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» CZYNNY WKŁAD W ŻYWĄ NATURĘ
Szanowni Klienci!
Bardzo cieszymy się, że na kolejnych stronach naszego głównego
katalogu możemy przedstawić wiele ciekawych i sprawdzonych
rozwiązań związanych z pomocą w zakładaniu gniazd dla dzikich
zwierząt w lasach, parkach, ogrodach i na budynkach. Przeglądając
katalog można przekonać się, że oferujemy wiele produktów
wspierających konkretny gatunek lub grupę zwierząt, ponieważ
siedlisko, lokalizacja, naświetlenie, zachowania regionalne i
możliwości montażu mogą się różnić w zależności od przypadku. Za
pośrednictwem tego katalogu chcielibyśmy podzielić się naszym
kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w profesjonalnej ochronie
gatunków, aby możliwe było wybranie najbardziej odpowiedniego
rozwiązania. Chętnie doradzamy również indywidualnie.

Aby zapewnić wysoką oddychalność i zdrowy klimat w
pomieszczeniach, wymagane są wysokiej jakości materiały, które
muszą być przetwarzane również z dużą starannością, aby
zagwarantować optymalne mieszkanie dla zwierząt charakteryzujące
się długim okresem użytkowania. Nie chcemy materiału z nieznanych
źródeł; nasze włókna drzewne pozyskujemy z wybranych małych
i średnich tartaków w pobliżu naszej firmy. Niektóre z naszych
relacji z dostawcami trwają od pokoleń i zapewniają, że zasoby
wykorzystywane są tak oszczędnie, jak to tylko możliwe. Naszą
dewizą nie jest maksymalizacja zysków poprzez przeniesienie
produkcji do innych krajów, ale raczej długoterminowa i świadoma
produkcja z przewagą lokalnych źródeł i dostawców.

Stałym problemem, z którym mamy do czynienia od naszego
pierwszego katalogu w 1948 roku, jest zauważalny spadek
liczebności dzikich zwierząt. Szczególnie w ostatnich latach
ze strachem obserwujemy niepokojące wyniki licznych badań
prowadzonych przez pasjonatów, ornitologów i naukowców.
Niezależnie od tego czy chodzi o populację ptaków w ogrodzie,
czy dzikich pszczół – chcemy pomóc. Czy te odczucia są w ogóle
takie nowe? Pokolenia temu nasi dziadkowie i babcie zadawali
sobie to samo pytanie, co dzisiaj: jak możemy aktywnie chronić
bioróżnorodność w naszym najbliższym otoczeniu? Nasza firma
powstała z tych przemyśleń, z tego impulsu. Początkowo asortyment
był niewielki z zaledwie kilkoma budkami lęgowymi w programie,
później jako pionier w wielu dziedzinach ochrony przyrody – często
wyśmiewany, a obecnie akceptowany i uznany. Czy to pomoc w
zakładaniu gniazd dla nietoperzy w latach 70-tych, ochrona ssaków,
jak np. domki dla jeży w latach 80-tych, wspomaganie pożytecznych
owadów i dzikich pszczół w latach 90-tych, czy też ponowne odkrycie
habitatu, jakim jest „budynek” na przełomie tysiącleci – wszystko to
jest obecnie standardem w ochronie przyrody.

Do dziś oferujemy bezspornie najszerszy asortyment domków
lęgowych. Oprócz dopasowanego do gatunku wzornictwa domku
szczególną zaletą jest doskonała oddychalność, łatwość czyszczenia,
prosta kontrola oraz wyjątkowa trwałość. Obejmuje to również
oferowanie części zamiennych, aby jeszcze bardziej zwiększyć
długość użytkowania domków lęgowych. Beton strużkowy firmy
SCHWEGLER nadaje się również idealnie do montażu w budynkach.
Stosunkowo niewielki ciężar, wysoka trwałość i doskonała
kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi sprawiają, że
cieszy się on dużą popularnością.

Od samego początku skupiamy się na opracowywaniu własnych
rozwiązań, przez dziesięciolecia stale udoskonalając nasze produkty
i służąc fachowym doradztwem. Nie chcemy
handlować produktami wyprodukowanymi przez
inne firmy! Chcemy zaprezentować nasz produkt,
ocenić materiały, z których jest wykonany i
pokazać wiele zalet naszych unikalnych produktów
z betonu strużkowego. Nie wszystkie betony
strużkowe są takie same – wszystko zależy od
mieszanki!

Motyw przewodni naszego postępowania od 75 lat: Opracowywać i
produkować najlepsze (na świecie) domki lęgowe i produkty ochrony
gatunkowej z zachowaniem odpowiedzialności społecznej wobec
pracowników, klientów i dostawców oraz z poszanowaniem przyrody.
Mając to na uwadze, mamy nadzieję, że lektura katalogu będzie
przyjemna.
Z najlepszymi pozdrowieniami z Schorndorf
Sven i Gunnar Papenfoth

Na koniec jeszcze jedna uwaga: Ze względu na duży
popyt i aktualne wydarzenia geopolityczne mogą
wystąpić dłuższe terminy dostaw. Ograniczona może
być również stabilność cen poszczególnych produktów
– szczególnie w przypadku pasz dla zwierząt bardzo
prawdopodobne są korekty cen w krótkim czasie.
Prosimy o wyrozumiało.

Dodatkowe informacje znajdują się
również na stronie internetowej:

www.schwegler-nature.com

Jakiemu gatunkowi zwierząt
chcą Państwo pomóc?
Rzadko możliwe są odmienne
zastosowania naszych produktów.

» SPIS TREŚCI
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Bocian biały
Bogatka zwyczajna
Brzegówka
Czubatka
Dudek
Dymówka
Dzięcioł czarny
Dzięcioł duży
Dzięcioł średni
Dzięcioł zielonosiwy
Dzięcioł zielony
Dzięciołek
Gągoł
Gągoł krzykliwy
Jastrząb zwyczajny
Jerzyk zwyczajny
Kania czarna
Kania ruda
Kawka zwyczajna
Kobuz
Kopciuszek zwyczajny
Kowalik zwyczajny
Krętogłów
Krogulec
Mazurek
Muchołówka białoszyja
Muchołówka szara
Muchołówka żałobna
Myszołów zwyczajny
Nurogęś
Nurogęś
Oknówka zwyczajna
Pełzacz leśny
Pełzacz ogrodowy
Pleszka zwyczajna
Pliszka
Pliszka górska
Płomykówka zwyczajna
Pluszcz
Pójdźka
Puchacz
Pustułka
Puszczyk zwyczajny
Rudzik
Sikora modra
Sikorka uboga
Siniak
Sokół wędrowny
Sosnówka
Sóweczka
Strzyżyk zwyczajny
Szpak
Trzmielojad zwyczajny
Uszatka
Włochatka zwyczajna
Wróbel zwyczajny
Zimorodek zwyczajny
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9
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9
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17
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8, 9
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17
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16
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16
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17, 34, 35, 36
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16
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16
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10
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10, 21
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16
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Strix aluco
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9
Pernis apivorus
16
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21
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Dlaczego domki lęgowe? 
Przyjazne naturze zagospodarowanie
ogrodów i lasów jest niemożliwe
bez środków wspomagających
rozmnażanie zwierząt. Czy wiedzieli
Państwo o tym, że jedna para
sikorek z potomstwem zjada rocznie
ok. 70 000 gąsienic i 20 milionów
owadów, tzw. „szkodników”?
Liczby mówią same za siebie!
W dzisiejszych czasach
człowiek wykorzystuje wszystkie formy krajobrazu, łącznie z niewielkimi
pozostałościami tzw. krajobrazów naturalnych. Krajobrazami
przekształconymi przez człowieka, a więc przestrzeniami życiowymi
stworzonymi ręką ludzką, są przykładowo sady, żywopłoty itd.
Aby zachować tę różnorodność przestrzeni życiowych, potrzebne jest przede
wszystkim ekologiczne zagospodarowanie m.in. bez substancji szkodliwych
i drogich trucizn. Domki lęgowe firmy SCHWEGLER zapewniają możliwość
zwalczania m.in. brudnicy nieparki i zwójki zieloneczki w leśnictwie oraz
owocówki jabłkóweczki np. w sadach owocowych i mszyc w ogrodach prywatnych. Korzystajmy z tych naturalnych możliwości – dla dobra przyrody!
Nowoczesna ochrona gatunków i roślin jest szczególnie ważna!
Zaplanowanie ochrony przyrody w najdrobniejszych szczegółach
jest teraz bardziej potrzebne niż kiedykolwiek!

» CZYM WYRÓŻNIAJĄ SIĘ DOMKI LĘGOWE FIRMY SCHWEGLER?
Najważniejsze cechy domków lęgowych firmy SCHWEGLER
1. Zawieszanie, kontrola i czyszczenie nie stwarzają problemów i są łatwe
w wykonaniu. Tylko produkty wypróbowane w praktyce gwarantują
wieloletni sukces w postaci zawsze powracającego gniazdowania!
2. Opatentowane zawieszki, które zapobiegają wrastaniu w drzewo.
Sprawdzone w leśnictwie i polecane.
3. Wzorem dla naszych domków lęgowych jest Matka Natura, np. wymiary
wewnętrzne są odtwarzane na podstawie dziupli wykutych przez dzięcioły
i powstałych w wyniku zgnilizny. Ale wzorcem mogą być też gniazda skalne
i w rozpadlinach. Poza tym zwracamy uwagę nie tylko na wymiary i kształt,
lecz również na strukturę powierzchni i właściwości, które dostosowujemy
do potrzeb danego gatunku zwierząt.
4. Rozmiary korpusu gniazdowego, średnica wlotu i wszystkie wymiary
gabarytowe poszczególnych modeli są dostosowane do potrzeb i zachowania
zwierząt. Jak wynika z regularnie przeprowadzanych badań naukowych
oraz obserwacji różnych stacji ornitologicznych i organizacji zajmujących
się ochroną przyrody w kraju i za granicą, największą gęstość zasiedlenia u
różnych gatunków ptaków (par lęgowych na hektar) osiąga się za pomocą
domków lęgowych z betonu strużkowego firmy SCHWEGLER.
5. Dzięki bezspornie bardzo długiej trwałości i życzliwemu przyjęciu domki
lęgowe SCHWEGLER od kilkudziesięciu lat przynoszą oczekiwane efekty
w praktyce. Istotną zaletą jest znacznie większa trwałość i niewrażliwość na
czynniki atmosferyczne w porównaniu z drewnem, a większa wytrzymałość
znakomicie zapobiega szkodom wywoływanym przez dzięcioły. Opływowy
kształt umożliwia znacznie lepsze dostosowanie wyposażenia lęgowego do
potrzeb jego mieszkańców.
6. Kolejnym ważnym czynnikiem z punktu widzenia konstrukcji technicznej jest
bezproblemowa obsługa i stosowanie. Nasze produkty dają pewność trwałości
i odporności na czynniki atmosferyczne, niezależnie od tego, czy są wmurowane
czy umieszczone na elewacji. Od ponad 70 lat produkujemy i sprzedajemy
wyposażenie lęgowe do dobudowy i montażu w budynku. Zachęcamy Państwa
do skorzystania z tego jedynego w swoim rodzaju doświadczenia!
4 SCHWEGLER

7. Domki lęgowe SCHWEGLER są projektowane we współpracy
z państwowymi stacjami ornitologicznymi, europejskimi towarzystwami
ochrony przyrody, leśnikami i ornitologami w oparciu o wieloletnie
doświadczenie i wiedzę. Stosowany w produkcji specjalny beton strużkowy
firmy SCHWEGLER jest produktem naturalnym, złożonym w ok. 75%
z drewna i dodatków kompensujących czynniki klimatyczne, np. gliny, glinki
itd. Dlatego znakomicie zabezpiecza on przed wahaniami temperatury i jest
nadzwyczaj przewiewny. W ten sposób zapobiega się powstawaniu rosy, co
często można zaobserwować w przypadku tworzyw sztucznych, kamienia,
pianki sztywnej lub budek betonowych.
8. Nasze produkty są oficjalnie przebadane, zalecane i uznane m.in. przez
Biologische Bundesanstalt, NABU Deutschland, LBV w Bawarii, BUND
Deutschland, Niemiecki Związek Ochrony Zwierząt, Towarzystwo Jordsand,
Związek Ochrony Przyrody w Austrii, francuski Związek Ochrony Ptaków,
szwajcarskie stacje ornitologiczne, włoski Związek Ochrony Ptaków, SEO
w Hiszpanii, NABS w Ameryce Pn. oraz wiele innych organizacji.

Informacja

Wiszące wskazówki
można znaleźć tutaj!

OCHRONA PTAKÓW

» ZALECENIA DOTYCZĄCE WYBORU, ROZMIESZCZENIA I ZAWIESZENIA DOMKÓW LĘGOWYCH
Niżej chcielibyśmy podzielić się z Państwem doświadczeniami i wskazówkami
z naszej praktyki. Zalecenia te są oczywiście tylko wskazówkami. Należy
uwzględnić różne krajobrazy i/lub środowiska życia oraz mieszkańców.
Czasami można wiedzieć to już przed planowaniem (np. na podstawie
istniejących lub chronionych gatunków zwierząt oraz warunków otoczenia)
lub zdobyć te informacje dopiero z upływem czasu, dzięki doświadczeniom
praktycznym na danym obszarze (tzn. który typ domku jest najskuteczniejszy).
Ponieważ przyroda często zaskakuje, zaleca się stopniowe sprawdzanie
stosowanego wyposażenia lęgowego oraz optymalizację domku lęgowego.
A | Zawieszanie domków lęgowych dla małych ptaków
(np. domki lęgowe 1B, 2M, 2B/N, 1N, 3S, 3SV, 2GR)
Do wyboru są z reguły dwa różne rozmiary otworów wlotowych:
» l 32 mm to „rozmiar uniwersalny” dla prawie wszystkich gatunków
małych ptaków.
» l 26 mm umożliwia wejście tylko sikorkom (modra, uboga, sosnówka i czubatka). Większe gatunki, takie jak bogatka, kowalik i wróbel, nie mają wstępu.
» Rozmiary specjalne, np. l 45 mm dla określonych gatunków, np. większych szpaków. W razie potrzeby mniejsze gatunki mogą mimo to korzystać
z domku lęgowego.
Na ogrodzonych terenach zielonych, w rezerwatach leśnych, młodnikach,
ogrodach itd. domki mogą być zawieszane na wysokości wzroku (1,5 do 2 m),
aby z ziemi można było je łatwiej kontrolować i czyścić. W lesie i na terenach
zagospodarowanych zaleca się zawieszanie wyżej, aby zminimalizować szkody
i zakłócanie spokoju. Z reguły domki zawiesza się tam na wysokości od ok.
2,8 do 3,5 m, co zapewnia jeszcze dobrą dostępność za pomocą drabiny.
Górną granicę dla najwyższego zawieszenia mogą stanowić otaczające
drzewa, których wierzchołków nie należy przekraczać. Wyjątkami, zwłaszcza
w miastach, są określone siedliska gatunków lęgnących się na budynkach
(jerzyk, wróbel, nietoperz), w przypadku których niemożliwe jest przestrzeganie
tych granic, a więc domki mogą być zasiedlane nawet na wysokości powyżej
15 m. Nie należy wkładać żadnego materiału lęgowego ani słomy,
ponieważ małe ptaki zawsze budują swoje gniazda od początku.
B | Liczba urządzeń lęgowych na hektar i ich rozmieszczenie
Liczba domków lęgowych zawsze zależy od danej przestrzeni życiowej.
W ogrodach, w razie niedostatku miejsc do gniazdowania, można zawiesić
domek lęgowy na co drugim drzewie. Dla ptaków nie istnieje odległość minimalna – na jednym drzewie mogą bez problemu gniazdować dwie pary sikorek
w bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ ptaki same określają minimalny odstęp
od siebie, zależnie od dostępności pożywienia i pory roku. W lasach, w zależności od wieku i rodzaju drzew oraz bazy pokarmowej („plaga szkodników”) można
zawiesić od 1 do 40 domków lęgowych na hektar (= 100 x 100 m).
Typy domków lęgowych lub szerokości otworów wlotowych można
rozdzielić następująco (o ile wartości wynikające z doświadczenia nie są inne):
» 60% skrzynek lęgowych o średnicy otworu wlotowego 32 mm lub otworach
owalnych.
» 20% o średnicy wlotu 26 lub 27 mm.
» 20% powinny stanowić domki lęgowe pełzaczy i półgniazdowników lub
domki niszowe (por. typy 2B, 2BN, 2H, 2HW, 1N).
Wskazówka: Nie wszystkie domki powinny być obsadzone w celu
wychowania młodych, ponieważ duża część jest wykorzystywana jako
kwatera nocna lub skład pożywienia. Dopiero gdy w trakcie kilku kolejnych
lat w 60 – 70% znajdowane są gniazda, oznacza to osiągnięcie optymalnego
nasycenia domkami lęgowymi.

C | Uwagi ogólne dotyczące zawieszania domków lęgowych
Strona świata: Otwór wlotowy powinien być skierowany w kierunku
południowo-wschodnim. W miejscach zawieszania osłoniętych od wiatru lub
w osiedlach nie jest to jednak niezbędnie konieczne. W przypadku większych
otworów wlotowych (np. od 45 mm) należy zwrócić uwagę na odwrócenie od
wpływów pogodowych.
Czyszczenie: Czyszczenie, tzn. całkowite usuwanie starego gniazda,
w ogrodach i lasach może odbywać się od połowy września. Stare gniazdo
należy tylko wyskrobać. Stosowanie spray'ów itp. zwykle nie jest konieczne.
Jeśli skrzynka jest mocno zabrudzona lub obsiadły ją pasożyty, zaleca się
wypłukanie domku lęgowego zimną lub gorącą wodą i w razie potrzeby
ługiem biodegradowalnym.
Mocowanie: Domki lęgowe firmy SCHWEGLER do mocowania na pniu
(przeważnie rozpoznawalne po brązowym lub czarnym kolorze) są dostarczane
ze specjalnym gwoździem aluminiowym sprawdzonym przez leśników, który
nie uszkadza drzewa, jak np. gwoździe miedziane czy stalowe. Uszkodzeniu
nie ulega również piła tarczowa w tartaku ani łańcuch piły elektrycznej. W ten
sposób unika się też obrażeń. Dzięki gładkiemu trzonowi i odporności na
rdzewienie nawet po latach można go wyjąć, pozostawiając tylko marginalną,
punktową bliznę na pniu. Gwoździe aluminiowe należy wbijać tylko do dwóch
trzecich długości, dzięki temu drzewo może dalej rosnąć. Mniej więcej co
pięć lat należy nieco wysunąć gwóźdź. Domki lęgowe można w każdej chwili
zawieszać i zdejmować bez usuwania gwoździa. Cięższe domki lęgowe (por.
D) są z reguły dostarczane ze zintegrowanym klockiem do zawieszania, dzięki
czemu możliwe jest mocowanie za pomocą wielu gwoździ aluminiowych oraz
późniejsze zawieszanie i zdejmowanie bez usuwania gwoździ.
Zasiedlenie obce: Wskutek znacznego niedoboru siedlisk w naszym ograbionym
i zagospodarowanym krajobrazie może się zdarzyć, że domki lęgowe zostaną
zasiedlone przez zupełnie inne gatunki niż pierwotnie zakładano, np. przez trzmiele,
osy, dzikie pszczoły, szerszenie, popielicowate, np. popielice szare czy orzesznice
leszczynowe. One również zasługują na ochronę, dlatego proszę umożliwić im
pozostanie w domkach lęgowych. W razie potrzeby należy zawiesić kolejne domki
SCHWEGLER przeznaczone specjalnie dla tych zwierząt.
Nowe domki lęgowe: Najlepiej zawieszać je jesienią, ponieważ zimą służą
ptakom za kwaterę nocną. Ta ochrona przed przeciągiem i chłodem jest, bardziej
niż dokarmianie, ważnym czynnikiem, umożliwiającym przeżycie surowych zim.
D | Większe domki lęgowe: sowy, siniaki, pustułki itd.
(np. domki nr 4, nr 5, nr 28, nr 29, nr 30, 1WK, 2TF, 2CM)
Zalecana wysokość zawieszania około 4 do 6 m. Tu zasiedlenie odbywa
się szybciej, jeżeli na uformowanym wgłębieniu w dnie zostanie położona
grubsza warstwa wiórów drzewnych, trocin lub przepłukanego piasku (nie
w przypadku kawki). Dla siniaków lub włochatek i puszczyków doradzamy
zawieszenie jednego do dwóch domków na powierzchni 50 ha. Jest to
minimalna liczba domków lęgowych, o które potem wiosną ptaki zawzięcie
konkurują. Zwiększenie zagęszczenia domków lęgowych sprzyja poprawie
skuteczności zwalczania szkodników.
E | Zawieszanie domków dla nietoperzy
Sposób zawieszania i konserwacji specjalnych domków dla nietoperzy opisano
dokładnie na stronie 22 w rozdziale Nietoperze.
F | Wyposażenie lęgowe na budynkach (kamienie gniazdowe itp.)
Ptaków gniazdujące na budynkach często są objęte innymi zaleceniami.
Proszę stosować się do opisu danego produktu. W szczególności w przypadku
jerzyków i nietoperzy należy zwracać uwagę na większą wysokość od 5 m
i swobodny wlot bez gzymsów tuż pod skrzynką.
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Domek lęgowy 1B

V

Sikorka uboga

Dostępny w kolorze brązowym, białym,
czerwonym i zielonym (proszę podać kolor)

Domek lęgowy o średnicy wewnętrznej przestrzeni lęgowej 12 cm jest
z reguły mocowany na drzewach za pomocą dołączonego gwoździa
aluminiowego (patrz rys. 1). Domek można także zawiesić za pomocą pałąka
na konarach (patrz rys. 2). Por. do tego również przykłady zawieszania na
stronie 70 katalogu.
Przednie ścianki domków lęgowych można łatwo wymienić oraz nabywać
osobno; w przypadku produktów 1B i 2M ścianki można zamieniać między
sobą. Aby uniknąć konkurencji ptaków, otwory wlotowe są wykonywane
w różnych rozmiarach.
Domki lęgowe są zawsze wysyłane w komplecie z zawieszką i specjalnym
gwoździem aluminiowym.
Artykuł może być alternatywnie dostarczony z przednią ścianką zabezpieczającą przez kunami, nr art. patrz cennik.
V

Bogatka zwyczajna

» DOMEK LĘGOWY 1B
Dostępne szerokości otworów wlotowych: l 32 mm, l 26 mm i owalny 29 x 55 mm.

V

Rys. 1: Zawieszenie na pniu za pomocą
gwoździa aluminiowego SCHWEGLER

V

Rys. 2: Zawieszenie na pałąku na
konarze itp.

V

Gniazdo bogatki zwyczajnej

V

»S
 zerokość otworu wlotowego
32 mm
Mieszkańcy: Sikorka bogatka,
modra, uboga, sosnówka, czubatka,
pleszka, zwyczajna, kowalik,
muchołówka białoszyja i żałobna,
mazurek i wróbel zwyczajny.

» Szerokość otworu wlotowego
26 mm
Mieszkańcy: Sikorka modra,
uboga, sosnówka, czubatka
(małe sikorki). Ze względu na
zwężone wykonanie otworu
wlotowego wszystkie inne gatunki
są wykluczone z zasiedlania tego
domku.

» Otwór wlotowy owalny (29 x 55)
Mieszkańcy: Pleszka; przyjmowane
są jednak także inne gatunki, gniazdujące w budkach lęgowych o średnicy otworu wlotowego l 32 mm.
Ponieważ przestrzeń lęgowa jest tu
jaśniejsza, domek ten jest zdecydowane preferowany przez pleszkę.

Szerokość otworu wlotowego

Nr kat.

Szerokość otworu wlotowego

Nr kat.

Szerokość otworu wlotowego

Typ 1B, l 32 mm

00 102/3

Typ 1B, l 26 mm

00 105/4

Typ 1B, owalny 29 x 55 mm 00 108/5

Nr kat.

Gniazdo modraszki zwyczajnej

Materiał: domek lęgowy z betonu
strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do
zawieszania ze stali ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne:
szer. 17 x wys. 26 x gł. 18 cm.
Wewnętrzna przestrzeń lęgowa:
l 12 cm.
Ciężar: ok. 3,6 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy,
pałąk do zawieszania i gwóźdź
aluminiowy.

Dodatkowo proszę pamiętać
o „klocku do zawieszania”
na stronie 70.
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Przydatne wskazówki można
znaleźć na stronie 5!

Domek lęgowy 2M

V

Dostępny w kolorze brązowym, białym,
czerwonym i zielonym (proszę podać kolor)

Muchołówka białoszyja

Średnica wewnętrzna przestrzeni lęgowej w tym domku, podobnie jak
w przypadku modelu 1B wynosi 12 cm. Różnica polega na swobodnym
zawieszeniu i stożkowatym dachu. Właściwości te służą obronie przed
kotami i kunami. Domek jest chętnie stosowany w ogrodach przydomowych
i sadach, a zatem zasadniczo tam, gdzie rosną drzewa o niewielkiej wysokości
z dużym rozgałęzieniem.
Zaletą, podobnie jak w przypadku wszystkich nisz firmy SCHWEGLER, jest to,
że ścianki przednie można łatwo wymienić i są one dostępne jako pojedyncze
elementy. Ściany czołowe artykułów 1B i 2M mogą być stosowane zamiennie, w zależności od częstotliwości występowania poszczególnych gatunków
ptaków i powszechnie stosowanych szerokości otworów wlotowych.
Ten typ domku jest dostarczany z zawieszką oraz gwoździami aluminiowymi
w przypadku zawieszki typu FT. Artykuł może być alternatywnie dostarczony z
przednią ścianką zabezpieczającą przez kunami, nr art. patrz cennik.
V

Bogatka zwyczajna

» DOMEK LĘGOWY 2M

Zawieszenie swobodne dla ochrony przed kotami i kunami
Dostępne szerokości otworów wlotowych: l 32 mm, l 26 mm i owalny 29 x 55 mm.

V

Gniazdo pleszki

Ten domek lęgowy jest dostępny
z trzema rodzajami zawieszeń.
Wybierając odpowiedni numer katalogowy, proszę określić wymagany
rodzaj zawieszenia.
Materiał: domek lęgowy z betonu
strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do
zawieszania ze stali ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne:
szer. 16 x wys. 35 x gł. 17 cm.
Wewnętrzna przestrzeń lęgowa:
l 12 cm.
Ciężar: ok. 3,7 kg.
Mieszkańcy: tak jak w domku
lęgowym 1B.

V

Zamknięte

FT

FO

FG
V

z otwartym pałąkiem

V

z uchwytem dystansowym

Zawieszenie FG służy do
zawieszania za pomocą
zamkniętego oczka na konarze.

Zawieszenie FO służy do zawieszania za pomocą otwartego pałąka
na konarze. W celu czyszczenia
i kontroli domek można łatwo zdjąć
przy użyciu drążka rozwidlonego,
nr kat. 00 510/6. (patrz strona 69).

Ten rodzaj zawieszenia, z uchwytem
dystansowym od pnia i pętlą FG,
jest oznaczany jako zawieszenie FT.
Służy do zawieszania na pniu drzewa
i jako zwiększona ochrona przed
kotami, kunami i popielicowatymi.

Dostępne z zawieszeniem FG:

Dostępne z zawieszeniem FO:

Dostępne z zawieszeniem FT:

Typ/Zawieszenie, otwór wlotowy Nr kat.

Typ/Zawieszenie, otwór wlotowy Nr kat.

Typ/Zawieszenie, otwór wlotowy Nr kat.

2M FG, l 32 mm
00 111/5
2M FG, l 26 mm
00 114/6
2M FG, owalny, 29 x 55 mm 00 117/7

2M FO, l 32 mm
00 112/2
2M FO, l 26 mm
00 115/3
2M FO, owalny, 29 x 55 mm 00 118/4

2M FT, l 32 mm
00 113/9
2M FT, l 26 mm
00 116/0
2M FT, owalny, 29 x 55 mm 00 119/1

Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
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Domek lęgowy 2GR
Zasuwa gniazdowa i kontrolna
2GR-WBS z ochroną przed szopami

Domek ten, dzięki swojej konstrukcji i ściance przedniej, doskonale chroni przed kotami i kunami. Mimo dużej przestrzeni lęgowej domek 2GR ma bardzo jasne
wnętrze za sprawą owalnego lub potrójnego otworu. Jasność w przestrzeni lęgowej powoduje, że wysokość gniazda ptaków jest bardzo mała. Wylęgarnia
znajduje się tu w tylnej części domku. Przednią ściankę ze zintegrowaną ochroną przed kotami i kunami można łatwo wyjąć w celu kontroli. Dzięki temu
istnieje możliwość zajrzenia do przestrzeni lęgowej lub w gniazdo. Domek dostarczany jest w komplecie z zawieszeniem i specjalnym gwoździem aluminiowym.
W dachu wewnętrznym zintegrowany jest dodatkowy kątownik odciągu dla nietoperzy. Jeżeli domek posiada owalny otwór wlotowy, znajdą w nim schronienie
również nietoperze. Patrz rysunek wyżej. Na terenach, gdzie występują szopy, polecamy nasz najnowszy produkt 2GR-WBS z zabezpieczeniem przed szopami.
Na terenach, gdzie występują szopy, polecamy nasz najnowszy produkt 2GR-WBS z zabezpieczeniem przed szopami.

» DOMEK LĘGOWY 2GR

V

V

Zawieszenie na pniu za pomocą gwoździa aluminiowego

Dostępne szerokości otworu
wlotowego: owalny 30 x 45 mm,
potrójny l 27 mm.
Materiał: domek lęgowy z betonu
strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do
zawieszania ze stali ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne:
szer. 20 x wys. 31 x gł. 27 cm.
Z powiększoną wewnętrzną
przestrzenią lęgową:
szer. 14 x gł. 19 cm.
Ciężar: ok. 6,7 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy,
pałąk do zawieszania i gwóźdź
aluminiowy.
Ze zintegrowaną
ochroną przed
drapieżnikami

DBP (patentowany) · Z ochroną przed kotami i kunami

Pleszka zwyczajna

V

Dach wewnętrzny z kątownikiem odciągu dla nietoperzy

V

Na konarze

V

Na pniu

» Szerokość otworu wlotowego
w wersji owalnej 30 x 45 mm
Mieszkańcy: Bogatka, modraszka,
sikorka uboga, sosnówka i czubatka.
Pleszka, kowalik, muchołówka
białoszyja i żałobna, krętogłów,
mazurek i wróbel, nietoperze.

» Szerokość otworu wlotowego
w wersji potrójnej l 27 mm
Mieszkańcy: Modraszka, sikorka
uboga, sosnówka i czubatka.
Wszystkie inne gatunki są wyłączone
z zasiedlania budki tego typu ze
względu na zwężone wykonanie
otworu wlotowego.

» Zasuwa gniazdowa i kontrolna
Artykuł dodatkowy do domku lęgowego 2GR. Do celów kontrolnych lub
czyszczenia należy ostrożnie wsunąć
zasuwę kontrolną pod gniazdo.
W ten sposób można łatwo wyjąć
gniazdo z domku lęgowego 2GR bez
konieczności dotykania go ręką.
Materiał: Aluminium.

Szerokość otworu wlotowego

Nr kat.

Szerokość otworu wlotowego

Nr kat.

Oznaczenie

Nr kat.

owal 30 x 45 mm

00 218/1

l 27 mm

00 221/1

Zasuwa gniazdowa
i kontrolna

00 225/9

V

Owalny

» DOMEK LĘGOWY 2GR-WBS

V

Potrójny

V

Zasuwa gniazdowa i kontrolna może być
wkładana tylko do domku typu 2GR

z ochroną przed szopami

Szopy radzą sobie z większością środków zabezpieczających i zagrażają wylęgowi ptaków. Nowo opracowaną i przetestowaną ochronę przed szopami można
zamówić jako kompletny zestaw z domkiem lęgowym lub jako zestaw wyposażenia dodatkowego do domków lęgowych 2GR. Dzięki tej ochronie można stworzyć
lęgowiska w dużej mierze zabezpieczone przed szopami i innymi rabusiami
gniazd. Dalsze informacje dostępne są na stronie www.schwegler-nature.com
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Oznaczenie

Nr kat.

