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2023-03-15. Forentorp 

SMHI har ännu inte lyckats få ordning på vädergudarna i sitt arbete med vårvädret. 

Förra onsdagen hade vi den finaste vinterdag man kan tänka sig…. sedan dess 

vinterns värsta snökaos, och därpå ett regnväder som suddat bort det mesta av snön 

igen, för att lagom till denna onsdag mynna ut i en klar, solig men fortfarande kylig 

morron…. 

Undrar hur de lärkor och andra nyanlända som 

ändå kommit, klarade av veckan som gick …. 

 

Idag finns, trots ryckigheten i väder och 

vind, en stor förväntan att få syn på 

åtminstone några av ”återvändarna”,  

t. ex. lärkan, eller tofsvipan eller…ja…  

Vi är 22 deltagare idag, som vandrar de 

välkända och vackra småvägarna, 

ringlande mellan bastanta stenmurar i 

området omkring Forentorp … 
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Vad fann vi då…?    ,,, som alltid en 

go fikaplats förstås… den här 

gången i solskenet nere vid 

dammen… 

…men av vårfåglarna var det 

egentligen bara tranorna som gav 

sig tillkänna… först ropen, 

trumpetandet, och lite senare 

också 5 överflygande tranor…  

men det finns fler i området…  

Thomas och Steve lär ha noterat 

ett 50-tal tranor vid sidan av vägen 

på hitresan (enligt min hörsägen)… 

så de är på gång… 

Gröngölingens läte hördes frekvent 

och från olika håll, så det fanns 

med stor sannolikhet flera 

individer i området. Våra vanligaste 

följeslagare i form av talgoxe, 

blåmes och korp, var förstås med 

mest hela tiden. 

För egen del fick jag nöjet att iaktta 

en trädkrypare som kom nersinglande, för att börja om med sitt födosök från roten 

av en trädstam, ivrigt klättrande och sökande på stammens solsida… fint. 

 Just den här observationen var jag alldeles ensam om, eftersom jag var en s k  

eftersläntrare för tillfället…  
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… det får mej ibland att fundera över hur många andra sådana här speciella och fina 

iakttagelser som görs i gruppen på ”egen eller ganska få händer”….  alltså eftersom vi 

är många, och alla inte kan se allt….   kanske dags att vaska fram dem…? 

 Resten då? 

Steglits, domherre, gulsparv 

nötväcka, gärdsmyg, ormvråk, 

svartmes och entita hamnade också 

i mina noteringar… men det gjordes 

antagligen fler obsar… 

För övrigt pratade vi en hel del om 

fåglars ruggning, som ju är en 

särskild process i fåglars liv och 

levnad… komplicerad och långt ifrån 

likartad för olika arter… 

 

 

 

Nästa gång (22/3) kan onsdagsgruppen ses på väg 

mot Hångers udde…. 

 

 

//Evert 

 

 


