Rished
Naturreservatet, som är 46 ha stort ligger strax öster om Alafors i Starrkärrs socken. Det består av äldre lövskog, ängar och skogbeklädda bergbranter. Större delen
av området har beskogats på naturlig väg. Genom hela reservatet rinner en bäck i
en djup dalgång.
Sevärdheter: Den gamla orörda lövskogen, ängsmarken, speciellt i äpple- och
häggblomningstid, floran, tre torplämningar (2:”Ingeborgs  lycka”,  3:”Lill-Annas”,  
4: ”Börjes”),    stenbrohäll  med  inhugget  årtal  1775  (1).
Den orörda skogen och den vilda karaktären, tillsammans med rinnande vatten,
gammaldags kulturmark och ett intressant djur- och växtliv, gör detta område
mycket attraktivt. Känslan av att få vandra i gammal skog i kombination med
fagra ängsmarker kan inte nog uppskattas.

Stigen från den markerade parkeringen är allt annat än lättgången. Lerigt, många staket,
betande djur och ingen märkning. Lättare är att följa reservatsgränsen öster om bäcken
upp  mot  torplämningen  ”Ingeborgs  lycka”(2).

Området  öster  om  bäckravinen  består  av  ek,  lind,  asp,  björk,  sälg,  al,  bok,  hägg,  hassel  samt  enstaka  tallar  och  granar.  Några träd är extremt grova. Exemplar av asp, björk, rönn, sälg och hassel är de
grövsta i vår trakt. Den rika förekomsten av multnande träd, torrakor och lågor gynnar bl.a. trädkrypare, nötväcka, mindre och större hackspett, gröngöling och spillkråka. Kattugglan har här en säker
hemvist. Ormvråk och bivråk häckar vissa år och forsärlan trivs vid det strömmande vattnet.
På  marken  under  de  gamla  träden  växer  bl.a.  busk- och  lundstjärnblomma,  skogsbräsma,  gullpudra,  ormbär,  strutbräken,  trolldruva och blåsippa.

Ormbär och förgätmigej

Hasseln blommar vissa år redan i januari.

Gullpudra

Nötväcka

Större hackspett

Pappa spillkråka vid boet

Hägg- och apelblom lyser upp försommargrönskan

Kabbelekan lyser upp det lilla alkärret

Gullviva

Mandelblom

Strutbräken

Smörboll

Vår vanligaste fågel?

På  den  betade  ängsmarken,  som  sluttar  ned      
mot bäcken trivs gullvivor, mandelblom och
smörbollar. Utefter bäcken växer den mindre
vanliga ormbunken strutbräken. Hägg och
förvildade aplar bidrar till att försköna området
under försommaren, som då kan beskrivas som
”Edens  lustgård”.
Skogen  i  väster  är  också  lövdominerad  och        
utgörs i huvudsak av ek, lind, björk, rönn,
hassel, tall och gran. Rasbranter sluttar ner
mot bäckravinen och lövskogen. Längre upp
på berget övergår området i en klenare ekoch tallskog. Från toppen har man en vidsträckt
utsikt över lövskogen och angränsande kulturmark.

Törnsångare

Råbock

Kyrkvägsstenen

Årtalet 1775 har tvättats fram

Vy mot nordost

Ingeborgs lycka

Lill-Annas

Rasbrant väster om bäcken

Äldre väg

Höstfärger i Rished
Vi glömmer ibland att det finns andra årstider än vår och sommar, nämligen höst och vinter!

Frostnupet

Sidensvansen har kalas

Gulsparv och blåmes i snöfall

Blåmes
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