
Har ni någon gång undrat över vad för 
insekter och andra ryggradslösa djur som 
finns i en fågelholk? Många som sysslar 
med fågelholkar och tänkt tömma dem på 
våren, har märkt att där är gott om loppor. 
Vad mer finns i en fågelholk? 

Fåglar bygger många olika typer av bon i 
fågelholkarna. Pilfinkar gör stora, luftiga 
bon som går upp till ingångshålet, talgoxar 
och blåmesar gör väl madrasserade tjocka 
bon med mycket mossa och en del hår, 
starar lägger några pinnar, blad och lite 
växtdelar på botten. Pilfink och mesar hål-
ler rent i bona och avlägsnar all spillning, 
stararna däremot låter ungarnas skit vara 
kvar i boet. Fåglar är således månganvän-
dare av byggmaterial till sina bon. 

En mängd olika parasiter lever tillsam-
mans med fåglar i fågelbon med negativa 
effekter, bl.a. på reproduktionsförmågan 
och överlevnaden. Vissa fåglar, bl.a. starar, 
har länge varit kända för att skydda sina 
bon från parasiter genom att tillföra växt-
material med frånstötande ämnen, med 
minskad parasitförekomst som följd. En 
studie i Mexiko City av Suárez-Rodrigu-
ez m.fl. från 2012 som fått stor uppmärk-
samhet visade att en del fåglar i stadsmiljö 
använder cigarettfimpar i sina bon med be-
tydelse för förekomsten av parasiter. Bon 
med stort antal fimpar hade i den mexikan-

ska studien signifikant färre parasiter och 
högre grad överlevnad hos fågelungarna. 

Med vetskap om att det trots omfattande 
tobakskampanjer finns ett stort avfalls-
problem i Sverige där enligt Håll Sverige 
Rent slängs ca 1 miljard cigarettfimpar 
varje år, så väcktes vårt intresse att stude-
ra förekomsten av fimpar och småkryp i 
fågelbon. 

När vi fick tillgång till de bon som Mårten 
Björnsson och hans vänner samlat i Kris-
tianstad infann sig en möjlighet att stu-
dera förekomsten av cigarettfimpar, vilka 
insekter och andra kryp som finns i bon i 
fågelholkar. Ganska mycket finns skrivet 
om vad gäller skalbaggar och fågelpara-
siter, men förvånansvärt lite om vad man 
mer kan finna i holkar. Möjligen är det så 
att man valt, medvetet eller omedvetet, att 
inte undersöka bon i holkar utan hellre de 
som känts mer naturliga, t.ex. håligheter 
i träd, i grenverk på buskar och träd och 
på marken, d.v.s. sådana som inte varit av 
människan gjorda boplatser. 

Antalet fågelholkar är stort och man har 
satt upp dem i många olika typer av miljö-
er. En stor andel fåglar häckar i sådana, så 
intresset för vad som finns i bona i fågel-
holkar borde därför vara stort. Med denna 
undersökning försöker vi täppa till en del 
av den kunskapsbrist som finns.  

Gott om småkryp men ont om fimpar i 
fågelholkar
Vår förening har sedan 2009 stöttat ett holkprojekt som varje år ser till och un-
derhåller ca 200 fågelholkar. Förra året fick forskarna på Högskolan i Kristian-
stad analysera det som hittades i holkarna vid den årliga holk tömningen. 

Text: Arne Halling, Rebecca Hessel och Lars Jonsson, Högskolan Kristianstad.
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Insamling och tömning av holkar
Materialet till denna studie fick vi från 
holkar som Mårten Björnsson med vänner 
har satt upp och övervakat i flera delar av 
Kristianstad. Varje år sen 11 år tömmer de 
dessa holkar genom att, beroende på hur 
holken är konstruerad, öppna dem anting-
en med att fälla upp framsidan av holken 
och raka ut allt material ned i en plastpåse 
eller genom att öppna bottnen av holken 
och dra ut bomaterialet med en krok ned i 
en påse. Varje bo förvarades för sig i egen 
påse. De 60 holkar vars innehåll vi un-
dersökte tömdes i oktober och november 
2014 av Mårten Björnsson tillsammans 
med Olle Månsson och Lennart Sjöland.

