Videre infoer på: www.schwegler-natur.com

FUGLE- / FLAGGERMUSVERN
PÅ BYGNING

INSEKTVERN

Såkalte bygningshekkere er f.eks. svaler, tårnseilere, flaggermus,
fugler som hekker i hulrom som svartrødstjært, rødstrupe, linerle,
husspurver som bor i eller på bygninger.

Solitærinsekter er insekter som ikke danner noe samfunn (f.eks.
honning-bier, humler, stikkveps), men så og si som „eneboere“ (solitær)
legger fra seg sine etterkommere i såkalte insekthoteller. Nytteverdien
av disse insekter blir ofte ikke lagt merke til. Imidlertid bidrar de svært
mye til at det blir mulig for oss mennesker å få et godt liv. Alle arter lever
ytterst fredlig og er helt ufarlig for mennesker og husdyr.

Betinget av bygningsriving, renoveringer og saneringer bortfaller
en stort antall kvarterer, selv om det til og med ved lov er forbudt
å fjerne villdyrkvarterer, som f.eks. reir på bygninger. Ifølge
naturvernloven må fjernede dyrekvarterer igjen stilles til disposisjon
ved erstatningskvarterer.
På grunn av et stort antall kunstige kvarterer for bygningshekkere byr
det seg en sjanse til å avtale dyrebeskyttelse og bygningssanering. Ved
husbygging er det er mulig å integrere kvarterer direkte inn i murverket
eller varmeisolasjonen eller ved bestående bygninger å plassere
kvarterer på fassaden.
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En viktig rolle spiller de ved bestøvning av næringsmidler som ost og
grønnsaker, da det ikke bare er honningbier og humler som bestøver
disse viktige næringsmidler for oss, men også solitærinsekter. Uten
disse ville det ikke være et slikt stort mangfold av næringsmidler for
oss mennesker. På den annen side er de i hagen fremragende biologiske
skadedyrbekjempere og greier å holde en hage f.eks. fri for lus.

Storrom flaggermuskasse 2FS
Best.-nr. 00 233/4

Tårnfalk hule 2TF
Bes t.-nr. 00 255 /6

Ved å henge opp en egnet insektvegg på de mest
mulig solrike steder hjelper du disse dyrene enormt.
De fleste hudvingearter borer ikke selv sine kvarterer, men benytter seg
av tilgjengelige boreganger. Derfor er insektvegger med faglig riktig
oppfylling og boring optimal for dyrene.

Amfibie beskyttelsesgjerde
Best.-nr. 00 550/2

Pinnsvinkuppel
Best.-nr. 00 390/4

du i vår hovedkatalog som du kan bestille gratis
eller få i faghandelen.

Gulløyekvarter
Best.-nr. 00 385/0

Flaggermushus 1MF
Best.-nr. 00 615/8
Insekthekkevegg
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Flaggermus-fassadekvarter 1FQ
Best.-nr. 00 760/5
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Insekthekketre
Best.-nr. 00 370/6

mer enn 65 år er SCHWEGLER „merket“ for fuglevernutstyr og
naturvernutstyr i Europa. Private hageeiere, fruktbønder, forstkontorer,
skogforvaltere, naturvernorganisasjoner, universiteter, forskningsgrupper
og naturvernere bruker daglig våre produkter. De erfaringsverdier som
kan vinnes ved dette, flyter stadig inn i våre produkter og hjelper oss til å
utvikle vårt tilbud videre for en optimal sukess.
Naturvern kan hver og en om du driver i det små!

Flere artikler og artikkelinformasjoner finner

Flaggermus-universal
sommerkvarter 2FTH
Best.-nr. 00 772/8

FUGLE- OG NATURVERNPRODUKTER

Gi villdyrene en mulighet til å overleve ikke bare nå, men også
fremtidig i vår moderne forandrede verden.
Våre høyverdige SCHWEGLER trebetong-hekkekasser er motstandsdyktig
mot vær og vind, forråtnelse eller hakkespettangrep. Slik gjør disse
hekkeplasser pålitelig sin tjeneste i årevis og årtier og er dermed
artstilpasset ved sin form og ventilerende egenskaper.
Våre hekkekasser blir utelukkende produsert
i vår fabrikk i Tyskland. Herved bruker vi,
såvidt mulig, råstoffer direkte fra regionen,
Tyskland eller europeisk tilvirkning. Også ved
forsendelsen overholder vi, såvidt mulig, en
gjenbruk av materialer og minst mulig bruk av
kunststoffer. Alt dette er ingen ide som er oppstått i en
markedsføringsavdeling, men er fra firmagrunnlegging en viktig del av vår
foretaksfilosofi.

SCHWEGLER – Mer glede av levende natur

FUGLEVERN

FUGLEVERN

VILL FUGL MATING

VILL FUGL MATING

Ved å henge opp kunstige hekkekasser kan du med enkle midler skaffe
erstatningskvarterer, da en mangel på hekkekvarterer er en faktor ved
at en dyreart dør ut. Ved menneskelig økonomisk aktivitet bortfaller det
stadig flere naturlige hekkehuler, og for å motvirke at flere arter dør ut er
menneskelig hjelp nødvendig.

