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Zasnova biolo�kega informacijskega sistema in programski paket
ter podatkovna zbirka FloVegSi

Andrej Seli�kar, Toma� Seli�kar

Kje so do sedaj v Sloveniji na�li velikega noènega pavlinèka, ali raste kje blizu mojega doma
�marnica ali smrekov gozd, kak�na je raz�irjenost usnjatega kre�ièa, katere rastline cvetijo meseca
maja, kak�na so znaèilna rasti�èa navadne potonike? Odgovore na tak�na in podobna vpra�anja je
posku�al najti �e marsikdo. Iskanje je bilo vèasih uspe�no, drugiè je ostalo nepojasnjeno. Kako z
zdru�evanjem informacij o rastlinskih in �ivalskih vrstah, rastlinskih zdru�bah ali habitatih v enotne
podatkovne zbirke olaj�amo naporno iskanje po knjigah, herbarijskih zbirkah in kak�no orodje pri
tem potrebujemo je opisano v prispevku. Kot mo�na oblika povezovanja je predstavljena zamisel o
vzpostavitvi biolo�kega informacijskega sistema.

Za uspe�no in uèinkovito raziskovalno ter znan-
stveno delo na podroèju naravoslovja je pomembno
sistematièno zbiranje podatkov. Tako zbrani podatki
so osnova za odkrivanje in pojasnjevanje naravnih
zakonitosti. V zadnjem èasu se je pomen sistematiè-
nega zbiranja podatkov o naravi
moèno poveèal, ker se vedno bolj
zavedamo sprememb, ki jih po-
vzroèa èlovek. Dostopne in kar
najbolj popolne informacije o flo-
ri, favni, vegetaciji, habitatnih ti-
pih, ekolo�kih razmerah ali z eno
besedo biotski raznovrstnosti,
omogoèajo zanesljivo oceno tre-
nutnega stanja v doloèenem prosto-
ru in spremljanje morebitnih ka-
snej�ih sprememb. Organiziranje
kompleksnih podatkovnih zbirk ni
samo posledica trenutne usmeritve
v svetu in povezovanja z njim,
ampak je nujno predvsem za uspe-
�no delovanje v domaèi biolo�ki in
naravovarstveni stroki.

delu hranili v obliki rokopisnih bele�k, kartoteènih li-
stkov in drugih rokopisnih evidenc. Z razvojem avto-
matske obdelave podatkov so zaèeli za shranjevanje
uporabljati luknjane kartice in luknjane trakove, ki so
omogoèali hitro razvr�èanje, preverjanje in preproste
statistiène obdelave veèjih kolièin podatkov. V nekaj
letih so kartice zamenjali elektronski raèunalniki, ki
so bili sprva dostopni le velikim podjetjem in veèjim
raziskovalnim organizacijam. Z nadaljnjim razvojem
raèunalni�ke tehnologije so se uveljavili osebni raèu-
nalniki in z njimi mo�nost enotnega zbiranja podatkov.
S pojavom interneta je postala uresnièljiva ideja o
obse�nih podatkovnih zbirkah, do katerih je mo�en
dostop praktièno od koderkoli. Te z ogromno kolièino
informacij omogoèajo nova spoznanja in potrditev mar-
sikatere teorije ali hipoteze.

Prvi zaèetki nastajanja slovenske biolo�ke poda-
tkovne baze segajo v leto 1987, ko so se na pobudo
Biolo�kega in�tituta Jovana Had�ija ZRC SAZU

Pokritost Slovenije z obdelanimi podatki o raz�irjenosti ra-
stlinskih vrst

Programsko okolje paketa FloVegSi z masko za vnos popisov in primerom vnesene-
ga popisa s prikazom lokacije na kartografski podlagi (spodnji levi del slike)

