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STRUKTURA NAGŁÓWKA POLISH VEGETATION DATABASE  

 

ID Field name NAZWA POLA TYPE LEN DEC OPIS Z PRZYKŁADEM 

1 Relevé number Numer zdjęcia N 6 0 Unikalny numer zdjęcia w bazie (automatyczna numeracja). Przykład: 1 

2 Cover scale Skala ilościowości C 2 0 
Przyjęta skala ilościowości musi być zgodna z publikacją. Informacja o skali pokrycia podana jest najczęściej w rozdziale 

metody. Najczęściej używana skala to 01 – Braun-Blanquet old (inne skale: 00 – Percentage, 02 – Braun-Blanquet new, 03 – 
Londo, 09 – Domin, 12 – skala Domin ośrodka lubelskiego, głównie prace Fijałkowskiego). Przykład: 01 

3 Country Kod kraju C 2 0 Kod kraju (zawsze wpisujemy PL). Przykład: PL 

4 Biblioreference Literatura C 6 0 

Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Należy sprawdzać czy pozycja literaturowa, którą digitalizuje wolontariusz nie 
znajduje się już w zasobach PVD – BIBLIOGRAFIA PVD. W przypadku gdy dana pozycja widnieje na liście zdigitalizowanych 

materiałów należy zrezygnować z jej wpisywania. Pełna lista bibliograficzna dostępna jest na stronie http:// w zakładce 

ZASOBY. Przykład: 000001 

5 Nr table in publ. Numer tabeli C 6 0 Numer zdjęcia w publikacji (zgodnie z nagłówkiem/podpisem tabeli). Przykład: 1 

6 Nr relevé in table Numer zdjęcia w tabeli C 3 0 
Numer kolejny zdjęcia w tabeli (zgodnie z nagłówkiem tabeli). UWAGA!: nie mylić z numerem zdjęcia w terenie (patrz nr pole 
nr 79 – Rel_field). Przykład: 2 

7 Project code Projekt C 3 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). 

8 Author code Kod autora C 4 0 
Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Kod autora: autorzy materiałów niepublikowanych (obecnie 50 autorów). 

Przykład: 0007 

9 Date (year/month/date) Data wykonania zdjęcia C 8 0 

Zapis daty: ROK/MIESIĄĆ/DZIEŃ (nie używać ukośnika – wstawia się automatycznie). Jeżeli brak informacji na temat daty 

wykonania zdjęcia w nagłówku zdjęcia lub tabeli fitosocjologicznej, informacji należy poszukać w publikacji (najczęściej w 
rozdziale metody). W przypadku gdy autor podaje zakres lat, w których wykonano zdjęcia, np. 1960-1963, przyjmujemy 

najstarsza datę a do pola nr 81 DATE_APX wpisujemy Y (skrót od ang. Yes). Jednocześnie w polu „Notes” podajemy adnotację: 

Period of data collection: 1960-1963. Przykład: 2012/05/11 

10 Syntaxon code Kod syntaksonu C 7 0 

Z listy wybieramy odpowiedni kod syntaksonu. UWAGA ignorujemy warianty lub podzespoły. Nie uzupełniamy pola Syntaxon 

code w przypadku gdy autor podaje siedlisko zastępcze nie wpisujące się w system, np. Monokultura sosny na siedlisku Tilio-

Carpinetum Tracz. 1962”. Nie należy również wybierać jednostki nadrzędnej w przypadku braku danego syntaksonu na liście 
Syntaxon code. Zawsze, natomiast uzupełniamy pole nr 39 Veg_unit. PVD korzysta ze zdefiniowanej listy syntaksonów, która 

dostępna jest na stronie http:// w zakładce „Dane techniczne”. Przykład: 41AB 

11 Relevé area (m2) Powierzchnia zdjęcia N 7 2 

Jeżeli brak informacji na temat powierzchni zdjęcia w nagłówku zdjęcia lub tabeli fitosocjologicznej, danych należy poszukać w 

publikacji (najczęściej w rozdziale metody). W przypadku gdy autor podaje zakres powierzchni np. „zdjęcia wykonano na 
powierzchni od 50-100m2” w pole nr 11 „Relevé area” wpisujemy najwyższą wartość, natomiast w polu „Notes” podajemy 

