Garphyttan 10 februari 2018.
Att åka på hackspetts safari var något som klubbens medlemmar gillade, vi blev hela 16 personer som följde med på resan till Garphyttans nationalpark. Efter att vi vid 8-tiden hade
parkerat våra bilar, vandrade vi upp till fikaborden vid Lövängen. Detta kom sedan under
dagen att bli våran basstation, härifrån utgick vi när vi sedan vandrade runt på de olika vandringslederna i nationalparken. Det är vid Lövängen som man har satt upp stora stycken med
talg för hackspettar och andra småfåglar.

Vi hade nog bara stått
där i 10 minuter när
AnnCharlotte upptäckte
en födosökande vitryggig hackspett, vilken
kanonstart vi fick på
resan.
Den visade sig vara
mycket samarbetsvillig
så alla han se fågeln innan den flög i väg.
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Nu intog vi dagens första fika, och hela tiden hörde vi och såg hackspettar i träden runt oss,
det är verkligen gott om hackspettar på denna lokal.
Vi observerade även en mindre hackspett, och rakt över fikaborden kom en orre flygande.

Efter ett tag så bestämde sig några för att gå en sväng upp mot Skomakartorpet, längs med leden var det några av oss som fick en snabbobs på sparvuggla. Här uppe i granskogen fick vi
åter syn på den vitryggig hackspetten, nu var den något närmare och kamerorna smattrade på
för fult.

När vi kom tillbaka till Lövängen så fick vi veta att Bernt hade haft en gråspett i trädtopparna
vid matningen. Den här gråspetten fick vi aldrig under dagen någon njutobs på, vi hörde den
trumma vid flera tillfällen, och såg den sittande korta stunder nere i skogen, lite surt.
Nu hade vi fått tips från en lokal skådare, att om man gick vägen upp mot den övre P-platsen så
kunde man ha chansen på den tretåiga hackspetten.
Det blev ett gäng som vandrade iväg, och ganska snabbt fick vi som var kvar nere vid borden en
signal om att de hade hittat den tretåige. Så vi gav oss i väg upp, så alla fick se den fint där den
födosökte i ett träd, det var en hane.
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Vid 14-tiden började det att snöa, och våra fikakorgar var nu slut, så vi bestämde oss för att åka
hem, alla var mycket nöjda. Det var inte någon större artlista vi hade fått i hop, den innehöll
bara ett 20-tal fågelarter. Men några av arterna var ju riktigt tunga, vi hade på 6 timmars skådning observerat sju olika hackspett arter, det kan inte finnas någon annan fågellokal i Sverige
som man kan göra det.
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