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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”
Onsdag 22 januari 2020.

Fågelspaning i för vår onsdagsgrupp okända marker idag… faktiskt i grannkommunen
Ulricehamn…

Sture Gustavsson har rekat ett område, beläget lite sydost om samhället Trädet,
närmare bestämt i närheten av Lundby gård, som huvudsakligen är en skogsgård,
med närhet till *)Ätrans dalgång.
Biotopen är huvudsakligen skogsmark, granplanteringar i olika stadier, men även med
grövre både gran- och tallskog. Vandringen går på bra skogsvägar och väntas bli
ungefär 5 km lång.
Himlen är alldeles klarblå – inte ett moln – 16 deltagare kan vänta sig en fin
förmiddag...
Förutom lockelsen i att besöka nya fågellokaler, har det enligt Sture gjorts
observationer av tjäder, orre och även järpe i området – så varför inte…
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Den grövre granskogen har riklig förekomst av kottar i år, vilket också avspeglar sig i
förekomsten av korsnäbb, som både visade sig, och lät höra sig vid flera tillfällen
under fm. Två svartmesar visade också upp sig på nära håll. Korpen drog över.
Hur gick det med hönsfåglarna? Jo – några av oss hade turen att få se en orre,
flygandes över en ungplantering… Men tjädern och järpen uteblev…

Vid nästan alla onsdagsvandringar finns det lite udda saker och företeelser att kolla
på. Den här gången råkade det finnas en gammal varggrop alldeles vid sidan av
skogsvägen…. Ser man inte varje dag eller var som helst…

När vi närmar oss utgångspunkten, parkeringen och bilarna, kommer vi förbi Lundby
Gård. Ett par stora dammar hyser för dagen ett par sångsvanar och några knipor.
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Gården ligger vackert, och ner mot en av dammarna i anslutning till gården, sluttar en
gammaldags betesäng, beklädd med stora enbuskar – ”ena enebuskamark”
Inte så mycket fågelaktivitet idag,,, men lite längre fram kan man nog tänka sig att det
rör sig en del…

En god dag igen!
/Evert Arnoldsson
*)Ätrans upprinning lär finnas i området runt Hössna/Gullered, öster om Ulricehamn. Den rinner
sedan norrut genom ett antal småsjöar innan den lite norr om Åsarp vänder söderut och passerar
Åsarp och Trädet för att rinna ut i Åsunden. Därifrån går den sedan vidare och har sitt utlopp i
havet vid Falkenberg.

