
K Ö R L E V E L E K

A Botanika SE program

segítségével történő 

florisztikai adatgyűjtés

története

2001–2004.

Az elkövetkező oldalak a program felhasználói számára sok hasznos
információval szolgálhatnak, ugyanakkor ma már a kapcsolódó frissítéseket

csak a régi telepítő CD-vel rendelkezőknek szükséges végrehajtaniuk.
Az újabb jelentkezők már továbbfejlesztett telepítő CD-t kapnak,

mely az itt szereplő változtatásokat tartalmazza.

Az adatrögzítésre vonatkozó szabályozás
a VVFPA II. dokumentációban került

összefoglalásra.

Az utolsó körlevek részben az idő közben lezajlott
 „Széchenyi-pályázat”-ra vonatkozó kéréseket is

tartalmaznak.



I. körlevél 
a „Magyarország ritka, védendő növényei” kötet 

adatszolgáltatóihoz
2001. június 20.

A kötet taxonlistájában – ahogy az várható is volt – a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet /Magyar Közlöny 53. szám/ 
némi  változást  okozott.  Az  eredeti  listába  feltételesen  bekerült  taxonok  közül  néhány  (Carex  disticha,  
Monotropa  hypopitys,  Caltha  palustris  subp.  laeta,  Agropyron  pectinatum) nem lett  védett,  így  ezek  nem 
szerepelnek majd e kötetben. Aki e taxonokról is vitt már be vagy kíván bevinni adatot, a “Projekt” mezőbe 
“Könyv3”-at írjon!

Az  első  frissítés  (frissítő  lemez  vagy  csatolt  fájlok  e-mail-ben)  jelentősen  bővíti  a  programban  regisztrált 
megfigyelő/adatköző táblát (plusz 200 fő). 
E frissítéssel a “Könyv2” taxonok száma a következőkkel bővül:  Salix nigricans, Astragalus sulcatus, Carex  
paniculata,  Elatine  hexandra  Sorbus  subdanubialis,  Dactylorhiza  ochroleuca,  Centaurea  arenaria,  Elymus  
elongatus, Cerastium arvense subsp. molle, Sonchus palustris, Gentianella uliginosa, Cotoneaster matrensis,  
Lathyrus venetus, Alyssum montanum subsp. brymii.

Sajnos későn vettem észre, hogy a Silaum peucedanoides “Seseli peucedanoides”-ként is bekerült a listába. A 
későbbiekben ezt javítani fogom; addig kérem, hogy az adatok Silaum-ként kerüljenek az adatbázisba!

A programhoz az e rendelettel újonnan védett mohák nem lettek hozzáadva.

Figyelem! A szoftver taxonlistájában – a fenti 4 taxonon túl is – szerepel néhány taxon, melyek nem “régi” 
védett fajok (tehát “Könyv1”-ként beírandók), ill. tervezetten nem kerülnek bele a következő kötetbe sem (tehát 
nem is “Könyv2” fajok).

A “Projekt” mezőbe “Könyv3” írandó: Actea spicata, Allium oleraceum, Anthyllis vulneraria  subsp. alpestris,  
Avenula  praeusta,  Calamintha  nepeta,  Callitriche  palustris,  Campanula  cervicaria,  Camphorosma  annua,  
Carex elata, Centaurea fritschii,  Chrysanthemum lanceolatum, Cirsium rivulare, Cladium mariscus, Colutea  
arborescens,  Corydalis  pumila,  Galanthus  nivalis,  Galium  uliginosum,  Geranium  lucidum,  Heleochloa  
alopecuroides,  Heleochloa  schoenoides,  Laburnum  anagyroides,  Lepidium  crassifolium,  Malus  dasyphylla,  
Melica altissima, Minuartia setacea, Paris quadrifolia, Peucedanum cervaria, Pholiurus pannonicus, Potentilla  
pedata, Rorippa islandica, Rorippa palustris, Senecio nemorensis subsp. fuchsii, Veratrum nigrum.

A “Projekt” mezőbe “Könyv4” írandó: Anchusa azurea, Bifora radians, Camelina alyssum, Cyperus difformis,  
Glaucium flavum, Helminthia echioides, Medicago nigra, Neslea paniculata, Rubia tinctorum.

Saját terepi adatok bevitelekor az “Adatközlő” mezőben “*” legyen, az “Adatközlés dátuma” jelölőnégyzetében 
ne legyen pipa (lásd a felhasználói dokumentáció 18. oldalát!)!

A fentiekben írottak – értelemszerűen – az adat- és térképlapot kitöltőkre is vonatkoznak.

A frissítések hozzáfűzése (lásd a felhasználói dokumentáció 16. oldalát!) körültekintő figyelmet igényel! Most, 
elsőként 2, kiegészítő adatokat tartalmazó fájl (taxonok.exp, megfigyelok. exp) hozzáfűzését (importálását) kell 
elvégezni. Aki e 2 fájlt e-mail-ben (csatolva) kapta meg, annak – az egyértelműség, könnyebb áttekinthetőség 
kedvéért is – célszerű a felhasználói dokumentációban bemutatott könyvtárszerkezetet létrehoznia majd a 
fájlokat a megfelelő helyekre bemásolnia!

Mindenkitől kérem, hogy jelezze a programmal kapcsolatos észrevételeit, a háttér-adattáblák esetleges hibáit, 
hiányosságait!



II. körlevél 
a „Magyarország ritka, védendő növényei” kötet 

adatszolgáltatóihoz
2002. 01. 12.

Jelen körlevél a számítógépes adatrögzítőkhöz szól.

A programot telepítők között bizonyára többen is vannak, akik nem találták nevüket a Megfigyelők/Adatközlők 
háttértáblában, így adatokat nem tudtak – saját néven – rögzíteni. A munka megkezdhetősége érdekében ezt a 
hiányt szeretném a mostani frissítéssel pótolni.

A fájl hozzáfűzése a dokumentációban leírt útmutatónak megfelelően, a megelőzőkhöz hasonló módon történhet. 
Figyelem! A most csatolt frissítés e témában (ezt a háttértáblát érintve) már a 2. frissítő fájl (a fájlok neve 
azonos!). Aki esetleg az elsőt nem kapta meg, nem fűzte hozzá a programjához, jelezze! A frissítő fájlok 
hozzáfűzése kihagyás nélkül, mindig sorrendben történjen!

A fájl elérési útja lemezen: A:\Megfigyelok\2\megfigyelok.exp (tehát a 2-es alkönyvtárban!)

Kérem, hogy aki eddig adatot „*”-gal vett fel (akár adatközlőként, akár megfigyelőként), ellenőrizze, hogy a 
mostani bővítéssel lehetőség nyílt-e a karakter névvel való kiváltására (ha nem, továbbra is várom, a pótlásra tett 
javaslatot). A javítás elvégezhető akkor is, ha az adat már elkerült hozzám, mivel a legközelebbi 
adatexportálással a javítás a központi gép adatállományába is megtörténik.

Akik közölt (közlendő) florisztikai adataik felhasználhatóságáról még nem küldték vissza a kitöltött 
„Rendelkezés” lapot, kérem, ezt mielőbb tegyék meg!

Minden közreműködőtől, felhasználótól kérem, hogy az adatközléssel, programmal kapcsolatos észrevételeit – 
elsősorban a különböző háttérlistákban felfedezett hibákat – közölje velem! Előre is köszönöm.

Hamarosan újabb körlevéllel, a program más háttértábláit érintő frissítésekkel jelentkezem.



III. körlevél 
a „Magyarország ritka, védendő növényei” kötet 

adatszolgáltatóihoz
2002. február 6.

A közelmúltban a „Florisztikai adatnyilvántartó rendszer”-t (Botanika SE) érintő jelentős változások, fejlesztés 
történtek, melyek e körlevélhez kapcsolódva, ehhez mellékelve kerülnek a felhasználókhoz, adatrögzítőkhöz.

Előtte azonban néhány általános kérés:
I. Akik közölt  (közlendő) florisztikai  adataik felhasználhatóságáról még nem küldték vissza a kitöltött 

„Rendelkezés” lapot, kérem, ezt mielőbb tegyék meg!
II. Minden  közreműködőtől,  felhasználótól  kérem,  hogy  az  adatközléssel,  programmal  kapcsolatos 

észrevételeit  – elsősorban a különböző háttérlistákban felfedezett  hibákat – közölje  velem! Előre is 
köszönöm.

III. Sokan  kérdezték,  hogy  mikorra  kérem  az  adatokat.  Egyelőre  még  nem;  várhatóan  márciusban 
jelentkezem majd  egy  ezzel  kapcsolatos  körlevéllel.  Az  esetleges  adatvesztés  elkerülése  érdekében 
kérem, hogy egyelőre senki ne használja (ne is próbálja ki) az „adatexportálás” lehetőségét!

IV. A munka ütemezése érdekében kérem, hogy mindenki írja meg, hány adatot (az is, ha nem csak saját 
megfigyelések) rögzített  eddig (a bevitt  rekordok száma könnyen leolvasható),  s ez becslése szerint 
hányad része az összes általa rögzítendő adatnak!

A szoftver „szűk keresztmetszete” – gondolom, ebben egyetértünk – a térinformatikai háttér, ezért megkezdtem 
ennek továbbfejlesztését. Mintának (egyelőre) Tolna megye területén és a szomszédos megyék közeli vidékein 
rajzoltam  fel  további  fedvényeket  (layer)  melyek  az  adat  térképi  elhelyezését  nagyban  segítik,  pontosságát 
jelentősen  növelik.  Az  új  fedvényeken  túl  a  már  meglévők (megyehatár,  főutak,  folyóvizek)  pontosítása  is 
megtörtént.
(A  pótlások  alapjául  az  1:100  000-es  Gauss-Krüger  szelvények  szolgáltak.  A  térképeket  a  KEF  rácshoz 
igazítottam.  Az  ez  irányú  további  fejlesztéseknek  elviekben  akadálya  nincs;  az  ebben  az  irányban  történő 
továbblépés a megfelelő térképek megvételén és sok-sok munkaórán múlik.)

