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Manual Dyntaxa

Inledning

Dyntaxa är en taxonomisk databas över Sveriges naturligt förekommande 
organismer. Den utvecklas och förvaltas av ArtDatabanken vid SLU. Via 
adressen www.dyntaxa.se kan man få information om olika taxas aktuella 
klassificering inklusive alternativa namn, eventuella svenska namn, samt fö-
rekomststatus i Sverige. Man kan söka både på vetenskapliga och svenska 
namn och även på delar av namn ifall man är osäker på namnet. Det är även 
möjligt att skapa listor över olika grupper, exempelvis släkten, som kan exporteras i excelformat. Man kan även 
jämföra egna artlistor i Excel med Dyntaxa.

Dyntaxa utgör även navet i många andra av ArtDatabankens databaser, som Artportalen, Analysportalen och 
Artfaktadatabasen. Endast taxa som finns i Dyntaxa kan få data såsom observationer och uppgifter om lev-
nadssätt knutna till sig i dessa databaser.

Innehåll

Vårt mål är att alla i Sverige observerade organismer – åtminstone flercelliga – skall finnas representerade i 
Dyntaxa, med information om aktuella vetenskapliga namn, tidigare använda namn (synonymer) och klassifice-
ring. En del arter som ännu inte påträffats i Sverige, men som förekommer i våra grannländer, finns också med 
i databasen. När det gäller val av vetenskapliga namn och klassificering följer vi publicerade listor eller listor 
framtagna speciellt för Dyntaxa av experter på dessa grupper. Svenska namn inkluderas om etablerade namn 
existerar. För ett begränsat antal arter finns även namn på andra europeiska språk. Det bör poängteras att 
databasen ännu inte är komplett för alla organismgrupper. Information om det aktuella läget finns på startsidan.

ReVISIOneR

Eftersom taxonomi är en vetenskap i ständig förändring behöver databasen uppdateras kontinuerligt. Från och 
med juni 2012 är uppdateringarna samlade. Alla förändringar rörande en organismgrupp kommer att införas 
och bli synliga samtidigt först efter det att de matats in i systemet och godkänts. Varje sådan samling av upp-
dateringar kallar vi för en revision. Med detta arbetssätt riskerar du som användare inte att hämta data ur en 
grupp där bara halva revisionen är genomförd.

För denna uppgift anlitas utomstående experter som mot ett blygsamt arvode fungerar som taxonomiansvariga 
för avgränsade organismgrupper. Kontakta systemansvarig (dthuvudadministrator@slu.se) om du vill diskutera 
möjligheten att ansvara för uppdateringen av en viss organismgrupp. Information om de olika grupperna samt 
vem som är taxonomiansvarig ska, enligt planerna, finnas på webbsidorna men detta är i skrivande stund ännu 
inte genomfört. 

Övrig information om uppdateringar kommer att presenteras på hemsidan samt under Dyntaxas menyval Revi-
sioner.

Taxon (pluralis: taxa).  
En obestämd taxonomisk 
kategori, t.ex. art, släkte 
eller familj.

http://dyntaxa.artdata.slu.se
mailto:dthuvudadministrator%40artdata.slu.se?subject=
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RefeRenSeR

Till varje taxon och varje taxonnamn har knutits en referens, som anger varifrån uppgifterna är hämtade. Som 
regel hänvisas till expertsammanställningar av olika slag  - publicerade eller informella - snarare än de publi-
kationer där organismerna ursprungligen beskrivits. I dagsläget erbjuds inga möjligheter att söka fram mer 
fullständiga referenslistor för ett visst taxon. 

KOnTAKT

Har du frågor eller synpunkter, vare sig det rör databasen eller denna manual, är du välkommen att kontakta 
systemansvarig (dthuvudadministrator@slu.se).

WeB SeRVICeS

Via web services (informationsutbyte mellan webbplatser) kan även andra applikationer kommunicera direkt 
med Dyntaxa. Kontakta systemansvarig (dthuvudadministrator@slu.se) för mer information.

mailto:dthuvudadministrator%40artdata.slu.se?subject=
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Översikt
Dyntaxas grundlayout består av tre delar:

hUVUDMenY
1. Överst finns en menyrad där man väljer vad man vill göra bland följande alternativ: Sök, Information, 

Revisioner, Matcha, Exportera och Om Dyntaxa. Menyalternativet Sök är förvalt. Alternativen 
behandlas nedan i detalj, var för sig. 