V preteklosti so naravoslovci
podatke zbrane pri raziskovalnem
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 (A. Seli�kar, D. Trpin, B. Vre�) predstavniki Oddelka
za biologijo Biotehni�ke fakultete v Ljubljani (A. Po-
dobnik, T. Wraber), In�tituta za biologijo Univerze v
Ljubljani (M. Palma), Prirodoslovnega muzeja Slove-
nije (N. Praprotnik) in Zavoda SR Slovenije za var-
stvo narave (P. Skoberne) dogovorili za enoten naèin
zajema podatkov. Razmeroma preprosta aplikacija za
vnos, ki sta jo izdelala B. Vre� in P. Skoberne, je bila
pripravljena v programu Steve na osebnih raèunalnikih
Atari, brez mo�nosti direktnega povezovanja podatkov
v skupno bazo. Aplikacija je �e omogoèala izpis her-
barijskih etiket s karto Slovenije in toèko nahajali�èa
in izdelavo arealnih kart z UTM in srednjeevropskimi
kvadranti za Slovenijo in nekdanjo Jugoslavijo. V nekaj
letih je bilo vnesenih veè deset tisoè podatkov. Ka-
snej�i prehod na IBM zdru�ljive raèunal-
nike je prinesel potrebo po prilagoditvi naèi-
na vnosa podatkov. Povsem spontano so se
ob tem porajale ideje o bolj celovitem in
predvsem standardiziranem zajemu poda-
tkov ter o mo�nostih njihove popolnej�e in
bolj transparente obdelave. Leta 1997 je
skupina sodelavcev Biolo�kega in�titutu
Jovana Had�ija in zunanjega programerja
zaèela intenzivneje razvijati programski
paket FloVegSi za zajem floristiènih, vege-
tacijskih in favnistiènih podatkov.

FloVegSi je programski paket, katerega
osnovo predstavlja relacijska baza. Zasno-
vana in pripravljena je v Microsoft SQL
Server-ju, ki poleg zanesljivosti in zmoglji-
vosti omogoèa vnos in dostopnost podatkov
preko interneta. Uporabni�ki vmesnik za

Primer vnosa podatkov o habitatu
(zgornja leva slika), taksonu
(spodnja slika) in kratek opis
taksona, vnesenega v popis
(zgornja desna slika)

Primer zapisa v herbarijski zbirki, s sliko originalne etikete, ki je shranjena
skupaj z ostalimi podatki o herbarijskem primerku in primerom izpisa etike-
te iz programskega paketa FloVegSi

dostop in delo s podatki je pripravljen v pro-
gramih Microsoft Access in Microsoft Vi-
sual Basic. Programski paket omogoèa vnos

in hranjenje razliènih
podatkov o rastlinskih
in �ivalskih skupinah,
rastlinskih zdru�bah,
urejanje in vodenje fi-
ziènih biolo�kih zbirk,
kot so herbariji, zbirke
�ivali (metulji, hro�èi,
pol�i idr. skupine), zbi-
rke literature. Ponuja
razliène mo�nosti obde-

lave in izpisa podatkov, grafiè-
ne prikaze, povezave z aplika-
cijami geografskega informa-
cijskega sistema (GIS), s pro-
gramsk-imi orodji za obdelave
biolo�kih podatkov (Turboveg,
Syntax ...)  in orodji pro-
gramskega paketa Microsoft
Office (Excel, Word)

V okviru podatkovne zbirke
FloVegSi nastajajo zbirke podatkov o raz�irjenosti ra-
stlinskih vrst (vi�je rastline, mahovi, li�aji, glive), ve-
getacije (vegetacij-ski popisi), habitatov, hro�èev,
metuljev, rib, dvo�ivk in plazilcev. Ker je sistem odprt
in nadgradljiv, omogoèa sprotno dodajanje novih
�ivalskih in rastlinskih  skupin in ostalih biolo�kih
podatkov. Trenutno so podatki zbrani v veè kot 300
medsebojno povezanih tabelah, v katerih je zbranih
preko 700.000 zapisov.        Najobse�nej�a je zbirka
podatkov o rastlinskih vrstah, v kateri je zbranih preko
310.000 podatkov o raz�irjenosti rastlinskih vrst v Slo-
veniji.

Ena od glavnih prednosti programskega paketa Flo-
VegSi je standardiziran vnos podatkov, ki omogoèa



3

A. & T. Seli�kar:  Zasnova biolo�kega informacijskega sistema in FloVegSi

medsebojno primerljivost in povezlji-
vost podatkov zbranih v podatkovni
zbirki FloVegSi z drugimi podatkov-
nimi zbirkami. S standardiziranim vno-
som podatkov ne prihaja do napak pri
vnosu, hitrej�i je tudi vnos podatkov.

