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OurRhine BioBlitz
Doen jullie mee met ons Citizen Science onderzoek? Jij kunt met je mobiele telefoon 
een serieuze bijdrage leveren aan de wetenschap door foto’s te maken tijdens jouw 
bezoek aan een Visitor Center. 

In deze handleiding krijg je uitleg over dit project en hoe het precies werkt.

De Rijn brengt zoet water, is een thuis voor talloze dieren, planten en insecten. De Rijn 
verbindt gebieden en mensen met elkaar. De Rijn is niet van één land. We delen de Rijn 
met andere landen. De Rijn is van ons allemaal! 

We gaan met alle Visitor Centers langs de Rijn een gezamenlijk onderzoek doen naar 
de biodiversiteit van het Rijn stroomgebied. Op meer dan 25 locaties meten we de 
biodiversiteit en onze onderzoeksresultaten en zo krijgen we een goed beeld van de 
héle Rijn.

We kijken dan niet alleen naar het leven dat we in het water zelf kunnen vinden, maar 
we kijken ook langs de oevers. De diversiteit in soorten flora en fauna zegt iets over hoe 
gezond onze Rijn is.

De Rijn is een levensader

Je moet de app iNaturalist downloaden, een account aanmaken en je kunt beginnen. 
Op de locatie maak je een foto van iets dat je aantreft in de natuur; een bloempje, een 
vis, een krab, een libelle, een rietsoort. De app heeft een automatische soortenherken-
ner! Eigenlijk is dit de Shazam van de natuur!

Op het moment dat de foto is genomen en de soort is gevonden, leg je de vindlocatie 
vast door je observatie te bevestigen. Door de GPS-locatie wordt de observatie direct 
in kaart gebracht.

Hoe werkt iNaturalist?



OurRhine.eu

• Een mobiele telefoon
• Gedownloade app iNaturalist
• 4G
• GPS- locatie aan
• Voldoende batterij
• Eventueel mobiele hotspot

Hoewel iNaturalist echt het beste werkt met de bovenstaande vereisten, is het wel mo-
gelijk om op de locatie alleen foto’s te nemen. Je kunt de foto’s dan later laten determi-
neren en handmatig op de juiste GPS-locatie zetten.

1. Download de iNaturalist-app 
2. Registreer je account
3. Nu heb je de app en een geregistreerd account en ben je klaar voor de start

Benodigdheden

Voorbereiding

1. Maak een foto
2. Klik op “Wat heb ik waargenomen?”
3. Maak een keuze uit de suggesties
4. Deel je locatie
5. Toevoegen aan projecten > kies voor OurRhine
6. Klik op het vinkje en upload je waarneming

Vanuit de hele wereld kijken natuurliefhebbers en wetenschappers mee naar jullie 
observaties en die controleren jouw data. Als zij bevestigen wat je gezien hebt, dan is 
jouw observatie in waarde gestegen. Als een wetenschapper jouw observatie bevestigt, 
dan krijgt jouw observatie de hoogste erkenning, de “Research Grade”. Je krijgt na 
jouw observaties regelmatig bevestigingen of aanbevelingen dat het een andere soort 
zou kunnen zijn.

Observeren

En dan?




