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Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”
Onsdag 3 april 2019.
Vårskäl / Vårkumla

Efter tips och förslag från Kjell Lennartsson, besöker vi denna onsdag ett för
onsdagsgruppen nytt vandringsställe. Vi är 17 st som (enligt kartan) startar från
Grevagården i byn Vårskäl , en grannby till Vårkumla by.
Rune Lennartsson, som har lokalkännedom, leder/guidar och berättar livfullt
om bygden, kulturen och områdets djur- och naturliv. Uppskattat!

Turen går först söderöver mot Slättäng. Till att börja med på stigar genom
hagmark, men sedan huvudsakligen genom skogsmark. Från Slättäng följer vi
den gamla kyrkstigen tillbaka mot Vårkumla by, för att sedan följa en vägslinga
som passerar gårdarna Fröjeredsled , Brandstorp och Glaskulla innan vi är åter
vid utgångspunkten. Det blir sammantaget nästan åtta km.
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Också på den här turen befinner vi oss i ett rikt kulturlandskap med platser och
lämningar som minner om andra tider – t ex gånggrifts-tvillingarna alldeles i
närheten, eller den gamla kyrkstigen vi följer, som långa stycken är stensatt
genom sankmarken…

Steve har gett upp hoppet om denna raritet … kan det vara 40-50 tal?
Ring efter en bil, sa man, och då kom det en droska. Ofta den Volvo som i folkmun kallades Sugga
eftersom den rymde en stor kull skolbarn.... (Citat från ”nätet”)
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Fågellivet i skogen är ju bara så fint att lyssna till…
Observationsmässigt kom vi upp till drygt 20 arter! För att veta exakt vilka, kan
man kolla Rolfs rapportering i Artportalen.
Observationen av fem storspovar samtidigt, två enkelbeckasiner, ett antal
tofsvipor och ett flertal sånglärkor kan man väl kalla en höjdpunkt med råge …
Då är det i alla fall vår…!!! ( … och doften koskit i luften förstärker…)
Dessa iakttagelser gjordes över mossarna på vägen mot Fröjeredsled, (Frösle i
lokalbenämning)

Sammantaget - roligt och intressant att få se vad som finns på sidan av de vägar
man ibland far fram på… En härlig dag!
/Evert Arnoldsson

