
Holkstädning del 2 2022-01-23 
 
I söndags, 23/1, var det dags att slutföra den städning av pärluggleholkar som påbörjades i 
november förra året. Det fanns nämligen några stycken kvar som vi inte hann med vid det 
tillfället. Tyvärr var tiden lite för knapp så två holkar, längs Brattforsvägen, får vänta på sin 
tur till senare i år. De sex holkar, som återstod utmed Ryssvägen, blev dock städade som 
planerat samt att vi satte upp en holk på en helt ny plats. Sammantaget hänger det i nuläget 
elva holkar längs denna väg. 
 
Hur såg det då ut på insidan av holkarna vid öppnandet? 
 
Två holkar kunde vi snabbt konstatera var helt orörda. Spånet var torrt och det fanns inga 
tecken på fågelverksamhet. 
 
I tre av holkarna har nog vår vän talgoxen varit framme. I respektive holk, ovanpå spånet, låg 
ett tjockt lager med mossa. Invävt i denna fanns ett fint växtmaterial samt gråa, grova 
hårstrån. En bobal hade också inslag av små, svarta fjädrar men även något som påminde om 
fårull. Det gick tydligt att se bogropar i mossan. Här har nog både ägg och ungar haft det 
varmt och skönt. 
 

 



   
 
I en holk var hela spånlagret fruset, ända ner till botten. Det såg ut som om det frusit i 
omgångar för färgen växlade mellan ljust och mörkt. Mikke fick hacka loss det. I samband 
med det frigjordes ett material, runt som en boll. Vi petade isär "bollen", som visade sig 
innehålla bl a havre och solrosfrön. Del av en talgboll eller föda som lagrats i holken och 
successivt blandats med spånet? Vi kliade oss i huvudet men blev inte så mycket klokare. 
 

  



Det var som alltid härligt att få tillbringa några timmar i skogen med fåglar och fint 
sällskap. Nästan vindstilla och någon plusgrad bidrog också till att vi for hem nöjda med vårt 
uppdrag. 
 
Vilka vi var? Jo, Daniel Brehmer, Maria Barkell, Mikke Brännström samt undertecknad. 
 
Vid pennan 
Ewa Thelén 
 