2GR-WBS kompletny
zestaw wyposażenia
dodatkowego WBS

00 219/8
00 838/1
V

Bogatka zwyczajna w 2GR-WBS

OCHRONA PTAKÓW

Domek lęgowy dla szpaków 3S
Domek lęgowy 3SV

Mimo wielu zastrzeżeń szpak jest bardzo krzykliwym, ale również bardzo użytecznym ptakiem. Wprawdzie czasami szpaki mogą w określonych monokulturach
powodować sporadyczne problemy, jednak odgrywają ważną rolę w „zwalczaniu szkodników” i czynnie przyczyniają się tym samym do zwalczania komarnic,
zwójek zieloneczek i brudnic nieparek w gospodarstwach rolnych i leśnych. W naszej ofercie znajdują się dwa sprawdzone typy domków lęgowych, z ochroną
przed drapieżnikami bądź bez niej. W domkach obu typów chętnie też nocują dzięcioły duże i średnie. W razie niewielkiego zagęszczenia szpaków mogą
gnieździć się tu także inne gatunki (muchołówka żałobna, kowalik). Drążek do siedzenia pod otworem wlotowym nie jest konieczny z ornitologicznego punktu
widzenia, jako punkt obserwacyjny chętnie wykorzystywany jest daszek domku.

» DOMEK LĘGOWY DLA SZPAKÓW 3S

V

Szpak

V

Gniazdo szpaków

V

Zawieszenie na konarze

V

Zawieszenie na pniu

Domek ten jest wykonywany praktycznie jako „standard” od kilkudziesięciu lat w kraju i za granicą. Czy to koło domu,
w ogrodzie, czy w lesie, stanowi on ważną część każdej koncepcji ochrony. Dzięki licznym zaletom, jak np. duża
średnica przestrzeni lęgowej, wynosząca 14 cm i duży otwór wlotowy oraz bardzo jasne wnętrze, domek ten, oprócz
szpaka, jest bardzo chętnie odwiedzają też inne gatunki. W razie nasilonego występowania drapieżników gniazdowych
należy przynajmniej częściowo stosować model 3SV (patrz niżej), ponieważ duża średnica otworu wlotowego zapewnia
» Typ 3S
tylko ograniczone zabezpieczenie przed nimi.
Śred. otworu wlotowego: l 45 mm.
Mieszkańcy: szpak, kowalik (muruje wlot na 32 mm), dzięcioł duży i średni, muchołówka żałobna itd.
Wymiary zewnętrzne:
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
szer. 19 x wys. 28 x gł. 20 cm.
Ciężar: ok. 4,4 kg.
Szerokość otworu wlotowego
Nr kat.
Wnętrze przestrzeni lęgowej: l 14 cm. Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
l 45 mm
00 162/7

» DOMEK LĘGOWY 3SV

z ochroną przed kotami i kunami

V

V

V

Zawieszenie na pniu za pomocą
gwoździa aluminiowego

» Typ 3SV
Średnice otworów wlotowych:
l 45 mm, owalne 32 x 45 mm
lub l 34 mm.
Materiał: domek lęgowy z betonu
strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do
zawieszania ze stali ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne:
sz. 19 x wys. 28 x gł. 23 cm.
Wnętrze przestrzeni lęgowej:
l 14 cm.
Ciężar: ok. 4,8 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy,
pałąk do zawieszania i gwóźdź
aluminiowy.

Szpak

V

Krętogłów z piramidą cieplną

Ze zintegrowaną
ochroną przed
drapieżnikami

V

Mocowanie na
pniu, konarze lub
na budynkach

„Dziupla dla szpaków” zabezpieczona przed drapieżnikami z przestrzenią lęgową powiększoną do l 14 cm.
Dzięki wysuniętemu otworowi wlotowemu model ten zapewnia bardzo dobrą ochronę przed kotami i kunami. Nie zakłóca
to jednak widoku przestrzeni lęgowej, co jest dużą zaletą z punktu widzenia kontroli i czyszczenia. Domek lęgowy 3SV
sprawdził się również z mniejszymi średnicami otworów wlotowych dla innych gatunków. Przykładowo, ze względu na
duże wnętrze przestrzeni lęgowej oraz kształt dna, domek jest szczególnie chętnie odwiedzany przez krętogłowa.
» Średnica otworu wlotowego
l 45 mm
Specjalnie dla szpaka
Oprócz wymienionych gatunków
mogą osiedlać się również inne
ptaki. W razie obecności szpaka są
one jednak wypychane z domku
tego typu.

» Średnica otworu wlotowego
l 34 mm
Specjalnie dla krętogłowa
Inni mieszkańcy: Bogatka,
modraszka, sikorka uboga,
sosnówka i czubatka, pleszka,
kowalik, muchołówka białoszyja
i żałobna, mazurek i wróbel,
nietoperze.

» Szerokość otworu wlotowego
owalny 32 x 45 mm
Mieszkańcy: Jak w przypadku otworu
wlotowego l 34 mm; stosowanie
z powiększonym wlotem zaleca się
w ciemniejszych miejscach, jak wąwozy,
młodniki itp. W niektórych regionach
w północnych Niemczech domek jest
chętnie odwiedzany przez gacki brunatne.

Szerokość otworu wlotowego

Nr kat.

Szerokość otworu wlotowego

Nr kat.

Szerokość otworu wlotowego

Nr kat.

l 45 mm

00 126/9

l 34 mm

00 122/1

owal 32 x 45 mm

00 125/2
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Nisza lęgowa typu 2H
Nisza lęgowa typu 2HW

W naszej ofercie ochrony przyrody znajdują się różne modele półbudek lęgowych lub niszowych domków lęgowych. Nadają się one w szczególności dla tych
gatunków, które preferują wlot typu balkonowego, np. pleszka lub rudzik. Z powodu dużego dostępu do przestrzeni lęgowej gniazda z jajami i pisklęta tych
gatunków są często zagrożone przez drapieżników. Ze względu na duży dostęp do obszaru lęgowego, gniazda i wylęg tych gatunków są często zagrożone
przez drapieżniki. Zaletą wszystkich półbudek i niszowych domków lęgowych jest to, że są one przymocowane do budynków, ponieważ te gatunki ptaków, ze
względów bezpieczeństwa, preferują gniazdowanie na domach, szopach itp. W tym przypadku zaleca się stosowanie półdomku 2HW zabezpieczonego przed
drapieżnikami oraz montaż bez zabezpieczeń tylko na drzewach.

V

Kopciuszek zwyczajny

V

Karmiąca muchołówka szara

V

Gniazdo pleszki

V

Wkład do przestrzeni lęgowej dla
typu 2HW i 1N

» PÓŁBUDKI LĘGOWE 2H
Mieszkańcy: kopciuszek, pliszka, muchołówka szara. Okazjonalnie rudzik i strzyżyk.
Wymiary zewnętrzne: szer. 15 x wys. 20 x gł. 20 cm.
Wewnętrzna przestrzeń lęgowa: l 12 cm.
Ten klasyczny i sprawdzony typ mocowany jest na elewacjach domów, stodołach, altanach itd. Ze względu na
konstrukcję zawieszenia otwór należy zawsze skierować w bok, pod kątem 90° do ściany. Przednią ściankę można
wyjąć w celu czyszczenia.
Proszę nie zawieszać tego typu swobodnie na drzewie ani w zaroślach, ponieważ wskutek niezabezpieczonego otworu niewielkie drapieżniki mają do gniazda swobodny dostęp. Przy prawidłowym zamocowaniu półdomki tego
typu są chętnie zasiedlane przez w.w. gatunki ptaków. Model ten znakomicie sprawdza się już od kilkudziesięciu lat.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
Ciężar: ok. 2,5 kg.
Nr kat. 00 152/8

» PÓŁBUDKI LĘGOWE 2HW

V

Widok przestrzeni lęgowej kopciuszka ze
zdjętą ścianką przednią

10 SCHWEGLER

Mieszkańcy: kopciuszek, pliszka, muchołówka szara. Okazjonalnie rudzik i strzyżyk.
Wymiary zewnętrzne: szer. 20 x wys. 20 x gł. 30 cm.
Wewnętrzna przestrzeń lęgowa: 15 x 21 cm.
Zabezpieczony przed srokami i sójkami z wkładem do przestrzeni lęgowej.
Dzięki specjalnemu, wysuniętemu występowi typ ten może być zawieszany swobodnie na drzewach oraz na elewacjach
domów. Półdomek zawiera dodatkowo wkład w przestrzeni lęgowej, który można wyjąć w celu kontroli i czyszczenia.
Nawet w miejscach zacienionych przez otwór wlotowy do wnętrza dostaje się
sporo światła i dlatego domki te są chętnie zasiedlane do lęgu. Oprócz tego ten
typ można stosować dla pluszcza i pliszki górskiej. W tym przypadku należy jednak
wyjąć wewnętrzny wkład z przestrzeni lęgowej.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER.
Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Zakres dostawy: domek lęgowy, wkład do przestrzeni lęgowej, pałąk do
zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
Ciężar: ok. 5,1 kg.
Nr kat. 00 157/3

OCHRONA PTAKÓW

Niszowy domek lęgowy 1N

V

Mazurek

V

Pleszka zwyczajna

Nisze i półdomki lęgowe są narażone na liczne niebezpieczeństwa
w okolicach o nasilonym występowaniu srok, sójek, kotów i kun.
Najlepszą ochronę zapewniają niszowe domki lęgowe 1N firmy SCHWEGLER
z dwoma otworami wlotowymi i jednym wkładem do przestrzeni lęgowej.
Mimo tylko dwóch otworów wlotowych do nisz dostaje się duża ilość światła,
dzięki czemu są one bardzo chętnie zasiedlane. Zasiedlenie na terenach o
nasilonym występowaniu niewielkich drapieżników jest równie częste i bez
różnicy, jak w przypadku wcześniej opisanych domków 2H i 2HW.
Przypadek szczególny: Rudzik preferuje ten typ domku, szczególnie wtedy,
gdy jest on umieszczony ok. 1,0 do 1,5 m nad ziemią. A jeszcze lepiej, jeśli
wisi w wilgotnym, zacienionym miejscu.
Wylęg jest duży dzięki zintegrowanej ochronie, przykładowo przed kotami
i kunami.
Wyjątek: W przypadku znacznego niedoboru miejsc lęgowych ten typ domku
może zostać wybrany jako alternatywa lęgowa w parkach i lasach przez
wszystkie gatunki sikorek, wróbli i in.

V

Pleszka



V

Pleszka

» NISZOWY DOMEK LĘGOWY 1N
Niszowy domek lęgowy 1N posiada znakomite zabezpieczenie przed niewielkimi drapieżnikami Ze względu
na konstrukcję domku z podwójnym wlotem duże znaczenie zyskuje zabezpieczenie przed niewielkimi drapieżnikami,
zintegrowane z wnętrzem przestrzeni lęgowej. Ten typ domku zapewnia ochronę przed srokami, sójkami, kotami
i kunami, ponieważ ptaki, ze względu na dostępność światła, budują gniazdo zawsze w tylnej części wkładu w przestrzeni
lęgowej. Kolejną zaletą tego wkładu jest możliwość karmienia młodych przez rodziców z przedsionka.

V

Niszowy domek lęgowy 1N

Mieszkańcy: kopciuszek i pleszka, rudzik, strzyżyk, mazurek i wróbel.
Wymiary zewnętrzne: szer. 20 x wys. 20 x gł. 30 cm.
Wnętrze przestrzeni lęgowej: szer. 15 x dł. 21 cm.
Średnica otworu wlotowego: 30 x 50 mm.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER, wkład
w przestrzeni lęgowej z drewna. Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Zakres dostawy: domek lęgowy, wkład do przestrzeni lęgowej, pałąk do
zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
Ciężar: ok. 5,6 kg.
Nr kat. 00 158/0
V

Wkład do przestrzeni lęgowej dla
typu 2HW i 1N

Część zamienna, wkład przestrzeni
lęgowej Nr kat. 00 826/8
SCHWEGLER 11

OCHRONA PTAKÓW

Rezydencja sikorek 1MR
Półdomek 2MR

V

Bogatka zwyczajna

V

Sikora modra

Domek lęgowy o doskonałym kształcie do montowania na elewacji
domu, tarasie i balkonie! Ptaki śpiewające można bardzo łatwo
zachęcić do osiedlenia się na tarasie lub balkonie. Ten zaprojektowany
na nowo, optycznie piękny domek lęgowy z pewnością napełni życiem
fasadę Państwa domu. Warto skorzystać z tej szansy! Wnętrze zostało
zaaranżowane zgodnie z gniazdami naturalnymi, co bardzo korzystnie
wpływa na sukces lęgowy.
Szczególne cechy, jak wysokiej jakości design, ekstremalnie trwały beton
strużkowy firmy SCHWEGLER oraz wykonanie konstrukcyjne wielu wymogów
specyficznych dla gatunków, tworzą ulubione i stałe schronienie przy domu.
Ptasia rodzina znajdzie tu optymalną możliwość chowu potomstwa.

» DOMEK DLA SIKOREK 1MR
Domek dla sikorek SCHWEGLER mocowany jest na jednym haku
(objętym zakresem dostawy) na zewnętrznej ścianie domu wedle wyboru!
Mieszkańcami domku dla sikorek o wlocie l 32 mm są: bogatka, modraszka,
sikorka uboga, sosnówka, i czubatka, pleszka, kowalik, muchołówka żałobna,
mazurek i wróbel zwyczajny.
Zawieszenie: Na ścianach na wysokości oczu. Jednakże montaż na
wyższych piętrach lub balkonach jest tak samo możliwy i godny polecenia,
ponieważ również w tych miejscach domek jest chętnie zasiedlany.
Czyszczenie i kontrola: W celu wyczyszczenia domku dla sikorek należy
po prostu wyjąć ściankę przednią. Po przekręceniu dolnej śruby zamykającej
o 180° można odciągnąć ściankę przednią w dół, przez co uzyskuje się
optymalny widok całej przestrzeni lęgowej i wnętrza dachu.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne: ok. szer. 19 x wys. 27 x gł. 23 cm.
Ciężar: ok. 5,2 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy i hak wkręcany z kołkiem uniwersalnym.

V

Zawieszenie za pomocą
haka centralnego

V

Otwarcie blokady

Model zielony/szary
Nr kat. 00 154/2
Model czerwony/szary
Nr kat. 00 155/9

V

Wyjęcie

Model brązowy/
jasnobrązowy
Nr kat. 00 156/6

» PÓŁDOMEK 2MR
Pisklęta preferują domki lęgowe na budynkach. Za pomocą półdomku 2MR stworzą
Państwo optymalną kwaterę na budynku np. domu, stodole, garażu itd. Czyszczenie
odbywa się bezproblemowo dzięki wyjmowanej ściance przedniej. Ochronę przed
drapieżnikami gniazdowymi zapewnia specjalny wkład w ściance przedniej.
Mieszkańcy: kopciuszek, pliszka, muchołówka szara, rudzik, ew. strzyżyk.
Zawieszenie: na budynkach, po stronie odwróconej od wiatru lub z ochroną pod
występem dachu.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne: ok. szer. 19 x wys. 27 x gł. 23 cm.
Ciężar: ok. 5,2 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy i hak wkręcany z kołkiem uniwersalnym.
12 SCHWEGLER

Model czerwony/szary
Nr kat. 00 159/7

OCHRONA PTAKÓW

Kula dla strzyżyka 1ZA

V

V

Model »Bluszczowa
– zieleń

Model »Jesienne światło – czerwień

V

Strzyżyk w 1ZA

Kto nie zna strzyżyka …
Mały, skromny towarzysz, znany przede wszystkim ze swojego głośnego
śpiewu, prawdziwego „świergotu”, wydawanego z wyeksponowanego miejsca.
Strzyżyk gniazduje jednak w ukrytych miejscach, w (pół)cieniu, w krzakach lub
np. za osłoną bluszczu. Samiec strzyżyka buduje zwykle wiele gniazd. Wtedy
samica, „królowa strzyżyka”, decyduje, które miejsce wydaje się najlepsze na
złożenie pięciu do ośmiu jajeczek. Ze względu na tę biologię wylęgu zaleca się
zawieszanie kilku budek „1ZA”.

V

Model »Bluszczowa – zieleń

» KULA DLA STRZYŻYKA 1ZA

Zarejestrowany wzór zdobniczy

Występowanie: Strzyżyk zamieszkuje niemal cały świat. Można go spotkać
w Europie, jak też np. Ameryce Północnej, Azji i Północnej Afryce. Jest on
tak zwanym ptakiem gniazdowym, który spędza u nas też zimę. Część tego
gatunku może zachowywać się jak ptaki wędrowne.
Pożywienie: Menu strzyżyka składa się wyłącznie z wiktu zwierzęcego.
Ulubionym daniem są pająki, kosarze, ćmy, muchy, owady oraz ich jaja i larwy.
Dzięki szpiczastemu dziobowi ptak dostaje się do pęknięć i szpar. Przez to
strzyżyk odgrywa istotną rolę w biologicznym „zwalczaniu szkodników”.
Wyjątkowe wyposażenie lęgowe: Kuliste wyposażenie lęgowe firmy
SCHWEGLER „1ZA” zapewnia znakomitą możliwość wychowania młodych.
Niestety w naszych wysprzątanych ogrodach istnieje coraz mniej naturalnych
możliwości lęgowych. Liczne badania potwierdziły, że strzyżyk preferuje
zamknięte, kuliste gniazdo lęgowe. Wyścieła je mchem, piórami, włosiem
itd. Dzięki stabilnej kuli gniazda „1ZA” ze sprawdzonego betonu strużkowego
SCHWEGLER, gniazdująca para strzyżyków jest także bardzo dobrze
chroniona przed drapieżnikami gniazdowymi i wrogami. Kwatera ta nie jest
wykorzystywana tylko do wychowu młodych, lecz także zimą jako miejsce
noclegowe.
Materiał wyposażenia lęgowego: Odporny na czynniki atmosferyczne,
trwały i oddychający beton strużkowy SCHWEGLER.
Zawieszenie: Do zawieszenia służy zintegrowana linka ze stali szlachetnej.
Pętlę do zawieszania można bez problemu zamocować np. na końcówce
konaru.
Mocowanie: Strzyżyki chętnie gniazdują w pobliżu ziemi, w „zielonej dziczy”,
w krzakach. Nie są szczególnie dobrymi lotnikami i najchętniej poruszają się,
podskakując w krzakach. Doskonale czują się w zacienionych miejscach,
w krzakach, w gąszczu, wśród gęstych roślin, w zaroślach lub na balkonie.

Wysokość mocowania: Bezpośrednio w krzakach, w miejscu zacienionym.
Wyposażenie lęgowe można umieszczać również w stosach winorośli lub
suchych gałęzi. Przy swobodnym zawieszeniu budka ta jest chętnie zasiedlana
również przez inne gatunki ptaków, m.in. modraszkę i sosnówkę.
Czyszczenie/kontrola: Zalecamy zaprzestanie kontroli w okresie od
kwietnia do czerwca, aby nie zakłócać wylęgu. Dlatego czyszczenie
dwuwarstwowego wyposażenia lęgowego powinno raczej odbywać się
w miesiącach jesiennych lub zimowych. W celu łatwego wyczyszczenia
można zdjąć linkę przytrzymującą i delikatnie podnieść górną połowę kuli.
Po wyczyszczeniu należy z powrotem złączyć obie połówki i zabezpieczyć
je linką.
Zakres dostawy: kulka dla strzyżyka z linką.
Wymiary: średnica kuli ok. 18,5 cm.
Średnica otworu wlotowego: 30 x 27 mm.
Długość zawieszenia: ok. 20 cm.
Ciężar: ok. 2 kg.
Zapakowane w atrakcyjne pudełko kartonowe.

Dostępne warianty kolorystyczne:
Odcień „bluszczowy” ze swoim zielono-cętkowanym wyglądem harmonijnie
pasuje do otaczającego poszycia, zapewniając możliwość gniazdowania
w ukryciu.
» Bluszczowa – zieleń Nr kat. 00 200/6
Naturalnie czerwony model „Jesienne światło” jest dodatkowo optycznym
uatrakcyjnieniem ogrodu w miesiącach zimowych. Po opadnięciu liści
z krzaków to cenne wyposażenie lęgowe przyciąga spojrzenia w zimnej
i szarej porze roku.
» Jesienne światło – czerwień Nr kat. 00 201/3
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Domek dla pełzaczy 2B
Domek dla pełzaczy 2BN

Europę Środkową zamieszkują dwa gatunki pełzaczy: pełzacz ogrodowy i pełzacz leśny. Rozróżnienie ich jest bardzo trudne. Specjaliści rozpoznają je
po innym głosie lub inaczej ubarwionych partiach upierzenia. Oba gatunki, pełzacz leśny i ogrodowy, preferują kontakt w domku lęgowym z pniem drzewa o
grubej korze, jak np. dęby, olchy, topole, sosny, grusze i jabłonie. Dlatego nasze domki lęgowe dla pełzaczy są wykonywane jako półdomki – z otwarciem od
strony pnia. W szparach kory ptaki wyszukują swoim dziobem w kształcie pincety insektów, takich jak pająki i chrząszcze. Szczelina wlotowa po przeciwnej
stronie zapewnia optymalną ochronę przed kotami i kunami.
Pień drzewa, na którym zawieszany jest domek, powinien mieć średnicę ok. 25 do 30 cm. Regionalnie mogą występować różnice proporcji zasiedlenia
w przypadku typów 2B i 2BN. Dlatego na początku zalecamy stosowanie jednakowej liczby sztuk 2B i 2BN. Po jednym lub dwóch sezonach lęgowych można
rozpoznać, który typ na jakim terenie lepiej się sprawdza. Oczywiście, również w przypadku tych domków lęgowych dostarczane są kompletne zawieszenia
i specjalne gwoździe aluminiowe.

V

Pełzaczy są dobrze zakamuflowane

V

Para pełzaczy

V

Gniazdujący pełzacz

V

Żerowanie na pniu drzewa, składa się
głównie z owadów i pająków

» DOMEK DLA PEŁZACZY 2B
Ten domek dla pełzaczy wyposażony jest w zdejmowaną ściankę przednią, umożliwiającą łatwiejszą kontrolę
i czyszczenie. Dzięki temu można bardzo szybko zajrzeć do wnętrza. Domek lęgowy mocuje się na pniu drzewa za
pomocą dwóch elastycznych klocków dębowych i gwoździ aluminiowych. Zapewnia to bezpieczny uchwyt. Wzrost pnia
jest w dużej mierze kompensowany. Odpowiednia średnica pnia wynosi około 25 – 30 cm, aby domek mógł się do
niego dopasować.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne: szer. 22 x wys. 26 x gł. 15 cm.
Wnętrze przestrzeni lęgowej: ok. 8 x 12 cm.
W zestawie: domek lęgowy, 2 klocki uchwytowe, 2 gwoździe aluminiowe.
Ciężar: ok. 2,7 kg.
Nr kat. 00 141/2

» DOMEK DLA PEŁZACZY 2BN

Zarejestrowany wzór użytkowy

Ten typ domku lęgowego ma nieco mniejszą głębokość przestrzeni lęgowej i większą jej wysokość niż typ 2B oraz
nie posiada klapy do czyszczenia. Domek jest ustawiany na dołączonym, na wpół wbitym gwoździu aluminiowym,
i dodatkowo mocowany drutem wokół pnia drzewa. Elastyczność ta w dużej mierze kompensuje przyrost pnia, należy
go jednak kontrolować co parę lat. Czyszczenie odbywa się poprzez całkowite odchylenie lub zdjęcie domku z pnia
drzewa. Zawiera wargę uszczelniającą, która wciska się w chropowatą korę drzewa i w ten sposób w znacznym
stopniu zapobiega przedostawaniu się wody do domku.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne: szer. 22 x wys. 35 x gł. 10 cm.
Wnętrze przestrzeni lęgowej: ok. 6,5 x 11 cm.
W zestawie: domek lęgowy, drut wiążący, gwóźdź aluminiowy.
Ciężar: ok. 1,5 kg.
Nr kat. 00 143/6
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Gniazdo popielicy 1KS
Gniazdo koszatki 2KS

OCHRONA POPIELICOWATYCH

Do popielicowatych, występujących w Europie Środkowej, należą koszatka leśna, żołędnica europejska i popielica szara oraz orzesznica
leszczynowa. W naszych szerokościach geograficznych popielicowate są rozpowszechnione w niezalewowych jasnych lasach liściastych i mieszanych
oraz w ogrodach bliskich naturalnym i dzikich sadach. Występują one zarówno w terenie płaskim, jak i w średnich górach. Populacja popielicowatych jest
zagrożona. Daleko idące wyniszczenie bliskich naturze, jasnych lasów z względnie wysokim udziałem starodrzewia odbiera im odpowiednią przestrzeń
życiową. Powoduje to utratę gatunku ważnego dla równowagi ekologicznej. Popielicowate są znakomitymi wspinaczami, aktywnymi zwykle po zmierzchu
i nocą. Zależnie od gatunku i okolicy zapadają one w siedmiomiesięczny sen zimowy.
Dzięki nieustannym pracom rozwojowym domki serii KS stanowią dla popielicowatych ważne kwatery zastępcze. W ten sposób niewielkim nakładem można
przyczynić się do zachowania leśnej wspólnoty życiowej. Różne otwory wejściowe zwrócone do pnia zapobiegają zasiedlaniu gniazd przez ptaki. Domki
są optymalnie dostępne dla popielicowatych oraz dobrze chronione przed drapieżnikami (należy zwracać uwagę na prawidłową średnicę pnia drzewa).
Sprawdzone przez leśników, opatentowane zawieszenie zapobiega wrastaniu pałąka w pień. Ponadto jest ono długotrwałe, bezpieczne, odpowiednie do
wymagań gatunku.
Umieszczanie: Jasne, suche lasy liściaste i mieszane. Skraje lasów z krzaczastym poszyciem, sady, duże ogrody bliskie naturalnym.
Wysokość mocowania: 1,50 – 3 m, na drzewach o średnicy pnia 20 – 30 cm.
Kontrola i czyszczenie: Od przodu przez zdejmowaną ściankę przednią bez konieczności zdejmowania gniazda z pnia. Czyszczenie z reguły od stycznia do
marca, UWAGA … Należy uważać na zwierzęta zimujące!

» OGÓLNE GNIAZDO DLA POPIELIC 1KS
Popielice (z gatunku popielicowatych) zazwyczaj poszukują kryjówek w lasach liściastych. Jeśli ich brakuje, stają się
łatwym łupem dla swoich naturalnych drapieżników, takich jak kuny i sowy. W zależności od okolicy cenią one sobie
gniazdo 1KS jako bezpieczną kwaterę również na przezimowanie.
Mieszkańcy: wszystkie rodzime gatunki popielicowatych, popielica szara,
żołędnica, koszatka, orzesznica.
Otwór wejściowy: l 40 mm.
Wymiary: szer. 17,5 x wys. 29,5 x gł. 22,5 cm.
Wnętrze: 12,5 x 12,5 cm.
Ciężar: 5,7 kg.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do
zawieszania ze stali ocynkowanej.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania, gwóźdź aluminiowy.
V z dużym otworowi
Nr kat. 00 460/4
wejściowemu

» GNIAZDO ORZESZNICY 2KS

V

Orzesznica leszczynowa w 2KS

Orzesznica o długości ciała ok. 6 – 9 cm i ciężarze 15 – 20 g oraz z równie długim, puszystym ogonem,
jest najmniejszą z rodzimych popielic. Na dużej części terenów swojego występowania jest gatunkiem
mocno zagrożonym, a nawet całkowicie wyginiętym. Dlatego orzesznica, podobnie jak i jej przestrzeń
życiowa, zgodnie z Dyrektywą Siedliskową znajduje się pod szczególną ochroną we wszystkich krajach
członkowskich Unii Europejskiej. Gniazdo dla orzesznicy firmy SCHWEGLER zostało wypróbowane w praktyce
i najlepiej nadaje się do ochrony stanu populacji, jak również do rejestracji populacji orzesznic. Dzięki małemu
otworowi wejściowemu i barierze zabezpieczającej przed popielicą szarą, inne gatunki mają utrudniony lub wręcz
uniemożliwiony dostęp do gniazda. Dla optymalnej ochrony odstęp tylnej bariery od pnia drzewa powinien wynosić
maks. 2 – 2,5 cm, można to zapewnić przy średnicy pnia drzewa ok. 20 – 30 cm.
Mieszkańcy: orzesznica.
Otwór wejściowy: l 26 mm.
Wymiary: szer. 17,5 x wys. 29,5 x gł. 22,5 cm.
Wnętrze: 12,5 x 12,5 cm.
Ciężar: 5,8 kg.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER.
Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania, gwóźdź aluminiowy.
Nr kat. 00 461/1
V

z małym otworem
wejściowym oraz barierze
zabezpieczającej
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Domek dla kowalika 5KL
Gniazdo lęgowe z plecionki wiklinowej

» DOMEK DLA KOWALIKA 5KL

do parków i lasów

V

Karmiący kowalik

V

Gniazdo kowalika

W ogrodach zaleca się instalowanie domków
2GR owalny dla kowalików (strona 8).

Domek 5KL został zaprojektowany specjalnie dla kowalika, ponieważ gatunek
ten stale preferuje domki lęgowe dla sów nr 4 + 5 – z większą średnicą
wewnętrzną – w stosunku do również nadających się dla niego mniejszych
domków lęgowych. Kowalik lubi zaokrągloną, większą przestrzeń lęgową.
Z reguły ten rezolutny ptak zakleja większe domki sów nr 4 + 5 gliną
i wilgotną ziemią, by stworzyć odpowiednią do swoich potrzeb średnicę
otworu wlotowego l 32 mm. W ten sposób wlot dla większych ptaków jest
zablokowany. Wówczas domku nie mogą zamieszkać inne gatunki.
Zaleca się zawieszanie: domku dla kowalika 5KL w parkach i lasach bezpośrednio w pobliżu domków dla sów nr 4 + 5. Jeżeli w bliskim otoczeniu nie ma
wielkoprzestrzennego domku ani domku dla sów, alternatywnie można zastosować owalny domek lęgowy 2GR ze strony 8. Kowalik z reguły zasiedla większy
z zawieszonych domków. Ściółka nie jest konieczna. Kowalik sam buduje swoje
gniazdo z kawałków kory. Nie istnieje też potrzeba wkładania materiału, tak jak
w przypadku wszystkich małych ptaków. Skrócona wersja domku dla sów nr 4
+ 5 o zmienionej średnicy otworu wlotowego (patrz strona 17).
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do
zawieszania ze stali ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne: l 25 x wys. 30 cm.
Wewnętrzna przestrzeń lęgowa: l 20 cm.
Szerokość otworu wlotowego: l 32 mm.
Ciężar: ok. 8,4 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania z klockiem
podtrzymującym i gwoździe aluminiowe.
Nr kat. 00 182/5

» GNIAZDA LĘGOWE Z PLECIONKI WIKLINOWEJ
Wyposażenie lęgowe z plecionki wiklinowej wnosi ważny, dodatkowy wkład w pielęgnację krajobrazu, ponieważ pomaga
m.in. w utrzymaniu wykorzystania naszej cennej wierzby rosochatej.
Wymiary obu naszych pierwszych gniazd lęgowych są pod względem średnicy i formy konstrukcyjnej dopasowane
do gniazd takich ptaków jak wrony, sroki i ptaki szponiaste. Gniazda lęgowe są sztywno związane z rozwidleniami
masztów konstrukcyjnych i przyniosły oczekiwane efekty. Ptaki szponiaste i sowy od lat wykorzystują stare gniazda,
w tym gniazda ptaków drapieżnych. Mieszanka ściółkowa z kory jest dołączana do mniejszych gniazd lęgowych. Należy
rozłożyć ją w stanie bardzo wilgotnym w gnieździe i ugnieść płaską dłonią. „Jedyny” coroczny wkład własny ptaków to
drobne gałązki wkładane do gniazda w celu jego odnowienia i tym samym rozszerzenia wyściółki. Dokładnie identycznie
należy postępować z podobnym materiałem w większych gniazdach lęgowych.
V

Uszatka

V

Przykład montażu

V

Kosz lęgowy dla bocianów
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» Typ l 40 cm
Mieszkańcy: uszatka, kobuz
i pustułka. Okazjonalnie także sokoły
wędrowne w miejscach, gdzie
gniazdują na drzewach.
Wysokość zawieszania: od 5 m.
Miejsce mocowania: m.in. skraj
lasu, poręby, wiatrołomy, parki
i drzewa owocowe.
Dostawa z wyściółką
Nr kat. 00 244/0

» Typ l 70 cm
Mieszkańcy: myszołów
i trzmielojad, kania ruda i czarna,
jastrząb, krogulec, puchacz.
Wysokość zawieszania: od 7 m.
Miejsce mocowania: m.in.
skraj lasu, wnętrze lasu, poręby,
wiatrołomy, parki i drzewa owocowe.
Dostawa bez ściółki.
Nr kat. 00 245/7

» Typ l 110 cm
Mieszkańcy: bocian biały.
Wykonanie: z płaskim dnem.
Do zasiedlania bociana białego
i zabezpieczenia jego populacji na
terenach lęgowych. Dostawa bez
ściółki.
Nr kat. 00 246/4

V

V

Rys. 1: Domek dla sów nr 4
z ochroną przed kunami
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Przydatne wskazówki można
znaleźć na stronie 5 (D)

Domki dla sów

Siniak w domku
nr 4

V

Włochatka
w domku nr 4

V

Gniazdo wiewiórki
w domku nr 4

V

Puszczyk
w domku nr 5

V

Gągoł przy domku
nr 5 – specjalne

Nie tylko ze względu na różnorodność gatunku, lecz także np. w celu zwalczania myszy, domki dla sów często zawiesza
się w parkach i lasach. Domki dla sów nr 4 i 5 zastępują obszerne dziuple dzięcioła, występujące np. w starych
drzewach. W roli późniejszych najemców często można spotkać tu inne gatunki, np. wiewiórki. Dzięcioły z kolei często
wykorzystują te domki okazjonalne na nocleg, do wylęgu wydłubywana jest jednak co roku w drzewach nowa dziupla.

