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FÖRSOMMAR
KARAKTÄRSARTER bland de rastande fåglarna är kricka, sångsvan, 
skogssnäppa, grönbena och gluttsnäppa. Några fåglar som bru-
kar häcka i och intill våtmarken är gräsand, knipa, grå- och ka-
nadagås, trana, mindre hackspett, enkelbeckasin och tofsvipa. 
Samtliga av Sveriges simänder och ett flertal vadarfåglar har no-
terats i våtmarken och över dalen sträcker många fler fågelarter. 
TIPS! För en mer komplett bild av vilka fågelarter som noteras i 
området kan du gå in på www.artportalen.se.

SÅNGSVAN
Ill. K. Mullarney

ENKELBECKASIN
Ill. M. Holmer

Restaurering av våtmarken har administrerats av Sportfis-
karna med statliga LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) 
och medel från Europeiska fiskerifonden (EFF). Stängslet är 
finansierat av Botkyrka kommun med statligt naturvårds-
bidrag, s.k. LONA-bidrag. 
Markägare är Skogsbolaget Snäckstavik AB och Kagghamra 
Tomtägarförening. Förvaltare är Botkyrka kommun.

Brun kärrhök är en långstjärtad rovfågel 
som flyger med v-ställda vingar.

Sångsvanen känns igen på sin gula näbb 
och långa, raka hals.

Krickan är Europas minsta and. Honan 
liknar många andra änder men känns 
igen på sin litenhet och sitt vitgula 
streck vid stjärtroten.

KRICKA
Ill. K. Mullarney

Från enkelbeckasinens stjärtfjädrar hörs ett 
karaktäristiskt bräkande då den störtdyker 
från skyn.

BRUN KÄRRHÖK
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PÅ VÅREN värms det grunda vattnet snabbt upp. 
Det lockar till sig gäddorna som söker sig in 
från havet för att fortplanta sig bland ”gräs-
tuvorna” i våtmarken. Rommen kläcks efter lite 
drygt två veckor och ynglen kan sedan i skydd 
av vegetationen äta och växa till sig innan de 
simmar ut i havet. 

VÅTMARKEN TÖMS i juni-juli. Då kan korna kom-
ma åt att beta på tidigare blötlagda områden 
och på så sätt hjälpa till att hindra igenväxning.

Snäckstaviks våtmark har restaurerats för att skapa en bra lekmiljö åt 
skärgårdens krympande population av gädda och som rast- och häckningslokal 
för fåglar. Våren är den årstid då aktiviteten är som störst. Då går gäddorna upp 
i våtmarken för att leka och över dalen sträcker många flyttfåglar, varav en del 
rastar i våtmarken och dess närhet. 

Produktion: Naturcentrum AB 2013, nytryck 2014. Text: Botkyrka kommun.

Gäddan leker i vegetationsrika, grunda 
vattenmiljöer tidigt om våren. Att an-
lägga nya lekvatten är ett sätt att gynna 
Östersjöns vikande bestånd av gädda.

Ill. T. Johannesson

Schematisk illustration över 
våtmarken och dess funktion. 


