Az Epicollect 5 adatgyűjtő használata
1. Telepítsd fel az Epicollect 5 szoftver a Google Play vagy az IOS App Store áruházból
2. Jelentkezz be a Google fiókoddal

3. Add hozzá a projektet. Írd be a keresőbe: FHNPI_Onkentes_2018

4. Válaszd ki az FHNPI_Onkentes_2018 projektet

5. Ha valamiért módosítanunk kellett az adatgyűjtőt, akkor találkozhatsz ezzel az ablakkal. Nyugodtan okézd le, a
korábbi adatok nem fognak elveszni.

… és már gyűjthetsz is adatokat. Ehhez nyomd meg az Add entry gombot.

Adatok kitöltése
Először a helyzeted kell meghatározni, ezért nyomd
meg az Update location gombot. Utána kiírja a
koordinátádat és a mérés becsült pontosságát. Ha
lehetséges, akkor igyekezz úgy mérni, hogy a pontosság
10 méter alatt legyen.
A Update location gomb ismételt megnyomásával a
pontosság javulhat!!
Ügyelj arra, hogy a telefonodon a GPS legyen
bekapcsolva!! Ha nincs bekapcsolva a GPS, akkor is meg
tudja határozni a helyzetedet a telefon a mobilhálózat
alapján, de a koordináta pontossága használhatatlan
lesz.
Ha megvan a helyzeted, akkor nyomd meg a Next
gombot.

Az aktuális dátumot automatikusan kitölti a program.
Előfordulhat, hogy egy korábbi megfigyelést mész vissza
rögzíteni, ilyenkor írd át a dátumot.
Kötelező mező!
Ha rendben van a dátum, akkor nyomd meg a Next
gombot.

Írd be a megfigyelt faj magyar vagy latin nevét.
Előfordulhat, hogy a pontos faj nem meghatározható
(pl. még fiatal példány), ilyenkor csak a genus nevet írd
be (pl. Araneus).
Előfordul, hogy nem látod a konkrét fajt, csak azt
észlelted, hogy denevér van a templom padlásán.
Ilyenkor írd be, hogy Denevér vagy Chrioptera.
Kötelező mező, soha ne hagyd üresen!
A terepen használhatsz rövidítést is, de ilyenkor mindig
jelentkezz be a webes felületre és utólag írd be a teljes
fajnevet.

Válaszd ki a megfigyelés/gyűjtés módszerét!
Ez leggyakrabban vizuális (láttam valamit) vagy
akusztikus (hallottam) megfigyelés.
A program felkínál további lehetőségeket is, ha nem
találsz megfelelőt, akkor válaszd az egyéb gyűjtési
módszert és a megjegyzéshez írd be (pl. motoros
lombszívóval történő gyűjtés).

A Számosság mező adja meg, hogy a később megadott
mennyiség mire vonatkozik.
Választható értékek némi magyarázattal:
• jelenlét: Ilyenkor nem adsz meg mennyiséget,
csak jelzed, hogy jelen van az adott faj.
Elsősorban akkor használandó, ha a faj nyomát
észlelted (pl. hódrágás).
• hiány: Akkor kell kiválasztani, ha tudod, hogy az
adott faj ott korábban előfordult, de most már
nincs ott (pl. az erdő szélén volt egy hérics folt,
de rakodót alakítottak ki rajta, ezért kipusztult).
Ha ilyet észlelsz, akkor a megjegyzéshez mindig
írd le a tapasztaltakat.
• pontos hajtásszám: Sok faj (pl. nősziromfélék)
esetében az egyedszám nem állapítható meg,
ilyenkor hajtásszámot adunk meg.
• pontos egyedszám
• becsült hajtásszám (ránézésre)
• becsült egyedszám (ránézésre)
• pontos egyedszám ivaronként
• becsült egyedszám ivaronként (ránézésre)
Az előfordulási állapotot csak akkor kell kitölteni, ha van
értelme. Ha egy elgázolt gyöngybaglyot állatot találsz,
akkor pl. mindenképp töltsd ki.
Választható értékek:
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Szaporító képlet (pete; ikra; tojás), ikra, tojás),
Lárva állapotú egyed
Báb; exuvium; szubimágó; nympha, exuvium, szubimágó,
nympha
Juvenilis egyed
Juvenilis egyed (szaporodási helyén)
Kószáló juvenilis egyed
Adult egyed
Adult egyed (szaporodási helyén)
Kószáló adult egyed
Lábnyom
Zsákmánymaradvány; rágás, rágás,,
Köpet
Lyuk; üreg; telelőkamra, üreg, telelőkamra,
Hordás; túrás; vár, túrás, vár,
Téli tápanyagraktár
Gát
Ürülék
Fészek
Odú
Boly
Hajtásos egyed (növény)
Virágzó egyed (növény)
Terméses egyed (növény)
Tetem
Tetem – természetes halállal
Tetem – áramütött
Tetem – jármű által elütött
Tetem – lelőtt
Tetem – mérgezett
Vedlési maradvány

A mennyiség az egyik legfontosabb adat és a korábban
kitöltött számosság mezővel összefügg.
A pontosan megszámoltad, hogy mennyit láttál, akkor
írd be a pontos értéket és ne töltsd ki az Egyedszám
pontossága mezőt.
Ha becsülted a mennyiséget (pl. 150 tő), akkor írd be a
becsült értéket és ne töltsd ki az Egyedszám pontossága
mezőt.
Ha becsülted a mennyiséget, de nem konkrét számot,
hanem tól-ig értéket (pl. 100-150 tő) akarsz megadni,
akkor az Egyedszám mezőbe írd be a középértéket, az
Egyedszám pontossága mezőbe pedig a +/- mennyi
(jelen esetben 25). Ez azt fogja jelenteni, hogy 125+/-25
tövet figyeltél meg, azaz 100-150 tövet..

A kiterjedésnek elsősorban a növényeknél van értelme.
Írd be, hogy a megfigyelt mennyiség kb.mekkora
területen fordult elő.

Bármilyen megjegyzést írhatsz a megfigyeléshez. Pl.
Laktáló nőstény stb.

A lelőhelyről, esetleg a megfigyelt növényről vagy
állatról fotót vagy videót készíthetsz. Igyekezz

Végül mentsd el a rekordot.

Az adatok feltöltése
A nap végén ne felejtsd el feltölteni az aznapi megfigyeléseidet, így akkor sem vesznek el az adataid, ha a telefonodat
elhagyod vagy vízbe ejted. Volt már ilyen 😊. Figyelj arra, hogy a fotókat és a videókat külön kell feltölteni.

A megfigyelések javítása a projekt weblapján
Keresd fel az Epicollect 5 oldalát (https://five.epicollect.net/), jelentkezz be és válaszd ki a projektet, amiben
dolgoztál.

A View data menübe lépj be.

Itt láthatod a saját adataidat, amelyeket a Map menüben térképen is meg tudsz nézni. Az adatokat az Edit gombbal
tudod szerkeszteni.

A megfigyeléseid exportálása CSV file-ba
Kattintsd a Download gombra, aztán értelemszerűen.

