Till Ordförande i lokalklubbarna

FSO: s lomgrupp informerar
Hej i vintermörkret. Det är redan nu dags att fundera på nästa års fågelsäsong och de
utmaningar vi i FSO har att ta oss an.
Som ni vet har vi i FSO valt ut några väl valda ansvarsarter för vårt landskap Sörmland.
Storlom fick bli den första av våra ansvarsarter som vi ska försöka beskriva med status och
livsvillkor hos oss här i Sörmland.Ambitionen är även at vi från FSO ska kunna ge riktlinjer
för hur vi tror att en god bevarandeplan för storlommen hos oss ska se ut. Detta är naturligtvis
en pågående process och inget som vi enkelt direkt kan klargöra. Det är emellertid viktigt att
vi inom FSO hjälps åt så att vi tillsammans kan bygga upp en gemensam kunskapsbank och
sprida denna bland våra medlemmar ute i lokalklubbarna En ökad kunskap och förståelse för
lommen blir bäst om den kan baseras på egna iakttagelser av storlommen i vårt landskap. Vi
vädjar därför om hjälp att rapportera och delge dina egna erfarenheter om storlommens
uppträdande och beteende i dina hemmamarker. Du som har ett särskilt intresse för denna
fågelart ,ta kontakt med FSO: s lomgrupp via Leif Carlsson tel.016-51 41 81 eller per mail
mihack@comhem.se.
Jukka Väyrynen håller på att ta fram ett dokument om vår ansvarsart storlommen som
kommer att läggas ut på FSO:s hemsida. Detta dokument ska hållas levande och kommer att
kompletteras vartefter vi får ny kunskap och nya fälterfarenheter. Det finns några angelägna
frågeställningar som vi vill ha hjälp att lite mer belysa med start redan under nästa säsong .
1) En kartläggning av i vilka sörmländska sjöar storlommen befinner sig.
För att vi ska kunna göra jämförelser är det viktigt att vi anger söktid och tiden på dygnet när
vi rapporterar. En negativ rapport från en sjö är lika viktig. Kanske kan vi hitta samband
mellan storlomsförekomst och vattenkvalitet/siktdjup /fisktillgång m.m. Lomgruppens
ambition är att med hjälp av lokala skådare kartlägga lomförekomsten i så många
sörmländska sjöar som möjligt för att vi ska få ett bättre och mer tillförlitligt underlag om
artens numerär hos oss.
2) Storlommens rörelsemönster och beteende i vårt landskap
Vi vet att storlommen utnyttjar vissa sjöar och vatten för olika ändamål. I vissa sjöar bedrivs
det mer eller mindre kollektivt fiske och vissa vatten är mer lämpade för häckning. Vi vet
emellertid för lite om hur lommen rör sig i landskapet under häckningssäsongen. Rapportera
även beteende som kollektivt fiske med inflygande / bortflygande lommar (gärna
flygriktning). Under sommaren kommer vi även att försöka räkna lommar i Båvenområdet
och då främst flygrörelser i samband med fiske eller andra massuppträdanden.
Sprid detta i din lokalklubb och uppmana dem som vill ta del av lomgruppens arbete och
hjälpa till i fält att ta kontakt med Leif Carlsson. Besök FSO:s hemsida. Under fliken Våra
ansvarsarter /Lomgruppen presenterar vi fortlöpande vad som händer i detta projekt.
För lomgruppens räkning
Lennart Eriksson
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