adnotację o zakresie powierzchni: Releve area 50-100m2. W przypadku braku powierzchni (brak informacji w metodach i tabeli) 

należy wpisać „X” w pole nr 83 „AREA_LACK”. Przykład: 25 

12 UTM grid system UTM C 15 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). 

13 Altitude (m) Wysokość n.p.m. C 4 0 
Wysokość n.p.m. – podana najczęściej w nagłówku zdjęcia lub w opisie. Nie uzupełniamy pola gdy w publikacji nie ma 
informacji o wysokości n.p.m. (nie mylić z polem Alt_map). Przykład: 300 

14 Aspect (degrees) Ekspozycja C 3 0 
Ekspozycja stoku podana w stopniach. Z listy wybieramy odpowiednią wartość odpowiadającą danemu kierunkowi świata,. np.: 

NE=45. Przykład: 45 

15 Slope (degrees) Nachylenie C 2 0 
Nachylenie stoku w stopniach. W przypadku gdy autor podaje zakres nachylenia stoku, np.: 3-5. Podajemy przybliżoną do liczb 
całkowitych wartość środkową – 4, natomiast w polu „Notes” dodajemy adnotację o zakresie nachylenia: Slope: 3-5. Przykład: 4 

16 Cover total (%) Pokrycie całkowite (%) N 3 0 

Wpisywać jeżeli jest podana wartość w tabeli (nie podliczać samodzielnie całkowitego pokrycia). W przypadku gdy zamiast 

wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o 
przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover 

zn. = 1. Przykład: 100 

17 Cover tree layer (%) Pokrycie drzew (%) N 3 0 

Jeżeli autor publikacji wyróżnia warstwy A1(T1), A2(T2) A3(T3) to należy uzupełnić pola z tabeli 48(Cov_treea1), 

49(Cov_treea2), 50(Cov_treea3). W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 
1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w 

przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 50 

18 Cover shrubs layer (%) Pokrycie krzewów (%) N 3 0 
Jeżeli autor publikacji wyróżnia warstwy B1(S1), B2(S2) to należy uzupełnić pola z tabeli 46 (Cov_shrub1), 47 (Cov_shrub2). W 
przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” 

dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego 

http://synbiot.uni.wroc.pl/
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jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 20 

19 Cover herb layer (%) Pokrycie warstwy zielnej (%) N 3 0 

Pokrycie warstwy zielnej (%).W zbiorowiskach segetalnych (upraw rolnych) pokrycie chwastów odpowiada pokryciu roślin 

zielnych (herb layer). W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. 

Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku 

pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 60 

20 Cover mosses layer (%) Pokrycie mszaków (%) N 3 0 

Pokrycie mszaków (%).Uwaga: pokrycie mszaków w zdjęciach nie oznacza, że mszaki były identyfikowane przez autora i 
wpisane na listę florystyczną zdjęcia. W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać 

wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w 

przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 10 

21 Cover lichen layer (%) Pokrycie porostów (%) N 3 0 

Pokrycie porostów (%). Uwaga: pokrycie porostów w zdjęciach nie oznacza, że porosty były identyfikowane przez autora i 
wpisane na listę florystyczną zdjęcia. W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać 

wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w 

przypadku pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 50 

22 Cover algae layer (%) Pokrycie glonów (%) N 3 0 
Pokrycie glonów (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. 

Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku 

pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 10 

23 Cover litter layer (%) Pokrycie nekromasy (%) N 3 0 
Pokrycie nekromasy (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. 

Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku 

pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 20 

24 Cover open water (%) Pokrycie tafli wody (%) N 3 0 
Pokrycie tafli wody (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. 
Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku 

pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 10 

25 Cover bare rock Pokrycie skał (%) N 3 0 
W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 

„Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, 
zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. 

