Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af
disse på hjemmesiden ‘Cormorant counts in the Western Palearctic’
Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads og hvordan man indtaster resultat
af tællinger på hjemmesiden ’http://www.cormocount.eu/’. Der er tre overordnede trin: 1) log på, 2) definer
eller find din overnatningsplads eller tilføj den, 3) Indtast overnatningspladsens tællinger.

De tre overordnede trin:
Trin 1: Log på/opret bruger.
Som skarvtæller kan du bruge denne hjemmeside til, at indrapportere dine resultater fra tællinger. For at
gøre dette, er det nødvendigt, at blive oprettet som bruger. (Se trin 1.1: Log på eller opret bruger)
Trin 2: Overnatningspladsen.
Resultaterne fra tællinger kan indtastes så snart overnatningspladsen er oprettet og påført det rette årstal.
Såfremt overnatningspladsen allerede findes i databasen, vil navnet fremgå på listen over eksisterende
rastepladser under menuen ’Roosts’. Såfremt overnatningspladsen blev oprettet et tidligere år, kan du
genbruge nogle af de gamle informationer ( f.eks. den geografiske placering m.m.) og tilføje ny
årstalsrelevant information for det pågældende år (følg trinnene under sektion 3 og 4). Såfremt
overnatningspladsen ikke findes på listen, skal du oprette den (følg trinnene under sektion 2.2).
Trin 3: Tællingen.
Når overnatningspladsen er oprettet for det pågældende år, kan du indtaste resultaterne fra tællingen. Det er
som minimum nødvendigt, at indtaste dato, observatørens navn, e-mail, det talte antal og estimat af antallet
af overnattende fugle. Husk at markere hvilken form for tælling det er (f.eks. aften tælling eller anden). Der er
mange andre muligheder for, at beskrive tællemetoder, samt give supplerende oplysninger. Husk at gemme.

Trin 1.1: Log på eller opret bruger
For at indtaste information om overnatningspladser eller tællinger, må man være oprettet som bruger.
Vælg først ’Home’ på menuen og klik dernæst på ’HERE’ i ’Counters can register HERE’ lige over fotoet.
Udfyld som minimum de markerede informationsbokse med navn, e-mail og hvilket land(provins) du
rapporterer tællinger fra. Gem informationen ved at vælge ’Save’.
VIGTIGT: Persondata vil ikke være synlig for andre og vil kun blive brugt til identificering ved efterfølgende
databehandling.

1. Informationen bliver sendt til landets tællekoordinator og du modtager en e-mail med login. Bemærk at
dette kan tage op til to dage.
2. Når du efterfølgende logger på, gøres dette via menupunktet ’login’. Her kan du vælge at lade din
computer huske dit password når du logger på. Så udfylder du bare dit brugernavn og markerer i
password boksen, som automatisk udfylder dit kodeord. Når du lukker hjemmesiden logges du
automatisk af.
BEMÆRK: Vi anbefaler, at du ændrer dit kodeord senere via følgende link
http://cormorant.dk/login/change-password.aspx
Du er nu oprettet som bruger og har adgang til, at registrere overnatningspladser og indtaste resultater fra
tællinger.

Trin 2: Overnatningspladsen
Hvis du er logget på, kan du indtaste tællinger, så snart du har fundet den rette overnatningsplads.
Indtast dele af navnet på overnatningspladsen eller lokaliteten i søgefeltet, eller gennemgå listen over
overnatningspladser på hjemmesiden (under Google kortet).
2.1: Overnatningspladsen er allerede registreret
Hvis overnatningspladsen allerede er i database, kan du tilføje relevant information og ændre på placeringen
af pladsen.
I det øverste hjørne af kortet kan du vælge mellem et kort baseret på satellit billeder eller et kort med veje og
stednavne.
Du kan ændre på placeringen af overnatningspladsen ved at trække markøren til den ønskede position. Se
nedenstående figur.

Vi anbefaler, at du bruger feltet ’Additional remarks’ til information såsom
a) forvaltningsaktiviteter eller anden menneskelig forstyrrelse (se nedenfor)
b) øvrige forekommende arter ved overnatningspladsen.

