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FLORA POLSKI W... KOMPUTERZE

Efektywne dzia³ania na polu badañ nauko-
wych i czynnej ochrony szaty roœlinnej nie s¹
mo¿liwe bez elementarnej znajomoœci ró¿no-
rodnoœci œwiata roœlin, bez wiedzy na temat bio-
logii gatunków i ich wymagañ siedliskowych.
Nie ma w Polsce niestety tradycji badañ flory-
stycznych, z jakiej s³yn¹ Niemcy, Szwajcarzy czy
Holendrzy. Zainteresowañ w tej dziedzinie zwy-
kle nie jest w stanie rozbudziæ szko³a, znajo-
moœæ flory wœród nauczycieli jest na ogó³ nie-
wielka. Ma³a jest tak¿e liczba godzin dydaktycz-
nych przeznaczonych na zajêcia w terenie.
S³abe w tej dziedzinie przygotowanie nauczy-
cieli wynika z kolei, z programu kszta³cenia uni-
wersyteckiego, z ograniczania (g³ównie ze
wzglêdu na koszty) zajêæ terenowych.

Samodzielna praca w terenie i skuteczna
identyfikacja zebranego materia³u roœlinnego
mo¿e siê wydawaæ „niewtajemniczonym”
doœæ trudna. Czêsto zniechêca hermetyczny
lub nieco archaiczny jêzyk, jakim pisane s¹
klucze do oznaczania roœlin i ich s³aba strona
ilustracyjna. Od kilkudziesiêciu lat floryœci ko-
rzystaj¹ z kolejnych, prawie nie aktualizowa-
nych wydañ klucza SZAFERA i wspó³aut (1976)
„Roœliny polskie” oraz z 15-tomowego dzie³a
zbiorowego „Flora polska” (1919–1995). Wœ-
ród nowszych opracowañ na uwagê zas³uguje
„Klucz do oznaczania roœlin Polski ni¿owej”
RUTKOWSKIEGO (1998). Z kolei pojawiaj¹ce

siê coraz czêœciej i coraz lepiej ilustrowane
atlasy zwykle, niestety, nie zawieraj¹ kluczy z
prawdziwego zdarzenia.

Zetknêliœmy siê z tymi problemami pro-
wadz¹c od kilkunastu lat zajêcia terenowe z bo-
taniki i biologii roœlin na Wydziale Biologii Uni-
wersytetu Warszawskiego. Zgromadzone do-
œwiadczenia sk³oni³y nas do podjêcia pracy nad
przygotowaniem multimedialnego narzêdzia,
które umo¿liwi³oby szybk¹ i skuteczn¹ identy-
fikacjê gatunków.

Komputerowe klucze do oznaczania roœlin
zaczê³y siê pojawiaæ w Europie w latach 90.
Moj¹ one zwykle znaczenie lokalne, jako ¿e flo-
ry poszczególnych krajów ró¿ni¹ siê. Wiêk-
szoœæ dostêpnych w krajach europejskich flor
komputerowych adresowana jest do szerokie-
go krêgu odbiorców. U¿ytecznoœæ tych narzê-
dzi dla profesjonalistów (taksonomów i flory-
stów) jest zró¿nicowana i zale¿y od wielu para-
metrów, z których najistotniejszymi s¹ obszer-
noœæ bazy danych i rodzaje zaimplementowa-
nych mechanizmów dostêpu do niej.

Multimedialny klucz do oznaczania roœlin
„Flora ojczysta” (MORACZEWSKI i wspó³aut.
2000) jest efektem kilku lat pracy grupy botani-
ków, pracowników Uniwersytetów Warszaw-
skiego i Toruñskiego oraz niema³ej grupy
wspó³pracowników. Adresatami programu s¹
osoby zawodowo zwi¹zane z badaniem,
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kszta³towaniem b¹dŸ ochron¹ szaty roœlinnej
(botanicy, ekolodzy, leœnicy doradcy rolniczy,
specjaliœci d/s ochrony œrodowiska, in¿yniero-
wie krajobrazu), a przede wszystkim nauczy-
ciele, studenci, uczniowie oraz floryœci-amato-

rzy i mi³oœnicy przyrody. Autorom szczególnie
zale¿a³o, by uwzglêdniæ bardzo zró¿nicowany
wœród potencjalnych u¿ytkowników progra-
mu, poziom wiedzy botanicznej.