A fedvények felvételén túl a programban egyéb módosítások is történtek. Az újdonságok adaptálása a 
„Botanika.exe” fájl lecserélésével lehetséges, melyet az alábbiak szerint kell végrehajtani:

1. Zárjuk be (ill. ne nyissuk meg) a „Florisztikai adatnyilvántartó rendszer” (Botanika SE) programot.
2. Az „Intézőben” keressük meg a Botanika SE könyvtárat, majd a MAP alkönyvtárt. 
3. A MAP könyvtárba  a  mellékelt  lemezről  másoljuk  be  (vagy  ide  tömörítsük  ki)  a  „mif”  és  „mid” 

kiterjesztésű fájlokat (belterulet, foldut, folyok, fout, mellut, tajak, tavak, telepules, vasut)!
4. Nevezzük vagy helyezzük át a Botanika.exe alkalmazást!
5. Másoljuk be a „Botanika SE” könyvtárba a mellékelt 3, egybe tartozó, tömörített fájlt (botanika.exe, 

botanika.c00, botanika.c001)!
6. Indítsuk  el  a  „botanika”  nevezetű,  futtatható  (kicsomagoló)  fájlt!  A  kicsomagolás  automatikusan 

megtörténik.  (Egyes  gépeken  kicsomagolás  közben  hibaüzenet  keletkezik,  de  ez  –  az  eddigi 
tapasztalatok szerint – nem befolyásolja a program kicsomagolását és későbbi futását.)

7. A már megszokott módon indíthatjuk a programot!

A fedvények megnevezése (megjegyzésekkel; a régieket is felsorolva) és megjelenítése:

Országhatár (alap) – halványsárga kitöltés;
Megyehatárok (Tolna megye esetén pontosítva) – szaggatott lila vonal;
Településhatárok (még nincsenek pontosítva,  egyelőre  tájékoztató jellegűek!!!)  – folyamatos,  világosabb lila 

vonal;
Megyeszékhelyek – rózsaszínes-narancsos kitöltéssel;
Belterület (elnagyolt ábrázolás, a 80-as évek végi állapotot tükrözve) – mint az előbbi;
Tájhatárok (még csak mutatóba a Tolnai-Hegyhát és a Szekszárdi-dombvidék) – folyamatos zöld vonal;
Vasútvonalak – szaggatott fekete vonal;
Főutak – vastagabb, folyamatos piros vonal;
Mellékutak (aszfaltozott, betonozott, kövezett utak) – halvány vörös, az előbbinél vékonyabb, folyamatos vonal;
Földutak (a névben kis elírással; egyelőre csak néhány jelentősebb földút) – barnás, folyamatos vonal;
Folyóvizek – (Tolna megyében pontosítva; a folyókon túl csak néhány jelentősebb patak és csatorna) – 
folyamatos kék vonal;
Tavak (csak néhány jelentősebb, nagyobb állóvíz) – világoskék kitöltés;
KEF (≈ 5x6 km-es Közép-európai Flóraháló) – fekete rács.



Szintén most életbe lépő újdonság, hogy a program újraindításakor több beviteli mező is megőrzi az oda beírt 
utolsó bejegyzést (tájhierarchia, településnév, megfigyelő, megfigyelés dátuma), így a folyamatos adatbevitel 
adott esetben gördülékenyebbé, könnyebbé válik.

A központi gépen (tehát nálam) lehetőség nyílott arra is, hogy térképi adatok lekérdezésénél, élő adatok esetén – 
egy váltókapcsolóval – csak az elmúlt 15 év adatait jelenítsem meg.



IV. körlevél 
a „Magyarország ritka, védendő növényei” kötet 

adatszolgáltatóihoz
2002. 03. 17.

A közelmúltban a „Florisztikai adatnyilvántartó rendszer”-t (a Botanika SE szoftvert  és a kézi adatrögzítést 
egyaránt) érintő változások, fejlesztések történtek, melyek most, e körlevélhez kapcsolódva, ehhez mellékelve 
kerülnek a felhasználókhoz, adatrögzítőkhöz, …

… előtte azonban néhány általános kérés:
V. Akik közölt  (közlendő) florisztikai  adataik felhasználhatóságáról még nem küldték vissza a kitöltött 

„Rendelkezés” lapot, kérem, ezt mielőbb tegyék meg!
VI. Minden  közreműködőtől,  felhasználótól  kérem,  hogy  az  adatközléssel,  programmal  kapcsolatos 

észrevételeit  –  beleértve  a  különböző  háttérlistákban  felfedezett  hibákat  –  közölje  velem!  Előre  is 
köszönöm.

VII. Aki  eredetileg  a  kézzel  tölthető  adatlapokért  jelentkezett,  de  idő  közben  hozzájutott  megfelelő 
számítógéphez, kérem, jelezze ezt!

VIII. A  számítógépes  adatközlők  mielőbb  jelezzék,  hogy eddig  hány  rekordot  vittek  föl,  s  hogy ez  kb. 
hányada a felviendő összes adatuknak!

IX. Kézi  adatrögzítőktől  várom  a  kitöltött  adatlapokat,  ill.  jelzést  kérek  arra,  hogy  segédtérképet 
igényelnek-e, s ha igen az ország mely részéről (lásd alább)!

X. Akinek problémát okoz az adat- és térképlapok másolása, kérem, jelezze, azzal együtt, hogy kb. hány 
adatlapot kér!

Az alábbiakban leírtak – értelem szerűen – a kézi adatlapos és számítógépes adatközlőkre egyaránt vonatkoznak.

A mellékelt újabb frissítések remélhetőleg még jobbá, használhatóbbá, sokoldalúbbá teszik a programot. 
Figyelem! Az azonos nevű frissítő fájlok hozzáfűzésénél a sorrendre figyelni kell! Az új frissítő fájlok csak a 
régiek után fűzhetőek a megfelelő háttértáblához. (Aki esetleg az első 3 frissítő fájlt nem kapta meg, s így nem 
fűzte hozzá a programjához, kérem, jelezze!)
Aktuális frissítések:
Megfigyelok.exp (ebből már a 3.)
Taxonok.exp (ebből a 2.)
Projektek.exp (Figyelem: ez új mappa; és itt az 1-es alkönyvtárba kerüljön!)

Tájhierarchia (Tajak mappa 1-es alkönyvtárába):
Kozeptaj.exp
Kistaj.exp

A kötet taxonlistája – a már egyébként is benne lévő Sphagnum-okon túl – kibővült az újabb védett mohákkal 
(61 taxon),  így adatbevitelre e területen is alkalmassá vált.  A „Projekt” mezőbe „Mohák” írandó! Ugyanezt 
kérem  beállítani  akkor  is,  ha  valaki  tőzegmoha  adatot  visz  föl!  (A  legújabb  védett  mohák  listája  a  kézi 
adatrögzítőknek mellékelve.)

Újabb javaslatok  alapján a  „tájhierarchia”  is  változott  7.6.8. számmal  bekerült  a  Velencei-tó vidéke,  2.5.3. 
számmal a Máriahalmi-medence. Aki e területeken már vitt fel adatokat, kérem, a hozzáfűzés után ellenőrizze 
lokalitásuk helyességét,  s ha kell,  javítsa  az újabb kistájak szerint!  A  2.5.2. Etyeki-dombság neve (a terület 
határainak módosításával)  Alcsút–Felcsút–Etyeki-dombvidék-re változott.  Változott  az itteni  (2.5.) középtáj 
megnevezése is: Máriahalom-Zsámbéki-medence. 

A „8.7.2. Közép-tiszai árterek”-nél a felsorolásból kimaradt az értelemszerűen szintén ide sorolt Szolnoki-ártér.

Kimaradt az mÁ-NÉR „további élőhelyek” kategóriájának programba való felvétele. A központi programba 
ezeket is felvettem, így e kategóriák használata is lehetővé vált. (A termőhelyek/társulások háttértábla – mivel a 
mező kötetlen szöveggel is feltölthető – központi frissítéssel nem változtatható.)

A program működ(tet)ése óta eltelt időszakban egyértelműen kirajzolódott, hogy a térképi háttér fejlesztésére 
van  a  legnagyobb  igény.  (A  számítógépes  és  a  kézi  térképlap  eredetileg  egyaránt  a  könyv2  florisztikai  adatainak 
megjelenítéséhez készült. Az adatok felpontozásához szükséges „támpontok” ehhez bőven elegendőek is voltak. Idő közben 
azonban igény támadt az adatbázis egyéb felhasználhatóságára – elsősorban említendő a Széchenyi-terv pályázat – is.) A 
számítógépes térképháttér fejlesztése a 3. körlevélhez tartozó módosításokkal már megkezdődött, az irányvonal 
kirajzolódott.  Ezzel párhuzamosan megtörtént a kézi térképlap továbbfejlesztése,  ill.  az ilyen adatszolgáltatás 
módszereinek  kidolgozása  is.  Az  új  térképlap  (kézi  adatrögzítőknek  mellékelve)  az  előzőnél  jóval  több 
információt tartalmaz, az adatok sokkal pontosabban vihetők fel; de ez a kézi adatlapok számítógépbe történő 



bevitelekor még így is inkább csak támpontot nyújt. 1:100 000-es méretarányú térképen (másolaton) viszont az 
adat  már  nagy  pontossággal  helyezhető  el.  Ilyen  vagy  ennél  pontosabb  térképekkel  bizonyára  sokan 
rendelkeznek és gondolom többen „házilag” már fel is vitték a KEF (CEU) ~ 5x6 km-es rácsot. Azok munkáját 
elősegítendő, akik nem rendelkeznek megfelelő térképekkel, megkezdtem az egész országra kiterjedő térképalap 
beszerzését  (a  harmada  már  a  rendelkezésemre  áll).  GRID  ráccsal  és  kódszámokkal  ellátott 
térképmásolatokat kívánság szerint tudok küldeni. Kérem az igények jelzését!

A  „Florisztikai  adatnyilvántartó rendszer” dokumentációjában nincs lépésenként  részletezve a frissítő fájlok 
hozzáfűzése, ami néhol problémákat okozott. Az alábbiakban – az első 3 frissítő fájl példáján – bemutatom a 
hozzáfűzés menetét.