» Domek dla sów nr 4

DBP (patentowany)

Przednią ściankę domku można wyjąć w celu przeprowadzenia kontroli i czyszczenia. Zasiedlenie następuje szybciej,
jeśli w uformowane wgłębienie w dnie wsypie się grubą warstwę wiórów drewnianych lub trocin.
Mieszkańcy: Siniak, włochatka, sóweczka, kawka i dudek. Okazjonalnie domek ten służy także jako nocleg dla
dzięcioła czarnego, zielonego i zielonosiwego oraz wiewiórek.
Wnętrze przestrzeni lęgowej: l 20 cm. Szerokość otworu wlotowego: 80 x 90 mm. Wys. zawieszania: 4 do 6 m.
Wymiary zewnętrzne: l 25 x wys. 44 cm. Ciężar: ok. 9,3 kg. Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do
zawieszania, klocek podtrzymujący, gwoździe aluminiowe.
» Domek dla sów nr 4 (patrz rys. 2) bez ochrony przed kunami

Nr kat. 00 171/9

» Domek dla sów nr 4 (patrz rys. 1) z ochroną przed kunami
Nr kat. 00 183/2
Domek nr 4 z zabezpieczeniem przed kunami, wykonanym z ocynkowanej blachy metalowej. Zabezpieczenie przed
kunami jest przykręcone do ścianki przedniej z betonu strużkowego. Dostawa w stanie częściowo zmontowanym.
Ciężar: ok. 10,3 kg.
V

Rys. 2: Domek dla sów nr 4

» Ścianka przednia z ochroną przed kunami dla siniaka nr 4 (w celu doposażenia i wymiany) Nr kat. 00 186/3
Opis patrz niżej, przy artykule nr 5.
» Zestaw drenażowy dla siniaka, pasuje do nr 4
Nr kat. 00 185/6
Za pomocą kratki dennej można odprowadzać wilgoć, tworzącą się z powodu ptasich odchodów. Siniaki nie wynoszą
odchodów swoich młodych na zewnątrz. W zależności od liczby młodych spiętrzenie odchodów może sięgać kilku
centymetrów. Zestaw drenażowy zapewnia tym samym optymalny wychów młodych.

» Domek dla sów nr 5
Identycznie jak w domek dla sów nr 4, można wyjąć ściankę przednią w celu przeprowadzenia kontroli. Zalecana jest
także ściółka, jak w domek dla sów nr 4.
Mieszkańcy: Puszczyk, siniak, kawka. Na niektórych terenach również gągoł i nurogęś. Dla tych dwóch ostatnich
wymienionych gatunków posiadamy w ofercie kompletne specjalne skrzynki lęgowe oraz ścianki przednie dla gągołów
w przypadku nr 5. Proszę zapytać sprzedawcę!
Wnętrze przestrzeni lęgowej: l 20 cm. Szerokość otworu wlotowego: 110 x 120 mm. Wys. zawieszania: 4 do 6 m.
Wymiary zewnętrzne: l 25 x wys. 44 cm. Ciężar: ok. 9,2 kg. Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania, klocek podtrzymujący, gwoździe aluminiowe.
» Domek dla sów nr 5 (patrz rys. 3) bez ochrony przed kunami

Nr kat. 00 181/8

» Domek dla sów nr 5 (podobny do rys. 1) z ochroną przed kunami
Nr kat. 00 184/9
Domek lęgowy nr 5 z zabezpieczeniem przed kunami wykonanym z ocynkowanej blachy metalowej. Zabezpieczenie przed kunami jest przykręcone do ścianki przedniej z betonu strużkowego. Dostawa w stanie częściowo zmontowanym. Ciężar ok. 10,2 kg.

V

Rys. 3: Domek dla sów nr 5

» Przednia ścianka z ochroną przed kunami do domku dla sów nr 5 (w celu doposażenia i wymiany) Nr kat. 00 187/0
Kompletna ścianka przednia z ochroną przed kunami, wykonaną z blachy metalowej do nr 5 (pasuje od 1980). W celu zachowania
dokładności dopasowania zestaw zamienny jest wysyłany tylko w całości (ścianka przednia + blacha), ponieważ ścianki przednie
z betonu strużkowego muszą posiadać fabryczne dokładnie wywiercone otwory, aby połączyć je z osłoną blaszaną. Na życzenie
wykonujemy ponadwymiarowe blachy metalowe, aby jeszcze bardziej zwiększyć działanie ochronne na niektórych terenach.
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Rurka lęgowa dla puszczyka 1WK

Puszczyk zwyczajny (Strix aluco) to rodzimy gatunek ptaka należący do
rodziny puszczykowatych. Średnie rozmiary wynoszą ok. 40 cm, a waga
między 500 a 600 g. Samice są nieco większe i cięższe od samców. Można
je rozpoznać po szarobrązowym, ochrowym upierzeniu. Duża głowa tego
niemego łowcy jest osadzona na krępym tułowiu. Swój przyjazny wygląd
zawdzięcza dużym okrągłym oczom ze szlarami o jasnych obwódkach oraz
mocno zakrzywionemu żółtawemu dziobowi. Jest ptakiem zimującym w
Europie i niemal przez całe życie pozostaje na tym samym terenie. Cykl życia
puszczyka może wynosić do 15 lat.
Ptak osiąga dojrzałość płciową po roku, okres godowy zaczyna się jesienią.
Przeważnie pary pozostają razem przez całe życie. Okres lęgowy występuje
raz roku, w zależności od pogody od lutego do kwietnia, w lęgu jest od
dwóch do sześciu jaj. Jajka są wysiadywane tylko przez samicę i po ok. 30
dniach wykluwają się ślepe młode. Pisklę puszczyka waży zaledwie ok. 28
g. Po ok. 4-5 tygodniach młode opuszczają gniazdo. Ponieważ nie potrafią
jeszcze latać, przebywają na gałęziach i przez kolejne pięć tygodni są karmione przez rodziców.
Puszczyki żywią się myszami, szczurami, żabami, gąsienicami i małymi ssakami. W wieku pięciu miesięcy upierzenie młodych i dorosłych ptaków jest niemal
identyczne. Rozpiętość skrzydeł dorosłego puszczyka wynosi ok. 100 cm.

» RURKA LĘGOWA DLA PUSZCZYKA 1WK

Tylko połowa młodych przeżywa pierwszy rok. Już sama nazwa gatunku
wskazuje na pierwotne siedliska tego ptaka. Najlepiej czuje się on w rzadkich
lasach liściastych lub mieszanych. Jeśli nie znajdzie odpowiedniej dziupli
jako schronienie dzienne lub lęgowisko, wybiera także spokojne miejsca w
budynkach, stodołach, skałach, a także bardzo chętnie dostosowane do
gatunku skrzynki lęgowe.
Ponieważ coraz trudniej jest mu znaleźć odpowiednie naturalne miejsca
lęgowe, puszczyk coraz częściej cierpi na brak lęgowisk. Przede wszystkim
monotonne lasy (z niewielkim udziałem martwych drzew), parki i młode lasy
gospodarcze nie oferują dobrych miejsc lęgowych ani kryjówek dziennych dla
puszczyka.
Zawieszanie: Zaleca się umieszczenie od jednej do dwóch pomocy
lęgowych na obszarze ok. 50 ha.
Naturalni wrogowie: Jastrząb, puchacz oraz choroby i głód.
Ważne zalecenie: Nie wieszać na terenach występowania sóweczki
zwyczajnej, włochatki zwyczajnej i pójdźki zwyczajnej. Nie wolno dopuszczać
do wypierania małych sów przez wieszanie domków lęgowych puszczyka
zwyczajnego.

z nachyleniem · DBP (patentowany)

V

V

1WK z pałąkiem służącym do przymocowania do pnia

Więcej budek lęgowych dla puszczyka na stronie 17  Budka lęgowa
dla sowy nr 5 oraz stronie 35  Budka lęgowa dla puszczyka nr 30
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Montaż na lub pod gałęzią za pomocą taśmy perforowanej

Miejsce zawieszenia: lasy, tereny parkowe, cmentarze itp.
Wysokość zawieszenia: od 4 do 6 m.
Szerokość otworu wlotowego: 12 x 12 cm.
Wymiary zewnętrzne: 31 cm x 83 cm.
Wymiary wewnętrzne: 26,5 cm x 56 cm.
Waga: ok. 18 kg.
Czyszczenie i kontrola: przez klapkę na tylnej ścianie rurki.
Zakres dostawy: rurka lęgowa z mocowaniem do pnia i gałęzi (taśma
perforowana, uchwyt i dwa klocki podtrzymujące, zapach do odstraszania kun
oraz gwoździe aluminiowe i ściółka.
Nr kat. 00 249/5

OCHRONA PTAKÓW

Rury dla pójdziek

Pójdźka, której długość ciała wynosi ok. 22 cm, jest gatunkiem sowy skrajnie zagrożonym wyginięciem. Można
ją rozpoznać po ciemnobrązowym upierzeniu z jasnymi plamkami oraz białych brwiach nad oczami. Jej podobny
do dzięcioła lot jest również bardzo charakterystyczny. Pójdźka zamieszkuje głównie ogrody, dzikie sady lub łąki
z wierzbą rosochatą. Jej główne pożywienie składa się – zależnie od pory roku – z insektów, takich jak np. turkucie,
równonogi lub myszy. Chociaż właściwe jej przestrzenie życiowe często są jeszcze względnie nienaruszone, pójdźka
nie chce zazwyczaj osiadać w najbardziej odpowiednich dla niej miejscach lęgowych. Z pomocą przychodzą rury
dla pójdziek SCHWEGLER. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami wielkość rewiru wynosi zaledwie około 0,5 km2.
Każdej parze należy udostępnić przynajmniej dwie do trzech rur, ponieważ oprócz domku lęgowego potrzebne są
inne rury do przechowywania zapasów oraz jako miejsce do przebywania w ciągu dnia. Dzięki temu szanse przeżycia
znacznie wzrastają.
Ściółka: Idealnie nadają się grube trociny i wióry drewniane oraz mieszanina trocin z piaskiem. Do wszystkich typów
rur dołączany jest dokładny opis z instrukcją konserwacji.
Materiał: Wszystkie rury posiadają otwór do czyszczenia i kontroli. Rury składają się z pierścienia drewnianego lub
wykonanego z betonu strużkowego SCHWEGLER w otulinie z listew drewnianych i zbrojonej papy dachowej z posypką.
Dostawa: Łącznie z taśmami do mocowania i gwoździami aluminiowymi.
Montaż: Rury są układane na poziomej gałęzi drzewa owocowego lub na wierzbie rosochatej otworem wlotowym
skierowanym do pnia drzewa. To utrudnia spacerowiczom itp. otwieranie domku. Równocześnie ten sposób zawieszania
ułatwia pójdźkom podejście do lądowania. Rury typu nr 22 nadają się dodatkowo do montażu na drzewach bez
poziomych części konarów.

» RURY DLA PÓJDZIEK nr 20 bez ochrony przed kunami

V

Gniazdująca pójdźka

Klasyczne rury dla pójdziek bez ochrony przed
kunami. Dostawa z taśmami perforowanymi do
montażu na poziomych konarach. Czyszczenie i
kontorla przez otwór tylnej klapy rewizyjnej
Kształt zewnętrzny: okrągły.
Długość: 83 cm.
Wewnętrzna przestrzeń lęgowa: l 18 cm.
Średnica otworu wlotowego: l 65 mm.
Ciężar: ok. 7,4 kg.
Nr kat. 00 240/2

» RURY DLA PÓJDZIEK nr 20A z ochroną przed kunami

V

Gniazdo pójdźki

V

Rura dla pójdziek z wbudowanym labiryntem do
ochrony przed kunami, złożonym z dwóch krążków
drewnianych z przeciwnie ustawionymi otworami
wejściowymi. Czyszczenie i kontrola odbywa się
przez specjalną klapkę z tyłu rury, naprzeciwko wlotu.
Dostawa z taśmami perforowanymi do montażu na
poziomych konarach.
Kształt zewnętrzny: okrągły; jak nr 20.
Długość: 83 cm.
Wewnętrzna przestrzeń lęgowa: l 18 cm.
Średnica otworu wlotowego: l 65 mm.
Ciężar: ok. 7,6 kg.
Nr kat. 00 241/9

Widok przekroju
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Rury dla pójdziek

» RURY DLA PÓJDZIEK nr 20B

z ochroną przed kunami i wentylacją
Innowacyjne udoskonalenie naszych rur dla pójdziek, skutecznie używanych od
wielu lat. Wyróżniające się połączenie prostego wejścia, wentylacji i ochrony przed
drapieżnikami. Dostawa z taśmami perforowanymi do montażu na poziomych
konarach.
Kształt zewnętrzny: okrągły. Długość: 83 cm.
Wewnętrzna przestrzeń lęgowa: l 18 cm.
Szerokość otworu wlotowego: l 65 mm. Ciężar: ok. 8 kg.
Nr kat. 00 247/1

ZALETY:
1. Ochrona przed kunami:
Dzięki dwóm sprawdzonym otworom
wejściowym ustawionym jeden
za drugim, rura ta doskonale
zabezpiecza przed kunami.

2. Wentylacja wymuszona: Dzięki zintegrowaniu jedynej w swoim rodzaju
wentylacji wymuszonej na końcu rury, możliwa jest w niej wymiana powietrza
bez przeciągu. Równocześnie wnętrze rury jest chronione przed światłem.
Znacznie ograniczone jest też tzw. „tworzenie się kloaki” oraz wynikająca z tego
wilgoć, co w przeciwnym razie mogłoby poważnie oddziaływać na efekt lęgowy.

» RURY DLA PÓJDZIEK nr 21

V

Przekrój typu nr 21

» RURY DLA PÓJDZIEK nr 22

3. Czyszczenie i kontrola:
Odcinek wlotowy można całkowicie
wyjąć, dzięki czemu zapewniony
jest bardzo dobry dostęp do rury od
przodu w celu czyszczenia i kontroli.

z ochroną przed kunami i drenażem

V

Wypluwka pójdźki

Rury dla pójdźki z wbudowanym labiryntem do ochrony
przed kunami. Prostokątny kształt pozwala na montaż
kratki ściekowej w celu lepszego odprowadzania wilgoci.
Czyszczenie i kontrola odbywa się przez specjalną klapkę z tyłu rury, naprzeciwko wlotu. Dostawa z taśmami
perforowanymi do montażu na poziomych konarach.
Dzięki dwóm otworom wejściowym ustawionym z przesunięciem na przeciwnych końcach, również ten typ
domku stanowi doskonałe zabezpieczenie przed kunami.
Kształt zewnętrzny: czworokątny. Długość: 83 cm.
Wewnętrzna przestrzeń lęgowa: 20 cm.
Średnica otworu wlotowego: l 65 mm.
Ciężar: ok. 12,9 kg. Nr kat. 00 242/6

z ochroną przed kunami w postaci substancji zapachowej



Pisklęta pójdźki

Rura dla pójdziek do montażu bez poziomych konarów
(podparcie trójpunktowe). Dostawa z taśmami
perforowanymi i drążkiem teleskopowym.
Kształt zewnętrzny: trójkątny.
Wymiary zewnętrzne:
ok. szer. 28 x wys. 23 x dł. 93 cm.
Wewnętrzna przestrzeń lęgowa: r ≈ 16 cm.
Średnica otworu wlotowego: l 65 mm.
Ciężar: ok. 9 kg. Nr kat. 00 243/3

Nasza rura kołyskowa wykazuje pięć szczególnych właściwości w stosunku do wcześniej wymienionych rur.
1. Przekrój jest ćwiartką koła.
2. Dzięki konstrukcji obu powierzchni dachu pod kalenicą na całej długości znajduje się szczelina powietrzna umożliwiająca wentylację.
3. Duży otwór boczny do czyszczenia i kontroli poprzez zdjęcie jednej połówki dachu.
4. Za pomocą wyciąganej rury stalowej osiąga się optymalne zawieszenie rury kołyskowej również na tych drzewach, które w innym przypadku z powodu
położenia konarów i rozmiarów zwykłej rury nie dawałyby miejsca na jej umieszczenie, przykładem jest tu wysokopienna grusza.
5. Ochrona przed kunami jest możliwa dzięki substancji zapachowej.
20 SCHWEGLER

OCHRONA PTAKÓW

Skrzynka lęgowa dla pluszcza i pliszki nr 19
Rura lęgowa dla zimorodka i brzegówki

» SKRZYNKA LĘGOWA DLA PLUSZCZA I PLISZKI SIWEJ nr 19

V

Przykład zawieszenia

V

W celu zabezpieczenia populacji lub przy renaturyzacji strumieni itd. bardzo
chętnie stosowana jest skrzynka nr 19 dla pluszcza. Ponieważ jest ona
zabezpieczona przed małymi drapieżnikami, efekt wylęgu jest znacząco lepszy
niż w naturalnych gniazdach.
Mieszkańcy: Pluszcz, pliszka. Na budynku możliwy jest także kopciuszek.
Zawieszanie: Łatwość mocowania dzięki regulowanemu urządzeniu do
zawieszania. Mocowanie przez przykręcenie.
Czyszczenie: Ze względu na stosunkowo duże obciążenia gniazd pluszcza
pasożytami doradzamy czyszczenie skrzynek po sezonie lęgowym, w tym
przypadku od sierpnia.
Materiał: Beton z włóknem roślinnym (bez azbestu).
Miejsce zawieszania: Pod mostami, na stromych ścianach itp. W bezpośredniej bliskości naturalnych wód płynących o względnie czystej wodzie.
Skrzynka lęgowa nr 19 powinna być zawsze zawieszana przynajmniej 0,5 m
nad linią wielkiej wody. Z doświadczenia wiadomo, że skrzynkę należy
umieszczać tuż nad głęboką, płynącą wodą, ponieważ pozwala to pluszczowi
na wpadanie do wody w razie zbliżającego się niebezpieczeństwa.
Wymiary zewnętrzne: szer. 19 x wys. 19 x gł. 37 cm.
Wymiary wewnętrzne: 18 x 18 cm.
Ciężar: ok. 4,7 kg.
Zakres dostawy: Budka lęgowa, uchwyt montażowy (bez śrub).
Nr kat. 00 620/2

Pluszcz

» RURA LĘGOWA DLA ZIMORODKA I BRZEGÓWKI

V

Wiadomo, że zimorodek i brzegówka często wykorzystują stare rury lęgowe.
Ten typ rur lęgowych jest skutecznie stosowany od dziesięcioleci.
Rury lęgowe są warte polecenia tam, gdzie zimorodki i brzegówki nie mogą
same ich wykopać. Sytuacja ta występuje w szczególności:
» w przypadku bardzo kamienistych stromych ścian,
» w przypadku bardzo porośniętych
korzeniami stromych zboczy,
» przy nabrzeżach,
» w sztucznie usypanych lub podobnie
urządzonych stromych ścianach.

V

Pisklęta w legowisku lęgowym

V

Sztucznie założona skarpa nadbrzeżna

Materiał: Oddychający i zrównoważony klimatycznie beton lekki,
zapobiegający powstawaniu wody kondensacyjnej w przestrzeni lęgowej.
Ukształtowanie: Dno ma od dołu gęsty oplot, zapobiegający wchodzeniu
gryzoni. Przestrzeń lęgowa jest zamykana od góry pokrywą.
Zachowanie lęgowe zimorodka: „Latający kamień szlachetny”, czyli
zimorodek, ma zwyczaj składania jaj po raz pierwszy i drugi w różnych rurach.
Dlatego zaleca się montowanie dwóch rur lęgowych na tej samej stromej
ścianie. Jednak odległość między nimi powinna wynosić przynajmniej 70 cm.
Zachowanie lęgowe brzegówki: Gatunek ten tworzy kolonie, liczące nie mniej
niż tuzin par lęgowych, nad naturalnymi wodami płynącymi lub na naturalnych
stromych brzegach, ale także w „biotopach z drugiej ręki”, jak żwirownie lub
kopalnie gliny.
Wymiary zewnętrzne korytarza: szer. 12,5 x wys. 15 x dł. 58 x cm.
Gniazdo lęgowe zewnętrzne: szer. 26 x wys. 17 x dł. 26 cm.
Gniazdo lęgowe wewnętrzne: szer. 22 x wys. 14 x dł. 22 cm.
Ciężar: ok. 10 kg.
Nr kat. 00 640/0

Zimorodek zwyczajny
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OCHRONA NIETOPERZY
Populacja wszystkich rodzimych gatunków nietoperzy jest
zagrożona wyginięciem! Od 1936 roku nietoperze podlegają ochronie
prawnej. Mimo to w dzisiejszych czasach w dalszym ciągu gatunek ten
jest zagrożony, a w niektórych miejscach nawet już nie występuje. Właśnie
w przypadku tej grupy zwierząt widać wyraźnie, że sama ochrona prawna
nie ma żadnego wpływu, o ile nie idą za nią ukierunkowane, zakrojone
na szeroką skalę koncepcje ochrony, połączone z projektami ochrony
gatunkowej.
Nietoperze są drugą pod względem liczebności grupą wśród ssaków, ale
jedyną zdolną do aktywnego lotu. Niemieckie określenie nietoperza brzmi
Fledermaus, co dosłownie oznacza „latająca mysz”, jednak gatunek ten
nie ma nic wspólnego z myszami. Natomiast ich naukowa nazwa to
Chiroptera, tj. „rękolot”. Nietoperze żyją na całym
świecie i niemal na wszystkich kontynentach
Ziemi, aż po Antarktykę. Istnieje 900 różnych
gatunków. W całych Niemczech udało się
udokumentować 24, a w całej Europie 53 gatunków
nietoperzy.
Nietoperze zasiedlają nie tylko mury domów, lecz nawet spokojne,
przestrzenne więźby dachowe. Typowym „nietoperzem domowym”
jest np. nocek, „nietoperz drzewny” byłby nockiem Bechsteina, zaś
przedstawiciel „nietoperzy leśnych” to borowiec wielki.
Nietoperze to zwierzęta bardzo ciepłolubne. Dlatego ich kwatery są
przeważnie zwrócone na południe. Domki SCHWEGLER dla nietoperzy są

Informacja

malowane na czarno, ponieważ nagrzewają się one od tego koloru. Jasne,
słoneczne miejsca przy duktach leśnych, poręby i wiatrołomy, spokojne
aleje, większe ogrody, cmentarze itd. nadają się jako przestrzeń życiowa do
zawieszania domków dla nietoperzy. Należy zwracać uwagę na swobodny
dolot. Korzystny wpływ ma również bliskość wody w jeziorach i strumieniach.
Ponieważ nietoperze wykazują skłonność do spontanicznej zmiany kwater,
domki dla nich należy zawsze zawieszać w grupach po 3 do 5 sztuk w małej
odległości od siebie. Najlepiej zawieszać je na wysokości
3 do 6 m. Patrz również zamieszczony niżej „Klucz do
zawieszania domków dla nietoperzy”.
Prace renowacyjne, przebudowy kwater dla nietoperzy
w domach oraz czyszczenie ich domków nie powinno
być wykonywane przed początkiem września. Dopiero
wtedy większość nietoperzy opuszcza swoje kwatery letnie.
Nietoperze są znacznie bardziej wrażliwe niż ptaki. Również
tu obowiązują te same zasady, jak w przypadku domków
lęgowych dla ptaków: zwykłe usunięcie ekskrementów,
bez spryskiwania. Do czyszczenia najlepiej użyć sprzętu
SCHWEGLER, patrz katalog strona 69.
Nietoperze odgrywają niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Oprócz
ptaków i pająków są one najważniejszymi tępicielami owadów.
Nietoperze opuszczają swoje kwatery o zmroku. W ten sposób bardzo
zręcznie dzielą m.in. z ptakami swoje zadania. Ptaki w dzień, a nietoperze
nocą urządzają polowania na „szkodliwe owady”!

» NIETOPERZE W ORAZ PRZY BUDYNKACH
Nietoperze już dawno temu zasiedliły nasze osiedla i budynki. Często
spotykamy je, jako niewidocznych podnajemców, w więźbach dachów, halach
przemysłowych, na wiaduktach, za okładzinami ścian, a nawet w piwnicach.
Zawsze powinien istnieć swobodny dostęp do kwater od zewnątrz. Właśnie
ten dostęp jest często zamykany konstrukcyjnie przez pilnie wykonywane
renowacje w związku z rozporządzeniem o energooszczędności budynków,
bądź też nowe budynki są tak „gęsto budowane”, że żadne zwierzęta
nie mogą znaleźć tam odpowiedniego schronienia. Typowymi gatunkami
nietoperzy zamieszkującymi budynki są np. karlik malutki, mroczek późny,
mopek lub nocek Natterera. Aby zachować istniejące punkty zawieszenia
lub w przypadku nowych bądź zastępczych budynków od początku

zaoferować kwatery, firma SCHWEGLER od ponad 30 lat opracowuje
kwatery dla nietoperzy do nadbudowywania lub montażu w budynkach.
Jak pokazano na stronach 49 – 57, istnieje wiele rozsądnych i jednocześnie
atrakcyjnych wizualnie rozwiązań. Ponadto oprócz stworzenia koncepcji
odpowiedniej dla zwierząt, przywiązujemy dużą wagę do prawidłowego
wykonania pod względem techniki budowlanej. Beton strużkowy, wykazujący
szczególne właściwości, jest tu najlepszym rozwiązaniem. W ten sposób od
kilkudziesięciu lat osiągamy sukces bez kosztów następczych, co znacznie
zwiększa akceptację inwestorów, planistów i rzemieślników, a w końcu
zapewnia zrównoważone działanie na rzecz ochrony przyrody.

» WZORCOWY KLUCZ DO ZAWIESZANIA DOMKÓW DLA NIETOPERZY W LESIE
Dane liczbowe przy udziale ok. 15%
domków dla nietoperzy w połączeniu
z domkami lęgowymi dla ptaków na
powierzchni ok. 10 ha.
Liczba Typ (na 10 ha)

10
10
10
8
2
4
3
2
1
1

2F
2F z podwójną ścianką przednią
2FN
1FF
3FF
1FD
1FS
1FW
1FFH
2FS lub 3FS *
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Podany tutaj zalecany rozkład jest ogólnym punktem wyjściowym, np. na początku projektu ochrony nietoperzy, gdy
brakuje innych informacji lub zaleceń. W praktyce klucz ten będzie modyfikowany przez różnice lokalne i klimatyczne, a
także geograficzne punkty rozmieszczenia poszczególnych gatunków. Dlatego zawsze należy indywidualnie uwzględnić
warunki panujące w danym miejscu. Po ok. 3 – 4 latach można rozpoznać, jaki typ domku najlepiej pasuje dla miejscowych gatunków nietoperza. Mogą wystąpić znaczne różnice regionalne.
Uwaga dotycząca czyszczenia zamkniętych jaskiń nietoperzy:
W przypadku zamkniętych domków dla nietoperzy zaleca się zasadniczo wykonywanie kontroli i czyszczenia od jednego
do dwóch razy w roku. Należy jednak unikać otwierania kwater letnich i zimowych w miesiącach od maja do lipca, aby
nie zakłócać ewentualnego rozrodu. Od listopada do kwietnia nie należy otwierać zimowych domków dla nietoperzy (np.
1FW), aby nie wystraszyć zwierząt w trakcie snu zimowego oraz nie wychłodzić domku. Należy przestrzegać przepisów
prawa.

* w razie potrzeby w celu wspierania małych nietoperzy

OCHRONA NIETOPERZY

Domek dla nietoperzy 2F, uniwersalny
Domek dla nietoperzy 2F, z podwójną ścianką przednią

Nietoperze żyją w rozległej przestrzeni. Typowymi reprezentantami tak zwanych nietoperzy leśnych są gatunki: karlik większy, gacek brunatny, borowiec leśny
i wielki, nocek rudy, nocek Bechsteina. Preferują one przeważnie zamknięte domki, po części jednak także płaskie skrzynki. W przyrodzie nietoperze można
znaleźć np. w dziuplach dzięciołów, w drążonych masztach budowlanych i pniach drzew. Ponieważ w nowoczesnym lesie gospodarczym często brakuje
drzew starych, chorych lub martwych bądź są one usuwane, naturalne kwatery nietoperzy stały się w nich rzadkością. Z pomocą przychodzą sztuczne domki
dla nietoperzy, które są chętnie zasiedlane przez zwierzęta. Gatunkami nietoperzy zamieszkującymi budynki określa się przede wszystkim te gatunki, które
szukają kwatery na budynkach lub w ich wnętrzach, np. w skrzynkach rolet, za okiennicami, we wnękach, szczelinach i okładzinach. Do gatunków tych należą
np. mroczek późny, nocek i karlik. Nietoperze te chętnie osiedlają się np. w skrzynkach płaskich lub okrągłych z wieloma półkami do zwisania.

» DOMEK DLA NIETOPERZY 2F

uniwersalny
Ten uniwersalny domek dla nietoperzy nadaje się znakomicie do rozpoczęcia
ochrony tego gatunku. Jednocześnie jest to chętnie zasiedlana kwatera
spoczynkowa i tymczasowa. Dzięki ustrukturyzowanej i kulistej strefie
dachowej nietoperze mogą w jej wnętrzu swobodnie zwisać. Jeśli z jakiegoś
powodu domek ten nie zostałby zasiedlony po latach, np. z powodu
nieodpowiedniej struktury biotopu, to poprzez wymianę ścianki przedniej
można przekształcić go w domek lęgowy dla ptaków typu 2M (por. strona 7).
Domek dla nietoperzy należy do środków ochronnych, mających na celu
zwiększenie liczby kwater przy korzystnej relacji ceny do efektywności.
Przednią ściankę można zdjąć w celu przeprowadzenia kontroli i czyszczenia.
Zakres dostawy obejmuje pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.

