En

man

LENNART JOHANSSON

med

sinne
för

holkar
LENNART JOHANSSON

Intresset för fåglar kan ta sig olika uttryck. Många
fågelskådare far land och rike kring för att i sina
listor kunna kryssa av någon felflugen raritet, andra
ägnar veckor åt att årligen inventera områden för
att studera fågelbeståndens förändring över tid. En
del nöjer sig med att stillsamt betrakta besökarna
vid fågelbordet utanför köksfönstret. Det senare har
utvecklats till succén ”Vinterfåglar inpå knuten”
då tusentals entusiaster under några vinterdagar
artbestämmer och räknar gästerna vid matningen.
En annan kategori av fågelvänner, som jobbar mer
i skymundan, är holkbyggarna – Leif Lindström
i Alunda är en av dem.

Med en teleskopstång kan
Leif hänga upp eller ta ned
holkar utan att klättra.
FOTO: BODIL LINDSTRÖM
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eif är uppvuxen och bor i Alunda.
Tidigt fick han ett stort intresse för
naturen med fåglar och andra djur
och så småningom jakt. Redan innan han
kunde läsa, kände han till namnen på alla fåglar i fågelboken som han hade fått i present.
Den är i dag en sliten klenod, där pärmarna
saknas och sidorna är tejpade. Genom den
lärde han sig de olika fågelarternas utseende,
flykt och sång samt hur de byggde sina bon
och var de häckade.
Varje vår kom stararna och sjöng i de stora
träden runt husen vid Ingvasta, där han bodde
som barn. Att tillverka och sätta upp holkar
till fåglarna var en naturlig syssla vid gården.

Leif Lindström
med sin barndoms
väl tummade fågelbok.
FOTO: LENNART JOHANSSON

Förvånade
kattuggleungar
betraktar kameran
i holköppningen.

FOTO: LEIF LINDSTRÖM

Hans Strand demonstrerar hur
man sågar ur en holk med
motorsåg. FOTO: LEIF LINDSTRÖM
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Förvånade
kattuggleungar
traktar kameran
holköppningen.

I Alunda drev hans mamma en kiosk, och när
Leif i skolåldern hjälpte till att packa upp
frukt, föddes idén att göra fågelholkar av det
fina argentinska virket i lådorna som äpplena
levererades i.

Ungdomsledare
I början av 80-talet var Leif ungdomsledare
i Friluftsfrämjandet i Alunda. Då gjordes ett
studiebesök med barnen hos kronojägaren
Hans Strand i Lejdet, Stavby. Han visade hur
han gjorde fågelholkar av naturstam, vilka
urholkades med motorsåg och försågs med
tak och botten av brädor.
Leif började sedan tillverka holkar med
den tekniken, men det var svårt att karva
ur centrum av trädstammen med svärdet
på motorsågen, och misslyckandena blev
många. I slutet av 1990-talet provade han
andra tekniker.
Han klöv träkubben och urholkade sedan
varje halva med motorsågen, innan han limmade och skruvade samman dem igen. Det
var enklare att göra holkar på detta sätt och
1997 satte Leif upp målet att tillverka och
sätta upp 25 holkar per år. Hittills har han
hunnit med cirka 600 stycken!

Gran och tall bäst

Holkarna tillverkas i huvudsak av urholkad
frisk naturstam. De flesta träslag fungerar bra,
men lättast att arbeta med är kvistfria delar
av gran och tall. Många detaljer och finesser
har vuxit fram genom erfarenheter under

FOTO: LEIF LINDSTRÖM

Holkar, stora och
små, utformade
för olika fågelarter.
FOTO: LEIF LINDSTRÖM

åren. Holkarna målas med träolja, dels för
att minska sprickbildning när den utsågade
holken torkar, dels för att motverka röta.

Inte en spik i träden

Ett problem är upphängningen av holkarna.
Att spika i andra markägares träd är helt
fel, eftersom en invuxen spik i stocken kan
förorsaka skada på maskiner och virke. Olika
metoder har testats och en enkel klyka av
ene har visat sig fungera bra. Med hjälp av ett
teleskoprör kan han stå på marken och montera upp eller ta ner holken för att rensa den.
En annan enkel metod att hänga upp holkar är
med ett vädertåligt snöre runt trädstammen.
De flesta holkar behöver inte sitta högt, ett
par meter upp är tillräckligt. Väderstreck
verkar inte ha någon betydelse för fåglarna
men holkar som sitter på norrsidan av en
trädstam torkar inte upp lika bra efter regn
utan murknar snabbare. Rena sollägen är
mindre lämpliga, då det kan bli mycket varmt
för fågelungarna i holken.

