
Snel starten met ObsMapp 
Waarnemingen invoeren met Android 

Invoerscherm 

Waarnemingen: Ingevoerde waarnemingen zien en wijzigen 

Waarneming: Waarneming invoeren 

Spraak: Waarneming invoeren met spraakherkenning 

Kaart: Kaart van de omgeving opvragen 

Omgeving: Waarnemingen in de omgeving opvragen 

Multimedia: Multimedia bekijken en luisteren 

Tracks: Routes die zijn afgelegd weergeven 

Uploaden: Waarnemingen uploaden 

Exporteren: Waarnemingen exporteren (XML, CSV) 

Instellingen: Instellingen van ObsMapp wijzigen 

Tellen: Statistieken opvragen 

Handleiding: Handleiding van ObsMapp opvragen 

In het startscherm kunt u ook op ‘Omgeving’ klikken. 

ObsMapp download dan de soorten die bij u in de 

omgeving zijn waargenomen*. Door op het kaartje van 

Europa te klikken opent u een kaart waarop de 

waarnemingen worden getoond. Erg handig om in het 

veld dat ene plantje te kunnen vinden.  

Startscherm 

Soortgroep wijzigen 

Locatie wijzigen op 

een kaart 

Locatie (GPS) 

Omgeving 
Waarnemingen uit de omgeving 

*Een dataverbinding en een geldige locatie (GPS) zijn 

hiervoor noodzakelijk. 



Stap 1 
Invoeren van een waarneming 

Stap 2 
Waarnemingen uploaden 

Klik op ‘Waarneming’. U komt dan terecht in het 

scherm ‘nieuwe waarneming’ (zie hieronder).  Hier 

kunt u alle noodzakelijke velden invullen. 

 

Omgevingsoverzicht 

ObsMapp instellingen 
Instellingen wijzigen 

 

Ga naar het startscherm en druk op uploaden. 

Selecteer de juiste portalen in het scherm.  
Klik in het startscherm op de instellingen wijzigen 

(tandwielen). Hier kunt u onder andere: 
 Soortenlijsten (van andere landen) en 

stamgegevens bijwerken en downloaden 
 OSM-kaarten downloaden*. Met deze kaarten kunt 

u offline uw waarnemingen wijzigen op een kaart. 
 Multimedia en info bijwerken*. Handige informatie 

over soorten voor in het veld.  
 Accountgegevens aanpassen 
 Het kleed, geslacht of het gedrag van een 

soortgroep vastzetten (bijv. dagvlinders op ‘imago’). 
 De volgorde van de soortgroepen aanpassen en 

soortgroepen verwijderen. 
 Verzamelgroep indelen (zet uw favoriete 

soortgroepen samen in één groep. 
 
*Let op: het downloaden van deze data kunt u het 

beste met WiFi uitvoeren. Met name het bestand met 

vogelgeluiden is erg groot en past niet op ieder toestel. 

 

Snel starten met ObsMapp 
Waarnemingen invoeren en uploaden 

Nadat u alle velden heeft ingevuld drukt u op opslaan. 

Soortgroep wijzigen.  

Locatie wijzigen op een kaart.  

Foto toevoegen. 

Geluid toevoegen . 

Knoppen die van belang zijn bij het invoeren: 

Waarneming wijzigen 
Als u een waarneming wil wijzigen kun u deze 

opzoeken in het overzicht van uw waarnemingen. Klik 

hiervoor op ‘Waarnemingen (startscherm).  
Vervolgens klikt u de te wijzigen waarneming aan. 

Tenzij u aan speciale tellingen van Sovon meedoet is dit 

enkel het bovenste vinkje en druk op uploaden. Na 

ongeveer 15 minuten staan uw waarnemingen online. 

Invoeren met spraak 
Klik in het startscherm op de microfoon en u 
kunt invoeren met behulp van spraak.  

Tip: gebruik hiervoor een handsfree set, dan begrijpt 
ObsMapp beter wat u bedoelt. 


