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OCHRONA

Tak zwanymi gatunkami lęgnącymi się na budynkach są np.
jaskółki, jerzyki, nietoperze, półgniazdowniki takie jak kopciuszek,
rudzik, pliszka, wróbel, które mieszkają w budynkach lub na ich
ścianach zewnętrznych.

Owady żyjące samotnie są to owady, które nie tworzą rojów
(np. pszczoły, trzmiele, szerszenie), lecz wychowują swoje potomstwo w
tzw. hotelach dla owadów jako „samotniki” (w pojedynkę). Pożyteczność
tych owadów jest często niedoceniana.

Ze względu na dużą liczbę wyburzeń budynków, remontów i renowacji
wiele kwater nie może być wykorzystywanych, chociaż prawo nawet
zabrania usuwania z budynków kwater, np. gniazd dzikich zwierząt.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zlikwidowane kwatery zwierząt
muszą zostać ponownie udostępnione w postaci kwater zastępczych.

Jednak w dużym stopniu przyczyniają się one do zapewnienia nam,
ludziom, lepszego życia. Wszystkie gatunki są niezwykle spokojne i
całkowicie nieszkodliwe dla człowieka i zwierząt domowych.

Dzięki dużej liczbie sztucznych kwater dla ptaków lęgnących się
na budynkach można pogodzić ochronę zwierząt i renowację
budynków. Istnieje możliwość zintegrowania kwater podczas budowy
domu bezpośrednio w murze lub izolacji cieplnej lub w przypadku
istniejących budynków umieszczenia kwater na fasadzie.
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PRODUKTY DO OCHRONY PTAKÓW I PRZYRODY

Odgrywają one ważną rolę przy zapylaniu żywności, takiej jak owoce i
warzywa, ponieważ nie tylko pszczoły i trzmiele zapylają te niezwykle
ważne dla nas produkty, lecz również przyczyniają się do tego owady
żyjące samotnie.
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Wieszając odpowiednią ściankę dla owadów w możliwie
nasłonecznionym miejscu bardzo pomagamy tym zwierzętom.
Bez nich człowiek nie miałby tak dużej różnorodności pożywienia.
Z drugiej strony są one doskonałymi biologicznymi niszczycielami
szkodników w ogrodzie i pomagają zachować ogród bez nieproszonych
gości.

Płot ochronny dla płazów
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Przyrodę mogą chronić nawet małe dzieci! Dajmy dzikim zwierzętom
Domek dla jeży
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Inne produkty i informacje o produktach znajdują się
w naszym głównym katalogu, który można bezpłatnie zamówić
lub otrzymać w specjalistycznych sklepach.
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Od ponad 65 lat firma SCHWEGLER jest znaną w całej Europie
marką, specjalizującą się w urządzeniach do ochrony ptaków i
przyrody. Prywatni właściciele ogrodów, sadownicy, szkółki leśne,
leśnicy, organizacje ochrony przyrody, uniwersytety, grupy badawcze
i ekolodzy codziennie korzystają z naszych produktów. Zdobyte w ten
sposób doświadczenia nieustannie znajdują odzwierciedlenie w naszych
produktach i pomagają w dalszym rozwijaniu naszej oferty, by osiągnąć
optymalny sukces.

możliwość przetrwania w naszym nowoczesnym, zmieniającym się
świecie nie tylko teraz, lecz także w przyszłości.
Nasze wysokiej jakości pomoce lęgowe z betonu strużkowego
SCHWEGLER są odporne na zjawiska pogodowe, zgniliznę i ataki
dzięciołów. Dzięki temu te domki lęgowe niezawodnie pełnią swoją rolę
nawet przez kilkadziesiąt lat. Ich kształt i oddychające właściwości są
przy tym doskonale dopasowane do gatunku.
Nasze domki lęgowe są produkowane
wyłącznie w naszym zakładzie w Niemczech.
W procesie produkcji używamy, o ile jest to
możliwe, surowców bezpośrednio z regionu, z
Niemiec lub z produkcji europejskiej. Również
podczas wysyłki zwracamy uwagę, o ile jest to
możliwe, na stosowanie materiałów nadających
się do ponownego użycia i jak najmniejsze wykorzystanie tworzyw
sztucznych. Wszystkie te działania nie są pomysłem, który narodził
się w dziale marketingu, lecz stanowią ważny element naszej filozofii
przedsiębiorstwa od założenia firmy.

SCHWEGLER – Większa radość z żywej natury
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KARMIENIE DZIKICH

KARMIENIE DZIKICH

Wieszając sztuczne pomoce lęgowe można w prosty sposób stworzyć
kwatery zastępcze, ponieważ brak kwater lęgowych jest czynnikiem
prowadzącym do wymarcia gatunku zwierząt. Z powodu gospodarowania
przez człowieka coraz większa liczba naturalnych domków lęgowych nie
może istnieć. Aby zapobiec dalszemu wymieraniu gatunków, konieczna jest
ludzka pomoc.

Zawieszanie domków lęgowych
Domki lęgowe dla ptaków należy wieszać już jesienią, ponieważ są one nie
tylko budkami do lęgu, lecz także kwaterami noclegowymi, zapewniającymi
ochronę przede wszystkim zimą. Domki dla nietoperzy należy wieszać w
zależności od wykonania (kwatera letnia lub zimowa) przed daną porą roku.

W Anglii od ponad 20 lat propaguje się całoroczne dokarmianie dzikich ptaków.
Również w Niemczech okazało się, że np. z powodu gospodarki rolnej zwierzęta
tracą coraz więcej źródeł pożywienia. Nie ma już dzikich ziół na łąkach, których
nasiona służyły jako pożywienie. Jednak również różnorodność owadów,
stanowiących źródło pożywienia, jest coraz mniejsza, w wyniku czego niektóre
dzikie ptaki znajdują się na czerwonej liście i są zagrożone wyginięciem.

