Dykänder springer på vattnet innan de kan lyfta. Här är det knipor. Diving ducks need to run on the water before they can take off. Here, Goldeneyes.

Storskraken är en skicklig dykare och fiskare. The Goosander is a skilled diver and fisher.

Duktiga dykare
Skrakarna
Tre arter av skrake finns i Norrbotten.
Storskraken - stor, svart och vit småskraken - brokigt färgad och rufsig och den lilla, elegant vita salskraken.
Här i Mjölkuddstjärn är det storskraken
som oftast dyker upp – och ner!

Dykänderna
Flera arter av dykänder
lever och häckar i Mjölkuddstjärn.
Vanligast är två svartvita fåglar
- vigg och knipa – fast honorna
är i vanlig ordning mer bruna.
Här finns också brunand.

Simmande gnagare

ENGLISH
Dextrous Divers
Many ducks and waterfowl dive deep into the
water to fish. There is a lot of food down there –
fish, insects, crustaceans, gastropods and clams.

Mergansers
Three merganser species live in Norrbotten.
The Common Merganser, big, black and white, the
Red-Breasted Merganser, multi-coloured and
shaggy, and the tiny, elegantly white Smew.
Here on Mjölkuddstjärn, the Common Merganser
(Mergus merganser) is the most common.
Diving Ducks
Several species of diving duck live and breed on
Mjölkuddstjärn. The Tufted Duck (Aythya fuligula)
and the Goldeneye (Bucephala clangula), both
black and white, are the most common.
The Common Pochard (Aythya ferina), more common
in the south, also lives here.
Swimming Rodents
Two rodents that enjoy the water can also be found
here – the large muskrat and the smaller water
vole.

Här kan man också träffa på två gnagare
som trivs i vatten – bjässen bisam
och den mindre vattensorken.
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Många änder och sjöfåglar
dyker djupt i vattnet för att fiska.
Där nere finns gott om mat fisk, snäckor, vatteninsekter,
kräftdjur och musslor.

