
Útmutató 
a Botanika SE szoftver számára értelmezhető 

Excel táblázat feltöltéséhez

(K) = kitöltése kötelező1

(L) = csak a mellékelt vagy jelzett lista (Botanika SE 
háttértábla) eleme használható fel

 (*)  =  a későbbi számítógépes feldolgozás kapcsán 
töltendő ki

Taxon neve (KL) - a megadott listákból. (Amennyiben ez nincs, védett taxonok esetén a 
„Magyarország védett  növényei” kötet,  egyébként  a legújabb  Növényhatározó 
/SIMON T. - 2000/ a mérvadó.) 

Projekt (KL) - Elsősorban (aktuálisan) Könyv1 és Könyv2, a taxonlisták szerint.
Az adatbevitel dátuma (*) - az adat számítógépes feldolgozója tölti ki!
Megfigyelés dátuma (K) - Formátum: 1995. 03. 15.

Bizonytalan, régebbi megfigyelések esetén itt 1000. 01. 01. írandó, de a 
megjegyzésben próbáljunk pontosítani (pl. a 80-as évek közepe)! Ha a 
megfigyelés éve biztos, évszám és 01. 01. írandó!

Adatközlés dátuma - csak akkor töltendő ki, ha nem egyezik a megfigyelés dátumával.
Megfigyelő (K) - (Azonos nevek esetén a név mögött zárójelben a lakhely szerepeljen.)
Adatközlő -  csak  akkor  töltendő  ki,  ha  nem  egyezik  a  megfigyelővel (pl.  mások 

florisztikai adatainak, szóbeli közléseinek felvitele).
GRID kód (K) - Formátum: 8888.8
Geokoordináta beírása - Formátum: 46-45-49-70

Lehetőség van kettő gyakoribb ellipszoid szerint megadni az előfordulás pontos 
helyét, a földrajzi szélességi és hosszúsági fok, perc, másodperc és 
századmásodperc beírásával. A Krassovsky vetület (KRA) az általánosan 
használ Gauss-Krüger (régebbi katonai) térképről vonalzó segítségével 
leolvasható; a WGS84 vetületet pedig az olcsóbb GPS műszerek is ismerik.

Nagytáj (KL)
Középtáj (KL)
Kistáj (KL)
Település (KL) - csak ma érvényes településnév írható be! 
Közelebbi  helymegjelölés -  dűlőnév, erdőtag,  hegy,  völgy stb.  (Nagyobb helyigényű, 

több mondatos, még pontosabb szöveges lokalitás megadása a megjegyzésben 
lehetséges.)

Flórajárás - kitöltése nem kötelező.
Forrás (K) - Választható, de elsősorban: Aktuális terepi

írandó! 
Státusz (K) - Választható, de elsősorban: Élő

írandó!  Mindig a megfigyelés dátumára vonatkoztatva!
Példányszám  -  kitöltése  nem  kötelező,  de  ajánlott.  Megengedhető  körülbelüli  vagy 

nagyságrendi megjelölés is.
Fenológia - kitöltése nem kötelező, de ajánlott
Termőhely/társulás  -  kitöltése  nem  kötelező,  de  ajánlott  (lehetőleg  az  mmÁ-NÉR 



legújabb verziójának felhasználásával).
Adatlap AZ (*) - a központi szoftver tölti fel
Segédráccsal (*) - ide semmi ne kerüljön!
Egyéb/megjegyzés(ek)  -  kitöltése  nem  kötelező.  Amennyiben  a  megfigyelésről 

herbárium (H) van és/vagy fotó (F) is készült, kérem ezek egybetűs rövidítését 
elsőként feljegyezni!