2. Man kan dessutom välja språk (f.n. svenska eller engelska) genom att klicka på flaggan längst uppe till 
höger.

hIeRARKIDel
3. Till vänster ligger den del som visar den taxonomiska hierarkin. Klicka på pluset framför en mapp för att 

visa tillhörande taxa. Visas en dokumentsymbol framför ett namn har detta taxon inga ytterligare tillhörande 
taxa. Klickar du på ett namn kommer du att tas till informationssidan för detta taxon. Man kan även navi-
gera uppåt i hierarkin genom att välja ett nytt Nuvarande rottaxon från menyn överst i denna del.

hUVUDDel
4. Till höger syns huvuddelen. Innehållet beror på vilket menyval man har gjort från huvudmenyn. Menyalterna-

tivet Sök är förvalt. 

Sök
Detta är det förvalda menyalternativet när du går till www.dyntax.se.

VAlT TAXOn
5. Överst i huvuddelen visas alltid vilket taxon som för närvarande är det valda. Du kan läsa mer om denna 

del i avsnittet Information > Valt taxon på sidan 6 nedan.

SÖK TAXOn

Skriv in hela eller en del av ett namn i fältet under Sök taxon. Du kan söka på vetenskapligt och svenskt 
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namn, och det går i vissa fall även bra med namn på andra språk eller rena id-nummer. Stora eller små bokstä-
ver gör ingen skillnad på sökresultatet.

Standardinställningarna för sökning fungerar bra i de flesta fall. Vad de olika alternativen innebär kan du läsa 
om i nästa avsnitt: Sökalternativ.

För att utföra sökningen klickar du på knappen med förstoringsglaset eller trycker på returtangenten. Even-
tuella träffar listas längst ner på sidan. En ev. exakt matchning kommer då längst upp, följt av övriga träffar i 
bokstavsordning.

SÖKAlTeRnATIV

Klicka på listen för att visa de olika alternativen och deras värden. Ett grönt plustecken längst till höger indike-
rar att listen går att expandera.

1. Begränsa sök till valt taxon innebär helt enkelt att man bara söker inom den valda gruppen. Det är 
främst användbart när det man söker på är väldigt generellt.

 exempel: Vi tänker oss att du söker både på det svenska namnet svartfisk och det vetenskapliga nam-
net Perca nigra utan att få någon träff (vi bortser från att dessa namn faktiskt finns i databasen). Kanske 
minns du då att arten hade bytt släkte och inser att p.g.a. nomenklaturreglerna kan artdelen ha ändrats till 
niger. Det enda du har att gå på är alltså att artdelen börjar på nig. Problemet är att det ger hela 1 303 
träffar. Begränsar du då urvalet till strålfeniga fiskar återstår bara 3, och då bör det vara lättare att komma 
fram till att det nuvarande namnet ska vara Centrolophus niger.

2. Jämförelseoperatorer är användbara när man vill begränsa sökträffarna på något sätt.

 Börjar med, Innehåller, Slutar med och Lika med är självförklarande. Interativ innebär, som 
namnet kanske antyder, att man upprepar sökningar. Det innebär att det olika alternativen Lika med, Börjar 
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med och Innehåller används tills dess någon träff 
fås. Det mer kryptiska Like betyder att man kan 
göra sökningar med jokerteckenet %. Det an-
vänds då i stället för ett eller flera okända tecken 
och kan förekomma flera gånger.

 exempel: %äshopp%l ger som resultat gräs-
hoppsstekel

3. Namnet är unikt syftar på sådana namn som 
är unika inom sin namnkategori.

4. Taxonstatus Ibland söker man bara bland 
namn på accepterade taxa, men normalt vill man 
även söka bland sådana som tidigare varit ac-
cepterade.

5. Rekommenderad avser det namn som ArtDatabanken rekommenderar för ett taxon. Det kan röra 
svenska och vetenskapliga såväl som andra namnkategorier.

6. Är ok för obs-system Vill man bara söka bland sådana namn som har använts under de senaste 
50–100 åren kan man begränsa sig till de som är ok för obs-system (såsom Artportalen).

7. Giltigt taxonnamn Avgör om du vill söka bland ogiltiga namn, t.ex. felstavningar och icke publicerade 
namn. Kan t.ex vara användbart om man misstänker att det namn man har fått tag på kan vara en vanlig 
felstavning.

