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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”
Onsdag 11 december 2019.
Trävattna
Kors i Taket – ny rapport – ett tag se´n sist…
Onsdagsgruppen är på väg till ett ”nytt” besöksmål denna onsdag. Det är
”Flobygänget”, Olle, Bosse och kanske någon mer, som har rekat ett område i
Trävattna.

Efter en blåsig natt känns det sannerligen grått och ruggigt när vi ger oss iväg, men så
fort vi kom in på de fina skogsvägarna i området, blev det lugnt och behagligt – eller
som Bosse så träffande uttryckte saken – ”skogen är ju den fattiges överrock”.

2

Vi är 15 deltagare denna onsdag, vi rör oss i ett område sydväst om vägen som går
genom Trävattna mot Larv, med start vid bron över ån Lidan. Det är ett skogsområde
med huvudsakligen gran- och tallbestånd av varierande ålder, nästan lite höglänt till
sin karaktär, med slingrande lättgångna skogsvägar.
Fågelobservationerna blev inte så många till antalet just den här gången, men
korsnäbb, nötskrika, grönsiska och korp kunde ses/höras, och närheten till Lidan var
sannolikt en bidragande orsak till ett par sångsvanars högljudda överflygning, En
trolig ormvråk visade sig också.
Allt som oftast möter vi en del spektakulära saker på våra vandringar – så också den
här gången…

Jodå – det blev godkänt…. Det är ju hur som helst en imponerande koloss, och sedd
från ett annat håll inte helt olikt… ja just det –ett varg-/eller hundhuvud….
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Just den här platsen erbjöd ideala förhållanden för en stunds fika, som den här
gången också blev lite av lussekaffe – 11 dec är ju nästan luciadags – och ”lucian
Birgitta” hade precis som förra året, godheten att bjuda på sina kanongoda
lussekatter med sina lustiga öron… tack Birgitta!

Innan vi är åter vid utgångspunkten, har vi på dessa slingrande vägar passerat en hel
del torp, fint inbäddade i skogen här och där… Kårholmen, Enebacken, Mellanåsen
och Gåsebacken är några av namnen på dessa…

Vi närmar oss Lidan och utgångspunkten igen - Fin dag!
/Evert Arnoldsson

