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2021-12-15, Ryd i Vilske-Kleva 

Snövitt, fruset och vackert vinterlandskap…  säg det kalasläge som består?  

Så inte heller det fina vinterväder vi haft under den senaste treveckorsperioden. 

Idag - någon plusgrad, ruggigt, regnvått, vindrutetorkare på, och ingen eller bara 

”ringa” snö kvar på marken. 

Gott om vattenpölar också, varav en del med lite kvardröjande nattis på….  som Karin, 

med sjukvårdskompetens, omedelbart associerar till en röntgenbild av 

höftledsfraktur, sabbat knä, eller någonting annat ruskigt…   (en liten varning för 

riskerna med att halka kan tänkas…) 
 

              

 

Ändå - som alltid. När man väl är på plats så blir allting mycket bättre, mindre ruggigt, 

mindre blåsigt etc., så också idag för alla oss 20 deltagare som bestämt sig för att gå 

med på en tur i Rydskogarna. 

På grund av pågående jakt i området runt Gläfshed, blir det för dagen en lite mer 

improviserad vandring i riktning mot det s.k. ”Kongsmärket” på vägen mot Rösjön och 

tillbaka, istället för den sedvanliga rundan. Vandringen är dryga 5,5 km på lättgångna 

fina skogsvägar, med en hel del att lägga märke till utöver gängse fågelobservationer, 

också det som alltid… 
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En kort stund efter start, på en fin vindskyddad plats utmed vägen, levererar Kenneth 

och några av gänget en trevlig och mysig överraskning, genom att bjuda oss alla på 

glögg och pepparkaka… lusse, Lucia, advent, julstämning… härligt och såå.. gott! 

Tack alla som grejade detta! 

                                

Fåglarna då…?  

Inte så många eller frekventa observationer just vid den här tiden, men blåmes, 

nötväcka, nötskrika, tofsmes på flera ställen, svartmes på nära håll, talltita, 

kungsfågel, korp, entita är i alla fall några av de arter vi noterar. 

Vad mera uppenbarar sig i Rydskogarna denna dag… ?  
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Stenen i fonden är utmärkt med en särskild skylt och benämnes ”Bockstenen”. 

Sannolikt ett stenblock som går att vicka på…  Ett annat ”utmärkt” ställe är 

”Kongsmärket” som utgörs av ruinerna av en gammal gård, omtalad redan på 1500-

talet, då som Kongsmarken… (enl uppgift i ”Boken om Vilske) 

                

 

        

Listan kan göras lång…   

//Evert 


