HET NIEUWE STREPEN

Vanaf 1 april kunnen we weer hokken gaan inventariseren volgens HET NIEUWE STREPEN
(http://www.floron.nl/Meedoen/Het-Nieuwe-Strepen). Je kunt al kilometerhokken reserveren.
In Friesland zijn – helaas – veel hokken geselecteerd op Ameland en Terschelling, lastig te
bereiken dus. Veel Terschellinger blokken lenen zich tijdens het kamp eind juni niet voor de
Nieuwe Strepen-formule: vorige ronde al gedaan, of te intensief voor de beperkt beschikbare
tijd. Maar goed, er zijn ook wel blokken aan de vaste wal geselecteerd. En noaberschap wordt
in Groningen, Drenthe en Overijssel wel op prijs gesteld. Bekijk het aanbod eens.
Hoe werkt het?
Ga naar het HET NIEUWE STREPEN, op de www.verspreidingsatlas.nl om te kijken welke hokken beschikbaar zijn en een of meer ‘hokken’ te reserveren. Hier vind je ook informatie over
het protocol waar je je aan moet houden.
Om hokken te reserveren heb je een gebruikersaccount nodig. Heb je dat nog niet, dan kun
je dat aanmaken: http://www.verspreidingsatlas.nl/login/createaccount.aspx.
(Zie zo nodig de handleiding voor het aanmaken van het account).
Als je ingelogd bent, klik je op je naam rechtsbovenin, en dan kies je in de rechter oranje kolom onder ‘FLORON-projecten’ de link naar ‘het Nieuwe Strepen’ aan.
Als je je hok klaar hebt, kun je de gegevens insturen. Daarbij is het de bedoeling dat je gebruik maakt van het Excel-invoerformulier. Dat kun je downloaden op de het-NieuweStrepensite. Het formulier spreekt voor zichzelf, als je je maar bewust bent dat Excel werkt
met de mogelijkheid van verschillende mappen. Die staan linksonder in beeld. Er is voor elk
onderdeel een aparte map: 1. intro, 2. de kopgegevens, 3. de in te vullen soorten, 4. een overzicht van waarnemers en hun waarnemernummers, en 5. een overzicht van biotopen en hun
codes.
Het nieuwe strepen mag in een groepje van maximaal 3 personen. Het aantal inventarisoren
moet vermeld worden, mét de namen.
Hokken buiten de selectie kunnen ook volgens het het-Nieuwe-Strepenprotocol geïnventariseerd worden. Kruis (of digitaal: vink) dan het vakje ‘methode’ aan.

