eBird vegleiðing - app
1. Stovna eina konto
Fyri at kunna nýta appina, mást tú fyrst stovna ein brúkara. Hetta er púra ókeypis, og kann gerast við
at trýsta her. Soleiðis sær síðan út, har tú stovnar brúkaran:

2. Vátta teldupostin hjá tær
Tá ið tú hevur skrásett teg sum brúkara, verður tú biðin at vátta tín teldupost. Her mást tú logga inn á
teldupostin hjá tær, og trýsta á “Activate account” knøttin í teldupostinum frá eBird, fyri at vátta.

3. Logga inn
Tú verður síðan biðin at logga inn við brúkaranavninum og loyniorðinum hjá tær.

4. Ger tín profil almennan og vel øki fyri tínar teljingar
Vel “My eBird" í topmenuini

Vel “Profile”

Vel “Edit profile”

Vel “Faroe Islands” undir “Region”.
Set flugubein í kassan “Make my profile public”
Trýst á “Save”.

5. Tak niður eBird appina
Lat upp Google Play ella Playstore á tínari telefon. Leita eftir og tak niður “eBird” appina. Appin fæst
til bæði Android og iPhone, og er ókeypis. Hon sær soleiðis út:

6. Logga inn og set upp
Tá ið tú loggar inn á appina, eru ymsir valmøguleikar. Tað fyrsta tú skalt gera, er at taka niður pakkan
fyri føroysk fuglasløg, og síðan broyta málið á fuglayvirlitinum, um tú ynskir at síggja fuglasløgini við
føroysku heitunum.

Startsíðan á appini sær út sum á myndini her.

•

Far upp í vinstra hjørn, og tryst á tær tríggjar
grønu strikurnar

•

Trýst á “Packs”

•

Skriva “Faroe Islands” í leititeigin

•

Trýst á “GET”

Hesin pakki hevur øll vanligu fuglasløgini fyri Føroyar.
Vit at nýta hendan pakkan, kemur listi upp við hesum
fuglum beinanvegin, tá ið tú byrjar at skráseta, so tað
gerst lættari at finna tann fuglin man ætlar at
skráseta. Um tú ert staddur uttanlanda, og ynskir at
skráseta fugl, kanst tú taka ein pakka niður fyri tað
landið.

•

Til ber at síggja, hvørjar pakkar tú hevur á tínari
telefon, við at trýsta á “INSTALLED”.

7. Vel mál
Um tú ikki gert nakrar broytingar, er standard heiti á
fuglasløgunum antin enskt ella latín (vísindaliga
heiti). Um tú ynskir at síggja listan yvir fuglasløg við
føroyskum heitum, kanst tú lættliga broyta hetta.

•

Far upp í vinstra hjørn, og tryst á tær tríggjar
grønu strikurnar

•

Vel síðan “Settings”

•

Undir “Species name display” kanst tú velja,
hvussu heiti á fuglinum skal vísast á tínum lista.
Til ber at velja vanliga heiti, vísindaliga heiti ella
bæði.

•

Trýst á “Show common names in” og vel Faroese.

•

Vel at rutan hjá tær skal teljast í kilometrum
heldur enn í mílum.

8. Skráset tínar eygleiðingar
So er klárt at fara í gongd

•

Trýst á “Start checklist”

•

Nú sært tú ein lista yvir tey vanligu føroysku
fuglasløgini. Tá ið tú ynskir at skráseta ein fugl,
eru tveir møguleikar at gera hetta.

•

Við fyrsta møguleikanum skrásetur tú við at
trýsta á + framman fyri fuglaslagið. Hetta kanst tú
gera líka ofta sum tú vilt, og talið vil tá hækka við
einum fyri hvørju ferð.

•

Hin møguleikin er at trýsta á sjálva navnið á
fuglaslagnum. Tá kemur ein lítil boks fram, har tú
beinleiðis kann trýsta talið av fuglum inn. (Legg
einki í hinar møguleikarnir í boksini fyrr enn tú ert
meira royndur).

9. Enda skrásetingina
Tá ið tú ert liðug at skráseta fugl, trýstur tú á “Stop”.

•

Trýst síðan á “Stop track”

•

Trýst á “Choose a location...”

•

eBird vil vísa lokalu “hotspots” á kortinum. Um tú
hevur talt fugl á einum tílíkum øki, kanst tú velja
tað á listanum.

•

Um ikki, skal tú velja koordinatini, ið standa á
listanum, ið vísa til har tú byrjaði tína skráseting .

•

Vel síðan, hvat fyri slag av teljing tú hevur gjørt:

Tað eru trý høvuðssløg av teljingarháttum:
“Traveling”, “Stationary” “Incidental”.
“Traveling”: vanligasta slag av fuglateljingum, har tú
gongur eina leið serliga við tí fyri eyga at telja fuglin á
leiðini.
“Stationary”: um tú hevur staðið á einum ávísum
staðið og talt, tildømis um tú hevur talt fuglin á
fóðurfjølini í havanum.
“Incidental”: tá ið tú ert komin fram á fugl tilvildarliga,
og velur at skráseta hann ella teir.

•

Broyt tal av “observers” til 2, og trýst á
“sharing...”

•

Deil tínar teljingar við “FuglafrøðifelagiðTeam”
(í einum orði!) Hetta er eitt týðandi punkt, tí
hetta er tað sum ger tað møguligt hjá okkum at
innsavna tykkara skrásetingar!

•

Næsta stig er at velja, um tú sendir inn ein
fullfíggjaðan lista yvir tann fugl tú hevur eygleitt,
ella ikki. Vanliga skal man trýsta á “Yes”. Tað er
bara í teimum førum, har tú hevur valt ikki at
skráseta onkrar fugl, ið tú hevur sæð (kanska
onkran staraflokk), at tú skalt velja “No” her.

•

Tá hetta er gjørt, er bert eftir at trýsta á “Submit”,
og tínar skrásetingar eru lidnar.

Um tit gloyma at deila tykkara teljingar við FuglafrøðifelagiðTeam áðrenn tit senda skrásetingarnir
inn, kann hetta gerast aftaná, á niðanfyristandandi hátt.

Vel teigin “Checklists”, og trýst á tí skráseting, ið tú
ynskir at deila.

Trýst á “EBIRD.ORG”

Trýst á “Share”

Skriva “FuglafrøðifelagiðTeam” í teigin

Trýst á “Share Checklist”

Tín teljing er nú deild við Fuglafrøðifelagið

Ivast tit í nøkrum eru tit altíð vælkomin at seta tykkum í samband við verkætlanarleiðaran, Dianu
Krossá Kongsbak, á samskipari@fuglar.fo
Svar kann eisini finnast uppá ymsar spurningar inni á heimasíðu okkara: www.fuglar.fo