8. Namnkategori Förutom vetenskapliga och svenska namn, kan det även finnas namn på andra språk 
samt id-nummer i andra system. ITIS är en global motsvarighet till Dyntaxa medan eRMS begränsar sig 
till marina organismer i Europa. GUID är Dyntaxas globalt unika identifierare som baseras på dess TaxonId 
eller motsvarande PESI GUID om en koppling gjorts dit. Anamorfens namn, slutligen, är till för svampar 
där både en teleomorf och en anamorf fas kan förekomma, båda med sitt eget vetenskapliga namn trots 
att det rör sig om en och samma art.

9. Auktor Här kan man söka på namnet på den eller de som gjort den formella beskrivningen (och för växter, 
svampar och alger även gjort en ev. omkombination). För djur inkluderar detta fält allt som oftast även årta-
let.

SÖKReSUlTAT

Överst visas hur många träffar som gjorts och hur lång tid sökningen tog. Detta följs av Sökbegränsningar 
som redovisar de val som gjorts under Sökalternativ, en påminnelse som är extra viktig om man har kollapsat 
rutan där man väljer alternativ.

Om det finns en exakt Sökträff visas den först, följd av övriga träffar i bokstavsordning. Namnkategori 
talar om vilken typ av namn man fått en träff på. Nästa kolumn redovisar vilket Vetenskapligt namn som är 
det rekommenderade för detta taxon. Detta följs sedan av det vetenskapliga namnets Auktor och ev. rekom-
menderat Svenskt namn för taxonet. Slutligen får man information om taxonomisk Kategori samt Dyntaxa 

TaxonId. Klicka var som helst på en rad för att visa mer information om motsvarande taxon.

Ett ”accepterat taxon” är ett taxon som är accep-
terat för användning enligt den lista som ArtData-
banken valt att följa. Motsatsen, ”inte accepterat 
taxon”, är ett taxon som inte längre godtas, till 
exempel på grund av att det synonymiserats med 
ett annat taxon. Ett ”rekommenderat namn” är det 
namn som ArtDatabanken rekommenderar för ett 
visst taxon. ”Accepterade taxa” och ”rekommen-
derade namn” är alltså inte liktydiga med giltiga 
namn – namn som är korrekta enligt internatio-
nella nomenklaturregler.
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Information

VAlT TAXOn

Längst upp på denna sida finns en blå list som visar rekommenderat vetenskapligt och svenskt namn för det 
taxon som för närvarande är det valda. Till höger på denna list syns en Infoknapp som kan vara antingen 
grön, gul eller röd. De olika färgerna singalerar:

 Grön betyder att det är ett giltigt och oproblematiskt taxon.

 Gul visar på att det finns viss problematik kopplad till detta i övrigt giltiga taxon. Fönstret är i detta fall 
expanderat redan från början, för att man direkt ska kunna läsa information.

 Röd visar på att detta taxon för närvarande är ogiltigt.

Klickar man på den blå listen expanderas den för att visa diverse taxonomisk information:

1. Dyntaxa TaxonId är ett nummer som i databasen är unikt för varje taxon. Detta id-nummer förändras 
inte, även om taxonet skulle byta namn eller taxonomisk rang. 

2. GUID (globally unique identifier) baseras på TaxonId och är varje taxons unika identifierare på en global 
nivå, utanför databasen Dyntaxa.

3. Giltighet avgör vilka taxa som för närvarande används i Dyntaxa. Se även inforutan på sidan 5.

4. Konceptdefinition är till för att förklara vad detta taxon står för, oberoende av namnet. Det kan t.ex. 
vara en diagnostisk karaktär eller en referens till en revision: sensu Williams, 1954. A world revision of the 
genus Atromorpha Smith (Zoomorpha: Atromorphidae). Journal of Zoological Revisions 25(2): 34–56.

5. Kategori (rang) redovisar helt enkelt den taxonomisk kategori (rang) taxonet har, t.ex. klass, familj eller 
art.

6. Vetenskapligt namn visar det namn ArtDatabanken rekommenderar. Auktorsnamet (d.v.s. namnet på 
den eller de personer som namngivit taxonet) anges efter det vetenskapliga namnet. För djur följs det även 
av det årtal då taxonet beskrevs (t.ex. Linnaeus, 1758). 

