Handleiding invoeren vogels vogelasielen in Griel.

In deze handleiding wordt uiteengezet hoe geringde vogels die binnen worden gebracht in
een asiel kunnen worden ingevoerd in GRIEL (www.griel.nl). In een aantal grotere vogelasiels
worden bovendien gerevalideerde vogels voor loslaten geringd. De handleiding beschrijft
ook hoe de ringgegevens van die vogels kunnen worden ingevoerd. Er zijn dus meerdere
situaties mogelijk:
1. Er worden geen vogels in het asiel geringd, maar incidenteel worden geringde vogels
binnengebracht ter revalidatie. Als na succesvolle revalidatie de vogel weer wordt
vrijgelaten, ga naar:
2. Vogel geringd gevonden/binnengebracht, later weer losgelaten.

2. Er worden geen vogels in het asiel geringd, maar incidenteel worden geringde vogels
binnengebracht ter revalidatie. Als de vogel vervolgens overlijdt, ga naar:
3.Vogel geringd, overleden

3. Ongeringde vogels worden gerevalideerd, geringd en vervolgens weer losgelaten. Ga
naar: 1.Ongeringde vogel gevonden of binnengebracht.
Asiels waar geen vogels worden geringd en waar alleen geringde vogels worden gemeld
kunnen volstaan met het melden van de geringde vogels als ‘publieke melder’. Een account
in GRIEL is dan niet nodig, invoeren kan direct in GRIEL m.b.v de knop: ‘gevonden of
afgelezen ring melden’.
Indien in uw asiel regelmatig gerigde vogels worden binnengebracht kunt u een
meldersaccount aanvragen zodat u het lot van de geringde vogels na vrijlating kan volgen.
Stuur dan een email naar info@vogeltrekstation.nl om een account aan te vragen.
Asiels waar ook vogels geringd worden beschikken over het algemeen over een asielproject
in GRIEL waarop de geringde vogels worden geboekt. In een aantal gevallen is ook een
speciaal asiel-account gemaakt, waar meerdere medewerkers van het asiel (ringers en nietringers) kunnen inloggen. Het voordeel van die constructie is dat de invoer van de in het
asiel geringde vogels niet langer via de account van de ringer gebeurt en dat het invoerwerk
met meerdere menen gedeeld wordt. Indien uw asiel een dergelijk account wil, stuur dan
een email naar info@vogeltrekstation.nl.
1.Ongeringde vogel gevonden of binnengebracht.
Ga naar www.griel.nl. Klik na het inloggen links op het kopje “mijn gegevens”. Klik vervolgens op
“ringgegeven toevoegen”.
De vogel wordt pas geringd voor het loslaten.

Stap 1. Project
Vul bij project het juiste project in. Kies wanneer mogelijk voor vogelasielproject.
Vul bij “ringer” de juiste ringer in.

Stap 2. Ring
Kies bij “centrale”: Arnhem VT [Netherlands] (NLA).
(Dit staat er al standaard)
Vul bij “ringnummer” het ringnummer van de nieuw aangelegde ring in.
Kies bij “Informatie m.b.t. de metalen ring”: metalen ring toegevoegd, vogel was ongeringd.
Wanneer geen kleurringen of andere merktekens worden toegevoegd
Kies bij “Andere merktekens”: geen andere (kleur)merktekens aanwezig.
Wanneer er wel kleurringen of andere merktekens worden toegevoegd
Kies bij “Andere merktekens”: het juiste merkteken.
Vul vervolgens in het extra veld “Code van andere merktekens” de kleur en code van het
merkteken in.

Stap 3. Vogel
Kies bij “vogelsoort” de juiste soort.
Vul de rest van de gegevens over de vogel zover bekend ook in (geslacht, leeftijd, broedselgrootte,
status van volwassen vogel)
Kies bij “conditie”: levend; los door RINGER ("gecontroleerd")

Kies bij “Omstandigheden”: gevangen of gecontroleerd door ringer
Kies bij “gegevens die de meldkans beïnvloeden”: Voor het loslaten meer dan 24 uur in
gevangenschap.
Kies bij “Is de vogel voor vondst verplaatst”: opzettelijk voor vondst verplaatst (dierenambulance,
naar markt e.d.)

