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2023-03-08, Ryd, Vilske Kleva 

 

Efter en gårdag med full vinter, kraftigt snöfall, snålblåst och orange vädervarning, 

möter oss denna onsdag en vindstilla morron med sol, blå himmel och 8-9 

minusgrader, som vartefter närmar sig 0-gradigt.  

Vi drar till Ryd i Vilske Kleva istället för som ursprungligen planerat till Ytterberg, Vi 

möter ett natursceneri som kan göra vem som helst andlös av förundran…  

skogsvägarna, stenmurarna, skogen, ödetorpen…. allt… mjukt inbäddat i den finaste 

och lättaste nysnö… ospårat och orört, förutom det vilt som rört sig under 

natten/morronen…. så vackert… 

Snödjupet omkring 2 dm… 

…så snöpulsning från Ryd ut till stora Gläfshed, (den 

gamla sågen) och tillbaka, med ett par go´a pausar i 

solskenet, blev till en kanonfin upplevelse denna dag… 
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…. men bara 6 deltagare den här gången …  manfallet sannolikt till stor del beroende 

på gårdagens oväder som kan ha gjort det svårt för flera att ta sig ut till plogade 

vägar… 

 

…knarret under skorna… stillheten och tystnaden och fåglarnas lite sporadiska och 

prövande vårsång… 

 

Gröngöling hördes på flera håll, kanske 2-3 individer, större hackspettens trummande 

ekade i skogen, men den lät också höra sitt varningsläte under flykt. Talgoxarna och 

blåmesarna flitiga följeslagare…. några gråsiskor höll till i björkarna och en nötväcka 

valde att visa upp sig, sjungande och sittande överst i en grantopp, vilket inte är det 

vanligaste stället för nötväckan. 
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Entita och talltita uppvaktade oss under en av fikapauserna och tofsmesen kunde 

höras på några olika ställen under promenaden. Domherrarna fanns också lite här 

och där… en ormvråk satt i en torraka … 

 

 

 

 

 

 

Nästkommande onsdag (15 mars) tar sikte på Forentorp, och ”självstudierna ” 

kommer också nästa gång att handla om fåglarnas ruggning … 

 

Några av oss valde att göra en tur till Vadbokullen innan hemfärd…. 

Tre tranor uppehöll sig bland gässen i närheten av en öppen vattenspegel i sjön, 

bläsgäss, sångsvan och tofsvipan fanns där också… 

//Evert 