Fåglar inte så kräsna
Själva tillverkningen av holkarna är en stor
del av nöjet: att prova att göra dem på olika
sätt och anpassa dem till olika fågelarter.
Holkens storlek och ingångshålets diameter
har betydelse för vilka arter som kan bo
i holken. Fåglarna är ofta inte så kräsna, men
för att utestänga till exempel talgoxe till
förmån för svartvit flugsnappare, kan hålet
göras så litet (28 mm) att talgoxen inte kan
komma in. Runt ingångshålet monterar Leif
en ring av ståltråd för att hindra hackspettar
från att hacka upp hålet och plundra holken
på ägg eller ungar.
Några arter, till exempel göktyta, häckar
sent och för att gynna dem kan man stänga
för ingångshålet fram till omkring den 10 maj,
då många andra arter redan är igång och ruvar
sina ägg. Trädkryparens holk skall ha ingångshålet nära intill trädstammen, eftersom den
inte flyger in till holken utan kryper in från
trädstammen.
Taken på holkarna är försedda med
skyddande takpapp samt gångjärn, så att
man kan rensa holken men även titta i den
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Leif besöker kontinuerligt holkarna för
att undersöka innehållet och han har upprättat listor på dem han har tillverkat. En liten
plåt på lockets insida visar holkens nummer
och årtalet när den tillverkades, till exempel
35-16, som betyder nr 35 år 2016. För att veta
var de sitter gör han en kort lägesbeskrivning
samt noterar GPS-positionen för de flesta holkarna. I listorna noteras fortlöpande resultatet
av häckningen.
Med hjälp av en
klyka av ene kan
holken hängas upp
utan att man spikar
i trädstammen.
FOTO: LEIF LINDSTRÖM

under häckningen. Fåglarna verkar inte bry
sig om att man öppnar taket utan många
ligger tryggt kvar och ruvar. Nykläckta ungar
sträcker på halsen och tigger mat med öppna
gap. Leif har en kamera på teleskopröret och
med den kan han, i holkar med tillräckligt
stort ingångshål, ta bilder på ugglor, knipor
och andra hyresgäster.

Holken värdefull även vintertid
Många fåglar söker nattkvarter i holkar som
skydd för rovdjur, kyla, vind och snö. Det
är spännande att gå ut med en ficklampa
i vinternatten, lyfta på locket och kika ner
på uppburrade talgoxar, blåmesar och andra
övernattare, som tryggt ligger kvar och kikar
på en med sina pepparkornsögon.

Behöver holkarna rensas?
Många undrar om holkarna måste rensas varje
år. Svaret är att för fåglarnas del spelar det inte
så stor roll, men för holken har det betydelse
då gammalt bomaterial håller fukt, som bidrar
till att holken ruttnar snabbare.
När en holk rensas och torkar ur, försvinner samtidigt en massa parasiter som till
exempel fågelloppor. Att rensa holkar är ju
också en del av nöjet och man ser då också
om det har varit några hyresgäster under året.
Av holkens innehåll lär man sig efter ett tag
att se vilken art som troligen har häckat där.
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Talgoxe vanligast
Talgoxen är den som oftast bebor holkarna,
följd av blåmes, stare, nötväcka, knipa och
svartvit flugsnappare. Andra arter, som lite
mer sällan häckar där, är ugglor, storskrake,
göktyta, trädkrypare, tofsmes, skogsduva
och grå flugsnappare med flera. Det är inte
bara fåglar som gillar holkarna. Getingar och
humlor är vanliga hyresgäster. På senare år
har även den stora bålgetingen haft sitt bo
i holkarna. Ekorrar kan bo och föda sina ungar
där. Fladdermöss hänger ibland i taket under
dagen och de har även fött ungar i någon holk.
Större djur, som mård och mink, har också
påträffats, men om de har haft några ungar
där vet inte Leif.

Förändrat landskap
Landskapet har förändrats under de senaste
50 åren. Vid promenader i skog och mark blir
man snart medveten om att det är ont om
naturliga boplatser för hålbyggare. Det moderna skogsbruket medför liten variation av
såväl trädslag som träd av olika ålder. Träd med
litet ekonomiskt värde huggs ned och städas
bort. Mycken åkermark, inägor och små åkrar
har planterats med skog. Täckdikning har
gjort åkrarna större på bekostnad av mångfalden av växter, fjärilar och andra insekter
i dikesrenarna. Växelbruk och boskapens
bete har förändrats och trädens antal
i beteshagarna är starkt begränsat genom
EU-riktlinjer.
Leif understryker att hans hobby har givit
honom stor glädje med vistelse i naturen
och vetskap om att han hjälper sina vänner
fåglarna med bostad!
Lennart Johansson

