
I över 65 år har SCHWEGLER varit „det“ varumärket för 
fågelskyddsutrustning och naturskyddsutrustning i Europa. 
Privata trädgårdsägare, fruktodlare, skogsvaktare, skogsbrukare, 
naturskyddsorganisationer, universitet, forskningsgrupper och 
naturskyddare använder våra produkter varje dag. Erfarenhetsvärden från 
det integreras ständigt i våra produkter och hjälper att vidareutveckla vårt 
utbud för optimal framgång.

 
Våra högklassiga SCHWEGLER holkar av träbetong är beständiga mot 
väderleksinflytanden, förruttnelse eller hackspettsangrepp. Så utför dessa 
holkar sitt jobb tillförlitligt i många år och årtionden och är samtidigt 

absolut djurvänliga med sin form och sina andningsaktiva 
egenskaper. 

Våra holkar tillverkas uteslutande på 
vår fabrik i Tyskland. Då använder vi, om 
möjligt, regionala, tyska råvaror eller varor 

som tillverkats i Europa. Även vid sändningen 
försöker vi, om möjligt, att använda återanvändbara 

material och så lite plast som möjligt. Denna idé har inte uppstått på 
någon marknadsföringsavdelning utan har varit en viktig del av vår 
företagsfilosofi sedan företagets start.

Naturskydd kan var och en bedriva redan i liten skala!

Ge vilddjur möjligheten att överleva i vår moderna förändrade

värld, inte bara nu utan även i fortsättningen.

FÅGEL- O. NATURSKYDDSPRODUKTER

Fåglar som ruvar på byggnader är t. ex. svalor, tornseglare, 
fläddermöss och fåglar som bygger sitt bo i nischer som svart rödstjärt, 
rödhake, sädesärla, gråsparvar som bor i eller på byggnader.

På grund av byggnadsrivningar, renoveringar och moderniseringar 
försvinner många bokvarter trots att det enligt lag även är förbjudet 
att ta bort vilddjurskvarter som t. ex. bon på byggnader. Enligt 
naturskyddslagen måste avlägsnade djurkvarter ställas till förfogande 
igen genom nya kvarter.

På grund av de många konstgjorda kvarteren för fåglar som ruvar på 
byggnader finns chansen att förena djurskydd och byggnadsrenovering. 
Det finns möjligheten att integrera holkar i murverket eller 
värmeisoleringen direkt när huset byggs eller att placera holkarna på 
fasaden av befintliga byggnader.

FÅGEL- / FLÄDDERMUSSKYDD 
PÅ BYGGNADEN

INSEKTSSKYDD

Solitära insekter är insekter som inte bildar samhällen (t. ex. 
honungsbin, humlor, bålgetingar) utan lägger av sina avkomlingar som 
ensamt levande djur (solitärt) på så kallade insektshotell. Ofta syns inte 
hur nyttiga dessa insekter är. Men de bidrar emellertid mycket till att vi 
männsikor har det bra. Alla arter är mycket fredliga och helt ofarliga för 
människor och husdjur.

De spelar en viktig roll vid pollineringen av livsmedel som frukt och 
grönsaker, för inte bara honungsbin och bålgetingar pollinerar dessa för 
oss viktiga livsmedel utan även ensamt levande insekter. Utan dessa 
skulle det inte finnas en sådan stor livsmedelsmångfald för oss människor. 
Dessutom bekämpar de skadedjur i trädgården på utmärkt och ekologiskt 
sätt, med resultatet att en trädgård t. ex. är fri från löss.

De flesta stekelarter borrar sina kvarter inte själva utan utnyttjar 
befintliga borrade gångar. Därför är insektsväggar med korrekt påfyllning 
och borrhål optimala för djuren.

Med upphängningen av en lämplig insektsvägg

på helst soliga platser hjälper du dessa djur enormt. 

Ytterligare artiklar och artikelinformation

hittar du i vår huvudkatalog som kan beställas gratis

eller fås i fackhandeln.

Tornfalkshåla 2TF 
Best.-Nr. 00 255/6

Stor fläddermushåla 2FS 
Best.-Nr. 00 233/4

Sovbo 1KS

Best.-Nr. 460/4

Amfibieskydd
Best.-Nr. 00 550/2

Kupa för igelkottar
Best.-Nr. 00 390/4

Flat fläddermuslåda 

3FF Best.-Nr. 00 239/6

Klätterskydd

Best.-Nr. 00 260/0

SCHWEGLER – Mer glädje av levande natur

Hus för tornseglare 
och fläddermöss 1MF
Best.-Nr. 00 615/8

Hus för sparvkoloni 1SP

Best.-Nr. 00 590/8 Insektsholk av trä
Best.-Nr. 00 370/6

Fasadholk för fläddermöss 1FQ 
Best.-Nr. 00 760/5

Universal-sommarholk 
för fläddermöss 2FTH

Best.-Nr. 00 772/8

Insektsholk i väggform 
Best.-Nr. 00 377/5

Insektsholk i blockform

Best.-Nr. 00 375/1

Holk för guldögonsländor 
Best.-Nr. 00 385/0

Ytterligare information på: 
www.schwegler-natur.com

http://www.schwegler-natur.com
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Kula för gärdsmyg 1ZA
Best.-Nr. 00 200/6

Mesresidens 1MR

Best.-Nr. 00 155/9

Holk 2GR
Best.-Nr. 00 221/1

Holk 2M
Best.-Nr. 00 111/5

Med upphängningen av konstgjorda holkar kan det med enkla medel skaffas 
nya kvarter eftersom bristande ruvningskvarter utgör en faktor vid utdöende 
av en djurart. Genom människornas lantbruk faller allt fler naturliga 
ruvningshålor bort, och för att minska ett ytterligare utdöende av arter krävs 
människornas hjälp.

