Een nieuwe waarneming doorgeven
Zodra u heeft ingelogd kunt u beginnen met het doorgeven van een
nieuwe waarneming. Om in het juiste scherm te komen klikt u op
, linksboven in beeld.
Het doorgeven van een waarneming bestaat uit een aantal stappen:
1)

De locatie aangeven

2)

De datum en tijd aangeven

3)

De waargenomen soort invullen

4)

De extra velden invullen (optioneel)

Heeft u alles ingevuld? Klik dan op

1. De locatie aangeven
De eerste stap van het doorgeven van een nieuwe
waarneming, is het aangeven van de locatie waarop u de
waarneming heeft gedaan.
Het aangeven van de locatie kan op verschillende manieren:
1.

Klik op de kaart om in te zoomen op het gewenste
gebied. Als u een bepaald zoomniveau bereikt heeft, kunt
u met klikken een punt aangeven. Wilt u nog verder
inzoomen, gebruik dan de de ‘plus’ op het kaartje, de
schuifbalk, of het muis-wiel.

2.

Typ de gewenste plaatsnaam, postcode of adres en
plaatsnaam in het veld boven de kaart. Klik vervolgens op
. De kaart zoomt nu in op het betreffende gebied.

3.

Klik op
om direct naar uw eigen adres te gaan. Dit is
het adres dat u heeft ingevuld bij persoonlijke gegevens.

4.

Klik op
om een favoriete locatie te kiezen. Hoe u
deze locaties aanmaakt staat bij ‘favoriete locaties’.

Punten, lijnen en vlakken
1.

Punt invoeren: Klik op de kaart als u voldoende bent ingezoomd. Er verschijnt een rood ballonnetje met
een cirkel op de aangegeven locatie. U heeft nu een puntwaarneming gedaan.

Extra functies: coördinaten, lijnen en vlakken
U kunt punten ook aangeven door zelf coördinaten in te voeren. Zo kunt u ook hokken (kilometerhok,
hectometerhok, e.d.) invoeren. Daarnaast kunt u op de kaart ook lijnen en vlakken tekenen om aan te geven
waar de waarneming is gedaan. U krijgt toegang tot deze mogelijkheden met de knop ‘extra functies’
dan verschijnt de volgende balk:

2.

Lijn invoeren: Klik op de knop ‘lijn’ (hierboven rood aangegeven). Teken de lijn door op de kaart te
klikken. Met

kunt u het laatste punt wissen. Met

wist u de hele lijn. Bij een lijn geeft u ook aan hoe

breed de rand is (aan beide zijden). Deze staat standaard op 5 meter. Als de lijn klaar is, klik dan op
De lijn wordt dan getoond met de rand.
3.

.

Vlak invoeren: Klik op de knop ‘vlak’ . Teken het vlak door op de kaart te klikken, en sluit het vlak met
. Met

4.

,

kunt u het laatste punt wissen. Met

wist u het hele vlak weer.

Punt coördinaten invoeren: Klik op de knop met ‘x y’. Nu verschijnt er een balk waar u het
coördinaatsysteem kunt selecteren en coördinaten kunt invoeren. Klik op
om het punt vast te leggen en
te tonen op de kaart. Dit is alleen voor puntcoördinaten. Voor hokken, zie hieronder.

5.

Hok invoeren: Wij hebben het liefst dat u waarnemingen zo gedetailleerd mogelijk aan ons doorgeeft,
dus op punt, lijn, of vlak. Wilt u toch hokken invoeren, klik dan op
. Op de balk die nu verschijnt kiest u
het gewenste detailniveau, en vult u de hok-code in, bijvoorbeeld: ‘123-456’ voor een kilometerhok. Klik op
om het hok vast te leggen en te tonen op de kaart.
Favoriete locaties aangeven
U kunt veelgebruikte locaties en kaartuitsneden opslaan, zodat u ze weer snel kunt terugvinden. Klik op
om favoriete locaties weer te geven.