26 Height (highest) trees (m) Wysokość drzew A1/T1 (m) N 2 0 Wysokość drzew A1 (T1). Przykład: 35 

27 Height (lowest) trees (m) Wysokość drzew A2/T2, A3/T3 (m) N 2 0 Wys. drzew A2 (tT2), A3 (T3) (m). Przykład: 5 

28 Height (highest) shrubs (m) Wysokość krzewów B1/S1 (m) N 4 1 Wysokość krzewów B1 (S1) (m). Przykład: 4 

29 Height (lowest) shrubs (m Wysokość krzewów B2/S2 (m) N 4 1 Wysokość krzewów B2 (S2) (m). Przykład: 1 

30 
Aver. height (high) herbs 

(cm) 

Średnia wysokość (wysokich) roślin 

zielnych (cm) 
N 3 0 

Średnia wysokość roślin zielnych (cm). Przykład: 70 

31 
Aver. height (lowest) herbs 

(cm) 

Średnia wysokość niskich roślin 

zielnych (cm) 
N 3 0 

Wysokość roślin zielnych (cm). Przykład: 10 

32 Maximum height herbs (cm) 
Maksymalna wysokość roślin zielnych 

(cm) 
N 3 0 

Wysokość roślin zielnych (cm). Przykład: 100 

33 
Maximum height 

cryptograms (cm) 
Wysokość warstwy mszystej (cm) N 3 0 

Wysokość warstwy mszystej (cm). Przykład: 4 

34 Mosses identified (Y/N) Obecność mszaków w zdjęciu C 1 0 Jeżeli autor publikacji odnotował mszaki wpisać Y (skrót od ang. słowaYes), jeżeli nie – N (skrót od ang. no). Przykład: Y 

35 Lichens identified (Y/N) Obecność porostów w zdjęciu C 1 0 Jeżeli autor publikacji odnotował porosty wpisać Y (skrót od ang. słowaYes), jeżeli nie – N (skrót od ang. no). Przykład: N 

36 Remarks Uwagi/Literatura C 256 0 

Do pola Remarks należy wpisać wyłącznie pozycję literaturową wg. schematu: Nazwisko Imię (pierwsza litera). Rok. Tytuł. 

Czasopismo tom(zeszyt): strony. Uwaga zawsze podajemy pełne tytuły czasopism. Przykłady:  
1) Borysiak J. 1985. Zespół jarzębiny Athyrio-Sorbetum Ass. nova w strefie górnej granicy lasu masywu Babiej Góry 

(Beskid Zachodni). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B - Botanika 36: 115-133. 

2) Kącki Z., Czarniecka M., Swacha G. 2013. Statistical determination of diagnostic, constant and dominant species of 
the higher vegetation units of Poland. Monographiae Botanicae 103: 1-267. 

3) Kępczyński K., Wilkoń-Michalska J. 1967. Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatów Wielka Kępa 

Ostromecka i Las Mariański. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, sect. D - Botanica 7(6): 1-55. 
4) Kuczyńska I., Macicka T. 1984. Zbiorowiska leśne wschodniej części Gór Kamiennych. Acta Universitatis 

Wratislaviensis 553. Prace Botaniczne 27: 79-119. 

5) Pender K. 1991. Ocena stanu roślinności w rezerwatach lasów bukowych: w Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim i 
Wale Trzebnickim. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 4: 81-90. 
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6) Prajs B. 2010. Rezerwaty kserotermiczne w dolinie Płoni - problemy ochrony siedlisk kserotermicznych na terenach 

rolniczych. [W:] Ratyńska H., Waldon B. (ed.) Ciepłolubne murawy w Polsce : stan zachowania i perspektywy 
ochrony. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 260-272. 

7) Sokołowski A.W. 1990. Roślinność rezerwatu Głuszec w Puszczy Białowieskiej. Ochrona Przyrody 47: 111-157. 

8) Świerkosz K. 1994. Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. Część II. 
Zbiorowiska nieleśne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13(2): 37-53. 

37 Province Region C 3 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Podział na województwa. 

38 NOTES Notatki C 250 0 
Dodatkowe notatki dotyczące opisu siedliska (położenie w przestrzeni, aspekt fenologiczny, informacje o terminie zebrania 
danych etc.) lub informacje techniczne. 