V

m

Borowiec wielki przy otworze wlotowym
do domku 2F

zawieszeniem 2F

» DOMEK DLA NIETOPERZY 2F

Zawieszanie: Możliwe na drzewie lub na budynkach, minimalna wysokość
od 3 do 4 metrów. Należy zwrócić uwagę na możliwość swobodnego,
poziomego dolotu. Aby zapewnić optymalną kwaterę, domek dla nietoperzy
należy czyścić od jednego do dwóch razy w roku lub usuwać odchody.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do
zawieszania ze stali ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne: ok. szer. 16 x wys. 33 x gł. 16 cm.
Ciężar: ok. 3,8 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
Nr kat. 00 134/4

z podwójną ścianką przednią
Wymiary odpowiadają opisanemu wyżej domkowi uniwersalnemu 2F. Dzięki
specjalnej podwójnej ściance przedniej z trwałymi, rowkowanymi płytkami
z drewna powstaje szczególnie lubiana i przytulna kwatera dla nietoperzy
zamieszkujących szczeliny, takich jak przykładowo karlik większy, nocek rudy
i karlik.
Tak jak w przypadku uniwersalnego domku 2F w każdej chwili możliwe jest
przekształcenie w domek dla nietoperzy 2F bez podwójnej ścianki przedniej
lub w domek lęgowy dla ptaków 2M. Przednią ściankę można zdjąć w celu
przeprowadzenia kontroli i czyszczenia.

V

Karliki

Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego
SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania ze stali
ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne:
ok. szer. 16 x wys. 33 x gł. 16 cm.
Ciężar: ok. 4,1 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do
zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
Nr kat. 00 135/1
V

Podwójna ścianka
przednia

SCHWEGLER 23

OCHRONA NIETOPERZY
» DOMEK DLA NIETOPERZY 2FN

Przydatne informacje na temat
nietoperzy można znaleźć na stronie 22

Domek dla nietoperzy 2FN
Domek dla małych nietoperzy 3FN

specjalny
Domek ten został zaprojektowany wyłącznie dla nietoperzy i nie można go przekształcić, jak typu 2F, w domek lęgowy dla ptaków. Został on wykonany według
najnowszych odkryć i od lat jest skutecznie stosowany w praktyce. Dzięki dnu
pośredniemu zapewnia on najlepsze zabezpieczenie przed małymi drapieżnikami, przeciągami i światłem.
Istnieją dwie możliwości wejścia: nietoperze mogą lądować na pniu drzewa
i wdrapywać się od dołu lub odlatywać przy samym przodzie w szerokim wejściu. Kwatera czyści się w dużej mierze samoczynnie, gdyż odchody mogą z niej
wypadać. Mimo to zaleca się kontrolę i czyszczenie w razie większego zasiedlenia. Typ ten nadaje się szczególnie do stosowania w lasach i parkach.
Przednią ściankę można zdjąć w celu przeprowadzenia kontroli i czyszczenia.

V

Borowiec w domku 2FN

Efekt z praktyki: 28 borowców dużych (Nyctalus noctala) z 9 młodymi
w jednym domku 2FN.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do
zawieszania ze stali ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne: ok. szer. 16 x wys. 36 x gł. 16 cm.
Ciężar: ok. 4,9 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
Nr kat. 00 136/8

» DOMEK 3FN DLA MAŁYCH NIETOPERZY

V

Mieszkańcy: specjalnie dla małych gatunków nietoperzy.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego
SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania ze stali
ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne:
ok. szer. 16 x wys. 36 x gł. 16 cm.
Ciężar: ok. 4,9 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do
zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
Nr kat. 00 138/2
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Powyżej 14 karlików drobnych
(Pipistrellus pygmaeus)

Specjalnie dopasowany domek zaprojektowany na podstawie sprawdzonej
wersji 2FN. Zmniejszone otwory wejściowe z przodu i na dnie zapewniają
zwiększoną ochronę przed drapieżnikami. Domek jest godny polecenia także
na terenach o nasilonym występowaniu popielicowatych. Dno pośrednie
zapewnia najlepszą ochronę przed niewielkimi drapieżnikami, przeciągami
i światłem.
Istnieją dwie możliwości dostępu. Nietoperze mogą lądować na pniu drzewa
i od dołu wczołgiwać się w otwór na dnie oraz wylatywać przez przedni
szeroki otwór wejściowy. Kwatera czyści się w dużej mierze samoczynnie,
ponieważ odchody mogą z niej wypadać. Mimo to przy większym zasiedleniu
zalecana jest kontrola i czyszczenie.
Przednią ściankę można łatwo zdjąć w celu przeprowadzenia kontroli
i czyszczenia.

OCHRONA NIETOPERZY

Płaska skrzynka dla nietoperzy 1FF
Wielkoprzestrzenna płaska skrzynka dla nietoperzy 3FF

» PŁASKA SKRZYNKA DLA NIETOPERZY 1FF

V

Materiał: beton strużkowy
SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania
ze stali ocynkowanej.
Wymiar gabarytowe:
szer. 27 x wys. 43 x gł. 14 cm.
Wlot: gł. 12 x 24 mm x dł. 21 cm.
Ciężar: ok. 9 kg.
Zakres dostawy: budka, pałąk do
zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
Nr kat. 00 139/9

Borowiec

z wmontowaną drewnianą ścianką tylną · DBP (patentowany)

V

Małe borowce

V

Przykład z praktyki

Płaska skrzynka dla nietoperzy 1FF jest kwaterą szczelinową otwartą od dołu. Można zastosować ją nawet na bardzo
spadzistych powierzchniach i nie wymaga konserwacji, tzn. nie trzeba jej czyścić. Ekskrementy zwierząt opadają przez
otwór w płaskiej skrzynce. Dodatkowo wyposażona jest ona w dużą klapę kontrolną, którą można otwierać. W celu
wyrównania wahań temperatury wiosną i jesienią, domek 1FF wyposażono w drewnianą szorstką ściankę tylną z trwałego
drewna Dzięki temu zwierzęta w zależności od indywidualnych wymagań klimatycznych mogą przebywać przy zimniejszym
betonie strużkowym lub przy cieplejszej ściance drewnianej.
Skrzynka ta sprawdziła się praktycznie w każdym miejscu, w ogrodzie i w lesie, jak i w budynkach miejskich czy na
balkonie. Ze względu na centralne mocowanie wystarczy jeden gwóźdź lub śruba, aby bezpiecznie ją zamocować, co jest
zaletą w przypadku ścian z materiałów lekkich czy w mieszkaniach czynszowych. Z tyłu znajduje się promieniste wycięcie,
umożliwiające łatwe mocowanie na masztach lub pniach drzew. Dzięki dodatkowym czterem punktom podparcia skrzynkę
można łatwo usytuować na domach, garażach, wieżach, ambonach myśliwskich i murach. Dzięki pionowemu i poziomemu
nachyleniu skrzynka nadaje się dla wszystkich gatunków nietoperzy żyjących w szczelinach. W każdej pozycji zawieszenia
zapewnia ona zwierzętom optymalną wysokość wewnętrznej przestrzeni, tzn. kontakt grzbietu z wewnętrzną stroną
drewnianą lub z betonu strużkowego. Zakres dostawy obejmuje pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.

» WIELKOPRZESTRZENNE SKRZYNKI PŁASKIE 3FF DLA NIETOPERZY

DBP (patentowany)

Aby móc sprostać aktualnym wymaganiom (np. samoczyszczenie, uniwersalne zastosowanie, łatwa kontrola)
oraz umożliwić jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb ogólnych i regionalnych poszczególnych gatunków, na
bazie sprawdzonej skrzynki płaskiej 1FF firmy SCHWEGLER została opracowana na nowo samoczyszcząca,
wielkoprzestrzenna skrzynka płaska 3FF (z luką kontrolną i bez niej).
Łączy ona kwaterę szczelinową chętnie nawiedzaną przez zamieszkujące tam gatunki, jak np. mopek lub karlik
drobny, z dodatkową większą przestrzenią do zwisania dla gatunków preferujących raczej dziuple, jak np. borowiec.
Jednocześnie możliwa jest wewnętrzna zmiana między strefami zwisania, aby np. skompensować zmiany
uwarunkowane pogodą. W zależności od temperatury zwierzęta zmieniają wysokość zwisania lub przysuwają się
do siebie w kwaterze przy chłodnej pogodzie, zaś w gorące dni mają dość przestrzeni, aby przez odpowiednie
rozmieszczenie lub rozsunięcie się w 3FF uzyskać odpowiedni dla siebie klimat wewnętrzny. 3FF zapewnia również
wystarczającą ilość miejsca większym grupom samic, będącym w trakcie rozrodu.
Późnym latem powiększona pojemność wnętrza jest korzystna zwłaszcza jako kwatera przejściowa i kopulacyjna.
W Europie Środkowej 3FF jest znakomitą kwaterą uniwersalną dla wielu gatunków, która uwzględnia zmieniające się
w ciągu roku potrzeby nietoperzy (oprócz snu zimowego, do którego stosowane są specjalne domki na przezimowanie,
np. 1FW, 1WQ itd. firmy SCHWEGLER).
3FF jest domkiem samoczyszczącym się, tzn. ekskrementy nietoperzy mogą swobodnie wypadać dołem, nie blokując
wlotu przy większym zasiedleniu. Specjalny design szczeliny wlotowej z jednej strony zapobiega nadmiernemu wnikaniu
światła i przeciągom, z drugiej zaś umożliwia swobodny dostęp ciężarnym samicom.
Mocowanie: Od 3 m w górę na drzewach, słupach, ambonach, murach i ścianach.
Materiał: beton strużkowy SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Kolor: Czarny. Wymiar gabarytowe: szer. 27 x wys. 43 x gł. 20 cm.
Zakres dostawy: budka, pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy. Ciężar: ok. 9,5 kg.
3FF bez luki inspekcyjnej Nr kat. 00 239/6

V

Wersja z dodatkową luką kontrolną

» Wersja z luką inspekcyjną Jeżeli przy projektach ochrony planowana jest zwiększona
częstotliwość kontroli tych skrzynek, zalecamy wersję 3FF z dodatkową luką inspekcyjną.
Dzięki luce i otworowi wlotowemu można przy użyciu lusterka lub latarki obejrzeć całe
wnętrze bez otwierania ścianki przedniej i straszenia zwierząt.
3FF z luką kontrolną Nr kat. 00 238/9

V

3FF otwarta

SCHWEGLER 25

OCHRONA NIETOPERZY

V

Uniwersalny domek dla nietoperzy 1FFH

Borowiec wielki

V

Rysunek w przekroju

V

Borowiec

Przestrzenią życiową rodzimych nietoperzy są przeważnie lasy. Kolonie samic wychowują swoje młode w dziuplach
starych drzew. Samce żyją osobno w wąskich szczelinach, a jesienią wabią samice do kwater kopulacyjnych. Częsta
zmiana kwater jest typowa dla wszystkich nietoperzy, co w konsekwencji prowadzi do dużego zapotrzebowania na
odpowiednie dziuple w drzewach i kwatery szczelinowe. Występuje jednak duży deficyt idealnych kryjówek w naszych
lasach.
» Dzięki dodatkowemu otworowi wlotowemu z przodu domku również młode osobniki mogą się do niego łatwo dostać.
» W górnej części znajduje się otwór łączący komory.

» UNIWERSALNY DOMEK DLA NIETOPERZY 1FFH
W oparciu o nieustanne prace badawcze firma SCHWEGLER, rozszerzyła
bogatą ofertę kwater. W wyniku wielu starań zaprojektowany został uniwersalny
domek dla nietoperzy, wyróżniający się wieloma nowymi i sprawdzonymi
zaletami:
»
»
»
»
»
»
»

kryjówka typu dziupli i szczeliny są połączone w jedną, uniwersalną całość,
duże wnętrze dla zapewnienia korzystnego mikroklimatu,
kwatera szczelinowa i typu dziuplowego dla szerokiego spektrum gatunków,
zawieszenie sprawdzone przez leśników,
nie wymaga konserwacji, ponieważ czyści się samoczynnie,
trwały, bezpieczny i odporny na czynniki atmosferyczne,
produkt wysokiej jakości wyprodukowany w Niemczech.

Kwatera letnia: Uniwersalny domek daje wszystkim żyjącym w lesie
nietoperzom idealną kryjówkę. Innowacyjna aranżacja wnętrza obu stref zwisu
zapewnia nietoperzom optymalną klimatyzację od wczesnego lata aż po późną
jesień. Tylna komora jest zoptymalizowana pod kątem większych gatunków
i stanowi przestrzenną kryjówkę koloniom samic z małymi osobnikami oraz
grupom kopulujących par borowców. Gatunki zamieszkujące szczeliny, jak
karlik większy i nocek Netterera, wykorzystują ciasne kąty przedniej komory
jako bezpieczne miejsce do snu w dzień. Zwężone wejście zapewnia śpiącym
nietoperzom zwiększone bezpieczeństwo przed wrogami i zakłóceniami.
Jednocześnie uniwersalny domek czyści się samoczynnie i nie wymaga
konserwacji. Obie komory do snu dziennego wyposażone są w ścianki do
zwisania, wykonane z nieprzetworzonego drewna i sprawdzonego betonu
strużkowego SCHWEGLER. Na rowkach do zwisania bezpieczny uchwyt znajdą
nawet nieporadne młode osobniki. Wysokość obu komór została dopasowana
do wymogów ponad dziesięciu gatunków nietoperzy leśnych. Przy zmieniającej
się pogodzie nietoperze mogą wybrać miejsce do snu o lepszych warunkach
klimatycznych.
26 SCHWEGLER

Kwatera letnia

Materiał: Odporny na czynniki atmosferyczne, oddychający beton strużkowy
firmy SCHWEGLER. Ściana do zwisania wykonana z nieprzetworzonego,
trwałego drewna. Nierdzewny pałąk do zawieszania (stal szlachetna).
Miejsca mocowania: Drzewa, maszty, ambony myśliwskie. Dzięki
łukowatemu wycięciu z tyłu z 4 zintegrowanymi punktami podporowymi
domek uniwersalny wisi spokojnie, bezpiecznie i jest osłonięty od wiatru.
Optymalna wysokość zawieszania: od 3 do 5 metrów. Nietoperze o każdej
porze potrzebują wielu kwater i kryjówek. Również kolonie zmieniają swoją
kwaterę w ciągu kilku dni, a nawet codziennie. Mocowanie wszystkich kwater
dla nietoperzy w grupach zwiększa sukces zasiedlania i zapewnia wieloletni
użytek. Nietoperze preferują nieutrudniony wlot do swoich kwater. Swobodny
dolot przyspiesza sukces zasiedlania.
Czyszczenie i kontrola: Samoczyszczące i niewymagające konserwacji.
Kontrola skuteczności jest możliwa od dołu przy pomocy latarki lub lusterka.
Domków uniwersalnych nie można otwierać.
Wnętrze Dwie oddzielne komory do zwisania dla gatunków nietoperzy
żyjących w szczelinach i dziuplach: po 20 cm szerokości, 74 cm i 64 cm
wysokości, zwężenie wlotu dla zabezpieczenia przed drapieżnikami
i przeciągami.
Wymiary zewnętrzne (ok.): szer. 24,5 x wys. 87,5 x gł. 19 cm.
Ciężar: ok. 16 kg.
Zakres dostawy: budka, pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
Nr kat. 00 130/6

Opcjonalnie domek 1FFH można dołączyć dwa klocki
Opcjonalne klocki do zawieszania Nr kat. 00 199/3
Zawiera 1 klocek + 3 gwoździe aluminiowe.
Do zawieszenia potrzebne są dwa klocki.

OCHRONA NIETOPERZY

Wielkoprzestrzenny domek dla nietoperzy 1FS
Wielkoprzestrzenny domek dla nietoperzy na przezimowanie 1FW

» WIELKOPRZESTRZENNY DOMEK DLA NIETOPERZY 1FS

uniwersalny

Borowiec duży

Materiał: domek lęgowy z betonu
strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do
zawieszania ze stali ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne:
ok. szer. 28 x wys. 44 x gł. 28 cm.
Ciężar: ok. 10 kg.
Nr kat. 00 133/7

Domki tego typu są bardzo chętnie wykorzystywane do tworzenia dużych kolonii, zwłaszcza przez borowca wielkiego,
karlika większego i gacka brunatnego. Powszechne są stanowiska rozrodu na 70 – 100 zwierząt (m.in. borowców).
Dzięki dużej przestrzeni wewnętrznej ze zintegrowanymi możliwościami zwisania ten typ domku jest bardzo atrakcyjny
dla nietoperzy do tworzenia stanowisk rozrodu i wychowywania młodych. Domki 1FS cieszą się powodzeniem od
kilkudziesięciu lat w kraju i za granicą. W razie silnego obłożenia zaleca się częste usuwanie odchodów. W ten
sposób można też oszacować bardzo dobrze obsadzenie i zasiedlenie. Kwatera nadaje się również na kwaterę letnią
i przejściową. Na zimowanie zalecamy typ 1FW.
Aranżacja wnętrza: Ścianka przednia składa się z trzykrotnie nasadzanych i żłobkowanych płytek drewnianych.
W wewnętrznej strefie dachu znajduje się specjalna strefa uchwytowa z izolowaną kratką, gdzie nietoperze mogą
znaleźć optymalne miejsca do zwisania lub zaczepienia się pazurkami. Ściankę przednią można zdjąć w celu
przeprowadzenia kontroli i czyszczenia.
Zawieszanie: Odpowiednio do drzewa i lasu za pomocą gwoździ aluminiowych i dwóch klocków do zawieszania.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania z klockami podtrzymującymi i gwoździe aluminiowe.

» WIELKOPRZESTRZENNY DOMEK DLA NIETOPERZY NA PRZEZIMOWANIE 1FW

V

Wymiary zewnętrzne:
ok. szer. 38 x wys. 50 x gł. 38 cm.
Wymiary wewnętrzne: l 20 cm,
wys. 38 cm.
Ciężar: ok. 36 kg.
Nr kat. 00 137/5

V

System podwójnej ścianki

V

Ścianka przednia z trzykrotnie nasadzanych, żłobkowanych płytek drewnianych

V

DBP (patentowany)

Borowiec

Domek kolonijny oraz przeznaczony na przezimowanie został zaprojektowany na podstawie wnętrza 1FS z trzykrotnie
nasadzanymi i żłobkowanymi płytkami drewnianymi, stanowiącymi możliwość zwisania i funkcję kwatery szczelinowej.
Dodatkowo 1FW zapewnia doskonałą izolację zimą, dzięki opatentowanemu systemowi ścianki podwójnej z wieloma
warstwami materiału izolacyjnego. Oddychający materiał i wymuszona wentylacja zapewniają mimo to bezpieczne
zimowanie nietoperzy. Domek nadaje się równie dobrze do stosowania latem jako miejsce rozrodu i do tworzenia kolonii.
Otwieranie ścianki przedniej odbywa się bez desek do zawieszania, które można potem wyjąć osobno. Zapewnia łatwą
obsługę. Ponieważ kwaterę tę bardzo chętnie zasiedlają większe kolonie nietoperzy, należy bezwzględnie
zwrócić uwagę na konieczność usuwania odchodów przynajmniej jeden lub dwa razy w roku oraz
czyszczenie domku. Dzięki temu kwatera ta może być wykorzystywana przez cały rok. W miesiącach zimowych nie
należy otwierać domku dla nietoperzy, aby uniknąć skrajnych wahań temperatury wewnątrz.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Aranżacja wnętrza: Wyjmowana kwatera szczelinowa wykonana z trwałych, żłobkowanych płytek drewnianych.
W wewnętrznej części dachu znajduje się specjalna strefa chwytna. Ścianka przednia z zabezpieczeniem przed wypadnięciem.
Zawieszenie: Odpowiednio do drzewa i lasu za pomocą gwoździ aluminiowych i dwóch klocków do zawieszania
z równoczesnym zabezpieczeniem i ochroną przed wypadnięciem na pałąku i na ściance przedniej. Optymalna wysokość
zawieszenia wynosi przynajmniej 3 metry. Swobodny wlot przyspiesza efekt zasiedlenia.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania, dwa klocki utrzymujące, gwóźdź aluminiowy i instrukcja obsługi.

Borowiec
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» DOMEK DLA NIETOPERZY 1FD

Domek dla nietoperzy 1FD
Wielkoprzestrzenny domek dla nietoperzy 2FS
Wielkoprzestrzenny domek dla nietoperzy 3FS

z potrójną ścianką przednią · dla małych nietoperzy
Domek dla nietoperzy 1FD został zaprojektowany jako specjalne stanowisko
rozrodu m.in. dla małych nietoperzy i jest efektywnie stosowany w praktyce.
Wnętrze oraz rodzaj i rozmiar otworu wlotowego zostały dopasowane
specjalnie do potrzeb małych nietoperzy. Kształt wnętrza dachu, wysokość
komory i podwójnie nasadzane,
żłobkowane płytki drewniane oraz
idealny odstęp między nimi bardzo
pozytywnie wpłynęły na zasiedlanie
tego typu domków.

m

Wymiary zewnętrzne:
ok. szer. 16 x wys. 36 x gł. 16 cm.
Ciężar: 4,8 kg.
Nr kat. 00 132/0

Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Mieszkańcy: Małe nietoperze, takie jak karlik malutki i karlik większy oraz nocek rudy i gacki ewentualnie nocki kosmate.
Możliwość stosowania: Tego domku dla nietoperzy nie może zabraknąć na terenach mieszanych oraz przy
pierwszych próbach zasiedlenia! Przednią ściankę można zdjąć w celu przeprowadzenia kontroli i czyszczenia.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.

» WIELKOPRZESTRZENNY DOMEK DLA NIETOPERZY 2FS

Wymiary zewnętrzne:
ok. szer. 28 x wys. 44 x gł. 28 cm.
Ciężar: ok. 10,2 kg.
Nr kat. 00 233/4

V

cztery drewniane ścianki do zwisania
Domek preferowany przez karlika
malutkiego, nocka Natterera, gacka
brunatnego

V

Ścianki do zwisania: beton lekki

dla małych gatunków

Wielkoprzestrzenne stanowiska rozrodu 2FS i 3FS dla małych nietoperzy.
Te dwa duże domki dla nietoperzy są uzupełnieniem domku 1FD i są
rozmieszczane, gdy zwiększy się populacja tych zwierząt. Domki wyposażone
są w jeden tylko wąski, dopasowany do anatomicznego kształtu, sprawdzony
dla danego typu otwór wlotowy, co zapobiega przedostawaniu się większych
nietoperzy, ptaków, popielic oraz myszy. Mniejsze gatunki, jak np. nocek
Natterera, wąsatek, karlik malutki i większy itd. mogą bez przeszkód
wychowywać swoje młode w większej wspólnocie. Wnętrze domku zostało
zaprojektowane dokładnie w tym celu.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do
zawieszania ze stali ocynkowanej.
Zawieszanie: Obce zasiedlanie przez ptaki jest w dużej mierze ograniczone
przez zwężony wlot. Właściwe dla drzewa i lasu za pomocą gwoździ
aluminiowych i klocków do zawieszania.
Zakres dostawy: Domek lęgowy, uchwyt do zawieszania z blokiem
mocującym, gwoździe aluminiowe.

» WIELKOPRZESTRZENNY DOMEK DLA NIETOPERZY 3FS

28 SCHWEGLER

Karlik malutki

dla małych nietoperzy

Informacja, patrz 2FS. Ukształtowanie wnętrza ze ściankami do zwisania
wykonanymi z lekkiego betonu SCHWEGLER i ustawionymi pod kątem prostym
do wlotu oraz zintegrowanymi z korpusem.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER.
Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Wymiary zewnętrzne:
ok. szer. 28 x wys. 44 x gł. 28 cm.
Ciężar: ok. 12 kg.
Zawieszanie: W sposób właściwy dla drzewa i lasu za
pomocą gwoździ aluminiowych i klocków do zawieszania.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania, V Ulubione zasiedlanie
klocki podtrzymujące i gwoździe aluminiowe.
przez karlika drobnego i
nocka rudego.
Nr kat. 00 234/1

Sylwetki ptaków szponiastych
Naklejki na okno

OCHRONA PTAKÓW

» SYLWETKI PTAKÓW SZPONIASTYCH
Poprzez naklejanie sylwetek ptaków szponiastych zapobiega się śmiertelności
ptaków (zderzenia) wskutek uderzenia o szyby okienne, ogrody zimowe,
ekrany akustyczne, przystanki autobusowe itd. Ptaki mogą nie dostrzegać
zagrożenia w postaci przezroczystej szyby. W konsekwencji padają w mękach
wskutek obrażeń czaszki lub złamań. W renomowanych badaniach
przeprowadzonych przez towarzystwa ochrony przyrody lub też organy
państwowe ds. ochrony przyrody wykazano, że przykładowo z powodu
zderzenia z przezroczystymi ekranami akustycznymi rocznie giną dwa
ptaki na każdy metr bieżący. To przerażająco dużo. W czasach, gdy natura
coraz bardziej ubożeje, należy wszelkimi metodami zapobiegać sytuacjom,
w których ofiarami padają ptaki. Idealnym rozwiązaniem jest gęste oklejanie
okien na całej powierzchni np. sylwetkami ptaków, wzorami, paskami, aby
zapobiec rozbijaniu się ptaków na szybie.

Materiał: Samoprzylepna folia wysokiej jakości. Odporna na ultrafiolet
i wytrzymała przez lata na wolnym powietrzu.
Gęstość: Na okno o powierzchni metra kwadratowego może być potrzebne do
9 motywów. W niektórych sytuacjach zaleca się przyklejenie po obu stronach
(efekt lustrzanego odbicia).
Arkusze: Trzy tłoczone motywy o różnych rozmiarach.
Pielęgnacja: Aby nie skracać trwałości, zaleca się mycie folii samą wodą.
Nie wolno stosować agresywnych środków do czyszczenia, także ze względu
na ochronę środowiska.

Kolor: biały
Nr kat. 00 435/2
Kolor: czarny
Nr kat. 00 436/9
Kolor: czerwony
Nr kat. 00 437/6

» NAKLEJKI NA OKNO
Naklejki do okien, ogrodów zimowych oraz innych dużych powierzchni
szklanych. Widoczne wewnątrz i na zewnątrz. Przyklejanie bez użycia kleju,
odklejanie bez pozostałości, możliwość wielokrotnego użytku. Naklejki
można usunąć każdym dostępnym w handlu płynem do szyb.

Zdjęcia: © Komar

Eksploatacja: szklaną powierzchnię wyczyścić wilgotną ściereczką.
Naklejki umieścić na powierzchni szkła, a powstałe pęcherze powietrza
wygładzić na zewnątrz.
Rozmiar: 310 x 310 mm.
Zawartość: 2 arkusze, 12 elementów.
Nr kat. 00 434/5
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Opaska chroniąca przed kotami
Kula odstraszająca ptaki szponiaste

» OPASKA CHRONIĄCA PRZED KOTAMI
„Opaska” wykonana z drucianych elementów giętych jest stosowana do
ochrony gniazd otwartych i budek lęgowych, aby uniemożliwić kotom
wspinanie się na drzewa.
Poszczególne elementy metalowe są wtykane jeden w drugi i w ten sposób
opaska jest dopasowywana indywidualnie do obwodu danego pnia.
Jeżeli średnica pnia jest za mała, wówczas należy zamocować dwie opaski,
przesunięte względem siebie, bezpośrednio jedna nad drugą, aby osiągnąć
lepsze działanie ochronne.

V

Montaż

Wskazówka montażowa: Podczas montażu należy zwrócić uwagę, by
dłuższe sztyfty druciane były zwrócone w dół i nachylone. Sztyfty krótsze
powinny przebiegać poziomo, odchylone ku górze (por. rysunek obok).
Opaskę należy zainstalować powyżej wysokości głowy, w szczególności, by
chronić bawiące się dzieci. Zatyczki z tworzywa sztucznego w zestawie.
Typ do 70 cm obwodu drzewa
Nr kat. 00 260/0
Typ do 115 cm obwodu drzewa
Nr kat. 00 270/9

V

Opakowanie sprzedażowe

» KULA CHRONIĄCA PRZED PTAKAMI SZPONIASTYMI
Zasada posrebrzanej kuli szklanej jest
od ponad 20 lat skutecznie stosowana
do ochrony farm drobiu, wybiegów dla
kur, gołębników, bażanciarni itd. przed
ptakami szponiastymi.

Miejsce ustawienia: Między miejscem przesiadywania ptaka szponiastego
i przykładowo kur, kaczek lub gołębi należy ustawić na środku kulę ochronną
firmy SCHWEGLER. Efekt lustrzany kuli odstrasza przylatujące bądź
przelatujące ptaki szponiaste.
Dokładny przykład ustawienia jest dostarczany razem z produktem.
Materiał: Szkło wysokiej jakości srebrzone wewnętrznie.
Przy mocowaniu należy koniecznie stosować dostarczone korki.
Pręt nie znajduje się w zakresie dostawy.
Wymiary: l ok. 22 cm.
Nr kat. 00 430/7

Kula ustawiona nieprawidłowo
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Doporučení na montáž

OCHRONA JEŻY

Domek dla jeży z izolowanym podłożem
Karma dla jeży

» DOMEK DLA JEŻY Z IZOLOWANYM PODŁOŻEM

V

Jeż jest jednym z najstarszych żyjących jeszcze gatunków ssaków.
Dzięki kolcom pokrywającym jego ciało, jeż względnie dobrze przetrwał
ostatnie tysiąclecia. W razie zagrożenia zwierzę błyskawicznie zwija się,
wystawiając igły i stając się tym samym niemal nie do ruszenia. Dopiero
czasy współczesne, w których powstały liczne trucizny chemiczne,
nadmierna eksploatacja krajobrazu bez zarośli, gąszczy i chwastów, a także
wszechobecny ruch samochodowy, stworzyły nadzwyczajne zagrożenie
dla tego gatunku. Jeż lubi krzaki, gęste zarośla, sterty drewna, suchych
gałęzi, siana lub słomy, aby kryć się w dzień lub budować w nich swoje
gniazdo. Chętnie urządza się również w starych skrzyniach, pod schodami
lub w domkach ogrodowych. Najbardziej jeże lubią nieco zdziczałe ogrody
i działki, które nie są opryskiwane ani posypywane trutką bądź preparatem
zwalczającym ślimaki. To wszystko jest dla nich zabójcze. Jeż prowadzi nocny
tryb życia, które dopiero wieczorem wychodzi na żer.
Wyświadcza nam przy tym ogromną przysługę, ponieważ zjada wszystko, co
określamy mianem „szkodników”, np. ślimaki, gąsienice, chrząszcze, młode
myszy itd. Każdy, kto ma w ogrodzie jeża lub całą jeżową rodzinę, powinien
uczynić wszystko, aby zachować te pożyteczne zwierzęta.

Domek dla jeży z izolowanym podłożem

Domek dla jeży firmy SCHWEGLER umożliwia osiedlanie się jeży i zapewnia
im schronienie przez cały rok oraz możliwość przezimowania.
Miejsce ustawienia: Najlepiej na skraju posesji, wejście do domku powinno
być chronione przed przeciągiem i bezpośrednim padaniem promieni
słonecznych (strona odwrócona od czynników atmosferycznych). W miarę
możliwości należy również unikać takiego ustawienia, przy którym dojście do
domku prowadzi przez trawniki, które nocą są najczęściej wilgotne.
Materiał gniazda: Siano lub zgnieciony kłąb gazet. Specjalne,
nieprzetworzone siano znajduje się w zakresie dostawy.
Materiał: Oddychający, izolacyjny beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Kolor: brązowy – powłoka kompensująca klimat.
Wejście: 11 x 12 cm.
Wymiary wewnętrzne: l 44 cm.
Wymiary zewnętrzne: l 48 cm.
Wysokość: 30,5 cm.
Ciężar: ok. 17 kg.
Nr kat. 00 390/4

Jeżeli chcą Państwo pomóc jeżom zamieszkującym w Państwa ogrodzie,
domek firmy SCHWEGLER jest idealnym rozwiązaniem. Wystarczy
wypakować, ustawić i gotowe. Domek zawiera wszystko, czego potrzebuje
jeż (poza karmą): domek zabezpieczający przed oddziaływaniem pogody,
zaizolowane podłoże i miękkie siano do ukrycia się.

