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När du lämnar botaniska kollekter till Evolutionsmuseets herbarium kan du skicka
insamlingsuppgifterna till oss i excelformat. Använd vår mall och fyll i enligt de här instruktionerna.
etikettnamn: artnamn utan auktor. Om kollekten bara är bestämd till släkte ska du bara skriva
släktnamnet, inte sp eller indet. Använd förkortningarna ”subsp.”, ”var.” och ”f.” för underart,
varietet och form.
bestämmare: namn på den person som har artbestämt kollekten. Skriv efternamn följt av
kommatecken och förnamn (exempel: Ryman, Svengunnar). Skriv inget årtal i detta fält.
bestämningsår: årtal då bestämningen gjordes. Anges med fyra siffror.
artgrupp: Bokstav och bindestreck. A- för alger, B-för mossor, F- för svampar, L- för lavar och Vför kärlväxter.Viktigt!
världsdel: Africa, Antarctica, Asia, Europe, North America eller South America
land: på engelska (Sweden, United States etc)
provins: Används för kollekter från alla länder utom Sverige och Finland (Oregon, Bretagne, etc)
distrikt: Används för kollekter från alla länder utom Sverige och Finland (Finistère, Bergen etc)
landskap: landskap och floraprovinser. Används för kollekter från Sverige och Finland.
socken: används för kollekter från Sverige och Finland
lokal: fritextfält. Inled med liten bokstav (för ord som inte är ortsnamn) och avsluta inte med punkt.
habitat: fritextfält. Inled med stor bokstav och avsluta inte med punkt.
latitud: anges i decimalgrader (S som negativt tal). Använd kommatecken som decimaltecken. Skriv
inte ut bokstäverna N och S.
longitud: anges i decimalgrader (W som negativt tal). Använd kommatecken som decimaltecken.
Skriv inte ut bokstäverna E och W.
originalkoordinater: koordinater i annat format, till exempel rikets nät.
minimumhöjd_m: altitud i m. Skriv inte ut enheten.
maximumhöjd_m: om altituden anges som ett intervall (200-400 m) skrivs det högre värdet här.
Skriv inte ut enheten.
år: skrivs med fyra siffror (2011)
månad: skrivs med 2 siffror (05)
dag: skrivs med två siffror (27)
insamlare
fältnummer: insamlarens nummer
attribut: eventuell beskrivning av kollekten (blomfärg, storlek, kön etc.). Inled med stor bokstav och
avsluta inte med punkt.
kommentarer: övriga kommentarer (följearter, frekvens etc.). Inled med stor bokstav och avsluta
inte med punkt.
skapad_konto: ditt eget namn (viktigt för att posterna ska importeras på rätt sätt)
antal dubbletter: om du vill att vi gör dubblettetiketter
Skicka filen till loan@em.uu.se. Vi kontrollerar att uppgifterna stämmer med de kollekter du har
lämnat in, för över dem till vår databas och skriver ut etiketter.