39 VEG_UNIT Pełna nazwa jednostki C 250 0 

Pełna nazwa jednostki syntaksonomicznej (najczęściej tytuł tabeli). Należy podać pełna nazwę jednostki syntaksonomicznej wraz 

z autorem (jeżeli w nagłówku tabeli brak informacji o autorze nazwy danej jednostki, informacji tą można odszukać w tekście 
publikacji – najczęściej w wykazie syntaksonów). W przypadku gdy autor wyróżnia wariant zespołu, informację ta należy podać 

po myślniku. Przykład: Molinion Koch 1926 – variant with Carex panicea 

40 FORMATION Typ roślinności  C 20 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Typ roślinności: Forest, Shrubs, Grassland, Aquatic vegetation etc. 

41 VEG_CL Przynależność do klasy ES C 10 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Przynależność do klasy zgodnie z polskim Expert System. 

42 VEG_O Przynależność do rzędu C 10 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Przynależność do rzędu zgodnie z polskim Expert System. 

43 VEG_ALL Przynależność do związku ES C 10 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Przynależność do związku zgodnie z polskim Expert System. 

44 VEG_ASS Przynależność do zespołu ES C 10 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Przynależność do zespołu zgodnie z polskim Expert System. 

45 COV_CROP Pokrycie rośliny uprawnej (%) N 3 0 

Pokrycie rośliny uprawnej (%) = pokrycie warstwy zielnej c/hl w przypadku zbiorowisk segetalnych (pól uprawnych). W 
przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” 

dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku pokrycia znikomego, zapisanego 

jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 100 

46 COV_SHRUB1 Pokrycie krzewów B1/S1 (%) N 3 0 
Pokrycie krzewów B1/S1 (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. 

Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku 

pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 10 

47 COV_SHRUB2 Pokrycie krzewów B2/S2 (%) N 3 0 
Pokrycie krzewów B2/S2 (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. 
Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku 

pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 10 

48 COV_TREEA1 Pokrycie drzew A1/T1 (%) N 3 0 
Pokrycie drzew A1/T1 (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. 
Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku 

pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 40 

49 COV_TREEA2 Pokrycie drzew A2/T2 (%) N 3 0 
Pokrycie drzew A2/T2 (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. 
Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku 

pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 5 

50 COV_TREEA3 Pokrycie drzew A3/T3 (%) N 3 0 
Pokrycie drzew A3/T3 (%).W przypadku gdy zamiast wartości liczbowej wpisany jest „+” do pola należy wpisać wartość 1. 

Jednocześnie w polu nr 38 „Notes” dodać adnotację o przyjętym zapisie pokrycia. Cover + = 1 (postąpić identycznie w przypadku 
pokrycia znikomego, zapisanego jako „zn.”: Cover zn. = 1. Przykład: 5 

51 AGE_CLASS Klasa wiekowa drzewostanu C 4 0 Klasa wiekowa drzewostanu. Przykład klasy wiekowej: IVa 

52 AGE_TREES Wiek drzewostanu w latach N 3 0 Wiek drzew w latach. Przykład dla wieku drzew (w latach): 80 

53 MAX_DIAM Maksymalna średnica drzew (cm) N 3 0 
Maksymalna średnica drzew (cm). Jeżeli wartość w publikacji wyrażona jest w innej jednostce należy ją przeliczyć na cm. 

Przykład: 130 

54 MEAN_DIAM Przeciętna średnica drzew (cm) N 3 0 
Przeciętna średnica drzew (cm). Jeżeli wartość w publikacji wyrażona jest w innej jednostce należy ją przeliczyć na cm. 

Przykład: 50 

55 TREE_AVG Średnia wysokość drzew (m) N 2 0 
Średnia wysokość drzew (nie mylić z polami nr 26 - wysokość drzew w warstwie A1/T1 oraz 27- wysokość drzew w warstwach 

A2/T2, A3/T3. Przykład: 20 

56 WAT_DEPTH Głębokość wody (cm) N 4 0 
Głębokość wody jeziora, rzeki, zbiornika wodnego etc. (cm) – nie mylić z poziomem wody gruntowej – pole „Groundwat”(pole 
nr 57). Uwaga! Jeżeli w publikacji wartość podana jest w metrach należy przeliczyć ją na cm. Przykład: 50 

