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distanční příroda

DISTANČNÍ PŘÍRODA
V tomto čísle Niky otevíráme
novou rubriku s názvem
„Distanční příroda“, která si
klade za cíl postupně poskytovat
čtenářům Niky odkazy na internetové zdroje, které nabízejí
informace nejen o stavu naší
přírody, ale umožní i na dálku
naši přírodu on-line pozorovat.

organismem setkáme. Teprve pokud jej
skutečně najdeme a můžeme ho osobně
pozorovat, pak dosáhneme cíle a náš
zážitek je tím nejsilnější. Ne vždy se nám
to povede. Ne nadarmo se říká, připra-

venému štěstí přeje. Je důležité přijít na
správné místo a ve správný čas, aby
pravděpodobnost setkání byla co nejvyšší.
Právě zde nám může vydatně pomoci
distanční příroda. Stoprocentní jistota ale

Termín „distanční“ ve spojení se slovem
příroda zní trochu divně. Na poznávání
přírody, stejně jako na poznávání řady
jiných oblastí našeho života, je nejkrásnější osobní kontakt. Nicméně, díky
obrovskému rozvoji internetových komunikačních technologií, digitalizačních
a vizualizačních technik, sociálních sítí,
diskusních fór, online výuky, ale i osobních videokomunikací, nám tyto „distanční“ formy komunikace, vzdělávání
a poznávání už dávno divné nepřipadají.
Osobní kontakt s přírodou je určitě
nejkrásnější a přináší nám ty nejintenzivnější zážitky, které se nám vrývají nejhlouběji do paměti. Pro poznání přírody je
třeba vždy vynaložit nemalé úsilí a často
překonat mnohé překážky, abychom doputovali do lokality, kde vzácná rostlina
roste nebo se hledaný živočich vyskytuje,
abychom se s ním mohli, tak říkajíc, na
živo seznámit. A pokud už lokality dosáhneme, není vůbec jisté, že se s očekávaným
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republiky. Tuto databázi, přesněji internetové rozhraní, které umožňuje uživateli
vstup hned do několika databází, nalezneme na internetové adrese https://portal.
nature.cz.
Po otevření databáze ISOP je vám na
úvodní stránce nabídnut vstup do několika
databází (Obr. 1). Pro teoretickou přípravu
na výpravu za jednotlivými biologickými
druhy vyskytujícími se na území České
republiky, nebo jen vyhledání základních
informací o nich je ideální Nálezová databáze ochrany přírody Agentury ochrany
přírody České republiky. Jedná se o uživatelsky velmi jednoduchou, intuitivně
snadno ovladatelnou databázi, která však
uživateli nabízí vyhledávání v téměř 28 milionech zveřejněných záznamech o jednotlivých biologických druzích pozorovaných na našem území. Po otevření databáze stačí do vyhledávacího okénka zadat
český nebo latinský název druhu (Obr. 2).
Databáze poskytuje základní popis jednotlivých druhů zahrnující jejich biologické a stanovištní nároky, celkové rozšíření druhu z hlediska jeho areálu, tedy
rozšíření i mimo území České republiky,
a jeho rozšíření na území České republiky,
ohrožení druhu a případně i informace
o jeho péči. Ke každému biologickému
druhu databáze poskytuje grafickou informaci o jeho výskytu na území České republiky (mapu), dále grafickou informaci o časové dynamice četnosti pozorování druhu,
tedy informaci, v jakém období roku byl
druh nejčastěji pozorován. Z této informace můžeme odhadnout, ve kterém ročním

12/2020

není prakticky nikdy. Dokonce i v zoologické zahradě se může stát, že se zvíře
rozhodne, že do výběhu prostě nepůjde
a bude raději spát ve svém pelíšku,
a ani v botanické zahradě nemusí tento rok
druh rostliny vykvést. Ano, je to menší
nejistota než ve volné přírodě, ale přesto
existuje. Při pozorování ve volné přírodě
můžeme nejistotu snížit tím, že se dobře
na pozorování připravíme. V případě ne-

34

úspěchu aspoň víme, že jsme udělali
opravdu vše, co bylo v našich silách.
Připravenému štěstí přeje, ale kde se
připravit?
Pravděpodobně nejobsáhlejším volně
přístupným zdrojem dat o naší přírodě je
internetový Portál informačního systému
ochrany přírody, ve zkratce ISOP, který
spravuje Agentura ochrany přírody České

období máte největší šanci druh v přírodě
pozorovat. Součástí databáze je rovněž
fotografická příloha, která zobrazuje fotografie vyhledávaného druhu, ale i jeho biotopů uložené v archivu AOPK. Fotografie
vám umožní si vytvořit dobrou představu,
kde vámi hledaný druh v přírodě hledat.
Jako příklad jsme si vzali ještěrku zelenou (Lacerta viridis). Na přiložených

obrázcích je mapa rozšíření ještěrky zelené na území České republiky (Obr. 3),
sezónní četnost pozorování podle dekád,
případně měsíců v roce (Obr. 4) a řada
fotografií ještěrky zelené a jejího biotopu
(Obr. 5).
V databázi ISOP nalezneme odkazy
na řadu dalších velmi užitečných databází,
jako jsou například seznamy Červených

druhů, seznamy kriticky ohrožených druhů rostlin, seznamy evropsky významných druhů, seznamy invazivních rostlin
a další databáze, se kterými se postupně
seznámíme v následujících pokračováních rubriky „Distanční příroda“.

www.portal.nature.cz
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