NIEUW!
Doorgeven van veldwaarnemingenvoor het Vogeljaar ook mogelijk
via internet met Waarnemíng.nl
Het doorgevenvan veldwaarnemingenvoor onze rubriek Veldwaarnemingenis ook mogelijk
via de website van Waarneming.nl (http://www.waarnemíng.nl). Op de pagina's van deze
website kan iedereen waarnemingen bekijken. Om waarnemingen in te kunnen voeren
(bijvoorbeeld voor het Vogeljaar), moet u ingelogd zijn met uw eigen gebruikersnaam en
wachtwoord.
Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord voor Waarneming.nl, dan kunt u deze
snel en eenvoudig aanvragenvia onderstaandeprocedure.Waar-neming.nl is een gratis
dienst; er zullen nooit kosten aan verbonden zijn.
Registratieop Waarneming.nl:
Ga naar http://www.waarneming.nl;
Klik op'Nieuwe gebruiker', daarna op'registratíepagina';
Vul uw gegevens in. Belangrijk is dat u bij de werkgroep invult: Het Vogeljaar
(te selecterenin de lijst);
U ontvangt uw wachtwoord op het opgegeven e-mail-adres;
Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord;
'Nieuwe waarneming'kunt u uw waarnemingen doorgeven;
Onder
'bijzonderheden'zoveel mogelijk informatie door. Deze inforGeef in de rubriek
matie kan dan, indien het nuttige informatie betreft, opgenomen worden in de
rubriek Veldwaarnemingen.
Als u al geregistreerdbent als gebruiker bij Waarneming.nl, dan kunt u op uw persoonlijke
pagina (via het menu aan de linkerzij de, Mijn Waarneming.nl,daarna Persoonlijke gegevens
aanpassen)als werkgroep Het Vogeljaarin stellen. U kunt slechts lid zijn van één werkgroep
tegelijk.
Wellicht is het goed om te weten dat als u waarnemingeninvoert van soorten die vallen
onder het Bijzondere Soorten Project (BSP) van Sovon, deze automatisch worden
doorgegeven. Waarneming.nl heeft hierover afspraken gemaakt met Sovon.
Waarneming.nl biedt nog veel meer mogelijkheden voor de vogelaar.Via de menustructuur
kunt u de site zelfverder ontdekken, en met de uitgebreide helpfunctie kunt u snel aan de
slag. Het team van Waarneming.nl is per e-mail bereikbaar op info@waarneming.nl.
Let op: Wij kunnen uitsluitend gegevensovernemen van deze website voor onze rubriek
Veldwaarnemingen als u gebruik gemaakt heeft van de werkgroep Het Vogeljaar. Maak
dus steedsvan deze werkgroep gebruik!
Redactie het Vogeljaar

