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Söndagen den 11 april 2011 i strålande solsken besökte en studiecirkel Hävringe. Temat
på cirkeln är olika fågellokaler och dess fågelarter. Vi var 12 förväntasfulla skådare som
gick på vår hyrda båt, Langesund, som ligger förtöjd i Femöre fiskehamn i Oxelösund.
Avfärd var kl 07.00. 

Siste deltagare kommer några minuter efter alla andra, men ändå inte för sent på
något vis. Båten avgick tidsenligt kl 07.00. Nu väntade ca 1 timmes båtfärd innan land-
stigning på Hävringe var möjlig. Under färden ut i lätt medvind kunde redan nu en del
fågelarter räknas in, storlom, ejder, skäggdopping, tordmule mm hamnade i dagens
artlista.





Strax innan Hävringe så blir vi omkörda av lotsbåten, nu ser vi Hävringe och pulsen
stiger. Vad finns det härute denna dag.

Redan innan vi ens landstiget så har vi kunnat njutit av fler arter som är karaktärs-
arter för Hävringe. Tobisgrisslor i hundratal och flera skärpiplärkor flyger runt oss när
vi går in i hamnen på Hävringe.



Inne i hamnen så lägger Langesund till vid gästbryggan och vi samlas i hamnen för
genomgång hur vi skall lägga upp dagen här ute.

En av stigarna upp till lotsvillan och fyrbåken används av oss, vi bestämmer att vi skall
ha vår samlingsplats på sol och läsidan av lotsvillan. Ett förväntasfullt sorl går genom
deltagarna när vi vandrar upp för backen och för de som aldrig varit här ute tidigare så
är varje steg spännande. Vad finns här? Efter det att ryggsäckar har lämnats av här
så beger vi oss ut i samlad trupp för en första genomgång av Hävringe, detta för att
de som aldrig varit här förr skall få veta var och hur man kan röra sig här. Vi vandrar ner
på nedsidan av lotsvillan vid ett av öns kärr. Direkt så får vi höra en domherre och även
kungsfågel. Vi stannar till efter det att vi passerat ett av husen på ön och börjar
spana ut över vattnet. Nu ser vi åtskilliga ejdrar, tordmular, tobisgrisslor, småskrakar,
gravänder mm. I en liten enbuske så hoppar det en kungsfågel, så Per F sätter sig vid
den och fotograferar.



Vandringen går vidare ut mot det yttersta huset, Wennersten som det heter eller
rättare sagt de som äger det. Nu hör vi även en del rödhakar, järnsparvar, koltrastar,
rödvingetrastar och taltrastar. En morkulla flyger upp och visar sig fint i luften. Vid
Wennersten så samlas vi för gemensam skådning ut över det öppna havet, snart nog
så hittas det en kustlabb av mörk fas.



Vi vandrar sedan vidare ut mot den yttersta udden för att få en annan vinkel /slippa
motljuset för att kunna studera av ejderflockarna som ligger här.



Vi vandrar så sakta tillbaka mot våra ryggsäckar för magen börjar kalla på uppmärk-
samhet. Under promenanden upp mot lotsvillan så ser/hör vi bl.a. hämpling, ängspip-
lärka, större hackspett, dubbeltrast, björktrast mm.

Efter påfyllning i magarna så började den mer fria skådningen. Ensamma eller i små
grupper beger vi oss nu ut på upptäcktsfärder på ön. Tyvärr inte så mycket rastande
fågel på ön, men en hel del att titta på i vattnet runt Hävringe. Ett av de mer spän-
nande och roliga fynden denna dag var en trädkrypare samt två kustlabbar, en ljus fas
och en mörk fas, som höll till runt ön och blev väl betittade av oss. Efter ett tag så
börjar vi att kolla om det är något sträck av sjöfågel, tyvärr enbart några storlommar
och någon smålom drar mot NO. Vi finner ändå roliga saker på vattnet och flygande
omkring, en flock om 21 sjöorrar samt några sillgrisslor höjde upp artlistan för dagen
på Hävringe. Klockan 13.00 så blev det avfärd från Hävringe. Alla nöjda och glada trots
att artrikedommen och antalet fåglar på ön varit något begränsad, men strålande sol
och svag vind från N gjorde dagen till en skön utflykt. Vi summerade artlistan för da-
gens besök på Hävringe, vi kunde då konstatera att vi sett 63 arter, vilket får anses
som godkänt med rådande vädersitaution. Dagarna innan hade det blåst kulingvindar
från N eller NV vilket inte på något vis gynnat insträckande fåglar från söder. Vi landar i
Oxelösund kl 14 och var och en beger sig hemåt.



På följande sidor visas en del bilder från dagens besök på Hävringe.














