NATUR i MJÖLBY

NYFIKEN på Svartåns fågelliv?
Vid en promenad utefter Svartån kommer du helt
säkert se eller höra några av alla de fåglar som hör
hemma nere vid ån. Området lockar både vattenfåglar som änder, gäss eller hägrar och fåglar knutna till
hagmarker och lövskogsmiljöer. Håll öron och ögon
öppna så får du se vem som dyker upp! Kanske ser du
storskraken flyga ut från sin brevlådestora holk nere
vid vattnet, hör näktergalen sjunga från ett buskage
eller får en glimt av den färgskimrande kungsfiskaren? Vi är priviligierade här i Mjölby som kan njuta
av ett rikt fågelliv så nära stadskärnan.
Fågelmöten under alla årstider
Svartåområdet lockar olika fåglar under året. Sommartid
samsas flyttfåglarna med stannfåglarna om boplatser, mat och
livsutrymme. På våren och hösten rastar flyttfåglar som passerar på sin väg mellan vinterlokaler i söder och häckplatser
längre norrut medan vintern lockar arter som vill ha tillgång
till öppet, strömmande vatten.
På vinterpromenad möter
du kanske den svartvita
vinterbadaren strömstare,
en fiskande häger eller
flockar med sidensvansar
som har rönnbärskalas.

Fåglar på vattnet
Änderna har sina bon på land men tillbringar som simfåglar det mesta av sitt liv på vattnet. Gräsänder och gäss födosöker dock gärna på land där de betar gräs eller säd på åkrarna
medan dykänder som knipa och vigg dyker efter smådjur som
musslor och snäckor. Har du tur kanske du får se en flock
skrakar fiska med sina vasst sågtandade näbbar. De försöker
tillsammans ringa in ett fiskstim vilket ibland kan vara ett
Strömstare
riktigt skådespel att följa!
Bostadsbrist vid Svartån
Förr var gamla, döende träd med murken ved och bohål ett
Strandskogen –restaurang med rikt utbud för fåglarna vanligt inslag i landskapet men så är det inte idag. HålhäckSvartåns strandnära lövskog med mycket död ved är som ande fåglar som nötväcka, kattuggla, svartvit flugsnappare,
en restaurang med bred meny för fåglarna. Ovanligt många stare och skogsduva har svårt att hitta någonstans att bo. Norsorters lövträd och buskar innebär olika tidpunkter för in- malt sett finner man dem i olika stora hål i knotiga gamla ekar
sektsomsvärmad blomning och senare ett rikt utbud av fröer eller i högstammiga träd där ibland bohålen sitter på rad. För
och bär. Närheten till vatten innebär en ökad mängd insekter att hjälpa upp bostadsbristen sätts holkar upp i olika storlekar.
t ex mygglarver och sländlarver som kläcks i ån eller i små- Spana in de största nere vid vattnet! Här bor familjen knipa
pölar intill. Död ved i form av nedfallna eller stående träd och eller kanske en skrak. Har du tur kanske du får se de små
grenar kryllar av smådjur som lockar den sällsynta mindre andungarna hoppa ur holken och följa sina föräldrar ned till
hackspetten och många mesar.
vattnet!
Här finns något till alla – oavsett födoval!

Skötsel som gynnar fågellivet
För att gynna fågellivet kommer ytterligare holkar att sättas
upp och strandskogens finare delar kommer att lämnas för fri
utveckling. Nedfallna grenar och stammar samt döende eller
döda träd lämnas kvar i skogen. Gamla träd ska dock röjas
fram och hagmarksmiljöer hållas öppna vilket gynnar arter
som sånglärka och hämpling. Dessa, tidigare mycket vanliga
arter, har minskat så starkt att de numera är upptagna på den
sk rödlistan för hotade arter.
Där återfinns också forsärlan och kungsfiskaren som finns beskrivna på andra skyltar utmed vandringsleden.
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