
Falbygdens fågelklubb 
Onsdagsgruppen/ea 
 

1 
 

2022-05-11, Väsmestorp naturreservat, Floby 

Vägen är smal och porten trång….  

men med tungan rätt i mun och en del flax, 

är du i Väsmestorps naturreservat alldeles strax…  

 

           

Skämt åsido - inga problem för någon av de 24 onsdagsgruppare, som den här 

dagen tog sig till Väsmestorp naturreservat i Floby.  Bland dem finns för dagen ett 

par långväga medlemmar/gäster, nämligen Marie och Roland Wicksell, som numera 

bor i Linköping – roligt.  

Väsmestorp är det senaste av naturreservat i kommunen. Det bildades förra året, 

dvs 2021, och omfattar ett oerhört naturskönt område med ett imponerande 

stenmurslandskap, betesmarker, ekhagar, sumpskogar och så den ringlande 

Gisslebäcken… Njutningsfaktorn är hög om man säger så….  
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Flera olika biotoper inom ett relativt litet område är ju bra förutsättningar för en bra 

fågellokal. 

– liv och rörelse i ekhagarna från kvarnen, över ”Getaberget” och upp mot 

samhället, där vi bland annat kan noterar bofink, trädpiplärka, rödhake, 

grönsångare, svarthätta, gransångare, talgoxe, blåmes och också på håll kan höra 

gröngölingen… 

Lite längre fram möter sumpskog, och ravinen runt bäckfåran, där det råder febril 

aktivitet med intensiv fågelsång …. ljuvlig ljudkuliss är bara förnamnet.. 

grönsångare, svartvit flugsnappare, gärdsmyg, koltrast och många fler tävlar alla 

om vår uppmärksamhet. 

Kaffe/macka vid återkomsten till rastplatsen vid kvarnen, och därefter en ny runda i 

området. Denna gång mot sydväst ( troligen i alla fall) och med omväxlande gran- 

löv- och sumpskog, blandat med en del odlade inägor… Järnsparv, större 

hackspett, ärtsångare, taltrast är några av de arter som gör oss sällskap i den här 

delen, och slutligen får några av oss också chansen att se forsärlan i bäcken vid 

kvarnen. 

Sammantaget en riktigt fin förmiddag i underbar miljö, och som alltid i gott 

sällskap…. kryddat med några ”vid sidan av” -grejor… 

Vi passerare bl a en gammal fin valvbro… en välbevarad gammal jordkällare, och 

dessutom en domarring… om Jordkällare kan läsas följande information på en 

liten skylt intill: 
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”Jordkällaren har ett vackert valv, och har byggts av Johannes Andersson, Sörby. 

Han kallades vanligen ”Greningen” och var känd som en skicklig stenarbetare. Han 

har lagt många vackra stenmurar samt byggt välvda källare och broar i bygden. Han 

var verksam under senare delen av 1800-talet.” 

          

          

 

                                                    

Må väl… //Evert 


