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BirdRing: de missie

www.birdring.nl

• Waarnemingen vastleggen makkelijker en met 
minder fouten

• Waarnemingen doorgeven kost veel minder tijd

• Directe inzage in life history

• Meer waarnemers gaan ringen doorgeven

• Waarnemingen verwerken door onderzoeker
kost veel minder tijd



Nieuwe 
waarneming

invoeren

Menu met 
meer opties

Upload 
waarnemingen 

naar:
Cr-birding submit

Geese.org

E-mail 
waarnemingen 

naar jezelf
(Excel)
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BirdRing
Startscherm

www.birdring.nl
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BirdRing
Favorietenlijst

Verwijder uit 
favorietenlijst

Kies soort om 
waarneming in 

te voeren

Dit is je 
persoonlijke 

favorietenlijst

Zoek een 
andere soort in 
volledige lijst

www.birdring.nl



Voeg toe aan 
persoonlijke 

favorietenlijst
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BirdRing
Zoek een soort

Kies soort om 
waarneming in 

te voeren

Type een deel 
van de 

soortnaam
De soortenlijst is beschikbaar
in 12 talen:

• Wetenschappelijk
• Nederlands
• Engels
• Duits
• Frans
• Italiaans
• Spaans
• Portugees
• Pools
• Deens
• Fins
• Zweeds

www.birdring.nl
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BirdRing
Eén pootring

www.birdring.nl

Bevestig invoer 
ringgegevens

Voeg extra 
gegevens toe 
over de ring

Type de 
inscriptie

Kies de kleur 
van de ring

Kies een ander 
ringsysteem

Kies of swype 
naar ander 

tabblad
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BirdRing
extra gegevens

www.birdring.nl

Bevestig invoer 
extra gegevens

Gegevens over 
de vogel

Gegevens over 
de 

waarneming

Verwijder een 
gekozen waarde

Kies of swype 
naar ander 

tabblad



BirdRing
8

BirdRing
Kies de locatie

www.birdring.nl

Bevestig invoer 
en bewaar 

waarneming

Kies de 
locatie

Zelfde locatie 
als vorige 

waarneming
(groep vogels)

Kaart of 
satelliet

Wijzig
of voeg 

omschrijving 
locatie toe



2. Kies kleur
van de ring
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BirdRing
Meer pootringen

5. De app 
bepaalt de 

juiste ringcode

3. Inscriptie 
op de ring?

4. Heeft de ring 
een vlag?

1. Wijs aan 
waar de 
ring zit

www.birdring.nl
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BirdRing: plannen

www.birdring.nl

• Uploaden naar meer websites: Griel en ook grote 
buitenlandse websites.

• Meer gegevens vastleggen in app, zoals geslacht, 
leeftijd, aantal jongen, relaties

• Meer mobiele apps? B.v. voor gebruik bij het ringen 
of het volgen van nesten.
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BirdRing: geniet van de life history

www.birdring.nl

Toon alle 
observaties als 

een lijst


