okolí?

•

Stál již v 50. letech dům, ve kterém bydlíte?

•

Jak se vyvinulo zalesnění (zelené plochy) ve vašem městě? Je nižší nebo vyšší?

•

Jak je možné, že změny běžně nevnímáme? Kterých změn si všímáme víc a které jsou naopak nenápadné?

•

Všimněte si výrazných krajinných prvků na starých snímcích – remízků nebo solitérní stromů. Jsou ještě
vidět na současných snímcích nebo v terénu?

•

Odkud se vzaly ovocné stromy v lese? Proč některé stromy v lese rostou v řadě za sebou? Nebyla zde
stará cesta s alejí?

Co bude za 100 let?
ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 minut
VHODNÉ PRO: 2. stupeň
POMŮCKY: interaktivní tabule nebo počítače, územní plán či jiné dokumenty obce nebo kraje, které se věnují
možnostem budoucího rozvoje, lze využít i lesní hospodářské plány od místních lesníků
CÍL: Žáci zjistí, jaké územní změny se chystají v jejich okolí a představí si důsledky změn. Žáci si vyzkouší práci
s územně plánovacími dokumenty.
POSTUP: Dokážeme si dnes představit, jak bude naše krajina vypadat v budoucnosti? Jaké informace
a materiály v tom mohou pomoci? A můžeme změny ovlivnit? Téma doporučujeme zpracovat jako
diskusní a postup přizpůsobit konkrétním podmínkám - podkladům a situaci v obci.
Žákům promítněte webovou stránku mapy.cz, přepněte na vrstvu „Česko za 100 let“. Co myslíte, bude
naše země opravdu takhle vypadat? Vesmírné výtahy, klonovací centrum, teleportéry? A co se změní
v našem městě (obci)?
Nechte žáky formulovat hypotézy, jak si myslí, že se jejich obec změní v budoucnosti. Pro lepší
představitelnost zkuste pracovat s kratším časovým úsekem (10 let, 20 let).
Je možné nějak zjistit, co se právě chystá? Podle čeho nebo odkud? Žáci pravděpodobně přijdou na to,
že existuje územní plán. Zkuste se společně podívat do územně plánovací dokumentace, kterou máte
k dispozici a podívejte se, co se chystá.
A co další zdroje informací o plánech do budoucna? Nejsou nějaké záměry na úřední desce? Třeba plán
výstavby nové silnice, školy, obytné zástavby?
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POKRYV

MAPOVÁNÍ ZEMSKÉHO POKRYVU

VEGETAČNÍ
Můžeme sami ovlivnit podobu územního plánu? Pokud aktuálně běží územní řízení, můžete
se zapojit do veřejného projednávání záměru a kromě zjištění, co vás čeká, možná zjistíte, že i váš názor

Můžete také využít jedinečnou šanci zaznamenat místa, která se brzy změní a následně porovnat, k čemu
vlastně došlo.

Příklady otázek:
•

METODIKA

má svou váhu.

K čemu může plánovaná změna vést? Např. výstavba čističky zlepší kvalitu vody v místním potoce
a zjednoduší život obyvatelům. Výstavba obytné čtvrti na místě původního starého sadu může zase
ohrožovat vzácné organismy.

•

Věnuje se nějaká organizace připomínkování plánů?

•

Je možné se plánování zúčastnit? Existují veřejná projednání?

