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Fåglar på Mälarörna 2014

Torslunda dagvattendamm
Jan Sondell
Denna lokal ligger på centrala Färingsö ca 2 km väster om Svartsjöviken (se karta). Från Färentunavägen 
(väg 800) tar man väg 802 västerut mot Sånga-Säby. Efter ca 2 km ser man en avtagsväg till vänster med 
två skyltar: ”Torslunda” och ”Svegro”. Ta den och fortsätt mellan verkstadsbyggnaderna och sedan direkt 
till höger. Nu skymtar dammen. Stanna på parkeringen framför dammen. Nu har man fin utsikt över 
hela dammen.  Dammen är grävd med huvudsyfte att samla upp regnvatten från de stora växhusens tak 
och infiltrera detta i marken. Stränderna är tämligen branta med vegetation längs kanterna. En större ö 
syns och dessutom några mindre som kan lämpa sig för häckning. Några berghällar finns i västra delen.

Tänk på att uppträda hänsynsfullt på privat mark. Det gäller både vid Torslunda- och Bonadammarna.

Som alltid är fågellivet relativt rikt i ett min-
dre vatten omgivet av jordbruksmark. Vattnet är 
där ofta näringsrikt och konkurrensen från fisk 
mindre än i en Mälarfjärd. En titt på Svalan visar 
att en hel del arter häckade under 2014. Här ett 
axplock: Ett par sångsvan håller revir och kör bort 
olika arter av gäss. Knipa, vigg och snatterand 
är sedda med ungar. Av sothöna finns flera par. 
Ett par svarthakedoppingar fick ut en fullvuxen 
unge. Båda åren 2011 och 2013 sågs också en ung 
svarthakedopping i dammen. Fiskmås häckar med 
ett par. Dessutom rastar änder och vadare av de 
arter man kan förvänta sig.

Kanske roligast är att silltrut häckat varje år 
sedan 2011 och fått ut 2–3 ungar årligen (se bil-
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Utsikt över Torslundadammen 

Silltruten matar unge.

den). Frågan är varför silltruten har lättare att få 
ut ungar i en liten damm än på ett skär i Mälaren. 
Tydligen finns någon föda i närheten som inte 
erbjuds i Mälaren. 
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