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Här i parkområdet runt dagvattendammarna trivs många fåglar. Några av
dem presenteras på den här skylten.
Under vintern anlägger vi också en fågelmatningsstation. Detta är ett
samarbete med Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem.
Några vanliga fåglar vid matningsstationen

Talgoxe

Koltrast

Större hackspett

Rödhake

En av de vanligaste fåglarna vid fågelmatningen. Den äter
både solrosfrön och talg, precis som namnet syftar på.
Talgoxen kommer ofta igång att sjunga redan under klara
vinterdagar.

Vår nationalfågel. Ibland kan man se flera koltrastar
plocka frön, äpplen och talg på marken vid matningen.
En dagligen återkommande matgäst. Gamla hanar känns
igen på den kolsvarta fjäderdräkten och den gula näbben.
Honorna har en brun fjäderdräkt.

Vår vanligaste hackspett. Den äter larver och småkryp
från trädstammar och gärna frön från barrträdens kottar.
Vintertid kommer den fram till matningen för att äta talg.
En regelbunden gäst vid matningen. Det brukar gå bra att
skilja honan och hanen åt. Hanens röda nackfläck saknas
nämligen hos honan.

Rödhaken har en pigg uppsyn tack vare sina stora svarta
ögon i kontrast mot det röda bröstet. Många rödhakar
flyttar söderut på hösten, men en del har lärt sig att det
går bra att övervintra nära fågelmatningar. Äter solrosfrön
och hampfrön.

Nötväcka
Nötväckan är vår enda fågel som regelbundet klättrar
med huvudet nedåt. Den plockar frön och flyger strax iväg
in i buskagen. Är en fröhamstrare av stora mått. En av
matningens vanligaste fåglar.

Grönsiska
Att skilja på hona och hane av grönsiska är lätt om
man ser huvudet bra. Hanens hjässa är svart, medan
honan har grågrön hjässa. De äter alens frön uppe i
trädkronorna, men kommer emellanåt ner till matningen
för att äta frön.

Blåmes
En tuffing vid matningen som kan skrämma bort betydligt
större fåglar. En av de vanligaste arterna vid matningen.
Den äter gärna solrosfrön, men även jordnötter och talg.

Grönfink
Att grönfinken i första hand är fröätare går att se på
den kraftiga näbben. Den tar ofta god tid på sig vid
fröautomaten och äter sig mätt på solrosfrön.

Andra vanliga fåglar vid Tullingesjön

Steglits

Gärdsmyg

Trädkrypare

Nötskrika

Steglitsen är en av våra färggladaste fåglar. Ansiktet lyser
i rött och vingarna skiftar i gult, vitt och svart. De håller
ofta ihop i smågrupper och kan ibland ses vid matningen.
Då är det solrosfrön som lockar. Namnet steglits är
onomatepoetiskt, alltså ljudhärmande.

En av våra allra minsta fåglar med ett lustigt utseende,
då den reser stjärten rakt upp. Håller ofta till på marken,
eller i buskar och ris. Gärdsmygen har ett smattrande
varningsläte och en lång ljus sångstrof. Några gärdsmygar
brukar övervintra här vid maden.

En oansenlig fågel som nästan jämt håller till på
trädstammar. Fjäderdräkten smälter samman med
trädets bark, vilket gör den svårsedd. En födosökande
trädkrypare börjar långt ner på stammen och hoppar i
spiral uppåt på jakt efter småkryp. Ibland ger den sig
ut på grova grenar av samma anledning. Ses mycket
oregelbundet vid matningen, där den plockar i sig små
talgbitar.

Nötskrikan är en kråkfågel, som brukar väcka
uppmärksamhet när den kraxande plötsligt dyker upp. På
vingen ser man ett ljusblått fält, tvärvattrat i svart. I flykten
lyser övergumpen vit.

Sothöna

Stjärtmes

Sothönan tillhör sumphönsen och håller till i grunda
sjöar, vikar eller dammar. Den känns igen på sin svarta
fjäderdräkt och sin vita näbb och panna. På nära håll kan
man ana det röda ögat. Dyker gärna efter vattenväxter. En
högljudd fågel, med många varierande läten.

Stjärtmesarna är fåglar som alltid brukar väcka
uppmärksamhet när de visar sig. Deras vita fjäderdräkt
och den mycket långa stjärten gör att den inte kan
förväxlas med någon annan art. Håller alltid ihop i
familjegrupper och gör enstaka besök vid talgbollarna.

Text och foto: Hasse Andersson

Sädesärla
Mindre hackspett
Vår minsta hackspett, som trivs bland lövträden här
vid maden. Fjäderdräkten är svart och vit som större
hackspett, men den lilla kroppen och teckningen på
ryggen skiljer den från sin större släkting. Att få se den
mindre hackspetten är inte lätt, men med lite tur finns
chans här vid maden. Om du ser en miniatyrhackspett
hoppandes på en grov gren eller stam är det troligtvis
denna hackspett.

En välkänd fågel för de flesta. Sädesärlan kan ses i
många olika biotoper och här vid maden ofta nära vattnet.
En insektsätande fågel, vilket gör att vi endast kan se den
från april till oktober. Flyttar på hösten ner till Afrika.