» KARMA DLA JEŻY
Pełnowartościowa karma dla jeży o wyjątkowo wysokiej zawartości protein z mięsa, owadów, orzechów, jaj
i zboża. Karma została w dużym stopniu dopasowana do naturalnego jadłospisu jeży.
Karma nadaje się zarówno do pomocy dziko żyjącym jeżom latem, jak również jako pożywienie podczas zimowania.
Karma dla jeży 750 g Nr kat. 00 395/9

Nigdy nie wolno podawać jeżom produktów solonych, przyprawianych ani cukrzonych, a więc żadnych resztek
potraw ludzi. Żadnego mleka! Za to każdy jeż będzie wdzięczny za odrobinę wody w płaskiej miseczce.
Dziko żyjące jeże, ważące na początku listopada mniej niż 500 g, prawdopodobnie nie przeżyją snu zimowego.
Dla nich zalecana jest pomoc. Wszędzie można znaleźć stacje dla jeży, które taką pomoc oferują.
Poza tym … wielu weterynarzy leczy dzikie zwierzęta za darmo (a więc również jeże). Najlepiej wcześniej zapytać
o taką możliwość.
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Płot ochronny dla płazów
Płot ochronny dla płazów i gadów

Co roku masowo giną setki, a nawet tysiące żab, ropuch, traszek
i jaszczurek, gdy płazy te muszą podczas wędrówek do swoich
tarlisk przekraczać drogi.
W prosty i korzystny sposób można im pomóc, stosując płot ochronny
dla płazów firmy SCHWEGLER. Po ustawieniu go np. przy trasach
komunikacyjnych zwierzęta są kierowane wzdłuż tego płotu do wkopanego
w ziemię pojemnika zbiorczego. Płazy wpadają do niego i mogą zostać
przeniesione na drugą stronę drogi lub wypuszczone w pobliżu tarliska.
Ogrodzenia przeznaczone są do tymczasowego montażu w sezonie
migracyjnym. Szczególną uwagę przywiązano do szybkiego i elastycznego
rozstawiania.

» PŁOT OCHRONNY DLA PŁAZÓW

ze specjalnej tkaniny przepuszczającej wiatr
Zestaw płotu ochronnego SCHWEGLER zawiera wszystkie elementy, które są
niezbędne do udzielenia szybkiej pomocy. Zastosowana tkanina z tworzywa
sztucznego HDPE, o dużej wytrzymałości na rozdarcie, jest odporna na
czynniki atmosferyczne i dzięki stabilizacji UV może być używana przez wiele
lat. Jest ona również wodoszczelna i odporna na działanie zanieczyszczeń,
a ponadto o wiele lepiej przeciwstawia się porywom wiatru niż folia. Materiał
i wysokość płotu bardzo dobrze sprawdziły się w praktyce.

V

Pręt uchwytowy, mocowanie pręta
z regulacją wysokości, listwa z otworkami

V

Kubeł zbiorczy i folia tkaninowa

AKCESORIA » Pojedyncze zwoje folii tkanej, (bez akcesoriów) jako
część zamienna lub do mocowania na istniejących płotach obok dróg itp.
Chętnie mocowane opaskami kablowymi na płotach do wychwytu dzikich
zwierząt.
Wymiary gabarytowe Długość 100 m, wysokość 50 cm.
Przy użyciu łączników tkaniny można powiązać ze sobą więcej odcinków
o dł.100 m.
Nr kat. 00 551/9

» A+R PŁOT OCHRONNY

Zakres dostawy na 100 m (kompletny płot)
» 100 m zielonej folii tkanej, wysokość 50 cm
» 60 sztuk prętów uchwytowych
» 60 sztuk mocowań do prętów; z regulacją wysokości
» 100 sztuk szpilek (śledzi)
» 6 sztuk połączeń tkaniny
» 10 sztuk kubełków jako pojemników zbiorczych
» Instrukcja montażu
Wszystkie pojedyncze elementy dostępne są w każdej chwili również oddzielnie jako zamienniki.

» Płot kompletny 100 m, płot ochronny dla płazów firmy SCHWEGLER.
Dostawa obejmuje również akcesoria
Nr kat. 00 550/2

Płot ochronny dla płazów i gadów
Płot ochronny został zaprojektowany jako mobilne urządzenie naprowadzające dla płazów i gadów. Prowadzone są one wzdłuż ciągów komunikacyjnych
wzdłuż postawionego płotu i zbierane do zakopanych pojemników zbiorczych.
Wiatroszczelna tkanina foliowa jest bardziej podatna na silne podmuchy
wiatru i pęd powietrza od przejeżdżających pojazdów niż modele z siatką,
stosowane w ogrodzeniu ochronnym dla płazów firmy SCHWEGLER.

V

Pręt uchwytowy, mocowanie pręta
z regulacją wysokości, listwa z otworkami

V

z folii wiatroszczelnej

» Płot kompletny 100 m, A+R płot ochronny firmy SCHWEGLER.
Dostawa obejmuje również akcesoria
Nr kat. 00 552/6

Zakres dostawy na 100 m (kompletny płot)
» 100 m zielonej folii odpornej na promieniowanie UV (wzmocnionej),
wysokość 60 cm
» 120 szt. prętów uchwytowych, ocynkowanych
» 120 szt. mocowań do prętów
» 100 szt. szpilek (śledzi)
» 2 szt. łączników plandekowych do przykręcenia
» 10 szt. kubełków jako pojemników zbiorczych
» Instrukcja montażu
Wszystkie pojedyncze elementy dostępne są w każdej chwili również oddzielnie jako zamienniki
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Skrzynka dla sokoła wędrownego
Akcesoria - kątownik uchwytowy

OCHRONA PTAKÓW NA BUDYNKU

Sokół wędrowny, imponujący globtroter. Ten gatunek ptaka można
spotkać niemal na całym świecie. W Europie wysiaduje swoje jaja niemal
wszędzie, poza kilkoma wyjątkami. Sokół wędrowny (łac. falco peregrinus)
jest uważany za naprawdę szybkiego lotnika. Populacja europejska wymarła
niemal w całości z powodu wszelkiego rodzaju chemikaliów uwalnianych
do środowiska, powrotów do natury, sportu itd. Dzięki zarządzaniu ochroną
przyrody populacja ta mogła się nieco odrodzić, ale w dalszym ciągu jest
uważana za zagrożoną. Nadzwyczajne i zarazem fascynujące są miejsca,
w których gatunek ten wysiaduje swoje jaja w Europie. I tak np. w Europie Środkowej i Południowej wysiaduje on jaja
wyłącznie na skałach i budynkach, natomiast w Europie Wschodniej i Północnej gniazduje po części na drzewach.
Jak możemy pomóc? Sokół wędrowny jest bardzo mile widzianym gościem. Ponieważ żywi się wyłącznie
ptakami, wywiera silną presję na zdziczałe gołębie. Jest tym samym po prostu najbardziej naturalną, najcenniejszą
ochroną przed gołębiami! Niestety w wyniku renowacji budynków i/lub budowy nowych o stosunkowo gładkich
fasadach i dachach jest mu coraz trudniej znaleźć bezpieczne schronienie. Jako pomoc bardzo dobrze sprawdziło
się rozmieszczanie sztucznego wyposażenia lęgowego. Kwatera ta została opracowana w oparciu o wieloletnie próby
i wiedzę na temat biologicznych potrzeb lęgowych.

V

Przykład zastosowania w
"Czerwonym Ratuszu" w Berlinie

Charakteryzuje się ona m.in.:
» obszernym, chronionym i zabezpieczonym przed spadnięciem stanowiskiem lęgowym dla sokołów oraz
» stabilnym przez długi czas, solidnym gniazdem, niewymagającym konserwacji.

» SKRZYNKI DLA SOKOŁÓW WĘDROWNYCH
Dzięki rozmiarom kwatery zwierzęta mogą optymalnie wybrać położenie
gniazda w skrzynce, a przede wszystkim pisklęta mają potem niezbędne
miejsce do ćwiczeń muskulatury skrzydeł. Dodatkowo zintegrowany „balkon”
umożliwia bezpieczny przylot i odlot. Zintegrowany drążek do siedzenia
zmniejsza szansę często obserwowanego upadku piskląt. W skrzynce chętnie
instalowana jest kamera dla celów monitoringu lub obserwacji.
Mocowanie i odpowiednie miejsca: np. w kamieniołomach lub na
wysokich budynkach, jak wieże, silosy, wieżowce, budynki przemysłowe,
wiadukty na autostradach (np. na/przy przyporze).
Wysokość montażu: z reguły od 25 – 30 m w górę. Zaleca się orientację na
wschód lub północ.
„Balkon” z drążkiem przylotowym powinien być zwrócony w przepaść tak, aby
pod drążkiem do siedzenia przebiegał on stromo w dół. Skrzynkę można albo
przykręcić do budynku (np. występu dachu), albo za pomocą opcjonalnego
kątownika uchwytowego kołkować do jego ściany zewnętrznej. Skrzynkę
należy montować z lekkim nachyleniem ok. 2 – 3° do przodu, aby umożliwić
odpływ wody.

Ściółka: Do kwatery należy włożyć (okrągły) żwir lub luźny materiał. Sokoły
wędrowne nie budują gniazd. Samica wygrzebuje nieckę, aby tam złożyć jaja.
Wylęg ma miejsce od połowy marca do początku kwietnia.
Materiał: Specjalny, wytrzymały, zbrojony beton lekki. Gwarantuje on
bardzo długą trwałość oraz nienaganne mocowanie pod względem techniki
budowlanej. Naturalnie szary beton licowy można w razie potrzeby dopasować
na miejscu kolorystycznie.
Wymiary: szer. 80 x wys. 73 x gł. 130 cm.
Przestrzeń lęgowa:
szer. 67 x wys. 54 x gł. 72 cm.
Ciężar: ok. 260 kg (pusta, bez wyściółki).
W zestawie: Skrzynka lęgowa dla sokoła
wędrownego; skrzynka ze zintegrowanymi
otworami drenażowymi; zdejmowana pokrywa
kontrolna; drążek do siedzenia.
Nr kat. 00 305/8

V

Skrzynka dla sokołów
wędrownych z opcjonalnie
dostępnym kątownikiem
uchwytowym

Do montażu skrzynki na powierzchni ściany. Materiał do mocowania między skrzynką
a kątownikiem znajduje się w zakresie dostawy. Mocowanie i materiał do mocowania
między kątownikiem a ścianą należy przewidzieć samodzielnie i zorganizować na miejscu.
Na kątowniku od strony ściany jest 6 otworów. O wymiary i szkic można zapytać
w firmie SCHWEGLER.
Materiał: Stal cynkowana ogniowo.
Wymiary: Zamontowany ze skrzynką szer. 80 x wys. 180 x gł. 135 cm.
Ciężar: ok. 65 kg.
Nr kat. 00 308/9

ok 180 cm

» Akcesoria opcjonalne „KĄTOWNIK UCHWYTOWY”, DO SKRZYNKI DLA SOKOŁA WĘDROWNEGO

ok 135 cm

V

Szkic widoku z boku
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OCHRONA PTAKÓW NA BUDYNKU
» DOMEK LĘGOWY DLA PUSTUŁKI 2TF

Domek lęgowy dla pustułki 2TF
Domek lęgowy dla kawki 2CM

Zarejestrowany wzór zdobniczy

Pustułka jest gatunkiem o dużych zdolnościach przystosowawczych. Jako synantrop skutecznie zasiedla przestrzeń
życiową ludzi. Na podstawie naszego cieszącego się od ponad 25 lat uznaniem domku lęgowego nr 28 dla
pustułki opracowaliśmy nowoczesną wersję do stosowania na budynkach. Oprócz ornitologicznych wymogów
zwierząt na etapie rozwojowym zwracaliśmy uwagę także na technicznie poprawne mocowanie na budynku.
Dzięki łukowatej formie i jasnoszarej barwie wyposażenie lęgowe nie stanowi elementu obcego optycznie
na budynku, lecz harmonijnie integruje się z budynkiem. Dzięki dużemu wlotowi domek lęgowy 2TF dla
pustułek można w razie potrzeby lub okazjonalnie wygodnie czyścić i kontrolować.
Aby przyspieszyć osiedlanie się pustułek, zaleca się wysypywanie domku lęgowego mieszanką
grubych trocin i wiórów oraz wilgotnego, płukanego piasku.
W zestawie: Domek lęgowy, drążek do siedzenia, uchwyt krzyżowy, śruby, kołki uniwersalne (śruby należy na
miejscu sprawdzić, zależnie od podłoża), śruba zabezpieczająca, instrukcja montażu.
Materiał: Beton strużkowy SCHWEGLER odporny na czynnik atmosferyczne, uchwyt krzyżowy ze stali szlachetnej.
Zawieszanie: Ok. 6 – 8 m wysokości na ścianach zewnętrznych budynków, na murach, kominach, obiektach
przemysłowych. Szerokość powierzchni montażowej powinna wynosić przynajmniej 30 cm.
Odległość między domkami lęgowymi przynajmniej 400 m (zależnie od oferty pokarmowej).
Wymiary zewnętrzne: szer. 50 x wys. 37 x gł. 46 cm (łącznie z drążkiem do siedzenia).
Wymiary wewnętrzne: szer. 30 x wys. 35 x gł. 31 cm (oprócz zwężenia).
Kolor: jasnoszary.
Ciężar: ok. 17 kg.
Nr kat. 00 255/6

» DOMEK LĘGOWY DLA KAWEK 2CM

Zarejestrowany wzór zdobniczy

Szczególnie podczas renowacji starych budynków i zmian konstrukcyjnych należy zapewnić kawkom odpowiednie
kwatery. Kawka, średniej wielkości ptak krukowaty, jest bardzo społeczna i w odpowiednich warunkach tworzy
kolonie lęgowe. Na podstawie cieszącego się uznaniem od ponad 25 lat domku lęgowego dla kawek nr 29 została
zaprojektowana nowocześniejsza wersja specjalnie do stosowania na budynkach.
Ściankę przednią domku dla kawek 2CM można całkowicie wyjąć po poluzowaniu bocznych śrub motylkowych.
Ponieważ śruby są umieszczone z boku i odwrócone od wlotu, otwarcie przez kawki nie jest możliwe.
W zestawie: Domek lęgowy, uchwyt krzyżowy, śruby, kołki uniwersalne (śruby
należy sprawdzić na miejscu, zależnie od podłoża), śruba zabezpieczająca,
instrukcja montażu.
Materiał: Beton strużkowy SCHWEGLER odporny na czynnik atmosferyczne, uchwyt
krzyżowy ze stali szlachetnej.
Zawieszanie: Min. na wysokości 6 – 8 m na ścianach budynków, na murach,
kominach, obiektach przemysłowych. Szerokość powierzchni montażowej powinna
wynosić przynajmniej 30 cm.
Odległość domków lęgowych od siebie: 1 – 2 m.
Wymiary zewnętrzne: szer. 50 x wys. 37 x gł. 42 cm.
Wymiary wewnętrzne: szer. 30 x wys. 35 x gł. 31 cm (oprócz zwężenia).
Kolor: jasnoszary.
Ciężar: ok. 21 kg.
Nr kat. 00 256/3

V

Uchwyt krzyżowy
dla 2TF oraz 2CM

34 SCHWEGLER

Domki lęgowe 2TF i 2CM standardowo są mocowane na ścianie budynku
za pomocą uchwytu krzyżowego ze stali szlachetnej. Uchwyt krzyżowy jest
przykręcany do ściany 4 śrubami (i ew. kołkami), zaś domek zawiesza się
na haku i przymocowuje dodatkową śrubą zabezpieczającą. Alternatywnie
domek 2TF i 2CM można ustawiać bez uchwytu krzyżowego we wnękach,
na występach lub dachach płaskich.

OCHRONA PTAKÓW NA BUDYNKU

Domek lęgowy dla pustułki nr 28
Domek lęgowy dla kawki nr 29
Budka lęgowa dla puszczyka nr 30

» DOMEK LĘGOWY DLA PUSTUŁKI nr 28

V

Pustułka w nr. 28

Pustułka jest wyjątkowym myśliwym naziemnym, tzn. jako ptak szponiasty zdobywa swoje pożywienie na ziemi.
Cieszy się dużym uznaniem w gospodarstwach rolnych i w leśnictwie, ponieważ chętnie poluje na myszy polne, które
wraz z innymi gatunkami myszy stanowią około 80, a nawet 90% jej pożywienia. Pustułka jest bardzo wierna miejscu.
To stosowane od kilkudziesięciu lat wyposażenie lęgowe można bardzo łatwo i elastycznie mocować za pomocą
dostarczonego pałąka na niemal każdym podłożu (np. przy użyciu haków wkręcanych, opasek kablowych, obejm itp.).
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Ściółka: Aby przyspieszyć zasiedlanie, zaleca się wysypywanie budki mieszanką grubych trocin i wiórów oraz
wilgotnego piasku płukanego. Wysokość zawieszania: od 6 do 8 m.
Miejsce zawieszania: Na pojedynczych drzewach, na skraju lasu, polnych szopach, słupach energetycznych,
silosach, elektrowniach wiatrowych itd. W obrębie miasta godne polecenia są następujące miejsca: większe budowle,
takie jak wysokie ściany i mury, kominy, obiekty przemysłowe, kościoły itp. W okolicach niezadrzewionych domek
lęgowy można umieścić na wysokim palu w celu ułatwienia polowania na myszy.
Minimalna wysokość wynosiłaby przy tym od 2,5 do 3 m.
Otwór wlotowy: Kierunek południowo-wschodni lub chroniony przed wiatrem. Lub pod
wycięciami dachu w otworach strzelniczych budynków historycznych, szczelinach itp.
Wymiary zewnętrzne: szer. 33 x wys. 36 x gł. 45 cm.
Wymiary wewnętrzne przestrzeni lęgowej: szer. 30 x wys. 34 x gł. 30 cm.
Średnica otworu wlotowego: 17 x 24 cm.
Ciężar: ok. 13 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania, hak do zawieszania i ściółka.
V młode pustułki
Nr kat. 00 251/8

» DOMEK LĘGOWY DLA KAWKI nr 29

V

Domek lęgowy dla kawki nr 29

Kawki, będące obecnie gatunkiem zagrożonym wyginięciem, gnieżdżą się w koloniach, dlatego należy umieszczać kilka
domków lęgowych typu 29 na jednym obszarze lub na jednym budynku, np. mieszkalnym, na fasadach, kościołach, silosach,
budynkach przemysłowych itd. Ściankę przednią z otworem wlotowym można zdjąć w celu przeprowadzenia czyszczenia
i kontroli. Stosowane przy tym mocowania śrubowe skutecznie przeciwstawiają się skłonnościom kawek do „majstrowania”.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Miejsce zawieszania: Budynki mieszkalne, fasady, kościoły, silosy, budowle przemysłowe itd. Wysokość zawieszania: Minimum 6 – 8 m.
Szerokość otworu wlotowego: l 8 cm. (Wykonanie dla puszczyka ok. 12 × 12 cm.)
Zaleca się umieszczanie domków lęgowych w odległości ok. 1 do 2 m od siebie.
Wymiary zewnętrzne: szer. 30 × wys. 34 × gł. 30 cm.
Przestrzeń lęgowa: Patrz domek lęgowy dla pustułek nr 28.
Waga: ok. 13,5 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy, pałąk do zawieszania i hak do zawieszania.
V Przekrój montażu
Nr kat. 00 252/5

» BUDKA LĘGOWA DLA PUSZCZYKA nr 30
Puszczyk najlepiej czuje się w rzadkich lasach liściastych lub mieszanych. Jeśli nie znajdzie odpowiedniej dziupli
jako schronienie dzienne lub lęgowisko, wybiera także spokojne miejsca w budynkach, stodołach, skałach, a także
bardzo chętnie dostosowane do gatunku skrzynki lęgowe. Ponieważ coraz trudniej jest mu znaleźć odpowiednie
naturalne miejsca lęgowe, puszczyk coraz częściej cierpi na brak lęgowisk. Przede wszystkim monotonne lasy z
niewielkim udziałem martwych drzew, parki i młode lasy gospodarcze nie oferują dobrych miejsc lęgowych ani
kryjówek dziennych dla puszczyka.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER.
Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Miejsce zawieszenia: lasy, budynki, ściany skalne itp.
Wysokość zawieszenia: od 4 m do 6 m.
V Domek lęgowy nr 30 z mocowaniem do pnia
Szerokość otworu wlotowego: ok. 12 x 12 cm.
Zakres dostawy: domek lęgowy,
Wymiary zewnętrzne: szer. 33 x wys. 36 x gł. 45 cm.
Lęg puszczyka
pałąk do zawieszania, dwa klocki
Przestrzeń lęgowa wewnątrz: szer. 30 x wys. 34 x gł. 30 cm.
w budce lęgowej
podtrzymujące, gwoździe aluminioWaga: ok. 14 kg.
nr 30 n
we i ściółka.
Nr kat. 00 253/2
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» SKRZYNKA DLA PŁOMYKÓWKI nr 23

Skrzynka dla płomykówki nr 23
System wielokrotny „Kamień wbudowywany”

nadaje się również dla pustułek

Płomykówki są skrajnymi synantropami, które zawsze żyją i lęgną się w pobliżu ludzi. Nie tylko pustułki, lecz również
płomykówki są ważnymi wrogami naturalnymi myszy polnej, polnika oraz szczurów. Skrzynka dla płomykówki jest
przeznaczona wyłącznie do mocowania wewnątrz budynków, dzięki czemu ptaki
chętnie ją zasiedlają.
Materiał: Wodoodporne płyty wiórowe, klejone bez formaldehydu.
Ściółka: Szybkie zasiedlanie dzięki stosowaniu kory ogrodowej i grubych wiórów jako podłoża.
Miejsce zawieszania: Ponieważ skrzynki lęgowej nie należy umieszczać w bezpośrednio
na zewnątrz, powinna być ona mocowana kołkami po wewnętrznej stronie budynku.
Wys. zawieszania: Min. od 6 do 8 m. Z tyłu znajduje się duża klapa do kontroli i czyszczenia. Tylko przed otworem wlotowym
Wymiary zewnętrzne:
należy pozostawić na zewnątrz wolny „otwór wlotowy w fasadzie”. Skrzynka nadaje się do
szer. 100 x wys. 50 x gł. 50 cm.
wszelkiego rodzaju budynków, jak szopy, budowle przemysłowe, wieże kościelne itp.
V Skrzynka dla płomykówki nr 23
Śred. otworu wlotowego: 14 x 19 cm. Mieszkańcy: Płomykówka, pustułka.
Ciężar: ok. 26 kg.
Nr kat. 00 250/1

» SYSTEM WIELOKROTNY „KAMIEŃ WBUDOWYWANY”
Kamień węgielny można stosować
we wszystkich typach budynków
Niezależnie od tego, czy wbudowuje
się go w beton, kamień czy drewno.

V

Możliwe miejsca stosowania: Mosty, budowle przemysłowe, elewacje
domów, szopy itp., tzn. w bryłach budynków dowolnego typu. Po wbudowaniu
kamienia węgielnego należy – przez zastosowanie odpowiedniej ścianki
przedniej – zdecydować, jaki gatunek ptaków chcemy wspierać.
Głębokość instalacji: Optymalna głębokość wbudowania wynosiłaby 24 cm
do skosu dachu.
Gęstość: Ze względu na tryb życia kawki i jerzyka (kolonie lęgowe) zaleca
się instalowanie kilku „kamieni wbudowanych” w bliskiej odległości. Pustułka
bardzo chętnie gniazdowałaby wśród przedstawicieli swego gatunku. Ale
chętnie wije też gniazda w koloniach kawek i jerzyków. Na jednym budynku lub
np. na moście dla pustułek wystarczą jeden lub dwa „kamienie wbudowane”,
dla pozostałych dwóch gatunków można instalować ich dowolną liczbę.

» model Pustułka

Ściółka, wysokość i miejsca zawieszenia:
patrz domek lęgowy dla pustułki nr 28, katalog
strona 35. Ze sprawdzonym wyposażeniem
pomocniczym do lądowania.
Materiał: Oddychający beton strużkowy firmy
SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne:
szer. 24 x wys. 31,5 x gł. 19 cm.
Szer. otworu wlotowego: szer. 16 x wys. 21 cm.
Ciężar: ok. 2 kg.
Nr kat. 00 295/2 (tylko ścianka przednia)
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Model „Pustułka” (kamień
i ścianka przednia pustułki)

V

Wbudowany w fasadę
(model „Pustułka”)

V

Przekrój, optymalna głębokość wbudowania Wariant
modelu „Pustułka”

Mocowanie Nie zaleca się instalować niżej niż 5 do 6 m. Należy zwracać
uwagę na stronę odwróconą od wiatru, przede wszystkim w przypadku pustułki.
Czyszczenie: Ścianki można wyjąć w dowolnym czasie. Czyszczenie nie jest
pilnie konieczne.
Materiał: Oddychający beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne: szer. 44,5 x gł. 41,5 x wys. 41,5 cm.
Ciężar: Kamień węgielny ok. 32 kg plus ścianka przednia.
 Kamień węgielny należy zamawiać łącznie z niżej wymienionymi
ściankami przednimi
Nr kat. 00 290/7 (tylko kamień węgielny bez ścianki przedniej)

» model Kawka

» model Jerzyk

Wysokość i miejsce zawieszania: patrz domek
lęgowy dla kawki nr 29, katalog strona 35.
Materiał: Oddychający beton strużkowy firmy
SCHWEGLER.
Wymiary: szer. 24 x wys. 31,5 x gł. 5,5 cm.
Szerokość otworu wlotowego: l 8 cm.
Ciężar: ok. 3,5 kg.
Nr kat. 00 296/9 (tylko ścianka przednia)

Zawieszanie i mocowanie: patrz informację
„Jerzyk”, katalog strona 42. Dzięki dostarczonej
ściance działowej powstają dwie odrębne
przestrzenie lęgowe dla jerzyków.
Materiał: Oddychający beton strużkowy firmy
SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne:
szer. 24 x wys. 31,5 x gł. 5,5 cm.
Szer. otworu wlotowego: szer. 6 cm x wys. 3 cm.
Ciężar: ok. 4 kg.
Nr kat. 00 297/6 (tylko ścianka przednia)

Domek kolonijny dla wróbli 1SP

OCHRONA PTAKÓW NA BUDYNKU

V

Montaż w budynku w stanie surowym

V

Gniazdo w 1SP

Oba gatunki ptaków śpiewających żywią się do okresu lęgowego i w czasie
wychowywania piskląt wyłącznie owadami (zwłaszcza stawonogami). Tym
samym odgrywają często niedocenianą, bardzo ważną rolę w gospodarce
przyrody przy klasycznym zwalczaniu szkodników.
Występowanie: Wróbla (Passer domesticus): ten gatunek ptaka jest
synantropem i zwykle w naszych szerokościach geograficznych można
spotkać go wszędzie, czy to na terenach wiejskich, czy w wielkim mieście.
Mazurek (Passer montanus): występowanie jest również bardzo
zróżnicowane. Czy to na terenie osiedli, na polach uprawnych osiedli i farm,
czy też w zagajnikach, zaroślach, aż po jasne lasy łęgowe.

Z powodu zmniejszania się populacji oba gatunki stały się nadzwyczaj rzadkie.
Ten drastyczny, ogólnoeuropejski ubytek wróbli i mazurków został zauważony
w długoterminowych badaniach. Przyczyną jest usuwanie i monotonia
struktur terenu, sterylność ogrodów i terenów zielonych, stosowanie środków
chemicznych w rolnictwie i w ogrodach.
Przeżyciu tych gatunków nie sprzyjają przede wszystkim zakrojone na szeroką
skalę renowacje budynków, a tym samym usuwanie możliwości lęgowych.

» DOMEK KOLONIJNY DLA WRÓBLI 1SP
Mieszkańcy: Wróbel i mazurek, sporadycznie także kopciuszek
i muchołówka szara lub inne gatunki ptaków gniazdujące w budkach,
jak w pojedynczych przypadkach sikorki itd.
Materiał: Oddychający beton strużkowy SCHWEGLER.
Mocowanie: Wszelkiego rodzaju budynki na terenie osiedli, budynki
przemysłowe i rolne, szopy itp.
Wysokość mocowania: Od 2 m w górę.
Wymiary wewnętrzne każdej z trzech przestrzeni lęgowych:
szer. 10,5 x wys. 16 x gł. ok. 15 cm.
Wymiary zewnętrzne: szer. 43 x wys. 24,5 x gł. 20 cm.
Ciężar: ok. 15 kg.
Zakres dostawy: 1SP, śruby i kołki.
Nr kat. 00 590/8

V

V

Zwykłe mocowanie nawierzchniowe przy użyciu
dostarczonych kołków i śrub

Domek kolonijny dla wróbli wpuszczony w izolację
V

Kompletny montaż, jako kamień gniazdowy,
w budowli kamiennej lub betonowej. W celu
uniknięcia mostków termicznych należy uwzględnić
odpowiednią izolację, ewentualnie indywidualne
zagłębienie tego wyposażenia lęgowego.
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Gniazdo dla jaskółki dymówki nr 10
Gniazdo dla jaskółki dymówki nr 10B

Dymówki budują swoje gniazda wewnątrz stajni, szop, hal magazynowych, łuków bram lub garaży. Jeżeli wewnątrz budynków widać gniazdujące jaskółki,
bardzo prawdopodobne, że są to dymówki. W czasie gniazdowania należy zapewnić zwierzętom stały dostęp do budynków (np. odchylone okno, rura
nawiewu lub otwarte drzwi stajni). Dymówka, która jest bardzo wierna swojemu siedlisku, co roku wraca do miejsca gniazdowania z zimowiska, a około
60 – 90% ptaków z Europy Środkowej odbywa drugi lęg w ciągu roku.

gniazdo pojedyncze w kształcie miski

V

To wyposażenie lęgowe należy rozwieszać pojedynczo. Dymówka jest
wprawdzie gatunkiem towarzyskim, ale gniazda nie powinny wisieć zbyt
blisko siebie, lecz w odległości ok. 1 m.
Materiał: Miska lęgowa z betonu strużkowego firmy SCHWEGLER i płyta
wiórowa sklejana bez formaldehydu.
Wysokość zawieszania: Odległość górnej krawędzi gniazda od sufitu
powinna wynosić min. 6 cm.
Miejsce zawieszania: Wewnątrz wszelkiego rodzaju budynków,
w korytarzach, stajniach/oborach, szopach, zakładach oczyszczania ścieków
itd. Zawsze należy zwrócić uwagę na swobodny wlot przez otwarte okna i luki.
Pobyt w Europie Środkowej: Przylot pod koniec marca lub w kwietniu,
odlot pod koniec lipca do początku października.

