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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen” 

Onsdag 8 maj 2019.  

Skara/Brunnsbo ängar 

Onsdagsgruppen har idag ”lämnat sitt revir” och begett sig till Skara.  

Detta efter inbjudan av Gullvi Johansson, som är en flitig deltagare i vår 

onsdagsgrupp, som bor i Skara, och som föreslagit sina skådarvänner i Falbygdens 

fågelklubb att komma över till Skara, för att uppleva ett par fina fågellokaler där. 

Vi är denna dag, inte mindre än 21 deltagare, som startar hos Gullvi på 

Hovslagargatan i Skara. 

Vi börjar med en tur utmed den å som rinner genom Skara, och som har en vacker 

och lummig dalgång bara något kvarter bort. Ån heter Dofsan men inom stadens 

gränser kallas den för Drysan och rinner från öster mot väster. 

 

      

Lummigheten utmed ån borgar för en bra fågellokal. Här finns en hel del sångare 

även om alla inte kan ses/höras ännu. 

Efter någon km – alldeles innan ån fortsätter under Lidköpingsvägen och vidare 

västerut, vidgar sig ån till ett litet sjösystem med holmar, lummiga och vassklädda 

stränder som ser ut att vara en idyll för simfågel.  

Inte så många arter just för stunden - men rörhönan som generöst visade upp sig är  

ju inte fy skam! Gräsänder, knipor och kanadagås visar sig också. 
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Åter på Hovslagargatan väntar ryggsäckarna – kaffe i Gullvis fina trädgård - och sedan 

uppsittning i bilarna för en tur till Brunnsbo ängar. 
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Brunnsbo ängar är ett fantastiskt vackert naturreservat med alla sina stora ekar och 

vackra blomsterängar.  Säkert också en bra fågellokal – men det är lite kyligt så 

”fågelkonserten” är lite dämpad för tillfället… 

Reservatet är beläget mellan Skara och Axvall – norr om riksväg 49. Området har en 

diger historia långt bak i tiden, och den kan vara väl värd att ta del av.  

Göktytan lät ändå höra sig på den här platsen - likaså gröngölingen. En fantastisk 

uppvisning av trädpiplärkans spelflykt blev några av oss bjudna på, och en lång rad 

andra arter kom också på listan. 

   … Och se, så många blommor, som redan slagit ut på ängen! …. 

      
Nästa vecka tar vi nya tag … och då kanske göken är med oss…./Evert Arnoldsson 