ZAKRES I ZAWARTOŒÆ „FLORY OJCZYSTEJ”

BAZA DANYCH

Baza danych obejmuje ponad 1200 gatun-
ków roœlin naczyniowych, co stanowi prawie
po³owê flory Polski. Termin „flora ojczysta” za-
sadniczo jest u¿ywany jako synonim flory Pol-
ski. Przy doborze gatunków autorzy kierowali
siê kilkoma kryteriami, uwzglêdniaj¹c: gatunki
rodzime czêste i doœæ czêste na terenie ca³ego
kraju, wiêkszoœæ gatunków podlegaj¹cych
ochronie prawnej i przynajmniej czêœæ gatun-
ków zamieszczonych w „Polskiej czerwonej
ksiêdze roœlin” (ZARZYCKI, KA�MIERCZAKOWA
1993), gatunki dziko rosn¹ce, maj¹ce jednak
okreœlone znaczenie (np. jako roœliny leczni-
cze, barwierskie), roœliny truj¹ce, roœliny sy-
nantropijne (towarzysz¹ce cz³owiekowi), a ta-

k¿e roœliny o szczególnie interesuj¹cej biologii
lub ekologii itp.

ATLAS

W atlasie zamieszczone zosta³y fotografie
wszystkich uwzglêdnionych w programie ga-
tunków, w wiêkszoœci oryginalne, wykonane
specjalnie dla potrzeb tej publikacji. Na ponad
3500 zdjêciach przedstawiono pokrój roœliny,
kwiat, czêsto tak¿e owoc, liœæ i inne szczegó³y
budowy istotne przy oznaczaniu. Ogromnym
u³atwieniem przy identyfikacji gatunków jest
mo¿liwoœæ zestawienia obok siebie np. kwia-
tów czy owoców oznaczanych roœlin (Ryc. 1).
Atlas sprzê¿ony jest z kluczem; wybranie dane-

222 IRENEUSZ R. MORACZEWSK1 i BARBARA SUDNIK-WÓJCIKOWSKA

Ryc. 1.



go zestawu zdjêæ powoduje automatyczn¹ ak-
tualizacjê modu³u klucza.

TEZAURUS

W tezaurusie zamieszczono obszerne infor-
macje o poszczególnych gatunkach, m.in.: na-
ukowe nazwy roœlin i ich synonimy, nazwy po-
toczne, w tym ludowe, regionalne, historycz-
ne, zielarskie (ogó³em zamieszczono blisko 12
tysiêcy nazw), dane o porze kwitnienia; a tak¿e
o siedlisku/zbiorowisku, z którym gatunek jest
zwi¹zany, informacje na temat ewentualnego
praktycznego znaczenia roœliny, tj. po¿ytku,
jaki przynosi (np. jadalna, lecznicza, ozdobna)
lub zagro¿enia z ni¹ zwi¹zanego (np. truj¹ca),
informacje na temat ochrony prawnej, dane o
czêstoœci wystêpowania, wiadomoœci o pocho-
dzeniu, zasiêgu gatunku i ewentualnych ten-

dencjach dynamicznych; dane dotycz¹ce biolo-
gii (zapylanie, rozsiewanie) i ekologii, cieka-
wostki o roœlinach.

Ka¿dy gatunek ma zatem swoj¹ metrykê,
któr¹ podobnie jak zdjêcie, mo¿na wydruko-
waæ. Co wiêcej, dla wybranego podzbioru ga-
tunków u¿ytkownik mo¿e wydrukowaæ pe³n¹
florê, tj. zestawienie w³asnoœci wspólnych, klu-
cze dychotomiczne oraz charakterystyki mor-
fologiczne, metryki i zdjêcia poszczególnych
gatunków.

