Jubileumsturen var 10:e gången gillt för Henriks lyckade
uggleturer på Djurgården.

Strax före 20:00 träffas åtta förväntansfulla uggleskådare på parkeringen vid Djurgårdsbrunns
värdshus. I norr kunde vi se hur kvällsdiset svepte in Kaknästornet, så lampljusen sköt ut som
olikfärgade laserstrålar i bästa Star Wars stil. Vädret var inte optimalt för ugglelyssning enligt
ledaren Henrik Waldenström men vi fick trösta oss med att det var ingen nederbörd i luften
och vinden inte så stark. Henrik startade med att visa deltagarna på de olika svenska ugglorna
ur en fågelbok med synnerligen vackra målningar signerade Lars Jonsson, en gammal
Farstabo. Därefter vidtog uppspelning av de olika ugglornas läten där vi främst koncentrerade
oss på kattugglan vilken numera är den enda häckande ugglan på Djurgården, även om de
flesta andra arter anträffats.
Färden startade i bilkonvoj mot Manilla där första stopp ej bjöd på någon uggla trots att
Henrik spelade upp hela lätesreportoaren på mobilen. Färden gick vidare västerut och nästa
stopp gjordes 20:30 under en gatlyktas sken. När kattugglehannens spelläte hördes från
mobilen svarar en hona svagt i NV sektorn. Honan låter höra ”klävitt” lätet och hon hörs allt
närmare den plats vi befinner oss på. 20:35 ser vi kattugglehonan komma inflygande och slå
sig ned i ett träd framför oss. Ficklampor riktas mot ugglan och flera i gruppen ser honan bra i
kikarna. Hon flyger iväg österut efter ca 1 minut. Tystnaden breder ut sig över nejden men
hav förtrösta meddelar exkursionsledaren ibland tar det ett tag innan ugglorna svarar på
uppspelningar. Henrik meddelar att nu har han kunnat visa kattuggla på alla de 10 turerna som
arrangerats hitills.
Helt enligt Henriks profetia börjar en kattugglehanne spela 20:53 i sydsektorn. Honan
kommer inflygande och tillsammans spelar de upp en fin duett med hannen basröst ”oho-ho
paus ho-ho-hooo” och honans ljusare ”klävitt”. Hanen flyger iväg och låter höra ”kvätt” lätet
vilket enligt Henrik kan tolkas som ett aggresionsläte. Nu är vi avslöjade och ugglorna bryr
sig vare sig om oss eller några härmningar mer. Efter en sån fin sångduett smakade det bra
med en kaffepaus som intogs vid lastkajen för varuintag till Rosendals restarang. Henrik

passade på att berätta om ekarna i kungliga nationalstadsparken som nu regeringen anser att
ekoparken ska heta.
Henrik ville därefter visa oss lappugglan och hökugglan på Skansen. Som avrundningen på
uggleturen besökte vi därför voljären på Skansen med både hökuggla och lappuggla väl
synliga. Tyvärr byggs berguvarnas bur om, så uvarna är flyttade till någon okänd plats, annars
hade det varit en självklar slutstation för exkursionen. Vi får hoppas att deltagarna under
någon kväll senare i vår får möjlighet att lyssna på den vilda uvhanne som flyger runt och
spelar nätterna igenom på Östermalm.
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