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• S pribúdajúcim množstvom fytocenologických, ekologických a taxonomických dát a 
údajov vyvstala potreba ich adekvátnej archivácie a následnej možnosti ich ďalšieho 
spracovania. 

História

• V rámci aktivít európskych fytocenológov a botanikov v rámci iniciatívy „European 
Vegetation Survey“ (Rodwell et al. 1995) bol v 90. rokoch minulého storočia vytvorený 
databázový program Turboveg (Hennekens 1995), ktorý sa v novej verzii pre Windows –
Turboveg for Windows (Turbowin) stal oficiálnym databázovým programom pre 
vkladanie, archiváciu a ďalšie spracovanie fytocenologických zápisov vo viac ako 25 
krajinách sveta (Hennekens & Schaminée 2001). 
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Pomer počtu fytocenologických zápisov 
z horských oblastí k pomeru ostatných 
zápisov uložených v databáze

Number of All-publ HA-publ All-unpubl HA-unpubl Total
relevés 30469 8160 18475 2301 48944
references 1122 290 - - 1122
authors 587 125 51 30 587

Variable Percentage of missing values
Year of sampling 8.6 %
Plot size 13.7 %
Altitude 6.0 %
Herb layer cover 24.2 %
Cryptogam layer cover 22.3 %
At least one of the above values is missing 42.7 % 

Without geology 68 % (77 % in whole SNVD)
Without coordinates 31 % (15 % in whole SNVD)

Percento chýbajúcich dát 
v „horskej časti“ databázy

Počty zápisov, 
bibliografiockých zdrojov 
a autorov  v SNVD

Zopár faktov
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Využitie vegetačnej databázy
• Fytocenológia – vegetačné prehľady, chorologické štúdie, nadregionálne syntézy, 

zmeny v čase a priestore
• Ekológia – analýzy rôznych env. premenných v závislosti od lokalizácie jedn. zápisov
• Geografia – GIS analýzy na úrovni napr. Corine landcover jednotiek
• Taxonómia – rozšírenie jedn. taxónov
• ŠOP, EEA – mapovanie biotopov, distribúcia jedn. druhov a vegetačných typov



• Databázový program Turboveg for Windows predstavuje „živý“, neustále sa vyvíjajúci 
nástroj na uchovávanie, spracovávanie a prezentáciu fytocenologických zápisov 

• Chceli by sme zdôrazniť niektoré doposiaľ nepoužívané, resp. nové funkcie a 
poukázať na možnosti využitia Turbovegu nielen pri klasifikácii vegetácie, ale aj pri 
inventarizačných výskumoch, vytváraní červených zoznamov na regionálnej aj 
národnej úrovni, ekologických analýzach a pod. 



Okrem štandardných polí zaznamenávajúcich údaje o použitej škále, nadmorskej 
výške, orientácii, lokalite atď., pribudli v poslednom čase kódované polia s výberom:

• orografického celku podľa podkladovej mapy databanky fauny Slovenska (1983) –
Orography

• geologického subtrátu – Petrology

• typu reliéfu – Relief [steep slope (strmý svah), convex ridge/slope (konvexný 
hrebeň/svah), flat ridge (plochý hrebeň), gentle slope (mierny svah), flat bottom (ploché 
dno), depression (depresia), moist depression (vlhká depresia), watterlogged 
depression (zamokrená depresia), avalanche glen (lavínový žľab);

• typu biotopu podľa Katalógu biotopov Slovenska (Stanová & Valachovič 2002) –
Biotope, 

• typu pôdy – Soil type [clayey (ílovitá), loamy (hlinitá), sandy (piesčitá), gravely 
(štrkovitá), stony (ka-menistá), scree (sutina), rock (skala), organic (organická); 

• pôdnej jednotky podľa Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska 
(Šály et al. 2000) – Soil unit



• Význam univerzálne vypĺňaných kódovaných polí je v zjednotení vkladania 
jednotlivých údajov, ktoré predovšetkým uľahčujú vyhľadávanie v databáze (polia 
Orography, Petrology a pod.), ako aj rôzne ekologické analýzy (Relief, Soil type).

• Možnosť zadávania fytocenologických zápisov s uvedením biotopu, v ktorom bol zápis 
alebo druh zaznamenaný, otvára možnosť použitia programu (a teda aj dát 
v ňom uložených) aj v ďalších odvetviach, akými sú napr. štátna ochrana prírody. 



• Z málo používaných funkcií by sme radi vyzdvihli nahrádzanie položiek v jednotlivých 
poliach údajmi z iných polí cez funkciu Replace item–Replace with data from other item, 
ktorú využijú najmä tí z nás, ktorí si neustále zamieňajú zemepisnú šírku (Latitude) so 
zemepisnou dĺžkou (Longitude) a zle vložené údaje musia opätovne vpisovať do 
databázy. 



• Rovnako praktická je funkcia nahrádzania údajov v hlavičkách jednotlivých zápisov cez 
funkciu Free format header data table, ktorú nájdete na paneli nástrojov pod príkazom 
Import, ktorým môže užívateľ importovať do databázy hlavičkové dáta v excelovskom 
formáte [napr. vyhľadané súradnice exportované z programu ArcGIS (Esri 2005)] bez 
potreby ich manuálneho vpisovania. 



• V súvislosti s rozšírením rôznych interdisciplinárnych štúdií a prepojením vegetačných 
a floristických dát s dátami pedologickými, geologickými, klimatickými a pod. je veľmi 
praktickou funkciou priame vytvorenie vrstvy (.shp file), ktorú je možné zobraziť v 
podobe mapového výstupu, resp. ďalej analyzovať v programe ArcGIS (Esri 2005)



Funkcia Export–Shapefile



Sklon



Zrážky

Aspekt Teploty

Oslnenie georeliéfu v marci



Obdivovateľov a užívateľov podrobných leteckých fotografií určite poteší možnosť 
rýchleho zobrazenia lokalít zápisov v programe Google Earth (http://earth.google.com/) 
– funkcia Export–Google Earth, prípadne možnosť jednoduchého získania 
geografických súradníc na základe mapových podkladov a leteckých záberov taktiež 
v programe Google Earth – funkcia Edit–Geo-referencing with Google Earth. 





