
Falbygdens fågelklubb 
Onsdagsgruppen/ea 
 

1 
 

2023-02-08, Håkantorp 

”Onsdagsgruppen på hal is…” 

Stavar i händerna och broddar på 

fötterna är det mest gångbara en dag 

som denna … 

Nåja, det var inte lika illa hela vägen 

som det ser ut just här….  

Förutom just den här biten, så var 

väglaget hanterbart och utan 

problem… inga tillbud, brutna ben, 

eller andra incidenter, alla 14 

deltagare välbehållna i mål…. 

 

Vi går mot ljusare tider, vilket förutom allt 

annat betyder att vi kan starta en timma 

tidigare (kl 08.00) jämfört med den allra 

mörkaste perioden på året…  

Idag är det Håkantorp som gäller. Det är en 

numera välkänd runda, som rekades och 

initierades av Steve våren 2020. Utgår från 
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Kyrkans parkering, förbi ”Äspåsdammen, Äspås gård , runt gården Hättebrunn och 

åter till parkeringen  

 

Det som från början såg ut att bli en dimmig och disig 

historia, blev klart bättre än väntat, och bjöd 

dessutom också en hel del trevliga obsar… 

 

Som vanligt mysigt att slå sig ner för fikapaus i 

vindskyddet vid dammen, som trots vintrigheten 

utgör ett vackert blickfång med sina vassruggar och 

fjolårskaveldun… 

 Inte så mycket liv i dammen nu eftersom den 

fortfarande är isbunden, även om det inte ser så ut 

här….  

       desto mera rörelse runt dammen då, många 

talgoxar och blåmesar, överflygande korp och en eller 

möjligen två flitiga gröngölingar…                    

 Och efter pausen, på en högstubbe i den 

angränsande granplanteringen satt den …     

varfågeln …   fint! 
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I fädreven upp mot Äspås gård, med 

sina enorma stenmurar och stora ekar, 

sågs och hördes förutom talgoxarna som 

träget var med oss hela tiden (också 

med sin vårlåt…), även nötväcka, större 

hackspett, och trädkrypare  

Apropå trädkrypare, blev det några av 

oss förunnat att höra Thomas berätta 

om sin fina observation av murkrypare 

under sin resa i Schweiz nyligen…   

… en spektakulär och färggrann fågel, 

som till sin form påminner om 

trädkrypare och nötväcka, och som lever 

på hög höjd i Eurasiens bergstrakter…  

… på frågan om huruvida han lyckades 

få den på bild blev svaret;  

 - Ja, men jag hade bara mobilen, och på 

fotot är den ännu inte återfunnen…  

men ändå, en fin obs kan man tänka… 

 

Backsvalekolonin vid Äspås ligger ännu 

öde, men i Slafsan kan man skåda 

strömstarens idoga födosök i forsarna…    

gärdsmyg, gulsparvar,  domherrar och 

ett gäng grågäss smög sig också in i 

protokollet… 

 

 

 

Sätter punkt för den här gången med den 

här maffiga och vackra  ”faunadepån” 

som vi passerade någonstans… 

 

//Evert 


