Sothönan har simflikar på tårna.
The Coot has partial webbing on its toes.

Skäggdopping med sin randiga unge på ryggen.
Great Crested Grebe with a striped youngling on its back.

Svart eller skäggig?
En fläkt av södern

De två är inte så vanliga i Norrbotten.
De finns bara i grunda, rika sjöar
med mycket vass och andra vattenväxter.
Sådana sjöar hittar vi främst nära kusten
i områden som efter istiden låg under havet.
Söderut är de två fåglarna vanligare.

Dyker

Båda dyker skickligt, men doppingen
fiskar småfisk och sothönan äter växter.
De kommer på våren vid islossningen
och försvinner innan isen lägger på hösten.

Flyter

Båda bygger bon som flyter.
Bona är byggda av vattenväxter.
De följer med vattenståndet
och dränks inte av högvatten.

Black or Bearded?

A jet-black swimming bird with a white
forehead and a tall bird with a colourful, bushy
beard can both be seen on Mjölkuddstjärn in
the summer. The Coot (Fulica atra) and the
Great Crested Grebe (Podiceps cristatus).
A Touch of the South
The Coot and the Great Crested Grebe
are not common birds in Norrbotten.
They only live in shallow, rich lakes
with a lot of reeds and other aquatic plants.
Divers
Both birds are skilled divers but the Grebe
hunts small fish and the Coot eats plants.
They arrive when the ice breaks in the spring
and disappear before the lake freezes in the
autumn.
Floaters
Both birds build floating nests. The nests are
made of aquatic plants. Floating nests follow
the water level and are not flooded in high
water.

Medfinansierat av statliga bidrag
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En kolsvart simfågel med vit panna
och en högrest med yvigt, färgglatt skägg
kan du se i Mjölkuddstjärn på sommaren.
Sothöna och skäggdopping!
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