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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”
Onsdag 6 februari 2019.
Åsarp - Hög - Åsarp
Vintern består- men mornarna blir allt ljusare för varje dag som går.
På väg till samlingsplatsen idag kunde både talgoxens och nötväckans ”vårläte”
höras! Bra tecken…
Vi har ca 4 minus i luften och mulet väder när vi ger oss iväg till Åsarp för att vandra
på den gamla järnvägsbanken (numera cykelled), från Åsarp till Hög och tillbaka.
15 deltagare denna gång.

Trots rådande snödjup (kanske 20 -30 cm) visar sig den gamla järnvägsbanken vara
plogad hela vägen. Omgivningarna kring det gamla järnvägsspåret norrut mot Hög,
utgörs till största delen av gammal blandskog.
Halvvägs till Hög passeras dels bron över Ätran, men också resterna av en domarring
som verkar ha halverats i samband med byggandet av järnvägen i början av 1900talet. Det skulle måhända inte fått ske i nutid ….?
Det verkar för övrigt finnas många fornlämningar i området, sannolikt kopplat till
Ätran som kommunikations- och farled i en svunnen tid. Några skyltar utmed leden
vittnar om detta.
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”Hållplats” Hög, blir för oss tillika vändplats efter lite efterlängta fika. Här inträffar
sedan en av dagens ornitologiska höjdpunkter, nämligen när en pilgrimsfalk visar upp
sig en god stund, sittande i en gran 200-300 m bort. Tack Bosse för att du hade tuben
med - nu fick alla i gruppen chans att se den jättefint – kanon!
Innan vi är återvänder till utgångspunkten i Åsarp, gör vi en liten avstickare genom
skog och betesmarker på obanad stig till Breska Kvarn.

.
Till slut åter i Åsarp efter en sju km lång vandring. Utöver pilgrimsfalken noterades
talgoxe, blåmes, nötväcka, nötskrika, kaja, kråka, korp, gulsparv och entita.
Under hemresan sågs från vårt fordon, en flock rapphöns! - nära vägen, och i
närheten av Krogstorp – Fogdegården, strax innan Falköping. Lite ovanligt! /Evert

