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Länsinventering – Nyhetsbrev 2/2010 

Hittills har 3121 observationer av kärlväxter lagts in i Artportalen för 2010 för Västmanlands län. Du 

kan själv titta på observationerna genom att klicka på denna länk:  

Kärlväxter i Västmanlands län 2010.  

Om du vill se en Atlaskarta för landskapet Västmanlands kärlväxter klickar på denna länk: 

Atlaskarta kärlväxter Västmanlands landskap 2008-06-01  - 2010-12-31 

I varje ruta står en siffra som anger antal funna taxa från och med 1 juni 2008. Som du ser har rutan 

11G8i, där vi hade vårt inventeringsläger under den gångna helgen, gått upp som etta i landskapet 

när det gäller antalet taxa.  

Om du klickar en gång på en atlasruta får du upp ett fönster där man ser vilka de funna taxa är. Det 

antal som står i det nya fönstret är vanligen någon högre än det antal som står på Atlaskartan. Jag 

tror att det beror på att man i det nya fönstret anger alla funna taxa i Atlasrutan, utan någon 

tidsbegränsning.  

Hoppas att du tagit en titt på Artportalen och skaffat en användaridentitet. Det är en liten tröskel att 

komma över men snart blir man van och då går det tämligen lätt.  

Underarter och varieteter 

En sak som kan vålla huvudbry är alla underarter och varieteter som finns av olika arter. Principen 

här är dock enkel. Välj i första hand huvudarten! Till exempel groblad Plantago major.  

Jag brukar tänka så här: 

1. Vet jag vilka underarter och varieteter som finns? 

2. Kan jag särskilja de olika underarterna och varieteterna? 

3. Har jag kollat underart och varietet för mitt fynd? Kommer man att tänka på det när man sitter 

hemma vid datorn och upptäcker att det finns flera olika underarter och varieteter är det förstås för 

sent .  

4. Har jag tagit något belägg? 

Om man svarar nej på någon av ovanstående frågor bör man bara ange huvudart och inte underart 

eller varietet. Om man trots allt vill ange en art till underart eller varietet måste man kunna belägga 

det på något vis, vanligen genom att man pressat ett exemplar som senare kan visas för någon 

specialist som kan göra eller verifiera en bestämning. Du bör då inte lägga in fyndet av en underart 

eller varietet i Artportalen förrän belägget är kontrollerat. Alternativet lägger du in fyndet, markerar 

med X i kolumnen ”Osäker bestämning” och justerar detta senare när belägget är kontrollerat.  

Ölands Botaniska Sällskap använder också Artportalen. Det de skrivit i sin användarinstruktion bör 

även vi tillämpa när det gäller underarter och varieteter:  
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”Vissa arter/artgrupper är mycket svåra för de flesta av oss. För dessa behöver rapportören själv inte 

urskilja underarter (ssp.) eller varieteter (var.). Som exempel kan nämnas krypvide, tomtskräppa, 

trampörter etc. Ska underart eller varietet anges krävs belägg. Detta för att vi ska få säker kunskap 

om vilka underarter/varieteter som finns på Öland och om dessa i så fall har olika ekologi och 

utbredning på ön. När du rapporterar och är osäker bör du alltid rapportera på artnivå t.ex. sälg Salix 

caprea, groblad Plantago major, trampört Polygonum aviculare etc. Har du tagit ett belägg kan 

förhoppningsvis underart/varietet fastställas senare.” 

Ett undantag är när man anger ”hönsarv” så blir det med automatik Cerastium fontanum ssp. vulgare 

vid inläggning i Artportalen. Möjligen kan det finnas flera arter som det är likadant för? 

När det gäller svinmålla och svenskmålla är de svåra att skilja åt och där finns möjligheten att skriva 

svinmålla/svenskmålla, som jag själv utnyttjade i samband med inläsning av fynden från 

inventeringslägret i Sala.  

Bilder 

För vissa arter kan foton vara tillräckliga belägg. Det går bra att lägga in foton i Artportalen och det 

vore kul om flera börjar lägga in foton av sina fynd. Med tiden kanske vi på så sätt kan få en fotoflora 

för Västmanlands växter? Kraven är att bilden får vara max 500 pixlar bred eller hög och max 100 Kb. 

Här är några exempel: 

Vitblära. Detta är en art där foto kan gå bra som belägg.  

Grönstarr. Med hjälp av enbart denna bild går det förmodligen inte att säkert säga att det är just 

grönstarr.  

Spenört, blad. Om du inte tycker att detta är spenört så finns en möjlighet för dig att skriva en 

kommentar till bilden och på så sätt kan förhoppningsvis felaktiga artbestämningar (felskrivningar) 

vid behov rättas.  

Fjällgröe. Här hade varit fint med en bild som även visade bladrosetten vid marken, men tyvärr blev 

mina övriga bilder på fjällgröen väldigt oskarpa så de blev oanvändbara.  

Blåmålla. Här finns även en miljöbild, som också kan vara värdefull att visa.  

 

/Hälsningar 

Bengt Stridh, Gäddeholm 73, 725 97 Västerås 

021-522 58, 070-532 30 67 (mobil) 

stridh.bengt@telia.com , http://www-pp.hogia.net/bengt.stridh   

Vice ordförande i Botaniska Föreningen i Västmanlands län, http://www.sbf.c.se/bfv/  

 