Kies eerst de gewenste categorie. Voor het toevoegen kunt u kiezen uit ‘favoriete locaties’ en
‘kaartuitsneden’. Bij locaties geeft u eerst de plaats van de waarneming aan als punt, lijn, vlak of hok. Als u
later deze locatie weer kiest, kunt u direct de overige gegevens van de waarneming invullen. Bij een
kaartuitsnede geeft u nu geen waarnemingslocatie aan, maar zoomt u in op het gewenste kaartbeeld. Als u
deze kaartuitsnede later weer kiest, moet u zelf nog een locatie aangeven bij de waarneming.
Toevoegen: Klik op

om een invoerveld te tonen.

Hier geeft u de naam van de nieuwe locatie of uitsnede aan. Klik op

om op te slaan.

Favoriete locatie kiezen: Selecteer uit de lijst bij ‘locatie’ de gewenste locatie of uitsnede.
Favoriete locatie wissen: Selecteer uit de lijst bij ‘locatie’ de gewenste locatie of uitsnede. Klik op
te verwijderen.

om

2. De datum en tijd aangeven
De tweede stap van het doorgeven van een waarneming, is het aangeven van datum en tijd. Dit doet
u rechtsboven in het invoerscherm.

Datum doorgeven
De datum waarop u de waarneming hebt gezien voert u in in het bovenste veld

U kunt de datum invoeren in de witte velden, maar eventueel ook klikken op gisteren, vandaag, of de
5 dagen daarvoor.
Heeft u de waarneming vanaf een bepaalde datum tot een bepaalde datum gedaan, klik dan op
Het volgende scherm verschijnt. Hier kunt u de begin- en einddatum van de waarneming invullen.

.

In het eerste veld vult u de startdatum van de waarneming in, in het tweede veld de einddatum van de
waarneming.
Weet u de datum niet meer zeker? Klik dan op
. Op de kalender kunt u de juiste datum
aanklikken. Met de grijze pijlen kunt u voor- en achteruit bladeren in de kalender. Noot: datums in de
toekomst zijn niet mogelijk.

Tijd doorgeven

Behalve de datum kunt u ook de tijd waarop u de waarneming heeft gedaan doorgeven. Klik op
(hieronder rood omcirkeld). Er verschijnt een invoerveld waar u de tijd kunt invullen.

Net als bij de datum, kunt u ook bij tijd een begin- en een eindtijd aangeven. Klik op
groen omcirkeld): u kunt nu de begin- en eindtijd invoeren.

(hieronder

3. De soort doorgeven
De derde stap van het doorgeven van een waarneming is het invoeren van de soort. U begint met het kiezen van
een soortgroep en vervolgens kiest u een soort. Let op: om de soortkeuze definitief te maken dient u op
de juiste mogelijkheid te klikken. Tot slot geeft u het aantal individuen en de nauwkeurigheid van de
waarneming aan.

Een soortgroep kiezen
Begin met het kiezen van een soortgroep. Klik op het pijltje van ‘kies soortgroep’ en het dropdown menu
verschijnt. Kies de juiste soortgroep. Staat de juiste soortgroep. Staat de juiste soortgroep niet in de lijst? Voeg
dan de juiste soortgroep toe (hieronder beschreven).

Een soortgroep toevoegen
In het dropdown menu van de soortgroepen, staan niet alle
soortgroepen standaard weergegeven. U kunt soortgroepen
echter zelf toevoegen. Klik op
. Er verschijnt
een nieuw scherm. Verschijnt er geen nieuw scherm in
beeld? Zet dan uw pop-up killer uit.

In het nieuwe scherm ziet u een boomstructuur van de verschillende soortgroepen. Klik op de
om de
keuzemogelijkheden te tonen (bijvoorbeeld ‘zeedieren’). Klik op de naam van de soortgroep die u wil toevoegen
(bijvoorbeeld ‘zeevissen’): de naam verschijnt rechts in beeld. Klik vervolgens op OK om de soortgroep toe te
voegen. Als u de waarneming die u in deze soortgroep wil doorgeven opslaat, staat de soortgroep vanaf dan
standaard in uw lijstje met soortgroepen.

