
 
 

AOK:s 
Vårprogram 

2019. 
 

 
Februari / mars . Kungsörnsinventering. 
En återkommande programpunkt där vi bevakar möjliga platser där kungsörn borde 
ha möjlighet att trivas. Spelflykt i slutet av februari och tidig mars är vad vi letar efter 
men alla observationen av rovfåglar är av intresse. Inga datum satta ännu men sista 
helgen i februari och de två nästkommande helgerna är de troliga, vädret styr val av 
dag-ar vilket vi kan bestämma tidigast torsdagen före aktuell helg. Räkna med 
inventeringstider som tidigare år, dvs mellan kl 10-14 och område som för oss är 
intressanta är nordöstra Aneby k:n/norra och östra Eksjö k:n. 
Rutiner kring inventeringen, och lämpliga platser, kommer i samband med att det 
börjar närma sig. 
 
Februari / mars. Ugglor. 
Våren 2018 hördes väldigt lite ugglor, 
dags för att ändra på detta. Det är bara 
att ge sig ut på kvällarna till lämpliga 
områden och med lite tur kan man ju 
även få höra någon av våra lite mer 
ovanliga ugglor. Platsombud för tips 
eller samåkning är: 
Aneby. Mats Thorin. 070 2 628 798.  
Eksjö. Håkan Sterner. 070 5 721 026. 
Tranås. Anders Ring. 070 3 544 772. 
 

 
Sitter någon lappuggla i våra skogar. HST.

 
Tisdagsklubben. 
För de som har möjlighet att vara med vardagar så finns här en möjlighet att delta. 
En planerad utflykt är att besöka en pilgrimsfalkshäckning. Information om aktiviteter 
skickas via ”Whats upp” eller i vårt forum på hemsidan och det kan vara andra dagar 
än tisdag. Information går även att få via telefon till Mats Thorin. 0702628798 eller 
Håkan Sterner. 0705721026. 
 
 

 
 

14-Mars Bildvisning. 18:30 
Kamerorna smattrar när vi är iväg på våra resor, större turturduva / 
trädgårdsträdkrypare / kejsarörn mm, bilder finns i överflöd så ta med dina alster. 
Vi träffas i nya klubblokalen och fikar som vanligt för en tia. 
 
 



 

30-mars. Garphyttan. 
Förra våren besökte vi vid Garphyttans 
nationalpark. I år förlägger vi resan lite 
senare med förhoppning om att 
spettarna är igång och hävdar revir. En 
liten tanke är även att åka riktigt tidigt 
på morgonen för att kanske kunna 
lyssna in en slaguggla eller någon 
annan uggla. Vi återkommer med 
detta, vädret får styra evenemanget. 
Anmälan 27 mars till Björn Malmgren 
för samåkningsplanering om du vill 
följa med 0705654833. 

        Vitryggig hackspett, fjolårets dragplåster. Bk 
 
 

 
 

25-April. Nya Hyllingen Soffan 18:00. 
Ett år har gått och nu besöker vi åter Hyllingen för att se utfallet av restaureringen. Vi 
träffas vid soffan och vår guide blir Mats Thorin som tar oss med på en rundtur i 
området.
  
Slutet av april och maj. Ringmärkning. 
Som tidigare årbedriver klubben ringmärkning vid Ralångens fågelstation. Det är ett 
ypperligt tillfälle att lära sig mer om svårbestämda fågelarter och det rör sig då 
företrädesvis om olika tättingar. 
Beroende av väder sker detta lör. eller sön. Vill du vara med och hjälpa till vid 
ringmärkning, ring Mats Thorin. 0702628798. 
 

 
Mindre flugsnappare och dvärgsparv. M Thorin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-Maj. Big sitt. 04:00-14:00 
Bästa platsen i Småland 2018 blev Ingarpasjöns strand så nu är det upp till bevis. 
Det gäller att tänka till, välja en plats där man kan få med både fåglar från skogen, 
jordbrukslandskapet, våtmark och urban miljö. Samtidigt bör man ha goda 
möjligheter att hålla koll på sträckande fågel, tiden på året är ju perfekt för att vad 
som helst skulle kunna dyka upp. Tålamod, en stor matsäck och trevliga kamrater 
rekommenderas. Ställer du/ni upp anmäler du/ni detta till Mats Thorin.       
0702628798. 
 
11-Maj. Ölandsresa. 
En bra tid för tidiga rariteter och mycket fågel. Vi besöker Öland och ser om vi kan 
hitta något spännande. Anmälan till Peter Hörenius 8/5 för samåkningsplanering. 
0702304198. 
 
 
 
 
6-Juni. Ölandsresa. 
Vi besöker Öland och tittar på det som 
finns på morgonen. Första veckan i 
juni brukar vara bra för felflugna 
rovfåglar och när (om) termiken startar 
sätter vi oss för att invänta dem. 
Sibyllas / Möckelmossen är väl bra 
alternativ för detta och vem vet vi 
kanske även kan hitta någon liten 
ovanlig gräshoppa. Anmälan till Björn 
Karlsson 3/6 för samåkningsplanering. 
0706070321 

 
Örnvråk, är det dags nu? BK

 
 

 
 
Juni. Nattfjärilar. 
Vi tänder åter upp våra lampor någonstans i skogen. Programpunkten håller vi öppen 
då den är väldigt väderberoende, men håll utkik i vårt forum, det lär bli någon varm 
natt i juni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBS! 
 
Medlemsavgift 2019. Vuxen 100: - Barn 50: - Familjemedlem 10: - 
Klubbens plusgiro är 86 00 61-1 
 
Håll dig uppdaterad på klubbens välbesökta hemsida www.hoglandsobsar.se.  
Du rapporterar väl in dina observationer på artportalen? www.artportalen.se/birds/ 
Adressändringar skickas till Peter Höreniuspeter.horenius@gmail.com 
  
  
 

 
                                                   Härfågel i Hullaryd.    P.Hörenius 
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