Handleiding MAS-telling met Avimap
1. Installeren van de app Avimap
Met de app Avimap kun je op je tablet of smartphone
meteen in het veld je MAS-telling invoeren. De app
is alleen beschikbaar voor Android-apparaten en nog
niet te gebruiken op IPhones en IPads.
Hier volgen de stappen die je zet voordat je met de
app het veld in gaat:
1) Download Avimap via de Google Playstore op je
smartphone of tablet.
2) Start de app en kies voor ‘Instellingen’ en ‘Downloads en account’
3) Voer je waarnemerscode en wachtwoord in. De
app haalt automatisch je gegevens op.

2. Invoeren van MAS-telling via de app Avimap
In het volgende stappenplan leggen we uit hoe je met de app je tellingen invoert.
A. In het veld
• Zoek het telgebied eventueel op via het wereldbolletje in het hoofdmenu van de app. Door op het
gebied te klikken kun je ook meteen een telling
starten.)
• Of ga in het beginscherm naar ‘Selecteer plot’,
kies het project MAS en je telgebied (afb. 1).
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• Aangekomen op je telpunt druk je op ‘Start met
tellen’ en de telcirkel verschijnt. De timer telt tot 10
minuten. Na de eerste 5 minuten hoor je een alarm
om aan te geven dat je halverwege de telling bent
(afb. 2).
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• De meest getelde soorten in het gebied en hun
standaard broedcode staan al in het menu.
• Waarnemingen plaats je op de plek waar je de
vogel(s) ziet en krijgen een rode of een witte stip.
Rood: waarneming met broedcode 1 of hoger.
Wit: broedcode 0. Rechts in het toetsenbord
selecteer je de broedcode als deze afwijkt van de
standaard.
• Je kunt een waarneming eenvoudig aanpassen
door op de stip te klikken (afb. 3).
• Via de knoppen rechts bovenin het telscherm kun
je de lijst met alle waarnemingen oproepen, de
totalen van je telling bekijken en de weergave van
je waarnemingen instellen.
• Bij broedcode 4 of 5 dien je het aantal jongen in
het nest of buiten het nest (meestal met oudervogel) te noteren. Klik daarvoor op de waarnemingsstip en kies voor wijzigen om deze details in te
voeren (afb. 5).
B. Afronden van de telling
• Ben je klaar met de telling, dan sluit je deze af
door op de ‘terug-knop’ van je telefoon of tablet te
klikken. Je kunt de telling ook via het menu linksboven beëindigen via de knop ‘Klaar met tellen’.
• Vervolgens verschijnt nog een scherm om de
datum en begintijd te bevestigen.
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C. Uploaden
• Je bezoek staat in het overzicht ‘Bewerk/upload
bezoeken’.
• Hier kun je eventueel je tel- en kopgegevens nog
aanpassen of een waarneming toevoegen of bewerken. Dat doe je door het bezoek aan te klikken.
• Is echter alles geteld en ingevoerd, kies dan ‘upload’ (afb. 6).
• Je gegevens worden dan in de database van
Sovon geplaatst.
• Via http://avimap.sovon.nl kun je de telgegevens
online inzien en aanpassen.
D. Testen van de app
Wil je de app eerst even testen, dan is dat geen enkel
probleem. Via de optie ‘Bewerk/upload bezoeken’ is
een oefentelling eenvoudig te verwijderen. Klik dan
op de telling en kies voor ‘Verwijder bezoek’.

3. Vragen?
Heb je vragen over het gebruik van Avimap voor je
MAS-tellingen? Je kunt je vraag op twee manieren
stellen:
• Via een mailtje naar de helpdesk: helpdesk@
sovon.nl
• Via het forum op http://forum.sovon.nl
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