7. Synonymer redovisar eventuella synonymnamn. Med detta avser vi här sådan vetenskapliga namn som 
är giltiga och syftar till det aktuella taxonkonceptet men i dagsläget inte rekommenderas. I och med att de 
är giltiga har de dock potentialen att kunna bli rekommenderade.

8. Svenska namn visar det rekommenderade svenska namnet följt av ev. andra inom parentes.

9. Klassificering visar var i det hierarkiska klassifikationssystemet taxonet hör hemma.

10. Svensk förekomst anger grad av bofasthet enligt någon av följande kategorier: Ej påträffad; Osäker 
förekomst; Tillfällig förekomst, ej reproducerande; Regelbunden förekomst, ej reproducerande; Tillfälligt 
reproducerande; Reproducerande; Ej längre reproducerande; Möjligen nationellt utdöd; Nationellt utdöd.

11. Svensk invandringshistoria redovisas utifrån följande möjliga kategorier: Strikt indigen; Spontant 
invandrad/förekommande; Passivt inkommen <1800; Införd o naturaliserad >1800; Återinförd i bevaran-
desyfte; Antropochor; Osäker invandringshistoria. 

12. Skapades syftar till det datum då taxonposten skapades i databasen (följt av vem som skapade den 
inom parentes).

13. Senast uppdaterad syftar till det datum då någon information rörande taxonet senast uppdaterades i 
databasen (och av vem inom parentes).
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nAMnInfORMATIOn

Genom att klicka på ett namn (eller den lilla bokikonen efter namnet) kan man få mer information om namnet 
via en pop up-ruta.

1. GUID (globally unique identifier) baseras på Dyntaxa NamnId och är varje namns unika identifierare på en 
global nivå, utanför databasen Dyntaxa.

2. Namn visar det aktuella namnet som informationen rör.

3. Auktor (d.v.s. namnet på den eller de personer som namngivit taxonet) anges efter det vetenskapliga 
namnet. För djur följs det även av det årtal då taxonet beskrevs (t.ex. Linnaeus, 1758). För svenska och 
andra trivialnamn anges ingen auktor.

4. Status anger om detta namn är giltigt eller ej, d.v.s. att det inte är felstavat eller på något annat sätt bryter 
mot några nomenklaturregler.

5. Namnkategori redovisar vilken typ av namn det rör sig om av följande möjliga: Vetenskapligt, Svenskt, 
Engelskt, Danskt, Norskt (Bokmål), Finskt, Isländskt, Amerikanske engelska, Nationalnyckelkod, ITIS-
namn, ITIS-nummer, ERMS-namn, Tyskt, Färöiska, Anamorfens namn, GUID, Norskt (Nynorsk), RUBIN-
kod.

7. Är rekommenderat. Bara ett namn kan vara rekommenderat ur varje namnkategori.

8. Är originalnamn indikerar att detta är det namn som gavs vid beskrivningen av taxonet.

9. Är unikt är en variabel som håller reda på om det finns något annat identiskt namn (exklusive auktor) i da-
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tabasen.

10. Kommentar som syns här kan härröra både från taxonomiska experter såväl som från personal som job-
bar med att mata in data i databasen.

11. Senast uppdaterad syftar till det datum då någon information rörande namnet senast uppdaterades i 
databasen (och av vem inom parentes).

Referenser visar både varifrån uppgifterna är hämtade (Källa) samt andra referenser där just detta namn 
används (Används i) för det aktuella taxonkonceptet.

ReKOMMenDeRADe nAMn 

Alla taxa har ett rekommenderat Vetenskapligt namn och ibland även ett rekommenderat Svenskt namn. 
Dessa rekommendationer baseras på en sammanvägning av information från taxonomiska revisioner, no-
menklaturregler och särskilda svenska behov. Det kan finnas historiska skäl till att behålla vissa taxonkoncept 
samtidigt som  ArtDatabanken ibland gör bedömningen att det är bäst att avvakta med införandet av de allra 
senaste rönen. Ibland gör vi även rekommendationer om användning av namn på Andra språk.

SYnOnYMeR

Med synonymer avser vi här sådana namn som syftar till det aktuella taxonkonceptet men av någon anledning 
inte rekommenderas. Ogiltiga namn återges med röd färg följda av ev. status inom hakparenteser.

