Vodnik po spletnem sistemu za vnos transektnih
monitoringov za spremljanje metuljev – eBMS
Ta spletni sistem podpira snemanje transektnih monitoringov metuljev.
Uporablja se lahko kjer koli na svetu, čeprav je trenutno prilagojen za uporabo v
Evropi (npr. Uporablja evropski seznam vrst metuljev). Priporočamo, da ga uporabljate tam, kjer je že
vzpostavljen formalni Evropski Program Monitoringa Metuljev za spremljanje stanja vrst. Seznam
držav si lahko ogledate tukaj.
Na kanalu BCE YouTube si lahko ogledate pojasnjevalne videoposnetke korakov, razloženih v tem
priročniku za boljše stiskanje.

Hitri Vodnik:
Preprosti koraki za začetek vnosa podatkov v novi spletni sistem.
1. Registrirajte svoj račun.
2. Za vnos novih transektnih poti ali ogled podrobnosti obstoječih pojdite na ‘Moja Transektna
Območja’. Tu lahko svoj transekt izrišete po odsekih in vključite njegove podrobnosti. Te podatke je
potrebno vpisati samo enkrat.
3. Za vnos podatkov o transektnem popisu pojdite na ‘Moji Transektni Popisi’. Tu boste vnesli
opravljene popise na vaših transektih, zapisali vrste in vremenske razmere.
4. Za pregled podatkov o opaženih vrstah metuljev in vnosov drugih transektov pojdite pod ‘Letno
Poročilo’.
Podrobna navodila, za pomembne dele spletnega sistema, so opisana spodaj. Ključne povezave so
obarvane rdeče. Področja ustreznih spletnih strani so obkrožena z rdečim krogom, npr.
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Nastavitev novega računa
Registracija novega računa preverja e-poštne naslove za zmanjšanje tveganj z neželeno pošto.
Obiščite http://www.butterfly-monitoring.net/ in kliknite ‘Prijava’ (zgoraj desno na domači strani).

1. Vnesite uporabniško ime, svoj e-poštni naslov in ime. Označite časovni pas in državo, katere
del ste. Preglejte pogoje uporabe spletnega mesta in potrdite, da se strinjate z njimi. Za
varnostni preizkus morate vpisati znake prepoznane iz slike. Nato kliknite 'Ustvari nov račun'.

2. Zdaj boste prejeli e-poštno sporočilo za registracijo.
3. To e-poštno sporočilo bo vključevalo naslednje besedilo:
Hvala, ker ste se prijavili na Evropski Program Monitoringa Metuljev. Prijavite se s klikom na to
povezavo ali jo kopirate in prilepite v svoj brskalnik:
http://www.butterfly-monitoring.net/mydata/user/reset/17/1468321218/30vice-mLt67H11Hxp5uw1zR-ltwOrEd20U0X7ETwc.
To povezavo za prijavo lahko uporabite le enkrat. Preusmerila vas bo do strani, kjer lahko
nastavite svoje geslo.
Po nastavitvi gesla se lahko v prihodnje prijavite na
http://www.butterfly-monitoring.net/mydata/user z uporabo:
uporabniškega imena: Vaše uporabniško ime
gesla: Vaše geslo
4. Za potrditev e-poštnega naslova kliknite na povezavo, ki je bila poslana na vaš e-poštni
naslov.
5. Na uradni spletni strani eBMS kliknite ‘Prijavi se’.
6. Na naslednji strani vnesite geslo, za dodatno varnost ga je potrebno vnesti dvakrat. Izberite
želeni jezik in časovni pas. Nato kliknite ‘Shrani’.
Vaš račun je zdaj pripravljen za uporabo
7. Nastavitve vašega računa lahko kadar koli spremenite v zgornjem desnem kotu na spletni
strani s klikom na ‘Moj Račun’ in nato ‘Uredi’.

Povezava obstoječega transekta z vašim računom
1. Če metulje popisujete na že obstoječem transektu, za katerega veste, da je že v sistemu, je
pomembno, da pot transekta ne ustvarite znova. Zahtevek za dostop do vnosa podatkov o
določenem transektu lahko pridobite preko administratorjev spletnega mesta
ebms@ceh.ac.uk.
2. Če si želite ogledati seznam transektov povezanih z vašim računom kliknite ‘Moja Območja’.

Nastavitev novega transektnega območja
Če želite nastaviti nov transekt, morate vnesti podrobnosti območja in narisati transektno pot, zato
imejte podatke na voljo že pred začetkom.
1. Če želite ustvariti novo območje popisa, pojdite v glavnem meniju na Moji Podatki in kliknite na
‘Moja transektni popisi’ in nato ‘Dodaj območje’.

