
1. Välj först ”Visa fynd” på ingångssidan.
2. Välj art genom att skriva in början av namnet i rutan artnamn
3. Klicka på sök
4. Klicka på det rätta namnet i fyndlistan undertill
5. Då ska du se artnamnet upptill, under det turkos menybandet.
6. Klicka på ”Presentera fynd” i det turkos menybandet

Denna sida visas efter att du klickat på ”Presentera fynd”
Välj det du vill se av de olika valen: ”observationstabell”,

”Sverigeatlas” osv.

Så här (ovan) ser det ut när du kommer in på
artportalen Bugs (smådjur). På kartan visas
prickar för de senast inlagda obsarna. Att det är
tjockt med prickar i Närke på denna karta beror
på att Gunnar Hallin just hade lagt in några
hundra skalbaggsobsar.

Om du klickar på
”Observationstabell” får
du upp en tabell som
den till höger. Denna
gäller för Gul tiger-
spinnare.
Lägg märke till att jag
just lagt in den gula
tigerspinnaren från
Ekenäs.

Om man väljer ”Region” på det
turkosa menybandet kan man
välja att bara se obsar från Närke.
Då upptäcker man att Hans
Karlsson har rapporterat den gula
tigerspinnaren från Säbylund
redan 1966.

”Säbylund”?? Exakt var??
Ta fram karta! Se nästa sida!

Klicka här för att visa en karta över obsplatsen

Denna
symbol
betyder
att foto
finns till
obsen

Artportalen
En fantastiskt tillgång för den artintresserade.
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Om du klickar på symbolen för att visa karta i observations-
tabellen får du upp en karta som ovanstående. Denna gäller för
Hans Karlssons obs 1966 av gul tigerspinnare i ”Säbylund”.
Du ser på den röda pricken att det var Ekenäs han menade.
Du kan okså klicka dig vidare till andra kartor eller till en artlista
från denna plats (”Säbylund” enligt Hans Karlsson).

Om du klickar på ”Region” i menybandet
får du denna sida där du kan välja vidare.

Några kartor under ”Presentera fynd”. Den vänstra är ”Zoomningsbar prickkarta”. Den i mitten är ”landskapskarta”. Ett
val som finns om du först valt ”Region” Närke. Jag har klickat på pricken för Ekenäs, därför syns vem som gjort den och
när.  Den högra är ”Google Maps” inzoomad för att visa Hans Karlssons obs i Ekenäs.

Om du väljet ”bildgalleri” på sidan ”Presentera fynd” får du upp
en sida som ovanstående.
Om du klickar på en av bilderna får du upp en sida som den till
höger. Om du anser att det är tveksam artbestämning kan du
skriva en kommentar om detta.


