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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen” 

Onsdag 26 februari 2020.  

Ryd, Vilske Kleva 

Hå hå !!!- snöfritt hela vintersäsongen fram till igår (den 25 februari), men då 

var det dags…. 

Tidig morgonrapport:           

Det kan vara så att det finns en del att ”pulsa i” på det tilltänkta besöksmålet, 

Ryd i Vilske Kleva.  Vi får se…. Från början har vi i alla fall fem minusgrader, 

mulet och lite snö i luften, men prognosen lovar temperatur runt nollan och till 

och med lite sol så småningom.  

   

Totalt 11 deltagare möter upp i Ryd för att gå den fina rundan förbi Lilla och 

Stora Gläfshed, slingan genom skogen därbortom och tillbaka till byn igen, ca 

6,5 km). 
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Rejäla vintervyer, men inte lika mycket snö här, och ”snöpulsningen” blev 

lindrigare än befarat….  – och solen tittade fram…. Allt blir ju så himla vacker att 

se på - kolla bilden här – lite samma motiv som från tidigare rapporter, men så 

annorlunda…. 

 

Detta blir om jag minns rätt, fjärde rapporten från samma ställe.  Om platsen 

som sådan, finns kanske inte så mycket nytt att berätta om, men för dagen ser 

vyernat annorlunda ut jämfört med tidigare, och upplevelsen och 

iakttagelserna blir lika fullt unika och lika starka som någonsin.   

Nästan alltid, händer det också något extra vid dessa utflykter…  

I samband med dagens fikapaus, strålade vi samman med skogsägaren till 

dessa marker, i sällskap med ”sin” skogsinspektör. Flera av oss fick då och där 

sig till livs lite av Gläfsheds historia och dessutom en väldigt intressant 

information angående granbarkborrarna och deras framfart. Hur många kände 

tidigare till att det finns ”6-tandade” och ”8 tandade” granbarkborrar???  

…bara en sån sak… Sån´t är i alla fall kul! 

Tre st ormvråkar visade upp sig redan på väg till Ryd. För övrigt noterades 

talgoxe, blåmes, nötväcka, större hackspett, grönfink, kungsfågel, korp, talltita, 

korsnäbb och entita. Kanske någon mer art… 

Inte så stor aktivitet för dagen på matningen vid St Gläfshed … mest blåmes och 

talgoxe 
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”Dagens fokus” handlade om mindre korsnäbb eller LOXIA CURVIROSTRA som 

är dess vetenskapliga namn.  

Eftersom det är många som hämtar in och tar fram uppgifter, och dessutom 

från olika källor, blir informationsutbytet faktiskt ganska brett… lägg därtill 

kompletterande personliga erfarenheter av observationer… 

 

            

Nästa gång kommer uppmärksamheten att riktas mot domherren, som vi trots 

ivrigt spanande inte lyckades få se idag.    ….men en riktigt fin förmiddag igen… 

/Evert A 

   

 

 

 

 

 