57 GROUNDWAT Głębokość lustra wody (cm) N 3 0 

Głębokość wód zaskórnych (syn. wody przypowierzchniowe, wody wierzchówki, wody gruntowe) – nie mylić z głębokością 

jeziora, rzeki, zbiornika wodnego etc. (pole nr 56). Uwaga! Jeżeli w publikacji wartość podana jest w metrach należy przeliczyć 

ją na cm. Przykład: 100 

58 LAND_USE Użytkowanie terenu C 30 0 
Użytkowanie terenu. Uwaga! Dotyczy tylko łąk, pastwisk, muraw oraz innych użytków rolnych (pola). Przykłady: Managed, 

Unmanaged, Mown, Grazed, Ploughed 
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59 LOCALITY Miejscowość C 40 0 

Miejsce wykonania zdjęcia - nazwa najbliższej miejscowości (bez polskich znaków!). Dla zdjęć wykonanych w obrębie 

rezerwatu lub jeziora zawsze podajemy jego nazwę z dopiskiem nat. res. (dla rezerwatu) oraz lake (dla jeziora), np.: Zimna Woda 
nat. res., Mamry lake. W osobliwych przypadkach (brak osad ludzkich w pobliżu – np. góra Krzemień w Bieszczadach) należy 

wpisać nazwę góry, parku narodowego itp. Dla długich nazw >40 znaków można stosować skróty: Bieszczadzki PN 

(Bieszczadzki Park Narodowy, PK Dolina Bystrzycy (Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy). UWAGA: Jeżeli w zdjęciu brakuje 
informacji na temat lokalizacji danych należy poszukać w publikacji (najczęściej w rozdziale metody). Często w tabeli podawane 

są jedynie skróty miejscowości – ich rozwinięcia należy poszukać w tekście lub pod tabelą fitosocjologiczną. Przykład: 

Wroclaw 

60 COMP Oddział leśny C 3 0 Oddział leśny (z angielskiego Compartment). Przykład: 50 

61 SUB_COMP Wydział leśny C 3 0 Wydzielenie leśne (z angielskiego Sub-compartment). Przykład: f 

62 LATITUDE Szerokość geograficzna N 10 7 
Szerokość geograficzna w formacie dziesiętnym. Uwaga: należy precyzyjnie lokalizować zdjęcia w przestrzeni za pomocą 

opisów lokalizacji lub map sytuacyjnych zamieszonych w publikacji. Często dokładny opis lokalizacji znajduje się w tekście 

publikacji. Przykład: 51.1186006 

63 LONGITUDE Długość geograficzna N 10 7 
Długość geograficzna w formacie dziesiętnym. Uwaga: należy precyzyjnie lokalizować zdjęcia w przestrzeni za pomocą opisów 

lokalizacji lub map sytuacyjnych zamieszonych w publikacji. Często dokładny opis lokalizacji znajduje się w tekście publikacji. 

Przykład: 16.8317522 

Uwagi do pól latitude & longitude: narzędzie do namierzania lokalizacji w programie Turboveg – „Geo-reference using google maps”. UWAGA: należy precyzyjnie lokalizować zdjęcia w przestrzeni za pomocą opisów lokalizacji lub 

map sytuacyjnych zamieszonych w publikacji. Współrzędne podawane są w formacie dziesiętnym dd z dokładnością do 7 miejsc po przecinku: przykład: latitude: 51.1162110 longitude: 15.2947180. UWAGA: separatorem jest „kropka”, 

używanie przecinka spowoduje błąd i zamknięcie programu. Aby przeliczyć współrzędne z formatu dms (degrees, minutes, seconds) można skorzystać z arkusza kalkulacyjnego excel zamieszczonego na stronie: 

http://geo.ur.krakow.pl/?show=poradnik&poradnik=1 UWAGA: niektóre nazwy miejscowości są bardzo częste w Polsce. Np. Istnieje 9 miejscowości o nazwie Ameryka. W takiej sytuacji pomocne jest sprecyzowanie lokalizacji poprzez 
dopisanie po przecinku nazwy województwa, powiatu, gminy, np.: Ameryka, lubelskie lub Ameryka, warmińsko-mazurskie. Bez doprecyzowania Google Maps może odnaleźć inną Amerykę niżbyśmy chcieli. Inne przydatne narzędzia w 

lokalizowaniu pozycji geograficznej: www.mapa.szukacz.pl, www.geoportal.gov.pl/, program Google Earth (instalacja programu: http://www.google.pl/intl/pl/earth/). Na tronie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ możliwe jest odszukanie 

obszarów chronionych (rezerwaty, parki narodowe krajobrazowe, obszary Natura 2000) jak również obszarów administracyjnych do poziomu gminy. 

