
 

Våraning! 

Cykeltur västerut i gryningssolljus och minus 4 grader i ett fortsatt snöklätt landskap. Lämnade cykel 
och fortsatte vandrande genom skog ut på slätten. Nötväcka, blåmes, talgoxe och grönfink hälsade 
morgonljuset med sina typiska vårläten. Ute på slätten satt en gulsparv högt i en björk upprepande sitt 
snabba "si-si-si-si-si… syh". Större hackspett trummade häftigt mot telefonstolpens plåtskodda topp. 
Resonansen från plåten gav säkert fågeln fördel vid val av revir och livskamrat. Vid en snabb blick mot 
tistelvinterståndarna i betesholmens kant landade just tre vackert färgglada steglitser.  

Målet för vandringen var snöfria kanter längs den ringlande bäcken. Där brukar vitklädda snösparvar 
landa tidigt på våren på väg mot de ännu vintriga blockmarkerna ovan trädgränsen i fjällen. Inga 
snösparvar idag men kråkor och kajor letade föda längs bäckkanten. Vände om vid en lada i en 
talldunge. Plötsligt blev det intensiva varningsläten från småfåglar som flög mot laduväggen. Under 
takskägget satt en kattuggla och tryckte. På nolltid kom både kråkor, skator och koltrast, nötväckor 
och en mängd småfåglar för att göra attacker mot den oskyddade kattugglan. Den mobbade ugglan 
fann för gott att lämna platsen, flög över ladutaket med en skock av väsnande förföljande fåglar. 
Räddningen fanns i en av de gamla tallarna på andra sidan ladan. Nästan omöjlig att upptäcka för ett 
mänskligt öga satt ugglan gömd i den ovanligt täta tallkronan. De förföljande fåglarna såg den och 
fortsatte en lång stund med sina intensiva varningsläten och oupphörliga utfall mot ugglan. 
Förmodligen satt ugglan hela dagen kvar i tallen skyddad från närkontakt av mobbarna. 

Åter tillbaka över slätten passerades frigående svarta köttdjur. Tre bronsgröna glänsande nyanlända 
starar höll konsert med sin klara visslingar, smackningar, knäppningar och skrockande oregelbundna 
sång. En ensam grågås flög högt mot norr. Var det en spanare efter snöfri mark i norr? 

Vid lunchtid steg temperaturen till ca 10 grader. Hemma fotograferades de allra första snödropparna 
blommande i tunt snölager. Gjorde en cykeltur österut för att kolla en säker plats i söderläge för de 
första tussilagon. Några få blommor med ytterst korta blomstjälkar lyste som minisolar i det brungråa 
fjolårsgräset. Följde stadens å ut mot havet. En samling fiskande storskrakar simmade runt mitt i den 
öppna åfåran. Havet ännu isbeklätt med endast en seglingsränna långt ute från stranden. I denna 
sågs ett ensamt knippar fullt sysselsatt med parningsspel.  

Placerade mig vid grillplatsen längst ut på stranden för att njuta av den första vårvärmen i det vita 
solbelysta vindstilla vinterlandskapet. Tre kritvita sångsvanar flög på nära håll högt trumpetande förbi 
ut mot havet. Behövde kanske simövning långt därute i brist på öppet vatten i sjöar och andra 
vattendrag. En brun flickfjäril och årets första nässelfjäril visade upp sig. 

Dagens naturupplevelser visar efter en ovanligt kall och lång vinter att våren kan anas även i år. Det är 
en förmån att åter få uppleva denna fantastiska årstidsväxling. Ifall vi värnar och skyddar naturen och 
motarbetar den pågående klimatförändringen får förhoppningsvis efterföljande generationer även njuta 
av vårens ankomst. 
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