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2022-10-19 Håkantorp 

… egen bonus 

Det är inte bara jag som är på väg nånstans den här morronen….   ljudet av tranor på 

väg söderöver är alldeles omisskännligt….  ett gäng på ungefär200 tranor passerar 

rakt över mej på kurs söderut, samtidigt som jag är på väg till uppsamlingsplatsen för 

att hänga på onsdagsgruppen…  

Morronen är kall och klar och lite av en typisk 

”tranflyttardag”, och kanske var dessa bland de sista 

som gav sig av… (får i skrivande stund veta att det vid 

torsdagens räkning var helt tomt vad gäller tranor vid 

Hornborgasjön) 

… allas bonus 

Tillbaka till onsdagsgruppen då, som med 21 

deltagare utgår från parkeringen vid Håkantorps 

kyrka för en tur via ”Äspåsdammen”, Äspås gård, och 

efter att ett par gånger korsat ån Slafsan återvända 

till utgångspunkten.  

  

 

 

 

Senast vi gjorde den här rundan var i maj månad 

(18/5) när allting visade upp sig i skir vårgrönska…. 

Nu i slutet av oktober, samma vyer men i 

fantastiska höstfärger…  

… kanske också samma föl, men i så fall fem 

månader äldre… 



Falbygdens fågelklubb 
Onsdagsgruppen/ea 
 

2 
 

 

Den lite kyliga morronen gör att det inte 

är så mycket, eller så många fåglar i 

rörelse…  dimman stiger från områden 

med markfrost när solen börjar värma…. 

Några trastar drar förbi, en gröngöling 

hörs på avstånd och i närheten av 

Äspåsdammen håller ett gäng gulsparvar 

till i träden….  en knipa drar iväg från 

dammen när onsdagsgruppen gör entré 

och bullar upp för ”förstafikan”…. allt 

medan några talgoxar drar runt i 

trädridån bakom oss…. 

 

….lite trolsk stämning runt dammen denna 

morron…. 
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… nu och då 

Backsvalekollonins bohåor i sandtaget 

på Äspås är vid det här laget tomma 

och öde…  

,,,men när vi passerade här i maj 

månad vimlade det i luften av 

backsvalor …. …och minnet av Mats 

och hans fina bild med backsvalor gör 

sig påmind… 

Korp, ringduva, grågäss, nötväcka, 

trädkrypare och rödvingetrast noterar  

vi emellertid …. dock inte forsärla eller 

strömstare trots att vi två gånger 

passerade över ån Slafsan….  kanske 

lite tidigt för strömstaren ännu… 

 

 

 

Innan stora vemodet rullar 

in…. 

… snart är färgprakten över för 

den här gången, men ännu 

finns tid att njuta den här 

årstidens bjudning…  

missa inte den… 

 

//Evert 

 

 

 

 


