
Några enkla tips som ger "vildare" trädgård: Så

Igelkotten,ir nog det djur, som tydligast symboliserar en natur-
vänlig irådgatd. Man kan locka dem genom att mata dem medbitar

av kött- eller fiskJester. Ännlr bättre år om en levande gårdsmiljö erbiu-
der igelkottama iäcka sniglar, maskar, insektslarver eller groblad. Den
öppna trädgårdskomposten är ett möjligt vinterbo, man kan också iord-
ningsstålla en hög med torra löv som täcks av ris och pinnar under ett
skyddande buskage.
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ken n].l'mmer ett ät Buddleja. Andm år syr6n, hagtom och kaprifol. Laven-
del, aster, timjan, mejram, veronika och Sed?m är också attraktiva.

Varfijr inte en liten prunkande iing i ett höm av gäsmattan. En
riktig ång iordnings.rälls inte på en eRermiddag. Ängen skd ha en

grässvål och fattigjordmrån, gödsling och kalkning lijrsrör ?ingar! Låt grä-
set tillviixa och lörsök fläckvis så in blomster. En blommande gräsmatta
med högt gräs kommer också ått hysa ett rikare insektsliv.

.* Du gör naturen en god gäming om vatten briDgas i dagen. Den en-
klasre trådgårdsanläggningen ?ir Iågelbadet. Mer kävande , men

mer givande, uir den liila dammen, som alltid ska vara vattenfylldl

Buskar och triid med bär och lrukt våljs rned ördel: rönn, apel,
n)?on, hagtom, oxel, oxbär, hågg, hallon. Levande häckar tu bät-

tre än impregnerade plankor som staket.

ser den
Höjdarenen på Ustflingsboskogen i Leif Blorn-
kvists tappning. Med sina 12,80 meter:ir det
d€n högsta kzinda enen i Surahanmårs komrnur.
D€n vlixer i tät gammal barrskog.

Mellan Farhällsberget och norra d€len av Sör-
sjön ligger Sjöhagen, son ur florasynpunkr är en
av kommrmens värdetullasre betesmarke.. I hag-
en växer två pampiga eneträd. Den högsta 8,90
metff med stamomkretsen 59 cn, den andra 8,50
meter och stamomkretsen 60 cm.

Öster om sjön Stora coriricken i Vircbo, endast
någon reler lrån srand"-n. väyer en fn ned hdr-
den 6,50 m€t€r och med omtretsen 60 cm runt

I nitheien av €n gammd körväg, i ned€l-
åld€rc talllgranskog, väster orn Säter cård
i Ramniis står en ståtlie En. I tät skog sö-
ker sig enama mot ljuset och sår€I fart
pä höjden, i gengåld utv€cklar de
ett smalt kmnomfång. Så kan man
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beskiva denna En som med
sina 10,50 meter och stam-
omketsen 60 cm iir vacker
och seviird.

Stamomkersen mäts, dår så
iir möjliel, i brösthöjd, ca 1,5
n ovan mark. Mera om enen
i Surahamrnars kom-
nun finns att läsa i
ftjrla numret av Mer-
gns,3-93.

Tom Sävströnsmåkryp, småfåglar och själva symbolen: lgellorler.

Trädgardar är nästan aLltid fijr välsridade ftir der vilda. Visst kan vi fortsäua
kmttå och ar1sa gäs diir vi vill hå en bit fin gråsnarra. Men lår oss åtminstone
"offta" ett höm av trädgarden ör skugga, snår och örmulhing. Nedbr),tama
måste å sin plars- Kompost är eB måste ör den natuw;inliga rddeården.
Tiink om vi kunde ge plats år en srock åv död ved, ris och löv, lite snåriga bus-
kar, en platt sten och €ri liter steffösel En välkomm€n variation frr massor av

L] ckå tilll
Leif Blonkvist (teckning)



o Bona ingångshålet sneit uppåt.

Då rinner inte reglvattnet in i hol-
ken.

E Placera hålet högt upp på holkens
framsida.

D Det zt viktigt att göra ingångshål-
et lagom stort, det avgör vilka fåg-
lar som kan bo i holken.

! Holkens botten flister man in mel-

n Holken bör 6rses ined någon

öppninssmekanism så den kan ren-

Behandling av holkar
Själv kanske nan tycker atr dd ser

tjusigt ut nä de nyejorda holkarnå
hänger där och skin€r på triidstan-
nama, rn€n fåglama hår en annån

inställning. D€ vill gäma ha sin bo-
plats så disket som möjligl Yrbe-
handla holkarna g€nom att gnida
den med jord eller mossa, ell€r
gen om an måla dem med iervatten.
Taket kltir du ned papp.

Uppsättning av holkar
Bäsr ä ad säna upp holkar under
hösren, då hinner de bli lixe väderbi-
tna innan häckningssäsong€n och
fåglama kan använda dem som natt-
kvarter under vintem. En del {åglar
utser dessutom sina revir redan

ld L:s.

