Natur app’s

FugleApp
God app med mange
fuglearter. Og desuden
masser af læsning om
aktuelle fugle-nyheder.

Der findes rigtig mange app’s som man kan bruge til
bestemmelse af fugle, insekter, planter, svampe etc.
Her er nogle af dem som jeg bruger i flæng.
Alle til iPhone & Android mobiler (maj 2021/Janne Aarre)

DOF’s fuglebog
I appen indtaster man
oplysninger om dato,
størrelse, profil og farver og
det terræn, man har set
fuglen i. På et øjeblik får man
et eller flere forslag til hvilken
fugl, det kunne være.

Man kan sætte ”flueben” ved
de fugle som man har set. Og
man kan høre fuglenes
stemmer!

Naturbasen
Med et login til Naturbasen
har du rigtig mange
informationer - lige ved
hånden. Indberet dine
observationer og få hjælp til
bestemmelser af andre
brugere. Se arter i nærheden
af dig og se foto af 20.000
danske arter.
Til den nørdede naturelsker!

VILD MAD
Hvis du vil sanke i naturen,
vil du elske denne app.
Du kan gemme de arter du
har sanket i app’en og finde
en masse opskrifter med
arter som er i sæson. Stort
råvareleksikon.

What bird?
Glimrende app hvor man
vender mikrofonen mod fuglen
der synger - den optager lyden
og forsøger hvis man kan optage
fuglens sang og forsøge at finde
arten.
Hvis der er mange
fuglestemmer har den svært
ved at genkende arten!

SVAMPEATLAS
Endelig en dansk svampeapp!
Mange brugere har
indrapporteret over 700.000
danske svampefund og alle fund
kan fremsøges på kort med foto
og noter. Er dog meget ny og
der kommer helt sikkert mange
rettelser i det kommende år.

SEEK
Med denne app kan man tage
billeder af alle planter, fugle,
sommerfugle og pattedyr.
App’en vil prøve at genkende
arten fra dit foto og så kan du
tilføje det til dine observationer.
Man kan bruge billeder fra
kamerarullen på mobilen. Man kan se arter i nærheden af
hvor man er. God hvis man vil gemme sine observationer
selv.

