Sådan kommer du i gang med at bioblitze
iPhone:
 Download iNaturalist appen
 Vælg et brugernavn, f.eks. baseret på følgende
o Første bogstav i dit fornavn, dit efternavn, forkortelsen for din institution
 F.eks. Julie Sheard, Københavns Universitet bliver til JSheardKU
 Vælg en nem adgangskode og brug din skole-email som email
 Klik mere  projekter  søg f.eks. efter: Bioblitz Danmark 2019 og Never Home Alone
klik deltag
 Gå tilbage til forsiden
 Klik på knappen ”Mig”  indstillinger (knap i højre hjørne) og slå automatisk upload fra
 Når du er klar til at observere:
o Klik observere (iNaturalist vil bruge kameraet)
o Du kan tage op til fem billeder
 Sørg for at fotografere hele organismen så vidt muligt. Hvis du f.eks. tager
billeder af planter, skal du sørge for at fotografere hele planten: stænglen,
bladene og blomsten, hvis den har en.
o Giv arten et navn efter din bedste evne (det kan være så simpelt som plante, insekt,
svamp m.fl.)
o Nederst ved hver observation tildeler du dem til 2019 Danmarks Bioblitz projektet
 Når du er indenfor igen:
o Klik Mig  indstillinger  slå automatisk upload til. Det kan være du bliver nødt til
at trykke på billederne, hvis de ikke uploader med det samme.
Android:
 Download iNaturalist appen
 Vælg et brugernavn, f.eks. baseret på følgende
o Første bogstav i dit fornavn, dit efternavn, forkortelsen for din institution
 F.eks. Julie Sheard, Københavns Universitet bliver til JSheardKU
 Vælg en nem adgangskode og brug din skole-email som email
 Klik på de tre linjer på venstre side  projekter  søg f.eks. efter: Bioblitz Danmark 2019
og Never Home Alone klik deltag
 Gå tilbage til forsiden
 Klik de tre linjer  Indstillinger  Slå automatisk upload fra
 Når du er klar til at observere:
o Klik observere (iNaturalist vil bruge kameraet)
o Du kan tage op til fem billeder
 Sørg for at fotografere hele organismen så vidt muligt. Hvis du f.eks. tager
billeder af planter, skal du sørge for at fotografere hele planten: stænglen,
bladene og blomsten, hvis den har en.
o Giv arten et navn efter din bedste evne (det kan være så simpelt som plante, insekt,
svamp m.fl.)
o Nederst ved hver observation tildeler du dem til 2019 Danmarks Bioblitz projektet
 Når du er indenfor igen:
o Klik på de tre linjer  indstillinger  slå automatisk upload til. Det kan være du
bliver nødt til at trykke på billederne, hvis de ikke uploader med det samme.
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