1. Célszerű létrehozni a számítógép winchesterén – lényegében bárhol jó, de praktikus a C:\Program Files\Thommyboy 
Software\Botanika  SE könyvtár  alatt  –  egy  új  mappát,  „Export-Import”  (vagy  valami  hasonló)  néven.  Ebben  kell 
felépíteni a dokumentációban szereplő könyvtárszerkezetet (16. oldal). Azért kell még „1”, „2” stb. alkönyvtárakat is 
létrehozni, mert pl. az adatközlők központi gépen való bővítésekor (tehát ha a központi gépen hozzáírok új adatközlőt, 
majd ezt exportálom), mindig ugyanolyan nevű fájl (pl. adatkozlok.exp) keletkezik, így ez egy helyre, felülírás nélkül 
nem másolható. (Megjegyzés: egyébként az „exp” fájlok bárhonnan, akár floppyról is hozzáfűzhetők, a lényeg az, hogy 
importáláskor a program azt a fájlt lássa, az a könyvtár legyen megnyitva, ahol az adott „exp” fájl van.)

2. Az  általam  küldött  frissítéseket  be  kell  másolni  a  megfelelő  könyvtárba,  tehát  a  „Frissites-1”-hez  csatolt 
„megfigyelok.exp”  kerüljön  a  „Megfigyelok”  könyvtár  1-es  mappájába,  a  „Frissites-2”-vel  küldött  a  2-esbe,  a 
„taxonok.exp” pedig a „Taxonok” könyvtár 1-es mappájába!

3. A  program  indítása  után  le  kell  nyitni  az  „Adatcsere”  legördülő  menüt  és  indítani  kell  a  „Kiegészítő  adatok 
importálása/exportálása” pontot!

4. A  megjelenő  táblázatban  ki  kell  jelölni  (pipa  berakása  a  négyzetbe)  a  „Megfigyelők”-et  majd  megnyomni  az 
„Importálás” gombot!

5. A megjelenő Windows-os fájlkereső ablakban be kell lépni a létrehozott „Megfigyelok” könyvtár 1-es alkönyvtárába. 
(Lehet, hogy nem fog látszani, hogy mi van benne; nem baj, a lényeg, hogy az 1-es alkönyvtár megnyitott állapotban 
legyen és benne legyen az oda tartozó „exp” fájl.)

6. Az OK megnyomásával a program végrehajtja a hozzáfűzést és a végén egy statisztika információkat tartalmazó ablakot 
hoz létre.

7. Ugyanezt a folyamatot kell végigvinni, de most a 2-es alkönyvtárban lévő fájlt kell hozzáfűzni. (Fontos, hogy mindig 
minden „exp” fájl és sorrendben legyen hozzáfűzve!)

8. Ugyanezt  a  folyamatot  kell  végigvinni,  de  most  a  „Taxonok”  legyen  kipipálva  és  a  „Taxonok”  könyvtár  1-es 
alkönyvtárát kell hozzá megnyitni.

Remélem, sikerült érthetően leírnom a lépéseket és a frissítések hozzáfűzése a továbbiakban senkinek nem okoz 
gondot!



V. körlevél 
a „Magyarország ritka, védendő növényei” kötet 

adatszolgáltatóihoz,
a Széchenyi-pályázat szellemében

2002. 08. 05.

Kedves Adatgyűjtő!

Talán már Ön előtt / Előtted sem titok, hogy az eredendően a „Magyarország ritka, védendő növényei” kötethez 
kapcsolódó florisztikai adatgyűjtés „házasságot kötött” a Széchenyi-pályázattal. A Florisztikai adatnyilvántartó 
programmal  (Botanika  SE)  rögzített  vagy  a  kézzel  tölthető  adatlapokra  felírt  és  hozzám  eljuttatott  adatok 
mostantól  részt  vesznek,  illetve  vehetnek  a  pályázat  ritka,  védett  taxonok  adatgyűjtésére  irányuló 
részfeladatában. A feltételes mód a „Rendelkezés” kitöltésekor „A” vagy „B” pontot választókra vonatkozik, 
hiszen ekkor ez nem automatikus. Az  „A”-t rendelkezők adatai – kérésüknek megfelelően – nem kerülnek a 
pályázat adatállományába, azonban kérem, aki mégis részt szeretne venni a pályázat adatgyűjtésében, jelezze 
ezt!  A  „B”-t  rendelkezőknek –  szintén  értelemszerűen  –  nyilatkozniuk  kell  arról,  ha  adataikat  a  pályázat 
számára is felhasználhatóvá teszik. (Az érintetteknél ezzel kapcsolatban hamarosan jelentkezem.)  

A pályázattal,  ill.  elsősorban azzal összefüggésben, hogy a berkező florisztikai adatokért várhatóan fizetni  is 
tudok,  mindenképpen szükséges néhány,  az adatokkal  (rekordokkal)  összefüggő,  felvetődő kérdés tisztázása. 
Elsősorban  (aktuálisan)  az,  hogy  melyek  az  adatközléssel,  adattokkal  szemben  támasztott  alap-  és  egyéb 
követelmények, mi tekinthető még elfogadható, és mi teljes értékű adatnak. Gyakran felmerülő, szintén fontos 
kérdés, hogy térben és időben mikor tekinthető, tekintendő kettőnek (már kettéválaszthatónak) az egyként is 
felfogható adat.

Időkorlát:
Egyazon,  de folyamatosan (több éven át) megfigyelt populáció florisztikai adatát  első bevitelkor a legutolsó 
megfigyelési dátummal vigyük be! A megjegyzésbe beírhatóak (ez javasolt!) a régebbi megfigyelések dátumai 
és az ekkor tapasztaltak is.
A fentivel együtt előbb-utóbb bizonyára többeknél felmerülő probléma, ill. kérdés, hogy mi legyen a már beírt 
adattal,  ha  a  populációt  a  következő  hónapokban,  évben,  években  újra  megfigyeltük.  Hogyan,  hányszor 
rögzítsük ezeket az ismételt megfigyeléseket?
Ilyenkor érthetően fölösleges minden alkalommal külön (számítógépes) adatbeviteli űrlapot kitöltenünk és külön 
jelölést elhelyeznünk a térképen.
Ebben az esetben – az fontos, hogy a térképen a kézi jelölést egyszer elhelyezzük! – elegendő az előfordulásra 
vonatkozó  adatot  tizenkét  évente egyszer  felvinni  (a  program  beállítása  miatt  szükséges  az  időnkénti 
megerősítés – lásd alább is!).  A megfigyelés  következő (és 3. 4.  …..) alkalmából az  eredeti  adatlapot kell 
módosításra  megnyitni  és  a  „Megjegyzés”  mezőbe az  aktuális  megfigyeléseket  (pl.  populáció  mérete, 
virágnyílás stb.) és természetesen az aktuális dátumot beírni.
Az eredeti dátumhoz tett megjegyzéstől az újakat (az eltérő dátumú beírásokat) % jellel kell elválasztani. 
Minta:

Ezzel  a módszerrel  az a probléma is elkerülhető, hogy ugyanannak a populációnak a jelölése nem pontosan 
ugyanoda esik (hiszen éppen ugyanoda pöttyözni nem könnyű).
Az  ilyen  adatokat  nem  csak  elégséges,  de  szükséges  is évtizedenként  újra  bevinni  (megerősíteni),  mert  a 
programba beépített „időkapcsoló”-val lehetőség van a 15 évnél frissebb adatok térképi megjelenítésére.

Területi korlát:
Egybefüggő,  tehát lényegében egy populációnak tekinthető megfigyelésnél  (pl. tavaszi  hérics völgyoldalban, 
akár km hosszan elnyúló nagy állománya) is külön adatnak számít, tehát külön űrlapon és külön térképi lapon 
kell közölni, ha…
a populáció kettő település határába is esik;
a populáció kettő GRID kvadrátba is esik;
a populáció kettő tájhatárba is esik.

Amennyiben  egy  kvadrátban  egy  adott  taxon  gyakorinak  tekinthető,  a  megfelelő  helyen  szinte  mindenhol 
előfordul (pl. madárfészek többfelé is hegy- és dombvidéki erdős területeken), a kvadrát tekintetében maximum 

Az eredeti megjegyzés szövege. % 1999.05.11. 120 tő, nyílik % 2000.06.20. 77 tő, termésben % 2001.04.22. 90 tő, 
bimbós % stb.



6 adata vihető fel a következő módon:
1. Osszuk fel a kvadrátot kettő függőleges és egy vízszintes vonallal 6 egyenlő részre. (Szoftverfejlesztési 

terveimben szerepel ezen rács gépi megjeleníthetősége.)
2. Egy-egy  részkvadrátról  külön  adatbeviteli  űrlap  tölthető  ki  és  részkvadrátonként  egy  kézi  jelölés 

helyezhető el (a GRID jelölést mindez nem érinti, de az alapkvadrát számát minden esetben írjuk be!). 
A jelölést olyan helyre tegyük, ahol valóban megtalálható az adott taxon! Ha a taxon előfordulása a 
teljes részkvadrátban egyenletesnek mondható, a jelölést a kvadrát középpontjába tegyük!

3. A  „Megjegyzés”  mezőbe  írjuk  be  az  adathoz,  térképi  jelöléshez  szánt  megjegyzésünket, 
magyarázatunkat!

Indokolt esetben (pl. lokálisan gyakori, egyébként nagyon ritka taxonok valami módon elkülönülő populációi, 
két  alfaj  megfigyelése,  jellegzetesen  eltérő  termőhelyű  megfigyelések  stb.)  e  szabálytól  eltérhetünk  és  egy 
részkvadrátba több adat és térképi jelölés is felvihető.

A Széchenyi-pályázat szempontjait előtérbe helyezve az adatszolgáltatás fontossági sorrendje a következő:
A legújabb védett fajok, melyek a Könyv2-ben szerepelnek (kívánságra listát küldök!);
Könyv1 fajok olyan, teljesen új adatai, melyek a kötetben nem szerepelnek;
Könyv1 fajok irodalmi adatainak megerősítése aktuális adattal;
Könyv2 ritka fajok (szubjektív, de talán megítélhető) adatai;
Könyv2 gyakoribb fajok adatai;
Könyv1 egyéb adatok;
Könyv3 és könyv4 adatok (ezekért fizetni várhatóan nem tudunk).

