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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”
Onsdag 22 maj 2019.
Loffaroten – Falekvarna

En solig, varm och vacker morron - mellan hägg och syren – och med observation av
tornseglare innan vi ens gett oss av från Fredriksbergskyrkans parkering, som ju är vår
uppsamlingsplats.
Det är väl en hygglig start, inte sant?
Inget rekorddeltagande idag, eftersom flera av oss som brukar vara med, deltar i
andra arrangemang. Men vi är likväl 11 deltagare som drar vidare mot Loffaroten i
Falekvarna, för en tur i fågelrika marker.
Ing-Marie B J är den av oss som är mest ”hemma” i det här området, så det är henne
som vi andra får ”ta rygg på” idag….
Från parkeringen vid Nätered går vi mot Högelid och dammen därbortom.
Den första biten går genom ett lövskogsområde, där fågelsången ljuder med en
intensitet som bara kan höras under tidig morron, och innan perioden för ruvningsoch matningsbestyr tar över…
Ett par tranor ropar borta vid damen – ekot i skogen känns magiskt…
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I dammen vakar en del fisk, och ett par kanadagäss visar upp sina sju ungar i
vasskanten…
Det är inte bara fågelklubbens daglediga som är ute och går denna morron…

… även vinbärssnäckorna tycks vara daglediga… i tusental dessutom. Svårt att inte
trampa på dem…. tistelfjäril, hare, räv och rådjur - det är många som är daglediga …
Efter en runda i skogen bortom dammen, passerar vi ett lite sankt ängsområde som
är känt för den vanligtvis rikliga förekomsten av majviva – inte så mycket i år – men
de finns….
Fikapaus i solskenet under megastor blommande kastanj vid Nygården… vackert så
det förslår
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Efter fika gör vi en koll vid kärret/dammen strax öster om Nygården och passerar
samtidigt ”den egendomligt upplagda stenen”, vars historia ingen tycks känna till …
Koltrast, taltrast, trädgårdssångare, trädpiplärka, kungsfågel, svarthätta, järnsparv,
svartmes, buskskvätta, törnsångare är bara några av de ca 25-30 arter som kunde
noteras idag.
På återvägen passerar vi återigen Väråsen och Högelid innan vi efter ca fyra timmar
och knappt 5 km är åter vid bilarna. Vid Väråsen fanns det läge för att proviantera
stenmurkla – men ingen tycktes vilja ta chansen….

En fin dag igen! /Evert Arnoldsson

