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2022-11-23, Vilskestugan, Mösseberg 

 

”Nyvinter” eller vad man nu ska kalla det … för bara en vecka sedan 

10 – 15 plusgrader… men sedan ett par dagar tillbaka snökaos i 

stora delar av landet…  just nu mörkt och rått i luften och på väg till 

onsdagsgruppen…   

  

Apropå mörkt, kommer starttiden för onsdagsgruppen att vara kl 

09.00 fr o m nästa gång och ett tag framöver. 

Målet för dagen är Mösseberg och motionsspåren runt Vilskestugan 

Mildväder på ingång igen, så snön kommer med största sannolikhet 

att försvinna…. Men på ”berget” är det fortfarande någon 

minusgrad och ett vackert vinterlandskap  

Nästan ”juklkortsstuk” och rejält moddiga stigar… 

Förutom 17 medvandrare idag, inte så många 

livstecken i skogen…  

… men ganska otippat ändå, korsas vår stig plötsligt av 

en groda som inte hunnit hitta rätt ställe att vara på i 

den här sortens väder… den tog sig fram, men det såg 

segt ut om man säger så…   förhoppningsvis klarar den 

sig över den här köldknäppen… 
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 När det som idag är lite mindre aktivitet i 

fågelvärlden, hamnar uppmärksamheten ibland 

på helt andra saker…. det kan vara spår och 

spillning från andra djur, frågor om växtarter, 

konstiga formationer… eller som här två mäktiga 

granar, som förutom sin imponerande storlek, 

inte heller verkar vara av den vanligaste sorten … 

dryga metern i diameter… och som sagt många 

funderingar på vilken art det kan vara…   både 

douglasgran och balsamgran fanns på förslag, 

men… men… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nysnö är det sannerligen mycket som får en ny lyster… 

en tydlighet i både färg, form och mönster, som du inte självklart lägger märke till på 

samma sätt i t. ex.ett snöfritt höstlandskap… 
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Oväntade egendomligheter och lustigheter 

förekommer också då och då … som när spåren 

börjar förfölja dej….     eller kan det vara en simpel 

”urspårning”…? 

 

 … och här skall man bara vara 

glad över att ingen spårar ur … 

 

 

Avrundning med fika vid Vilskestugan.   

Den fågelmatning som Enar Höglund sköter om där, gav ett välkommet tillskott i 

observationslistan i form av bl a svartmes, talgoxe, blåmes, nötväcka, entita, bofink, 

koltrast och större hackspett. Mycket liv och rörelse i träd och buskr runtomkring 

Sevärt var också de sex - sju korpar som näst intill spelflög över branterna i vinden, 

under tiden som vi återvände till bilarna…     

 //Evert 


