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In Januari-februari 2016 bezocht ik samen met mijn
echtgenote het Noordelijk deel van Zuid Afrika. Zie
ook mijn verslag van de conferentie die ik daar
bijwoonde.)
Eén van de sprekers – Prof. Craig Peter - trok
evenwel mijn aandacht met zijn initiatief nl.

WEBSITE:
www.wildorchids.co.za

INHOUD

FACEBOOK:
http://www.adu.org.za/register.php?project=vmus

OrchidMAP South Africa
Een uitgave van P&P Orchids.

https://www.facebook.com/groups/indigenous.Orchids.of.sout
hern.Africa/

Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie
strekt zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch
beschikbaar stellen. Hoewel aan deze publicatie uiterste
zorg is besteed, aanvaarden de uitgever noch de redactie
enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door
eventuele fouten en/ of onvolkomenheden in deze uitgave.

STEP BY STEP GUIDE :
https://www.dropbox.com/s/ac59ve0w8obc20h/Step%20
by%20step%20guide%20to%20OM%20upload.pdf?dl=0
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https://www.facebook.com/groups/indigenous.Orchids.of.
southern.Africa/
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Hoe moet je je OrchidMAP voorstellen?

Het is de bedoeling om een overzicht te krijgen
betreffende de soorten, aantallen en correcte
vindplaatsen van orchideeën in Africa.

Natuurlijk is er steeds de vrees voor mensen die planten
verzamelen en roven uit de natuurlijke habitat. Mijn
persoonlijke visie daarop (en die stemt overeen met de
visie van Prof. Craig Peter.) is dat wie planten wil roven,
die toch wel te pakken zal krijgen en mits de commerciële
druk op zeldzame planten, gebrek aan kennis bij
autoriteiten en globale verspreiding van informatie,
mensen met slechte intenties toch niet tegen te houden
zijn.

Visie op voor- en nadelen van OrchidMAP.

Origineel opzet.

Zelf zie ik als één van de grote voordelen, dat wie zich
registreert en meewerkt aan dit programma ook toegang
krijgt tot gegevens van anderen. Ik denk daarbij dan aan
een reis naar een Afrikaanse bestemming, waar ik via
deze weg vrij nauwkeurig kan terug vinden wat er te
vinden is op de plek waar ik naartoe trek.

ADU is ooit opgestart door de universiteit van Kaapstad
met een database voor opvolging van het ringen van
vogels.

Het is een gigantische database, beheerd door Prof
Craig Peter, maar tot stand gekomen door medewerking
van tal van liefhebbers. In die database vind je foto’s en
vrij nauwkeurig beschreven vindplaatsen.
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Later heeft men er tal van andere databases aan gelinkt
(zie verder.)
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Als je wil deel uitmaken van de de medewerkers aan dit project, moet je je vooraf registreren. Bezoek daarvoor de volgende
link en breng je email adres in ; http://www.adu.org.za/register.php?project=vmus

Registreren doe je hier door je
email adres in te brengen.

Na het inbrengen van je email adres, verschijnt een
venster waar je verder je gegevens moet inbrengen.
Hier kies je ook je password.
Als dit is gebeurd krijg je een email die je registratie
bevestigd.
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Na registratie heb je de keuze, ofwel ga je op de ADU pagina en klik je links in de zwarte balk op ‘Virtual Museum’, ofwel
gebruik je de URL: http://vmus.adu.org.za/
Eerst gebruik je LOGIN om je eigen foto’s en inbreng te kunnen checken.

Vervolgens verschijnt de pagina met de verschillende databases welke door ADU worden ondersteund.
Hier klikken we op het ikoon van de databank die we willen raadplegen. In ons geval dus OrchidMAP.
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Als je ingelogd bent, krijg je links enkele extra mogelijkheden, zoals de mogelijkheid gegevens op te laden. ‘Data Upload’

Je ‘User profile’ is altijd nog aan te passen als je dat wil.
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De Data upload pagina bestaat uit verschillende pagina’s
Observer information:
Als je correct aangelogd bent, verschijnt automatisch je naam en ADU registratienummer. Met dat nummer kan je eventueel
later je eigen foto’s opzoeken. Als je in groep planten observeerde, kan je ook andere al dan niet geregistreerde personen
vermelden.

Collection date :
Jaar, maand en dag verschijnen automatisch. Wanneer je evenwel oudere informatie wil inbrengen, kan je eventueel de
eefctieve datum, dat de observatie heeft plaatsgevonden inbrengen. Dit kan later nuttig zijn, wanneer iemand wil
vaststellen, welke planten in welke periode in bloei staan of op een wel bepaalde plaats terug te vinden zijn.
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De Data upload pagina bestaat uit verschillende pagina’s
Collection locality :
Het is vanzelfsprekend de bedoeling zo veel mogelijk gegevens in te brengen. Voor enkele zijn drop down vensters
voorzien, waar je inbreng kan kiezen. Bij gebrek aan gegevens (bv. Hoogte meters) kan je velden gerust oningevuld laten.

