
Så snickrar du en holk till stare
– En enkel guide

Staren är tyvärr känd för att bygga ganska risiga bon, så 
om några behöver snickerihjälp så är det dem. De lägger 
5–6 ljusblå eller ljusgröna ägg och äggen kläcks efter 
ungefär två veckor. Ungarna stannar i boet i ytterligare tre 
veckor. Kort barndom! 

Staren är allätare och lever av en mängd olika smådjur men 
även frön, frukt och bär. Efter häckningen samlas de ofta i 
stora flockar. Stararna bor gärna i kolonier, så fler holkar på 
samma ställe är en bra idé.

Artens status enligt Rödlistan 2020: 
Sårbar
   Utbredning i Sverige: 
   Finns i hela landet

sårbarlivskraftig hotad

Stare Sturnus vulgaris Installera holken mellan 
2-5 m upp på exempelvis ett träd. 
Gärna nära vatten. 

2–5 m
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För denna holk kan du skaffa en 
bräda som är ungefär 256 cm lång 
och 20 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! 

Vill du lyxa till det? Tre detaljer som kan 
göra en fågelholk extra bra:

1. Tjärpapp på taket. Ökar livslängden på 
holken rejält. 

2. Metallplatta runt hålet. Gör det svårare 
för andra djur att komma in och ta 
över holken. 

3. Öppningsbar front. På det viset kan man 
rensa ur holken då och då, så att nya fåglar 
kan flytta in. 
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Ingångshålets diameter ska vara 4,5-5 cm och placeras minst 40 cm från botten
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Denna inspirationshandledning är framtagen för Naturskyddsföreningen av Marcus Vildir, vildir.se. Du får mer tips och idéer på naturskyddsforeningen.se – sök på "fågelholk".