•

Co bude s naším pixelem?
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Slovníček pojmů
báze stromu

- místo, kde se strom ukotvuje kořeny k podkladu (úroveň, ze které strom vyrůstá)

biometrie

- věda zkoumající individuální fyzické parametry živých organismů

homogenní plocha - plocha, která má jednotný charakter pokryvu. Zjednodušeně řečeno například les,

METODIKA

louka, pole, ale nikoli les s mýtinou, louka přerušená silnicí apod. V manuálu je pojem
též používán pro stanoviště pro určení vegetačního pokryvu. Taková plocha má rozměr
alespoň 90 x 90 m.
dominanta (Dm) - v manuálu GLOBE je synonymem pro dominantní druh
acidofilní - druhy vyžadující nebo snášející kyselé půdy o pH v rozmezí 3 - 6,4

druh

dominantní - druh s převažujícím korunovým zápojem na stanovišti
indikační - druh, který svou přítomností na stanovišti vypodívá o konkrétních podmínkách
stanoviště (např. kakost smrdutý indikuje vysoký obsahu dusíku v půdě)
kalcifilní - druhy, kterým vyhovují vápnité půdy, pH se pohybuje v zásaditých hodnotách
kodominantní - druh s druhým největším korunovým zápojem na stanovišti
nitrofilní - druh vázaný na stanoviště bohatá dusíkem
epifyt

- organismus rostoucí na žijících rostlinách, ale vyživující se samostatně, tj. ani částečně
na nich neparazituje

keř

- Keřem se v protokolech vegetačního pokryvu rozumí jakákoli dřevina, která dosahuje
výšky 0,5 - 5,0 m. Může se tedy jednat i o strom nízkého vzrůstu. (Větvení kmene
v tomto případě nehraje žádnou roli.)

kodominanta (Co-Dm) - v manuálu GLOBE je synonymem pro kodominantní druh
korunový zápoj

- vyjadřuje míru překryvu korun stromů. Na základě něj lze určit, zda jde o les zapojený či
nezapojený.

landsat TM

- satelit určený k podrobnému snímkování naší planety vybavený mechanickým
skenerem typu TM (Thematic Mapper měl 7 spektrálních pásem a rozlišení 30 m,
umožňoval vytvářet obraz Země ve skutečných barvách), Landsat 4 a 5

MUC

- Modified Unesco Classification - upravený mezinárodní systém klasifikace typů
zemského pokryvu

MUC kód

- dvou až čtyřmístné číslo určující konkrétní typ pokryvu (MUC třídu)

MUC třída

- jasně definovaný typ pokryvu podle tabulek MUC (Modified Unesco Classification)

nezapojený les

- les, v němž se koruny stromů nepřekrývají

obvod stromu

- obvod kmene ve výšce cca 135 cm od země. V případě větvení stromu v nižší výšce
než 135 cm měřte těsně pod místem větvení.

pixel

- je nejmenší jednotka digitální rastrové grafiky. Představuje jeden bod obrázku
definovaný svou barvou. Barva pixelu odpovídá průměrné odraznosti malé části
povrchu Země. Pixely pořízené satelity Landsat mají velikost 30 x 30 m plochy.
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POKRYV

SLOVNÍČEK POJMŮ

VEGETAČNÍ
pokryv zemského povrchu - pokryvem se v tomto případě rozumí všechny jednotky definované v MUC
tabulkách

zakrslé keře a keře. Sledujeme vegetaci na zemi, před špičkami nohou (na diagonálách
pixelu, na každém vědeckém kroku).
stanoviště

- v manuálu používáno ve významu pixelu (30 x 30 m) nebo homogenní plochy
(90 x 90 m). Pixel je vždy umístěn na homogenní ploše a slouží pro biometrická
měření. Homogenní plocha nemusí obsahovat pixel, pokud je MUC třída zjevná i bez

METODIKA

pokryvnost bylinného patra - pokryv země, který je ve výšce bylinného patra, tzn. trávy, byliny, mechy,

biometrických měření.
studijní plocha

- oblast 15 x 15 km v okolí školy, v rámci které můžete vybírat jakékoliv GLOBE
stanoviště

vegetační stupeň - formalizovaná lesnická jednotka, vyjadřující vztah mezi klimatem a vegetačními
společenstvy
vědecký krok