Zoals bij ‘Coordinates’ vermeld staat is er ook de mogelijkheid via Google map de vindplaats te situeren. Persoonlijk gebruikte ik deze
manier van werken, omdat ik niet beschik over een wandel-GPS, met de kaart van de bezochte plakken.
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De Data upload pagina bestaat uit verschillende pagina’s
Collection locality, finding coordinates :
In Google maps kan je zoeken naar de plek waar je iets vond
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De Data upload pagina bestaat uit verschillende pagina’s
Collection locality, finding coordinates :
Als je inzoomt in Google maps en zo correct mogelijk de vindplaats aanklikt, verschijnen onderaan de coordinaten.

Al wat dan nog rest is op ‘Save’ te klikken. Vervolgens spring je automatisch naar pagina 2
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Prof. Craig Peter heeft een PDF gemaakt waarin deze beschrijving is gepubliceerd. Ik gebruik hier enkele van zijn slides.
Zelf kan ik deze pagina slechts oproepen, wanneer ik daadwerkelijk gegevens zou opladen en dat was op het moment dat
ik deze ‘Gazet’ samenstelde niet het geval.
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Hier kan je bijdrage leveren aan diverse door ADU beheerste databanken. Wij kiezen hier typisch voor ‘OrchidMAP.

-

-

-

Eerst voer je de datum in, wanneer je de
foto’s hebt gemaakt.
Voor je foto’s gaat opladen selecteer je best
3 bruikbare foto’s. Zoals bloemdetail +
Bloemaar + hele plant of detail van habitat.
Die 3 foto’s kan je van het geheugen van je
PC opladen via ‘Chose File’.
Vervolgens kan je de naam van des
betreffende plant inbrengen (als je die naam
al hebt…) ADU neemt zich het recht voor de
correctheid van deze naamgeving te
controleren en eventueel aan te passen. Dit
maakt ook, dat als je orchideeën vindt
tijdens een Afrika trip, je de foto’s kan
opladen en het toekennen van namen aan
hen over laat. (Dit vraagt soms wel wat tijd,
je kan beter via mail hierover converseren
met Prof. Craig Peter)
Tenslotte vraagt men mogelijke extra
informatie/vaststellingen toe te voegen,
indien van toepassing.

Op deze wijze kan je 3 records inbrengen.
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Er rest dan niets dan te bevestigen ! Door te klikken op ‘Submit’.
Op pagina 1 heb je een heleboel info over de vindplaats ingebracht als je meerdere records hebt waarop die gegevens van
toepassing zijn, dan is het handig hier ‘add more’ aan te klikken. Dan kan je (telkens) 3 extra records inbrengen, waarbij de
gegevens van pagina 1 niet allemaal moeten worden opnieuw ingebracht.

Deze kaart geeft weer hoeveel (weinig) gegevens op 25 augustus 2016 ingebracht waren.
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There is no metadata for this project
Zie details op volgende pagina’s
Zie details op volgende pagina’s
Zie details op volgende pagina’s
Zie details op volgende pagina’s
There is no list for this project

Search VM :
Tab ‘Simple’ :
Hier kan je met bv. De naam ‘Malawi’
alle plantenverwijzingen naar foto’s uit
Malawi terugvinden.

Als je hier op een foto klik, of
‘ORCHIDMAP No.’ opent een detail
venster, waar tot maximaal 3 opgeslagen
foto’s kunnen staan.
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Locus : staat voor localisatie? Als je daar op klikt krijg je meer info
over de plaats waar deze foto is getrokken, zie volgende pagina.

Door op een knop onder een foto te klikken gaat er een nieuw venster open,
Met grotere beeldvullende versie van de foto.
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De vindplaats die
ingegeven is voor deze
Disa erubenscens
bevind zich dus in
Malawi en op dezelfde
vindplaats zijn nog
planten gevonden.
Onder de kaart –
waarop je kan
inzoomen, staat een
lijst van planten die
daar geregistreerd zijn.
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Een andere leuke toepassing is het zoeken op ‘Distribution map (verspreidingskaart)

In dit vb. bracht ik ‘Disa erubenscens’ in. Als je dan klikt op
‘Request Summary’ krijg je een kaartje met daarop met groene
bolletjes aangeduid, waar men deze Disa ooit geregistreerd heeft.
Het spijtige is, dat registratie mogelijk is over een groter deel van
Afrika, maar weergave op kaart slechts beschikbaar is voor ZuidAfrika.
Er zijn nog enkele interessante, al dan niet nuttige toepassingen
voor de OrchidMAP databank. Ik beschouw deze Gazet dan ook
slechts een introductie, wie er het nut van inziet zal met dit als basis
er zeker wel zijn weg in vinden.
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