
Så snickrar du en holk till mesfåglar
– En enkel guide

Mesfåglar är inte det minsta mesiga! De är en rätt tuff skara.
De är en grupp småfåglar det finns massor av arter av. Men 
flera av dem är hotade i Sverige. 

De skulle uppskatta om du byggde holkar till dem. Blåmesen, 
svartmesen, entitan och talgoxen lockas alla av liknande 
holkar, med några små detaljer som skiljer. 

Många mesfåglar stannar i Sverige även på vintern, så om 
du vill kan du bygga en fågelmatarstation med!

Arternas status enligt Rödlistan 2020: 
Entitan är nära hotad, de andra livskraftiga

     Utbredning i Sverige: 
     Finns i hela landet

Mesfåglar Familj: Paridae
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Om du vill locka en speciell art 
till din holk ska du vara noga 
med storleken på hålet. Annars 
funkar 2,5 – 3,5 cm i diameter 
till flera arter.
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För denna holk kan du skaffa en bräda som är ungefär 140 cm lång och 16 cm bred. Rita ut måtten och såga 
ut delarna. Spika och limma ihop dem och passa in botten så tajt du kan.

Måtten är ungefärliga, så tänk på att det inte är hela världen om din holk inte ser ut exakt som på ritningen.
Fåglarna blir glada ändå! 

Denna inspirationshandledning är framtagen för Naturskyddsföreningen av Marcus Vildir, vildir.se. Du får mer tips och idéer på naturskyddsforeningen.se – sök på "fågelholk".
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Hur högt ska du hänga holken? De olika arterna har 
lite olika önskemål – men hellre en holk på ”fel” höjd 
än ingen holk alls.


