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Holkstafett ger fl er bostäder åt fåglarna!

Nu är det dags att bygga bort bostadsbristen. Men inte för fattiga studenter, utan 
för Uppsalas våryra fåglar! På Biotopia fi nns det nya fågelholkar som besökarna får 
utsmycka: limma på extra lister, måla fönster eller kamoufl era holken i grönt. När en 
beökare lämnat holken kan en annan fortsätta. Det blir alltså en smyckningsstafett där 
varje besökare lämnar sitt bidrag till holken. Bara fantasin sätter gränser, vem har sagt att 
fåglar vill att alla holkar ska se likadana ut? 

Under sportlovet, från lördag den 16 februari till söndag den 24 februari, kommer 
Biotopias besökare och pedagoger att dra sitt strå till stacken för att avhjälpa 
bostadsbristen. Ett 20-tal holkar kommer att smyckas och sedan placeras ut i Vasaparken, 
där de kan beskådas av alla. Vår förhoppning är att holkarna redan till sommaren 
befolkas av fl ugsnappare, trädkrypare och starar! För den som vill lära sig mer om fåglar 
och holkar kommer Upplands Ornitologiska Förening att fi nnas på plats under helgerna. 
De ger tips, svara på frågor och demonstrerar olika holkmodeller.

För mer information, kontakta Emil Nilsson (018-727 63 65, emil.nilsson@uppsala.se) 
www.biotopia.nu

Biotopia
På Biotopia får besökare i alla åldrar uppleva Upplands spännande natur på ett nytt sätt. 
Här kan man se slagugglan i ögonen, lyssna på gölgrodan och fåglarnas sång eller surfa 
in i naturens virtuella värld. Museet är en språngbräda till ökat intresse för naturen och 
naturvetenskap! Varje lördag och söndag pågår det olika aktiviteter i biolabbet. Sedan 
nyår har Biotopia haft mer än 8000 besökare!

Snabbfakta om aktiviteten
Holkverkstad mot bostadsbrist: stafettsmyckning av fågelholkar på Biotopia
Biologiska museet, Vasagatan 4, Uppsala
Öppet 16-24 februari, dagligen kl 11-17.
För den som vill snickra egna holkar fi nns byggsatser till självkostnadspris.
Fri entré. 


