Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”
Onsdag 30 oktober 2019.
Ryd, Vilske Kleva
Målet för dagens vandring med onsdagsgruppen (12 deltagare), är den fina rundan i
skogarna kring Ryd i Vilske Kleva. Rundan startar mitt i byn, där gårdarna ligger
ganska tätt, och omgivna av öppna hagmarker med inslag av stora ekar, björk,
rönnbär och en del andra lövträd.
Det är mycket fågel som rör sig just i detta område denna morgon. Mestadels handlar
det om björktrastar men också en och annan rödvingetrast, en hel del talgoxar och
blåmesar grönfinkar mm. Förklaringen ligger väl i det öppna landskapets tillgång till
rönnbär, oxelbär och liknande, liksom förekomsten av fågelmatningar vid gårdarna.

Det är vindstilla, men morgonen är kall – minus 4 grader vid sjutiden – mycket
rimfrost i markvegetationen, och det känns lite ”vintrigt” i luften. Stor förändring på
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bara ett par veckor således – då vi ännu hade det mesta av höstfärgerna kvar.
Men även denna årstid har ju sin tjusning…
Det är med en viss förväntan vi ger oss ut idag, eftersom det rapporterats förekomst
av tallbit lite varstans i våra trakter just nu. Det skulle ju vara lite grädde på moset
om ….
När vi lämnar hagmarkerna bakom oss, är vi strax inne i skogsområdet, passerar Lilla
Gläfshed och når så småningom fram till Stora Gläfshed.
I skogen avtar fågelförekomsten påtagligt, men vi stöter ändå på en flock grönsiskor,
och noterar nötväcka, nötskrika domherre koltrast, korp, större hackspett m fl.
”Helges matning” vid Stora Gläfshed är ännu inte igång, men det känns ändå som
läge för ”första-fikat” just här….

2

Efter Stora Gläfshed följer en slinga i ett skogsområde med blandat gran och tall.
Doften av nyavverkat timmer i upplagen vid sidan av vägen är bara så härlig….
Plötsligen hörs korsnäbb, och strax efter kan vi kolla på en flock mindre korsnäbbar uppskattningsvis 8 -10 st - som tar sig an kottarna i en grantopp – fint!
Har tyvärr inte kamera nog för dem – men Bosse hade ju tuben, och det är gott
nog….

Vil man se något mer färgrikt kan man ju alltid kika på oxbär eller helt enkelt kolla på
”lagårdsvägga” – snyggt…

Vi rundar så småningom av förmiddagen med en tur runt Jungatorpet, innan vi
återkommer till byn.
Vid en av gårdarnas matning sitter en flock bergfinkar på marken, kanske 20-30 st och
i en stor björk strax intill håller ett tjugotal domherrar till - Inte dåligt!
Tallbitar – nej. Just idag får vi söka dem på annat håll….
/Evert Arnoldsson
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