» GNIAZDO DLA JASKÓŁKI DYMÓWKI nr 10B

Pisklęta jaskółki dymówki

V

Intruz – zagnieżdżenie kopciuszka

Występowanie: Europa, Azja, Afryka Północna., Ameryka Północna.
W Europie gatunek nie występuje tylko w nielicznych miejscach.
Regularne gniazdowanie na wysokości do 1500 m n.p.m.
Czas wylęgu: Składanie jaj pod koniec kwietnia do połowy lipca.
Regularnie dwa, wyjątkowo trzy wylęgi rocznie.
Czyszczenie: Nie jest bezwzględnie konieczne, ale zalecane. Czyszczenie
jest bardzo łatwe dzięki misowatemu kształtowi gniazda.
Wymiary: szer. 25 x wys. 11 x gł. 14 cm.
Ciężar: ok. 0,9 kg.
Zakres dostawy: miska lęgowa na desce.
Nr kat. 00 330/0

gniazdo pojedyncze w kształcie miski · DBP (patentowany)
Sufit

Sufit

V

Otwarte gniazdo dla jaskółek dymówek wykonane w całości z formowanego
ręcznie betonu strużkowego firmy SCHWEGLER. To wyposażenie lęgowe
należy montować w odległości ok. 1 m od siebie.
Materiał: Kompletne gniazdo z betonu strużkowego firmy SCHWEGLER.
Wysokość zawieszania: Odległość górnej krawędzi gniazda od sufitu
powinna wynosić min. 6 cm.
Miejsce zawieszania: Wewnątrz wszelkiego rodzaju budynków,
w korytarzach, stajniach/oborach, szopach, zakładach oczyszczania ścieków
itd. Zawsze należy zwrócić uwagę na swobodny wlot przez otwarte okna i luki.
Pobyt w Europie Środkowej: Przylot pod koniec marca lub w kwietniu,
odlot pod koniec lipca do początku października.
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Szkic montażu

Ściana

ok 135

Występowanie: Europa, Azja, Afryka Północna., Ameryka Północna.
W Europie gatunek nie występuje tylko w nielicznych miejscach.
Regularne gniazdowanie na wysokości do 1500 m n.p.m.
Czas wylęgu: Składanie jaj pod koniec kwietnia do połowy lipca.
Regularnie dwa, wyjątkowo trzy wylęgi rocznie.
Czyszczenie: Nie jest bezwzględnie konieczne, ale zalecane.
Czyszczenie jest bardzo łatwe dzięki misowatemu kształtowi gniazda.
Wymiary: szer. 20 x wys. 10 x gł. 14 cm.
Ciężar: ok. 1,1 kg.
Zakres dostawy: pojedyncze gniazdo, śruby i kołki.
Nr kat. 00 331/7

zalecane 60

» GNIAZDO DLA JASKÓŁKI DYMÓWKI nr 10
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Gniazdo dla oknówki nr 9A

Z powodu jednostajnego krajobrazu nasze oknówki i dymówki nie znajdują
odpowiedniego materiału do budowy swoich gniazd. Ponieważ elewacje
domów i wnętrza są często o wiele za gładkie, a jakość gliny, jeśli jaskółki
w ogóle ją znajdą, pogorszyła się, gniazda przedwcześnie się odrywają.
Czasami nawet wtedy, gdy w środku są pisklęta. W wielu miejscach winę
za przedwczesne odrywanie się gniazd ponoszą wstrząsy wywołane przez
pojazdy mechaniczne. Z tego względu nasze gniazda dla jaskółek wykonane
z betonu strużkowego SCHWEGLER, w których udział drewna wynosi zwykle
75%, znacznie przewyższają jakościowo gniazda naturalne.
Dymówkom i oknówkom można pomóc, realizując program ochrony przyrody
firmy SCHWEGLER. Istnieją różne, kompletnie wykonane sztuczne gniazda.
Wyboru należy dokonać, uwzględniając miejsce stosowania. W wielu
regionach żyją całe populacje jaskółek

» GNIAZDO OKNÓWKI nr 9A

zdanych na sztuczną pomoc lęgową. Często uważa się, że jaskółki przynoszą
szczęście. Ich pożywienie składa się z owadów latających, takich jak rojące
się mszyce, koziułkowate, komarowate i muchówki. Jaskółki chętnie polują
w pobliżu swoich miejsc lęgowych.
Zalety gniazd jaskółczych firmy SCHWEGLER:
» bezterminowo trwałe,
» łatwe w czyszczeniu i kontrolowaniu,
» nie odpadają przy wstrząsach,
» g niazda są od razu gotowe do zasiedlenia po powrocie jaskółek z ich
zimowisk w Afryce.
Do wszystkich gniazd jaskółczych dołączona jest dodatkowo instrukcja.

do zawieszania pod występami dachów

Dostarczamy nieobrobione drewniane części gniazda nr 9A i deseczki 9A.
Chociaż nie jest to niezbędnie konieczne, zaleca się przed montażem
wstępną obróbkę deseczki kątowej lazurą lub farbą (do elewacji), aby
zminimalizować wpływy pogody. Misek gniazdowych nie należy obrabiać,
aby zachować aktywność oddechową dla korzystnego efektu wylęgu.

Materiał: Miska lęgowa z oddychającego betonu strużkowego SCHWEGLER,
zaś kątowniki z płyty wiórowej klejonej bez formaldehydu.
Gniazdo podwójne: Oknówki są stworzeniami bardzo towarzyskimi, dlatego
gniazda umieszczone parami są szybciej zasiedlane. Oknówki żyją tuż obok
osobników swojego gatunku.
Miejsce zawieszania: Pod występami dachów na ścianach zewnętrznych
budynków. Oknówki nigdy nie gniazdują w budynkach. Należy zwrócić uwagę
na stronę odwróconą od czynników atmosferycznych.
Wysokość zawieszania: Wysokość minimalna 2 m.
Okres gniazdowania: Od połowy/końca kwietnia do połowy/końca września.
Okres lęgowy: Składanie jaj od początku/połowy maja do sierpnia.
Od jednego do dwóch wylęgów rocznie.
Występowanie: Europa, Afryka Północna, częściowo Azja. W Europie
oknówka gniazduje regularnie na wysokości do 2000 m n.p.m.
Czyszczenie: Zalecane przez cały rok, jednak nie jest bezwzględnie
konieczne. Zaleca się jednak częste kontrolowanie gniazd w miarę możliwości
oraz czyszczenie ich w razie potrzeby.
Zasiedlanie: Miejsca zawieszenia o jasnym podłożu lub odeskowane są
chętniej zasiedlane. Jaskółki dochowują wierności swoim lęgowiskom, dlatego
zasiedlenie nowych miejsc wymaga sporo czasu. Jeżeli jednak ptaki znajdą
takie miejsce, może zostać zabudowane gniazdami oknówek w kolonię
lęgową niemal dowolnej wielkości.
Wymiar: szer. 46 x wys. 11 x gł. 14 cm.
Ciężar: ok. 2,9 kg.
Zakres dostawy: deska narożna z dwiema miskami lęgowymi.
Nr kat. 00 310/2
AKCESORIA » Deska na odchody z gniazda oknówek nr 9A
Materiał: Drewno; płyta wiórowa bez formaldehydu.
Cel stosowania: Aby uniknąć zanieczyszczania odchodami spadającymi na
okna, drzwi czy miejsca parkingowe, można zamocować deskę SCHWEGLER.
Łatwy i szybko montaż deski przy gnieździe nr 9A.
Wymiary: szer. 46 x wys. 17 x gł. 24 cm (tylko deska).
Wymiary nr 9A z deską: ok. szer. 46 x wys. 44 x gł. 24 cm.
Ciężar: ok. 2,9 kg.
Zakres dostawy: deska narożna z uchwytem metalowym.
Nr kat. 00 320/1
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OCHRONA PTAKÓW NA BUDYNKU
» GNIAZDO DLA OKNÓWKI nr 9B

DBP (patentowany)

Dostarczamy nieobrobione drewniane części gniazda nr 9B i deseczki 9B.
Chociaż nie jest to niezbędnie konieczne, zaleca się przed montażem
wstępną obróbkę deseczki kątowej woskiem, lazurą lub farbą (do elewacji),
aby zminimalizować wpływy pogody. Misek gniazdowych nie należy
obrabiać, aby zachować aktywność oddechową dla korzystnego efektu
wylęgu.

Opakowanie sprzedażowe

Gniazdo dla oknówki nr 9B
Gniazdo pojedyncze dla oknówki nr 13
Dobudowane gniazdo dla oknówki nr 13B

n

Jako alternatywę do gniazda dla oknówki 9A na stronie 39
opracowano gniazdo podwójne 9B z miską lęgową wykonaną z oddychającego betonu strużkowego SCHWEGLER
i kątownika Multiplex. Proste wyjmowanie i wsuwanie
miski lęgowej jest możliwe za pomocą metalowego
uchwytu klamrowego. Zawieszanie, zasiedlanie, czas lęgu,
V Příklad použití
czyszczenie i przyjmowanie, patrz 9A.
Miejsce zawieszania: Pod występami dachu na ścianach zewnętrznych budynków. Należy zwrócić uwagę na stronę odwróconą od
czynników atmosferycznych. Oknówki nie lęgną się w budynkach.
Materiał: Miska lęgowa z betonu strużkowego SCHWEGLER na 12 mm desce
Multiplex. Wymiary: szer. 46 x wys. 11 x gł. 15,5 cm. Ciężar: ok. 3,2 kg.
Zakres dostawy: Deska kątowa z dwoma miskami czerwiu.
Nr kat. 00 312/6
AKCESORIA » Deska na odchody z gniazda oknówek nr 9B
Materiał: Płyta multiplex 12 mm i uchwyt metalowy.
Cel stosowania: Aby uniknąć zanieczyszczenia spadającymi odchodami,
można opcjonalnie zamocować deskę SCHWEGLER.
Wymiary: szer. 46 x wys. 17 x gł. 24 cm (tylko deseczka).
Wymiary nr 9B z deseczką: ok. szer. 46 x wys. 44 x gł. 24 cm.
Ciężar: ok. 3,2 kg.
Nr kat. 00 313/3

» GNIAZDO POJEDYNCZE DLA OKNÓWKI nr 13
Montaż: Przy użyciu dwóch szyn (uchwyty S) z metalu V2A (stal szlachetna)
każda o dwóch otworach. W uchwyty te należy wsunąć gniazdo lęgowe i tym
samym unieruchomić je.
Materiał: Gniazdo z betonu strużkowego SCHWEGLER na płycie
wspornikowej z tworzywa sztucznego, szynach mocujących ze stali
szlachetnej ze śrubami ze stali szlachetnej.
Wymiary: szer. 25 cm (z listwą), wys. 9 cm x gł. 14 cm. Ciężar: ok. 0,9 kg.
Zakres dostawy: miska lęgowa, szyny ze stali szlachetnej, śruby ze stali
szlachetnej. Nr kat. 00 315/7
Dodatkowo oferujemy produkty pasujące do nr 13 i 13B:
AKCESORIA » Łącznik płaski do tworzenia szeregu
Nr kat. 00 316/4

Gniazdo pojedyncze
z białą płytką z tworzywa
sztucznego, miska
lęgowa zamknięta z tyłu.

V

Łącznik płaski

V

Montaż szeregowy łącznikiem płaskim

» DOBUDOWANE GNIAZDO DLA OKNÓWKI nr 13B
Materiał: Gniazdo z betonu
strużkowego SCHWEGLER na płycie
wspornikowej z tworzywa sztucznego,
szynach mocujących ze stali szlachetnej ze śrubami ze stali szlachetnej.
Wymiary: szer. 25 cm (z listwą),
gł. 14 cm.
Ciężar: ok. 0,8 kg.
Nr kat. 00 318/8
40 SCHWEGLER

W okolicach, w których istnieją i są dostępne dla jaskółek gliniaste bajora,
ziemia gliniasta, można oferować gniazdo dla oknówki nr 13B jako wersję
półgotową do samodzielnego ukończenia przez
jaskółki. Gniazda dobudowane zapewniają
bezpieczny wylęg i nie mogą spaść, co
w przypadku dzieła samych jaskółek może
zdarzyć się zawsze przy nieodpowiednim
składzie glinki. Optymalne jest mocowanie
na przemian ze sprawdzonymi gniazdami
V Przykład zastosowania
gotowymi, jak np. nr 13, 9A lub 9B.

OCHRONA PTAKÓW NA BUDYNKU

Gniazdo fasadowe dla oknówki nr 11
Fasadowa skrzynka wbudowana 1HE

» GNIAZDO FASADOWE DLA OKNÓWKI nr 11

do budynków bez występu dachowego

Aby oknówki mogły również skutecznie gniazdować na fasadach bez występu dachu,
opracowano ten model gniazda, cieszący się również dużą popularnością.
Jedyny w swoim rodzaju, nowoczesny design jest z pewnością uatrakcyjnieniem
optycznym w naszych miastach i gminach.
Materiał: Beton strużkowy SCHWEGLER, odporny na czynniki atmosferyczne, trwały
i oddychający, z jasną powłoką malarską. Wszystkie części metalowe są nierdzewne.
Miejsce zawieszania: Najodpowiedniejsze jest wolne, niezadaszone miejsce
na powierzchni fasady lub tuż pod występem dachu. Oknówki z natury nigdy nie
lęgną się w budynkach, lecz po ich zewnętrznej stronie. Należy zwrócić uwagę
na stronę odwróconą od czynników atmosferycznych.
Wysokość zawieszania: Minimum 2 m.
Czyszczenie: Oba gniazda można łatwo wyjąć z korpusu. Przez poluzowanie
odpowiedniej śruby zabezpieczającej (patrz rys. 1) gniazdo można całkowicie wyjąć.
Tym samym istnieje możliwość zajrzenia bez przeszkód w całą miskę gniazdową.
Po zakończeniu czyszczenia miskę gniazda należy z powrotem wsunąć (patrz rys. 2)
i zabezpieczyć (rys. 3).
Wymiary: szer. 43 x wys. 17,5 x gł. 17,5 cm. Ciężar: ok. 6,3 kg.
Zakres dostawy: element podstawowy z dwiema miskami lęgowymi, śruby, kołki.
Nr kat. 00 340/9

V

AKCESORIA » Deseczka na odchody do gniazda elewacyjnego oknówek nr 11
Materiał: Beton strużkowy SCHWEGLER z jasną powłoką malarską, pasujący do nr 11.
Cel stosowania: W celu uniknięcia zanieczyszczania okien i drzwi spadającymi
odchodami można zamocować deskę SCHWEGLER.
Montaż: Łatwy i szybki montaż deski na fasadzie pod gniazdem przy użyciu dwóch śrub.
Wymiary: szer. 43 x wys. 30 x gł. 27 cm.
Wymiary nr 11 z deką: szer. 43 x wys. 45 x gł. 27 cm. Ciężar: ok. 7,5 kg.
Nr kat. 00 345/4

» SKRZYNKA WBUDOWYWANA W FASADĘ 1HE

V

V

Rys. 1: Skrzynka wbudowywana
w fasadę 1HE

Przykład montażu

» 1HE bez pałąka uchwytowego
(do wbudowania/wmurowania)
Ciężar: 2,6 kg.
Nr kat. 00 631/8
» 1HE z pałąkiem uchwytowym
(do montażu na ścianie)
Ciężar: 2,7 kg.
Nr kat. 00 632/5

Rys. 1

V

Rys. 2

V

Rys. 3

do gniazd lęgowych

Ta lekka skrzynka wbudowywana, wykonana z betonu wzmacnianego włóknem roślinnym,
nadaje się do montażu w zewnętrznych fasadach wszelkiego rodzaju budynków i na nich, np.
domach mieszkalnych, budowlach przemysłowych, kościołach, budowlach drogowych, murach
itp. Dzięki przedłużonej strefie wejściowej „za rogiem” skrzynka ta jest doskonałym zabezpieczeniem przed srokami i sójkami. Skrzynka może być dostarczona albo do montażu w ścianie
budynku bez pałąka uchwytowego („do wmurowania”), albo alternatywnie do montażu na
ścianach i elewacjach za pomocą ocynkowanego galwanicznie pałąka i śrub mocujących.
Dostępne są 2 wersje, różniące się rodzajem montażu:
» Montaż wpuszczany w ścianę budynku (wmurowanie, pod tynk itd.),
por. rys. 1, 2, 3. Skrzynka jest dostarczana bez pałąka uchwytowego do wpuszczania
lub wmurowywania w ścianę.
» Na fasadzie. Skrzynka jest przykręcana do ściany budynku za pomocą załączonego
pałąka uchwytowego (por. rys. 4, 5).
Dopasowanie kolorystyczne: Dopasowanie do elewacji domu jest możliwe za
pomocą oddychającej farby do elewacji.
Przestrzeń lęgowa: ok. 14 x 14 x 14 cm.
Mieszkańcy: Kopciuszek, pliszka, muchołówka szara,
w razie braku miejsc lęgowych również jako alternatywa
dla wróbla itd.
Wysokość mocowania: Od 2 m w górę na zewnętrznych
stronach budynków.
Materiał: Beton z włóknem roślinnym (bez azbestu)
i beton strużkowy SCHWEGLER.
V Rys. 5: Pałąk uchwytowy
Wymiary zewnętrzne: szer. 28 x wys. 15 x gł. 15 cm.

V

V

V

Rys. 2: 1HE wmurowana

Rys. 3: 1HE wmurowana lub
zatynkowana

Rys. 4: 1HE instalowana na
ścianie
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Seria skrzynek lęgowych dla jerzyka typ nr 17

Informacje ogólne o jerzyku (Apus apus) Jerzyki są doskonale dostosowane do życia w powietrzu. Wzbudzają zachwyt szczególnie wtedy, gdy w dużej
grupie lecą przez miasta w ciepły, letni wieczór, polując na owady latające. Latem jerzyki są obecne w całej Europie przez cztery miesiące. Zwykle gniazdują one
na wysokości do około 1000 m n.p.m. Potem zimują np. w Południowej Afryce, na Przylądku Dobrej Nadziei, w każdym razie na południe od Sahary.
Raz zasiedlone stanowisko lęgowe jest używane przez lata przez tę samą parę, wskutek czego usunięcie tej kwatery powoduje duże zagrożenie, ponieważ
po powrocie brakuje „rodowego” miejsca lęgowego. Jerzyki są stworzeniami bardzo towarzyskimi, a więc mogą tworzyć kolonie w dowolnej ilości. Dlatego
wyposażenie lęgowe warto rozmieścić w wielu miejscach. Jedna para jerzyków zajmuje zazwyczaj gniazdo na jeden wylęg w roku.
Tymczasem populacja jerzyków w naszych miastach i gminach jest zagrożona. Ten gatunek ptaków gniazduje w niszach i wnękach różnych budynków. W wyniku
renowacji budynków lub budowy nowych, miejsca te są często niszczone, zamykane lub nie nadają się do zamieszkania. W związku z tym kwatery zastępcze
firmy SCHWEGLER mogą być skutecznym środkiem zaradczym. Nasze kwatery lęgowe można w każdej chwili dopasować do elewacji budynku za pomocą
specjalnych oddychających farb. Koniecznie należy zwrócić uwagę na oznaczenie „atmungsaktiv” [„oddychające”].

» SERIA SKRZYNEK LĘGOWYCH DLA JERZYKA TYPU nr 17
Nasze sprawdzone skrzynki dla jerzyków są z powodzeniem stosowane od
kilkudziesięciu lat w całej Europie. Lekkie skrzynki nadają się zwłaszcza do
późniejszego mocowania na fasadach budynków. Alternatywnie możliwy jest
bezpośredni montaż w fasadzie.
Materiał Certyfikowany beton z włóknem roślinnym, bez azbestu i beton strużkowy firmy SCHWEGLER. Elementy mocowania są ocynkowane galwanicznie.
Zawieszanie Minimalna wysokość pod wlotem powinna wynosić od 6 do 7 m
nad ziemią lub pod wysuniętymi częściami budynku. Zawsze możliwe są jednak
większe wysokości. Zaleca się umieszczanie bezpośrednio pod krawędzią
dachu. Poniżej wlotu nie mogą znajdować się żadne występy, części dachu, rury
itp., ponieważ jerzyk przylatuje i odlatuje bardzo stromo. Pod wlotem powinno
znajdować się także bezpośrednie i swobodne zejście w dół. Zdecydowanie korzystne i zalecane jest zakładanie kilku gniazd dla tworzenia kolonii. Jerzyki nie
potrzebują żadnej minimalnej odległości od innych osobników swojego gatunku,
dlatego skrzynki można ustawiać jedną przy drugiej.
Odpowiednie miejsca montażu Na fasadach zewnętrznych lub pod
dachami wszelkiego rodzaju budynków, np. domów mieszkalnych, budowWym. zewnętrzne: szer. 34 x wys. 15
x gł. 15 cm ze śrubami motylkowymi.
Przestrzeń lęgowa:
szer. 30 wys. 14 x gł. 14 cm.
Ciężar: ok. 3,1 kg.
Zakres dostawy: skrzynka lęgowa,
uchwyt, śruby, kołki.
Nr kat. 00 610/3

» SKRZYNKA LĘGOWA DLA JERZYKA Nr 17 1-krotna
Model ten od dziesięcioleci stosowany jest z dużym powodzeniem w całej Europie. Wyjątkowo lekka skrzynka lęgowa
ze 100% betonu z włóknem roślinnym, niezawierającego azbestu, doskonale nadaje się do montażu na fasadach o
małej wytrzymałości (izolacje, oszalowanie itp.). Dostawa z elastycznym pałąkiem do zawieszania w kształcie litery
U z taśmy perforowanej i materiałem montażowym (patrz szkic). Skrzynka może być także zakładana / wpuszczana
w tynk muru bez pałąka do zawieszania. Na życzenie dostępne także zestawy z kątownikami typu nr 17A/B/C.

V

Wym. zewnętrzne: szer. 66 x wys. 15
x gł. 15 cm ze śrubami motylkowymi.
Przestrzeń lęgowa:
wys. 14 x gł. 14 x dł. 30 cm.
Ciężar: ok. 5,5 kg.
Nr kat. 00 607/3

li przemysłowych, kościołów, na budowlach drogowych, murach, a nawet
ścianach skalnych. W przypadku montażu zewnętrznego w miejscach o dużym
nasłonecznieniu zalecamy alternatywnie nasze pomoce lęgowe z betonu
strużkowego dla jerzyków, np. nr 16. Skrzynki można również wmurować lub
umieścić w izolacji termicznej.
Czyszczenie i kontrola Skrzynki typu 17 można czyścić po zdjęciu rozety
wlotowej. W tym celu należy obrócić wlot o 90° (otwór wlotowy prostopadle)
i zdjąć go. W przypadku jerzyków czyszczenie z reguły nie jest konieczne.
Gniazdo jerzyków jest zawsze zakładane w najciemniejszym kącie i z dala
od otworu wlotowego.
Dopasowanie kolorystyczne Wyposażenie lęgowe typu 17 jest dostarczane
w kolorze naturalnie szarym. W razie potrzeby można je dopasować do podłoża,
nakładając oddychającą farbę do elewacji.
Wersje bez zdejmowanej rozety Na życzenie istnieje możliwość zamówenia
skrzynek również bez otworu do czyszczenia, tzn. tylko z otworem podłużnym
32 x 70 mm. W razie potrzeby proszę zapytać sprzedawcę.
Opcjonalnie można zamówić skrzynki dla jerzyków kompletne z rozetami wlotowymi dla wróbli lub mieszkańców półdomków (patrz strona 43).

Zdejmowana
rozeta wlotowa

V

Jerzyk w gnieździe

Przykłady montażu

V

Pałąk do zawieszania
(pałąk uchwytowy)

» SKRZYNKA LĘGOWA DLA JERZYKA nr 17C 2-krotna
Jak typ nr 17 i 17A, ale z dwiema przestrzeniami lęgowymi.
Zakres dostawy: skrzynka lęgowa, kątownik, śruby, kołki.

V

42 SCHWEGLER
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Kątownik uchwytowy nr 17A / B / C

V

Przykład mocowania, skrzynka wmurowana

OCHRONA PTAKÓW NA BUDYNKU

Seria skrzynek lęgowych dla jerzyka typ nr 17

Wymiary zewnętrzne:
szer. 98 x wys. 15 x gł. 15 cm.
Przestrzeń lęgowa:
szer. 30 x wys. 14 x gł. 14 cm.
Ciężar: ok. 7,1 kg.
Zakres dostawy: skrzynka lęgowa,
kątownik, śruby, kołki.
Nr kat. 00 613/4

» SKRZYNKA LĘGOWA DLA JERZYKA nr 17A 3-krotna
Szczególnie dobrze nadaje się do tworzenia kolonii dzięki trzem osobnym przestrzeniom lęgowym w jednej obudowie.
Każda przestrzeń ma własną, zdejmowana rozetę wejściową, ułatwiającą czyszczenie i kontrolę. Dostarczone dwa
ocynkowane kątowniki mocujące umożliwiają prosty, szybki i stabilny montaż. Możliwe jest mocowanie od tyłu lub
od góry, np. na występach dachu. W razie potrzeby ramiona kątowników od strony ściany można ukryć za skrzynką
w czasie montażu, aby zmniejszyć szerokość montażową. Materiał do mocowania znajduje się w zestawie.

V

Wym. zewnętrzne: szer. 34 x wys. 15
x gł. 21 cm ze śrubami motylkowymi.
Przestrzeń lęgowa:
szer. 30 x wys. 14 x gł. 20 cm.
Ciężar: ok. 4,8 kg.
Nr kat. 00 608/0

Młode jerzyki

V

Przykłady montażu

» SKRZYNKA LĘGOWA DLA JERZYKA nr 17B 1-krotna, z powiększoną przestrzenią lęgową
Skrzynka ta stanowi kompromis między ciężarem, rozmiarami i powiększoną przestrzenią lęgową.
Dzięki większej głębokości przestrzeni lęgowej jest więcej miejsca do ruchu np. podczas ćwiczeń muskulatury skrzydeł.
Prosty montaż przy użyciu dwóch dostarczonych kątowników i materiału, jak w przypadku typu nr 17A.
Zakres dostawy: skrzynka lęgowa, kątownik, śruby, kołki.

V

Regulowany kątownik uchwytowy nr 17A / B / C v

V

Jerzyk w otworze wlotowym

V

Przykład montażu

» AKCESORIA DO SERII 17-ej
Opcjonalnie skrzynkę dla jerzyków serii 17-ej można wyposażyć także
w rozetę wlotową dla innych gatunków ptaków. Aby ułatwić
otynkowanie, można zamówić dodatkowy pierścień. Proszę zaznaczyć
to w zamówieniu.
» Pierścień tynkowy / kompozytowa nasadka izolująca termicznie (WDV)
Za pomocą opcjonalnej nasadki WDV do serii 17-ej możliwa jest pełna integracja skrzynek w murze lub systemie kompozytowym izolacji termicznej (WDV).
Wystarczy po prostu ułożyć nasadkę wokół rozety i ściśle otynkować fasadę.
Materiał: Blacha aluminiowa. Ciężar: ok. 0,15 kg. Nr kat. 00 865/7

V

Rys. 1: Szczelina
Standard w serii 17-ej

» Rozeta jerzyk
Wlot: 70 x 32 mm.
Rozeta wlotowa jest wbudowana
standardowo we wszystkich skrzynkach typu nr 17. Na życzenie może
być dostarczona fabrycznie z innym
wlotem. Dostępna jest ona również
jako część zamienna lub przy
modyfikacjach otworów o innych
kształtach. Zasiedlanie przez szpaki
jest możliwe, natomiast zapobiega
się zasiedlaniu przez gołębie.
Mieszkańcy: jerzyk, ew. szpak
i inne ptaki ogrodowe, nietoperze.
Nr kat. 00 970/8

V

Rys. 2: Z dwoma otworami

» Rozeta Wróbel 2
Wlot: 2x l 32 mm.
Rozeta wlotowa dla mazurka
i wróbla. Dzięki podwójnemu
otworowi do skrzynki wpada
wystarczająca ilość światła.
W dużym stopniu unika się
zasiedlania przez szpaki i gołębie.
Zalecana na terenach wiejskich.
Mieszkańcy: wróbel, mazurek,
pleszka, sikorki, ew. nietoperze.
Nr kat. 00 971/5

V

Rys. 3: Z otworem okrągłym

» Rozeta Wróbel 1
Wlot: 1x l 35 mm.
Rozeta wlotowa dla mazurka
i wróbla. Dzięki większej średnicy
wlotu ta wersja jest zalecana
w (wielkich) miastach. W dużym
stopniu zapobiega się zasiedlaniu
przez szpaki i gołębie.
Mieszkańcy: wróbel, mazurek,
pleszka, sikorki, ew. nietoperze.
Nr kat. 00 972/2

V

Rys. 4: Duży otwór

» Rozeta półdomku
Wlot: owalny 90 x 65 mm.
Rozeta wlotowa do półdomków
lęgowych, jak np. kopciuszka. Dzięki
balkonowemu, jasnemu otworowi
do skrzyni wnika wystarczająca
ilość światła. Przestronne wnętrze,
odwrócone od otworu wlotowego
sprawia, że skrzynka jest dobrze
zabezpieczona przed drapieżnikami.
Mieszkańcy: ptaki gniazdujące
w półdomkach, jak kopciuszek, jerzyk,
szpak, ptaki ogrodowe i ew. nietoperze.
Nr kat. 00 973/9
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» WBUDOWYWANA SKRZYNKA DLA JERZYKA nr 16



Rys. 1: Skrzynka
wbudowana w fasadę



Rys. 2: Skrzynka
wbudowana w fasadę
z 4 cm izolacją przed
mostkami
termicznymi

Skrzynka wbudowywana dla jerzyka nr 16
Skrzynka wbudowywana dla jerzyka nr 16S
Akcesoria, listwa uchwytowa

z wlotem od dołu

Skrzynka lęgowa dla jerzyków przeznaczona jest do wbudowania w ściany zewnętrzne budynku lub do późniejszego
montażu na powierzchni fasady. Można wmontować ją także w warstwę izolacyjną (patrz rys. 3) podczas docieplania
elewacji. Dzięki solidnej konstrukcji typ ten nadaje się także bez ograniczeń do stosowania w bardzo wyeksponowanych, nasłonecznionych miejscach. Maksymalna głębokość wpuszczenia podczas montażu wynosi 17 cm ze względu
na otwór wlotowy na dolnej stronie. Skrzynka wystaje przy tym na około 3 cm. Jeżeli skrzynka ma być wpuszczona
równo z elewacją, zalecamy typ 16S (patrz niżej), który dzięki znajdującemu się z przodu otworowi wlotowemu lepiej
pasuje do tego zastosowania. Podczas przykręcania do ściany domu lub wpuszczania w warstwę izolacyjną należy
dodatkowo użyć listwę uchwytową (nr kat. 00 614/1), por. rys. 3.
Materiał: Oddychający beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Odpowiednie miejsca montażu: Jak wyjaśniono na str. 42.
Sposoby mocowania: Do wmurowania lub przykręcenia na fasadzie za pomocą opcjonalnej listwy uchwytowej.
Kolor: Korpus jest naturalnie szary, ale można go przemalować zwykłą oddychającą farbą do elewacji.
Czyszczenie i kontrola: Ściankę przednią z zabezpieczeniem przed wypadnięciem można całkowicie zdjąć dla potrzeb
kontroli. W przypadku zasiedlenia przez jerzyki czyszczenie nie jest bezwzględnie
konieczne. Zalecamy stosowanie naszej opcjonalnej niecki gniazdowej (nr kat.
00 619/6, str. 46).
Wymiary wewnętrzne przestrzeni lęgowej: szer. 36 x wys. 17 x gł. 16 cm.
Wymiary zewnętrzne: szer. 43 x wys. 24 x gł. 22 cm (z zamknięciem).
V Rys. 4: Skrzynka
Ciężar: ok. 11 kg.
umieszczona pod
Zakres dostawy: skrzynka lęgowa.
V Rys. 3: Skrzynka
tynkiem
wbudowana w izolację
Nr kat. 00 612/7
z mocowaniem przy pomocy listwy uchwytowej

» WBUDOWYWANA SKRZYNKA DLA JERZYKA nr 16S





V

Wewnętrzna
blokada dla
szpaków

S krzynka wbudowana w fasadę

 ontaż z listwą
M
uchwytową, np.
w izolacji termicznej

» AKCESORIA

ze zintegrowaną blokadą dla szpaków

Dlaczego potrzebna jest blokada dla szpaków? Przede wszystkim: Nikt, kto poważnie podchodzi do ochrony
gatunków, nie ma zastrzeżeń wobec szpaka – wręcz przeciwnie. Całościowa ochrona wszystkich gatunków jest
priorytetem przy rozważaniach na temat blokady dla szpaków. Dla tych ptaków oferujemy specjalne domki lęgowe
w różnych wersjach.
Ale musimy też zaakceptować fakt, że niektóre firmy budowlane mają problemy ze szpakami gniazdującymi na budynkach.
Często jest to obawa przed zanieczyszczeniami na budynkach i wokół nich, szczególnie gdy chodzi np. o reprezentacyjne
budynki „prestiżowe” lub przejścia dla pieszych. W konsekwencji często oznacza to ograniczenie stosowania wyposażenia
lęgowego dla jerzyków, co z kolei skutkuje utratą przestrzeni lęgowej dla tego gatunku. Ze względu na tryb życia jerzyków na
budynku nie pozostają żadne zanieczyszczenia związane z zakładaniem gniazd przez te ptaki. W realizowanych projektach
monitorowania jerzyków blokada przed szpakami jest mile widziana, ponieważ ogranicza się w ten sposób gniazdowanie obce.
Zasada działania blokady przed szpakami: Ze względu na anatomię szpaka (długie nóżki itd.) nie potrafi on wejść
do przestrzeni lęgowej tyłem przez wbudowaną barierę. Jerzyki mają bardzo krótkie nóżki i bez problemu przechodzą
przez ten tunel. Tunel ten był już wypróbowywany na przestrzeni lat i osiągnął pozytywne rezultaty.
Doposażanie istniejących kwater: Z reguły nie należy przekształcać istniejących stanowisk lęgowych, ponieważ
w przeciwnym razie jerzyki mogłyby ranić swoje dzioby podczas szybkiego wlotu. Jerzyki słyną z tego, że z reguły po
powrocie z zimowisk na swój teren lęgowy „po omacku” ponownie zasiedlają dawne gniazda!
Nadbudowanie lub wbudowanie: Patrz typ nr 16 wyżej. Skrzynkę można całkowicie wpuścić w fasadę, dlatego przy
wmurowywaniu należy dokładnie połączyć ją z fasadą.
Wymiary wewnętrzne przestrzeni lęgowej: szer. 36 x wys. 17 x gł. 16 cm.
Wymiary zewnętrzne: szer. 43 x wys. 24 x gł. 22 cm (z zamknięciem).
Ciężar: ok. 11,2 kg. Zakres dostawy: skrzynka lęgowa.
Nr kat. 00 609/7

Listwa uchwytowa do skrzynki wbudowywanej dla jerzyka nr 16 i 16S
Listwa do mocowania natynkowego skrzynki dla jerzyków nr 16 i 16S.
Materiał: Metal ocynkowany.
Wymiary: szer. 250 x wys. 30 x gł. 3 mm.
Zakres dostawy: Listwa uchwytowa, dwa wkręty do drewna i kołki.
Nr kat. 00 614/1

V

Szkic montażu
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V

Listwa uchwytowa

Skrzynka obserwacyjna dla jerzyka nr. 15
Skrzynka obserwacyjna dla jerzyka nr. 14
Skrzynka klinowa dla jerzyka

OCHRONA PTAKÓW NA BUDYNKU

Przedstawione niżej wyposażenie lęgowe pozwala poznać jerzyki w całkiem inny, nowy sposób i jednocześnie zapewnić im ochronę. Wyposażenie lęgowe umożliwia
obserwację i analizę zachowań ptaków bezpośrednio w ich gnieździe. Daje to gwarancję niezapomnianych widoków, czy to na etapie wychowu piskląt, czy później.

