
Vi letar vårtecken i Törringelund i april 
 

Sid 1 (2) 
 

En solig och behaglig lördag, med ca 7 grader och milda svaga vindar packar vi med 
oss vår kaffetermos. 
Turen gick idag till Törringelund, med bil. Du kan även ta dig hit med cykel. Säkrast 
över Ekobyn, eller med landsvägsbuss 140. Därefter en promenad innan du är 
framme i Törringelund. 
 
Ett för oss välkänt utflyktsmål under alla årstider med skiftande arter och växtbestånd 
har alltid Törringelund funnits som självklart val. 
Denna gång väljer vi att gå till höger och på så sätt följer vi ytterdelen av skogen. 
Vi noterar att Fläderns bladknoppar håller på att spricka ut och även Björkens små 
"musöron" tittar fram med sina späda skott. 
 

          
 
Då vi njuter av sol blå himmel och den friska klorofyllrika luften, upptäcker vi små 
tuvor av Vitsippor i harmoni med Gulsippor. 
Även Vårlök, Svalört känner vi igen och gläder oss åt. Men en gul blomma "sticker 
ut". Den har blad likt sippan, dock är dessa köttigare och kronbladen är 
gulgröna endast fem till antalet. 
 
Efter mycket sökning i floran, Facebookgrupper, Google och kunniga vänner står det 
klart att detta troligen är Revsmörblomma. 
 

                      
 
Vi fastslår att mycket har hänt i skogen sedan vi var här förra gången, i mars. Man 
har röjt, förbättrat och forslat bort en del död ved. Även en riktigt fin och 
rejällångsträckt träbro, med ramp, står nu klar att beträda. Nu kan vi gå torrskodda 
över tjärnet och gå trygga över till andra sidan skogen.  
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Här ser vi att flera sittplatser placerats lämpligt intill vattenbrynet. De är komna från 
fällda trästockar.  
Kvitter från Bofink, Gransångare, Koltrast och Nötväcka gör att vi tittar upp. I en 
trädklyka har en Fasantupp fastnat. Till hälften uppäten och med sina vackra fjädrar 
hängande ner, blir vi varse om naturens grymma gång. 
Sorgsna tar vi oss vidare på stigen och möter flertalet flanörer av olika åldrar. 
Familjer, barn, vuxna och par. 
Vi slås ännu en gång av ett naturkonstverk, som i form av en gammal stubbe, där en 
Björk klamrat sig fast och växer sig stolt upp mot himlen förundrar oss. 
I skogen växer även Bok, Ek, Björk och Lärkträd. 
På kullen bland flertalet Bokträd noter vi en imponerande gigantisk vril. Sådana går 
det att tillverka vackra och unika skålar, kåsor och bruksting av. 
Solen värmer och vi hittar oss en lämplig plats i diket, intill stengärdet.  
Här avnjuter vi vår kaffetår och får tillfället att lyssna till både stor hackspett och 
Spillkråka. 
Efter en god stunds avkoppling, strosar vi vidare på skogsstigen.  
Uppför backen, åt vänster, har man byggt ett stabilt vindskydd. Lite längre fram tar vi 
höger och kommer fram till Kastanjeträdens allé.  
Flera av träden har blivit sjuka och tjocka grenar har fallit ner. Vilken ledsam syn.  
Vi följer stigen och kommer fram till den murkna Eken. 
Med sina vindlande håligheter och extrema utseende, lockas många barn att utforska 
dess hemligheter och vi vuxna att föreviga med foton. 
 

            
 
Vi viker åt höger för att komma fram till de frodiga, gröna "mattorna" av 
skogsvitlök/ramslök. Vi plockar med oss några frodiga blad med hem, inför 
kvällsmåltiden. Dock är ramslöken fridlyst i Blekinge. 
Då vi fortsätter vår promenad, möter vi ett äldre par varav mannen går med rullator 
och vi får frågan om Vitsipporna kommit fram, känns livet ljust och hoppfullt.  
Så har vi kommit fram till parkeringen och Törringelunds restaurang. En härlig 
eftermiddag på ca två timmar.  
Att vistas i naturrummet är tillåtet för både gammal och ung med lusten till livet. 
 
Vi rekommenderar bra skodon kläder för väderleken. 
Toabesök hemma (kanske det går att låna restaurangens?!) 
Om du är hungrig kan du luncha må-fre. mellan kl 11.30-14.30.  
Bra att kolla upp dagen innan hur vädret blir. 
Det finns inga dåliga väder bara fel val av kläder! 
 
Text och foto Gunilla Bornlid 