NOOT: Om een waarneming door te geven is het aangeven van de soortgroep niet absoluut noodzakelijk. Het
maakt zoeken naar een soort alleen gemakkelijker.
De soort kiezen: zoeken op Nederlandse naam
In het invoerveld kunt u de naam van de waargenomen soort invoeren. U kunt zoeken op Nederlandse naam.
Typ de juiste soortnaam in het invoerveld. De juiste soort verschijnt onder het invoerveld in de groene balk. Klik
op de soortnaam om te bevestigen. Zijn er meer mogelijkheden? Deze verschijnen onder het invoerveld. Klik de
juiste soortnaam aan om te bevestigen.

Het vinkje ‘hele naam’ staat automatisch aan. Dat betekent dat er gezocht wordt in de volledige soortnaam. Typ
bijvoorbeeld ‘wit’ in het invoerveld, en alle soorten binnen de aangegeven soortgroep met het woord ‘wit’ in de
naam zullen worden weergegeven. Klik de naam van de waargenomen soort aan om te bevestigen.

De soort kiezen: zoeken op wetenschappelijke naam
Wilt u liever op wetenschappelijke naam zoeken? Zet dan het vinkje aan wetenschappelijke naam aan door in het
hokje

te klikken.

Als u het vakje ‘hele naam’ aangevinkt laat, zal het systeem zowel op genusnaam als op soortnaam zoeken.
Typ de wetenschappelijke naam in het invoerveld en de juiste soort verschijnt in de groene balk. Klik de soort in
de balk aan om de soortnaam te bevestigen:

U hoeft niet de volledige wetenschappelijk naam in te tikken. Indien het vakje ‘hele naam’ aanstaat is de eerste
letter van de genusnaam en een aantal letters van de soortnaam voldoende. Onder het invoerveld verschijnt in
de groene balk de juiste soort. Let op: om de soortkeuze definitief te maken dient u op de juiste mogelijkheid te
klikken.

U dient de soortnaam aan te klikken om de soortnaam te bevestigen.
Het vinkje ‘hele naam’ staat automatisch aan. Dat betekent dat er gezocht wordt in de volledige soortnaam. Typ
bijvoorbeeld ‘trifolii’ en alle soorten binnen de aangegeven soortgroep met het woord ‘trifolii’ in de naam zullen
worden weergegeven. Let op: om de soortkeuze definitief te maken dient u op de juiste mogelijkheid te klikken.

Klik op de juiste soortnaam om te bevestigen.
Aantal individuen
Zodra u de soort bevestigd heeft, kunt u aangeven hoeveel individuen u heeft gezien. Dit veld staat standaard op
de waarde 1 en nauwkeurigheid ‘exact’.

Voer het juiste aantal individuen dat u gezien heeft in. Wanneer u geen exacte waarde weet kunt u dat ook
aangeven. Klik op het pijltje achter ‘exact’ om het dropdown menu te openen.

Geef de nauwkeurigheid van uw waarneming aan door op het juiste woord te klikken.
Zekerheid van de determinatie
Het is mogelijk dat u niet zeker weet of u een soort juist hebt gedetermineerd. Indien dit het geval is, kunt het
vinkje ‘determinatie niet zeker’ aanzetten door in het hokje

Heeft u alles ingevuld? Klik dan op

te klikken.

4. De extra velden invullen (optioneel)
Om nog meer informatie over de waarneming te geven kunt u de extra velden invullen. Deze velden klappen
automatisch uit wanneer u de soortnaam bevestigt (zie hoofdstuk 3). Voor iedere soort zijn de extra velden
toegespitst op deze soort. De zoogdieren kunt bijvoorbeeld kiezen voor ‘winterslaap’, bij vlinders heeft u deze
optie niet.
De extra velden zijn niet verplicht en staan daarom standaard op ‘Nee’, ‘geen’, ‘onbepaald’ of ‘niet van
toepassing’.
Met behulp van de drop down menu’s kunt u de juiste optie kiezen.

Extra invoervelden bij een vlinder

Extra invoervelden bij een zoogdier

Opmerkingen toevoegen
Heeft u nog meer informatie bij de waarneming, maar past dit niet bij een van de invoervelden? U kunt uw
commentaar toevoegen in het opmerkingenveld.
Heeft u alles ingevuld? Klik dan op

