EEN METALEN VOGELRING MELDEN IN GRIEL
INTRODUCTIE
U heeft een metalen vogelring gevonden of afgelezen. U kunt de vogelring melden op www.griel.nl. Iedereen kan een gevonden of
afgelezen vogelring op GRIEL melden. U hoeft hiervoor niet in te loggen.
Kies in GRIEL voor de knop
. U wordt vervolgens stapsgewijs door een aantal schermen gevoerd waar u
informatie over de ring en vogel kunt opgeven. Met de knop
navigeert u door de schermen.
RINGNUMMER & CENTRALE
Lees het ringnummer correct af! Vaak worden cijfers voorafgegaan door één of meerdere letters, bijvoorbeeld CA 01363. De
letters maken onderdeel uit van het ringnummer, en deze voert u ook in. Eventuele punten of streepjes in het nummer dient u niet
in te voeren. Op de ring wordt tevens de centrale vermeld. Meestal betreft dit “Vogeltrekstation Arnhem Holland”. Het kan echter
ook een buitenlandse centrale zijn. U kunt
in GRIEL een keuze maken uit een lijst met
centrales.
Arnhem VT [Netherlands]

Gdansk / Varsovia [Poland]

6057576

CA01363

Kies de juiste centrale!
Vul het volledige ringnummer
inclusief letters!

INFORMATIE OVER DE VOGEL
U kunt in het invoerveld de vogelsoort intypen, de lijst wordt dan automatisch korter.
Daarna kunt u een keuze maken uit de overgebleven lijst met mogelijkheden door met de
muis uw keuze te bevestigen. Is de vogel een buizerd? Typ dan ‘Buizerd’ en selecteer vervolgens de soort uit de lijst met
mogelijkheden. Weet u de vogelsoort niet of heeft u alleen een ring gevonden? Selecteer dan bij vogelsoort: ‘onbekend’.
Vul de overige informatie over de vogel in, waaronder de velden:
“Is de vogel dood of levend?” en “Wat is er met de vogel gebeurd?”
Voorbeeld: Een buizerd die is aangereden door een auto.

INFORMATIE OVER DE LOCATIE
U kunt het ‘adres’ en/of ‘plaats’ in typen en drukt vervolgens op

.

Er verschijnt een kaart met de door u gekozen locatie. Met de knoppen rechtsboven
kiest u voor: kaart, satelliet, of een combinatie van beide. Met de schuifbalk links kunt
in- en uitzoomen. Geef met de muis de exacte locatie aan op het kaartje. Druk vervolgens onderaan op de knop
. De locatie wordt nu opgeslagen.

GRIEL vindt automatisch de coördinaten bij de opgegeven locatie.
De plaatsnaam omschrijving volgens Google.
U kunt zelf een nadere plaats omschrijving opgeven.
(Let op: De ‘Nadere omschrijving’ overschrijft de ‘Plaats omschrijving
volgens kaart’, gebruik dus niet ‘in de achtertuin’ of ‘langs de weg’).

VINDDATUM & ADRESGEGEVENS
Na het aangeven van de datum, het tijdstip en eventuele bijzonderheden omtrent de vondst of aflezing kunt u vervolgens uw adres
en/of emailadres achterlaten, zodat wij u kunnen informeren over deze vogel. Controleer nog eenmaal de ingevulde gegevens!
Indien de ringgegevens bij Vogeltrekstation aanwezig zijn heeft u de informatie binnen enkele seconden in huis. U ontvangt alleen
informatie over de geringde vogel indien u een emailadres achterlaat.
Let op: GRIEL werkt het best met Mozilla Firefox, Google Chrome of Internet Explorer 7 of hoger. In Internet Explorer 9 dient
'compatibility view' te zijn ingeschakeld!
Vogeltrekstation Centrum voor vogeltrek en -demografie
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
Tel. (0317) 473 465

www.vogeltrekstation.nl
www.griel.nl

info@vogeltrekstation.nl

