
Handleiding/Transcriptie voorbeelden (MnhnL)  

1. Identificatie 

Latijnse naam zoals gegeven 

Caucalis daucoides L.               

Lokale naam 

Zuckertang                       

1 



Determinator zoals gegeven 

Colling Guy                     
 

Datum van determinatie 

6.2001 (= VI.2001)             
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Meerdere determinaties?  
Geef dit aan als meerdere determinaties beschikbaar zijn. Bijkomende determinaties zijn 
meestal geschreven met een verschillende pen.

 

Determinatie (divers)/Determinatie commentaar 
Gebruik dit veld om de gegevens van andere 
determinaties in te voeren als deze beschikbaar is. Óf 
gebruik dit veld voor andere bijkomende informatie over 
de determinatie. 
 
 
 
 
 
 
 
Potamogeton trichoides CHAMISSO et 
SCHLECHTENDAL Dert.: Paul Diederich (30.9.1982) 
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2. Inzamelgegevens 

Hoort bij het herbarium: 
● Herbier J-P-J Koltz 

 
● Herbier de la société de Botanique du Grand-Duché de Lux. 

 
● Herbarium Jos. Witry 

 
● Herbarium E. Klein 

 
● Herbarium Vannerom Herman 
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● Distributed by T. Nakaike 

 
● Herbier G. Lochenies 

 
● ander / autre / anderes / other 
● Kies dit als geen van de boven vermelde juist zijn. 

 

Verzamelaar(s) zoals gegeven 

L. Reichling            

Verzamelnummer 
Voer het verzamelnummer in als beschikbaar 

 
 
 

 
20.1949  
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Inzameldatum 

6.6.1950           

Habitat 

Les lieux secs, le long des chemins     

Gekweekt? 
Kies dit als de informatie aangeeft dat deze een gekweekte plant is. 

Beschrijving plant 
Informatie over de plant aangeven als 
beschikbaar 

 
 
 

Fl. en juin juillet  
 

 
 

 
Die Blütten sitzen in der Blattscheide und sind 

selten zu finden  

Divers 
Als bijkomende informatie op het etiket beschikbaar is die niet in een van de bestaande velden 
past, voer deze hier in. 
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3. Specificaties lokaliteit 

Locatie 
Locatie invoeren zoals aangegeven. 

Dover (Nordsee) England        

 

Hoogte 

830m               

 

Cartografische tool 
Alleen invullen als je zeker bent dat je de locatie op een kaart kunt vinden. Let erop dat je de 
coördinatenonzekerheid aangeeft: 

○ Breedte 
○ Lengte 
○ Onzekerheid coördinaten (meter) 
○ Administratieve indeling 
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Land 
Dit invullen als beschikbaar. Of kiezen als je zeker bent van in welk land de locatie zich bevindt. 

England        
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4. Andere Angaben 

Geen etiket? 
Aanvinken als er geen etiket is. 

  

Meerdere specimens? 

Aanvinken als er meer dan één plant is (meestal dan met meerdere etiketten):  

 

 

9 



Onvolledige transcriptie? 
Kies dit als je niet alle gegevens van het etiket kunt overschrijven omdat het etiket bedekt of 
onleesbaar is.  

Etiket gedeeltelijk bedekt? 
Kies dit als het etiket gedekt is door een ander etiket of door de plant en niet alle gegevens 
zichtbaar zijn. 

 
 

Multi-vel specimen 
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