Az adatok (rekordok) teljessége – adatminőség!
Az egyes florisztikai adatért (bevitt számítógépes rekordért) járó összeg – a keretösszeg adta korláton túl – az 
adat teljességének és minőségének tükrében várhatóan differenciáltan kerül kifizetésre. Az egy adatért fizethető 
maximális összeg még kidolgozás alatt áll. Az alábbiak a kézi és gépi adatrögzítőkre egyaránt vonatkoznak.

Teljes értékű adat (rekord)
Teljes értékű az az adat, ahol az összes mező pontosan kitöltött és a kézi térképi jelölés is el lett helyezve (A 
megjegyzésben természetesen akkor írunk, ha van mit, egyébként tegyünk ide egy *-ot!)

Nem teljes értékű adat (rekord) – itt a későbbiekben további kategóriák is lehetnek
Nem teljes értékű az adat, ha a program által nem kötelezően kitöltendő mezők vagy azok egyike nincs kitöltve, 
a megfigyelés dátuma nem pontos vagy/és a térképi jelölés nincs elhelyezve.

Nem értékelhető adat (rekord)
Nem  értékelhető  az  adat,  ha  a  kitöltés  hiányos  (kézi  adatrögzítésnél  a  kötelező  mezők  esetén),  pontatlan, 
egyértelműen hibás. (Pl.: más településhatár, más tájhatár, rossz GRID kód, nagyon pontatlan térképi jelölés.)

Gyakran  felmerülő  kérdés,  hogy  mi  legyen  a  „botanikai  zarándokhelyek”  (pl.:  Colchicum  hungaricum  – 
Szársomlyó) florisztikai adatainak leközlésével? A beérkező adatmennyiség és a kifizethető keret függvényében 
elképzelhető, hogy az ilyen adatokért végül szintén csak részösszeg kifizetése lesz lehetséges, azonban kérem, 
hogy mindenki közölje le az ilyen adatát is! Kérem ezt azért is, mert extrém helyzetben még az is előfordulhat, 
hogy mindenki arra gondol, ezt mások már biztosan leközölték; másrészt minden adat szolgálhat plusz, érdekes 
információkkal (populáció nagyság, virágzás kezdete–vége stb.)

Kérem, jelezze, Akinek a postai címe, e-mail címe változott! 

Aki  menet  közben  a  kézi  adatrögzítésről  számítógépesre  tud  áttérni  (hozzájutott  megfelelő  számítógéphez) 
jelezze mielőbb!

Kézzel tölthető adatlapos adatszolgáltatás esetén a kézi térképi jelölés módja változott (lásd IV. körlevél!) A 
részletes  (1:  100  000-es  léptékű  Gauss-Krüger)  térképi  jelöléshez  új,  a  térképet  és  adatlapot  párosító  űrlap 
készült, melyet a nem számítógépes adatszolgáltatóknak e körlevélhez mellékelek.
Kívánságra  (elsősorban kézi,  de gépi  adatbevivőknek is)  alaptérképet  (1:100 000 Gauss-Krüger  fekete-fehér 
másolat) küldök, melyen kiemelten jelöltek a következők: GRID rács, országhatár, megye határok, főutak és a 
tájhatárok (ha már megvan). Az érintett GRID kódokat segédtérképen feltüntetve szintén mellékelem.

FONTOS!!! Számítógépes adatbevitelkor, a GRID kód beírásakor az első négy számjegy és az ötödik számjegy 
közé  pont írandó (pl.: 9691.2)! Más esetben (pl. ,-vel vagy / jellel elválasztva) a program nem fésüli össze a 
GRID kódot a központi adatbázissal!

Bár a Könyv2 kötet taxonlistáját már lezártnak tekintettem, a könyv3–4 taxonlista kialakításakor néhány inkább 
ide kívánkozó taxon ismét az előtérbe került. Kérem tehát az  Anchusa italica (=  azurea), valamint a  Vulpia 



bromoides  adatait  „könyv2”-ként  rögzíteni!  Szintén e  kötetbe kerül  a  Scabiosa columbaria teljes  egészében 
(tehát  az  alfajon  túl  a  hazánkban  előforduló  tőalak  is).  A  taxonlistában  elhagytam  az  alfajnevet.  Aki  a 
pseudobanatica alfajról visz be adatot, kérem, ezt jelezze a megjegyzésben!

Aki  még  nem küldte  vissza  a  kitöltött  „Rendelkezés”  űrlapot,  kérem,  tegye  meg!  (Elküldeni  csak  egyszer 
szükséges.)

A programban a pontos közigazgatási településhatár megadása szükséges! Nem elfogadható a legközelebbi 
település  beírása.  A  településhatárok  remélhetőleg  hamarosan  felkerülnek  a  program  fedvényei  közé,  de 
kívánság szerint erről nálam már most igényelhető fénymásolat, az ország bármely részéről.

A „Megjegyzés” mezőbe minden esetben legyen elsőként beírva, ha a növényről van herbárium vagy/és fotó. A 
jelölés (és sorrend): H., ill. F.

Jelen frissítéssel a program alkalmassá válik a teljes hazai edényes flóra florisztikai adatainak rögzítésére. Ez 
egyrészt  teljességre törekvő helyi felmérések dokumentálását  (mint  házi program) teszi  lehetővé,  másrészt a 
gyakoribb fajokra nézve is szolgálhat kiegészítő adatokkal (pl. GRID adatokkal), melyek erősítik a kvadrát alapú 
flórafelmérést.
Az újonnan bekerült taxonokat két csoportra – „könyv3” és „könyv4” – osztottam. Aki ilyen adatokat visz fel, a 
„Projekt” mezőbe  e  szerint  állítsa  a  beírást!  Itt  is  szeretném  megköszönni  azok  segítségét,  akik  e  listák 
kialakításában a segítségemre voltak. 
Kérem,  mindenki  jelezze,  ha  a  program taxonlistájában bármiféle  hibát  felfedez;  különös  tekintettel  azt,  ha 
egyazon taxon esetleg két néven is bekerült! A szinonimák közötti eligazodásban segíthet a Király Gergely, ill. a 
kvadrátos  régiófelelősök  által  szétpostázott  „Taxonómiai-nevezéktani  megjegyzések  a  kvadrát  szerinti  
adatgyűjtő lapon szereplő taxonnevekhez” segédlet.
Arra is jelzést kérek, ha a lista hiányos (gondolok itt például az utóbbi években hazánkból kimutatott adventív és 
egyéb taxonokra, melyek esetleg elkerülték a figyelmemet)!

A Széchenyi-pályázat adatgyűjtésünkkel szemben támasztott nagy elvárása és a határidők sürgetése miatt kérem, 
hogy a fenti fontossági sorrend figyelembe vételével mindenki kezdje meg a munkát! Kérem, hogy a kézzel 
tölthető  adatlapon  és  másolt  térképalapokon  dolgozók  adataikat  mielőbb  postázzák,  hiszen  ezeket  még 
számítógépbe  is  rögzíteni  kell.  A  számítógépes  adatrögzítőktől  kérem,  hogy  a  fenti  fontossági  felsorolást 
figyelembe véve jelezzék, ha egy „csoport” adatait a programba bevitték!

A közreműködést, az adatokat előre is megköszönve, üdvözlettel:

Mellékletek: – adatlap és térkép összekapcsoló űrlap (kézi adatrögzítőknek)
– Könyv3 taxonlista
– Könyv4 taxonlista
– Taxonok.exp frissítés (gépi adatrögzítőknek)



F I  G Y E L E M  !

Fontos kiegészítés, módosítás az III. és V. körlevélhez
2002. 08. 27.

Kedves Adatközlő!

Sajnos az 5. körlevéllel sokaknak szétküldött Taxonok .exp fájl hozzáfűzése – a programfejlesztés bizonyos 
hibája miatt – nem volt lehetséges.

A szoftver fejlesztője a hibát kijavította, de ennek érvényesítése csak a Botanika.exe fájl lecserélésével 
lehetséges. 

XI. Aki most kapja kézhez (lemezen vagy csatolásban) a legújabb Taxonok.exp fájlt, az – a fájl 
hozzáfűzése, illetve ennek megkísérlése előtt – az alább leírt módon cserélje le a Botanika.exe fájlt!

XII. Aki új jelentkező és a teljes program(csomag)ot újonnan kapja, annak a III. körlevélben jelzett exe 
cserét külön nem kell végrehajtania, de a telepítés után, az importálások megkezdése előtt az alábbi 

folyamatot mindenképpen hajtsa végre! 

Az exe csere folyamata a következő:

1. Ne nyissuk meg a Botanika SE programot vagy lépjünk ki!
2. A  Botanika  SE  könyvtárban  lévő  Botanika.exe  fájlt  innen  helyezzük  át  (vagy  nevezzük  át  –  pl. 

regiBotanika.exe)!
3. E könyvtárba másoljuk be a most mellékelt 3 tömörített fájlt.
4. A bse_v1016.exe fájlt indítsuk el! Helyes elérési út esetén (ezt a kicsomagoló program normális esetben 

kiírja, de ellenőrizzük!) nyomjuk meg az Extract gombot!
5. Ha a könyvtárban létrejött az új Botanika.exe fájl, a programot a szokott módon indítsuk el!
6. Az ismert módon importáljuk az 5. korlevelhez mellékelt (immáron harmadik)  taxonok.exp fájlt!

Az új botanika.exe alkalmazás adatbeviteli űrlapjára – egy későbbi fejlesztés céljára – felkerült egy új, 
még név nélküli mező (a „Térkép” gombtól balra). Ide egyelőre ne kerüljön semmi!



VI. körlevél 
a Magyarország ritka, védendő növényei (Könyv2) kötet 

és a 
a Széchenyi-pályázat VVFPA adatbázis 

adatszolgáltatóihoz
2003. 04. 13.

Kedves Adatközlő!

Az V. körlevél óta eltelt meglehetősen hosszú idő szorgos, sokszor megfeszített munkával telt. Az eredmények e 
körlevélhez csatoltan, most látnak napvilágot.
Az előző körlevélben írottakhoz képest némi változás történt a Széchenyi-pályázat által finanszírozott „Védett és 
veszélyeztetett  fajok pontszerű adatgyűjtése” (VVFPA) és a  Botanika SE program között is, ami azonban az 
adatgyűjtés  alapjait  nem  érinti.  Egyrészt  tisztázódott  a  pályázat  (a  soproni  központ)  elvárása  az  adatok 
(rekordok) milyenségét és mennyiségét illetően; másrészt a szerződések megkötése  – a kvadrátos adatgyűjtéshez 
hasonlóan –  a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karához került át. Ez ügyben – a segítségemmel – 
Király Gergely fogja minden érintettel felvenni a kapcsolatot.