» SKRZYNKA DO OBSERWACJI JERZYKÓW nr 15
Strona
zewnętrzna
budynku

Strona wewnętrzna
budynku

V

Przekrój

Ukształtowanie wlotu

komplet ze skrzynką podstawową i wnęką lęgową

Skrzynka do obserwacji jerzyków nr 15, podobnie jak kamień gniazdowy jest wpuszczana bezpośrednio w fasadę
lub w nią wmurowywana. Albo przylega ona ściśle do zewnętrznej fasady budynku, albo jest wpuszczona głębiej do
wewnątrz, aby można było ją następnie otynkować z zewnątrz.
Materiał: Oddychający beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Wymiary wewnętrzne przestrzeni lęgowej: szer. 36 x wys. 17 x gł. 16 cm.
Wymiary zewnętrzne: szer. 43 x wys. 24 x gł. 22 cm. Skrzynka ta jest wyposażona
w wyjmowaną wnękę gniazdową.
Wymiary zewnętrzne wnęki gniazdowej: szer. 13,5 x wys. 3,5 x gł. 20 cm.
Wnęka lęgowa: wewnątrzl 9,5 cm.
Możliwość obserwacji i czyszczenia: Całą klapę ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
wypadnięciem (szyba akrylowa) można wyjąć, przez co zapewnia się pełny wgląd w całe wnętrze. V Przykład wbudowania,
widok od wnętrza budynku
Ciężar: ok. 13,6 kg. Zakres dostawy: skrzynka lęgowa, niecka.
Nr kat. 00 595/3

» SKRZYNKA DO OBSERWACJI JERZYKÓW nr 14
Strona wewnętrzna
budynku
Strona
zewnętrzna
budynku
V

Przekrój

V

Ukształtowanie
wlotu

Skrzynka do obserwacji jerzyków nr 14 nadaje się do umieszczania w zimnych pomieszczeniach w pobliżu dachu,
np. na strychu, w budynkach historycznych, obiektach przemysłowych, halach składowych, szybach windowych itd.
Materiał: Oddychający beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Mocowanie: To wyposażenie lęgowe mocuje się kołkami wewnątrz budynków na ścianie zewnętrznej za pomocą
dostarczonej listwy uchwytowej. Przejście jerzyków z wnętrza budynku na zewnątrz jest możliwe przez istniejące
lub wykonywane wycięcie (np. otwór rdzeniowy l 100 mm). Należy wsunąć w nie rurę o specjalnej konstrukcji
i w razie potrzeby przebić ewentualnie istniejącą izolację cieplną. Rura ma maksymalną długość ok. 35 cm. Można
ją indywidualnie przyciąć na żądaną długość. Przy jeszcze grubszych ścianach prawdopodobieństwo zasiedlenia
przez jerzyki jest często jeszcze mniejsze. Wlot po zewnętrznej stronie fasady posiada przesłonę z betonu z włóknem
roślinnym. W razie potrzeby można ją pomalować lub otynkować.
Możliwość obserwacji i czyszczenia: Całą klapę ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed wypadnięciem
(szyba akrylowa) można wyjąć, przez co zapewnia się pełny wgląd w całe wnętrze.
W zestawie: Komplet ze skrzynką podstawową, wnęką gniazdową, rurą, listwą uchwytową i śrubami.
Ciężar: ok. 15,7 kg. Wymiary: szer. 43 x wys. 24 x gł. 22 cm plus rura i przesłona. Nr kat. 00 592/2

» SKRZYNKA KLINOWA DLA JERZYKÓW (SKRZYNKA KOLANKOWA)

Skrzynka kolankowa została skonstruowana do wbudowania w obrębie dachu (tzw. ściana kolankowa), ale sprawdziła
się przez lata również w wielu innych miejscach montażu. Pasuje ona dokładnie do otworów wentylacyjnych w dawnych
budynkach płytowych, które są bardzo rozpowszechnione w Niemczech Wschodnich.
Innymi przykładami rozmieszczania są wnętrza budynków (ściana kolankowa, dach) za pomocą dostarczonych
kątowników. Jerzyki mogą dostać się do skrzynki przez już istniejące otwory wentylacyjne lub odpowiednie otwory
w budynku. Możliwy jest również montaż po zewnętrznej stronie budynku (na płaskich dachach pod występami
dachowymi, na attyce), o ile pod samym wlotem jest „otchłań” (nie należy ustawiać z cofnięciem). Możliwe jest także
swobodne mocowanie na ścianie zewnętrznej (ew. nie będzie można już otwierać klapy do czyszczenia, co jednak
w przypadku zasiedlenia przez jerzyki przeważnie nie stanowi problemu).
Materiał: Beton strużkowy SCHWEGLER, galwanicznie ocynkowane kątowniki mocujące.
Zakres dostawy: skrzynka klinowa, kątowniki montażowe, śruby i kołki.
Dopasowanie kolorystyczne: Dostarczana skrzynka jest naturalnie szara, ale w razie potrzeby można ją pomalować
– wedle życzenia – oddychającą farbą do elewacji.
Wymiary zewnętrzne: szer. 68 x wys. 20 x gł. 30 cm. Przestrzeń lęgowa: 2 oddzielne przestrzenie lęgowe.
Ciężar: ok. 14 kg (łącznie z kątownikami uchwytowymi). Nr kat. 00 604/2
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» GNIAZDO DLA JERZYKA nr 18

V

Gniazdo nr 18

V

Jerzyk w gnieździe nr 18

Gniazdo dla jerzyka nr 18
Przesłona dla jerzyka
Wnęka gniazdowa dla jerzyków

model Rögelein

To gniazdo dla jerzyków najlepiej sprawdziło się jako estetyczna alternatywa chętnie zasiedlana pod występami dachów.
Gniazdo można przykręcić zarówno do ściany domu, jak i spodem do góry np. na sufitach. Zalecamy pomalowanie
deski kątowej farbą do elewacji, zaś miskę należy pozostawić bez zmian, w celu zapewnienia lepszej kompensacji
czynników klimatycznych oraz przyczepności dla jerzyków. Dzięki desce kątowej można łatwo rozwiązać na miejscu
problemy z montażem, ponieważ jej piłowanie, wiercenie i przykręcanie jest bardzo proste.
Materiał: Oddychający beton strużkowy SCHWEGLER, miska lęgowa na desce kątowej z płyty wiórowej niezawierającej
formaldehydu, odpornej na wilgoć.
Miejsce montażu: Jak opisano na stronie 42. Deska kątowa z drewna nie jest odporna na działanie deszczu przez
dłuższy okres czasu. Analogicznie do naszego wyposażenia gniazdowego dla jaskółek gniazdo nr 18 powinno zawsze
być montowane pod występem dachu, w sposób zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi.
Czyszczenie: Bez problemu, ponieważ całe, pojedyncze gniazdo
można wyjąć z deski kątowej. Po włożeniu gniazdo należy
zablokować przy użyciu gwoździ kątowych.
Wymiary wewnętrzne przestrzeni lęgowej:
szer. 34 x wys. 14 x gł. 15 cm.
Wymiary zewnętrzne: szer. 50 x wys. 19 x gł. 22 cm.
Ciężar: ok. 4,5 kg.
Zakres dostawy: domek lęgowy z drewnianą deską narożną.
V Ilustracja
V Przykład mocowania
Nr kat. 00 611/0

» PRZESŁONA DLA JERZYKA
Przesłona SCHWEGLER dla jerzyka nadaje się idealnie do przesłaniania pustych przestrzeni i nisz ściennych, aby
zapewnić ptakom odpowiednie warunki lęgowe. Za pomocą tej przesłony można indywidualnie i szybko (również po
przebudowie, jak i przy jej końcu) stworzyć nowe stanowiska lęgowe. Przesłona jest chętnie i skutecznie stosowana
także przy renowacji starego budownictwa oraz na historycznych ścianach, murach i budynkach. Cechą szczególną
jest zintegrowana rozeta wlotowa. Cały wlot można zablokować przez obrót o 90° oraz całkowicie wyjąć rozetę. W ten
sposób możliwa jest łatwa kontrola i czyszczenie. Na życzenie dostarczamy przesłonę bez zdejmowanej rozety, tylko
z otworem podłużnym 70 x 30 mm. Dla szybszego i skuteczniejszego zasiedlenia tej kwatery zalecamy stosowanie
„wnęki gniazdowej dla jerzyków” (nr kat. 00 619/6, patrz niżej).

V

Przesłona dla jerzyka

Mocowanie: Bezproblemowe przykręcanie na krokwiach dachu, do mocowania kołkami we wnękach, zagłębieniach
murów itd. Cztery otwory l 5 mm już są wykonane. Osłonę można pomalować lub otynkować.
Czyszczenie i kontrola: Zdejmowana rozeta wlotowa z otworem do czyszczenia l  10 cm.
Materiał: Beton z włóknem roślinnym (100% bez azbestu)
i beton strużkowy SCHWEGLER.
Wymiary: Wys./szer. 20 cm, gr. 3 cm z rozetą,
płyta ok. 6 mm.
Wlot: ok. 70 x 30 mm.
Ciężar: ok. 0,6 kg.
Zakres dostawy: osłona, zdejmowana rozeta.
V na tynku
V pod tynkiem
Nr kat. 00 618/9

» NIECKA GNIAZDOWA DLA JERZYKA

V
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Niecka gniazdowa

Niecka gniazdowa minimalizuje ryzyko staczania się jaj i związanych z tym strat lęgowych. Jest ona chętnie i efektywnie
stosowana w wielu naturalnych i sztucznych stanowiskach lęgowych oraz zdecydowanie polecają ją fachowcy.
Często znajduje ona zastosowanie w naukowych stacjach obrączkowania ptaków. Można ją włożyć również jako
podstawę gniazda w lukach dachowych i przestrzeniach dostępnych dla jerzyków, we wnękach wśród krokwi,
na wieżach kościelnych, w otworach strzelniczych i w ciemnych miejscach daleko od otworu wlotowego.
Do stosowania w następującym wyposażeniu przeznaczonym dla jerzyków:
1MF, nr 14, nr 15, nr 16/16S itd. Nie pasuje do skrzynek typu nr 17.
Materiał: Beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne: szer. 13,5 x wys. 3,5 x gł. 20 cm.
V Gniazdujące jerzyki
Niecka lęgowa: średnica wewn. 9,5 cm. Ciężar: ok. 0,5 kg.
Nr kat. 00 619/6
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Domek dla jerzyków/nietoperzy 1MF
Kamień węgielny dla domku 1MF

» DOMEK DLA JERZYKÓW / NIETOPERZY 1MF
Dzięki pomysłowej zasadzie, w domku 1MF mogą gniazdować osobno i skutecznie dbać o swoje potomstwo dwie pary
jerzyków. W tym celu przewidziane są dwie przestrzenie lęgowe o dwóch oddzielnych wejściach. Dzięki cofniętej tylnej
ściance między ścianką domku a skrzynką nietoperze mają wystarczającą ilość miejsca, aby korzystać z tej kwatery
jako stanowiska rozrodu. Ukształtowanie, forma i struktura tylnej części dla nietoperzy są dostosowane do potrzeb
gatunków żyjących w budynkach, jak choćby karlik malutki. Dzięki swojej bardzo solidnej budowie 1MF znajduje
zastosowanie także w miejscach wyeksponowanych na działanie promieni słonecznych.

V

Materiał: Oddychający beton strużkowy firmy SCHWEGLER, listwa uchwytowa ocynkowana.
Zawieszanie: Specjalnie uformowana listwa uchwytowa jest mocowana na odpowiednim podłożu (np. elewacja domu)
trzema śrubami/kołkami. 1MF jest zawieszany na dwóch czopach metalowych zintegrowanych z tylną ścianką skrzynki
w listwie uchwytowej.
Wskazówka: Do alternatywnego wmurowywania zawsze potrzebny jest wymieniony niżej kamień węgielny.
Miejsce mocowania: Jak nr 17, patrz strona 42.
Czyszczenie: Dwie przestrzenie lęgowe dla jerzyków są bardzo łatwe w czyszczeniu, ponieważ każdą ściankę
przednią można całkowicie zdjąć po poluzowaniu haczyków zabezpieczających. Tylna część dla nietoperzy nie wymaga
konserwacji, bo odchody mogą swobodnie spadać w dół.
Zakres dostawy: domek 1MF, listwa uchwytowa, śruby i kołki.
Wymiary wewnętrzne: Przestrzeń lęgowa jerzyków szer. 36 x wys. 17 x gł. 16 cm.
Nisza dla nietoperzy szer. 35 x wys. 42 x gł. ok. 3,5 cm.
Wymiary zewnętrzne: szer. 43 x wys. 46 x gł. 22,5 cm.
Ciężar: ok. 24 kg.
Nr kat. 00 615/8

Widok od przodu

V

Listwa
uchwytowa

Widok od tyłu

Przykłady mocowania

n

» KAMIEŃ WĘGIELNY DO WMUROWANIA NA DOMEK 1MF Z POCHYLNIĄ LĄDOWANIA
Jeżeli domek 1MF ma być wpuszczony w fasadę domu (wmurowanie itp.), należy umieścić pod nim kamień węgielny.
Pozwala on na dostęp do tylnej kwatery szczelinowej dla nietoperzy przez pochylnię i służy jako zsuwnia odchodów.
Dzięki wmontowaniu 1MF w połączeniu z kamieniem węgielnym jest to niezauważalne rozwiązanie, możliwe np.
w budowlach zabytkowych.

V

Domek 1MF z kamieniem
węgielnym

Mocowanie: Kamień węgielny stanowi podstawę podczas wmurowywania. Najpierw należy wmurować kamień, potem
ustawić na nim domek 1MF i następnie również wmurować lub zalać.
Ciężar: Kamień węgielny ok. 13,5 kg + domek 1MF ok. 24 kg.
Wymiary zewnętrzne: Tylko kamień węgielny: szer. 43 x wys. 25 x gł. 22,5 cm. Domek 1MF z kamieniem węgielnym:
szer. 43 x wys. 70 x gł. 22,5 cm.
Zakres dostawy: kamień główny (bez domku 1MF).
Nr kat. 00 616/5

V

Przykłady wmontowania



V

Kamień węgielny do 1MF
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OCHRONA PTAKÓW / MAŁYCH SSAKÓW NA BUDYNKU

Kamień gniazdowy
i wbudowywany

Aby tuż przy mieszkaniach, domach i mostach osiedlić ptaki i nietoperze, nasza firma od kilkudziesięciu lat produkuje
kamienie gniazdowe i wbudowywane. Są one produkowane niemal z identycznego materiału jak nasze sprawdzone
budki lęgowe z betonu strużkowego SCHWEGLER. Wnętrze kamieni gniazdowych porównywalne jest do naturalnej
dziupli dzięciołów. Dlatego mają one także owalną nieckę w dnie. Wymiary kamieni gniazdowych odpowiadają
wymiarom zwykłych cegieł, używanych obecnie do budowy domów (poza typem 27). W wymiarach gabarytowych
uwzględniono fugę z zaprawy o grubości jednego centymetra. W ten sposób kamienie gniazdowe można wprowadzić
w każdy mur bez konieczności rozbijania cegły.
Kamień gniazdowy i wbudowywany można wpuścić na równo z elewacją, zagipsować lub obłożyć klinkierem tak, że
widoczny zostanie tylko wkład z otworem wlotowym. Z produktem dostarczana jest dokładna instrukcja. Czyszczenie
można łatwo wykonać przez otwory kontrolne.

» KAMIENIE GNIAZDOWE I WBUDOWYWANE
» Typ 24
Mieszkańcy: Sikorka bogatka, modraszka, uboga, sosnówka i czubatka, pleszka,
kowalik, mazurek i wróbel.
Szerokość otworu wlotowego: l 32 mm.
Wymiary: szer. 18 x wys. 23,5 x gł. 18 cm.
Materiał: Beton strużkowy SCHWEGLER.
Ciężar: ok. 7,3 kg.
Nr kat. 00 710/0
» Typ 25
Mieszkańcy: Jerzyk.
W trudno dostępnych miejscach do zawieszania zalecamy zabezpieczanie wkładu
z otworem wlotowym przed wypadnięciem przy użyciu silikonu lub innego środka
uszczelniającego.
Szerokość otworu wlotowego: 55 x 33 mm.
Wymiary: szer. 26,5 x wys. 18 x gł. 22 cm.
Materiał: beton strużkowy SCHWEGLER. Ciężar: ok. 8,8 kg.
Nr kat. 00 720/9

V

Za obudową drewnianą

W celu zapobiegania mostkom
termicznym (izolacja na miejscu)

» Typ 25A
Podstawę tego modelu stanowi opisany wyżej typ 25. Wersja ta posiada powiększone wnętrze przy zmniejszonej głębokości wbudowania, wynoszącej tylko 15 cm.
Mieszkańcy: Jerzyk. W trudno dostępnych miejscach do zawieszania zalecamy
zabezpieczanie wkładu z otworem wlotowym przed wypadnięciem przy użyciu
silikonu lub innego środka uszczelniającego.
Szerokość otworu wlotowego: 55 x 33 mm.
Wymiary: szer. 32 x wys. 18 x gł. 15 cm.
Materiał: beton strużkowy SCHWEGLER.
Ciężar: ok. 4,5 kg.
Nr kat. 00 721/6

V

Przykład montażu

» Typ 26
Mieszkańcy: Ptaki gniazdujące w półdomkach, takie jak kopciuszek, pliszka,
muchołówka szara.
Szerokość otworu wlotowego: 110 x 80 mm.
Wymiary: szer. 18 x wys. 19 x gł. 18 cm.
Materiał: beton strużkowy SCHWEGLER. Ciężar: ok. 5,4 kg.
Nr kat. 00 730/8

V

Młode kopciuszki

» Typ 28 Kamień dla małych ssaków
Mieszkańcy: Małe ssaki, ryjówkowate, myszy, po części jaszczurkowate.
Szerokość otworu: l 32 mm.
Wymiary: szer. 26 x wys. 18 x gł. 24 cm.
Materiał: beton strużkowy SCHWEGLER.
Ciężar: ok. 9 kg.
Nr kat. 00 745/2
48 SCHWEGLER
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Skrzynka wbudowywana WDV dla jerzyka typ 1A
Kamień sklepiony dla nietoperzy 1GS

OCHRONA PTAKÓW/NIETOPERZY NA BUDYNKU

» SKRZYNKA WBUDOWYWANA WDV DLA JERZYKA TYP 1A

V

Montaż podtynkowy

Opracowana we współpracy z BUND Deutschland. Nadzwyczaj lekka skrzynka lęgowa nadaje się doskonale do
integracji z systemem kompozytowym izolacji termicznej na ścianach zewnętrznych budynków. Dzięki wysuniętemu
do przodu pierścieniowi wlotowemu skrzynkę można bardzo łatwo zatynkować, a więc po ukończeniu widoczny
pozostaje tylko wlot. Pozwala to, dzięki specjalnej strukturze, na bezpieczny przylot ptaków również na gładkie
powierzchnie fasady. Skrzynka nadaje się do montażu na fasadach zewnętrznych wszelkiego rodzaju budynków. Można
ją zamontować otworem wlotowym w lewo lub w prawo. Celowo zrezygnowano z otworu do czyszczenia, ponieważ
w razie zasiedlenia przez jerzyki czynność ta nie jest bezwzględnie konieczna.
Mocowanie: Pod dachem (w jego pobliżu) na wysokości od 5 m w górę po stronie chronionej przed czynnikami
atmosferycznymi. Podczas montażu należy zwracać uwagę na swobodę przylotu i odlotu pod otworem wlotowym.
W związku ze zwyczajami jerzyków tworzenia kolonii zaleca się grupowanie kilku skrzynek.
Mieszkańcy: Jerzyki.
Materiał: Beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne: szer. 34 x wys. 13,5 x gł. 15 cm (+ 1,7 cm na pierścień wlotowy).
Ciężar: ok. 2,7 kg.
Zakres dostawy: Skrzynka do zabudowy WDV
Nr kat. 00 729/2
Izolacja cieplna min. 15 cm
Tynk maks. 17 mm

V

Wbudowanie pod tynkiem, widoczny
pozostaje tylko pierścień wlotowy

V

Mur

Przykład wbudowania (przekrój)

» CEGŁA SKLEPIENIOWA DLA NIETOPERZY 1GS

V

Przykład montażu na ścianie

V

Nisze do zawieszania

V

Przykład praktyczny

Specjalny materiał 1GS zapewnia nietoperzom zimującym pod ziemią ulubiony wilgotny zakątek, ponieważ przyjmuje
on wilgoć z otoczenia, tworząc przez to odpowiednie warunki klimatyczne.
Zastosowanie jako kwatera zimowa: 1GS przy montażu w miejscach chronionych przed mrozem nadaje się
znakomicie do zasiedlania przez dużą liczbę zwierząt. Wysokość wewnętrzna i objętość zostały starannie dostosowane
do wysokich wymagań zimujących nietoperzy. Podczas zimowania preferują one kontakt brzuszka i grzbietu z miejscem
do zwisania. Wnętrze cegły sklepieniowej 1GS o zmiennych przekrojach i wnękach jest bardzo dobrze dostosowane do
tego zwyczaju nietoperzy.
Zastosowanie jako kwatera letnia: 1GS można również znakomicie zastosować jako kryjówkę letnią.
Przy otwartych przepustach wodnych i pod mostami często śpią pojedyncze samce nocka Natterera oraz małe grupy
nocka rudego. Cegła sklepieniowa 1GS zapewnia im
i innym nietoperzom optymalną kryjówkę w ciągu dnia.
Mocowanie: Mocowanie za pomocą bezstopniowo regulowanych, nierdzewnych kątowników montażowych (odpornych
na korozję) np. na sufitach, ścianach, a nawet w tunelach o przekroju okrągłym. Bezpośredni kontakt ze ścianą lub
sufitem sprzyja wchłanianiu wilgoci i przyspiesza w ten sposób zasiedlanie przez nietoperze.
Wbudowanie cegły sklepieniowej 1GS w spokojnym miejscu bez przeciągów oraz z wilgotnym klimatem pomieszczenia
zapewnia sukces działań na rzecz ochrony nietoperzy.
Materiał: Izolujący, a zarazem wchłaniający wilgoć specjalny beton lekki.
Kątowniki uchwytowe z aluminium, dostawa bez śrub i kołków.
Mocowanie: Przy użyciu dostarczonych kątowników uchwytowych
z płynną regulacją (odpornych na korozję).
Kontrola i czyszczenie: Bardzo łatwa kontrola od dołu przy pomocy latarki lub
lusterka. Czyszczenie nie jest konieczne (materiał samoczyszczący się).
Wymiary zewnętrzne: szer. 43 (plus kątowniki po + 7,5 cm)
x wys. 20 x gł. 20 cm.
Wnętrze: Szczeliny 25 – 50 mm, zmienne w poziomie i pionie. 5 rodzajów
i rozmiarów szczelin, promienie orientacyjne dla szybszego zasiedlania.
Ciężar: ok. 10 kg.
Zakres dostawy: cegła sklepieniowa, kątownik.
V Montaż sklepienia za pomocą regulowaNr kat. 00 770/4
nego kątownika uchwytowego
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Osłona ścienna dla nietoperzy 2FE
Przysłona wlotowa dla nietoperzy 1FE

» OSŁONA ŚCIENNA DLA NIETOPERZY 2FE

V

Gacki brunatne

V

Na ścianie

V

Rysunek w przekroju

V

Na sklepieniu

V

Przykład montażu

Osłonę ścienną dla nietoperzy 2FE można montować na zewnątrz na elewacjach budynków jako kryjówkę letnią lub
w miejscu zimowania (np. w zabezpieczonych przed mrozem, wilgotnych pomieszczeniach piwnic, zbiorników, tuneli
itp.). Latem w tej kryjówce dziennej zwisają m.in. karlik malutki, nocek wąsatek, mopek. Zimą wszystkie wymienione
gatunki zimujące w dziuplach wykorzystują tę osłonę jako stanowisko do snu. Dzięki uformowanym wewnątrz, różnym
wysokościom zwisania z reguły znajdują się tu rozmaite gatunki. Osłona 2FE jest bardzo skutecznym, prostym i tanim
rozwiązaniem, zapewniającym schronienie gatunkom nietoperzy, które zasiedlają szczeliny.
Materiał: oddychający, trwały beton strużkowy SCHWEGLER.
Montaż: Łatwe mocowanie na ścianie dwiema śrubami (drewno, kamień,
beton itd.). W przypadku nierównych powierzchni zaleca się zapobieganie
przeciągom i jasności poprzez uszczelnienie trzech krawędzi styku ze ścianą
(np. silikonem, akrylem, taśmą uszczelniającą).
Odpowiednie miejsca: Na kwaterę letnią zaleca się południową lub
wschodnią stronę budynku. W kwaterach zimowych montaż odbywa się na
zabezpieczonych przed mrozem podziemnych sklepieniach i budowlach.
Kwatera ta znajduje zastosowanie również na poddaszach, w chłodnych
pomieszczeniach i w obszarze ścianek kolankowych.