Henge opp hekkekasser
Det skal allerede i høst henges opp fuglehekkekasser, da de ikke bare er
hekkehuler, men også overnattingskvarterer og fremfor alt gir beskyttelse
vinterstid. Flaggermuskasser bør alt etter tillagingsmåte (sommer- eller
vinterkvarter) henges opp før den aktuelle årstid.

Vi vet å selge meiseboller uten nett, slik at dyrene ikke kan vikle seg
inn i dette. Også vegetariske matekaker og peanøttsmørglass finner du
i vårt program.

En kolonisering av fugler på en eiendom er ikke bare vakkert å se.
Visste du at et eneste meisepar med etterkommere per år fortærer
ca. 70 000 larver og 20 millioner insekter (såkalte skadedyr)?

Hekkekasser for hagefugler plasseres ved opphenging i trær i en høyde på
ca. 1,5 – 3 m. Innflyvinghullet bør være på siden som vender bort fra vær og
vind (mest syd-øst).

I England blir det i mer enn 20 år propagandert for helårsmating av ville
fugler. Det har også vist seg i Tyskland at en tilrettelagt argrarøkonomi fører
til at stadig flere matekilder bortfaller. Dermed finner du i marken nesten
ikke noen ville urter med frø som kan brukes som næring. Imidlertid blir også
mangfoldet av insekter som matkilde stadig mindre, slik at det er mange vill
fugler som allerede står på den røde listen og som er truet av å dø ut.

I vår tid i dag er alle landskapsformer, med unntak av noen få restarealer
underlagt en menneskelig utnyttelse. For å opprettholde et mangfold av
livsrom med f.eks. marker med frukttrær, hekker, busker, er det nødvendig
med en tolerant økonomisk aktivitet uten skadelige gifter. Her kan våre
sangfugler bidra enormt.

Flaggermuskassen plasseres fra en høyde på 3 – 4 m, en vannrett tilflyving
må være mulig. Ved plassering på bygninger samt ved diverese fuglearter,
er plasseringshøyde og -sted ulikt. Detaljerte informasjoner finner du i vår
hovedkatalog.

Ved å henge opp fugle-, insekt- og flaggermuskasser
kan vi gi et enormt bidrag til en biologisk skadedyrbekjempelse

Rengjøring
Fuglehekkekasser bør rengjøres en gang årlig om høsten. Det er nok å fjerne
det gamle fuglereiret. En rengjøring med kjemiske midler er ikke nødvendig.

Selvfølgelig kan man ikke automatisk redde en dyreart med en
helårsmating, da det ikke bare er matetilbudet som spiller en rolle.
Imidlertid er dette et lite element til hjelp for fuglene og det er en
vidunderlig opplevelse for oss mennesker å betrakte disse dyrene på
mateplassen.
Angående en mating under ungfugleoppdrettet er foreldredyrene allerede
svært glad over et allerede fremsatt mattilbud, da de herved lettere kan
dekke sitt eget matbehov og så kunne bruke mer energi på en matsøking
for ungfuglene.
Våre matesøyler er av høyverdige og langlivede materialer. „Ring-Pull“ og
„TheOne“ serien kan dessuten uten verktøy tas komplett fra hverandre og
er dermed lett å rengjøre.

og beskyttelse av ulike arter!
Ulike opphengingsarter:

Høyverdig fuglemat inneholder fyllstoffer og fugler spiser gjerne dette.
Ved opphenging av nye matesøyler eller ved mating med ny mat, kan
det delvis ta lenger tid inntil fuglene blir fortrolig nok med dette og
godtar de nye mateplassene.
Prøv å ha noe tålmodighet … alt etter hvor engstlig fuglene er, vil de
venne seg til å like deres nye små mateplasser.
Fuglemating er en vindunderlig mulighet til å
skaffe deg en levende oase i hagen eller på balkongen og så
kunne glede seg over dette.

Matesøyle „The One“
Best.-nr. 00 538/0

Også tilleggsartikler, som f.eks. matetallerken kan du plassere under
matesøylen, er fornuftig slik at du kan unngå at bakken blir tilsmusset eller
den kan til og med brukes til landeplass for fugler som spiser på bakken.

Gjerdesmut tkule 1ZA
Best.-nr. 00 200/6

Påfyllingstrakten gjør det lettere å fylle på mat i matesøylene, slik at det
ikke kommer noe mat utover kanten. Du finner mange interessante artikler
i vår hovedkatalog.
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Mate-smør-stasjon
for peanøttsmørglass
Best.-nr. 00 544/1

tesø yle
bolle Ma
For meise 0 8 5 8 /9
0
Bes t.-nr.

langlivet
spettsikker
ventilerende
praksistestet

Hekkekasse 2GR
Best.-nr. 00 221/1

Hekkekasse 2M
Best .-nr. 00
111/ 5

NATURMATERIALE

Trebetong

Matesøyle „Ring-Pull“
Best.-nr. 00 586/1

Fylletrakt Super Scoop
Best.-nr. 00 513/7

Matelampe
Best.-nr. 00 800/8

Matekorg for storbolle
Best.-nr. 00 849/7

Matetallerken
Best.-nr. 00 588/5

