Handleiding gebruik Obsmapp (Android)
voor de Atlas
__________________________________________________________________________________

Obsmapp voor aanvullende Atlasbezoeken
Je kunt Obsmapp gebruiken voor het invoeren van je aanvullende soorten voor het atlasblokbezoek
om de soortenlijst van de atlasblokken, waarvoor jij als teller bij Sovon staat geregistreerd, te
completeren.
De tijdgebonden kilometerhoktelling (55 min.) en punttelling (5 min of 2x 5 min) zijn
gestandaardiseerd. Invoer van een waarneming op een smartphone vergt meer van je tijd en
aandacht dan aanvinken, turven of intekenen op het veldformulier. Daarom kiest Sovon voor de
tijdgebonden tellingen voor één notatiewijze in het veld: op papier.

A. Voorbereiding
1. Download Obsmapp op je Androidsmartphone
(voor verdere info over de installatie zie
www.obsmap.org ).
Je hebt minimaal versie 2.10.a7 nodig.
2. Ga naar tabblad instellingen – portalen en zet de
vink voor doorgifte aan Sovon aan (zie figuur).
3. Voor broedvogelinventarisaties:
ga naar tabblad instellingen – gebruikersinstellingen –
en zet ‘gebruik BMP-instellingen’ aan.
Zo wordt de waarneminginvoer beperkt tot de
geldige broedcodes.
4. Controleer bij instellingen – locatie-instellingen
of onder ‘vaste locatie’ je onderzoeksgebied direct in beeld komt.
Via het kaartsymbooltje kun je het gebied verschuiven.
Met het vinkje leg je je keuze vast.

B. In het veld


Voer tijdens het aanvullend atlasbezoek je waarnemingen op
de gebruikelijke wijze in.



Belangrijk voor het broedseizoen: zet de BMP-instelling aan
kies de juiste broedcode. Als je dat niet doet staat de status
standaard op ‘ter plaatse’. De code ‘ter plaatse’ levert in het
broedseizoen geen geldige atlasblokwaarneming op.



Belangrijk: zet in geval van soorten die ingetekend moeten worden de stip op exact de
juiste waarnemingsplaats! Voor de ‘turf’ en presentiesoorten is dat wat minder van
belang. Uiteraard moet de locatiefix wel in je atlasblok liggen.



Houd de tijd die je besteed hebt aan het aanvullend atlasbezoek bij.
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C. Digitale verwerking (thuis)
1. Activeer het menu van Obsmapp op je smartphone en kies de knop ‘uploaden’
2. Zet je computer aan en log in op www.vogelatlas.nl
3. Ga naar tabblad ‘invoeren’ - ‘atlasbloktelling’ en maak een nieuw atlasbezoek aan. Voer
hier de tijdsduur van je aanvullend veldwerk in, die je hebt bijgehouden in het veld.
4. Je krijgt de melding dat er mobiele waarnemingen klaar staan om gekoppeld te worden
aan het bezoek (zie illustratie).

5. Klik op de knop ‘mobiele waarnemingen koppelen’ (zie figuur hierboven).
6. Je krijgt de melding of de koppeling geslaagd is en hoeveel soorten / waarnemingen zijn
toegevoegd (zie figuur hieronder)

7. Controleer de waarnemingen op invoerfouten (b.v. niet exacte locatie of juiste
broedcode) . De code ‘ter plaatse’ in het broedseizoen altijd omzetten naar een echte,
waargenomen broedcode.
8. Sla de telling op de gebruikelijke wijze op (in de linkerkolom - onderaan de invoer knop
‘opslaan’ of klik bovenaan de linkerkolom op het diskettesymbool).
GEREED!!
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