Az  eddig  beérkezett  kézi  adatlapok  számítógépes  rögzítése  megtörtént.  Az  érintettekkel  –  adatpótlás  és 
visszaellenőrzés miatt – hamarosan felveszem a kapcsolatot.

Akinek menet közben változott a postai címe és/vagy e-mail címe, illetve lett e-mail címe, jelezze!

A munkában (Könyv2,  VVFPA) való részvételnek feltétele  a  „Jelentkezési  lap” és  „Rendelkezés”  (és adott 
esetben „I. kiegészítő rendelkezés”) kitöltése, aláírása és eljuttatása, ezért aki ezt még nem tette meg, kérem, 
pótolja!

Elképzelhető, hogy néhányan, valamilyen okból nem kapták meg  a régebbi frissítések valamelyikét vagy 
ezt  elfelejtették  végrehajtani.  Abból  baj  nem  lehet,  ha  programunkhoz  az  összes  eddigi  frissítést 
(sorrenben!)  újra  hozzáadjuk,  tehát  javaslom  ezt  mindenki  hajtsa  végre!  Az  összes  eddigi  frissítés 
megtalálható a CD-n, az IMPORT könyvtárban.

A Botanika SE programban (használat, térképek) kisebb-nagyobb változások történtek, melyeket a mellékelt a 
régi botanika.exe fájl  újjal  való lecserélésével,  a MIF mappa teljes tartalmának lecserélésével,  az adatbázist 
frissítő segédprogram lefuttatásával valamint a legújabb frissítések hozzáadásával (a már ismert módon) lehet 
(kell!) érvényre juttatni. 

A tennivaló a következő:

1/A. Nyissuk meg a Botanika SE programot és készítsünk az adatbázisról egy biztonsági mentést! (Normális 
esetben ez tényleg csak a biztonság, az esetleges visszaállíthatóság okán kell. Célszerű az adatbázist 
egy  a  géptől  független  helyre  is  átmásolni,  ugyanígy  célszerű  a  működő  Botanika.exe  fájlal  is 
megtenni ezt.)

1/B. Aki még nem tette meg, az telepítse a telepítő CD-ről a programot.
2. Zárjuk be a programot!
3. Gépünk C:\Program Files\Thommyboy Software\Botanika SE könyvtárában (ha szándékosan nem 

máshova telepítettünk) lévő MAP alkönyvtárat töröljük ki (vagy innen helyezzük át)!
4. Másoljuk be az előbbi helyére a CD-n található MAP könyvtárat!
5. A gépünk Botanika SE könyvtárában lévő botanika.exe fájlt – amit eddig használtunk – töröljük ki 

(vagy az esetleges visszaállíthatóság kedvéért nevezzük át), majd ennek helyére másoljuk be a CD-n 
található legújabb botanika.exe fájlt.

6. Másoljuk gépünk Botanika SE könyvtárába a CD-n található DBUpdater.exe fájlt.
7. Indítsuk el a DBUpdater.exe fájlt (dupla kattintás - Frissítés gomb – a „Frissítés befejeződött” végső 

üzenet – Bezárás gomb) – ennek segítségével megtörténik az adatbázisunk frissítése („hozzáigazítása” 
az  új  programhoz).  Figyelem!  Ezt  mindenképpen bezárt  programnál  tegyük!  (A frissítés  lefutását 
célszerű figyelemmel kísérni vagy végül ellenőrizni.  Ha esetleg hibaüzenet keletkezik, az kerüljön 
hozzám!)

8. Indítsuk el a programot a szokott módon, majd ellenőrizzük a funkciók működését. (Az indítás ideje 
az eddigihez képest várhatóan nőni fog. Ennek oka a térképháttér nagy arányú fejlesztése.)

9. A szokásos módon fűzzük hozzá programunkhoz a CD-n található legújabb háttéradat frissítéseket 
(„Kiegészítő adatok importálása”).  Ezek a következők (mögötte az  Import könyvtár megfelelő az 
alkönyvtárainak számával):



• Megfigyelok.exp4  
• Taxonok.exp 4
• Kozeptaj.exp 2 (a Tajak-ban)
• Kistaj.exp 2 (a Tajak-ban)
• Telepules.exp 1

Figyelem! Aki  a  programot  csak most  telepítette,  az  a  9.  pontban  leírtaknál  mindenhol  hajtsa  végre  a 
frissítéseket a régebbi frissítő fájlok esetén is; tehát először mindig az adott könyvtár (pl. Megfigyelok) 1-es 
alkönyvtárát,  majd a  2-eset  (és  így  tovább)  fűzze  az  adatbázisához;  ez  után  a  következő  könyvtár  (pl. 
Projekt) 1-es alkönyvtárát, és így tovább!

Az újabb frissítések a következőket tartalmazzák:
Ismét  jelentősen bővült  a  megfigyelőket,  illetve adatközlőket  tartalmazó háttértábla.  Mielőbbi jelzést kérek 
arra nézve, ha valaki a frissítések után sem találja nevét a vagy abban valamilyen elírást észlel!
A taxonlistában, illetve ehhez kapcsolódóan a következő változások történtek:
Taxonnevekben meglelt a helyesírási hibák, elütések javítva lettek.
Véletlen kimaradtak, most pótolva lettek a következők (zárójelben a beállítandó „projekt”):  Glyceria fliutans  
(K3),  Orobanche  lutea (K3),  Prunus  avium (K3),  Rosa  subcollina (K3),  Stachys  palustris (K3),  Vulpia 
bromoides (K2),  Senecio squalidus (K4).
Kérek mindenkit, jelezze, ha további hiányosságokat és hibákat észlel!
A beírt Asplenium cuneifolium hazai előfordulás revideálásnak megfelelően e név Anogramma leptophylla-ra lett 
módosítva.
MILE ORSOLYA hazai  Suaeda-kon folytatott  kutatásának figyelembe vételével a következő (Könyv2) taxonok 
kerültek a listába (részben átjavítással):  Suaeda pannonica (Beck) Graebn,  Suaeda salinaria (Schur) Simk, 
Suaeda  prostrata Pall.  A  témával  kapcsolatosan  hamarosan  tudományos  cikk  jelenik  meg,  de  a  felmerülő 
kérdésekre Orsolya addig is szívesen válaszol (mile.orsolya@freemail.hu). 
A kézi adatrögzítőknek küldött könyv3 listájából hiányzott a Camphorosma annua és a Pholiurus pannonicus.
A Potentilla pedata adatok a Potentilla recta agg.-nál közölhetőek (a megjegyzésben lehet pontosítani).
A  Senecio nemorensis subsp.  fuchsii javítva lett  Senecio ovatus-ra. (Az ilyen jellegű javítások, változtatások 
automatikusan lecserélődnek minden már beírt rekordnál, így ezzel semmi tennivaló nincs.)
A  taxonlistában  maradt  a  hazánkban  valószínűleg  nem  élő  Rorippa  islandica;  illetve  a  faji  rangon 
megkérdőjelezhető Centaurea fritsii és Calamintha nepeta is.
A Camphorosma annua és Pholiurus pannonicus esetében könyv4 projekt írandó!
A tájhierachiában a következő módosítás történt: Középtáj - Kemenes-vidék; ez alatti kistájak - Kemeneshát és 
Kemenesalja.  Figyelem! Aki már vitt  fel  adatot e tájegységre,  ellenőrizze (ha kell,  javítsa),  hogy ezekben a 
rekordokban a frissítés után is helyes maradt-e a közép- és kistáj megnevezése!

A továbbiakban néhány menet közben felmerült problémára válaszolnék, illetve felhívnám a figyelmet néhány 
fontos szempontra.

Megoldható, hogy valaki több gépen is rögzíti az adatait, de ezt csak akkor tegyük, ha a két gépen egymástól 
független adatokat viszünk föl. A bevitt adatok „átszállítása” egyik gépről a másikra (akár exportfájlban, akár az 
adatbázis másolásával), nagy veszélyeket rejt, adatvesztéssel járhat, így kerülendő!
Gyakran elkövetett hiba, hogy az megfigyelő saját magát – fölöslegesen – beírja az adatközlő cellába is. Ez egy 
későbbi, szerkesztett lekérdezésnél zavaró; itt, ilyen esetben legyen a * beállítva! Adatközlő csak akkor lehet 
valaki,  ha – természetesen  felhatalmazás  alapján – más szóbeli  vagy kéziratos  adatát  írja  be a  programba. 
Florisztikai irodalmak feldolgozásakor pl. gyakran előfordul, hogy a megfigyelő és az adatközlő (jelen esetben a 
cikk szerzője) nem azonos, így itt mindkét mezőt ki kell tölteni! 
„Bizonytalan” státusú lehet az adat (rekord), ha az adott taxon „akkor és ott” valami miatt bizonytalan. Ez lehet 
esetleg határozási  bizonytalanság;  amikor  jelezni  szeretnénk,  hogy az  adat  „érdekes”,  de ellenőrizni  kell.  A 
szinte bizonyosan hibás adatokat (Primula elatior a Dunántúli-középhegységben) szintén jelezhetjük így.
Más megközelítésben bizonytalan lehet az adat, ha az adott taxon állományának megléte megkérdőjelezhető. Ezt 
feljegyezni  azonban ritka esetben lehet  indokolt,  mert  adatot  elsősorban akkor viszünk (vigyünk!)  föl,  ha a 
növénnyel valóban találkoztunk. Ide kapcsolódó előforduló hiba, hogy egy régi adat felvitelekor a megfigyelő 
úgy  érzi  a  populáció  mai  megléte  már  bizonytalan.  Mindig  a  megfigyelés  dátumához  kötődő  státust 
használjuk! Ha pl. a növényt 1967-ben láttuk, akkor az ezzel a dátummal közölt adat (felvitt rekord) státusa 
„élő”.