2. Izberite državo, v kateri opravljate transekt. Seznam držav izključuje države, za katere obstaja
uveljavljena shema za spremljanje metuljev, z izjemo Luksemburga, ki ta sistem uporablja kot
svoj glavni sistem za vnos transektnih popisov. Za druge države z uveljavljenim sistemom
spremljanja v Evropi si oglejte tukaj.
3. Vnesite ime svojega transekta.
4. Označite polje Št. Kvad. Na priloženem zemljevidu boste morali poiskati približno osrednjo točko
vašega območja. Če želite poiskati svoje območje na zemljevidu, lahko to storite s pomočjo
iskalnika. S pomočjo priloženih orodij se lahko pomaknete ali povečajte zemljevid. Ko kliknete na
zemljevid, se samodejno izpolni šir/dol za vaš center transektnega območja.
5. Vašemu transektu bo samodejno dodeljena koda območja. Po potrebi lahko to vrednost
spremenite.
6. Vnesite število odsekov za vaš transekt (med 1 in 16).
7. Vnesite širino svojega transekta. Običajno je 5 metrov (2,5 m na vsaki strani), obstaja tudi
možnost med 6 in 10 metrov.
8. Vnesite čim več drugih splošnih podrobnosti območja popisa (ni obvezno).
9. Ko je vaša transektna pot ustvarjena, jo lahko prenesete v različne GIS formate.

Uporabite iskalno polje za iskanje bližnje vasi ali mesta, nato potegnite
zemljevid, da ustvarite center vašega transektnega območja. Če
poznate točno številko kvadranta jo lahko vpišete v polje Ref Kvad na
levi strani.

10. Na dnu kliknite ‘Shrani’.
11. V nadaljevanju boste izrisali pot vašega transekta po odsekih, kot je opisano spodaj.

Risanje transektne poti po odsekih
1. Ko shranite podrobnosti novega območja, si oglejte zavihek ‘Vaša Pot’, kot je prikazano
spodaj.
2. Prepričajte se, da je prvi odsek označen (‘S1’), da lahko narišete in uredite pot za ta odsek.
3. Premaknite zemljevid ali ga povečajte/pomanjšajte, da boste videli območje, kjer morate
izrisati pot.

* Orodja za risanje poti
vašega odseka

* Kliknite na zemljevid, da začnete odsek,
narišite pot, nato dvokliknite, da končate odsek

4. Uporabite orodje za risanje črt, ki bo prikazano kot majhen krog na točki kurzorja.
5. Kliknite na zemljevid na začetku odseka, nato narišite pot s kliki na vsak vogal ali obračalno
točko, dokler ne pridete do konca odseka. Na koncu odseka dvokliknite in risanje prehojene
poti se bo zaključilo.
6. Ko končate, mora biti celotna izrisana pot prikazana kot rumena črtkana črta. Za shranjevanje
kliknite ‘Shrani Pot’, in nadaljujte z izrisovanjem naslednjega odseka.
7. Nadaljujte, dokler niso izrisani vsi odseki. Nove odseke lahko vključite s tipko ‘Vstavi odsek’.

8. Risanje prehojene poti je lahko precejšen izziv. Če z rezultatom niste zadovoljni, obstaja več
načinov kako to spremeniti. Najprej se prepričajte, da je označen ustrezen odsek s tem da
označite določen odsek poti (npr. S5).
9. Nato na že obstoječe odseke preprosto narišete novo pot. Z vmesnimi kliki, se vam bodo
ustvarili manjši odseki znotraj glavnega odseka. Ko zaključite z izrisovanjem poti dvokliknite
zadnjo točko in prejeli boste opozorilo za potrditev zamenjave obstoječega odseka.
10. Če želite odstraniti trenutno narisano pot kliknite na ‘Izbriši Pot’ in odsek se bo odstranil. Če
ste naredili napako na srednjem delu poti bo s tem gumbom odstranjen tudi zadnji del
odseka.
11. Če želite premakniti samo eno ali dve vogalni točki, lahko uporabite orodje Spremeni. Na
vsaki vmesni točki se bodo pojavili majhni modri krogi, ki jih lahko s pomočjo kurzorja
povlečete na nova mesta. Nove točke lahko dodate tudi tako, da povlečete srednji del črte.
12. Ko so odseki izrisani, kliknite na gumb ‘Dokončaj podrobnosti odseka’. Nato kliknite zavihek
‘Podrobnosti Odseka’ in vnesite čim več podrobnosti o posameznem odseku. Vsako
spremembo, preden nadaljujete, shranite.

Vnašanje rezultatov transektnih popisov
1. V glavnem meniju pojdite na ‘Moji Podatki’ in kliknite ‘Moji Transektni Popisi’. V tej mapi
si lahko ogledate koledar, z vsemi datumi vnesenih opravljenih transektov.

