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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”
Onsdag 13 mars 2019.
Faledreven – Ruskela källa
Varannandagsväder gäller för närvarande, och idag är det snöglopp och omkring nollan som
bjuds sex tappra deltagare i onsdagsgruppen. Lite decimerade för dagen alltså… Vi gör idag
en tur till Segerstad, Faledreven och Ruskela källa, som ju fågelmässigt brukar vara ett
intensivt område, i varje fall lite längre fram på vårkanten.

Detta område är intressant också på många andra sätt, eftersom det är en gammal
kulturbygd, med otaliga sådana spår i form av gamla torpruiner, mängder av stenmurar, idag
inbäddade och omgärdade av skog, men en gång belägna på mera öppen mark - den sk falan
– öppna hedliknande betesmarker.
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Inga mängder av fågelarter idag, men några låter sig höras och ibland också ses.
Tranornas rop i omgivningen följer oss på vägen upp mot källan liksom spillkråkan,
nötskrikan och större hackspett.
Strax innan källan finns en gammal boplats i skogen, vackert belägen och inhägnad med
gärdsgård, där vi väljer att ta vår kaffepaus ! Detta blev också vår vändplats, vi nådde alltså
inte ända fram till källan idag.

Den mark vi rör oss i tillhör i stora stycken Backgården i Segerstad. Gårdens skogsmark
fungerar som Södra Skogsägarnas demonstrationsgård. Det betyder att man här kan se och
lära mycket om olika trädslag, föryngring, gallring och annat om skogen. Bland annat ser vi
planteringar av Sitkagran – en trädart som Lennart med hjälp av Wikipedia lär oss, kommer
från Nordamerika och som i varje fall i sin hemmabiotop kan bli upp till 90 m hög!!
Den som lever får se….
Talgoxe, blåmes, koltrast, grågäss, domherre trädkrypare och ormvråk lät också visa sig. En
del andra saker kan man heller inte undgå att notera under den här turen… t ex
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Kilstensgropen då?

En annan tid med andra vilkor ….

Tro det eller ej – men en solglimt blev det också … Gott!
/Evert Arnoldsson