Ved anvendelse af feltet ”remarks” bør du markere navn og dato for indtastning. For eksempel ”David
Andersen 10-05-2011: Forstyrrelse foregik….”
2.2: Overnatningspladsen findes ikke i databasen
Hvis du er logget på, kan du oprette en overnatningsplads.
Vælg ’Roosts’ i menuen
Vælg ’Add new roost’ lige under kortet. Følgende skærmbillede kommer frem.

1. Vælg landet.
2. I søgefeltet under kortet kan du indtaste et navn, eller du kan zoome ind manuelt for, at lokalisere
området hvor pladsen er lokaliseret. For mere information om zoom funktionen klik her.
3. Såfremt det ikke er muligt, at finde området på kortet, eller hvis du ønsker at se det lidt mere detaljeret,
kan du ændre formatet ved hjælp af boksen i det øverste hjørne af kortet. Vælg ’Satellite’. Se sektion
4.2 for mere information.
4. Definer placeringen af overnatningspladsen ved at klikke på kortet med markøren på den ønskede
lokalitet (Se eksempel på næste side)

5. Udfyld skemaet til venstre for kortet. Udfyld som minimum, navn på overnatningspladsen i hvilken
region den er lokaliseret (’Province’) og for hvilket årstal din information er gældende. Såfremt du har
kendskab til type af overnatningsplads (’Type of roost’) og vandområde(’waterbody’), vil vi gerne have,
at du markerer dette også” .
6. Menneskelig forstyrrelse (Dette kan tilføjes under ’Additional remarks’). Menneskelig forstyrrelse kunne
være: Daglig opskræmning eller skydning af skarverne på deres overnatningspladser eller ved
nærliggende fiskelokaliteter, træfældningsaktiviteter eller anden aktiv forstyrrelse på selve
overnatningspladsen.

7. Tryk på ”Save” for at gemme din information
8. Du kan nu tilføje dine tællinger ved at trykke på ”Add count”

Trin 3: Indtastning af tællinger
Tjek om overnatningspladsen er oprettet under “Roosts”. Hvis den ikke er oprettet, følg instruktionerne under
sektion 2.2.
1. Hvis overnatningspladsen er oprettet, kan du søge efter den i søgefeltet over Google kortet, eller
vælge det fra listen under kortet.
2. Vælg ”Add count” i bunden af siden
3. Husk altid at udfylde overnatningspladsens navn, dato for tællingen, observatørens navn og e-mail,
det talte antal, samt dit bedste estimat af det overnattende antal. Husk at markere hvilken type
tælling der er tale om (f.eks. aften tælling eller anden type) samt hvilken metode der er anvendt
(Flytælling, fra jorden etc.). Kvaliteten af tællingen skal også angives, altså om tællingen er præcis
eller om der er tale om et estimat.

4. Vi vil sætte pris på alle andre informationer, som du kan opgive vedrørende skarverne,

overnatningspladsen, tællingen eller andre relevante faktorer.
5. Vælg ”Save” for at gemme dine informationer.

Din registrering vil nu være synlig (for dig og den nationale koordinator) under tællinger (”Counts”).

4: Øvrige hjælpemidler ved oprettelse af en overnatningsplads
4.1: For at zoome ind på et område, udfør en af følgende manøvre:
1. Dobbelt klik på området
2. Rul musens hjul frem, væk fra dig selv
3. Klik på plus tegnet på zoom baren i kortets øverste venstre hjørne
Over zoom baren er et rundt værktøj. Dette værktøj kan anvendes til at bevæge kortet i den ønskede retning.
Du kan også vælge at holde venstre museknap inde, mens du er på kortet og bevæge musen.
4.2: Et mere detaljeret kort
Ønskes et mere detaljeret kort, kan man skifte til satellit billede i kortets øverste højre hjørne.
Satellit billede kan med fordel anvendes i følgende tilfælde:
1. Hvis overnatningspladsen er lokaliseret på en lille ø, som ikke er med på kortet
2. Hvis du ønsker at markere lokaliteten af overnatningspladsen mere præcist.