A Botanika SE programban, az új botanika.exe fájlal több újdonság is bekerült a programba. Ezek egy része a 
központi verziót érinti; a többiről röviden:

XIII. Egyes indító ikonok tekintetében kissé megújult a design. (Egérrel az ikonra állva, annak funkciója 



kiíródik.)
XIV. Az adatbeviteli űrlapon a „Térkép” gomb neve „Jel elhelyezése”-re változott. A működése ugyanaz.
XV. Az adatbeviteli űrlapon a GRID beírása sablon alapján történik, tehát a szoftver már nem fogad el hibás 

beírást.
XVI. Az  adatbeviteli  űrlapra  (így  természetesen  az  adatbázisba  is)  bekerült  a  földrajzi  koordináta 

(geokoordináta) rögzíthetősége. (Erről többet az adatbeviteli segédanyagban.)
XVII. Az adatbázisba bekerült, így a lekérdezésnél is megjelenik a „Rács” fedvény alapján történt térképi jel 

elhelyezésének rögzítése („Segédráccsal” oszlop).
XVIII. A vektorgrafikus  térképháttér  új  fedvényekkel  bővült,  a  régiek továbbfejlesztése  megtörtént.  (Erről 

többet az adatbeviteli segédanyagban.)
XIX. A térképlapra átlépve automatikusan a nagyító eszköz válik aktívvá, ami gyorsítja a munkát.
XX. Kiválasztható elemeket tartalmazó háttérlista került a „Példányszám” mező alá, de a mező szabadon 

továbbra is tölthető
XXI. A „Termőhely/társulás” háttérlista már tartalmazza az mmÁ-NÉR-t (az ÉIU 1.9-es verziójáig), de a 

mező szabadon továbbra is tölthető.

Végül,  de  nem utolsó  sorban  kérem,  hogy az  exe  csere  után  Mindenki  ellenőrizze  a  már  bevitt  adatainak 
pontosságát (kiemelten a térképi jel pontosságát) és végezze el a szükséges javításokat, módosításokat!



VII. körlevél 
a Magyarország ritka, védendő növényei (Könyv2) kötet 

és a 
a Széchenyi-pályázat VVFPA adatbázis 

adatszolgáltatóihoz
2003. 09. 26.

Kedves Adatközlő!

Az VI. körlevél óta eltelt időszakban megkezdődött és folyik a Botanika SE adatbázisának feltöltése irodalmi és 
aktuális terepi adatokkal egyaránt. 
A központhoz eddig beérkezett kézzel töltött adat- és térképlapok feldolgozása megtörtént, a programba felvitt 
adatok szerzőikkel való visszaegyeztetése megtörtént vagy folyamatban van.
Ez úton is szeretném megköszönni a munkát azoknak, akik már megküldték adataikat vagy azok egy részét.

Lehetőség nyílott arra, hogy az IBOA adatgyűjtés során rögzített florisztikai adatokat a Botanika SE szoftverrel 
is feldolgozzuk és mind a Könyv2, mind a VVFPA adatbázis számára felhasználhatóvá tegyük. Természetesen ez 
a felhasználás csak az adatközlők hozzájárulásával lehetséges; ezért minden érintett kapott egy ehhez kapcsolódó 
nyilatkozat  űrlapot.  Akik már nyilatkoztak  adatuk felhasználhatóságáról,  azoknak ezt  köszönöm, a többieket 
pedig kérem, hogy mielőbb postázzák vissza a kitöltött, aláírt űrlapot!

A Flóra és MÉTA kvadrátalapú adatgyűjtéséhez hasonlóan a védett és egyéb ritkább edényes taxonok pontszerű 
előfordulási adatait gyűjtő részfeladat teljesítése szintén csak a széles hazai botanikus társadalom összefogásával, 
közös munka eredményeként valósulhat meg. A munka eredményeként megszülető VVFPA adatbázis a pályázat 
része, teljesítésének egyik feltétele. Itt szintén előirányzott, határidőkhöz kötött (elsősorban számszerű, a bevitt 
rekordmennyiségre vonatkozó) követelmények vannak, melyekhez társulnak a kifizetések. Az anyagi támogatás 

itt is csak a teljesítmény függvényében várható.

A  nyári  hónapok  elmúltával  mindenki  egyre  többet  kerül  az  íróasztal,  a  számítógép  mellé,  egyre  inkább 
átkerülhet a hangsúly az adminisztratív munkákra. 
Minden jelentkezőtől kérem tehát, hogy az adatbeviteli útmutatásnak megfelelően mielőbb kezdje meg az adatok 
rögzítését! 
Október  végéig  mindenkitől  kérek  egy  rövid  visszajelzést  arról  (e-mail-ben,  levélben),  hogy  hol  tart  a 
munkában, mennyi adatot (rekordot) rögzített és még mennyi várható! 

Külön  kérem,  hogy  a  kézi  adatlapot  töltők  mielőbb  küldjék  adataikat  (lehet  részletekben  is),  mivel  ezek 
feldolgozása, majd a visszaellenőrzés hosszabb időt vesz, vehet igénybe!

A továbbiakban néhány praktikus dolog, kérés (részben ismételve a régebbi körlevelekben írottakat):

Akinek menet közben változott a postai címe és/vagy e-mail címe, illetve lett e-mail címe, jelezze!

A munkában (Könyv2, VVFPA) való részvételnek feltétele a „Jelentkezési lap” és „Rendelkezés” (adott 
esetben „I.  kiegészítő rendelkezés”)  kitöltése,  aláírása és eljuttatása,  ezért aki  ezt még nem tette meg, 
kérem, mielőbb pótolja!

Aki GPS műszerrel is rögzíti adatainak helyét (WGS 84 dátum szerint) és ezeket a kézi adatlapra felírja, kérem, 
hogy  műszere  beállításában  a  pozíció  formátumnál  (Lat/Lon)  „hdddºmm’ss.s”  legyen,  illetve  a  letöltő 
szoftverben (GPS TrackMaker, MapSource, OziExplorer stb.) a Lat/Lon beállítás legyen ez vagy Deg/Min/Sec 
legyen megadva! (Mivel a Botanika SE szoftver beviteli sablon szerint dolgozik, csak ebben a formátumban 
írhatóak be a földrajzi koordináták.)

Több esetben kaptam jelzést számítógépek, winchesterek „összeomlásáról”, a Botanika SE szoftverrel rögzített 
adatok  –  sokszor  sajnos  végleges  –  eltűnéséről.  Az  archiválás  kérdését,  a  biztonsági  mentés  fontosságát  a 
felhasználói dokumentáció is tárgyalja, de ez úton is szeretném erre felhívni a figyelmet!

8. Az adatbeviteli űrlap kitöltésének végén, az „OK” megnyomásával a rekord rögzül a háttértáblázatban, 
így egy kitöltés közbeni áramszünet esetén – normális esetben – csak az aktuális rekord veszhet el.

9. A  napi  munkánk  (adatbevitelünk)  végeztével  mindig  indítsuk  el  a  „Biztonsági  mentés”-t  (ez  a 
„Rendszer” fül alatt található, csak rá kell kattintanunk)! Ilyen esetben a teljes adatbázisunkról készül 
egy másolat (dátum és idő könyvtárnévvel, pl.: 2003.09.26. 15-30-45) a beállításokban megadott helyre 
(ha nem állítunk be semmit, akkor egy alapértelmezett könyvtárba)

10. Ha valamiért az éles adatbázisunk (floriszt.mdb nevű) megsérül, nem nyitható meg, így a program nem 



is  indul,  az  előző  pontban  említett  dátum-idő  könyvtárban  lévő  „backup.mdb”  fájl  segítségével  az 
adatbázis visszaállítható. A teendők: 1. másoljuk a backup.mdb fájlt a floriszt.mdb mellé, 2. töröljük 
vagy nevezzük át a floriszt.mdb fájlt, 3. nevezzük át a backup.mdb fájlt floriszt.mdb-re! Ez esetben 
természetesen azt az adatbázist kapjuk meg, amit utoljára „biztonsági mentettünk” – ezért is fontos, 
hogy MINDIG MENTSÜNK!

11. Ha  a  számítógépünk,  winchesterünk  hibásodik  meg,  elképzelhető,  hogy  a  gépen  lévő  összes  fájl 
megsérül, „eltűnik”. Ilyenkor gyakran a  Botanika SE  programot is újra kell telepítenünk. Ha csak a 
gépen volt biztonsági mentésünk (és az is megsérült), az adatbázist  visszaállítani  nem tudjuk. Ezért 
célszerű,  sőt  alapvető,  hogy legyen  a floriszt.mdb vagy/és  backup.mdb fájlról  egy géptől  független 
másolatunk  is.  Kis  adatbázis  esetén  ez  egy  floppyra  is  ráfér,  de  ez  érzékeny,  sérülékeny,  így 
archiválásra  megbízhatóbb   a  CD-re  (ki)írás.  Esetleg  az  adatbázis  fájlt  egy  másik  számítógépre  is 
felmásolhatjuk.

12. Végül – remélve, hogy ennek tényleges igénybevételére soha, senkinél nem kerül sor – célszerű az 
archiválásainkat (pl.  az ilyen CD-t) a lakásunktól  távolabb vagy távolabb is elhelyezni  (gondoljunk 
betörésre, tűzesetre).

Kérem, hogy akinek a program telepítésével vagy az adatrögzítéssel gondjai vannak – és nem kap választ a 
felhasználói dokumentációból, adatbeviteli útmutatóból vagy azt nem érti – keressen meg!
Kívánságra mindenkinek postázok egy CD-t, amin a telepítés és minden egyéb is rajta van.
Fontos, hogy a telepítés, esetleges újratelepítés után hajtsuk végre az előző körlevélben (is) leírt frissítéseket, 
cseréket!



VIII. körlevél 
a Magyarország ritka, védendő növényei (Könyv2) kötet 

és a 
a Széchenyi-pályázat VVFPA adatbázis 

adatszolgáltatóihoz
2004. szeptember 20.

Kedves Adatközlő!