- průměrná délka lidského dvojkroku charakteristická pro každého jedince

výška stromu

- výška od báze stromu (úroveň, ze které strom vyrůstá) po nejvyšší bod stromu

zakrslý keř

- keříčkovitý druh rostliny, který roste do výšky maximálně 0,5 m od země

zapojený les

- les, v němž se koruny stromů překrývají a tvoří více či méně souvislý pokryv
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Slovníček Aj / Čj
Agriculture

- zemědělství / zemědělská

Landsat Images

METODIKA

- půda

- obrázky pořízené z družice
- Landsat

Barren Land

- pustiny

Length

- délka

Biometry

- biometrie

Level

- úroveň

Canopy Cover

- korunový zápoj

Level Ground

- úroveň terénu

Center

- střed

Manual

- ruční

Change detection - sledování změn

Mapping

- mapování

Classification

- klasifikace, roztřídění

Marine

- mořský

Closed forest

- zapojený les

Measurement

- měření

Codominant

- kodominantní

MUC class

- třída MUC (MUC kód)

Common name

- běžné jméno

MUC Land Cover Type Name - název MUC kódu

Cover

- pokryv

Observation

- pozorování

Cultivated Land

- obdělávaná půda

Open Water

- otevřené vodní plochy

Deciduous

- opadavý

Pacing

- krokování

Degree

- stupeň

Palustrine

- bažiny

Diagonal

- diagonála, úhlopříčka

Residential

- obytná zóna

Distance

- vzdálenost

Riverine

- říční mokřady

Dominant

- dominantní

Salt

- slaný

Dry

- suchý

Satellite Image

- satelitní snímek

Dwarf-Shrubland - keříčková společenstva

Shrubland

- křovina

Estaurine

- mokřady u ústí řek

Slope

- svah

Evergreen

- stálezelený

Species

- druh

Forb

- bylina

Study Site

- stanoviště

Freshwater

- sladkovodní

Tape

- pásmo

Genus

- rod

Thicket

- houština

Graminoid

- travina

Tree Circumference - obvod stromu

Grass

- tráva

Tree Height

- výška stromu

Ground Cover

- pokryvnost bylinného patra

Triangle

- trojúhelník

Herbaceous Vegetation - bylinná společenstva

Urban

- městská území

Homogenous

- homogenní, jednotný

Vegetation

- vegetace

Investigation

- výzkum, průzkum

Wetland

- mokřady

Lacustrine

- jezerní mokřady

Woodland

- nezapojený les

Land Cover

- pokryv zemského povrchu
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POKRYV
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VEGETAČNÍ

FANTA J. a kol.: Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů, květen 2006
GUTH J., KUČERA T.: Monitorování změn krajinného pokryvu s využitím DPZ a GIS, Příroda, Praha,
10:107-124, 1997
CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M.: Katalog biotopů České republiky, AOPK ČR, Praha 2001, dostupné
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METODIKA
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konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 28-31

CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M., GRULICH V., LUSTYK P.: Katalog biotopů České republiky. Ed. 2.
AOPK ČR, Praha 2010, dostupné na <http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/299/036740.
pdf?seek=1465205752>
KLIMÁNEK M.: Klimatický vliv novomlýnských nádrží na lužní les, XIV. Česko-slovenská bioklimatologická
konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 161-179
KUČERA T.: Monitorování změn vegetace s využitím družicových snímků, Zprávy České Botanické Společ.,
Praha, 34, Mater. 17:141-151, 1999
MZE (2005): Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky za rok 2004. Ministerstvo
zemědělství, Praha
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file/609179/Zprava_o_stavu_lesa_2017.pdf>
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Webové stránky
globe.gov
globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide/biosphere - kompletní informace k oblasti GLOBE Biosféra
(vegetačního pokryvu se týkají protokoly Biometry a Land Cover Classification)
earth.google.com - Google Earth - virtuální globus umožňující prohlížení Země jako ze satelitu, 3D modely
větších měst, možnost vkládání tematických vrstev
esero.sciencein.cz - ESERO, Evropská kancelář pro vzdělávání o vesmíru - bádání s tematikou vesmíru
zastřešené Evropskou vesmírnou agenturou, výukové programy pro žáky, semináře pro učitele, dlouhodobé
projekty, mezinárodní soutěže, inspirace do výuky
geology.cz - Česká geologická služba - údaje o geologickém složení území ČR, možnost prohlížení
i stahování geologických map
geoportal.gov.cz - online prohlížení tematických map území ČR (ortofoto aktuální a 50. léta 20. století,
vojenská mapování, katastrální mapy, topografické mapy)
google.cz/maps - Google Maps - kromě základní mapy nabízí letecké a satelitní snímky nebo
panoramatické snímky ulic měst; i satelitní snímky ve vysokém rozlišení (např. velká města USA, Kanady, UK)
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mapy.cz - Mapy.cz - kromě základní mapy nabízí letecké snímky území ČR od roku 2003 a historické mapy
z 19. století
mezistromy.cz - vzdělávací portál o lese, dřevě, lesnicko-dřevařském odvětví a přírodě

METODIKA

Online zdroje dat DPZ
Pro používání dat dálkového průzkumu nemusíte instalovat složité programy a stahovat velké soubory,
většinu dat si můžete prohlédnout a dokonce i analyzovat na internetu.
•
•
•
•

•

•

•

earthengine.google.com/timelapse/ - Google Earth Engine Timelapse - animovaný vývoj kteréhokoliv
místa na světě na základě snímků ve viditelném pásmu z let 1984 - 2018
kontaminace.cenia.cz/ - Kontaminace CENIA - český portál, který zpřístupňuje černobílé letecké ortofoto
z 50. let 20. století, současné ortofoto a snímek Landsat - vhodný pro bádání o vzdálenější historii
landsatlook.usgs.gov/viewer.html - USGS LandsatLook Viewer - vyhledávač dat satelitu Landsat
v přirozených barvách od roku 1972 dodnes
livingatlas2.arcgis.com/landsatviewer - ESRI Landsat Viewer, prohlížeč dat Landsat od roku 1976
do současnosti, snímky jsou dostupné v několika nastaveních spektrálních pásem (přirozené barvy, zdraví
vegetace, zemědělství, infračervené, geologie, index vlhkosti), lze nastavit i vlastní kombinaci pásem
livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer - ESRI Landsat Explorer, prohlížeč dat Landsat od roku 1976
do současnosti umožňující porovnání území v různých letech, po registraci je možné přidávat vlastní
ArcGIS vrstvy, snímky lze i stáhnout ve formátu tif
sentinel-hub.com/sentinel-playground - umožňuje prohlížení snímků ze satelitů Sentinel a Landsat
8 v různých nastaveních spektrálních pásem (přirozené barvy, infračervené, vegetační a vlhkostní index,
geologie), snímky je možné stáhnout ve formátu jpg
visibleearth.nasa.gov - katalog tematických snímků a animací planety Země z různých satelitů

Programy pro práci se satelitními snímky
Pokud byste si chtěli vyzkoušet práci se satelitními snímky pomocí speciálních programů, můžete stáhnout
následující volně dostupné programy v angličtině:
•
•
•
•

MultiSpec: https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/
LeoWorks: http://leoworks.terrasigna.com/
ESA Snap: http://step.esa.int/main/download/
QGIS: http://www.qgis.org/en/site/

Data pak můžete vyhledat a zdarma získat například zde:
•
•
•

https://earthexplorer.usgs.gov/ - USGS EarthExplorer - snímky ze satelitu Landsat
http://glovis.usgs.gov - USGS Glovis - snímky ze satelitu Landsat
https://scihub.copernicus.eu/dhus/ - ESA Sentinels Scientific Data Hub - snímky z evropských satelitů
Sentinel
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