
Uitleg over nieuwe en gewijzigde functies in het invoerscherm. 
 
Tijdveld: Voorheen waren dit twee aparte vakjes voor uren en minuten. Dit is 
samengevoegd. Foute tijden worden automatisch gewijzigd tot een juiste tijd of het veld 
wordt leeggemaakt.  
 
Gebied: Als je bij keuze gebied een typfout maakt wordt niet gelijk het hele invoerveld 
leeggemaakt.  
 
Bepalen van het gebied kan op 5 (op wrn.be en observado.org) of 6 (op wrn.nl) manieren: 
1. Selecteer een gebied in de lijst met gebieden. De gebiedsomtrek wordt getoond.  
2. Klik een positie aan op de kaart. De gebiedsomtrek wordt getoond + de pointer staat op de 
aangegeven positie.  
3. Gebruik de geolokatie bepaling als je een gebied wilt selecteren. Dit is handig als je 
computer op de plek staat waar ook je waarnemingen zijn gedaan. De gebiedsomtrek wordt 
getoond + de pointer op de geolokatie positie.  
4. Gebruik wgs84 (Lat en Lon) . De gebiedsomtrek wordt getoond + de pointer op de 
aangegeven positie  
5. Gebruik amersfoortcoordinaten (alleen in wrn.nl) . De gebiedsomtrek wordt getoond + de 
pointer op de aangegeven positie  
6. Selecteer een ‘eigen’ gebied uit de gebiedenlijst. De gebiedsomtrek van het best 
passende echte gebied wordt getoont. De pointer komt in het midden van het ‘eigen’ gebied 
te staan.  
 
Soort: Als je bij soort een typfout maakt, wordt niet gelijk het hele invoerveld leeggemaakt. 
 
Protocol: Dit is een nieuw veld met op dit moment twee keuzes:  
1. ‘losse waarneming’. Zo was elke waarneming in vorige versies van het invoerscherm.  
2. ‘Gebied doorzocht’. Je hebt het gekozen gebied volledig bekeken op het voorkomen van 
de geselecteerde soort. Je vult dus het totaal aantal waargenomen exemplaren in voor het 
hele gebied. In dit geval is aantal=0 ook mogelijk. 
 
Biotoopkeuze: Hier is de indeling wat logischer gemaakt. 
 
Details locatie: Dit veld is verwijderd. In de praktijk wordt veruit de meeste informatie in het 
veld bijzonderheden gezet.  
 
Precisie van je waarneming: Aangezien het belangrijk is om van een waarneming te weten 
hoe nauwkeurig hiervan de positie werd bepaald, wordt aan de hand van het zoomniveau en 
het verplaatsen van de pointer een precisie berekend, die mee wordt opgeslagen bij de 
waarneming. Als je alleen een gebied selecteert, komt de precisie op ‘Gebied’ te staan. De 
precisie kan ook manueel worden aangepast indien de nauwkeurigheid van een waarneming 
anders is dan de voorgestelde precisie. 
 
Geolokatie en iconen: 
De onderstaande vraag wordt gesteld als je voor de eerste keer geolokatie gebruikt:  

Wat betekenen de iconen in dit scherm?  

Het icoon achter de gebiedsnaam : deze gebruik je als je door in- en uitzoomen het spoor 
bijster bent. De kaart zal dan op het oorspronkelijke gebied inzoomen.  
 

Het linker icoon onder de kaart : gebruik de geolokatie om je gebied te bepalen (zie 3).  
 

Het rechter icoon onder kaart : gebruik dit icoon als je vermoed dat binnen de poygoon 
waarin je pointer staat kleinere gebieden aanwezig zijn die je eigenlijk wilt gebruiken. 