Najpomembnej�i del vsake poda-
tkovne zbirke so podatki, ki jih je po-
trebno vnesti v podatkovno zbirko.
Vnos podatkov o rastlinskih in
�ivalskih vrstah enak za vse skupine.
Vnos zaènemo z opisom popisne plo-
skve (lokaliteta, koordinate, povr�ina
...) in podatki o popisu (avtor popisa,
datum popisa, vrsta popisa ...). Vnos
koordinat in toènost doloèitve lokacije
je zelo pomembna, zato smo pri pri-
pravi programa poskrbeli, da je do-
loèanje koordinat enostavno. Vnos je
mogoè na tri naèine:

1. z vnosom toènih koordinat (v metrih
ali stopinjah)

2. z vnosom strani v Atlasu Slovenije
in oddaljenosti v x in y smeri v mm od levega
spodnjega roba karte

3. z odèitavanjem s kartografskih podlag, vgrajenih
v programski paket (od merila 1:1.500.000 do
ortofoto posnetkov (DOF) v merilu 1:5.000 in
temeljnih topografskih kart v enakem merilu).

Ne glede na naèin vnosa koordinat program izraèu-
na stran v Atlasu Slovenije in polo�aj na listu, sto-
pinjske in Gauss-Krügerjeve koordinate v metrih in
UTM kvadrant ter kvadrant srednjeevropskega karti-
ranja.

Vnosu podatkov o popisni ploskvi sledi opis biva-
li�èa oziroma rasti�èa z opisom �ivljenjskih pogojev.
Zadnji del vnosa predstavlja vnos podatkov o vrstah

na popisni ploskvi z opisom mikroekolo�kih dejav-
nikov znaèilnih za popisano vrsto.

Èe smo nabrali rastlino ali ulovili primerek �ivali,
ponuja program mo�nost neposrednega vnosa poda-
tkov v zbirko (herbarij, zbirka hro�èev idr.). Tako se
izognemo podvajanju dela in napakam pri loèenem
vnosu. Ker so na herbarijskih listkih ali na listkih v
zbirkah �ivali le najbolj osnovne informacije, lahko v
podatkovni bazi brez te�av najdemo �e vse druge po-
datke, ki se nana�ajo na primerek v zbirki.

Pri vnosu podatkov je pomembno, da so vnesene
vse dostopne informacije, vkljuèno s èim bolj toèno

doloèeno lokacijo, saj so le tako uporabni za
razliène analize in obdelave,  npr. za izdelave
atlasov raz�irjenosti, sintaksonomske klasifika-
cije, inventarizacije manj�ih obmoèij, ugota-
vljanje ekologije razliènih rastlinskih in
�ivalskih vrst, fitogeografske, zoogeografske
analize, naravovarstvene �tudije ipd.

Program omogoèa vodenje podatkov o fiziè-
nih biolo�kih zbirkah. Poleg podatkov o gradi-
vu v zbirki, daje mo�nost vodenja evidenc o po-
slanem in prejetem materialu ter o revizijah pri-
merkov v zbirki. Izmenjava podatkov med zbi-
rkami, vodenimi v okviru podatkovne zbirke
FloVegSi je enostavna in hitra. Èe �elimo npr.
prenesti podatke o herbarijski poli, ki smo jo po-
slali iz zbirke ZRC v herbarij Univerze v Lju-
bljani (LJU), je potreben le pritisk na gumb in
vsi podatki se prenesejo iz ene podatkovne zbi-

rke v drugo, skupaj z datumom po�iljanja in imenom

Primer opisa zdru�be iz
seznama sintaksonov s
fotografijo in prikazom
sintaksonomskega sistema

Primer opisa habitatne-
ga tipa iz seznama habi-
tatnih tipov s prikazom uvrstitve v sistem habitatnih tipov
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po�iljatelja. Poleg tega program poskrbi za samodejen
vpis podatka o prejetem materialu v evidenco zbirke v
katero smo poslali material (v tem primeru LJU) in
vpis podatka o poslanem materialu v evidenco zbirke,
iz katere smo poslali material (v tem primeru ZRC).

