Receptsamling för biologisk
mångfald i parker och
trädgårdar
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Bygg bort bobristen i naturen.

Mulmholk
Hur gör jag?
•
•

•
•
•
•
•

Använd dig av en ihålig trädstam eller snickra ihop en stor holk av obehandlat virke. Holken ska ha lock
och botten. Den behöver ha ett ingångshål på 2-3 centimeter så att insekter kan krypa in och lägga ägg.
Gör insidan på bottnen i holken tät med hjälp av en dammduk eller kraftig presenning som går upp en
bit på väggarna så att en bassäng bildas i botten på holken. Borra hål och fräs spår i holkens tak så att
regnvatten leds ner i holken. Det är bra om vatten blir stående i botten av holken hela tiden.
Klä utsidan av botten på holken med ett nät. Nätet hindrar möss att ta sig in i holken.
Locket ska gå att ta av så att du kan fylla på med nytt material allt eftersom.
Fyll holken med mindre och större spån av ek eller andra lövträd, löv och vatten.
Häng den i ett träd eller ställ den på marken invid en ek. Låt den gärna stå på en ställning för att komma
upp en liten bit från marken. Då rötas den inte så fort och håller längre.
Låt gärna holken sitta snett, då får den en torrare sida och en mer fuktig sida som gör att olika sorters
småkryp trivs.

Vilka arter hittar jag här?
Ekar och andra grova lövträd som åldras får håligheter i
stammar och grenar. Håligheterna skapas oftast genom att
en eller flera tickor rötar veden inne i trädet. Olika småkryp
mumsar sedan sakta i sig den rötade veden och skapar ett
hål. Detta går oftast mycket långsamt och det kan ta flera
decennier innan hålet bildats. Många småkryp lever i den
snusliknande så kallade mulmen som finns i håligheterna.
Mulm är en blandning av nedbruten ved och rester av löv,
kvistar och olika djur. Här kan du hitta smalknäpparen som
lever av rötad ved. Här finns också mulmknäpparen vars
larver lever som rovdjur på andra larver inne i hålet.
Det är ont om ihåliga träd i landskapet. Många av de småkryp som lever där är dessutom beroende av att det finns
många håligheter och att de finns ganska tätt. För att hjälpa
småkrypen att hitta bra boplatser kan du bygga en mulmholk. En mulmholk fungerar som ett hålträd. Den är fylld av
spån av ek, löv och annat organiskt material som bryts ner
till något som liknar mulm. Mulmholken kan fungera som
en tillfällig bostad där småkryp kan bo i väntan på att fler
hålträd bildas i området.
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Mulmknäppare, liksom alla andra skalbaggar
i familjen knäppare, kan spänna bakkroppen
och mellankroppen i en vinkel. Sedan släpper
de taget och med ett hörbart knäpp gör ett
luftsprång, antingen för att vända från ryggläge
eller skrämma en fiende.
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En mulmholk kan hjälpa många småkryp om
det är ont om gamla ihåliga träd.

