
Reseberättelse från Dagledigas resa till Gysinge 9-11 mars 2017

Deltagare: Kerstin Axelsson, Ingemar Ander, Bodil Engdahl, Bengt-Olov
Forsberg, Lennart Hellström, Alf Jelvehed, Ulf Larsson, Lars Nilsson, Inga-Lill
Petersson, Svante Söderström och Gunilla Wetterling (reseledare).

Vi åkte i tre egna bilar på torsdag morgon från Linköping och sammanstrålade
i Sköllersta där vi tog fm fika i duggregn. Sedan bar det av till Lindesberg där
en sibirisk järnsparv skulkat hela vintern i en villaträdgård. Mannen i huset
berättade att ca 2000 skådare varit där. En del hade fått vänta 40 timmar för att
få se den. I regel kom den fram bara ett par minuter. Vi gav upp efter en timme
men med 14 andra arter. Vädret var inte det bästa med regn och snötäckt mark.

Nu tog vi väg 51 mot Gysinge via Avesta och Norberg. Stannade i
Riddarhyttan och letade matställe men det blev vår egen matsäck utanför en
affär i småregn. Sedan direkt till Gysinge där vi kunde checka in vid 15-tiden
på Gysinge herrgård. Vi hade nästan hela stället för oss själva. Bra pris och bra
service. Kan rekommenderas. Efter att ha lassat in vårt gepäck och vilat en
kvart gick vi på upptäcktsfärd i parkområdet. PRO äger slottet idag. Området
präglas av det gamla bruket, där det funnits stålverk, kvarn och smedja. Vi gick
ner till forsarna intill och tittade på ett par strömstarar och vidare över bron till
Granön. Där följde vi stigen runt ön. Inga speciella fåglar men vackra gamla
träd.
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Nu väntade middag i det välrenommerade Orangeriet. Vi var hungriga men till
vår besvikelse visade sig att middag var endast kvällsmål och vi fick en
visserligen mycket god tomatsoppa men inte alls tillräckligt för hungriga
skådare. Guiden väntade så det blev ett snabbt mål. Som guide hade vi hyrt in
Stig Holmstedt, välkänd i skådarkretsar. Stig har förtjänstfullt jobbat för
tillkomsten av och är eldsjälen bakom Färnebofjärdens nationalpark och ingen
kan väl området bättre än han.

Stig tog med oss ut på Storön via två nedlagda järnvägsbroar. Vi visslade på
sparvuggla, men var nog lite sena för den. Stig kände till ett ställe för ett par
slagugglor och väl där tog han i och hoade för kung och fosterland och genast
svarade både hane och hona slaguggla. Först ett tvåstavigt hoande följt av tre
hoande. Riktigt häftigt och ny art för många.

Mörkret föll och vi beslöt att även göra ett försök på pärluggla. Det blev en
vådlig färd i Upplandsskogarna och visst på ett ställe kunde de med bra hörsel
höra en pärluggla. Vi träffade ett gäng som tagit ledigt och ska försöka slå VP
rekord i år, alltså se flest arter i västpalearktis under 2017. Vid 21 tiden var vi
hemma och stupade i säng.

Väckarklockan ringde tidigt fredag morgon och vi gav oss ut kl 6 med Stig till
Mattön. Fortfarande småregnigt och inte världens bästa hackehack väder. Vi
gick länge och hörde mest sjungande trädkrypare men plötsligt kom det
trumningar av större hackspett och strax en längre och kraftigare trumning
accelerande mot slutet; vitryggen! Vi blev eld och lågor och när den kom
flygande var glädjen i topp. Vi fick se den jättefint. Mörk på huvudet, alltså en
hona. Det lär vara den enda vitryggen i Gysinge närområde. Trots utmärkt
biotop och utplanteringsförsök går det dåligt för vitryggen. Man vet inte riktigt
varför. Det var ny art för nästan alla och vår målart för resan. Lycka!

Sen frukost följde på Orangeriet och därefter blev det järnvägsbroarna igen till
Storön. Vi lyssnade efter gråspett men hörde ingen, däremot upptäckte Kerstin
en mindre hackspett. Efter ett par timmar gick vi tillbaka och handlade lite
lunch på Gysinge brukshandel. Åt på rummen, vilade lite och tog egna
promenader i området. Middagen serverades på övervåningen i slottet i egen
matsal och nu fick vi en utsökt laxgratäng.
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17.30 stod vi beredda utanför Stig och åkte på ugglesafari. Vid första stoppet
hörde vi först ingenting men sedan ett avlägset hoande som vi fick till berguv.
Medan Stig hoade tillbaka och den kom närmare fick vi också höra sparvuggla
på rätt nära håll. Uven blev allt intensivare och kom ännu närmare. Hoandena
var täta. Det stämde inte riktigt och det var ingen uv, utan en hornuggla! Så kan
de bästa ta miste. Platsen och kvällen var mycket vacker. Typisk svensk
skogshage och med röd himmel och fullmåne. Alldeles tyst förutom Stigs
intensiva uvhoanden.

Åkte en runda i området och hörde pärluggla på samma ställe som igår men nu
kunde alla höra den. Annars var det relativt få ugglor, trots den vackra
fullmånenatten. Åkte hemåt inte alltför sent och tackade och lämnade av Stig.

Lördag morgon var vindstilla, några minusgrader och inte ett moln på himlen.
Lyssnade på Naturmorgon där mitt svar på naturfrågan, nämligen dubbeltrast,
lästes upp. Innan frukost åkte vi till Mattön och gick en runda i krasande snö.
Få trumningar och ingen vitrygg. Däremot en förmodad gråspett på långt håll.
På tillbakavägen träffade vi Peter Berglin och en annan bekant, Curre på
AviFauna. Man ska inte vara ute så tidigt när man lyssnar på hackspettar fick
vi höra.



Frukosten serverade vi oss själva på vindsvåningen och packade med lite fika
också. Sedan var det dags för avfärd. Vi hade bestämt att åka och besöka min
kusin Carl-Johan Cronstedt på Fullerö Slott utanför Västerås och just titta på
dubbeltrastarna i parken, som jag berättat om på Naturmorgon.
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De övervintrar tack vare alla mistlar på de gamla lindarna i alléerna.
Därigenom sprider de också misteln genom att äta bären. Vi såg tre stycken
men de är rätt skygga och försöker gömma sig högt upp bland mistlarna.
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Vidare till naturreservatet Asköviken och fika vid Lövstapumpen. Ingemar
hittade en varfågel och vi såg lite annat också. Området är jättefint och flera
fick mersmak, speciellt när jag berättade om spelande dvärgbeckasiner där i
slutet av april.

Vi tog nu adjö och åkte hem via Kvicksund och Norrköping. I Linköping
fortsatte två bilar till Säbyviken där Lars hittade den rödhuvade dykanden
bland tusentalet andra änder. Trötta, lyckliga och nöjda kom vi hem.

Antecknat av Gunilla Wetterling


