
Falbygdens fågelklubb 
Onsdagsgruppen/ea 
 

1 
 

2023-02-15, Floby 

Vad sysslar onsdagsgruppen med idag … ?   (19 delt)  

… jo, vi prövar att gå onsdagsgruppens ”egen” Flobyrunda ”baklänges”…  

eller motsols, som kanske är ett bättre sätt att uttrycka saken… 

Samma runda som flera gånger tidigare, men ändå annorlunda eftersom omgivningarna blir sedda 

från ett annat håll…  bra variation……”ny upplevelse”… 

Start från Ekvallen, ut mot Torrevalladammen, elljusspåret, 

Alphems Arboretum och tillbaka mot Ekvallen (ca 4 – 5 km) 

 

 

 

 

Bra med observationer idag, men 

stor skillnad mellan förekomst av fågel i området kring 

Torrevalla/elljusspåret jämfört med området mellan 

Arboretum och Ekvallen.  

I det förra gott om 

fågel och obsar, i det 

senare ganska tyst 

och färre obsar… 

Det som stack ut lite idag, var domherrarna… flera flockar på som 

mest upp mot 20-25 st., och därutöver sporadiskt förekomst av 

enstaka individer…   för övrigt gulsparv (en flock om ca 10 - 12 st), 

ett 10-tal gräsänder i den öppna delen i Torrevalladammen, 

gröngöling, större hackspett, nötväcka, koltrast, blåmes, talgoxe, 

entita, nötskrika, spillkråka, korp och kanske någon ytterligare art. 

”Bakom” Arboretum är röjt en vildmarksstig (en dryg 

halvkilometer) i den ganska stenrika terrängen, och har även 

iordningställts en rastplats, vilket passade utmärkt för 

onsdagsgruppens förstafika den här gången.  
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Under dessa fikapausar bjuds ofta tillfällen till 

utbyte av erfarenheter och samtal om sådant som 

engagerar på olika sätt. På så sätt kom Birgitta 

Lindell att engagerat prisa en bok, om biologisk 

mångfald, skriven av Martin Emtenäs, med titeln 

”Tusen och en art”.  

Eftersom ämnet ligger inom ”vårt” 

intresseområde, och eftersom bara ett par av oss 

fick del av hennes lyriska recension, tar jag mig 

friheten att vidarebefordra tipset… 

I "Tusen och 1 art" berättar Martin Emtenäs personligt och 

engagerande om åtta djurarter som har det svårt och hotar att 

försvinna, och visar samtidigt hur vi människor har urholkat 

naturen som omger oss – skogarna, ängarna, haven och de en 

gång i tiden så vildsinta älvarna i norr. (citat hämtat fr 

biblioteket) 

 

 

Apropå naturen i största allmänhet… hur många 

såg den här ligga på stigen…. Inte lätt att 

upptäcka egentligen… Birgitta igen …. hon såg 

den, definierade den som en bit alved, angripen 

av någon typ av blånadssvamp…. 

Den är ju jättevacker med sin nästan 

fluorescerande blågröna färg….! 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       //Evert 

 


