FINJA FÅGELTORN
Finjasjön är en av Skånes bättre fågelsjöar.
Från detta fågeltorn, som Göingebygdens Biologiska Förening
lät uppföra i oktober 1982, har man en förnämlig utsikt över
de bästa fågelområdena i sjön.
Några hundra meter utanför tornet ligger Fågelön, som under
fåglarnas häckningstid är belagd med beträdnadsförbud.
Intill ön ser man ofta skäggdoppingar och sothöns.

Grågäss

Gräsand, knipa och vigg är vanliga häckfågelarter.
Ett flertal knölsvanar brukar bygga bo i vassarna runt tornet.
Under sommarhalvåret ser man dagligen hur fiskgjusarna
kommer flygande till sjön för att fiska;
vissa häckar flera mil bort.
Under vår och höst rastar stora mängder med änder, svanar
och gäss i sjön. Sångsvanar, storskrakar och bläsänder kan
då vara talrika i sjön.
Grågässen och storskarvarna har blivit vanligare
Med lite tur kan man höra rördrom eller se skäggmes.
Tornet beträdes på egen risk! Undvik att skräpa ner!

Skrattmås

FINJA BIRDWATCHING TOWER
Finja Lake is one of the best birding lakes in
Skåne. You get a great view of it from the
tower. Not far is Fågelön (Bird Island) where
you can see Great Crested Grebes and Coots.
The island is closed during the breeding
season.
Mallard, Common Goldeneye and Tufted Duck
are common nesting species.
Mute Swans nest in the reeds around the
tower.
In summer you can observe the Osprey
coming to feed; some nest miles away.
In spring and autumn ducks, swans and geese
rest in great numbers on the lake, including
the Whooper Swan, Common Merganser and
Eurasian Wigeon.
Greylag Geese and Great Black Cormorant are
becoming more common too.
With luck you might hear the Great Bittern and
see the Bearded Reedling.
You climb the tower at you own risk!
Please do not litter!

FINJAS VOGELTURM
Einige hundert Meter vom Turm liegt die Vogelinsel, die während der Brutzeit nicht betreten
werden darf. In ihrer Nähe sieht man oft Haubentaucher und Blässhühner.
Stockente, Schellente und Reiherente brüten
hier. Mehrere Höckerschwänen brüten im Schilf
um den Turm.
Im Sommerhalbjahr kommen täglich Fischadler
zum See.
Im Frühjahr und Herbst rasten hier viele Enten,
Schwäne und Gänse. Singschwäne, Gänsesäger
und Pfeifente können dann zahlreich sein.
Graugänse und Kormorane sind häufiger geworden.
Wer Glück hat, kann die Rohrdommel hören
oder Bartmeisen sehen.
Betreten des Turmes auf eigene Gefahr!
Bitte sauberhalten!

Gräsand
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