Drillsnäppa. Det vita på magen går upp i en kil framför vingen.
Common Sandpiper.The white on its belly extends in a wedge over the
wings.

Grönbenor rastar gärna i Mjölkuddstjärn under flyttning till och från
myrområden i norr. Wood Sandpipers like resting at Mjölkuddstjärn
when flying to and from the marshes in the North.

Många fågelarter
Vadare

Någon drillsnäppa kan häcka i tjärnen.
Tätt över vattenytan flyger den
på kupade vingar och drillar högljutt.
Grönbenor rastar ofta i tjärnen under flyttningen
mellan Afrika och de stora nordliga myrarna.

Tättingar

Något par av kråka och skata häckar i träden.
De är inte omtyckta av måsar och änder,
eftersom de gärna äter ägg.
Sädesärlor springer ofta kring på vårisen
och letar insekter att äta.
Tjärnen är full av olika sländlarver.
På våren kläcks de till läckra sländor.
Den lilla sävsparven sitter ofta i toppen
av ett kaveldun och sjunger ihärdigt.

I buskar och träd, hörs och syns även:
• Björktrast
• Rödvingetrast
• Sidensvans
• Talgoxe
• Talltita
• Blåmes

• Bofink
• Lövsångare
• Svartvit flugsnappare
• Gråsparv
• Sparvhök

ENGLISH
Many Bird Species

There are many bird species on Mjölkuddstjärn. On the
trail around the lake we tell you about gulls and diving and
dabbling ducks in particular. However, there are others:
Waders
Common Sandpipers (Actitis hypoleucos) can breed here in
the lake. They fly, warbling, on their cupped wings close to
the surface. Wood Sandpipers (Tringa glareola) often rest
here.
Passerines
Some crow (Corvus corone) and magpie (Pica pica) breed
in the trees surrounding Mjölkuddstjärn. White Wagtails
(Motacilla alba) often run around along the shores looking for insects to eat. The small Common Reed Bunting
(Emberiza schoeniclus) often sits atop bulrushes, singing
tenaciously.
In bushes and trees you might also find:
Fieldfares (Turdus pilaris)
Redwings (Turdus iliacus)
Waxwings (Bombycilla garrulus)
Great Tits (Parus major)
Willow Tits (Poecile montanus)
Blue Tits (Parus caeruleus)
Common Chaffinches (Fringilla coelebs)
Willow Warblers (Phylloscopus trochilus)
Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca)
House Sparrows (Passer domesticus)
Northern Sparrowhawks (Accipiter nisus)
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Vid Mjölkuddstjärn finns många fågelarter.
Längs stigen runt sjön berättar vi särskilt
om måsfåglar, dykänder och simänder.
Men det finns några till:

