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VOGEL-/VLEERMUISBESCHERMING
AAN GEBOUWEN

INSECTENBESCHERMING

Zogenoemde gebouwbroeders zijn bijv. (gier)zwaluwen, vleermuizen,
halfholenbroeders als zwarte roodstaart, roodborstje, witte kwikstaart,
huismus, die in of aan gebouwen wonen.

Solitaire insecten zijn insecten die geen volken vormen (bijv. honingbijen,
hommels, horzels), maar zogezegd als "eenling" (solitair) hun nakomelingen
in zogenoemde insectenhotels afzetten. Het nut van deze insecten wordt
vaak niet gezien.

Vanwege sloop van gebouwen, renovaties en saneringen vervallen heel
veel verblijven, hoewel het wettelijk zelfs verboden is om verblijven van
wilde dieren, zoals bijv. nesten aan gebouwen, te verwijderen. Volgens
de natuurbeschermingswet moeten verwijderde dierenverblijven
worden vervangen door andere verblijven die dan weer beschikbaar
zijn.
Door het grote aantal kunstmatige verblijven voor gebouwbroeders
doet zich de kans voor om dierenbescherming en renovatie van
gebouwen met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is mogelijk
om verblijven direct bij het bouwen van een huis in het metselwerk of
de isolatie te integreren of om bij bestaande gebouwen de verblijven
op de gevel aan te brengen.
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Maar ze leveren een zeer grote bijdrage om ons mensen een goed leven
mogelijk te maken. Alle soorten zijn zeer vredelievend en helemaal
ongevaarlijk voor mensen en huisdieren.
Ze spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van levensmiddelen als fruit
en groente, want niet alleen honingbijen en hommels bestuiven deze voor
ons belangrijke levensmiddelen, maar ook solitaire insecten.

Grote vleermuiskast 2FS
Bestelnr. 00 233/4

Torenvalkkas t 2TF
Bes telnr. 00 255 /6

Zonder hen was er niet zo'n grote diversiteit in levensmiddelen voor ons
mensen. Anderzijds zijn ze uitstekende biologische ongediertebestrijders in
de tuin en kunnen een tuin bijv. vrij van luizen houden.
Met het ophangen van een geschikte insectenwand
op zo zonnig mogelijke plekken helpt u deze dieren enorm.
De meeste vliesvleugeligen boren hun verblijven niet zelf, maar gebruiken
aanwezige boorgangen. Daarom zijn insectenwanden met vakkundig juiste
vulling en boorgaten optimaal voor de dieren.

Amfibieëndoek
Bestelnr. 00 550/2

Egelkoepel
Bestelnr. 00 390/4

Meer artikelen en artikelinformatie vindt u
in onze hoofdcatalogus, die gratis aangevraagd
of bij de dealer verkregen kan worden.
Universeel vleermuiszomerverblijf 2FTH
Bestelnr. 00 772/8

Gaasvliegenverblijf
Bestelnr. 00 385/0

Gierzwaluw-/
vleermuiskast 1MF
Bestelnr. 00 615/8
Insectennestwand
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Vleermuis-gevelverblijf 1FQ
Bestelnr. 00 760/5
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Insectennesthout
Bestelnr. 00 370/6

VOGEL- EN NATUUR
BESCHERMINGSPRODUCTEN
Al meer dan 65 jaar is SCHWEGLER 'het' merk voor
vogelbeschermings- en natuurbeschermingsproducten in Europa.
Particuliere tuinbezitters, fruittelers, boswachterijen, bosbeheerders,
natuurbeschermingsorganisaties, universiteiten, onderzoeksgroepen
en natuurbeschermers maken dagelijks gebruik van onze producten. De
ervaringen die hierbij worden opgedaan, worden voortdurend in onze
producten verwerkt en helpen bij het verder ontwikkelen van ons aanbod
voor een optimaal succes.
Aan natuurbescherming kan iedereen al in het klein doen!
Geef wilde dieren de mogelijkheid om niet alleen nu, maar ook in de
toekomst te overleven in onze moderne veranderde wereld.
Onze hoogwaardige SCHWEGLER houtbeton-nesthulpmiddelen zijn
bestand tegen weersinvloeden, rotting of spechtaanvallen. Zo verrichten
deze nestkasten gedurende heel veel jaren trouwe dienst en zijn daarbij
absoluut soortspecifiek door hun vorm en ademende eigenschappen.
Onze nestkasten worden uitsluitend in onze
fabriek in Duitsland geproduceerd. Daarbij
gebruiken wij, voor zover mogelijk, grondstoffen
direct uit de regio, Duitsland of Europese productie.
Ook bij de verzending letten wij, voor zover mogelijk,
op het gebruik van herbruikbare materialen en een zo
gering mogelijk gebruik van kunststoffen. Dit alles is geen
idee dat op een marketingafdeling werd geboren, maar sinds de oprichting
van ons bedrijf een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.

SCHWEGLER – Meer plezier aan levendige natuur
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VOEREN VAN WILDE VOGELS
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Met het ophangen van kunstmatige nesthulpmiddelen kunnen met eenvoudige
middelen vervangende verblijven worden gecreëerd, omdat het ontbreken
van nestverblijven een factor bij het uitsterven van een diersoort is. Door het
menselijke beheer vervallen steeds meer natuurlijke broedholen en om een
verder uitsterven van soorten in te perken, is menselijke hulp nodig.

