Více informací:
www.schwegler-natur.com

OCHRANA PTACTVA A NETOPÝRŮ
VÁZANÝCH NA LIDSKÁ OBYDLÍ

OCHRANA HMYZU

V budovách nebo na fasádách hnízdí například vlaštovky, rorýsi nebo
netopýři. V různých štěrbinách budov se pak setkáváme třeba s rehky,
červenkami, konipasy či vrabci.

U samotářského hmyzu nedochází k vytváření společenstev. Své
potomstvo odchovává samotářsky v úkrytech. Jeho užitečnost bývá
často podceňována. Všechny samotářské hmyzí druhy jsou mírumilovné
a člověku nebo domácím zvířatům nejsou nebezpečné.

Ačkoli podle zákona je odstraňování a ničení úkrytů volně žijících
zvířat (například hnízd z budov) zakázáno, stejně k tomu v řadě
případů dochází v důsledku demolic, oprav a rekonstrukcí domů. Dle
zákona o ochraně přírody a krajiny je ale v takových případech nutno
zajistit náhradu.
Díky velkému výběru umělých hnízd a úkrytů je možné provést
rekonstrukci budovy a zohlednit přitom i potřeby zde žijících živočichů.
Budky a hnízda lze zabudovat do zdiva nebo tepelné izolace již během
výstavby, případně je upevnit na fasádu.
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Hrají důležitou roli při opylování užitkových rostlin – např. ovoce a
zeleniny. Právě samotářský hmyz totiž kromě včel a čmeláků patří k
opylovačům těchto pro nás potravně důležitých rostlin. Bez nich by
rozmanitost naší potravy nebyla tak veliká. Příslušníci samotářského
hmyzu jsou ale také vynikajícími přirozenými bojovníky proti zahradním
škůdcům. Díky nim mizí ze zahrádky třebas mšice.
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Výraznou pomocí pro tento hmyz je instalace vhodného
hmyzího domečku na co nejslunnějším místě.
Většina druhů blanokřídlého hmyzu si svoje úkryty nehloubí ani neplní
sama, nýbrž využívá již hotové skrýše. Proto jsou pro ně optimální hmyzí
domečky s vhodnou náplní a optimální velikostí a tvarem otvorů.

S ochranou přírody může začít každý, a to i v malém měřítku!
Dejme volně žijícím živočichům v tomto moderním a neustále se
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měnícím světě možnost přežít nejen teď, ale i v budoucnu.
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Celý sortiment výrobků SCHWEGLER zakoupíte v internetovém
obchodě www.zelenadomacnost.com, případně v naší prodejně
Branická 98, Praha 4.

Kvalitní dřevocementové výrobky značky SCHWEGLER na pomoc
přírodě kolem nás jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, hnilobě
i datlovitým ptákům. Spolehlivě slouží svému účelu řadu let až
desetiletí a díky svému tvaru a prodyšnosti zcela vyhovují potřebám
příslušného druhu.
Vyrábějí se výlučně v Německu a při jejich výrobě
používáme v maximální možné míře suroviny
pocházející z regionu, případně z Německa
nebo z Evropy. I při zasílání dbáme v co
nejvyšší míře na používání recyklovatelných
materiálů a plasty omezujeme na minimum.
To celé není jen nápadem našeho marketingu:
je to důležitá součást naší obchodní filozofie od
samotného založení firmy.
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Již více než 65 let se firma SCHWEGLER věnuje ochraně ptáků a
přírody v Evropě. Naše výrobky běžně používají zahrádkáři, ovocnáři,
lesníci, univerzity, výzkumné týmy i ochránci přírody. Zkušenosti
získané v praxi i výzkumu se soustavně promítají do našich výrobků a
naše nabídka se díky nim neustále vylepšuje.
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SCHWEGLER – Radost z živé přírody

OCHRANA PTACTVA

OCHRANA PTACTVA

KRMENÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍHO PTACTVA

KRMENÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍHO PTACTVA

Jedním z důvodů vymírání živočišných druhů je nedostatek úkrytů. Vlivem
hospodářské činnosti člověka mizí stále více přirozených hnízdních dutin.
Zvrátit trend vymírání druhů je proto možné jedině s lidskou pomocí.
Rozvěšováním náhradních budek lze jednoduchým způsobem vytvořit nové
úkryty.