S³OWNIK BOTANICZNY I PLIK POMOCY

„Flora ojczysta” adresowana jest do szero-
kiego krêgu odbiorców, o ró¿nym poziomie
wiedzy botanicznej, st¹d niezbêdny wydaje siê
s³ownik, w miarê potrzeby ilustrowany rycina-
mi i przyk³adami (z odwo³aniem siê do fotogra-
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fii w atlasie). S³ownik zawiera ogó³em 700
hase³. S¹ to g³ównie terminy z zakresu morfolo-
gii i biologii. Sporo jest tak¿e hase³ dotycz¹cych

ekologii (przystosowania do œrodowiska, zbio-
rowiska roœlinne, typy siedlisk).

SPOSOBY OZNACZANIA OFEROWANE PRZEZ PROGRAM

W zale¿noœci od swej wiedzy botanicznej i
preferencji, u¿ytkownik wybraæ mo¿e jeden z
kilku dostêpnych trybów pracy systemu. Ozna-
czaj¹c okaz u¿ytkownik mo¿e:

— samodzielnie wybieraæ w³asnoœci roœliny
z listy cech,

— w³¹czyæ tryb interaktywny (pytanie/od-
powiedŸ),

— sporz¹dziæ klasyczny, dychotomiczny
klucz do oznaczania dla arbitralnie wybranej
grupy gatunków,

— opisaæ roœlinê „w³asnymi s³owami” w
oknie notesu,

— skonstruowaæ kwerendê w oknie edytora
zapytañ.

Niezale¿nie od wybranego trybu pracy, w
trakcie oznaczania, po ka¿dej operacji wybra-
nia w³asnoœci (taksonu), skróceniu ulega lista
gatunków mo¿liwych diagnoz, rozszerza siê
natomiast opis okazu. Na ka¿dym etapie analizy
mo¿liwa jest zmiana trybu pracy systemu. Ist-
nieje te¿ mo¿liwoœæ odwo³ania (i przywróce-
nia) dowolnie wielu podanych wczeœniej
w³asnoœci lub komend.

KLUCZ WIELODOSTÊPNY

Podstawowym sposobem oznaczania ofe-
rowanym przez „Florê ojczyst¹” jest wybiera-
nie w³asnoœci roœliny z okna cech (Ryc. 2).
Fundamentaln¹ w³asnoœci¹ odró¿niaj¹c¹ „Flo-
rê ojczyst¹” od analogicznych programów, ja-
kie pojawi³y siê w krajach europejskich, jest
zdolnoœæ dostosowywania listy cech ró¿ni-
cuj¹cych do aktualnej listy gatunków. Ozna-
cza to, ¿e u¿ytkownik w ka¿dym momencie
oznaczania ma do dyspozycji wy³¹cznie cechy
relewantne. Jeœli, dla przyk³adu, w pierwszym
kroku wybrana zostanie w³asnoœæ „s³upek gór-
ny”, to w nastêpnym kroku program nie bê-
dzie proponowa³ np. cech opisuj¹cych budo-
wê koszyczka, gdy¿ ¿adna ze znanych mu ro-

œlin nie ma zarazem s³upka górnego i kwiatów
zebranych w koszyczki. Dziêki omawianej
w³aœciwoœci program daje u¿ytkownikowi
swobodê wyboru cechy, a jednoczeœnie infor-
muje go o naturalnych tej swobody granicach,
dziêki czemu oznaczaj¹cy nie gubi siê w mno-
goœci cech nie maj¹cych w danym momencie
zastosowania.

Wybór w³asnoœci roœliny u³atwiaj¹ liczne
menu graficzne — rysunki i palety. W progra-
mie zamieszczono kilkadziesi¹t rycin ilu-
struj¹cych budowê roœlin.

TRYB PYTANIE-ODPOWIED�

Tryb ten przypomina sposób pracy i inter-
face klasycznych systemów doradczych. Pro-
gram zadaje u¿ytkownikowi pytania rozstrzy-
gniêcia. U¿ytkownik odpowiada „tak”, „nie”
lub „nie wiem”. W tym ostatnim przypadku
program zadaje inne pytanie.

