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Handleiding LiveAtlas

[1]

Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk dat je de beknopte handleiding leest. Nog vragen? Hier
vind je de veelgestelde vragen en antwoorden [2]. Mail ook gerust het team [3]. Liever een pdf lezen?
Klik dan hier. [4]
1. Drie typen lijstjes
●
●
●

complete uurlijst in heel kilometerhok [5]
complete lijst, variabele tijd en dekking [6]
incomplete lijst [7]

2. Je waarnemingen invoeren in het veld.
●

waarnemingen invoeren [8]

●

aanwezigheid of aantallen?

[8]

●
●

waarnemingen wijzigen of verwijderen [8]
je route en tijd bekijken [9]

3. Details aan je waarnemingen toevoegen
●
●
●

Precieze locatie intekenen [10]
Overvliegend of ter plaatse [10]
Broedcodes [10]

4. Telling stopzetten en afsluiten
●
●
●
●

Een telling stopzetten en afsluiten [11]
Een telling afsluiten [11]
Een telling uploaden [11]
Telling verwijderen [11]

5. Achteraf een telling op de site invoeren of aanpassen
●
●
●

Via deze pagina [12] kun je ook achteraf een complete lijst invoeren.
Achteraf je telling aanpassen [13].
Achteraf een ander km-hok selecteren. [14]

6. Een BMP-telling aanvullen
●

Hoe vul ik mijn BMP-telling aan voor LiveAtlas? [15]

7. Zoogdieren invoeren
Dagactieve zoogdieren kunnen worden ingevuld, net als bij andere Sovon-projecten het geval is (PTT,
BMP). Het project is niet bestemd voor andere faunagroepen.

Validatie van de tellingen
We houden graag een beetje zicht op de kwaliteit van de ingevoerde gegevens. Daarom valideren we
de tellingen. Lees hier meer over de de validatie. [13]

Veelgestelde vragen over LiveAtlas
Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden [2] over LiveAtlas.
Gerelateerd(e) telproject(en):
LiveAtlas [16]
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