• Najnovšie pribudla v programe funkcia na generovanie herbárových etikiet (Export-
Herbarium etikette from template), ktorá umožňuje exportovať vybrané hlavičkové dáta 
pre zvolené druhy z jednotlivých zápisov v tvare, na aký sme zvyknutí z predtlačených 
herbárových etikiet s hlavičkou konkrétnej inštitúcie a flóry, z ktorej bol taxón zberaný. 



• Pre tých, čo vo svojich ekologických analýzach používajú Ellenbergove indikačné 
hodnoty (Ellenberg et al. 1992) ako nepriamy odhad faktorov prostredia, bude užitočná 
funkcia Edit-Add ecological indicator values, pomocou ktorej priradíme priemerné 
ekologické indikačné hodnoty k jednotlivým zápisom (k dispozícii sú tiež 
komplikovanejšie výpočty mediánu a pod.). 

• Vypočítané hodnoty sa automaticky priradia ako samostatný stĺpec/stĺpce za posledné 
polia v databáze, následne ich môžeme exportovať ako súbor programu Excel a ďalej 
analyzovať adekvátnym štatistickým programom. 



• Prispôsobenie štruktúry databázy svojim potrebám, kompatibilita jednotlivých 
národných druhových zoznamov navzájom pomocou vytvorenia vlastného zoznamu 
druhov (cez funkciu Export–Standard XML file) a rozšírené používanie tohto programu 
vo viac ako 25 krajinách sveta vytvára podmienky pre jeho mnohoraké využitie. 
Množstvo podporovaných formátov pri exporte dát umožňuje spoluprácu 
s najpoužívanejšími softvérmi vo vegetačných vedách [napr. Canoco (ter Braak 
& Šmilauer 2002); Juice (Tichý 2002), Syntax 2000 (Podani 2001)]. 



• Napriek tomu, že program bol primárne vyvinutý pre spravovanie fytocenologických 
a vegetačných dát, pomocou voľby Cover abundance scale vo forme prezencie 
a absencie môžeme do programu vkladať aj jednotlivé floristické dáta. 

• Toto ocenia najmä tí botanici, resp. taxonómovia, ktorí majú množstvo samostatných 
floristických údajov bez zdokumentovania fytocenologickým zápisom, 
predovšetkým o vzácnych, ohrozených alebo inak významných taxónoch našej flóry 
(napr. výškové maximá a minimá vybraných druhov). 

• Pri takto jednotlivo vložených údajoch s informáciou o prezencii/absencii
zaznamenaného taxónu (resp. skupiny taxónov – často sa popri významnom druhu 
zaznamenajú aj niektoré ďalšie sprievodné druhy) 

a vyplnením základných polí akými sú dátum, orientácia, lokalita, GPS súradnice, 
prípadne syntaxón, typ biotopu, sklon a pod.,

sa takéto dáta stávajú plne kompatibilné s dátami uloženými v Centrálnej databáze 
fytocenologických zápisov 

(údaje o takmer 3000 druhoch a širšie chápaných taxónoch vyskytujúcich sa na 
Slovensku, cf. Jarolímek & Šibík 2008) a umožnia tak ďalšie analýzy a grafické výstupy 
v podobe mapových podkladov prezentujúcich rozšírenie jednotlivých druhov, 
červených zoznamov, analýzy vertikálneho rozšírenia a pod. 



• Na základe štatistického spracovania dát uložených v slovenskej národnej 
vegetačnej databáze – SNVD, sme stanovili pomocou štatisticky definovaného 
koeficientu vernosti väzbu určitých, diagnosticky významných druhov cievnatých 
rastlín, machorastov a lišajníkov na vyššie vegetačné jednotky – zväzy a triedy, 
vyskytujúce sa na Slovensku.

• Okrem diagnostických druhov boli stanovené aj druhy konštantne sa vyskytujúce 
v jednotlivých vyšších syntaxónoch a druhy dominantné. 



Spracovanie vegetačného prehľadu Slovenska



Verzia databázového programu pre vreckové počítače (PDA, Pocket PC, Palmtop) –
TurbovegCE (Hennekens & Dirkse 2008) je vhodná na zadávanie dát do elektronickej 
podoby priamo v teréne, s možnosťou priameho pridávania fotografickej dokumentácie 
resp. rôznych poznámok. 



Veríme, že rozšírenie používania programu Turboveg for Windows a hlavne využívania 
čo najväčšieho spektra funkcií, ktoré nám poskytuje, prispeje k zveľadeniu vegetačnej 
databázy a následne 

• ku skvalitneniu výstupov v podobe rozsiahlych štatistických analýz,
• syntaxonomických revízií,
• zisťovania ekologických väzieb jednotlivých druhov,
• vertikálnej distribúcie a pod. 

To, ako dôkladne bude každý jednotlivec vkladať svoje resp. publikované zápisy do 
databázy, bude priamo vplývať na celkovú kvalitu dát sústredených v databáze a na ich 
ďalšie možnosti využitia a najmä na to, do akej miery budú výsledky získané na základe 
analýzy dát z databázy, zodpovedať realite.



http://www.synbiosys.alterra.nl/turboveg/

http://ibot.sav.sk/cdf/index.html

Dôležité odkazy

http://www.sci.muni.cz/botany/juice/
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