Drugi, enako pomemben del predstavljajo podatki
o vsebinah, ki jih uporabljamo pri vnosu (metapodatki
oz. podatki o podatkih). To so geografski podatki (po-
datki o dr�avah, pokrajinah, krajih, rekah ...), ekolo�ki
podatki (habitatni tipi, sintaksoni, tipi tal, vremenski
pogoji, antropogeni vplivi ...), podatki o vrstah (opisi,
fotografije, ekolo�ki parametri, sinonimika), podatki
o vna�alcih in avtorjih podatkov (naslovi, �ivljenjepisi
...) idr. Te podatke lahko uporabimo pri razliènih stati-
stiènih obdelavah podatkov o raz�irjenosti vrst in omo-
goèajo standardizacijo vnosa ter ohranjanje podatkov
v izvirni obliki. To je �e posebej
pomembno pri vna�anju podatkov
o vrstah, kjer je pomembno, da je
podatek o imenu vrste vnesen v
obliki, kakr�no je uporabil avtor.
Pri izpisovanju program poskrbi,
da je ime izpisano v obliki, ki
ustreza doloèenemu nomenklatur-
nemu viru.

Za vnos in izpis podatkov o ra-
stlinskih vrstah so na voljo �tirje
seznami vrst �e publiciranih no-
menklaturnih virov (Flora Euro-
paea, Phanart, Register flore Slo-

Primer maske za vnos podatka o rastlinski vrsti v seznam
Mala Flora Slovenije z vnesenimi podatki za vrsto Marsilea
quadrifolia (�tiriperesna marzilka)

Primer maske za vnos podatka o rastlinski vrsti v seznam FloVegSi z vnesenimi
podatki za vrsto Lindernia procumbens (polegla lindernija)

venije in 3. izdaja Male flore Slo-
venije) in trije neobjavljeni sez-
nami (seznam vrst iz programa
Turboveg za DOS, srednjeevrop-
ski seznam vrst iz programa Tur-
boveg za Windows in FloVegSi
seznam vrst, ki zdru�uje vse nave-
dene vire in podatke iz drugih virov

in obsega skoraj 29.000 veljavnih imen in sinonimov
z opisi in slikovnim gradivom). Vsi navedeni seznami
so medsebojno povezani, kar omogoèa izpis vnesenih
podatkov po kateremkoli od na�tetih nomenklaturnih
virov. Iz rdeèih seznamov za Slovenijo in sosednje
dr�ave ali iz seznama endemiènih vrst je pri izpisih
zelo enostavna vkljuèitev tudi teh informacij.

Ko so podatki vneseni v podatkovno zbirko, jih
uporabnik lahko uporabi v najrazliènej�ih oblikah. Brez
dodatnega dela je mogoèe izdelati karte raz�irjenosti
za vnesene vrste (po UTM ali srednjeevropskih kva-
drantih ali toèna nahajali�èa), prikazati podatke v obliki
preglednic (floristièni ali favnistièni popisi, fitoceno-
lo�ke analitiène in sintetiène tabele), skupaj s podatki
o vrsti, ki so �e vneseni v sistemski tabeli za vrsto (npr.
slovensko ime, dru�ino, podatke o ogro�enosti, uvr-
stitvi v evropske direktive, ekolo�ke parametre za vr-
sto ...), izpisati podatke v obliki, ki jo zahteva objava v
doloèeni reviji ali izvoziti podatke v obliki, primerni
za uporabo v GIS aplikacijah, v urejevalnikih besedil
(MS Word), preglednicah (Excel) ali statistiènih oro-
djih (SynTax, Canoco). Pri izpisovanju ima uporabnik
mo�nost izbire nomenklaturnega vira, po katerem �eli
izpisati podatke.

