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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”
Onsdag 23 oktober 2019.
Vinninga
Onsdag igen och det är nu den 23 oktober. Det har hänt en hel del på
lövfällningsfronten under de senaste dagarna, och det blir allt mörkare för varje
morron … men det kanske kompenseras en del, när vi går tillbaka till normaltid om
ett litet tag… Hur som helst så blev också det här en fin förmiddag där solen
stundtals tittade fram.

Onsdagsgruppen har tackat ja till ett besök i Vinningatrakten denna onsdag. Detta
efter en inbjudan och förslag från en trogen deltagare i onsdagsgruppen, Birgitta
Lindell, med hemvist i just de trakterna. Efter uppsamling på en mötesplats mellan
Vinninga/Lindärva tar vi oss vidare till Brakelund, ett område med rullstensåsar
mellan Lindärva och Hasslösa. Området bär tyddliga spår av gamla grustäkter,
bevuxet huvudsakligen med tall, men också med en hel del lövträd och blandskog.
Det är också ett friluftsområde med många stigar, och en gammal fotbollsplan som
gjorts om till boulplaner etc.

En tornfalk och ett par ormvråkar visade sig omedelbart redan på väg ut till området.
Efter en stunds vandring på stigarna i området hade både korp, koltrast, blåmes,
talgoxe, nötväcka och entita anmält sin närvaro,
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Höjdpunkten kom ändå i ett lövskogsparti där vi först på lite avstånd observerade fyra
stjärtmesar i björktopparna. Men bara en kort stund senare fanns där ett helt gäng
med stjärtmesar i träden alldeles intill oss. Sannolikt fanns där också någon eller
några andra mesar i deras sällskap. Korsnäbb lät sig också höras under fm.

Som alltid vid onsdagsvandringarna, finns det många olika saker, djur, växter och
platser att lägga märke till. En del kräver skärpt uppmärksamhet, som till exempel
mötet med tordyveln eller att upptäcka beståndet med mattlummer…. Birgitta är bra
på det där.
Annat är mera påtagligt, som t ex det stora gravfältet alldeles i anslutning till
Brakelundsområdet.

Efter en go´ fikapaus i en solbelyst skogsslänt, förflyttar vi oss till en plats som heter
Resville, en bit söder ut inte så långt från Saleby.
På vägen dit kom vi förbi Lindärva´s fina 1100-talskyrka, där det blev ett kort stopp,
där vi passade på att se den invändigt, och där vi också fick höra en del av dess
historia.
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Resville är en by i anslutning till ån Flian, med kvarnmiljö, kvarndam och fall, och allt
möjligt fint. Där finns också en imponerande stenbro med tre valv över ån Flian. Den
bygdes 1861 och invigdes av Karl den XV.
Där kan man om man har tur och är där vid rätt tillfälle, få se strömstare, forsärla
eller t o m kungsfiskare. Den turen hade vi dock inte denna dag. Men i gengäld hade
Birgitta sett till att kaffeservering och våffelbakeriet i kvarnen var i full gång…
Mumsigt…
Hur som helst – en dag fylld av många begivenheter, och för de flesta av oss, också
nya platser. Stort tack till Birgitta för att vi blev tagna runt på alla dessa ställen.
/Evert Arnoldsson

