Hej!
Atlasinventering inom Södermanlands län startar 2016.
FSO tillsammans med Rrk Sörmland startar upp atlasinventering inom Södermanlands län. Alla
funktioner finns redan färdiga i Artportalen och skall bara aktivieras igång för vårt län. Detta kommer
vara helt klart till 28 februari.
Alla grunder är desamma som från den atlasinventering som gjordes förra gången. Länet är uppdelat
i ett antal 5x5 km rutor där man skall rapportera in sina fynd (detta sköts automatiskt i rätt ruta när
du rapporterar i Artportalen). Man skall bara konstatera om arten finns i denna ruta (inte hur många
par det finns) och man skall försöka få så hög konstaterande av häckning på sitt fynd som möjligt,
graderingen är 1 – 20, där 20 är högst.
För gemene man är det inget svårt att vara med i detta, utan man rapporterar bara sina fynd när man
varit ute och skådat. För de som vill så kan man anteckna sig för en eller flera rutor som man har
extra koll i. Det kommer finnas vissa ansvariga för områden/kommuner/ eller liknande som då har
koll på vad som behöver kompletteras framöver av vissa arter i specifika rutor. Därutöver kommer
det finnas några huvudansvariga i en arbetsgrupp som består just nu av Kalle Brinell, Jan Gustafsson
och Per Flodin för Artportalen.
Vi ser gärna att de lokala föreningarna engagerar sig i detta atlasprojekt, gärna med någon lokalt
ansvarig för resp. kommun.
Atlasinventeringen pågår under ett antal år så man behöver inte få en ruta klar under 2016, samt att
med alla äldre rapporter som inkommit under de senaste åren (max 5 år från nu, alltså 2011) så har
vi redan ett bra utgångsmaterial.
Vi ber er alla som är ute i naturen och tittar på fåglar att rapportera med noggrannhet och med
häckningskriterie (vilka ni finner i aktivitetsfältet i rapportmallen på Artportalen) i Artportalen.
På FSOs årsmötesdag den 28 februari 2016 (exakt klockslag finns i den dagordning som kommer att
presenteras av FSOs styrelse framöver) kommer Per Flodin att under styrelsekonferensen att
redovisa hur man rapporterar i Artportalen samt hur man ser olika resultat, sedan under själva
årsmötet kommer man under punkten ”Övriga frågor” att berätta om detta nya uppdrag för länets
skådare. Allt arbete med denna atlasinventering är ideelt arbete.
Allt detta som vi nu får in kommer vi på sikt att ev. publicera i en ny bok ”Sörmlands Fåglar” där även
andra intressanta uppgifter kommer att finnas, ex. Sörmlandslistan, Hartsö-Enskär, Fågellokaler m.m.
Denna bok, om den blir av, kommer inte på något vis att göras istället för FSOs årsbok ”Det
Sörmländska fågelåret xxxx” utan kommer bara bli ett komplement.
Vill du delta i detta eller få mer information som enskild person eller som den lokala föreningens
ansvarige så anmäler/hör du av dig till Kalle Brinell på kallebrinell@yahoo.co.uk eller på mobilnr. 076244 11 87.
Kalle Brinell

