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Vårfåglar

Bygg en holk
Närtuna. Hjälp en bevingad själ att sätta bo så
får du gratis underhållning hela våren.
Text: Åsa Forsberg
Foto: Måna Jonsson Roos

Rätt spik. Bröderna Nilsson sätter upp sina
holkar med aluminiumspik som är snällare
mot både träd och en eventuell sågklinga.

Byggsatser. I ladan på gården ligger färdigsågade delar till olika typer av fågelholkar
klara att skruva ihop.

varsin favorit. Ludvig Nilsson bygger mest
starholkar medan Tobias Nilsson snickrar åt
göktyta. Båda bygger även små mesholkar.
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D

e senaste åren har de fågelskådande bröderna Tobias och
Ludvig Nilsson satt upp ett par
hundra holkar i Närtuna socken
som ett eget naturvårdsprojekt.
– Jag ringer runt till markägarna och frågar om jag får sätta upp holkar hos dem. Det
är en väldigt fin bygd här. En del uppskattar
det medan andra bara låter mig härja. Det är
ju inget större ingrepp i någons mark, säger
Tobias Nilsson, styrelseordförande i Roslagens ornitologiska förening.
Han visar in i pappas snickeriverkstad
på Stora Häraldshamra där Ludvig Nilsson
jobbar koncentrerat med att skruva ihop en
holk till sin favoritfågel staren.
– Staren är väldigt ortstrogen och kommer
ofta tillbaka till samma holk år efter år.

Tobias Nilsson har en annan favorit:
– Göktytan. Den är jag galen i. Det är en
brunspräcklig hackspett, en tropikflyttare,
som inte kan hacka ut sina bohål själv. Den
är ovanlig och svår att få in i holk till skillnad från Ludvigs starar. Han hinner knappt
sätta upp sina holkar innan det är fullbelagt.
– Och holkarna behöver inte vara så snygga. Det är viktigare att de kommer upp, säger
Ludvig Nilsson.
Båda brödernas favoritfåglar tillhör två
missgynnade arter. De senaste 40 åren har
både antalet starar och göktyta mer än halverats. Områdena kring Stora Häraldshamra

Så bygger du en
egen holk!
Allt om Roslagen ger dig
Bröderna Nilssons bästa
tips.

Sätter bo. Trädet har fällts men holken där stararna har tillbringat vår efter vår under flera år
ska upp igen. Varje år hjälper de fågelskådande bröderna Ludvig och Tobias Nilsson naturen på
traven genom att sätta upp fågelholkar i Närtuna socken.

■■Kattugglan tacksam holkgäst i Roslagen
De som vill slippa mygg i sommar rekommenderas att bygga holk åt svartvit flugsnappare (eller fladdermus).
Staren är jättebra på att härmas. De kan låta
som biltutor, kyrkklockor, dörrgnissel och
ringsignaler från mobiltelefoner.
Rödstjärt är vanlig i Norrtälje stad och trivs
i holk.
Kattuggla är en tacksam holkgäst i Roslagen.
Den vanligaste holken som finna att köpa
färdig är mesholk, med ett litet ingångshål.

På internet kan man köpa fågelholkar med
inbyggd kamera som gör det möjligt att följa
fågelfamiljen via datorn.
Göktytan vill gärna ha grovt spån i botten
av sin holk. Den släpar inte in något själva i
holken, till skillnad från staren som samlar
fjolårsgräs och annat material till sin boning.
Holkarna bör städas ur varje höst för att bli
kvitt eventuella parasiter. Handskar på!
Under vinternätter fungerar holkarna som
värmestuga och vindskydd för flera fåglar.

utgör till stor del det som bröderna kallar
”betesmark i skogsbygd” och där trivs favoritfåglarna extra bra.
– Sätter man i stället upp holkarna i skogen
kan man få in talgoxe, svartvit flugsnappare, blåmes eller rödstjärt. Har man jättetur
kan man även få in svartmes eller utpräglade barrskogsfåglar som tofsmes och talltita som helst hackar ut sina hål själva i döda
träd, tipsar Tobias Nilsson.

– Läs på om du vill ha in någon speciell
fågel i holken. Talgoxen är inte så noga, den
flyttar in i nästan vilken holk som helst, men
andra fåglar har mer specifika krav. Göktytan vill till exempel ha en djupare ingång för
att känna sig trygg, säger Tobias Nilsson som
anser att holkarna inte behöver sitta så jättehögt upp i träden.
– Det är bättre att ha dem i huvudhöjd så
man kommer åt att städa dem på hösten.

Bröderna har ett par enkla tips till den oerfarne holkmakaren.
– Sätt holken med hålet mot öster, mot
soluppgången. Efter en kall natt vill fåglarna mötas av sol och värme när de stiger upp,
säger Ludvig Nilsson.

En sittpinne på holken kan se gulligt ut men
får tummen ner av bröderna Nilsson som
även bygger holk åt mesar och kattuggla.
– En sittpinne eller någon slags balkong
är som gjort för predatorer som ekorrar och
större fåglar som vill plundra boet, säger de.

1. Fundera ut vilka fåglar du
vill ha in i holken. Olika arter
vill ha olika stor holk.
2. Såga ut två likadana gavlar, en baksida, en botten,
ett tak, en framsida och en
längre fästbräda.
3. Borra hål i framsidan för
”din” fågelart. Se mått intill.
4. Spika ihop sidorna mot
bakstycket, spika in botten

Tidig vår är en bra tid att sätta upp holkar. Det är nu flyttfåglarna återvänder efter
att ha tillbringat vintern i främmande land.
Att det i dag är ont om döda, murkna träd i
skogarna gör det svårt för fåglarna att hitta
naturliga bohål.
– Det behövs många holkar för att kompensera de gamla hålträden, säger bröderna.

Ludvig Nilssons favoritfågel flyttar in i början av april. Den är ortstrogen och har den
väl hittat en favoritlya så återkommer den
gärna till samma holk flera år i rad.
– Starar är kul att följa och lätta att få syn
på. Man kan med fördel sätta upp en holk i
trädgården. De har en spektakulär matning
när föräldrarna kommer med ett stort knippe skalbaggar och larver till ungarna. Man
kan komma dem ganska nära, säger han.
Tobias Nilssons favorit kommer i slutet av
april och städar och bökar lite i holken innan den flyttar in.
– Jag brukar ha max 2-3 häckningar per år.
Så sällsynta är de, säger han.
– Ju mer man lär sig om fåglarna desto roligare är det. Det finns inte så många naturliga boplatser kvar till fåglarna längre. Då är
det kul att hjälpa dem, säger Ludvig Nilsson.
– Det är en spännande process som sker en
så liten del av året. När man ser fågelungarna titta ut känner man sig nästan lite delaktig i tillkomsten av de små liven, säger Tobias Nilsson.

mellan sidorna, spika på
taket och fästbrädan.
5. Holkens framsida bör vara
öppningsbar. Förborra och
spika fast framsidan endast
i överkant. Håll nederkanten
stängd med en sned spik.
En holk består av två gavlar,
botten, framsida, tak och en
längre fästbräda.

Arternas önskemål:

Önskad hålstorlek och invändigt djup från hål till botten:

Mesar: 2,8-3,2/15 cm
Flugsnappare: 3/ 15 cm
Stare: 5/25-35 cm
Göktyta: 3,5/30 cm
Rödstjärt 4/10 cm
Kattuggla: 15/50 cm
Mesen vill bo trångt, göktytan
vill bo tryggt och staren vill bo
rymligt.

Sök mer information på Roslagens ornitologiska förenings hemsida: www.rofnet.se

