Världens största fågelholk?
PETTER HALDÉN

Det är frestande att tro att detta är världens största fågelholk, närmare 500 bohål! Xinjiang, Kina
maj 2011. FOTO: PETTER HALDÉN

Holksäsongen är här, och för att vidga
perspektiven över vad som egentligen är
möjligt, vill jag dela med mig av en magnifik
holkupplevelse som jag hade under en resa
i Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina i maj
2011. I Xinjiang, liksom i andra delar av Centralasien, domineras landskapet av gräsmark
och med därpå följande djuruppfödning.
Frodigheten bestäms mycket av nederbörden,
som i allmänhet understiger 400 millimeter
per år. Stora områden är betydligt torrare
och lämpar sig inte för bete. Förutom ringa
nederbörd är massförekomst av gräshoppor
ett bekymmer för djuruppfödarna eftersom
de äter, tja, gräs. Alla som sommartid vandrat över en centralasiatisk stäpp slås av hur
mycket gräshoppor det är, 10−20 stycken
flyger upp vid varje fotisättning. Nederbörden
kan man inte göra något åt, men i Xinjiang

har bönderna kommit på ett sinnrikt sätt att
bekämpa gräshoppor med naturliga fiender,
nämligen rosenstarar! Den enorma rosenstareholken av tegel på bilden har en långsida

”Jätteholkarna” för rosenstarar fotograferades
i trakten av den röda punkten på kartan.
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Rosenstarar vid bohål i en blockrik vägbank. Xinjiang, Kina maj 2011. FOTO: PETER SCHMIDT

om ungefär tolv meter och en kortsida om
cirka fyra meter. Antalet möjliga bohål i denna
byggnad uppgår till i runda slängar 500. Vi
såg denna typ av byggnad/holk på flera ställen
under vår resa. Rosenstarar är kolonihäckare
och kan förekomma i många tusen par på ett
och samma ställe. På platsen med jätteholken
fanns inga rosenstarar vid vårt besök i mitten
av maj. De befann sig på lägre höjd och hade
inte inlett häckningen på den här platsen
ännu. Det hade däremot ett par stensparvar
som verkade trivas. Vid ett senare tillfälle
under resan såg vi dock en stor koloni med

tusentalet rosenstarar som häckade i en vägbank av makadam. Vi noterade också under
vårt besök flera stora flockar med rosenstarar
som ännu inte inlett sin häckning. Den största
var på drygt 50 000 fåglar!
Någon motsvarighet är förstås inte möjlig
i Sverige, men varför inte sätta upp ett par
extra flugsnapparholkar i trädgården i vår, så
slipper du kanske ett eller annat myggbett?
Hur jag så säkert kan veta att det är en
rosenstareholk? Vi hade glädjen att ha Xinjiangs ende professor i ornitologi, Ma Ming,
som guide på resan!

Genom att bygga de jättelika holkarna bedriver man ett slags biologisk bekämpning av gräshoppor,
som utgör en viktig föda åt rosenstararnas ungar under botiden. FOTO: PETTER HALDÉN
En komplett reserapport kan läsas här:
http://club300.se/Files/TravelReports/Trip%20report%20Xinjiang%20121113m.pdf
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