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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen” 

Onsdag 24 april 2019.  

Torbjörntorp 

Tala om svängningar – den minnesgode följaren av dessa rapporter kommer ihåg att 

vandringen vid Hångers Udde förra onsdagen, präglades av nattkyla, minusgrader, 

varma underställ etc.  

Idag – en vecka senare – har vi haft sommartemperaturer dagtid de senaste fyra - fem 

dygnen …! 

Och vad har hänt i naturen runt omkring oss då?  

Jo,  våren har mer eller mindre – just det – exploderat. Nysådda sädesfält skimrar i 

grönt, björkarna har redan passerat ”musöron”-stadiet, alla vårblommorna är med på 

riktigt – vilken förvandling på så kort tid. Det är stort att få njuta av allt detta. 

               

Onsdagsgruppen har samlat 17 deltagare denna fina morron, och vandringen startar 

hos Ing-Mari G och Rolf A på Bergsvägen, i Torbjörntorp. Därifrån följer vi en gammal 

körväg som ringlar sig genom blandskogen, ner i bäckravinen och fortsätter förbi 

gårdarna i Balltorp, vidare under järnvägen och uppåt till Tomtens kalkbruk. Tur och 

retur ca 7,5 km. 

Den här turen är vacker som vandringsled och rik på fina fågellokaler.  
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T ex olika sångare i blandskogen, strömstare i bäckravinen (om man har tur..) and- 

och simfåglar i dammarna i kalkbrottet, rovfåglar etc,  

     

 

Blommorna inte att förglömma … 

    
 

Observationer då … 

Drygt 25 arter blev det till slut.  Bland dessa minns jag gärna ladusvalan som satt på 

ledningen över järnvägen, lövsångarens lite vemodiga strof, svarthättorna nedanför 

kalkbruket, den bruna kärrhökens flykt över kalkbrottet, de två mindre strandpiparna 
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i kalkbrottet (som dessutom passade på att para sig inför publik!), svarthake-

doppingarna i dammen och den röda gladan – ja det finns flera … 

Förutom vackra blommor, miljöer och fåglar, finns det nästan alltid något oväntat och 

udda också … som det här t ex  

         

 

 

Nu ser vi fram mot nästa onsdag – någonstans i vår fantastiska närmiljö… 

/Evert Arnoldsson 

 


