Digitale invoer Watervogeltellingen
Watervogel- | Ganzen- & Zwanen- | Midwinter- | Wintervogeltellingen
Intro
Digitale invoer kan met name in het begin als veel ingewikkelder worden ervaren dan het invullen
van papieren formulieren. Maar de ervaring leert dat tellers er na een poosje toch heel tevreden mee
zijn. Met name het uitwisselen van gegevens met medetellers, het op je scherm krijgen van totalen,
de mogelijkheid om tellingen op te halen, het kunnen zien of je tellingen al hebt doorgegeven
etcetera. zijn een aantal belangrijke voordelen boven papier. Voor SOVON is de digitale invoer
ideaal om snel te kunnen zien wat er geteld is en door wie. We hebben tegenwoordig een beter en
sneller overzicht van de activiteiten en resultaten dan ooit daarvoor. Hieronder een uitleg voor de
tellers van hoe tellingen in te voeren en uitleg over de mogelijkheden die het systeem biedt.
Mogelijkheden
Nadat je bent ingelogd op de sovon-site kom je in een venster met in de kop een aantal van de
sovonprojecten (zie onder). Van belang is om te weten dat alle tekst, welke is weergeven in vet en
blauw, aanklikbaar is om naar een volgend venster te gaan of een opdracht uit te voeren.

Afhankelijk van de projecten waaraan je deelneemt verschijnen kopgegevens met daarin één of
meer projecten. Voor watervogeltellers, ganzen- & zwanentellers, de midwintertellingen en voor de
wintervogeltellingen (zoals de maandelijkse tellingen in Zuid-Holland heten) is het de kop
“Watervogeltellingen” waarop geklikt moet worden om tellingen in te voeren.

1. Tellingen
Wanneer je klikt op “Watervogeltellingen | Tellingen” verschijnt onderstaand telgebieden /
maanden - venster:
Telgebieden / maanden – venster

De weergegeven tabel toont de volgende onderdelen:
In de de bovenste rij staat < 2008 | 2009. Dit is dus een overzicht van seizoen 2008/09. Je kan twee
seizoenen terug door steeds te klikken op het “kleiner-dan-teken” < voor 2007 waarna je een
overzicht krijgt van de tellingen van seizoen < 2007 | 2008 > of weer vooruit door te klikken op >
In kolom gebied staan de codes van de telgebieden. Door op gebied te klikken kun je de volgorde
van weergave aanpassen in oplopend of aflopend.
In kolom hoofdteller staat de waarnemercode en naam van de hoofdteller van het gebied waarvoor
je rechten hebt.
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In kolom gebiedsnaam staat de naam van het telgebied
In kolom k staat steeds een “k“ wat de mogelijkheid biedt een kaartje van het telgebied in een
nieuw venster op je beeldscherm op te roepen als je op deze “k“ klikt.
In kolom T staan afhankelijk om wat voor type telling het gaat de letters W (Watervogeltelling), G
(Ganzen- & zwanentelling, S (Steltlopertelling) of M (Midwindertelling). Door op de T te klikken
kun je de volgorde van weergave aanpassen in oplopend of aflopend.
In de daaropvolgende kolommen staan de maandnummers 7 (juli) t/m 6 (juni) van het betreffende
telseizoen.
Invoeren tellingen
Om een telling in te voeren moet je in de rij van het betreffende telgebied en in de kolom van de
betreffende maand klikken op een ”x”. Een ” x” houdt in dat er nog geen telling is ingevoerd. Nadat
je daarop hebt geklikt verschijnt een leeg formulier.
Om te beginnen voer je de kopgegevens in (zie onder).