64 GEO_SOURCE Precyzyjność namierzania C 3 0 
Precyzyjność namierzania lokalizacji zdjęcia fitosocjologicznego. GPS –lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych została namierzana 

za pomocą urządzenia nawigacyjnego GPS, Map – lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych została namierzona poprzez odczytanie z 

mapy Google Maps, Mapa Szukacz, Google Earth, Geoserwis GDOŚ. Przykład: Map 

65 ALT_MAP  Wysokość n.p.m. odczytana z map N 4 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Wysokość n.p.m.: wartość odczytana z map WorldClim. Przykład: 300 

66 PH_MAP Wartość pH odczytana z map N 4 2 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Wartość pH odczytana z map WorldClim (lub innego źródła). 

67 PH_H20 Wartość pH w wodzie N 4 2 pH mierzone w H20 (przeczytać metody) - podajemy zawsze gdy informacja o pH jest dostępna w publikacji. Przykład: 6.50 

68 PH_KCL Wartość pH w KCl N 4 2 pH mierzone w KCl (przeczytać metody) - podajemy zawsze gdy informacja o pH jest dostępna w publikacji. Przykład: 6.50 

69 SOIL_TYPE Typ gleby/opis gleby C 200 0 

Wszystkie informacje odnośnie warunków glebowych panujących w miejscu wykonania zdjęcia fitosocjologicznego. UWAGA: 

nie podawać ogólnych informacji dla obszaru badań, lecz do konkretnego punktu gdzie wykonano zdjęcie fitosocjologiczne. 

Przykład: Gleby brunatne kwaśne (pH ok 4. próchnica-moder). 

70 SOIL_MAP Typ gleby odczytany z map C 50 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Typ gleby odczytany z map. 

71 MEAN_TEMP Średnia roczna temperatura (C°) N 4 1 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Średnia temperatura roczna odczytana z map WorldClim (lub innego źródła). 

72 MEAN_PREC Średni opad deszczu (mm) N 6 1 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Średni opad atmosferyczny odczytany z map WorldClim (lub innego źródła). 

73 ENTERED_BY Zdigitalizowane przez C 50 0 
Nazwisko i imię osoby, która wprowadziła zdjęcie + data wg. schematu rok-miesiąc-dzień. Podajemy tą samą datę dla wszystkich 

po zakończeniu digitalizacji danej publikacji. Przykład: Swacha Grzegorz 2014-06-15 

74 TAXA_1 Gatunek niezidentyfikowany_1 C 100 0 

W przypadku braku gatunku na liście florystycznej (species list) postępujemy w następujący sposób: W polu Taxa_1 wpisujemy 

gatunek zastępczy który wprowadziliśmy do zdjęcia a po znaku równości gatunek docelowy, np.: Rubus sp. = Rubus caesius 

(Rubus sp. to gatunek zastępczy, natomiast Rubus caesius to gatunek docelowy – podany w oryginalnej pracy). Uzupełniamy pola 
Taxa 1-5 dla każdego zdjęcia, w którym został wprowadzony gatunek zastępczy. Po dodaniu Rubus caesius przez administratora 

bazy do listy florystycznej istnieje możliwość zastąpienia gatunku zastępczego (Rubus sp.) na gatunek docelowy - Rubus caesius. 