Stap 4. Vangst
Kies bij “datum”: datum waarop de vogel losgelaten wordt (de ringdatum) en vul de tijd in.
Kies bij “nauwkeurigheid datum”: datum is exact op de dag af.
Kies bij “vangmethode”:niet van toepassing.
Noteer bij “eigen opmerkingen”: vogel losgelaten uit vogelasiel [naam van asiel].

Stap 5. Locatie
Kies bij “locatie”: de locatie waar de vogel is losgelaten.
Dit kan via de kaart, door het invoeren van de locatie en vervolgens op gebruik Google Maps te

klikken.
Of via het invoeren van coördinaten.

Stap 6. Biometrie
Vul de benodigde/relevante biometrie gegevens in.

Klik op opslaan.

2. Vogel geringd gevonden/binnengebracht, later weer losgelaten.
Ga naar www.griel.nl. Klik na het inloggen links op het kopje “mijn gegevens”. Klik vervolgens op
“terugmelding toevoegen”.
(Let op: Er worden in totaal twee terugmeldingen gemeld!)

1e terugmelding – vogel gevonden/binnengebracht
Stap 1. Project
Vul bij project het juiste project in. Kies wanneer mogelijk voor vogelasielproject.
Vul bij “ringer” de juiste ringer in.

Stap 2. Ring
Kies bij “centrale”: Arnhem VT [Netherlands] (NLA).
(Dit staat er al standaard.)
Vul bij “ringnummer” het ringnummer van de al aanwezige ring in.
Kies bij “ring geverifieerd”: ring NIET bevestigd door ringcentrale
Kies bij “Informatie m.b.t. de metalen ring”: metalen ring reeds aanwezig.
Wanneer geen kleurringen of andere merktekens aanwezig zijn
Kies bij “Andere merktekens” : geen andere (kleur)merktekens aanwezig.
Wanneer er wel kleurringen of andere merktekens aanwezig zijn
Kies bij “Andere merktekens” : het juiste merkteken.
Vul vervolgens in het extra veld “Code van andere merktekens” de kleur en code van het
merkteken in.

Stap 3. Vogel
Kies bij “vogelsoort”: de juiste soort.
Vul de rest van de gegevens over de vogel zover bekend ook in (geslacht, leeftijd, broedselgrootte,
status van volwassen vogel)
Kies bij “conditie”: ziek, gewond etc.; Niet losgelaten of onbekend.
Kies bij “omstandigheden”: wat je weet van de vogel, bijv. verhongerd of verzwakt of
verkeersslachtoffer of andere relevante omschrijving.
kies bij “zekerheid over de omstandigheden”: hoe zeker je bent van de hierboven ingevulde
omstandigheden (zeker of aangenomen).
Kies bij “gegevens die de meldkans beïnvloeden”: was al ziek of gewond bij vangst.
Kies bij “Is de vogel voor vondst verplaatst”: niet verplaatst.
let op! Wordt de vogel binnengebracht door de dierenambulance of een ander persoon en is de
vindlocatie niet bekend, vul dan in: opzettelijk voor vondst verplaatst (dierenambulance, naar
markt e.d.) en geef als locatie de locatie van het asiel op.

Stap 4. Vangst
Kies bij “datum”: datum waarop de vogel gevangen/gevonden is, en de juiste tijd.
Kies bij “nauwkeurigheid datum”: datum is exact op de dag af.
Kies bij “vangmethode”: de juiste vangmethode.
Kies bij “eigen opmerkingen”: vogel wordt opgevangen in vogelasiel [naam van asiel].

Stap 5. Locatie
Kies bij “locatie”: de locatie waar de vogel is gevonden, of wanneer deze locatie onbekend is de
locatie van het vogelasiel (kies in dat geval bij verplaatst: . opzettelijk voor vondst verplaatst
(dierenambulance, naar markt e.d.))
Dit kan via de kaart, door het invoeren van de locatie en vervolgens op gebruik Google Maps te

klikken, of via het invoeren van coördinaten.

Stap 6. Biometrie
Vul de benodigde/relevante biometrie gegevens in.

Klik op opslaan.

Vervolgens wordt op de dag dat de vogel weer losgelaten wordt vanuit het asiel een tweede
terugmelding ingevoerd.

