
Fågelholken
Holken är avsedd för småfåglar (hålets diameter = 32 mm). Holken kallas även för mesholk
och där trivs förutom alla mesar, även flugsnapparen och pilfinken.
Holken är tillverkad av ohyvlat granvirke med öppningsbart framstycke som möjliggör enkel
rensning av holken. Hålet omges av en holkring av plast som skyddar mot angrepp från
hackspetten. För att skydda mot röta är taket klätt med tjärpapp och ribban för uppsättning
av holken av tryckimpregnerat trä.
Holken är tillverkad av medlemmar i Arboga Fågelklubb.

Uppsättning av en holk
Fågelholkar bör sättas upp under den kalla årstiden, helst under senhösten eller vårvintern.
Undvik i alla fall savningstiden och sommarens kådflöde.
Att sätta upp en holk i sin trädgård är också ett trevligt sätt att locka till sig småfåglar under
sommarmånaderna. Dessutom kan man bli av med en hel del besvärliga skadedjur och
insekter. För exempelvis ett flugsnapparpar går det åt ca 15000 bytesdjur för att föda upp en
kull ungar.
Något att tänka på när du ska sätta upp din holk är att om du sätter upp den i skogen, eller
på ett område som du inte själv är ägare till, så måste du fråga markägaren om tillstånd, och
spikar du i ett träd som så småningom ska bli till virke så bör du helst spika fast holken på två
utskjutande grenar vid stammen, eller hänga upp holken i en grenklyka. Du kan också surra
fast holken med någon typ av järntråd eller nylonlina.
I vilket väderstreck holken vetter mot bryr sig inte fåglarna om. Däremot är en placering i
skugga (undvik att sätta upp holken på en solbelyst plats) och höjden över marken viktig för
de olika arterna. Holken placeras 1,5 – 5 m över marken och den lägre höjden kan användas
där det inte finns katter som kan störa fåglarna.
Då de flesta fåglar är revirhävdande bör holkarna sitta på minst 20 m avstånd; undantaget är
pilfinkar.

Hur sköter jag holkarna?
Rensning eller inte diskuteras ofta. Undersökningar visar att holkar som har bomaterial kvar
på våren utnyttjas mer än de rensade. Men med tanke på reproduktionsresultatet, på att
döda fågelungar kan ligga kvar och på att loppor och löss lever i gammalt bomaterial m m, så
rekommenderas varmt att du ser till och rensar dina fågelholkar, helst på vårvintern, annars
på hösten.
Lägg gärna in lite mossa, skägglav, torrt gräs, murket trä, såg- eller kutterspån e d. Tänk på
att fåglarna ska få goda livsbetingelser och trivas i dina holkar!
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