DelVISA SYnOnYMeR (PRO PARTe)

Här redovisas namn vars applicering endast delvis överensstämmer med den aktuella konceptdefinitionen.

felAnVÄnDnInGAR (AUCT.)

Här återfinner vi felbestämingar, dvs namn som använts i en annan betydelse än den som namnets ursprung-
liga auktor avsåg.

TAXOnOMISK hIeRARKI

Här ser man hela den hierarki till vilken det aktuella taxonet tillhör. Klicka på något av namnen för att välja mot-
svarande taxon.

Ibland kan ett taxon ha dubbla tillhörigheter, t.ex. har en lav sin huvudtillhörighet bland svamparna (Fungi) men 
av historiska och morfologiska skäl räknas den även till den artificiella gruppen lavar (Lichenes). Sådana Öv-
riga tillhörigheter redovisas här.

Har ett taxon någon gång flyttats listas här även Tidigare tillhörigheter och tillhörande datum.

nÄRMAST UnDeRlIGGAnDe TAXA

Om du söker fram t.ex. Potentilla och vill se vilka taxa som ingår i detta släkte, tittar du helt enkelt under denna rubrik 
på informationssidan. Bara gällande taxa och gällande namn visas (se ruta s. 5).

AnTAl UnDeRlIGGAnDe TAXA

För varje underliggande Taxonkategori får man här information om Antal taxa i Dyntaxa samt Antal svens-
ka taxa. Med svenska menas allt utom sådana taxa som aldrig påträffats i Sverige – även tillfälliga förekomster. Det 
kan även vara värt att nämna att s.k. småarter räknas som arter.

RefeRenSeR
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Referenserna är kategoriserade till sådana som rör Taxonomi, Svensk förekomst samt Svensk invand-
ringshistoria. Här visas Namn på författare, Årtal samt Titel (inklusive övrig information). Användning 
är specifikt för taxonomi och anger huruvida en referens fungerar som källa för information eller om det aktuella 
taxonet används i referensen i överensstämmelse med taxonkonceptdefinitionen. Taxonomireferensen fungerar 
som en samlande referens för all taxonomisk information, inklusive hierarkisk placering.

IDenTIfIeRARe

Vi har valt att skilja ut olika typer av databastekniska id-nummer från övriga typer av namn.  Dessa nummer ska vara 
unika för att man ska kunna hålla reda på ett taxon trots namn- och rangbyten. Exempel inkluderar Dyntaxa TaxonId 
(unikt inom Dyntaxa) och GUID (globalt unikt).

SVenSK fÖReKOMST 

Här visas status för Svensk förekomst, Svensk invandringshistoria samt ev. Rödlistekategori. Refe-
renserna för denna information återfinns under rubriken Referenser.

MeR InfO OM TAXOn 

Här återfinns lite externa länkar till information om det valda taxonet. Det kan vara allt från information sammanställd 
av GBIF (Global Biodiversity Information Facility) och referenser i Biodiversity Heritage Library till Wikipe-
dia och en ren Google-sökning. Man måste dock komma ihåg att vi inte kan garantera kvaliteten i någon av dessa 
källor, med undantag för Rödlistan vars artfaktablad är framtagna av just ArtDatabanken.

UTBReDnInG InOM SVeRIGe

Här kan finnas en länk till en karta som visar länsvis förekomst. Tänk på att län med kuststräcka även omfattar en 
stor del av havet, även om detta olyckligt nog inte är utmärkt. I dagsläget finns sådana här data endast inlagda för 
rödlistade taxa.

DATAKVAlITeT I DYnTAXA 

Denna kvalitetsmärkning gäller för taxonomisk information om klassificering, taxonkoncept och olika namn. Of-
tast är denna bedömning gjord på högre nivå, t.ex. för en familj, och omfattar alla underliggande taxa, snarare 
än att varje art har bedömts var för sig. Märk väl att denna bedömning inte säger något om hur pass komplett 
inlagd gruppen är i Dyntaxa, eller huruvida där också ligger fullständiga artstockar för något grannland. Dess-
utom bedöms kvaliteten på Svensk förekomst och Svensk invandringshistoria separat.

Man kan även själv bedöma kvaliteten av data genom att se vilken referens som används och hur länge det är sedan 
posten uppdaterades i databasen. Information som inte har rörts på tio år och är baserat på en opublicerad lista är 
naturligtvis inte lika tillförlitligt som nyligen uppdaterade uppgifter med en gedigen vetenskaplig referens till grund.