Zorg dat de gegevens volledig zijn ingevuld anders kan het formulier niet “verzonden” worden.
Je kunt in de kopgegevens drie medetellers toevoegen. Vul de waarnemercode in en de naam van de
teller verschijnt meteen daarachter. Weet je de waarnemercode van je medeteller niet? Vraag het de
medeteller, de regiocoördinator of aan michel.klemann@sovon.nl. Zet in het laatste geval in de mail
meteen de adresgegevens van de medeteller zodat we meteen een waarnemercode kunnen
aanmaken indien deze teller dat nog niet heeft. Zijn het er meer dan drie medetellers dan kun je die
“kwijt” in het vak Opmerking:.
Is de teltijd niet bekend (volgende keer beter..), vul daar dan in ieder vakje een 0 in.
Wat betreft de “groep” welke je moet selecteren (rechtsboven in de kop van het formulier) het
volgende. Het gros van de watervogeltellers telt “alle watervogels en extra soorten” en moet die
groep aanvinken. Ganzen- & zwanentellers kiezen voor “alleen ganzen en zwanen” en de tellers in
Zuid-Holland, welke maandelijks álle soorten tellen in hun telgebieden, moeten “Alle vogelsoorten
(incl. niet-watervogels)” aanvinken. Na de groep te hebben geselecteerd, veranderd de soortenlijst
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onder de kop van het formulier van een kort lijstje bij “Alleen ganzen en zwanen”, tot een heel
lange lijst bij “Alle vogelsoorten (incl. niet watervogels)”.
Via “Persoonlijke gegevens | Persoonlijke gegevens“ kun je nog kiezen voor een persoonlijke
weergave (zie onder).

Nadat je kopgevens hebt ingevuld kun je de aantallen invullen in de tabel (zie onder).

Welke keuzelijst je ook hebt selecteert, je kunt voor jezelf altijd aanvullende soorten welke niet op
de standaardlijst staan toevoegen helemaal onderaan de tabel (zie onder).

Het is niet mogelijk om iets anders in te vullen in de vakjes dan een afgerond getal. Dit kan dus
bijvoorbeeld niet:
1 vr.
2 juv.
40-50
2 ex !!!
ong.500
ad. man
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De getallen moeten gehele getallen zijn anders worden de gegevens niet door de database
“geaccepteerd”. Wil je toch info kwijt zoals “ongeveer 500 ex waarvan 65 juvenielen”; vermeld dit
dan in het vak opmerking:
Nadat je alle getelde aantallen hebt ingevuld klik je helemaal onderaan op de knop “Verzend”
Regelmatig verschijnt daarna een soort van controle-tabel op de ingevoerde aantallen (zie voorbeeld
hieronder).

Geef vervolgens aan of de gegevens juist of niet juist zijn, corrigeer eventueel de aantallen en klik
daarna op “Verzend”.
Daarna verschijnt een overzicht van datgene wat je hebt ingevoerd (zie onder).
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Zie je hier dat er toch iets niet klopt, dan kun je klikken op de knop “Wijzig telling” waarna het
formulier weer wordt geopend en je wijzigingen kunt aanbrengen. Na het wijzigen weer klikken op
“verzend” waarna de gegevens zijn aangepast. Je kunt ook de hele telling weggooien (uit de
database verwijderen) door te klikken op “Verwijder Telling” of je kunt klikken op “Overzicht
tellingen” waarna je weer in het Telgebieden / maanden – venster terugkomt.
Het bovenstaande overzicht van de telling kun je dan altijd op weer het scherm krijgen door te
klikken op het getal in de kolom van de betreffende maand en in de rij van het betreffende
telgebied.
Kopgegevens kopiëren
Ga je daarna het volgende telgebied invullen, dan is het mogelijk dat je, nadat je weer op een “x”
hebt geklikt om een leeg formulier te openen, de kopgegevens van een andere telling die maand
kopieert. Een optie die vooral van belang is voor ganzen- & zwanentellers. Deze optie zit helemaal
bovenaan de kopgegevens van het nog lege formulier (zie onder).

Selecteer het formulier waarvan je de kopgegevens wilt kopiëren en klik daarna op “Kopieer”.
Behalve de teltijd en de opmerkingen worden dan alle de kopgegevens gekopieerd in het formulier
waar je mee bezig bent.
Maandoverzicht
Om van één bepaalde maand een overzicht te krijgen van soorten en aantallen, klik je in het
overzicht van “telgebieden / maanden – venster” op het nummer van de maand. Dus b.v. op de 11
van november om de novemberaantallen in beeld te krijgen. Dat ziet er dan ongeveer zo uit:
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Deze gegevens zijn op te halen als excel-bestand door te klikken op “Exporteer tabel naar excel”.
Ook is het mogelijk om alle tellingen van één gebied op die manier op te halen. Klik in het
overzicht van “telgebieden / maanden – venster” op het gebiedsnummer van het betreffende
telgebied. Dus b.v. op “RG2181“ om de aantallen van dat gebied in beeld te krijgen. Dat ziet er dan
ongeveer zo uit:

Ook nu is het mogelijk de gegevens op te halen als excel-bestand door te klikken op “Exporteer
tabel naar excel”.
Grafiek-optie
Wanneer je een overzicht van een ingevoerde telling op het scherm hebt (zie onder)

biedt dat mogelijkheid om aantalsgrafieken te maken door te klikken op de soortnaam. Hieronder
een voorbeeld van het aantalsverloop van 4500 Scholekster. Je kunt in het nieuw geopende
venstertje zelf selecties maken en kiezen op soort, maanden, gebieden en vanaf een seizoen naar
keuze.

6

Om deze grafiek te “bewerken / printen”; druk je één keer op de Print Scrn knop (Print screen) op je
toestenbord. Vervolgens open je een tekenprogramma Æ kiezen voor plakken waarna er een plaatje
van je beeldscherm als plaatje wordt geplakt waarna je dat plaatje verder kunt “bewerken”.

2. Telgebieden delen
Wanneer je klikt op “Watervogeltellingen | Telgebieden delen”verschijnt een tabel met daarin alle
telgebieden waarvoor je rechten hebt.

In deze overzichtstabel is voor iedere combinatie in de database van “teller / telgebied”, één regel
beschikbaar. De tabel bestaat uit de volgende kolommen:
gebiedscode
hoofdteller
medeteller
gebiedsnaam
rechten
medeteller verwijderen
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Door op de blauwe kolomkoppen gebiedscode | hoofdteller e.d. te klikken kun je de volgorde van
weergave veranderen.
Hélemaal onderaan de pagina, is één regel welke bedoeld is om gebieden aan tellers toe te wijzen.

Een hoofdteller kan tellers als “medeteller” rechten te geven zodat deze medeteller de mogelijkheid
heeft om tellingen digitaal in te voeren “wijzigen” of om tellingen in te zien “lezen”
Voorbeeld; hoe een medeteller toevoegen:
- Selecteer in het eerste vak het telgebied waarvoor je een teller rechten wilt geven.
- Na deze selectie verschijnt in kolom gebiedsnaam de naam van het gebied.
- In de tweede kolom staat je eigen waarnemercode.
- Vul in derde kolom de waarnemercode in van de teller welke het betreffende gebied gaat
tellen. Voor ieder telgebied is het mogelijk om meerdere tellers rechten te geven.
- Selecteer in de vijfde kolom optie “wijzigen”, zodat de waarnemer nadat die zelf is
ingelogd, de telling digitaal kan invoeren. De optie “lezen” houdt in dat de waarnemer alleen
een telling kan inzien.
- Nadat je dat gedaan hebt klik je in de zesde kolom op “Voeg toe” waarna de teller is
toegevoegd als medeteller waarna dat als zodanig in het overzicht verschijnt.
Tellers kun je ook weer de rechten ontnemen door in de kolom “Medeteller verwijderen” te
klikken op het kruisje “X”. Nadat je daarop hebt geklikt, is de medeteller de rechten weer kwijt
Wanneer iemand dus van vier telgebieden medeteller is en verhuisd of stopt met tellen o.i.d., moet
je dus vier keer op zo’n kruisje klikken om de rechten van de vier gebieden bij die voormalige teller
te verwijderen.
Wanneer je besloten hebt om voortaan de tellingen digitaal door geven, is het niet nodig om
maandelijks formulieren te krijgen. Via “Persoonlijke gegevens | Persoonlijke gegevens” kun je
aanvinken of je “in het vervolg de watervogelformulieren digitaal invult” en je kan aangeven of je
de watervogelnieuwsbrief als *.pdf via de mail wilt ontvangen, waarna je onderaan het overzicht
moet klikken op “wijzig”

Tellingen ingevoerd, excel-bestanden opgehaald en medetellers rechten gegeven, vinkjes gezet?
Dan gewoon “uitloggen” waarna je weer op de startpagina van sovon terecht komt.
Groeten en succes,
Michel Klemann
SOVON Vogelonderzoek Nederland
Rijksstraatweg 178
6573 DG Beek-Ubbergen
(024) 68 48 144
michel.klemann@sovon.nl
www.sovon.nl
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