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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen” 

Onsdag 1 april, 2020.  

Håkantorp 

Just idag byter vi månad från mars till april, och i helgen som gick bytte vi från 

vintertid till sommartid. Nu väntar vi bara på att våren skall bjuda på lite mer värme … 

Lite disigt idag, 3-4 grader på plussidan, och onsdagsgruppen (18 deltagare) är på väg 

mot ”nya mål”… 

Steve H har sedan länge haft span på en möjlig vandringsrunda i området nära 

Håkantorps kyrka, som ligger ca en mil norr om Falköping på vägen mot Varnhem.  

 

Den här gången handlar det om en vandring i öppna landskap, det vill säga 

småjordbrukslandskap med åkrar, betesmark stenmurar, lövskogsdungar och 

enbuskbeväxta rullstensåsar.  

Vi utgår från P-platsen vid Håkantorps kyrka, följer gamla ”ägevägar”, för att så 

småningom passera en anlagd damm, tillhörande Äspås gård, som ligger i närheten. 

Därefter följer en lite knixig passage med både stängsel, stenmur och över ett 

obrukat fält, men som vid rekognoseringen ett par veckor tidigare föreföll fullt 

framkomligt.  

Framkomligheten funkade bra – men lite turligt att det obrukade fältet inte blivit plöjt 

färdigt ännu… 

Kaffepaus i närheten av gården Seltorp – i solen, och läade bakom en hög stenmur! 

Den röda gladan seglar över och håller koll… 
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Det har nu börjat röra på sig lite mer påtagligt i skog och mark. Det märks inte minst 

vad gäller antalet arter i obs-listan. 

Koltrast, sånglärka, nötväcka, bofink, trana, större hackspett fasan, taltrast, rödhake, 

blåmes, talgoxe, stare, gröngöling, knipa, sothöna, gulsparv, röd glada, gärdsmyg, 

forsärla… och kanske några mer…  

Efter Seltorp går vandringen vidare på vägar och stigar förbi ställen som Backen, 

Sörgårdarna, Liden och tillbaka till Håkantorps kyrka. 

 Här vandrar vi utmed oerhört vackra enbuskbeklädda rullstensåsar…. 
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Som avslutning på en fin dag – ”andrafika på gamla bron över ån Slafsan, utbyte av 

kunskap om ”fokusfågeln” svartmesen, och beslut om att till nästa gång 

uppmärksamma forsärlan – som just visade sig, sittande på en sten i Slafsan… 

/Evert A 

 

 