A nyári – remélhetőleg sokaknak minél többet terepen, de néha azért szabadságon is töltött – hónapok elmúltával 
egyre többet kerülünk az íróasztal, a számítógép mellé, egyre inkább átkerülhet a hangsúly az adminisztratív 
munkákra. 
Minden jelentkezőtől kérem tehát, hogy az adatbeviteli útmutatásnak megfelelően mielőbb kezdje meg, illetve 
folytassa florisztikai adatainak rögzítését! 

E körlevél talán legfontosabb üzenete a Széchenyi-pályázathoz kapcsolódó VVFPA adatbázis közelgő teljesítési 
határideje, minek kapcsán kérem az érintetteket, hogy …

…  MINDEN  ADATLAPRA  FELVITT  VAGY  
BOTANIKA  SE  PROGRAMBAN  RÖGZÍTETT  ADATUKAT  
LEGKÉSŐBB OKTÓBER 20.-IG JUTTASSÁK EL HOZZÁM,…

… az útmutatásokban leírtak szerint! Akinek itt bizonytalanságai vannak, keressen meg!

A Flóra és MÉTA kvadrátalapú adatgyűjtéséhez hasonlóan a védett és egyéb ritkább edényes taxonok pontszerű 
előfordulási adatait gyűjtő részfeladat teljesítése szintén csak a széles hazai botanikus társadalom összefogásával, 
közös munka eredményeként valósulhat meg. A munka eredményeként megszülető VVFPA adatbázis a pályázat 
része, teljesítésének egyik feltétele. Itt szintén előirányzott, határidőkhöz kötött (elsősorban számszerű, a bevitt 

rekordmennyiségre vonatkozó) követelmények vannak, melyekhez társulnak a kifizetések.

Végérvényesen tisztázódott a VVFPA adatokért való kifizetés módja és összege.
13. A pályázati kívánalmaknak megfelelő adatokért (rekordokért) (lásd adatbeviteli útmutató!) differenciált 

kifizetés lesz: egy teljes értékű rekordért bruttó 250 Ft, egy pontatlanabb lokalitású rekordért bruttó 
150 Ft.

14. A kifizetés rajtam, azaz a Florisztika Bt.-n keresztül történik.
15. Kifizetés csak a beérkezett adatok után lehetséges, a szerződés megkötése is ehhez kötött.

16. A kifizetés feltétele továbbá az adatfelhasználhatóságra vonatkozó megfelelő nyilatkozat, valamint az 
adatminőség ellenőrzés kapcsán felmerült hibák kijavítása.

17. Kérem az érintetteket, hogy adataik megküldésével párhuzamosan küldjék meg számlaadó 
vállalkozásuk paramétereit is!

Rövid tájékoztatás a munka menetéről, állásáról, a szoftver fejlesztéséről.
Az VII. körlevél óta eltelt időszakban megkezdődött és folyik a Botanika SE adatbázisának feltöltése irodalmi és 
aktuális  terepi  adatokkal  egyaránt.  Az  eredményekről  a  Keszthelyi  Konferencián  többen  és  látványosabb 
formában is értesülhettek.

A központhoz eddig beérkezett kézzel töltött adat- és térképlapok feldolgozása megtörtént, a programba felvitt 
adatok szerzőikkel való visszaegyeztetése megtörtént vagy folyamatban van.
Ez úton is szeretném megköszönni a munkát azoknak, akik már megküldték adataikat vagy azok egy részét, 
illetve kérem a kézi adatrögzítőktől,  hogy az esetleges tartozásaikat  (adatellenőrzés visszaigazolása) mielőbb 
rendezzék!

Lehetőség nyílott arra, hogy az IBOA adatgyűjtés során rögzített florisztikai adatokat a Botanika SE szoftverrel 
is feldolgozzuk és mind a Könyv2, mind a VVFPA adatbázis számára felhasználhatóvá tegyük. Természetesen ez 
a felhasználás csak az adatközlők hozzájárulásával lehetséges; ezért minden érintett kapott egy ehhez kapcsolódó 
nyilatkozat  űrlapot.  Akik már nyilatkoztak  adatuk felhasználhatóságáról,  azoknak ezt  köszönöm, a többieket 
pedig kérem, hogy mielőbb postázzák vissza a kitöltött, aláírt űrlapot!

A központi szoftver fejlesztésének köszönhetően lehetőség van speciális számítógépes táblázat rekordjainak a 
Botanika  SE adatbázisába  való  „befordítására”.  Ez  a  lehetőség  természetesen  nem helyettesíti  a  programba 
történő direkt adatbevitelt, de „végszükség esetén” és adott esetben felhasználható bizonyos florisztikai adatok 
adaptálására.  Aki  rendelkezik  táblázatos  formában,  megközelítőleg  a  Botanika  SE  adatbeviteli  űrlap 



struktúrájához közel álló adattáblázattal, melyet nem tud a szoftverbe beírni, keressen meg!

A továbbiakban néhány praktikus dolog, kérés (részben ismételve a régebbi körlevelekben írottakat):

Akinek menet közben változott a postai címe és/vagy e-mail címe, illetve lett e-mail címe, jelezze!

A munkában (Könyv2, VVFPA) való részvételnek feltétele a „Jelentkezési lap” és „Rendelkezés” (adott esetben 
„I. kiegészítő rendelkezés”) kitöltése, aláírása és eljuttatása, ezért aki ezt még nem tette meg, kérem, mielőbb 
pótolja!

Aki GPS műszerrel is rögzíti adatainak helyét (WGS 84 dátum szerint) és ezeket a kézi adatlapra felírja, kérem, 
hogy  műszere  beállításában  a  pozíció  formátumnál  (Lat/Lon)  „hdddºmm’ss.s”  legyen,  illetve  a  letöltő 
szoftverben (GPS TrackMaker, MapSource, OziExplorer stb.) a Lat/Lon beállítás legyen ez vagy Deg/Min/Sec 
legyen megadva! (Mivel a Botanika SE szoftver beviteli sablon szerint dolgozik, csak ebben a formátumban 
írhatók be a földrajzi koordináták.)

Több esetben kaptam jelzést számítógépek, winchesterek „összeomlásáról”, a Botanika SE szoftverrel rögzített 
adatok  –  olykor  sajnos  végleges  –  eltűnéséről.  Az  archiválás  kérdését,  a  biztonsági  mentés  fontosságát  a 
felhasználói dokumentáció is tárgyalja, de ez úton is szeretném erre felhívni a figyelmet!

• Az adatbeviteli űrlap kitöltésének végén, az „OK” megnyomásával a rekord rögzül a háttértáblázatban, 
így egy kitöltés közbeni áramszünet esetén – normális esetben – csak az aktuális rekord veszhet el.

• A  napi  munkánk  (adatbevitelünk)  végeztével  mindig  indítsuk  el  a  „Biztonsági  mentés”-t  (ez  a 
„Rendszer” fül alatt található, csak rá kell kattintanunk)! Ilyen esetben a teljes adatbázisunkról készül 
egy másolat (dátum és idő könyvtárnévvel, pl.: 2003.09.26. 15-30-45) a beállításokban megadott helyre 
(ha nem állítunk be semmit, akkor egy alapértelmezett könyvtárba).

• Egyes számítógépen elképzelhető, hogy a program Biztonsági mentés funkciója hibaüzenetet ad, nem 
működik.  Ez  esetben  más  módon  is  viszonylag  egyszerűen  elvégezhető  a  „biztonsági  mentés”.  A 
Botanika SE könyvtárban lévő floriszt.mdb fájlból készítsünk valahova egy másolatot!

• Ha valamiért az éles adatbázisunk (floriszt.mdb nevű) megsérül, nem nyitható meg, így a program nem 
is  indul,  az  előző pontban említett  dátum-idő könyvtárban  lévő „backup.mdb” fájl  segítségével  az 
adatbázis visszaállítható. A teendők: 1. másoljuk a backup.mdb fájlt a floriszt.mdb mellé, 2. töröljük 
vagy nevezzük át a floriszt.mdb fájlt, 3. nevezzük át a backup.mdb fájlt floriszt.mdb-re! Ez esetben 
természetesen azt az adatbázist kapjuk meg, amit utoljára „biztonsági mentettünk” – ezért is fontos, 
hogy MINDIG MENTSÜNK!

• Ha  a  számítógépünk,  winchesterünk  hibásodik  meg,  elképzelhető,  hogy  a  gépen  lévő  összes  fájl 
megsérül, „eltűnik”. Ilyenkor gyakran a  Botanika SE  programot is újra kell telepítenünk. Ha csak a 
gépen volt biztonsági mentésünk (és az is megsérült), az adatbázist visszaállítani nem tudjuk. Ezért 
célszerű, sőt  alapvető, hogy legyen a floriszt.mdb vagy/és  backup.mdb fájlról  egy géptől független 
másolatunk  is.  Kis  adatbázis  esetén  ez  egy  floppyra  is  ráfér,  de  ez  érzékeny,  sérülékeny,  így 
archiválásra  megbízhatóbb  a  CD-re (ki)írás.  Esetleg  az  adatbázis  fájlt  egy  másik  számítógépre  is 
felmásolhatjuk.

• Végül – remélve, hogy ennek tényleges igénybevételére soha, senkinél nem kerül sor – célszerű az 
archiválásainkat (pl. az ilyen CD-t) a lakásunktól távolabb vagy távolabb is elhelyezni (gondoljunk 
betörésre, tűzesetre).

Kérem, hogy akinek a program telepítésével vagy az adatrögzítéssel gondjai vannak – és nem kap választ a 
felhasználói dokumentációból, adatbeviteli útmutatóból vagy azt nem érti – keressen meg!
Kívánságra mindenkinek postázok egy CD-t, amin a telepítés és minden egyéb is rajta van.
Fontos, hogy a telepítés, esetleges újratelepítés után hajtsuk végre az előző körlevélben (is) leírt frissítéseket, 
cseréket!

Kérem, hogy mielőtt az  adatbázisról elkészül az export fájl, mindenki ellenőrizze le adatbázisát, legalább egy 
„átfutás” erejéig! Számos elütés és hiba így pillanatok alatt  kiderülhet.  Segítség lehet,  ha adatainkat  néhány 
szempont szerint sorba rendeztetjük, majd átnézzük. Gyakori hiba, pl. hogy nem megfelelő a „Projekt” beállítás, 
illetve az adott taxonhoz való hozzárendelés, elfelejtettünk GRID kódot beírni, véletlen „úgy maradt” a forrás 
vagy státusz beállítás, minek köszönhetően több rekordhoz is rossz beállítás rendelődött hozzá stb.

