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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen” 

Onsdag 25 mars, 2020.  

Forentorp 

Idag, onsdagen den 25 mars, 2020, samlas onsdagsgruppen för vandring i 

Forentorps omgivningar (17 deltagare). Inledningsvis bara ett par plusgrader, 

relativt blå himmel, men en förväntan om en solig och fin förmiddag framöver.  

Det som präglar eller kännetecknar denna morron och förmiddag är mängden 

tranor i luften….  cirklande och trumpetande i mindre grupper…. det skänker 

sannerligen en särskild känsla att bara få vara i denna miljö...! 

Den här gången väljer vi att göra en avstickare, från Forentorps gård, mot den 

plats som en gång har varit Sätuna`s bandybana.  

Platsen är en omvittnat bra fågellokal, huvudsakligen beväxt med lövträd, men 

också med förekomst av vattensamlingar och ”sumpskog”. Enligt Rolfs utsaga 

lär det vara här som den första brandkronade kungsfågeln i kommunen 

noterades… bara en så`n sak… 

För dagen är det mest bofink, talgoxe, nötväcka som gör sig hörda här, men lite 

längre fram i vår, då….  

Här blev det också en bra fikaplats för fågelskådare den här gången… 

       

Med anledning av att man tydligt ser spåren av just bandyverksamheten på 

platsen -det gamla omklädningsrummet, och dammen där själva bandyplanen 

lär ha legat – var det flera i gruppen som hade frågor om det här, och som 

skämtsamt efterlyste lite undersökande journalistik om detta…. 
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…. .och som av en händelse kommer i min brevlåda denna dag, medlemsbladet  

för Gudhems hembygdsförening.  Och vad finns att läsa i detta, om inte just en 

del klargörande om bandyverksamheten på den här platsen … tala om att 

leverera… 
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Vi drar vidare genom fina skogsmarker och följer bitvis pilgrimsleden i området.  

På något ställe får vi tillfälle att i en björktopp kolla på svartmesen, som sitter 

kvar där en god stund. En röd glada cirklar runt över oss när vi avnjuter 

”andrafikan”.   

       

 

Vad blev det nu sammantaget för observationer denna onsdag? 

Större hackspett, bofink, talgoxe, gröngöling, gärdsmyg, ormvråk, svartmes, 

nötskrika, nötväcka, korp, röd glada och tranor i mängd… 

Fokusfågel är järnsparv denna gång – en relativt talrik fågel som man ändå inte 

ser så ofta…  

Svartmesen i fokus nästa gång… 

 

Som alltid – en bra förmiddag …      med lite vårkänning! 
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/Evert A 

  

 


