GÖKTYTEHOLK FRÅN GÖKTYTEGRUPPEN

2004-03-28
EAr

(FAST-, ÖPPNINGSBART- ELLER DELAT FRAMSTYCKE)

GENOMSKÄRNING MED FRÄMRE
GAVELN BORTTAGEN.
Det som utmärker göktyteholken är att den skall vara
djup och tät. Skall man lyckas att få göktytan att häcka
måste den sitta i de biotoper som den föredrar. Trädgårdar, parker, hagmarker och i lövskogsdungar.
Ett tips kan vara att sätta upp holken där man vet att
törnskatan trivs, det är inte ovanligt att de håller till i
samma biotop. Vad som är viktigt är att göktytans
huvudföda den svarta och gula tuvmyran måste
finnas i närheten.

Ventilation
Vill man ha öppningsbart framstycke
så samborra båda gavlarna och sätt
skruv på var sida. Inget lim på gavl.
för framst. då. Låssprint i nederkant.
Ingångshål diam 35 mm
Ett ing.hål som göktytan gillar är
det s k "Flegg & Glue-hål" som är 45
mm högt och 35 mm brett (stående
oval). Går ej att göra med handborrmaskin utan kräver fast borrmaskin
och maskinskruvstycke eller rasp.

Stör inte göktytan under äggläggning och ruvning!
Byggbeskrivning:
Samtliga väggar skall ha grova sidan inåt. Borra
ing.hålet 35 mm i framst. Putsa hålkanterna med en
rasp. Lägg bakst. på ett bord med grova sidan upp.
Lägg gavlarna på var sida om bakst. Ställ golvet på
högkant på bakst ca 5 mm från nederkant. Lägg
två heldragna limsträngar på båda gavlarna ca
10 mm från kant för limning mot bakst. och framst.
Lägg även lim på golvet på ytor mot gavlar. Ställ
även ett golv i överkant holk för att stödja framst.
men inget lim på den. Vik upp gavlar mot bakst och
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Talgoxe och nötväcka är också
intresserade av denna holk. Ett bra
sätt om man vill reservera holken för
göktyta är att stänga holken under
april månad. Detta gör man genom
att sätta för en träplugg eller att
sätta fast en lucka över ingångshålet. Öppna holken omkring 5/5.

golv och lägg på framst. Sätt tving i båda ändar,
först lite lätt. Kolla väggarnas höjd i överkant. De
måste vara jämnhöga för att sluta tätt mot tak.
Justera och dra åt tving. Spika varje kant med 3 st
spik 50 mm. Förborra med 2 mm borr. Spika även
golvet med en spik genom vardera gavel. Därefter
kan tvingarna tas bort. Peta genom ing.hålet ur
stödbiten. Lägg därefter på taket. Skall du ringmärka i holken så skruva taket, spika annars med
4 st spik 50 mm. Förborra. Använd snickarlim - ute
eller likvärdigt.
Uppsättning i träd. Eftersom holken är ganska
tung, ca 6 kg, är det bäst att använda skruvöglor upptill och nertill i bakkant, 4 st totalt.
Genom dessa dras sedan najtråd så att tråden
ligger dubbel bakom trädet. Fäst och sträck med
hovtång.

Låssprint

Om man ringmärker i holken kan det
vara bra med en nedre lucka så inte
fåglarna kan smita rakt ut. Denna
lucka sågas i 45 graders vinkel för
att bli ljus- och vattentät. Höjd från
ände till skarv utv. ca 120 mm.
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Bädd av spån ca 0,8 liter (5 cm).

Låssprint
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Lycka till!
Önskar GÖKTYTEGRUPPEN:
Leif Carlsson, Eskilstuna
016-51 41 81,
mihack@swipnet.se
Kent Gullquist, Överum
0493-300 42,
kegu@algonet.se
Erik Arbinger, Mariefred
0159-217 77,
erik.arbinger@telia.com

Materialspecifikation:
Virkeskvalite
Råplanat 22 mm
Råplanat 22 mm
Råplanat 22 mm
Råplanat 22 mm
Råplanat 22 mm

Framstycke
Bakstycke
Golv
Gavlar
Tak

Antal
1
1
1
2
1

Bredd
120
120
120
170
170

Längd
400
400
125
400
250

