Dvärgnäckros. Dwarf water lily.

Bredkaveldun. Bulrushes.

Andunge bland näckrosblommor. Duckling among water lily flowers.

Mjölkuddstjärn
Eldorado för fåglar

Mjölkuddstjärn är en fin fågelsjö.
Och man kommer fåglarna nära.
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.

Fågellivet i tjärnen

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.

Frodigt värre

Det är rikt på näring i Mjölkuddstjärn.
Tidigt på våren blir vattnet varmt av solljuset.
Det växer för fullt längs stränder
och ute i vattnet.

Vattenväxter i tjärnen

En tät bård av bredkaveldun märks mest.
De bruna frökolvarna står uppresta
på grova strån långt in på vintern.
Till sist spricker de upp och fröna sprids.
Här finns också bladvass, sjöfräken,
flera arter av starr samt den vackra blomvassen
med en flock rosa blommor i toppen.
I vattnet växer två gula blommor:
vattenbläddra och dybläddra,
som fångar småkryp i undervattensblåsor,
små listiga fällor.
Ute på vattnet flyter näckrosblommor –
nordnäckros med vita blommor
och den lilla gula dvärgnäckrosen.
Vattenpest och korsandmat
flyter på vattenytan.

Vinter vid Mjölkuddstjärn

Här är vackert även på vintern.
Kaveldunets bruna cigarrer står upprätt
på de gulnade, torra stjälkarna.
Så länge det finns kvar bär på rönnarna
dras sidensvansarna hit för att äta.
Det höga videt jolster lyser på långt håll.
Videkissarna har blivit till ulliga fröhängen,
vars frön under vintern ska spridas för vinden.
Linné trodde en gång att jolster skulle kunna
bli Sveriges bomullsbuske.
Fungerade dåligt!
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Paradise for Birds

Mjölkuddstjärn is a pleasant bird lake, where you can get
very close to the 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.
Exceedingly Lush
Mjölkuddstjärn is rich in nourishment. In the early spring,
sunlight warms the lake. Plants grow on the shore and in
the water. A frame of bulrushes is most noticeable. Their
brown seed pods stand on sturdy stems well into the
winter. Eventually, the pods burst, spreading the seeds.
Common reed, water horsetail, several species of sedge
and the beautiful flowering rush, topped with pink flowers,
can also be found here. Two yellow flowers grow in the water: greater bladderwort and intermediate bladderwort.
They cunningly trap small bugs in underwater bladders.
Water lilies float on the water - white water lilies and small,
yellow, dwarf water lilies. Pondweed and duckweed float on
the surface.
Winter at Mjölkuddstjärn
Winter here is beautiful too. The cigar-like
bulrushes stand on dried, yellowing stalks. As long as there
are berries left in the rowans, Waxwings will come here to
eat. The tall bay willow shines brightly in the
distance, decorated with woolly seed-balls, whose seeds
will be spread by the winter wind. Carl von Linné once
thought that the bay willow would become Sweden’s own
cotton plant. It did not really turn out that way!

Stigen runt tjärn är 1,3 km.
The path around the lake is 1,3 km.
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Vattenbläddra.
Greater bladderwort.

