2022-09-07, Trävattna
Dagens vandring går lite vid sidan om allfartsvägarna , om man säger så ….
Samligs- och utgångspunkten är Gisslared i Trävattna, och vandringen blir en ca 4 km lång runda i
omgivningarna väster om Gisslared.
Vi börjar med att följa landsvägen västerut från Gisslared
genom ett lite öppnare landskap, för att därefter följa
skogsvägar genom gran-, tall- och blandskog, men också ta
oss ut i obanad terräng över kalhyggen (hanterbart och inte så
dramatiskt som det låter…) för att så småningom återvända
via Kvissle kraftverksdamm och åter till Gisslared.

18 pers som hänger på idag…. En strålande fin dag, om än lite
kyligt på morgontimmarna… (+ 3 grader vid sex-tiden…)
Björkarna börjar ta fram en del av sina gula blad nu, en hel
del fågel har också anträtt resan söderöver…. hösten är
nära… och det avspeglar sig så klart också i onsdagsgruppens
observationer

Spillkråka, korp, bofink, bergfink, gulsparv,
nötskrika, nötväcka, gröngöling, forsärla,
sädesärla, tofsmes och rödhake är en del av de
arter som setts eller hörts under dagens vandring.
Förutom växlingarna av biotoper i området, är
det också högst påtagligt, att här finns en diger
kulturhistoria. Tydligast kanske man märker det i
anslutning till ån Lidan som rinner genom

landskapet här. Det handlar om gamla bosättningar, spår
efter verksamheter som sågverk, kvarnar, kraftverk och inte
minst en väl bevarad ”Kvissle gamla valvbro” och mycket
annat….

Ur informationen vid den gamla valvbron
kan man bland annat läsa följande rader:
Ån Lidan som delar Trevattna i två delar,
har alltid varit av stor betydelse för traktens
befolkning. Den har under långa tider
lämnat kraft till ett flertal vattenkvarnar,
såsom Gullåkra, Nyarp, Gisslared, Kvissle,
Herrekvarn och Hendenetorps kvarnar, samt
sedan 1917 kraft till Kvissle kraftstation och
Gisslareds såg.

… men inte bara kulturlandskap, utan också fina fågelmarker…
Avslutningsvis
återsamling och kaffe i
solskenet på den här
fina stenmuren, som
omgärdar det som en
gång var trädgård runt
ett gammalt vackert
boningshus på Lilla
Gisslared, (som jag tror
att stället heter, och
som för övrigt varit
hemvist för en av mina
fantastiska mågar
under hans barnaår…)
//Evert