SWOBODNY OPIS OKAZU I EDYTOR ZAPYTAÑ

W sk³ad systemu wchodzi tak¿e modu³ do-
konuj¹cy identyfikacji na podstawie notatki o
okazie sporz¹dzonej przez u¿ytkownika. W
oknie notesu i edytora kwerend mo¿na opisaæ
roœlinê „w³asnymi s³owami” a nastêpnie „po-
prosiæ” program o zinterpretowanie notatki.
System dokonuje analizy leksykalnej, grama-
tycznej i semantycznej wprowadzonego tek-
stu, a nastêpnie tworzy kwerendê (zapytanie
do bazy danych). Jeœli automatycznie wypro-
wadzone zapytanie jest b³êdne lub niepe³ne,
mo¿na je poddaæ „rêcznej” obróbce w oknie
edytora zapytañ. W³asnoœci wywnioskowane z
napisanej notatki oraz rêcznie dodane poprzez
wleczenie ich ikon z listy cech mo¿na odrzucaæ
(ignorowaæ), negowaæ oraz grupowaæ w alter-
natywy i koniunkcje.

UWAGI KOÑCOWE

Wiêcej informacji na temat programu „Flo-
ra ojczysta” mo¿na znaleŸæ na stronie

www.flora-ojczysta.pl. Program, wydany pod
koniec 2000 r., by³ w czêœci finansowany ze
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œrodków Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska.

Autorzy bêd¹ szczególnie wdziêczni
wszystkim, którzy zechc¹ podzieliæ siê swoimi
uwagami i doœwiadczeniami w korzystaniu z

„Flory ojczystej”. W planie jest bowiem wyda-
nie w ci¹gu najbli¿szych lat uzupe³nionej i po-
szerzonej o nowe gatunki wersji programu,
która bêdzie dostêpna dla zarejestrowanych
u¿ytkowników w formie up-grade.

FLORA OF POLAND ... IN A COMPUTER

S u m m a r y

Identification of a plant specimen is the key to
the knowledge about it. Labeling a plant with its (sci-
entific) name is crucial for gathering various facts
pertaining to its ecology, distribution, practical uses,
etc. When a human-based expertise is not available,
the only way to determine the plant name is to use a
diagnostic key. Until quite recently this kind of publi-
cations assumed a printed form exclusively. Nowa-
days, diagnostic keys can have a form of computer
programs, too.

This paper provides a concise description of Polish
multimedia flora (“Flora ojczysta”). The program’s data-
base covers above 1200 species of vascular plants. In a
multimedia atlas the user can find over 3500 photo-
graphs showing the entire plant and its details (leaves,
flowers, fruit). The program offers identification tools
which are convenient and flexible enough to fit the
user’s specific needs. In the case of traditional, “paper”
keys, the author has the initiative; the reader nolens

volens has to follow the sequence of questions pro-
vided by the identification tree. A user of “Flora
ojczysta” is to some extent free in selection of attributes
he/she wants to use to recognize a specimen. Using a
multi-access key, the main identification tool, the user
can start with plant attributes that he feels sure about.
The selection of proper character states is made easier
by graphical menus and palettes. One of the distinctive
features of the multi-access key is the automatic
updating of the character list at each step of the identifi-
cation procedure. Apart from the multi-access key, the
system offers other identification tools, like traditional
dichotomous keys (created dynamically for a chosen
species group), an expert system mode (i.e., ques-
tion/answer mode) and even a natural language inter-
face. The user can freely switch between operation
modes.

The system comes equipped with an extensive
help file and a botanical dictionary with 700 entries.
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HA£DA CYNKOWO-O£OWIOWA —
CZY TAM MO¯E BYÆ ¯YCIE?



MECHANIZMY PRZE¯YWANIA

GLONÓW I SINIC

W SKA¯ONYM ŒRODOWISKU



GRZYBY — NATURALNY SPOSÓB

NA OCZYSZCZANIE GLEB



ROZTOCZE — TAK MA£O

ZNANE, A TAK WA¯NE I CIEKAWE



WIELKIE MIASTO —

TRUDNIEJ NI¯ NA HA£DACH?





Rysunek ilustruj¹cy problem ¿ycia na ha³dach wykona³a Agata Idzikowska (12 lat) na zamó-
wienie Redakcji „KOSMOSU” i Redaktora zeszytu.

Agata jest laureatk¹ konkursu plastycznego pt. „Jak myœlisz, co robi biolog” og³oszonego
wiosn¹ 2002 roku przez Polskie Towarzystwo Botaniczne i Wydzia³ Biologii Uniwersytetu War-
szawskiego.
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