2e terugmelding – vogel wordt weer losgelaten
Stap 1 en 2 hetzelfde als bij de eerste terugmelding.
Stap 3. Vogel
Kies bij “vogelsoort” de juiste soort.
Vul de rest van de gegevens over de vogel zover bekend ook in (geslacht, leeftijd, broedselgrootte,
status van volwassen vogel)
Kies bij “conditie”: levend, losgelaten door NIET-ringer, óf levend, losgelaten door ringer.
Kies bij “omstandigheden”: gevangen of gecontroleerd door ringer.
kies bij “zekerheid over de omstandigheden”: zeker van de omstandigheden.

Kies bij “gegevens die de meldkans beïnvloeden”: Voor het loslaten meer dan 24 uur in
gevangenschap.
Kies bij “Is de vogel voor vondst verplaatst”: niet verplaatst.

Stap 4. Vangst
Kies bij “datum”: datum waarop de vogel gevangen/gevonden is, en de juiste tijd.
Kies bij “nauwkeurigheid datum”: datum is exact op de dag af.
Kies bij “vangmethode” : de juiste vangmethode.
Kies bij “eigen opmerkingen” : vogel losgelaten uit vogelasiel [naam van asiel].

Stap 5. Locatie
Kies bij “locatie”: de locatie waar de vogel wordt losgelaten.
Dit kan via de kaart, door het invoeren van de locatie en vervolgens op gebruik Google Maps te
klikken.
Of via het invoeren van coördinaten.

Stap 6. Biometrie
Vul de benodigde/relevante biometrie gegevens in.

Klik op opslaan.

3.Vogel geringd, overleden
Ga naar www.griel.nl. Klik na het inloggen links op het kopje “mijn gegevens”. Klik vervolgens op
“terugmelding toevoegen”.
(Er worden in totaal twee terugmeldingen aangemaakt!)

1e terugmelding – vogel wordt binnengebracht
Identiek aan 1e terugmelding zoals hierboven beschreven is

2e terugmelding – vogel is overleden
Stap 1. Project
Vul bij project het juiste project in. Wanneer mogelijk vogelasielproject.
Vul bij “ringer” de juiste ringer in.

Stap 2. Ring
Kies bij “centrale”: Arnhem VT [Netherlands] (NLA)
(Dit staat er al standaard.)
Vul bij “ringnummer” het ringnummer van de al aanwezige ring in.
Kies bij “ring geverifieerd”: ring NIET bevestigd door ringcentrale.
Kies bij “Informatie m.b.t. de metalen ring”: metalen ring reeds aanwezig.
Wanneer geen kleurringen of andere merktekens aanwezig zijn
Kies bij “Andere merktekens” : geen andere (kleur)merktekens aanwezig.
Wanneer er wel kleurringen of andere merktekens aanwezig zijn
Kies bij “Andere merktekens”: het juiste merkteken.
Stap 3. Vogel
Kies bij “vogelsoort” de juiste soort.
Vul de rest van de gegevens over de vogel zover bekend ook in (geslacht, leeftijd, broedselgrootte,

status van volwassen vogel)
Kies bij “conditie”: Dood, korter dan 1 week.
Kies bij “omstandigheden”: waaraan de vogel is overleden, bijv. virusinfectie.
Kies bij “zekerheid over de omstandigheden”: hoe zeker je bent van de erboven ingevulde
omstandigheden.
Kies bij “gegevens die de meldkans beïnvloeden”: was al ziek of gewond bij de vangst.
Kies bij “Is de vogel voor vondst verplaatst”: niet verplaatst.
Stap 4. Vangst
Kies bij “datum”: datum waarop de vogel gevangen/gevonden is, en de juiste tijd.
Kies bij “nauwkeurigheid datum” : datum is exact op de dag af.
Kies bij “vangmethode” : de juiste vangmethode.
Kies bij “eigen opmerkingen” : vogel overleden in vogelasiel [naam van asiel].

Stap 5. Locatie
Kies bij “locatie”: de locatie van het asiel
Dit kan via de kaart, door het invoeren van de locatie en vervolgens op gebruik Google Maps te
klikken.
Of via het invoeren van coördinaten.

Stap 6. Biometrie
Vul de benodigde/relevante biometrie gegevens in.

Klik op opslaan.

