Fågellivet i Mårdängsjön
Text Bengt Nyström
Mårdängsjöområdet håller fortfarande sitt
grepp om att vara ett kärt tillhåll för rastande
och häckande fåglar. Går man in på Gävle
fågelklubbs hemsida ser man att Mårdängsjön
ligger på andra plats i mest sedda arter för
Gästrikland i år. I skrivande stund, 153
stycken mot inre fjärdens 158, och då är en
del av inre fjärdens fåglar fångade i nät för att
ringmärkas. Om man ser över alla år så har
det inrapporterats 199 arter i och runt
Mårdängsjön. Jag gör här ett litet utplock av
de som jag själv tycker hör till de mera
intressanta arterna.
Småfläckig Sumphöna sågs den andra oktober
1955. En Lappsparv nionde april 1961 och en
Årta den 23 april samma år. Pilgrimsfalken
var synlig vid sjön 15 april 1963 och
Amerikansk Bläsand 8 maj 1975. En Jaktfalk
sågs 11 maj och en Näktergal 8 juni 1979.
Svarttärna skådades 29juni 1979 detta var ett
par och s.k fynd 11 och 12 i Gästrikland.
Härfågeln syntes 17 september 1985, den
finns normalt runt Frankrike och Polen,
Turkiet, Italien men den syns också årligen i
Sverige. Samma år syntes Spetsbergsgåsen.
Listan kan göras lång och för den intresserade
kan vi fortsätta med några till som ligger
närmare i tiden. Den Amerikanska arten av
blåvingad årta syntes 1987 och 2002
upptäcktes en sällsynt gäst från Polen och
Ryssland en Flodsångare. En Amerikansk
kricka förgyllde år 2004 och sedan ett mindre
hopp till 2006 där Svart rödstjärt, Stäpphök,
Dvärgmås och Dubbelbeckasin syntes intill
sjön.

I år syntes en Myrspov den 25 april och en bit
in i juli befann sig ornitolog Magnus Möllebo
vid fågeltornet. Där i den torra aspen strax
intill tornet fick han se en mörk falk sitta på
en gren. Han hade också turen att få en fin
bild på fågeln som var en Aftonfalkshane.
Detta
är
det
första
fyndet
vid
Mårdängsjöområdet. Första gången en
Aftonfalk visade sig i Sverige var 1857 då i
Norrvidinge Skåne.
Fram till 1955 finns uppgifter om 54
exemplar och under åren 196 11975 gjordes
ytterligare 250 fynd. Nu mer är den en årlig
gäst och flyttar i september till södra Afrika.
När jag ändå är inne på Afrika så vill jag
berätta om ett annat intressant fynd. Det var
närmare bestämt den 11 april 2004 när Rony
Karlberg från Björke och undertecknad far på
besök i Mårdäng närmare bestämt vid
spruthusvägen. Där på åkern mitt bland alla
andra fåglar satt en blek fågel med svagt rosafärgat bröst och grön rygg. Att detta var något
ovanligt det förstod vi. Efter en stunds ivrigt
bläddrande i fågelguiden visade det sig vara
en bofink afrikana som lever normalt i
nordvästra Afrika och som möjligen följt med
vanliga bofinkar norrut.
Den räknas inte som en egen art utan hör till
bofinksfamiljen. När det gäller sällsynta
fåglar som vi stöter på i våra områden så
gäller många gånger att sydliga vindar bär
med sig fåglarna lite längre mot norr, detta till
stor glädje för oss fågelintresserade.
Det var en del av vad Mårdängsjön och dess
omgivningar bjudit på under åren. Tidningens
läsare är naturligtvis välkommen med frågor
om fagellivet både vid Mårdängsjön men
även i övriga Hillebygden.
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