
Stor- och smalom
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(Q Grovre näbb än smålom, och med ett tydligare avsatt huvud.
@ tyOtiga fötter med ofta spretande tår såm titdur. 

"n 
"ktubba'l

@ Grov näbb, och med vit fläck långt bak på kroppen.

är man står på en sträcklokal är
det vissa artgrupper som oftare
än andra leder till diskussioner
kring arttillhörighet. Lommar

är ett mycket typiskt exempel på en sådan
artgrupp, där det inte sällan uppstår livliga
diskussioner även riktigt namnkunniga tå-
gelskådare emellan. Det finns flera skäl till
detta, men inte minst beror det på att av-
stånden till fåglarna ofta är relativt stora,
samt att dräktdetaljerna delvis överlappar
varandra. Så, hur bär man sig då åt för att
skilja våra inhemska lomarter åt?

Hos flygande fåglar kan man hämta
mycket ledtrådar till bestämningen
genom att studera fågelns helhetsintryck,
populärt kallat "jizz". Här är det redan
inledningsvis viktigt att komma ihåg att
inomartsvariationen gällande storlek är
betydande, en stor smålom kan vara större
än en liten storlom.

strlÅl-omrueru Än eru relativt slank fågel
med ett huvud som ter sig som en förläng-
ning av halsen, det är ofta svårt att avgöra
var gränsen går mellan hals och huvud.

o Tunn och lite uppåtböjd näbb. Huvudet som en förrängning av harsen.
@ Fotter som mer blir som en uilöpare av kroppen.
o Klen näbb, uppnäst ifrykten och med svag rjus rinje längs med vattnet.

Näbben är ganska tunn och lite uppåtböjd.
Halsen hålls ofta lätt hängande så att
fågeln känns lite kutryggig. Ett beteende
som ofta tillskrivs smålommen är att den
svajar med halsen i flykten, liksom tittar
sig över axeln. Det är vanligare att små-
lommar gör detta, men inte sällan ser man
storlommar göra samma sak. proportio-
nerna i flykten skiljer sig även en del från
storlom genom att vingarna ser ut att sitta
längre bak på kroppen jämfort med stor-
lom. Hos båda arterna ses fötterna sticka
ut bakom kroppen. Hos smålommen är de
inte särskilt framträdande utan mer som
en bakre utlöpare av kroppen.

SToRLoMMEN ÄR KLART kraftigare byggd
än sin mindre släkting och har en mer
synlig mage. Halsen är grövre och huvudet
är tydligare avsatt. Näbben är klart grövre
och strävar rakt fram. Kroppen hålls i
flykten oftast rak, utan smålommens häng-
ande hals. Vingarna upplevs sitta mer mitt
på kroppens längdaxel, en upplevelse som
förstärks av de kraftigare och mer utstick-
ande fötterna. Inte sällan spretar tårna på

en storlom och skapar en liten ,,klubba,,

längst ut.

sÄVÄL I SoMMAR- soM VINTERDRÄKT
är smålommen ganska jämntecknad på
ovansidan - huvud och hals går i samma
färgton som kroppens ovansida. Hos
storlommen syns en relativt tydlig kon-
trast, framförallt hos adulta fåglar, mellan
ljusare huvud och hals och en mörkare
rygg. Dessa skillnader är lättast att bedöma
på en fågel som ligger på vattnet. Hos en
rastande lom finns det något fler hållfasta
karaktärer att ge akt på. En storlom har
i alla dräkter en rydlig vit fläck långt bak
på kroppen längs med vattenlinjen. Om
fågeln dyker aktivt kan den vara svår att
se men finns fortfarande där. Smålommen
har en mer jämn och svag ljus linje längs
med vattnet.

EN RASTANDE STORLOTvT håller näbben
i nivå med vattnet, medan smålommen
nästan alltid håller huvudet och näbben
lite rest uppåt. Detta gör att smålommen
ger ett mer uppnäst intryck.
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