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2022-04-06.  GIF-stugan, Gudhem 

Onsdag på nytt igen… och en onsdag som så småningom kom uppvisa ordentligt 

aprilvädersstuk…. 

      

… kolla fläderns försök att kuva vintern, vattenspegeln som inte klarat av det ännu, 

och den lite froststukade vitsippan som ändå inte bryr sig…. är det april så är det… 

Starten för denna förmiddagsdags exkursion, går från GIF-stugan, som ligger mellan 

Gudhem och Håkantorp, och som är centrum och utgångspunkt för 

idrottsföreningens skid- och motionsspår i Gudhem.   20 deltagare  igen… 

 

Temperaturen ligger omkring nollan, stigarna är torra och lättgångna, ingen 

nederbörd, lite disigt, men med en sol som stundtals kan anas i diset. Förhållandena  

håller i sig under hela förmiddagen, men … 

…”Vi hade i alla fall tur med vädret…  ”      ty under senare delen av dagen rasade det 

ner runt 10 cm snö….!!! 
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För egen del är detta ett nytt ställe, trots att det inte är så fjärran mina hemtrakter… , 

men det känns helt klart som en fin… 

 

  … gammal kulturbygd …      

 

Området är ganska kuperat men på ett relativt ”sällt” sätt…., omväxlande tall, gran 

och lövskog, och som då och då gränsar till inägor och betesmark … säkert en väldigt   

bra fågellokal lite längre fram på våren när sångarna börjat komma tillbaka.  

 

Denna tidiga aprildag noterar vi  

ormvråk, nötväcka, gröngöling, bofink, taltrast, gärdsmyg, rödhake, gulsparv, 

kungsfågel, grönfink, trana, kanadagås, korp, nötskrika, större hackspett och en 

praktfull röd glada som gjorde en närgången lov över oss vid återkomsten till Gif-

stugan.  
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Lite utanför den så kallade ”skådarzonen” brukar vi ju allt som oftast snubbla över 

ting som är roliga och väl värda att lägga märke till…    så också den här gången, eller 

vad sägs om den här formidabelt fina hackspettsmedjan… 

 

        

Under den del av året när tillgången på insekterna är lite mer begränsad, är det ju 

fröerna i barrträdens kottar som blir en väsentlig del av hackspettens föda.  

Det optimala sättet att komma åt fröerna i en kotte, tycks vara att sätta fast kotten i 

en klyka eller hålighet och sedan…   förse sig.  

En sådan plats brukar man kalla hackspettsmedja. 

Det mesta har alltså en förklaring eller beror på någonting…. eller som Bosse så 

underfundigt uttrycke sej när vi småpratade om nå`t… 

”Allting har sitt ursprung utom ”flikabôss” – det kommer utå` ingenting” 

                                             ------------ 

 

Dryga fem km blev dagens runda… fint som snus… 

 

//Evert 


