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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen” 

Onsdag 9 oktober 2019.  

Gullängen/Ruskela källa 

 

                         

Efter några nätter med varierande antal minusgrader, har vi nu istället en dimmig 

morgon, men med 5 -6 plusgrader, vilket nästan känns som lite ”vår i luften”, hösten 

till trots. 

Onsdagsgruppen är nu på väg mot Broddetorp och naturreservatet Gullängen, för en 

tur till Ruskela källa, som också ligger inom området. 15 deltagare har känt sig 

manade att hänga på idag, trots den disiga inledningen. 

     

Inte långt från P-platsen vid Gullängen öppnar sig en större glänta, i den till stor del 

hasselklädda sluttningen på Brunnhemsberget (kan anas på bilden ovan). Här visar sig 

omgående flera nötkråkor i skytteltrafik, på väg ner i hasselbeståndet och tillbaka 

mot storskogen längre upp på berget. Verkar vara väldigt bra observationslokal för 

just nötkråka. 
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På väg upp mot Ruskela källa passeras Nybygget - en liten fin idyll mitt i skogen… 

     

Utöver observationen av nötkråkorna, fick vi ytterligare en höjdare när vi närmade 

oss ”källan” och den planerade fikapausen. Bosse provade att vissla likt en sparvuggla 

– kanske för att ”väcka” lite på småfåglarnai omgivningen. Ganska omgående svarar 

emellertid en sparvuggla. Cirklande runt oss, kommer den allt närmare, och slår sig 

slutligen ner på en tallgren ca 20-30 m från oss. Där sitter den lugnt kvar under minst 

10 min för beskådande. Mycket oroligt bland mesar och andra småfåglar i närheten. 

Hur ofta händer det här? I varje fall inte varje gång man är ute!! 
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Mina kameraresurser är ju lite begränsade om man säger så – men jag vet att Olle 

fick riktigt bra bild på ugglan…. 

             

Nötskrika, nötväcka, större hackspett, blåmes och kanske ytterligare någon art 

noterades. Osäker om hur det blev med korsnäbb – någon tyckte sig höra den men … 

  Avslutningsvis – fin vandring tillbaka, från källan, ner genom bokskogen och åter till 

”nötkråkeplatsen” och till P-platsen. Allt som allt ca 4,5 km. 

 

  /Evert Arnoldsson 

 


