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Blängsmossen

Missa inte



Enklaste vägen till ensligheten
Ljungpipare

Om man snabbt vill komma ut på en riktig högmosse är Blängsmossen
det bästa stället. Här behöver man bara gå några minuter längs en stig
genom fin gammal skog, och kliva upp i ett fågeltorn. Där väntar mossen i
sin väldiga ödslighet.



Missa inteinte: Sileshår, världens gulligaste köttätande växt
Missa
Missa inte
som tittar fram längs spången när man närmar sig mossen.
Bästa matsäcksplatsen
Bästa
matsäcksplatsen: I utkikstornet, eller på bänkarna
Bästa matsäcksplatsen
under
ifall det regnar.
Bästa matsäcksplatsen

Arter att hålla utkik efter: Dvärgbjörk (en nordlig art),
Arter att hålla utkik efter
ängsnycklar,
myggblomster, grönbena och ljungpipare. Om
Arter att hålla utkik efter
Arter att hålla utkik efter
våren spelar
orrar här.

Hitta
En skumhit:
grej Blängsmossen ligger norr om vägen mellan
Hitta
hit grej
En skum
Skövde
och Lerdala. Mossen nås från en parkeringsplats
En skum grej
söder om vägen, där den gör en skarp krök mot norr.
Barnpotential
Missa
inte
Barnpotential

Mossen buktar lite uppåt i mitten och ger

Barnpotential

en känsla av jordens rundning. Även om man
faktiskt ser slutet av Blängsmossen, där krumma
martallar tar vid i mosskanten. När man har
betraktat vidderna en stund kan man börja
undra vad man ska ta sig för. Kanske kan man
slå sig ner vid en mosstuva… var och en är ett
eget litet konstverk med vitmossor i alla färger
och slingrande tranbär. Men vad gör man sedan?
Den lättgångna stigen slutar vid tornet, men
skidspåret fortsätter runt hela mossen. Den som
har vattentäta kängor och starka ben kan följa de
röda kryssen. Med skidor på om vintern kan man
förstås få en maxad upplevelse av vita vidder.
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Parkering
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att hålla utkik efter
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Badplats
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Badplats

Ljungpiparen ger ödsligheten en röst. Den häckar
på fjällvidder och stora mossar.

Blängsmossen är en av Skaraborgs största
och mest opåverkade mossar. Skogen runtom
mossen är bitvis gammal och ska få utvecklas
mot urskog.
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