Pred obdelavo podatkov je potrebno najprej po-
iskati ustrezne podatke. V ta namen je v programu pre-
dvidenih kar nekaj mo�nosti. Podatke o lokacijah in
popisih za vrste dobimo s klikom na gumb v seznamu
rastlinskih vrst, podatke o vrstah v izbranem literatur-
nem viru dobimo s klikom na gumb v seznamu litera-
turnih virov, podobno je z vsemi ostalimi standardizi-
ranimi vsebinami. Za zahtevnej�e poizvedbe je pripra-
vljen iskalnik, ki omogoèa iskanje popisov in vrst po
vseh vsebinah, ki smo jih uporabili pri vnosu. Omo-
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Primer srednjeevropske in
UTM karte raz�irjenosti za
vrsto Lindernia procumbens
(polegla lindernija).

Primer enostavne fitocenolo�ke tabele s
slovenskim imenom vrste in oznako
ogro�enosti po Rdeèem seznamu praprot-
nic in semenk in masko z nastavitvami za
pripravo fitocenolo�ke tabele
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Avtorstvo
izdelava aplikacije

Toma� Seli�kar

podatkovni model in vsebina aplikacije
dr. Branko Vre�, Toma� Seli�kar, mag. Andrej Seli�kar

posamezni segmenti vsebine aplikacije
dr. Darinka Trpin (flora), Bo�tjan Surina (flora, vegetacija), mag. Valerija Babij (flora), mag. Tatjana

Èelik (metulji, hro�èi), Alja Pirnat (hro�èi), Vinko �agar (vegetacija), dr. Igor Dakskobler (ve-
getacija), dr. Nina Zupanèiè (geologija), dr. Franc Batiè (li�aji), dr. Bo�idar Drovenik (hro�èi),

dr. Meta Pov� (ribe)

informacije o programu
as@zrc-sazu.si, branevr@zrc-sazu.si, tel.: 01 4706 000

goèa tudi iskanje podrejenih vsebin (npr. iskanje popi-
sov, ki sodijo v doloèeno zdru�bo ali v katerokoli po-
drejeno enoto te zdru�be, ali iskanje vseh vrst, ki so-
dijo v doloèen agregat, sekcijo ali podrod).

Ker se vsi podatki zbirajo v enotni podatkov-
ni zbirki na stre�niku, je pomembna ustrezna
za�èita podatkov. Vsak uporabnik lahko do-
stopa do podatkov, ki jih je sam vnesel, ali do
podatkov kjer je avtor
ali soavtor in do poda-
tkov drugih avtorjev, èe
mu le-ti dovolijo dostop
do svojih podatkov. Edi-
na izjema so objavljeni
literaturni podatki in poda-
tki iz javnih zbirk. Ti so naèe-
loma dostopni vsem upora-
bnikom programskega
paketa FloVegSi.

Z razvojem
medmre�ja se odpi-
rajo neslutene
mo�nosti posredovanja in
iskanja najrazliènej�ih informacij.  Med osno-
vnimi vizijami avtorjev programskega pake-
ta FloVegSi je ponuditi raziskovalcem, ra-
ziskovalnim in izobra�evalnim in�titucijam, za-

vodom za varstvo naravne dedi�èine, prostorskim naèr-
tovalcem, kmetijskim in gozdarskim strokovnim
slu�bam, strokovnim dru�tvom in vsem drugim zain-
teresiranim, orodje za zbiranje in obdelavo biolo�kih

podatkov ter izmenjavo in dostop do biolo�kih po-
datkov in informacij. S povezovanjem nekaterih

raziskovalnih in visoko�olskih organizacij
(Biotehni�ka fakulteta � Oddelek za agrono-
mijo in Odde- lek za gozdarstvo, Pedago-

�ka fakulteta Maribor,
Prirodoslovni muzej
Slovenije, Biolo�ki
in�titutu Jovana

Had�ija ZRC SAZU)
preko aplikacije Flo-

VegSi  v enotno omre�je,
je zaèel nastajati biolo�ki in-

formacijski sistem (BIS).
Struktura BIS-a je she-
matsko prikazana na

sliki, samo delovanje
pa je odvisno od usk-
lajenost vseh èlenov,

ki ga sestavljajo. Kak-
�ne rezultate lahko

prièakujemo? Glede na precej�njo odprtost
sistema, so mo�nosti velike. Morda bi bil

lahko prvi prispevek kompleksen pregled
biotske raznovrstnosti v Sloveniji?


