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Hoe gebruik ik Avimap voor watervogeltellingen?

[1]

Avimap is een Android-applicatie die door Sovon Vogelonderzoek Nederland is ontwikkeld voor het
registreren van (vogel)waarnemingen bij gestandaardiseerde tellingen, waaronder
watervogeltellingen. Een korte uitleg om je op weg te helpen.
Heb je vragen? Bekijk dan de uitgebreide handleiding [2] of neem dan contact op met onze Helpdesk.
[3]

[4]

Basisinstellingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Download de App in de Google Play store [5]
Open Avimap
Klik op instellingen
Ga naar 'downloads en account' om eerst een paar basisinstellingen goed te zetten
Vul je waarnemerscode en wachtwoord in; deze zijn hetzelfde als je inlogcode op sovon.nl
Klik vervolgens op “controleer wachtwoord”. Als de melding “geldige login” onder in beeld
verschijnt zijn je waarnemerscode en wachtwoord goedgekeurd en op het toestel geregistreerd
7. Klik op 'download' onderin het scherm om je gegevens op te halen/synchroniseren met de Sovondatabase
Je kunt nu aan de slag of eerst nog optionele instellingen naar wens aanpassen.

Start met tellen
Na het afronden van bovenstaande stappen zijn de grenzen en soortenlijsten van alle watervogel en
ganzentelgebieden waarvoor je als hoofdteller of medeteller met schijfrechten geregistreerd staat
gekoppeld aan Avimap. Je kunt nu dus in het veld aan de slag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Controleer of je gps aanstaat
Ga terug naar je beginscherm
Klik op 'selecteer plot'
Selecteer type telling
Kies vervolgens het gebied dat je gaat tellen
Vul de verschillende gegevens in die gevraagd worden (omstandigheden, vervoer, etc.)
Klik op 'start met tellen'

Waarnemingen invoeren
1. Tik op de gewenste plek op de kaart*. Daar verschijnt een gele pointer. Via je instellingen kun
ervoor kiezen dat je de kaart schuift in plaats van de pointer. De pointer is dan paars. Dit is handig
met koude handen
2. Kies een soort via de snelknoppen of via de …-knop om er eentje te kiezen uit de keuzelijst
3. Met het blauwe potloodicoontje kun je aanvullende informatie toevoegen over leeftijd, geslacht en
opmerkingen
4. Tik op het diskette-icoon om de waarneming op te slaan
5. Als je meerdere gebieden telt, kun je wisselen van telgebied via de menuknop linksboven en
klikken op “selecteer ander bezoek”
6. Als je klaar bent met tellen ga je naar het menu via de knop linksboven en klik je op “Klaar met
tellen” of tik je op terugtoets op je telefoon
*Waarneming invoeren zonder locatie (restaantallen):
●
●
●

Dubbelklik bij stap 1 op de gele pointer. Deze verdwijnt dan
Klik daarna op de soort en het aantal
Indien je “kaart schuiven “(paarse pointer) hebt geselecteerd is het niet mogelijk om restaantallen
in te voeren

Upload gegevens naar Sovon
Stuur na je telling de gegevens naar de Sovon-website, zodat ze worden opgeslagen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ga naar je beginscherm
Klik op 'bewerk/upload bezoeken'
Klik op 'upload'
Als je bijzondere aantallen of een bijzondere soort hebt geteld, volgt daar een melding van. Je ziet
dan een rood vraagteken naast je telling
Klik op het vraagteken
Bevestig (of eventueel wijzig) de waarneming
Klik op het vinkje om te bevestigen. Deze wordt nu groen
Als alle vinkjes groen zijn, klik nogmaals op upload
Er volgt een bevestiging in je scherm dat alle tellingen zijn geupload

Veelgestelde vragen
●

●

Het gewenste telgebied staat niet in de lijst. Dan ontbreekt de koppeling met jouw account bij
Sovon of is het gebied niet bij ons aangemeld
Waarneming aanpassen of verwijderen. Klik op de bewuste waarneming (stip met lettercode).
Nu verschijnt een venster met de details van de waarneming. Klik op ‘Wijzigen’ of ‘Verwijderen’

Optionele instellingen
●

●

●

Het aantal kolommen en rijen en de grootte van de snelkiesknoppen voor soorten en broedcodes op
het invoerscherm is naar wens aan te passen. We adviseren om het aantal soort-snelkiesknoppen
lager dan 25 te houden
Wil je standaard de talrijkste in een vorig teljaar in het geselecteerde telgebied vastgestelde soorten
op je sneltoetsknoppen ingesteld krijgen: zet dan het vinkje aan
Standaard is het mogelijk om Open Street Maps (OSM) te gebruiken als offline ondergrond, zonder
dat data in het veld wordt verbruikt. Deze moet je dan eerst op je toestel downloaden. Download
een OSM-kaart van Nederland [6]. Maak vervolgens een koppeling met de directory waar deze kaart
is opgeslagen op je telefoon of tablet. Ander kaartmateriaal (wandelpaden, satelliet etc.) is onder
andere te downloaden via de gratis app Locus Free

Als alle instellingen naar tevredenheid zijn doorlopen ga je via de “terugtoets” van je toestel naar het
startscherm (figuur 1 & 4). Het is altijd mogelijk om tussentijds de instellingen weer te wijzigen
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