Celowo sprzedajemy knedle dla sikorek bez siatki, aby zwierzęta
nie mogły się w nią zaplątać. W naszej ofercie znajdują się również
wegetariańskie ciasteczka i pojemniki z masłem orzechowym.

Osiedlanie się ptaków na działce jest nie tylko przyjemne dla oka.
Czy wiedzieli Państwo, że tylko jedna para sikorek wraz z
potomstwem spożywa rocznie ok. 70 000 gąsienic i 20 milionów
owadów (tzw. szkodników)?
W obecnych czasach niemal wszystkie formy krajobrazu, poza nielicznymi
wyjątkami, są wykorzystywane przez człowieka. Do utrzymania
różnorodności przestrzeni życiowej, w której występują łąki z drzewami
owocowymi, zaroślami, krzakami, konieczne jest przyjazne dla środowiska
gospodarowanie bez stosowania szkodliwych trucizn. Niezwykle ważną rolę
pełnią tu nasze ptaki śpiewające. Wykorzystajmy tę możliwość, stworzoną
przez przyrodę!
Wieszając domki dla ptaków, owadów i nietoperzy

Domki lęgowe dla ptaków ogrodowych umieszcza się na drzewach na
wysokości ok. 1,5 – 3 m. Otwór wlotowy powinien być skierowany w stronę
odwróconą od czynników pogodowych (najczęściej w kierunku południowwschodnim).
Domki dla nietoperzy są umieszczane na wysokości powyżej 3 – 4 m.
Musi być zapewniona możliwość poziomego wlotu. W przypadku zawieszania na budynkach oraz w zależności od gatunku ptaków miejsce i wysokość
umieszczenia jest różna. Szczegółowe informacje znajdują się w naszym
katalogu głównym.
Czyszczenie
Domki lęgowe dla ptaków należy czyścić raz w roku jesienią. Wystarczy
usunąć stare gniazdo. Czyszczenie środkami chemicznymi nie jest
konieczne.

możemy wnieść ogromny wkład w biologiczne
zwalczanie szkodników i przyczynić się do ochrony gatunków!
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Oczywiście całoroczne dokarmianie nie spowoduje automatycznie
uratowania gatunku zwierząt, ponieważ istotną rolę odgrywa tu nie
tylko dostęp do pożywienia. Jednak jest to ogromna pomoc dla ptaków i
wspaniałe przeżycie dla człowieka, gdy może obserwować zwierzęta w
miejscu spożywania pokarmu.
Dokarmianie przez człowieka bardzo cieszy dorosłe zwierzęta szczególnie
w okresie wychowywania młodych, ponieważ w ten sposób mogą
łatwiej zaspokoić swoje własne potrzeby żywieniowe i więcej energii
przeznaczyć na szukanie pożywienia dla młodych.
Nasze karmniki kolumnowe są wykonane z wysokogatunkowych i
długotrwałych materiałów. Serię „Ring-Pull” i „TheOne” można ponadto w
całości rozebrać bez użycia narzędzi i w ten sposób bardzo łatwo wyczyścić.

Wysokiej jakości karma dla ptaków zawiera mało wypełniaczy i
dlatego ptaki chętnie ją jedzą. W przypadku zawieszania nowych
karmników kolumnowych lub podczas karmienia nową karmą,
czasami ptaki mogą potrzebować nieco więcej czasu, aby zdobyć
zaufanie i przyzwyczaić się do nowego miejsca jedzenia.
Prosimy uzbroić się w cierpliwość ... w zależności od tego, jak
bardzo bojaźliwe są ptaki, z czasem przyzwyczają się i pokochają
swoją nową jadalnię.
Dokarmianie ptaków jest wspaniałą możliwością
do stworzenia w swoim ogrodzie lub na balkonie żywej
oazy i rozkoszowania się jej widokiem.

Karmnik kolumnowy „The One”
Nr kat. 00 538/0

Również artykuły dodatkowe, takie jak np. talerzyk do karmienia
umieszczany pod karmnikiem kolumnowym, pomagają uniknąć
zanieczyszczenia dna oraz służą nawet jako miejsce lądowania dla
gatunków żywiących się pokarmem z gruntu. Umieszczony przy karmniku
kolumnowym lejek ułatwia napełnianie, dzięki czemu karma nie wysypuje
się. Wiele interesujących produktów znajduje się w naszym katalogu
głównym.

Różne rodzaje zawieszania:

k 1MR

Stacja Flutter-But ter na pojemniki z masłem orzechowym
Nr kat. 00 544/1

Kulka dla
strzyżyka 1ZA
Nr kat. 00 200/6

wytrzymały
odporny na dzięcioły
przepuszczający
powietrze sprawd
zony w praktyce

Domek lęgowy 2GR
Nr kat. 00 221/1

Domek lęgow
y 2M
Nr kat. 00 11
1/5

kolumnow
K armnik sikorek
la
d
le
d
e
n
k
0 8 5 8/9
Nr kat. 0

y na

NATURALNY MATERIAŁ

Beton strużkowy

Karmnik kolumnowy
„Ring-Pull”
Nr kat. 00 586/1

Lejek do napełniania
Super Scoop
Nr kat. 00 513/7

Karmnik w kształcie lampy
Nr kat. 00 800/8

Koszyk na duże knedle
Nr kat. 00 849/7

Talerzyk do karmienia Nr kat. 00 588/5

