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En betraktelse  
 
Ja, vad är det som händer nu, det kan man undra?  
Efter att första snön ”äntligen” kommit och satt en ny prägel på landskapet. 
Men första snön brukar som alltid inte bli kvar så länge. 
Man blir lite frusen och drar sig inomhus. Men är detta nödvändigt, att parkera 
bakom TV:n och chipspåsen? 
 
Nej! Ut i naturen och rör på er! Ta med er ungarna också naturligtvis! T.ex. 
utmed en å eller in i en skog, för att upptäcka att naturen har bara gått in i en 
andra andning, en viloperiod. Ungar behöver slita sig från sina smartphones, 
eller vad det nu är. Egentligen är det bara att ha med sig dom tre viktigaste 
sinnena. Syn, hörsel och lukt. Bra kläder finns idag, så det är ingen ursäkt till att 
inte ge sig ut. Försök sen att ta till er allt vad naturen erbjuder även under 
vinterhalvåret. Upptäcktsfärden kan bli intressantare än vad man kan inbilla sig. 
Och kom ihåg att allt detta är gratis! 
 
Ta med en ryggsäck med lite fika eller käk. Man brukar alltid hitta något lä eller 
annat mysigt ställe, där man kan njuta av matsäcken. Eller ändå hellre tända 
upp en eld och koka ditt egna kaffe i en sotig kaffepanna. Finns det nåt bättre?  
 
En bra sak är att ge våra bevingade fåglar lite hjälp på vägen, nu när vi går in i 
vintermånaderna. Helst inne i en skog där dom normalt lever. Det behöver inte 
vara så märkvärdigt. Men återkom med jämna mellanrum. Fåglar har gott 
minne var maten finns. 
 
Just nu så är det en väldig trafik till vår egen fågelmatning. Jag är av den åsikten 
att det är nu som fåglarna behöver lite hjälp på traven. Årsungar som inte är 
tillräckligt stora, eller vad det är. Just nu skördar naturen sina offer, p.g.a. den 
sjunkande temperaturen. Naturen kan tyckas vara grym ibland, men samtidigt 
är den väl anpassad till omständigheterna. Det naturliga urvalet gör att dom 
starka överlever och kan fortplanta sig till överlevnadskraftiga djur. Var rädd 
om allt detta, när det blir bistrare än vanligt!!  
 
Jag har sett att vissa fåglar letar småinsekter i löven och lövhögar. Vi låter 
högarna ligga kvar under vintern. Om ni bara visste vilket mikroliv det finns 
under alla löv. Om sanningen ska fram, så vet jag inte så mycket om detta 
heller, men visst finns det mycket liv därunder löven. Gärdsmygen är ju en 
utstuderad insektsätare. Han brukar rota runt och hitta tillräckligt för att livnära 
sig. Men kommer det snö så patrullerar 
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han på vår altan, plus att han kan hitta saker och ting under granar, där ingen 
snö finns.  
 
Våra unghöns trivs bra även dom bland löven, där dom spralar fram lite av 
varje, men när första snön visade sig nu, så vågande de sig inte ut. Dom hade 
inte sett snö förut, utan det var första gången i livet för dom. Men efter lite 
försiktigt trevande så kom dom ut till slut. Oj vad vi är fascinerade av dessa 
oerhört sociala djur. Dom är av rasen Orpington, lugna och låter sig inte 
stressas. Där tycker jag att vi har en del att lära! 
 
Annars tycker jag att ni kan delta i våra aktiviteter som även dom pågår under 
vinterhalvåret. Bildvisningar, studiecirklar mm. Alltid lär man sig nåt. 
Ingvar skickar ju ut information som e-post lite titt som tätt, som ni kanske har 
märkt. Annars hittar du våra aktiviteter i vårt programblad eller ändå hellre här: 
https://skovde.naturskyddsforeningen.se/program/aktiviteter/ 
Där är programmet bättre uppdaterat, för det tillkommer alltid lite program-
punkter, som inte kan komma med när programbladet trycks.   
Den bästa infon får ni naturligtvis via Ingvars utskick om ”påminnelse av nästa 
programpunkt” 
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