Det är inte bara roligt att titta på fåglar som bor på den egena tomten. 
Visste du att ett enda mespar med ungar äter ca. 70 000 larver och 
20 miljoner insekter (så kallade skadegörare) per år?

I vår tid används, med undantag för några få restytor, alla landskapsformer 
av människorna. För att bevara en omväxlande miljö med t. ex. ängar med 
fruktträd, häckar, buskar krävs ett miljövänligt lantbruk utan skadliga 
gifter. Här kan våra sångfåglar verkligen bidra till. Låt oss utnyttja dessa 
möjligheter från naturen!

FÅGELSKYDD

 Med upphängningen av fågel-, insekts- och fläddermössholkar

kan vi enormt bidra till en ekologisk bekämpning av skadedjur

samt till artskydd! 

Upphängning av holkar 
Fågelholkar ska hängas upp redan på hösten därför att de inte bara används 
för ruvning utan även för övernattning och ger skydd framför allt på vintern. 
Fläddermössholkar bör hängas upp före respektive årstid beroende på 
utförande (sommar- eller vinterkvarter).

Fågelholkar för trädgårdsfåglar hängs på träd upp i ca. 1,5 – 3 m höjd. 
Flyghålet bör peka åt den vind- och väderskyddade sidan (mest syd-ost).

Fläddermössholkar hängs upp i 3 – 4 m höjd, fläddermöss måste kunna 
närma sig vågrätt. Vid upphängning på byggnader och vid diverse fågelarter 
är upphängningshöjd och –plats olika. Detaljerad information framgår av vår 
huvudkatalog.

Rengöring 
Fågelholkar bör rengöras 1x om året på hösten. Det räcker att ta bort det 
gamla fågelboet. En rengöring med kemiska medel krävs inte.

Olika typer av upphängning:

FÅGELSKYDD

Foderlampa
Best.-Nr. 00 800/8

Påfyllningstratt 
Super Scoop 
Best.-Nr. 00 513/7

Foderpelare "Ring-Pull"
Best.-Nr. 00 586/1

I England propageras helårsmatning av vildfåglar i över 20 år. Även i 
Tyskland har det visat sig att allt fler foderkällor faller bort, t. ex. på grund av 
ett strukturerat jordbruk. Så finns nästan inga örter kvar på ängarna vilkas 
frön tjänar som mat. Och även mångfalden på insekter som foderkälla blir 
allt mindre så att några vildfåglar redan står på den röda listan och hotas av 
utdöende.

Naturligtvis kan man inte automatiskt rädda en djurart med en 
helårsmatning eftersom inte bara utbudet av foder spelar en roll. Men det är 
ett litet element för att hjälpa fåglarna och en underbar upplevelse för oss 
människor att iaktta djuren på foderplatsen.

Vid en matning under ungfåglarnas uppfödning är föräldrarna mycket glada 
om det tillhandahålls ett utbud av foder därför att de därmed lättare täcker 
sitt eget foderbehov och har mer energi när de letar efter foder för de unga 
fåglarna.

Våra foderpelare har tillverkats av högklassiga och långlivade material. 
„Ring-Pull“ och „TheOne“ serien kan dessutom demonteras komplett utan 
verktyg och är därmed mycket lätt att rengöra.

Även extra artiklar, som t. ex. fodertallriken som monteras under 
foderpelaren, är meningsfulla för att undvika en nedsmutsning på marken, 
eller de kan även användas som landningsplats för fåglar som äter på 
marken.

Vid påfyllningen av foder i foderpelare underlättar påfyllningstratten 
påfyllningen så att ingen mat spills ut över kanten. 
Många intressanta artiklar hittar du i vår huvudkatalog.

VILDFÅGELMATNING

Medvetet säljer vi talgbollar utan nät så att djuren inte kan fastna i 
det. Även vegetariska foderkakor och jordnötssmörglas hittar du i vårt 
program.

Högklassig fågelmat innehåller få fyllmedel och fåglarna tycker om att 
äta denna. Vid upphängningen av nya foderpelare eller om det används 
ett nytt foder kan det ibland ta en längre tid tills fåglarna har tillit till 
det och accepterar de nya foderplatserna.

Var tålmodig …beroende på hur rädda fåglarna är kommer de att vänja 
sig vid det och älska sin nya foderplats.

VILDFÅGELMATNING

 Fågelmatning är en underbar möjlighet att skapa 

 en levande oas i trädgården eller på balkongen 

 och att glädja sig åt det. 

Foderkorg för stora  
Best.-Nr. 00 849/7

Foderpelare „The One“
Best.-Nr. 00 538/0

Foder-smör-station 
för jordnötssmörglas
Best.-Nr. 00 544/1

Foderpelare för talgbollar

Best.-Nr. 00 858/9

Fodertallrik
Best.-Nr. 00 588/5