Fejlesztések, frissítések:

Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy a körlevelekben szereplő, illetve a tavaly áprilisi CD-n lévő fájlcserék, 
felülírások  (update),  frissítések  elvégzése,  érvényre  juttatása  a  zökkenőmentes  adatszolgáltatás  fontos 
része! Az e körlevélhez csatolt frissítések szintén az adatexport előtt történjenek meg!

A Termőhely/társulás mező szabadon tölthető, de lehetőség van mmÁ-NÉR kategóriák háttértáblázatból való 
kiválasztására is. A telepítéskor e háttértábla néhány hiánnyal kerül be a programba. Ezek pótlására segítség az 
alábbi két sor, melyek innen – vágólapon keresztül – a program táblázatába bemásolhatók.

BA - Csatornák, szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli  víztestében 



kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok
RA - Őshonos fafajú, elszórva álló fák csoportja vagy egyed szélességű, erdővé még nem záródott „fasorok”

Újabb frissítés készült a következőkből:

 Megfigyelők/adatközlők háttértáblába – Megfigyelok.exp
Figyelem, ebből kettő is van! A importáláskor elsőként a korábbi dátumú fájl fűzzük hozzá! (Arra is 
ügyeljünk, hogy a fájlok azonos nevűek  – a program csak így ismeri fel –, tehát azonos helyre való 
bemásoláskor, lementéskor felülírhatják egymást!)

Taxonok háttértáblába – Taxonok.exp 
Több, a táblázatban lévő taxonoknál megtörtént az elütés, helyesírási és egyéb hiba javítása. Továbbra 
is várom az ilyen hibák jelzését!
Újabb, részben eredetileg véletlen kimaradt taxonok kerültek be a háttértáblába:
Corispermum leptopterum – könyv2
Corispermum marschallii – könyv2
Epilobium lamyi – könyv3
Crocus vittatus – könyv1
Lindernia dubia – könyv4
Epipactis mecsekensis – könyv2
Myosotis sicula – könyv2
Festuca pseudovaginata – könyv3
Cuscuta approximata – könyv2
Pistia stratiotes – könyv4
Chaenorrhinum minus – könyv4

(A projekt itt néhol esetleg még változtat, de e taxonokat egyelőre így rögzítsük!)

Települések háttértáblába – Telepulesek.exp
Néhány kisebb pótlás és elütés javítása.

Középtáj és kistáj háttértáblába – Kozeptaj.exp; Kistaj.exp
Elütések javítása.

Figyelem! Ha valaki a saját adatbázisából olyan rekordot töröl, melyet a központhoz már elküldött, ezt – 
az adat (rekord) pontos azonosíthatóságával – mindenképpen jelezze!



IX. körlevél 
a Magyarország ritka, védendő növényei (Könyv2) kötet 

és a 
a Széchenyi-pályázat VVFPA adatbázis 

adatszolgáltatóihoz
2005. január 28.

Kedves Adatközlők!

(E körlevelet – ahogy az előzőket és továbbiakat is – nem csak a Széchenyi-pályázatban részt vevő, hanem 
minden Adatközlő megkapja.)

Mindenek  előtt  szeretném  megköszönni  az  eddig  beérkezett  adatokat,  illetve  az  adatbeviteli  munka 
megkezdéséről, menetéről szóló értesítéseket.
A tél  közepén járunk, így még van néhány hetünk a tavasz beköszöntéig,  a terepmunkák indulásáig.  Ez az 
időszak – gondolom sokunknál  – az  „irodai” teendők,  az  adminisztrációs  lemaradások pótlásának időszaka. 
Minden jelentkezett adatközlőtől kérem tehát, hogy az útmutatásnak megfelelően folytassa, illetve kezdje meg a 
Széchenyi-pályázat-tal, illetve a Könyv2-vel összefüggő adatrögzítést. Az adatokat továbbra is várom! 

Kérem, hogy a munka megkezdésekor, illetve az első adatok bevitelével párhuzamosan Mindenki figyelmesen 
olvassa  el  az  Adatbeviteli  és  kitöltési  útmutató-t,  valamint  az  eddig  napvilágot  látott  körleveleket!  A 
tapasztalatom szerint a felmerülő különféle kérdések zömére ezekben megtalálható a válasz. Természetesen a 
kérdésekre én is szívesen válaszolok e-mail-ben, illetve levélben, telefonon is.

A kifizetéssel kapcsolatban néhány fontos információ (nagyrészt ismételve az előző körlevélben írottakat):

18. A pályázati kívánalmaknak megfelelő adatokért (rekordokért) (lásd adatbeviteli útmutató!) differenciált 
kifizetés lesz: egy teljes értékű rekordért bruttó 250 Ft, egy pontatlanabb lokalitású rekordért bruttó 

150 Ft.
19. A kifizetés rajtam, azaz a Florisztika Bt.-n keresztül történik, és várhatóan februárban veszi kezdetét.
20. Kifizetés csak a beérkezett, majd az adatminőség ellenőrzéssel összefüggő javításokon átesett adatok 

után lehetséges. 
21. A kifizetés feltétele továbbá az adatfelhasználhatóságra vonatkozó megfelelő nyilatkozat.

22. A szerződés megkötésének feltétele az előbbi két pont teljesítése.
23. Kérem az érintetteket, hogy florisztikai adataik megküldésével párhuzamosan – az adminisztráció 

gyorsítása érdekében – küldjék meg számlaadó vállalkozásuk paramétereit (cím, képviselő személy 
neve, adószám, cégbejegyzési szám) vagy magánszemély, illetve magánvállalkozás esetében a 

következőket: név, szül. hely és idő, anyja neve, adószám, TAJ szám!

A kifizetés a Széchenyi-pályázathoz, tehát határidőhöz és keretösszeghez kötött! 

A továbbiakban néhány észrevétel, kérés (részben ismételve a régebbi körlevelekben írottakat):

Az aktuális terepi adatok fogadásával párhuzamosan a Botanika SE programmal irodalmi adatok feldolgozását is 
végezzük.  Ezen  túl  az  IBOA  adatgyűjtésből  hasznosítható  florisztikai  adatok  ugyancsak  bekerülnek  –  az 
adatközlők rendelkezésének megfelelően – a központi adatbázisba. Gyakori kérdés, hogy az ilyenformán már 
napvilágot látott adatokat is vigye-e be a programba „aktuális terepi”-ként a megfigyelő. IGEN! Egyrészt így 
várhatóan lényegesen pontosabb, részletesebb adatot kapunk, másrészt (ezzel összefüggésben) fizetni is csak az 
ilyen adatokért tudunk.
Ugyancsak  többször  felmerült  kérdés,  hogy a közösen látott  adatokat  ki  írja  be a  programba.  Itt  meg lehet 
egymás között egyezni; de egyáltalán nem gond, ha több adatközlő is beírja ugyanazt az adatot. Inkább kerüljön 
be egy adat kétszer (vagy még többször), mint – egymásra hivatkozva és várva – egyszer sem!
Többen  jelezték,  hogy  csak  egy-két  használható  adatuk  van  vagy  csak  kevés  adat  bevitelére  tudnak  időt 
szakítani. Adott esetben egy florisztikai adat is számít; a program minden egyes adatot vár, örömmel fogad!

Akinek menet  közben változott  a  postai  címe és/vagy e-mail  címe,  illetve lett  e-mail  címe,  kérem mielőbb 
jelezze!

Akik még nem küldték  meg,  azoktól  továbbra  is  várom az  adatfelhasználhatóságról  szóló  „Rendelkezés”-t, 
illetve adott esetben az „I. kiegészítő rendelkezés”-t Az érintettek az űrlapot a csatolásban vagy a borítékban 
megtalálják. 

Aki GPS műszerrel is rögzíti adatainak helyét (WGS 84 dátum szerint) és ezeket a kézi adatlapra felírja, kérem, 



hogy  műszere  beállításában  a  pozíció  formátumnál  (Lat/Lon)  „hdddºmm’ss.s”  legyen,  illetve  a  letöltő 
szoftverben (GPS TrackMaker, MapSource, OziExplorer stb.) a Lat/Lon beállítás legyen ez vagy Deg/Min/Sec 
legyen megadva! (Mivel a Botanika SE szoftver beviteli sablon szerint dolgozik, csak ebben a formátumban 
írhatók be a földrajzi koordináták. Nem lehet tehát a második és harmadik érték 59-nél nagyobb szám!)

Kérem, hogy mielőtt  az adatbázisról elkészül az export  fájl,  mindenki ellenőrizze beírt adatait,  legalább egy 
„átfutás” erejéig! Számos elütés és hiba így pillanatok alatt  kiderülhet.  Segítség lehet,  ha adatainkat  néhány 
szempont szerint sorba rendeztetjük, majd átnézzük. Gyakori hiba, pl. hogy nem megfelelő a „Projekt” beállítás, 
illetve az adott taxonhoz való hozzárendelés, elfelejtettünk GRID kódot beírni, véletlen „úgy maradt” a forrás 
vagy státusz beállítás, minek köszönhetően több rekordhoz is rossz beállítás rendelődött hozzá stb.

Kézi adatrögzítés (kézzel töltött adatlap és térképi jelölés) esetén a Botanika SE programba bevitt adatait minden 
adatközlő megkapja (visszakapja) táblázatos formában, nyomtatásban. Itt aláírással kell elfogadni (hitelesíteni) 
az adatrögzítő által a programba beírtakat. Aki ezt a táblázatot még nem írta alá és nem küldte vissza, kérem 
mielőbb tegye meg!

Figyelem! Ha valaki a saját adatbázisából olyan rekordot töröl, melyet a központhoz már elküldött, ezt – 
az adat (rekord) pontos azonosíthatóságával – mindenképpen jelezze!


	Projektek.exp (Figyelem: ez új mappa; és itt az 1-es alkönyvtárba kerüljön!)
	Tájhierarchia (Tajak mappa 1-es alkönyvtárába):
	Kozeptaj.exp

	Rövid tájékoztatás a munka menetéről, állásáról, a szoftver fejlesztéséről.