Undersökning av bona
Bomaterialet från holkarna förvarades 
i kylskåp (och ett fåtal i frys) innan vi 
började undersöka dem. Vi gick igenom 
materialet från dessa holkar genom att läg-
ga lite i taget av bomaterialet i vita baljor 
till hälften fyllda med vatten och sedan 
med pincett samla in alla ryggradslösa 
djur och cigarettfimpar vi kunde hitta. De 
ryggradslösa djuren lades i små burkar 
med sjuttioprocentig etanol för säker för-
varing. Djuren räknades och artbestämdes 
senare. Några bon undersöktes efter att ha 
varit nedfrusna till -20C°. Dessa bon fick 
undersökas på ett lite annorlunda vis efter-
som djuren inte gick att se om materialet 
placerades i vatten. I stället fick vi behand-
la det torrt i baljorna. Vi kollade igenom 
alla bon som varit frysta efter förekomst 
av fimpar, sedan undersökte vi bara ande-
len ryggradslösa djur, framförallt loppor, 
i de bon där fimpar konstaterats förekom-
ma.

Fågelbon i holkarna
De fågelarter som vars bon var vanligast 
i denna undersökning var mes, i detta fall 
talgoxe och blåmes (23 bon), pilfink (17 
bon) och stare (14 bon). Det fanns också 
fyra bon av rödstjärt, ett av nötväcka och 
även tre ekorrbon. I en del holkar hade två 
olika fåglar häckat och vi fann sex bon 
byggda ovanpå ett annat bo, vanligtvis 
starbo i botten och pilfinksbo ovanpå. Av 
de 60 undersökta fågelholkarna hade 50 
stycken fågelbon, nio av dessa var avslu-
tade i förtid. Sju holkar var helt tomma, 
utan något bomaterial.

Loppor
Förvånansvärt många insekter och spin-
deldjur fanns i fågelholkarna. Mest fann vi 
loppor (ordning Siphonoptera) och spind-
lar (ordning Arachnida). Sammanlagt hit-
tade vi drygt 8000 olika ryggradslösa djur 
i holkarna. I genomsnitt påträffades drygt 
130 ryggradslösa djur/holk. Av dessa var 

Mårten Björnsson i färd med att tömma en holk.  

 fo
to

: L
en

na
rt 

S
jö

la
nd

32	 Spoven



7222 loppor, d.v.s. drygt 90% av alla. I 
genomsnitt fanns så mycket som 122 lop-
por per fågelbo, med en stor variation på 
antalet loppor. Således en rejäl spridning 
av antal loppor. Som mest hittades 1105 
loppor i ett enda bo. I 21 av fågelholkarna 
fanns minst 100 loppor, d.v.s. i mer än var 
tredje holk. I nästan alla fågelbona fanns 
det loppor, endast i ett starbo saknades 
loppor helt. De allra flesta av lopporna 
var hönsloppor, Ceratophyllus gallinae. 
Några få procent var andra fågelloppor. I 
flera holkar påträffades en vinteraktiv art 
av loppor som parasiterar på ekorrar, Tar-
sopsylla octodecimdentata. 

De tomma holkarna saknade oftast loppor, 
men kunde ibland ha några stycken. I någ-
ra av de holkar där fåglarna hade lämnat 
bona så fanns ekorrloppor, vilket gör att 
man kan misstänka att ekorrar stört fåg-
larna så att dessa övergett boet. Mårten 
Björnsson hade noterat ekorre i två av hol-
karna, men med tanke på bomaterial och 
funna ekorrloppor misstänker vi att de hål-
lit till i ytterligare tre holkar. 

Tyvärr hittades bara fyra bon med fimpar. 
Antalet fimpar var i snitt lågt, ungefär 0,5 
per bo, jämfört med en genomsnittlig fö-
rekomst av 8 och 10 per bo i studien från 
Mexiko City. Två av bona var pilfinksbon 
och två var starbon. Hos pilfinkarna fanns 
tretton respektive sju fimpar, hos stararna 
tre respektive en. Antalet loppor i dessa 
bon var lågt, i de två pilfinksbona 22 res-
pektive 33, hos stararna 5 respektive 26 
loppor. Antalet loppor var annars mycket 
högt i pilfinksbona som saknade fimpar. 
Det var i dessa vi hittade flest loppor, i 
fallande mängd: 1105, 826, 337, 245 och 
107, i medeltal 524, betydligt fler än i 

övriga bon. För att vara säkra på att fim-
parna påverkar antalet loppor behövs fler 
bon med fimpar för att kunna beräkna och 
säkerställa en påverkan av fimparna. De 
ställen som bona kom från var inte några 
platser med många rökare. Antalet fimpar 
som fåglarna samlar in beror antagligen 
också på mängden fimpar i den närmaste 
omgivningen. Ett pilfinksbo som tydligen 
tagits över av ekorre hade bara 6 loppor 
(varav fem ekorrloppor) och kan inte räk-
nas in. I bon av mesar hittades inga fimpar, 
de tycks inte använda fimpar till sina bon. 