Revisioner
Varje revision är en samlad uppsättning förändringar i databasen. När vi jobbar med att uppdatera Dyntaxas 
innehåll syns detta inte i den skarpa databasen förrän allt är godkänt och slutligen publicerat. Via det här me-
nyvalet får man en lista över både planerade, pågående och publicerade revisioner.

VAlT TAXOn

Normalt begränsas listan över revisioner till sådana som rör det valda taxonet, och detta visas överst i den blå 
listen.

fIlTeR
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Här styr man vilka revisioner som visas genom att markera sina val och klicka på Filtrera listan. Preliminär 
betyder att det är en planerad revision som ännu inte är påbörjad. Pågående är de vi för närvarande jobbar 
med. Det är inte förrän en revision är Publicerad som förändringarna införts skarpt i databasen.

ReVISIOneR

Varje listad revision har ett Id-nummer, ett Taxon som visar på revisionens taxonomiska omfattning samt ett 
start- och ett publiceringsdatum. Dessutom finns en länk till ev. mer information samt vilka referenser 
revisionen baseras på.

Matcha 

InDATA 

Man kan jämföra andra taxonomiska listor med Dyntaxa. Listorna måste vara baserade på någon av de namn-
kategorier som Dyntaxa stöder eller helt enkelt Dyntaxa TaxonId. Man kan välja mellan att klistra in en sådan 
lista direkt eller ladda upp den som en Excelfil. För att Dyntaxa ska kunna tolka indata korrekt måste de upp-
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fylla vissa kriterier: 

n Indata utgörs i dagsläget av antingen namnet eller namn + auktor. Väljer man namn + auktor så får man 
endast sökträff för fullständiga träffar, inte för de fall där endast namndelen matchar.

n Beroende på urklippets format indikerar man vilken radavgränsare som används.

n Data rensas automatisk från överflödiga mellanslag vid importen, både före, efter och mellan namn. 

n	Om du har rubriker i den översta raden i excelfilen får du tala om det genom att markera under Indata.

n Om det är en excelfil, måste data dessutom ligga i det översta bladet. 

förberedelse av excelfil  

Separering av namn: 

n Om du har en excelfil med artnamn och auktorsnamn i samma cell, kan du separera dessa på följande sätt. 

n Skriv semikolon mellan artnamnet och auktorsnamnet i alla celler.

n Markera alla celler med namn.

n Gå in under Data och välj Text till kolumner. Se till att Avgränsade fält är markerat och klicka på 
nästa.

n Markera Semikolon och avmarkera Tabb (som är förvalt).

n Klicka på Slutför, alternativt på Nästa och därefter på Slutför.

n Namnen separeras då i två kolumner. Observera att det inte spelar någon roll om du har ett mellanslag 
mellan semikolonet och auktorsnamnet (så att du får ett mellanslag före namnet i cellen), eftersom detta 
försvinner vid rensningen.

MATChnInGSInSTÄllnInGAR
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Matchningstyp

Normalt kanske man har en lista med någon typ av namn, men det går även att matcha upp en lista med en-
dast Dyntaxa TaxonId.

Sökalternativ

På samma sätt som man kan begränsa sina träffar vid ett rent taxonsök har man ett antal sökalternativ. Match-
ning är ju egentligen inget annat än ett upprepat antal sökningar i Dyntaxa baserat på en lista med indata. Man 
kan helt enkelt se det som en slaga batchsökning. Eftersom sökalternativen är identiska med de vid en vanlig 
sökning hänvisas till beskrivningen av SÖKAlTeRnATIV på sidan 4. Man kan enkelt byta taxon som match-
ningen ev. begränsas av genom att klicka på ett taxon i den hierarkiska navigeringen till vänster. Alternativt letar 
man fram sitt taxon på söksidan och går sedan tillbaka till matchningssidan.

UTDATA 

Här väljer man vilka data, knutna till matchande taxa, som man vill ha med i resultatet. 

MATChA 

Klicka på knappen för att starta matchningen. Det kan ta lite tid om man inte har några begränsningar, så för-
söka att välja ett övergripande taxon du vill söka inom om du har en lång lista.
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Nästa möjliga steg är när det finns fler än en exakt matchning mot databasen. Man blir då uppmanad att göra 
ett manuellt val. Antingen väljer man då det rätta alternativet eller så går man vidare genom att välja mellan att 
se resultatet på webbsidan eller att spara det som en excelfil direkt. Man kan på så sätt skjuta upp det manu-
ella valet till senare. Väljer man att se resultatet på webbsidan kan man dessutom gå vidare med att spara som 
en excelfil därifrån.