Poprawienie wpisów z pól TAXA1-TAXA5 leży w obowiązkach administratora bazy. UWAGA: Należy nie ingerować w listę 
florystyczną, ponieważ staje się ona niekompatybilna z listą PVD, przez co transfer danych bywa utrudniony. O braku gatunków 

w liście florystycznej należy informować administratora bazy. W takim przypadku do listy dodawany jest nowy gatunek, a 

uaktualniona lista trafia na stronę bazy http://  do zakładki DANE TECHNICZNE. Przykład: Rubus sp. = Rubus caesius 

75 TAXA_2 Gatunek niezidentyfikowany_2 C 100 0 Patrz pole nr 74. Przykład: Rubus sp. = Rubus caesius 

76 TAXA_3 Gatunek niezidentyfikowany_3 C 100 0 Patrz pole nr 74. Przykład: Rubus sp. = Rubus caesius 

77 TAXA_4 Gatunek niezidentyfikowany_4 C 100 0 Patrz pole nr 74. Przykład: Rubus sp. = Rubus caesius 

78 TAXA_5 Gatunek niezidentyfikowany_5 C 100 0 Patrz pole nr 74. Przykład: Rubus sp. = Rubus caesius 

http://www.mapa.szukacz.pl/
http://www.geoportal.gov.pl/
http://www.google.pl/intl/pl/earth/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://synbiot.uni.wroc.pl/
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79 REL_FIELD Numer zdjęcia w terenie C 6 0 Numer zdjęcia w terenie. Nie mylić z numerem kolejnym zdjęcia w tabeli – pole nr 6. Przykład: 101 

80 DUPLICATE Duplikat zdjęcia nr XXX N 6 0 
Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Duplikat zdjęcia nr XXX. Za duplikat przyjmuje się zdjęcie z później 

opublikowanej pracy. 

81 DATE_APX Przybliżona data C 1 0 

W przypadku braku daty wykonania zdjęcia należy wpisać do pola nr 9 „DATE” wyłącznie rok publikacji, natomiast w polu 

„Notes” wpisać Date = date of publication, Gdy podany jest zakres wykonywania zdjęć (np. 1960-1963) za datę wykonania 

zdjęcia przyjmujemy najstarszą datę tj. 1960. Dla wszystkich zdjęć z przybliżonym rokiem wykonania wpisujemy „Y” w polu 
DATE_APX a w polu „Notes” należy podać zakres wykonania zdjęć: Period of data collection: 1960-1963. 

W przeciwnym razie nie uzupełniamy pola (tj. nie wpisujemy wartości N). 

82 AREA_APX Przybliżona powierzchnia zdjęcia C 1 0 

Przybliżona powierzchnia zdjęcia fitosocjologicznego uzyskana na podstawie informacji ustnej autora lub ogólnego zakresu 

powierzchni podanego w publikacji. W przypadku gdy autor podaje zakres powierzchni np. „zdjęcia wykonano na powierzchni 
od 50-100m2” w pole nr 11 „Relevé area” wpisujemy najwyższą wartość (w tym przypadku 100), natomiast w polu „Notes” 

podajemy informację o zakresie powierzchni: Releve area 50-100m2. Do pola AREA_APX wpisujemy Y w przypadku przyjęcia 

przybliżonej wartości powierzchni zdjęcia. W przeciwnym razie nie uzupełniamy pola (tj. nie wpisujemy wartości N). 

83 AREA_LACK Brak powierzchni zdjęcia w publikacji C 1 0 W przypadku braku powierzchni dla danego zdjęcia należy uzupełnić pole „X”. Przykład: X 

84 EVA1 Obecność zdjęcia w bazie EVA1 C 1 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Wartość Y oznacza, że zdjęcie znajduje się w bazie EVA. 

85 EVA2 Obecność zdjęcia w bazie EVA2 C 1 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Wartość Y oznacza, że zdjęcie znajduje się w bazie EVA. 

86 EVA3 Obecność zdjęcia w bazie EVA3 C 1 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Wartość Y oznacza, że zdjęcie znajduje się w bazie EVA. 

87 RELEVE_OLD Stary numer zdjęcia N 6 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). 

88 RELEVE_TV Numer zdjęcia N 6 0 Nie uzupełniać (uzupełnia administrator bazy). Powtórzona wartość pola nr 1 – Relevé number 

OBJASNIENIA DO TABELI: TYPE: C – tekst; N – wartość numeryczna; LEN – długość wiersza; DEC – liczba znaków po przecinku (uwaga: w długość wiersza wliczany jest również separator „.”) 

 

 
 