2. Odprla se bo stran ‘Moji Popisi’ in videli boste koledar, ki prikazuje vse do zdaj vnesene
popise.

* S spustnim seznamom filtrirajte
koledar samo za eno spletno mesto

* Kliknite na zeleni znak 'plus', da
vnesete podatke s sprehoda na ta

3. Če opravljate popise po več različnih območjih, lahko s spustnim seznamom iščete
transektne popise z enega območja.
4. Poiščite datum popisa, kliknite zeleni znak ‘plus’, da ustvarite nov popis in na zaslonu se
vam bo prikazala stran za ‘Vnos Transektnih Podatkov’.
5. Prepričajte se, da je izbrano pravo transektno območje. Preverite ime popisovalca in ga
po potrebi uredite. Vnesite začetni in končni čas, podatke o temperaturi in vetru.
6. Če vnesete % sonca, se bo ta vrednost samodejno izpolnila za vse odseke. V naslednjem
koraku lahko vnesete tudi posamezne % vrednosti sonca za vsak odsek posebej.
7. Kakršne koli spremembe na transektu lahko zapišete v Opombe.

* Uporabite 24-urno uro

8. Ko so vse osnovne informacije o popisu vnesene, kliknite ‘Naprej’.

9. Na zaslonu, za vnos podatkov o metuljih, se prikaže privzeta tabela, ki prikazuje evropski
seznam vrst v taksonomskem vrstnem redu. S spustnim seznamom lahko izberete že
vnesene sezname. Ob prvem obisku transekta bo prikazan celoten seznam. Medtem, ko
bodo v vseh nadaljnjih obiskih na seznamu le tiste vrste, ki ste jih opazili na prejšnjem
popisu.

* Uporabite spustni seznam, če
želite izbrati krajši seznam vrst

10. Če uporabljate seznam iz prejšnjih popisov, vendar ste ob naslednjem obisku območja
videli novo vrsto, lahko to vrsto dodate na svoj seznam. V polje pod podatkovno mrežo
vnesete njeno ime. To polje se bo samodejno dopolnilo, ko začnete vnašati ime (kot je
prikazano spodaj). Ko se vrsta pojavi jo izberite s klikom nanjo in dodana bo na dno
seznama.

* To polje se bo samodejno
izpolnilo. Izberite ustrezno ime

11. Preverite/vnesite % sonca (na vrhu tabele s podatki) za vsak odsek.
12. Vnesite število osebkov metuljev za vsako vrsto/odsek. Podatki se shranijo samodejno.
13. Ko vnesete vse podatke, kliknite ‘Končaj in se vrni na popisni seznam’.

Pregled podatkov iz vaših transektov
Podatki, ki so bili pravkar vneseni v sistem, se v letnem poročilu ne pojavijo nemudoma, ker:
1) se postopek, ki izračuna povzetke in približke izvede vsakih 15 minut, in 2) ker nekateri podatki
(izračunanih povzetkov) že obstajajo v predpomnilniku, ki je namenjen izboljšanju odzivnega časa
strani. Če se želite izogniti predpomnjenju, počistite spodnje polje (vendar pazite, stran se bo morda
nalagala dlje časa). Medtem so vaši vneseni podatki še vedno vidni na »Moji sprehodi«.
1. Za pregled povzetkov podatkov o transektnih popisih v glavnem meniju pojdite na Moji
Podatki -> Poročanje in kliknite zavihek ‘Moje Letno Poročilo’. Videli boste vse podatke
za tekoče leto z vseh spletnih mest, ki so povezani z vašim računom. Obstaja tudi
možnosti iskanja po letu opravljenih popisov.

2. Letnico lahko spremenite s klikom na črne puščice (zgoraj levo)
3. Z uporabo ‘Filtriraj po popisovalcu’ si lahko ogledate podatke vseh popisovalcev, ki so
vpisani v sistemu ali samo svoje.
4. Za ogled vseh območij ali posameznih območij, ki so povezana v vašim računom lahko
uporabite možnost ‘Filtriraj po območjih’.

5. Lahko si ogledate neobdelane podatke, povzetke ali vključite preproste ocene za
manjkajoče tedne. Informacije lahko vidite tudi v obliki grafikona.
6. Najboljši način za preverjanje lastnih podatkov je, da na spustnem seznamu izberete
svoje območje popisa in si ogledate ‘neobdelane podatke’. Če v tem načinu opazite
napako, ki jo je treba popraviti, lahko za posamezen popis greste neposredno na zaslon
za vnos podatkov s klikom na želeni datum na vrhu stolpca.
7. Podatke lahko prenesete v različnih oblikah preko zavihka Prenosi.
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