Så skaffar Du dig nya grarrrltar
Mikael Leppälampi

Ganskä rnånga lågelaner häckar i
ihåliga träd och liknande håligheter.
De har ofta svårt att finna länpliga
boplatser. Genom ått såtta upp
fågelholkar kan man hjälpa de hål-
byggande fåglama. Samtidiet kan

man d:irigenon locka dem att håUa

till på platser d?ir d€ ?ir låna att stu-

dela" som i din egen trådsård. Den
som lyckas få sina holkar bebodda

har urm:tkta nöjiigheter att på niira
hå1l studem hemlivet hos ett flertål
av vam vanligaste ågelaner.

Snickra själv är roligt
Rolisar€ och billigare än att köpa
holkar är att bygga dem sj:ilv. Det
brukar gå att få iag på billigt virke
lrån någon sås €ller brådsård. Bdi-
dor som:ir 1- 2 cm tjocka och
omkdng 15 cm br€da air idealiska,
ohyvlat virke duger utmihk.

Beväpnad med såg, bon, hamnarc
och spik är d€t enlelt och snabbt
gjorr att fönandlå virkeshögen till
komfortabla fågelbostäder. Har man
långa brädor kån man gö.a hela
holken ur en och samma brädå.

Änn bättre blir det om man har lire
bredare virke att göra taket av.

Tänk också på fdljande när
du bygger holkari
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Det spelar inie så stor roll åt vik€t
väderstreck holken sitler. viktigare
år att placera den så att den

skyddas mot gassande sol, regn och
kaftiga vindår. Holkens höjd över
marken kan rnan låta variera m€llan
två och tre m€ter. Srnåfägelholkar
kan inte plac€ms hur tätt som helst.
Det hiinger ihop med ått de flesta
fåsel ter hävda revir, dvs
fiirsvarar ett område runt bo€r, mot
inkiiktare av samma art. Träd-
gårdamas småfåglar hävdar grovt
råknat revir inom 10-20 rneter ftån
boet. Ståren dåremot häckar i
kolonier och flera starholkar kån
sättas i såmma tråd.

Fastsättningsanordningen bör vara
någon stark nylontråd, undv;k atl
spika i trådet.

Sköts€l .v holkar
Man bör helst göra en årlig översyn
av sina holkar. Trasiga och svaea

holkar kan vara rena dödsfdlloma
och måste ditrfttr repareras. Rensa
holken på senhösten eller helst på

ffirvåren. Smååglama rensff inte
själva, utån bygger nytt bo på d€t
gamla och det finns risk fdr ohra
(fågelloppor) i gamla bon.

Fågelstudiervid holken
Får man någon av sina holkar be-
bodda - och det får man alldeles sä-

ke. - så ser d€! fina tillf:illen a$
studera åslamas hemliv. Man kan
fiilia hur bobygget sår !ill, når
ruvnins en börjar och on makama
avlöser varandra. Verklig fart king
holken blir det nair äggen är kläckta
och ungamå skall hå mat.
Då kån man tidsstudera fåg€l-
öräldråmå fiir att finna ut hur oftå
de matar och vid vilken tid på
dygnet matningen iir som mest in-
tens;v. Kånske kan mån också se

vad det tu fitr mat de komm€r med.

Håller man holken under noggrann
bevakning får lnan kåflske se uns-
ama lämna holken. Åven vintertid
utnyttias fåselholkama flitiet, då
som övemattningsplatser. Ofta sam-
las många fåglar isämma holk.
Trängseln blir svår, men just dädör
har fågtama lättare håLla viirmen
mot den bistra vinterkylan.

l'assa på nu att soickra ihop någrå

holkar, det är aldrig fijrsent, och Du
kommer att berikas med trevliga
grånnar och med mån8a fina
stunder i vår och sommar. Ly€ka
tilt!
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Starho lkproj ektet
1993

I Iiir€ningens 65 holkar fttr stare
kläcktes stuongen 1993 Iatalt 64
ungar. Alla dessa biev flygga. Holk-
ama är 

'rtpiacerade 
på fdljande om-

råden;
Eking€r,{aohagen 35
Catstugan 5

Skogsmuen 10
Byggetorp (Nadden) l0
Golfbanan 5

Ungproduhionen (anges inom par-
ent€s) fdrdelar sis o.nrådesvis enlisi

fttljande: Galstugan a p$ 07),
Skogsmuren 3 par (14), Bygeetor?
7 par (33). Ingen häcknins fijre-
korn i Kohagen ell€r vid golfbanan.

Av olika anledningar komner vi till
siundande häckningssäsong fl)'tta
om holkama i Kohasen och flyrla
en del av dessa till annat onråde.
Trots alll ser vi resultatet som
hyfsat. Staren :ir en revlig fågel
som tdvs kdng miinniskans
boningar och den behöver vår hjälp,
i synnerhet i tider m€d bosradsbrist.

Tom Sävsiröh
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"Min bild från Kohagen"
Lennart Elworth