Instalace ptačích budek
Ptačí budky by se měly vyvěšovat ideálně již na podzim. Ptáci je totiž
nepoužívají jen k hnízdění, ale i k přenocování a zejména k přezimování.

V Anglii se celoroční krmení volně žijícího ptactva propaguje již více než
20 let. I u nás mizí stále větší počet zdrojů potravy, například vlivem snahy
o příliš pečlivé obhospodařování. Na loukách se již takřka nevyskytuje
plevel, jehož semena slouží ptákům za potravu. Rovněž druhová pestrost
hmyzu jako potravního zdroje je stále menší, takže mnoho volně žijících
ptáků se ocitlo na červené listině druhů, jimž hrozí vyhynutí.

Lojové koule prodáváme záměrně bez síťky, aby se do ní ptáci nemohli
zamotat. Mezi našimi výrobky naleznete i ptačí koláče pro ptáky živící
se rostlinnou potravou i sklenice s arašídovým máslem.

Usadí-li se ve vašem okolí ptáci, není to jen příjemná podívaná.
Víte, že jediný pár sýkorek spolu se svým potomstvem spořádá ročně
přibližně 70 000 housenek a 20 milionů jedinců hmyzu – takzvaných
škůdců?
Lidstvo dnes využívá většinu krajiny. K udržení pestrosti životního
prostoru je nutné šetrné obhospodařování sadů, zahrad, remízků i polí
bez škodlivých látek. Zde mohou být významnými pomocníky právě ptáci.
Využijme možností, které nám příroda nabízí!
Rozvěšováním ptačích budek, ale i domečků pro hmyz a úkrytů
pro netopýry lze významně přispět k biologické prevenci škůdců
i k ochraně živočišných druhů!

Budky pro netopýry je třeba rozvěšovat v závislosti na typu (letní nebo zimní
úkryt) nejpozději před příchodem příslušného ročního období.
Budky pro ptactvo v zahradách je třeba v případě instalace na strom
zavěšovat ve výšce asi 1,5 až 3 m. Otvor by měl směřovat na závětrnou
stranu, čili většinou na jihovýchod až jihozápad.
Budky pro netopýry se umisťují ve výšce od 3 m tak, aby do nich měli
netopýři volný přílet. Výška a místo upevnění se při upevňování na budovy a
u různých druhů ptáků liší.
Podrobnější informace naleznete na www.zelenadomacnost.com
Čištění
Ptačí budky je třeba čistit jednou ročně, a to na podzim. Stačí odstranit
staré hnízdo. Čištění chemickými prostředky není nutné.

Celoročním přikrmováním se určitý živočišný druh automaticky
nezachrání, protože zde nehraje roli jen potravní nabídka. Rozhodně je
to však malý kamínek v mozaice aktivit na pomoc ptactvu – a zároveň
skvělý zážitek v podobě pozorování čilého ruchu u krmítka.
V době odchovu mláďat ptačí rodiče přikrmování velice ocení – snáze
tak pokryjí vlastní potřebu a mohou věnovat více energie na vyhledávání
potravy pro mladé.

Kvalitní krmení pro ptáky obsahuje jen malé množství aditiv a ptáci si
na něm vždy pochutnají a získají tolik potřebnou energii.
Krmení ptáků je báječnou příležitostí jak si vytvořit
na zahradě nebo na balkóně živoucí oázu plnou potěšení.
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Naše krmítka ve tvaru válce jsou vyrobena z vysoce kvalitního a
odolného materiálu.
Výrobky řady „Ring-Pull“ a „The One“ se kromě toho dají kompletně
rozložit bez potřeby nářadí a proto se velice snadno čistí.
Vhodné jsou i různé typy příslušenství – například miska, která se dává
pod tubus krmítka a brání znečištění plochy pod krmítkem. Slouží i jako
přistávací plocha pro ptáky, kteří vyzobávají spadaná zrníčka.

Různé způsoby zavěšení:

Doplňování krmiva do tubusu je snadné díky pomůcce ve tvaru trychtýře,
díky níž krmivo nepadá mimo krmítko. Zde je pouze malá ukázka ze
široké nabídky našich výrobků.
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