
Inventering av pärluggleholkar 31 december 2020. Del två. 

På nyårsaftons morgon vid 08.30-tiden samlades en tapper skara på fyra personer för att åka ut i 
skogen. Gruppen bestod av Daniel Brehmer, Maria Barkell, Mikke Brännström och Ewa Thelén. 

Målet var att slutföra den inventering som påbörjades 5 december 2020. Vår runda består av totalt 
30 pärluggleholkar. I början av månaden kontrollerades 21 holkar, så det återstod alltså tio stycken 
denna dag. Differensen beror på att kontrollen av en holk startades upp under första besöket men 
avslutades på nyårsafton. 

Vädret var milt med några plusgrader och vinden nästan obefintlig. Det verkade vara goda 
förutsättningar för holkstädning men att det regnat mycket under hela månaden märktes av. Dikena 
var överfulla med vatten och även inne i skogen var marken vattensjuk. Jag var inte den enda med 
blöta strumpor vid hemkomsten. 



 
Vi bytte ut eller kompletterade sammanlagt fyra holkar. Tre holkar var av en äldre modell där regn 
hade trängt in och gjort att spånet i botten var fuktigt. En fjärde holk togs ner vid förra årets 
inventering och ny sattes upp nu. 

Tre holkar föreföll orörda och visade inga spår på någon aktivitet alls. 

I fem av holkarna fann vi lager av mossa och fint växtmaterial placerat ovanpå spånlagret. I flera av 
bolagren fanns också inslag av små fjädrar och dun. I en av holkarna hittade vi även en liten 
spyboll. Då vi dissekerade den bestod innehållet av små, små dunliknande fjädrar. Vi kunde inte se 
några ben. Kan en sparvuggla varit på besök? 
En holk blev aldrig inventerad förra året då det pågick jakt i området. Nu gavs tillfälle vilket vi alla 
tyckte var lyckat. Mossa, lav och växtmaterial hade fyllts på under några (flera?) år för tjockleken 
på bobalen var imponerande. I denna fann vi cirka fem cm långa fjädrar i olika färger: svarta, grå 
och gråblå.  

Självklart såg eller hörde vi fåglar också. Korp, talgoxe, nötskrika, svartmes, domherre, talltita, 
blåmes, nötväcka och orre noterades. Maria, snabb som en kobra, rapporterade in samtliga till 
artportalens checklista direkt från skogen. 



Efter väl förrättat värv var det dags för korvgrillning och som efterrätt serverade Daniel nystekta 
saffranskrabbelurer. Jättegott!