Ophangen van nestkasten
Vogelnestkasten moeten al in de herfst worden opgehangen, omdat ze
niet alleen broedholen, maar ook overnachtingsverblijven zijn en vooral in
de winter bescherming bieden. Vleermuiskasten moeten afhankelijk van
het gebruik waarvoor ze gemaakt zijn (zomer- of winterverblijf) vóór het
desbetreffende jaargetijde worden opgehangen.

In Engeland wordt sinds meer dan 20 jaar gepropageerd om wilde vogels
het hele jaar door te voeren. Ook in Duitsland is gebleken dat bijv. door een
opgeruimde landbouw steeds meer voedselbronnen vervallen. Zo zijn er
nauwelijks nog wilde kruiden op de weiden waarvan de zaden als voedsel
dienen. Maar ook de grote verscheidenheid aan insecten als voedselbron
wordt steeds minder, zodat sommige wilde vogels al op de rode lijst staan
en met uitsterven bedreigd zijn.

Bewust verkopen wij mezenbollen zonder net, zodat de dieren
er niet in verstrikt kunnen raken. Ook vegetarische voercakes en
pindakaaspotten vindt u in ons programma.

De vestiging van vogels op een grondstuk is niet alleen mooi om te zien.
Wist u dat één enkel mezenpaar met nakomelingen per jaar ongeveer 70.000 rupsen en 20 miljoen insecten (zogenoemd ongedierte)
verdelgt?
In onze huidige tijd zijn, op enkele restvlakken na, alle landschapsvormen
onderhevig aan menselijk gebruik. Om een leefruimtediversiteit met bijv.
boomgaarden, heggen, struiken te behouden, is een verdraagzaam beheer zonder schadelijke giffen nodig. Hier kunnen onze zangvogels een enorme bijdrage
leveren. Laten we gebruik maken van deze mogelijkheden uit de natuur!
Met het ophangen van vogel-, insecten- en vleermuiskasten
kunnen wij een enorme bijdrage leveren aan de
biologische ongediertebestrijding en aan de soortenbescherming!

Vogelnestkasten voor tuinvogels worden bij ophangen in bomen op een
hoogte van ca. 1,5 – 3 m aangebracht. Het vlieggat moet van wind en regen
afgekeerd zijn (meestal zuidoost).
Vleermuiskasten worden vanaf een hoogte van 3 – 4 m aangebracht,
horizontaal aanvliegen moet mogelijk zijn. Bij het aanbrengen aan gebouwen
evenals bij diverse vogelsoorten zijn aanbrengingshoogte en -plek
verschillend. Meer informatie vindt u in onze hoofdcatalogus.
Schoonmaken
Vogelnestkasten moeten 1x per jaar in de herfst worden schoongemaakt.
Het is voldoende om het oude vogelnest te verwijderen. Schoonmaken met
chemische middelen is niet nodig.
Verschillende manieren van ophangen:

Winterkoninkjesbol 1ZA
Bestelnr. 00 200/6

Natuurlijk kan men niet automatisch een diersoort redden door het hele
jaar door te voeren, want niet alleen het voedselaanbod speelt een rol. Het
is echter een kleine bouwsteen om de vogels te helpen en een prachtige
belevenis voor ons mensen om de dieren op de voerplek te observeren.
Bij voeren tijdens het grootbrengen van hun jongen zijn de vogelouders erg
blij met een beschikbaar voeraanbod, omdat ze daarmee gemakkelijker
kunnen voorzien in hun eigen voedselbehoefte en meer energie kunnen
gebruiken voor het zoeken van voedsel voor de jongen.
Onze voerzuilen zijn gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen.
De "Ring-Pull"- en "TheOne"-serie kan bovendien zonder gereedschap
compleet uit elkaar worden gehaaldd en kan daardoor heel gemakkelijk
worden schoongemaakt.

Hoogwaardig vogelvoer bevat weinig vulstoffen en wordt graag door
de vogels gegeten. Bij het ophangen van nieuwe voerzuilen of bij het
voeren met nieuw voer kan het soms een tijdje duren tot de vogels
vertrouwen krijgen en de nieuwe voerplekken accepteren.
Heb wat geduld ... afhankelijk van hoe angstig de vogels zijn, zullen ze
eraan wennen en gaan houden van hun nieuwe voerplekjes.
Het voeren van vogels is een prachtige mogelijkheid
om een levendige oase in de tuin of op het balkon te creëren
en daaraan plezier te beleven.

Voerzuil "The One"
Bestelnr. 00 538/0

Ook aanvullende artikelen zoals bijv. de voerbak die onder de voerzuil wordt
aangebracht, zijn praktisch om een vervuiling op de grond te vermijden of
zelfs als landingsplek voor grondeters te dienen.
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Bij het vullen van de voerzuilen met voer maakt de vultrechter het vullen
gemakkelijker, zodat geen voer over de rand komt.
Veel interessante artikelen vindt u in onze hoofdcatalogus.

Flutter-But ter-station
voor pindakaaspotten
Bestelnr. 00 544/1
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duurzaam
spechtbestendig
ademend
beproefd in de
praktijk
Nestkast 2GR
Bestelnr. 00 221/1

Nestkast 2M
Bestelnr. 00
111/ 5

NATUURLIJK MATERIA AL

houtbeton

Voerzuil "Ring-Pull"
Bestelnr. 00 586/1

Vultrechter Super Scoop
Bestelnr. 00 513/7

Voerlantaarn
Bestelnr. 00 800/8

Voermandje voor reuzenbollen
Bestelnr. 00 849/7

Voerbak
Bestelnr. 00 588/5