Exportera
Skillnaden mellan en rak och en hierarkisk lista består i att där den raka listan utgörs av rader där var och en 
visar information på samma sätt, visar den hierarkiska listan taxa ordnade med indrag åt höger motsvarande 
den taxonomiska hierarkin. Det är alltså olika sätt att presentera information på, det skiljer inte i vilken informa-
tion som kan exporteras.

RAK lISTA
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hIeRARKISK lISTA
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VAlT TAXOn

Export av en taxonlista utgår alltid från ett valt taxon. Den blå listen visar aktuellt val. Du kan läsa mer om denna 
del i avsnittet Information > Valt taxon på sidan 6 ovan.

URVAl AV TAXA (lISTAnS RADeR)

Dessa alternativ filtrerar ut vilka taxa ur den valda gruppen som ska bilda en egen rad i den exporterade filen. 
Man bör vara medveten om att filtren för Svensk förekomst samt Svensk invandringshistoria bara 
påverkar taxa på artnivån eller lägre. Högre taxa visas oavsett vilka val som gjorts där.

TAXOnInfORMATIOn (lISTAnS KOlUMneR)

Här väljer man vilken information man vill visa för vart och ett av de utvalda taxa. Man kan välja att för varje 
taxon (dv.s. på varje rad) visa alla de högre tillhörigheter man är intresserad av, liksom precis vilka namn för 
detta taxon man vill visa. Det finns dessutom lite ytterligare taxonomisk information samt svensk förekomst som 
man kan välja som kolumner i resultattabellen.

Markerar man något ur Kategorier kommer det att skapas en ny kolumn med motsvarande kategori som 
rubrik i den exporterade filen. För varje taxonrad finner man namnet på det taxon ur denna kategori som den 
aktuella radens taxon tillhör. T.ex. visas det i tabellen ovan att alla taxa tillhör tribus Cynipini, utom Cynipidae 
där det är tomt eftersom en familj inte kan tillhöra något ur en lägre kategori.

I nästa meny kan man välja vilka typer av Namn (inklusive Id-nummer) man vill exportera.

Förutom de två ovanstående kan man göra ett antal ytterligare val varav en del i princip är dubbleringar av 
ovanstående. Detta är kvarlevor från den tidigare versionen av Dyntaxa och det är vår förhoppning att vi kan 
förbättra gränssnittet för export inom en snar framtid.

Vetenskapligt namn visas normalt ändå, varför denna ruta normalt inte behöver markeras.

Vill man ha med auktor (och år för djur) kan man välja att lägga det i en separat kolumn (Auktor) eller direkt 
efter det vetenskapliga namnet (Ta med auktor i namnkolumner).

På samma sätt kan man välja att låta svenskt namn ligga i en separat kolumn (Svenskt namn) eller direkt 
efter det vetenskapliga namnet (Ta med svenskt namn i celler med vetenskapliga namn).

Taxonkategori visar helt enkelt taxonkategori för den aktuella radens taxon.

TaxonId, GUID och Rekommenderad GUID är även de namn som även kan väljas ur Namn-menyn.

URL till taxoninformation är en adress som möjliggör direktlänkning till ett taxons informationssida i Dyn-
taxa.

Slutligen kan man, för arter eller taxa av lägre kategori, välja att exportera de två faktorerna Svensk före-
komst och Svensk invandringshistoria. 

Om Dyntaxa
Denna flik tar dig till Dyntaxas webbsidor med diverse information om databasen. Du kan dessutom hitta yt-
terligare några användbara länkar längst ner här på sidan:

InfORMATIOn

Om Dyntaxa tar dig till samma webbsidor som OmDyntaxa-fliken uppe till höger.
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Om cookies informerar, enligt lag, om vad cookies används till och hur sådan användning förhindras.

Versionsnummer visar vilken version av själva applikationen Dyntaxa som är den aktuella. Detta har inte 
något att göra med databasens innehåll.

SUPPORT
Kontakta support är en direkt länkt till systemansvarigs e-postadress.

Aktuell driftinformation informerar om eventuella driftstörningar.