Spindlar
Det fanns anmärkningsvärt mycket spind-
lar i fågelbona, mycket mer än i tidigare 
undersökningar. Sammanlagt påträffa-
des drygt 600 individer av hela 27 arter 
spindlar. I genomsnitt hittades 10 spind-
lar per fågelholk. Som mest hittades så 
mycket som 105 spindlar i en enda holk. 
Dominerande av spindlarna var två arter 
av säckspindlar (spindelfamiljen Clubio-
nidae): eksäckspindeln Clubiona brevipes 
och barksäckspindeln Clubiona corticalis. 

Pilfinksbo med cigarettfimpar.  
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Dessa två arter utgjorde tre fjärdedelar av 
alla spindlar. Nästan alla av spindlarna till-
hör arter som gärna lever på träd, men som 
inte är särskilt anpassade av leva i hålrum. 
Mera om spindlarna kommer i en särskild 
artikel. 

Övriga insekter och andra leddjur
Skalbaggar fanns en del av, mest av vanlig 
tjuvbagge, Ptinus fur. Av denna hittades 
sammanlagt 66 individer. Trots allt ett gan-
ska stort antal. Arten lever av bomaterialet 
i bona. Annars var det inte många indivi-
der av någon art, även om ganska många 
arter skalbaggar hittades. Ännu är inte alla 
skalbaggar bestämda. Av övriga insekter 
fanns den vanliga tvestjärten Forficula 
auricularia, i ganska många fågelholkar. 
Inga andra tvestjärtsarter hittades. I övrigt 
enbart en del puckelflugor (familjen Pho-
ridae), några skinnbaggar, enstaka mång-
fotingar, gråsuggor och myror - och i en 
fågelholk ett stort bålgetingbo. En del av 
de flugpuppor som fanns i bona kan vara 
från parasiterande flugor. 

Kvalster och hoppstjärtar samlades inte 
in. Hade dessa också tagits med hade det 
sammanlagda antalet troligtvis varit över 
9000 individer av ryggradslösa djur. I tre 
av fågelbona var det gott om små ljusa 
kvalster. Om dessa var fågelparasiter el-
ler nedbrytare av materialet i fågelbona är 
oklart. Inga fjäderätare (ordning Phthirap-
tera) eller fästingar hittades. 

Parasiter, nedbrytare och övervintrare
Loppor är parasiter som övervintrar i 
bona. Deras livscykel är ofta nästan ett 
år. Förutom dem så fann vi få parasiter. 
De flesta andra parasiter stannar inte kvar 
i bona över vintern. Troligen finner man 

fler parasiter strax efter det att fågelungar-
na lämnat holkarna. Med så gott om lop-
por i bona kan det inte vara lätt att vara 
holklevande fågel. Gamla bon innehåller 
ofta loppor och andra parasiter, som kan 
vara skadliga för nästa kull fågelungar och 
rensas därför oftast ut. 

En del av de insekter bl.a. hoppstjärtar och 
många av de skalbaggar som vi fann är 
nedbrytare som lever av bomaterialet och 
de födorester m.m. som finns i bona. Den 
största delen av de arter vi fann använder 
antagligen bona för övervintring, som är 
ett jämförelsevis torrt och skyddat ställe. 
Det isolerande bomaterialet och själva 
holken ger antagligen högre överlevnads-
chanser för de djur som övervintrar i hol-
kar. 

Nya undersökningar att göra
Att bona samlades in sent på hösten har 
troligtvis en stor betydelse för vad som 
fanns i bona. I fortsatta undersökningar 
bör insamlandet göras nästan direkt efter 
att fågelungarna lämnat holken för att få 

Insamling av hönsloppor vid genomgång av 
mesbo med massor av loppor.  
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en intressant jämförelse av förekomsten 
då av insekter och andra ryggradslösa djur. 
Om där är, som vi misstänker, en stor skill-
nad kommer det att bekräfta att de flesta 
djuren vi fann var övervintrare.

Vad gäller fimpar så kan man i nya studier 
strategiskt och systematiskt placera holkar 
vid platser där det finns gott om fimpar el-
ler så kan man lägga in fimpar i holkarna 
innan eller under bobyggandet. Detta för 
att kunna få tillräckligt med material för 
att statistiskt kunna säkerställa ifall fimpar 
minskar antalet loppor och andra parasiter 
i holkar. Intressant hade varit att se om pil-
finkar eller andra fåglar medvetet väljer att 
samla in fimpar till boet. 

Kort sammanfattning
I holkarna fanns mycket gott om loppor, 
många spindlar och insekter. Antalet fim-
par i bona var litet, inte så stort som vi 
hade hoppats på. 

Tack
Ett stort tack till Mårten Björnsson och 
hans vänner som samlat in och gett oss bo-
materialet. 

Arne Halling 
Rebecca Hessel 

Lars Jonsson 
Högskolan Kristianstad
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Hönsloppa, svepelektronmikroskopbild.  
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