I skrattmåskolonin är det liv och rörelse i maj. The colony of Black-headed Gulls is a lively place in May.

Mjölkuddstjärn
Många rusar förbi, i bil eller tåg.
Sjön är inklämd mellan hotell, affärer,
industrier, landsväg och järnväg.
Men för den som stannar till
finns mycket liv att upptäcka.
Mjölkuddstjärn är en fin fågelsjö.
Och man kommer fåglarna nära.

Fågellivet

Här finns en hel koloni
av skrattmåsar som häckar.
Till måsarna dras änder
för att få måsarnas skydd.
Gräsand, bläsand, kricka, vigg, brunand,
storskrake, sothöna och skäggdopping
- det är några av de fåglar du kan se.

Eldorado för fåglar

Grunda sjöar med botten av havslera
får en rik växtlighet - av näckrosor, vass,
kaveldun och många andra vattenväxter.
I vattnet lever växtplankton,
som blir mat till djurplankton,
som blir mat till fiskar och smådjur,
som blir mat för fåglar.
Många fåglar lever också direkt
på att äta av vattenväxterna.

Mjölkuddstjärn

Many people rush past, in cars or on trains. The lake
is wedged between a hotel, shops, factories, roads
and a railroad. But for those who stop there is a lot
of life waiting to be discovered. Mjölkuddstjärn is a
pleasant bird lake, where you can get very close to
the birds.
Paradise for Birds
Shallow lakes with marine clay bottoms create an
abundant plant life – with water lilies, reeds, bulrushes and many other kinds of aquatic plants.
Phytoplankton live in the water and are eaten by zooplankton, which are eaten by fish and small
animals, which in turn are eaten by birds. Many birds
also feed directly on aquatic plants.
Bird Life
There is an entire colony of breeding Black-headed
Gulls here. Ducks are attracted by the gulls, because
they protect them. Mallard, Widgeon, Teal, Tufted
Duck, Pochard, Merganser, Coot and Great Crested
Grebe are some of the birds you might see.
Below the Surface
The world below the surface is milling with life.
Dragonfly larvae, ravenous hunters, crawl on the
bottom, before turning into gracious dragonflies a year
later. In the summer, dragonflies hover over the surface
like small helicopters, hunting for insects. In the lake you
will also find the larvae of mosquitoes, dragonflies, mayflies and caddisflies. They will all leave the water soon
and fly away to mate and lay eggs.
Diving beetles, backswimmers and water boatmen are
insects that spend most of their time in the water. There
are various types of fish in the lake, perch, crucian carp
and common roach among others.

Under ytan

Under ytan myllrar det av liv.
På bottnen kryper trollsländelarver
glupska jägare, som efter ett år ska förvandlas
till skickligt flygande trollsländor.
På sommaren jagar trollsländor insekter
som små helikoptrar över vattenytan.
I tjärnen finns också larver av stickmyggor,
fjädermyggor, dagsländor och nattsländor.
Alla ska de så småningom lämna vattnet
och flyga iväg för att para sig och lägga ägg.
Dykarbaggar, ryggsimmare och buksimmare
är insekter som lever mesta tiden i vattnet.
I tjärnen finns några fiskarter,
bland annat abborre, mört och ruda.

ENGLISH

Jätteäggen

är förstorade dvärgmåsägg.
Slå dig gärna ner och häcka en stund!

The Giant Eggs
are enlarged models of Little Gull Eggs.
Feel free to rest and nest for a while!
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Trollsländor och jungfrusländor har båda sina larver
under vattnet. Dragonflies and broad-winged
damselflies both have their larvae underwater.