Dopasowanie kolorystyczne: 2FE jest dostarczana w kolorze naturalnie
szarym, bez powłoki malarskiej. Na zewnątrz zaleca się pomalowanie
oddychającą farbą do elewacji.
Czyszczenie i kontrola: Kwatera nie wymaga konserwacji, ponieważ
odchody spadają w dół. Kontrola zamieszkania jest możliwa od dołu za
pomocą latarki lub lusterka.
Wymiary zewnętrzne: szer. 25 x wys. 30 x gł. 3 do 5 cm.
Ciężar: ok. 2,5 kg na sztukę.
Zakres dostawy: osłona ścienna, 2 sztuki w opakowaniu.
Nr kat. 00 737/7

» PRZESŁONA WLOTOWA DLA NIETOPERZY 1FE
Całkowicie niewymagający konserwacji element do wbudowania w elewację na niej we
wszelkiego rodzaju budynkach. Otwarta tylna strona umożliwia nietoperzom dostęp do
istniejących kwater np. we wnękach budynku. Nietoperze są wierne swoim miejscom i ich
przeżycie może być zapewnione dzięki utrzymaniu istniejących kwater. 1FE nadaje się
szczególnie do użytku przy renowacji, naprawie elewacji i docieplaniu budynków, również
np. na starych lub historycznych budynkach. Zaleca się montaż kilku elementów.
Montaż: Mała głębokość, wynosząca tylko 8 cm pozwala na łatwy montaż np. w warstwie
izolacyjnej elewacji zewnętrznej. W razie potrzeby osłonę można dodatkowo zamocować
dwiema śrubami. Na życzenie przesłonę można zagipsować, pomalować lub obłożyć, aby
z zewnątrz widoczny był tylko wlot. Oczywiście 1FE nadaje się także do tworzenia kwater
dla nietoperzy w nowych budynkach.
Wysokość mocowania: od 3 m wzwyż. Należy zadbać o swobodny dostęp dla nietoperzy.
Mieszkańcy: gatunki nietoperzy mieszkające w budynkach.
Materiał: beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne: szer. 30 x wys. 30 x gł. 8 cm.
Ciężar: ok. 5,1 kg. Zakres dostawy: przesłona wlotowa bez materiałów montażowych.
Nr kat. 00 747/6

V

Montaż w izolacji

50 SCHWEGLER

» OPCJONALNA ŚCIANKA TYLNA, PASUJĄCA DO 1FE
Jeżeli nie jest potrzebny dostęp do istniejących kwater dla nietoperzy
lub pożądana jest jednostka zamknięta, 1FE można wyposażyć w dodatkową
ściankę tylną. Składa się ona z takiego samego, wypróbowanego materiału,
betonu strużkowego, jak 1FE. Dodatkowo zakłada się deskę do zwisania z
naturalnego drewna, aby wewnątrz stworzyć odpowiednią kwaterę szczelinową.
Montaż nie jest skomplikowany: 1FE należy ustawić na tylnej
ściance i przykręcić dwiema śrubami.
Wymiary całkowite: 1FE z tylną ścianką: szer. 30 x wys. 30 x gł. 10 cm.
Ciężar: ok. 2,9 kg plus 1FE
Nr kat. 00 748/3 Ścianka tylna do 1FE

V

Przekrój: 1FE
z tylną ścianką

V

V

V

1FE bez tylnej ścianki

Możliwe warianty
mocowania śrubą

Opcjonalna ścianka
tylna do 1FE

OCHRONA NIETOPERZY NA BUDYNKU

System ścienny dla nietoperzy 3FE

» SYSTEM ŚCIENNY DLA NIETOPERZY 3FE
Opcjonalna ścianka tylna

Pokrywa górna
(element podstawowy)
Opcjonalna nasadka przylotowa

V

Rys. 1

System ścienny 3FE został opracowany dla nietoperzy mieszkających
w budynkach (m.in. karlik malutki, mroczek późny, mopek lub nocek Natterera
itd.). Dzięki modułowej i elastycznie realizowanej koncepcji udało się połączyć
wiele typowych rozwiązań specjalnych przy suboptymalnym kształcie elewacji
z rozwiązaniem standardowym, np. możliwość przejścia do istniejących
kwater, mała głębokość wbudowania, jaka jest do dyspozycji, unikanie
mostków termicznych mimo małej głębokości montażu, wymagana krawędź
ociekowa w razie nadmiaru wody na elewacji itd. Tym samym można znacząco
zoptymalizować nakłady planistyczne i montażowe oraz logistykę. System
ścienny 3FE można kombinować w różnych stopniach rozbudowy:
» POWŁOKA GÓRNA / ELEMENT PODSTAWOWY 3FE
Powłoka górna (patrz rys. 1, 2, 3) jest właściwą kwaterą szczelinową, posiadającą
otwarcie z tyłu. Wewnątrz znajdują się dwie dzielone i zwężające się do góry strefy
zwisania. Pod nimi znajduje się jedna głębsza strefa zwisania. Strona wewnętrzna
posiada specjalnie zoptymalizowaną strukturę powierzchni. Powłokę górną można
przykręcić bezpośrednio do elewacji (por. rys. 2A). Powierzchnia elewacji (np.
tynk) tworzy wtedy tylną ściankę kwatery. Zaleca się uszczelnienie punktów styku,
np. akrylem. Przeważnie jednak górna powłoka jest wpuszczana w elewację
(np. wklejana, wmurowywana). Powierzchnię 3FE można wtedy zatynkować lub
pozostawić nieotynkowaną np. w przypadku muru oblicowanego. Dzięki otwartej
stronie tylnej, powłoka górna nadaje się szczególnie do zachowania kwater już
istniejących i poprawnego pod względem techniki budowlanej wykonania dostępu
do nich, np. przez izolację (por. rys. 2B). Opcjonalnie powłokę górną można
połączyć z izolowaną ścianką tylną i/lub nasadką dolotową (opis po prawej).
Montaż: Od 3 – 5 m w górę.
Wymiary zewnętrzne: szer. 25 x wys. 40 x gł. 5 cm.
Kolor / powierzchnia: Szary beton, nieobrobiona.
Materiał: Beton strużkowy firmy SCHWEGLER. Ciężar: ok. 3,6 kg.
Kwatera dla nietoperzy 3FE Nr kat. 00 790/2
(Powłoka górna bez tylnej ścianki, bez nasadki dolotowej)
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o ustalonej przewodności cieplnej · DBP (patentowany)
» IZOLOWANA ŚCIANKA TYLNA 3FE (OPCJONALNIE)
Za pomocą ścianki tylnej 3FE (patrz rys. 1, 2, 3, 4) powstaje zamknięta sama
w sobie kwatera, której tylna strona jest całkowicie izolowana od budynku
(30 mm pianki sztywnej, przewodność cieplna λ = 0,034 W/mK; cała ścianka
tylna ok. 5 cm kompozyt o współczynniku λempir ≈ 0,05 W/mK).
Powierzchnia ścianki tylnej ma specjalną strukturę żłobkowaną, która pozwala
na pewny chwyt i dobry kontakt ciała.
W przypadku stosowania ścianki tylnej przejście do istniejącej kwatery nie jest
już możliwe.
Wymiary zewnętrzne z powłoką górną: szer. 25 x wys. 40 x gł. 10 cm.
Materiał: Beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Ciężar: ok. 2,7 kg.
Ścianka tylna do 3FE Nr kat. 00 791/9
(bez powłoki górnej, nasadka przylotowa, śruby)
» ŚRUBY I ZESTAW MOCUJĄCY 3FE (OPCJONALNY)
Powłoka górna i ścianka tylna (nr kat. 00790/2 i 00791/9) są dostarczane
bez materiału do mocowania. Zestaw jest odpowiedni do 3FE ze ścianką tylną
i bez niej. Zawiera on po 2 śruby ze stali szlachetnej i kołki uniwersalne.
Paczka śrub 3FE Nr kat. 00 793/3
» NASADKA PRZYLOTOWA 3FE (OPCJA)
Nasadka przylotowa jest w razie potrzeby mocowana na zewnątrz, na powłoce
górnej przy pomocy dołączonych śrub. Zależnie od wariantu montażu pełni
ona różne funkcje (patrz rys. 1, 3, 4). Występ o grubości 3 cm pozwala na
docieplenie kwatery (por. rys. 3D). Dzięki temu można stworzyć kwaterę
całoroczną lub zimową. Dodatkowa warstwa izolacyjna na zewnątrz zapewnia
nietoperzom (w Europie Środkowej) w środku mrozoodporną strefę zwisania.
Jednocześnie dodatkowo poprawia się przewodność cieplna całej kwatery.
Dzięki wysuniętej nasadce dolotowej możliwe staje się stworzenie krawędzi
ociekowej lub rozszerzonej ochrony przed deszczem
(por. rys. 3C). Utrudnione jest przy tym wsiąkanie
do kwatery wody płynącej po elewacji i/lub ukośnie
padającego deszczu.
Wymiary zewnętrzne samej nasadki:
szer. 25 x wys. 7,7 x gł. 3 cm.
Wymiary zewnętrzne z powłoką górną:
szer. 25 x wys. 40 x gł. 13 cm.
Kolor / powierzchnia: szary beton, nieobrobiona.
Materiał: Beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Ciężar: ok. 0,5 kg.
Nasadka dolotowa do 3FE Nr kat. 00 792/6
V Rys. 4: Przekrój 3FE
(bez powłoki górnej, bez tylnej ścianki)
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OCHRONA NIETOPERZY NA BUDYNKU
» KWATERA ZIMOWA DLA NIETOPERZY 1WI

V

Montaż w murze ceglanym

Kwatera zimowa dla nietoperzy 1WI
Kwatera zimowa dla nietoperzy 2WI

Kwatera całoroczna do montażu w ścianach

V

Przykład montażu podtynkowego pod
kalenicą

V

Przykład montażu
Z tyłu otwarty bez ścianki tylnej

Strona wewnętrzna: Wnętrze posiada zróżnicowaną strukturę powierzchni z różnymi wysokościami zwisania. Jest to korzystne nie tylko ze względów klimatycznych, lecz także pomaga poszczególnym gatunkom znaleźć odpowiednie dla nich miejsce.
Strona zewnętrzna: Lejkowata strefa dolotowa dzięki schodkom zapewnia zwierzętom dobre możliwości zaczepiania się
pazurkami i tym samym przyspiesza wchodzenie, np. również niedoświadczonym młodym osobnikom. W celu stosowania
w miejscach wyeksponowanych na działanie warunków atmosferycznych model 2WI posiada z przodu, na wysokości ok.
23 mm, zwężony otwór wlotowy, aby zminimalizować wsiąkanie wody. Poza tą różnicą budowa modeli 1WI i 2WI jest taka
sama. Jednoczęściowa kwatera jest dostarczana bez powłoki malarskiej. Z reguły 1WI/2WI jest wpuszczana równo z elewacją
zewnętrzną lub „pod tynk”, ale w razie potrzeby można ją dostosować kolorystycznie za pomocą oddychającej farby do elewacji.
Tylna strona: 1WI jest otwarta od tyłu i fabrycznie przykryta gazą siatkową, aby zapewnić zwierzętom możliwość chwytu
również na gładkich podłożach. W przypadku montażu podtynkowego należy uwzględnić fakt, że wewnątrz może tworzyć się
wilgoć. W przypadku montażu po stronie budynku narażonej na silny wpływ opadów atmosferycznych zaleca się stosowanie
opcjonalnej ścianki tylnej (nr zamówienia 778/0). Pozwala ona zminimalizować ryzyko wniknięcia wilgoci do izolacji budynku/
muru. Więcej informacji przedstawiono na oddzielnej ulotce informacyjnej, którą można otrzymać na życzenie.
Montaż: Zwykle 1WI wpuszczana jest równo z elewacją lub w izolację zewnętrzną pod tynkiem zewnętrznym. Można
również zabezpieczyć ją na budowli czterema śrubami. Niezbędny materiał do mocowania jest dołączony do produktu.
Jedyne, co jest widoczne po wbudowaniu, to lejkowate wejście dla zwierząt.
Materiał: Odporny na czynniki atmosferyczne i oddychający beton lekki.
Wymiary całkowite: szer. 34,5 x wys. 54,5 x gł. 9,5 cm. Ciężar: ok. 15 kg.
Zakres dostawy: pomoc lęgowa (bez ścianki tylnej), śruby i kołki.
Nr kat. 00 766/7

V

1WI z opcjonalna ścianka tylna
(Nr kat. 00 778/0)

AKCESORIA » Opcjonalna ścianka tylna do kwater dla nietoperzy 1WI / 2WI
(pasuje do artykułów nr 00 766/7 i 00 776/6)
Ścianka tylna o grubości ok. 5 mm jest fabrycznie przyklejona z tyłu kwatery 1WI. Powstaje w ten sposób zamknięta
kwatera. Głębokość całkowita (1WI wraz z tylną ścianką) nieznacznie się zmienia i wynosi ok. 10 cm.
Materiał: beton włóknisty. Ciężar: ścianka tylna: ok. 1,6 kg.
Nr kat. 00 778/0

» KWATERA ZIMOWA DLA NIETOPERZY 2WI

ze zwężonym wlotem | Kwatera całoroczna do montażu w ścianach

Model 2WI przeznaczony do miejsc narażonych na wpływ warunków pogodowych,
jest wyposażony w zwężony otwór wlotowy z przodu (na wysokości ok. 23 mm), aby
zminimalizować prawdopodobieństwo wniknięcia wody. W pozostałym zakresie modele
1WI i 2WI są identyczne. Opis i mocowanie patrz model 1WI.
W przypadku montażu podtynkowego należy uwzględnić fakt, że wewnątrz może
tworzyć się wilgoć. W przypadku montażu po stronie budynku narażonej na silny wpływ
opadów atmosferycznych zaleca się stosowanie opcjonalnej ścianki tylnej (nr zamówienia 778/0). Pozwala ona zminimalizować ryzyko wniknięcia wilgoci do izolacji budynku/
muru. Więcej informacji przedstawiono na oddzielnej ulotce informacyjnej, którą można
otrzymać na życzenie.
Materiał: odporny na warunki pogodowe, przewiewny beton lekki.
Wymiary całkowite: szer. 34,5 x wys. 54,5 x gł. 9,5 cm. Ciężar: ok. 15 kg.
Zakres dostawy: pomoc lęgowa (bez ścianki tylnej), śruby i kołki.
Nr kat. 00 776/6
52 SCHWEGLER
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2WI z opcjonalna ścianka tylna
(Nr kat. 00 778/0)

OCHRONA NIETOPERZY NA BUDYNKU

Rura elewacyjna dla nietoperzy 1FR
Szereg elewacyjny dla nietoperzy 2FR

» RURA ELEWACYJNA DLA NIETOPERZY 1FR

do montażu w ścianach

V

Příklad zabudování

V

Netopýr pestrý

Rura elewacyjna jest przewidziana jako kwatera letnia dla nietoperzy do
wmurowywania w ściany zewnętrzne budynku. Dzięki małej głębokości
12,5 cm nadaje się również bardzo dobrze do montażu w izolacji cieplnej.
W koncepcji rury uwzględniono charakterystyczne potrzeby behawioralne
nietoperzy żyjących w budynkach. Ścianka drewniana o dużej trwałości
po stronie wewnętrznej zapewnia zwierzętom możliwość zaczepiania się
pazurkami na stronie drewnianej lub na ściance przeciwnej (z oddychającego
betonu strużkowego). Ta rura elewacyjna nie wymaga konserwacji, ponieważ
okruchy odchodów mogą powoli spadać w dół po zsuwni.

V

W elewacji

V

Przekrój

Montaż: Wbudowywanie w elewacje (wmurowanie lub zatynkowanie),
w beton (jak np. w budowlach mostowych), a także w późniejszym czasie
podczas prac renowacyjnych pod szalunkami drewnianymi itd.
Materiał: porowaty, oddychający beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Dopasowanie kolorystyczne: 1FR jest dostarczana w kolorze „naturalnie
szarym”. Zawsze istnieje możliwość pomalowania dostępną w sklepach
oddychającą farbą do elewacji.
Inne: Jeżeli nietoperze przedostają się do wnętrza budynku, zalecamy model 2FR.
Szerokość wlotu: szer. 15 x wys. 9 x gł. 2 cm.
Wymiary zewnętrzne: szer. 20 x wys. 47,5 x gł. 12,5 cm.
Ciężar: ok. 9,8 kg.
Zakres dostawy: Panel elewacyjny 1FR.
Nr kat. 00 750/6

» RURA ELEWACYJNA DLA NIETOPERZY 2FR DO TWORZENIA SZEREGU

Szereg elewacyjny dla nietoperzy 2FR jest zmodyfikowaną wersją opisanego
wyżej typu 1FR. Układając obok siebie kilka elementów, można z jego pomocą
stworzyć kwaterę wielkoprzestrzenną dowolnej wielkości. Przez przygotowane
przejścia w elementach bocznych poszczególne części 2FR są ze sobą łączone
w szereg. Z trzema różnymi rodzajami szczelin na element i zintegrowanym
systemem przejścia jako dostęp do istniejących kwater w budynkach.
Cechą szczególną jest opcjonalne przejście przewidziane z tyłu elementu.
Materiał, wymiary i ciężar patrz 1FR. Zalecamy łączenie ze sobą przynajmniej
3 elementów na kwaterę.

Element 2FR

V

do montażu w ścianach

Przykład montażu
czterech elementów 2FR
połączonych w kwaterę
wielkoprzestrzenną

V

Pod tynkiem –
widoczny tylko wlot

Materiał: porowaty, oddychający beton
strużkowy firmy SCHWEGLER.
Szerokość wlotu: szer. 15 x wys. 9 x gł. 2 cm.
Wymiary zewnętrzne: szer. 20 x wys. 47,5 x
gł. 12,5 cm.
Ciężar: ok. 9,8 kg.
Zakres dostawy: 1x panel elewacyjny 2FR.
Nr kat. 00 755/1

V

Przykład montażu: Trzy elementy rury elewacyjnej 2FR
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Uniwersalna kwatera letnia dla nietoperzy 1FTH

Żyjące w Niemczech gatunki nietoperzy wykorzystują
latem szerokie spektrum różnych typów kwater. Nietoperze
leśne wychowują swoje młode w dziuplach lub szczelinach.
Nietoperze żyjące na wsi wykorzystują nisze i pęknięcia
w budynkach lub obszernych poddaszach. Każdy gatunek
nietoperzy jest tak mocno wyspecjalizowany, że nie z każdej
kryjówki może korzystać. Dlatego nietoperze są wierne
swoim kwaterom i co roku wracają do swoich kryjówek.
Jednakże m.in. zmienność pogody z wahaniami temperatury
i specyficzne dla gatunku cykle roczne prowadzą do częstej
zmiany kwater. Obserwacje kolonii samic pokazują, że
nawet matki z młodymi mogą w ciągu kilku dni wielokrotnie
zmieniać kryjówkę. W konsekwencji istnieje duże
zapotrzebowanie na odpowiednie możliwości schronienia,
ponieważ jedna tylko kolonia samic wykorzystuje latem liczne
kwatery. Z tego wynika regularny niedobór odpowiednich
kwater dla nietoperzy, zarówno na terenach zabudowanych,
jak i w lesie.

» UNIWERSALNA LETNIA KWATERA DLA NIETOPERZY 1FTH
Firma SCHWEGLER rozszerzyła swój program skutecznej ochrony nietoperzy i opracowała kwaterę 1FTH do uniwersalnego stosowania, którą można
umieszczać zarówno w lesie, jak i na budynkach.
W oparciu o najnowsze doświadczenia i aktualne wyniki badań nad nietoperzami została zaprojektowana dla nich kwatera o różnorodnych geometriach
wnętrza. Kwatera ta integruje pięć komór o różnych właściwościach (patrz rys.
1 + 2). Stanowiska do zwisania różnią się nie tylko przestrzennie, lecz także
klimatycznie. Najmniejsze gatunki, jak karlik malutki, karlik drobny i nocek
wąsatek, znajdują idealną kryjówkę w stożkowo zbiegających się szczelinach
części przedniej. Większe gatunki, jak mroczek późny i borowiec wielki, idealną kwaterę letnią i kopulacyjną znajdą w przestronnych częściach.
Różne komory są ze sobą połączone, a więc w ich obrębie możliwa jest zmiana stanowisk zwisania. Otwarta ścianka tylna pozwala, w razie potrzeby, na
stworzenie dostępu do wnętrza budowli. Najważniejszą nowością kwatery jest
na nowo zaprojektowana wentylacja. Zapewnia ona najlepszą klimatyzację
zarówno dla pojedynczych zwierząt, jak i większych grup.
Specjalny materiał uniwersalnej kwatery letniej 1FTH został optymalnie dostosowany do potrzeb nietoperzy. A więc jest on w stanie magazynować nadmiar
wilgoci i oddawać ją w czasie suszy. W kwaterze 1FTH powstaje dzięki temu
trwale zrównoważony mikroklimat.
Zestawienie obok siebie wielu kwater typu 1FTH jest możliwe dzięki bocznemu wycięciu z miejscem kontrolowanego pęknięcia (rys. 5).

z kwaterami noclegowymi o regulowanej temperaturze
ze żłobkowanej sklejki wielowarstwowej

» Montaż na budynku: Mocowanie za pomocą dostarczonego pałąka uchwytowego (rys. 1) na elewacjach budynków i budowlach, np. mostach, wiaduktach
oraz wewnątrz budynków, np. na poddaszach. Również w kombinacji z innymi
domkami dla nietoperzy. Mieszkańcy: Mroczek późny, karlik malutki itd.
» Montaż w lesie: Zmniejsza niedobór odpowiednich dziupli i szczelin w drzewach młodych lasów, na terenach zalesianych i w parkach. Do tego celu kwatera
1FTH jest montowana np. na ambonach myśliwskich lub na słupkach (rys. 3 + 4).
Mieszkańcy: Gatunki nietoperzy zamieszkujące lasy, jak gacek brunatny, karlik
większy, nocek wąsatek, borowiec itp.
Wysokość zawieszenia: Minimum 3 m. Specjalnie uformowany pałąk uchwytowy
jest mocowany na danym podłożu śrubami i następnie można zawiesić 1FTH.
Materiał: Beton strużkowy SCHWEGLER, oddychający i odporny na czynniki
atmosferyczne.
Wyposażenie wewnętrzne: Żłobkowany beton strużkowy SCHWEGLER
i nieobrobiona, żłobkowana sklejka wielowarstwowa. Zawieszenie ocynkowane.
Czyszczenie i kontrola: Kwatera samoczyszcząca się. Czyszczenie nie
jest konieczne. Kontrola możliwa jest od dołu przy użyciu latarki lub lusterka.
Kwatery uniwersalnej 1FTH nie da się otworzyć.
Wymiary zewnętrzne: szer. 50 x wys. 70 x gł. 19,5 cm.
Ciężar: ok. 25 kg.
Zakres dostawy: kwatera, listwa uchwytowa, śruby, kołki.
Nr kat. 00 767/4 Kolor: jasnoszary
Nr kat. 00 768/1 Kolor czarny

Pałąk
uchwytowy
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Rys. 1
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Rys. 2

V
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Rys. 3

V

Rys. 4
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Rys. 5

Uniwersalna kwatera letnia dla nietoperzy 2FTH
Kamień węgielny do montażu zagłębionego

OCHRONA NIETOPERZY NA BUDYNKU

» UNIWERSALNA KWATERA LETNIA DLA NIETOPERZY 2FTH

z kwaterami noclegowymi o regulowanej
temperaturze z betonu lekkiego SCHWEGLER

Doświadczenia zebrane dzięki naszej sprawdzonej uniwersalnej kwaterze letniej 1FTH wykazały, że w przypadku określonych
inwestycji budowlanych korzystne mogą być niezawierające drewna ścianki do zwisania w kwaterze wielkoprzestrzennej.
Wymóg taki może znajdować się w wytycznych związanych z zezwoleniem ze strony inwestorów, planistów lub z punktu
widzenia ochrony przeciwpożarowej, jak również ze względu na samą lokalizację. Okazało się, że ten rodzaj kwatery jest
stosowany także w podziemnych piwnicach i bunkrach, gdzie wskutek dużej wilgotności chciano zrezygnować z drewna.
Jednocześnie wymagania lub przyzwyczajenia zwierząt do zwisania w chłodnym lub wilgotnym miejscu czynią tę kwaterę
wartą polecenia. Dodatkowo model ten oferuje alternatywny wygląd ścianki do zwisania, co z planistycznego punktu widzenia
może być pomocne w poszczególnych projektach. Poza tym 2FTH odpowiada w dużej mierze modelowi 1FTH na stronie 54,
możliwe jest również zestawienie obok siebie wielu kwater.
» Montaż w lesie: W młodych lasach, zalesieniach i parkach zmniejsza się niedobór odpowiednich dziupli
i szczelin w drzewach. W tym celu 2FTH jest montowana na ambonach myśliwskich lub na słupach.
Mieszkańcy: Gatunki nietoperzy zamieszkujące lasy, jak gacek brunatny, karlik większy, nocek wąsatek,
borowiec itd.
» Montaż na budynku: Mocowanie dołączonym pałąkiem uchwytowym na elewacji budynku i budowlach, jak
np. na mostach, wiaduktach oraz wewnątrz budynków, np. na poddaszach, w piwnicach. Kwaterę można połączyć
z innymi domkami dla nietoperzy.
Mieszkańcy: Gatunki nietoperzy zamieszkujące budynki, m.in. mroczek późny, karlik malutki, nocek Natterera.

V

Przykład montażu FTH grupa 4-ch

Wysokość zawieszenia: Przynajmniej 3 m. Specjalnie uformowany pałąk uchwytowy jest mocowany na danym
podłożu trzema śrubami, a na nim zawieszana jest 2FTH.
Materiał: Beton lekki SCHEGLER, oddychający i odporny na czynniki atmosferyczne.
Wewnętrzne strukturyzowane ścianki do zwisania z betonu lekkiego SCHWEGLER, strona tylna z betonu
strużkowego ze żłobkowaną strukturą do zwisania, części do zawieszania kwatery ze stali ocynkowanej.
Czyszczenie i kontrola: Kwatera samoczyszcząca się. Czyszczenie nie jest konieczne. Kontrola możliwa jest od
dołu przy użyciu latarki lub lusterka. Kwatery uniwersalnej 2FTH nie można otworzyć.
Wymiary zewnętrzne: szer. 50 x wys. 70 x gł. 19,5 cm. Ciężar: ok. 25,4 kg. Kolor: jasnoszary, na życzenie
dostarczany w kolorze czarnym. Zakres dostawy: kwatera, listwa uchwytowa, śruby, kołki.
Nr kat. 00 772/8

» KAMIEŃ WĘGIELNY DO MONTAŻU WPUSZCZANEGO 1FTH / 2FTH

V

Zestaw kątowników
uchwytowych

Kamień węgielny

Za pomocą tego kamienia wlotowego 1FTH i 2FTH można zintegrować bezpośrednio z murem lub izolacją.
Dzięki kamieniowi węgielnemu pod kwaterą jest mimo to możliwy dostęp do wszystkich innych komór. Dzięki zsuwni
odchody zwykle wysychają, zanim wypadną. W ten sposób w dużym stopniu unika się zanieczyszczenia elewacji.
Przy wmurowywaniu kamień ten jest umieszczany pod 1FTH/2FTH. W celu integracji z systemem kompozytowym
izolacji cieplnej kwaterę 1FTH/2FTH można zamocować na ścianie pałąkiem
uchwytowym, a kamień węgielny ustawić na izolacji lub wkleić bądź wmurować.
Dzięki montażowi 1FTH/2FTH w połączeniu z kamieniem węgielnym rozwiązania
te są niemal niezauważalne np. na zabytkowych budowlach lub elewacjach o
szczególnym kształcie.
Materiał: Beton lekki SCHWEGLER.
Wymiary zewnętrzne:
Tylko kamień węgielny: ok. szer. 50 x wys. 36 x gł. 19,5 cm.
1FTH/2FTH z kamieniem węgielnym: ok. szer. 50 x wys. 90 x gł. 19,5 cm.
Ciężar: Kamień węgielny ok. 9 kg. Kolor: jasnoszary.
Kamień węgielny Nr kat. 00 769/8
AKCESORIA » Zestaw kątowników uchwytowych
Opcjonalnie w celu dodatkowego zamocowania na ścianie dostępny jest zestaw
kątowników uchwytowych. Używa się go np. przy izolacjach cieplnych, aby
zamocować kwaterę FTH z kamieniem węgielnym na ścianie betonowej/murowanej
i następnie nanieść system WDV. Wykorzystanie zestawu kątowników uchwytowych
nie jest możliwe przy tworzeniu szeregu.
W zestawie: 2 szt. kątowników, śruby, kołki uniwersalne.
Nr kat. 00 773/5

V

Zamontowany kamień
węgielny z 1FTH/2FTH
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Kwatera elewacyjna dla nietoperzy 1FQ

W tej kwaterze schronienie
z optymalną możliwością tworzenia
kolonii lub stanowiska rozrodu
znajdą gatunki nietoperzy żyjące
w budynkach.

V 

Przykłady montażu

V

» KWATERA ELEWACYJNA DLA NIETOPERZY 1FQ
Kwatera składa się z dwóch części i jest zamykana za pomocą dwóch śrub
mocujących. Tym samym całe wnętrze jest, w razie potrzeby, widoczne dzięki
zdejmowanej ściance przedniej. Patrz rys. 1. U dołu znajduje się otwór dla
zwierząt, umożliwiający im wślizgiwanie się do środka. Dzięki temu otworowi
„kwatera elewacyjna dla nietoperzy” absolutnie nie wymaga konserwacji,
ponieważ okruchy odchodów mogą przez niego wypadać.
Nietoperze mają określone nawyki poszukiwania i wymogi mieszkaniowe,
które tu również zostały uwzględnione i w wyniku wieloletniego doświadczenia
wprowadzone do produktu. Dlatego też strona przednia jest szorstka od
zewnątrz, aby zwierzęta mogły tam lądować i wbijać się pazurkami, patrz
rys. 2. Stopniowane wejście z wycięciem ułatwia wchodzenie również
nieporadnym młodym osobnikom.
Montaż: Za pomocą czterech dostarczonych śrub z kołkami. Patrz rys. 1.
Kwaterę można umieszczać na wszelkiego rodzaju budynkach: betonowych,
kamiennych lub drewnianych. Jej montaż jest bardzo łatwy, patrz rys. 4.
Kwatera ta jest chętnie stosowana także na poddaszach i we wnętrzach
starych murów.
Tylną stronę – od budynku – zalecamy uszczelnić silikonem lub ją otynkować
(por. rys. 3). Wszystkie części metalowe, z którymi zwierzęta mają styczność,
są wykonane z materiału nierdzewnego.

V

Rys. 1
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V

Rys. 2

Borowiec

do montażu na budynku

Wysokość montażu: Identyczna z zawieszaniem domków dla nietoperzy
na drzewach. A więc od 3 m w górę. Należy zwrócić uwagę na możliwość
swobodnego dolotu i odlotu.
Ścianka przednia została pomalowana już na etapie produkcji. Tylna
strona nie posiada powłoki malarskiej, aby w razie ewentualnego montażu
w elewacji umożliwić lepszy kontakt z tynkiem. W każdej chwili można,
stosując oddychającą farbę do elewacji, indywidualnie dopasować domek
kolorystycznie do podłoża.
Strona wewnętrzna: Na tylnej ścianie domku zastosowano specjalną
strukturę powierzchni. Wykazuje ona nie tylko zalety klimatyczne, lecz również
zapewnia zwierzętom miejsce do zwisania. Przednia strona kwatery – od
wewnątrz – składa się ze specjalnej powłoki o dużych porach, działającej jako
dodatkowy czynnik kompensacji klimatycznej.
Na szczególną uwagę zasługują trzy wykończone strefy do zwisania o
różnych właściwościach, takich jak oświetlenie, temperatura, przyczepność,
kąt powrotu, szczeliny itd., umożliwiające zasiedlenie domku szeroką
różnorodnością gatunków, patrz rys. 2.
Szerokości szczelin, strona wewnętrzna: Od 1,5 do 3,5 cm.
Wymiary zewnętrzne: szer. 35 x wys. 60 x gł. 9 cm.
Ciężar: ok. 15,8 kg.
Zakres dostawy: kwatera dla nietoperzy, śruby i kołki.
Nr kat. 00 760/5

V

Rys. 3

V

Rys. 4

Kwatera zimowa dla nietoperzy 1WQ

OCHRONA NIETOPERZY NA BUDYNKU
Kwatery zimowe dla nietoperzy do umieszczania i montażu
na elewacjach i wewnątrz budynków (np. na poddaszach)
Kwatery zimowe 1WQ i 1WI dzięki specjalnej izolacji nadają się do
stosowania zarówno zimą, jak i latem, na miejsce do życia dla nietoperzy
zamieszkujących budynki. Kwatery te dzięki opatentowanemu systemowi
podwójnej ścianki mogą być wykorzystywane również zimą. System ten
jest od lat z powodzeniem stosowany w naszych domkach zimowych dla
nietoperzy 1FW umieszczanych w lesie. W połączeniu z zastosowanym
materiałem izolacyjnym cechuje się on znakomitymi właściwościami
izolacyjnym i jednocześnie dobrą przewiewnością, co sprawdza się już od
dziesięcioleci. Obie kwatery są stale ulepszane w trakcie serii długich badań.
Czyszczą się one samoczynnie i tym samym nie wymagają konserwacji.
Te całoroczne kwatery są opracowane do bezpiecznego tworzenia kolonii
i stanowisk rozrodu latem oraz na bezpieczny sen zimowy zwierząt.
Montaż: Na elewacjach od 3 m w górę.
Należy zwracać uwagę na możliwość swobodnego dolotu i odlotu.
Typowymi gatunkami nietoperzy zamieszkującymi budynki są m.in.:
karlik malutki, mroczek późny lub mroczak posrebrzany.

» KWATERA ZIMOWA DLA NIETOPERZY 1WQ

V

3 sztuki 1WQ montowane w grupie

Kwatera całoroczna do montażu na ścianach

Dwuczęściowy model 1WQ umieszczany jest na elewacji. Część dolną należy najpierw przykręcić do ściany,
a następnie zamknąć częścią górną (z sylwetką nietoperza). W ten sposób nie widać później śrub montażowych.
Mieszkańcy: Typowymi gatunkami nietoperzy zamieszkującymi budynki są m.in.: karlik malutki, mroczek późny,
mroczak srebrzysty oraz występujące w miejscu montażu także borowce lub nietoperze Natterera.
Strona wewnętrzna: W kwaterze wbudowane są specjalne nisze, dzięki czemu powstaje pewien rodzaj labiryntu.
Jest ona idealnie dostosowana do potrzeb zwierząt zarówno zimą, jak i latem.
Strona zewnętrzna: Górna strona dwuczęściowej kwatery zawiera widoczną sylwetkę nietoperza.
Poniżej znajduje się ustrukturyzowana strefa przylotowa, zapewniająca zwierzętom dobre możliwości zaczepienia
się pazurkami. Przestronna, stopniowana strefa wejściowa przyspiesza wchodzenie np. niedoświadczonym młodym
osobnikom.
Kolorystyka i zmiany kolorystyczne: 1WQ jest dostarczana z jasnoszarą powłoką odporną na czynniki
meteorologiczne. W razie potrzeby można ją dostosować kolorystycznie do podłoża, stosując oddychające farby do
elewacji. Należy stosować wyłącznie oddychające farby do fasada, ponieważ w przeciwnym razie działanie kwatery
może zostać naruszone.
Materiał: Odporny na czynniki atmosferyczne i oddychający beton lekki o innowacyjnej formie, aby produkt mógł
przez dziesięciolecia skutecznie służyć ochronie przyrody. Wszystkie części metalowe, z którymi zwierzęta mają
styczność, są wykonane z materiału nierdzewnego.
Konserwacja: Kwatera czyści się samoczynnie i tym samym nie wymaga konserwacji.
Montaż: Na wysokości od 3,5 m w górę. Należy zwracać uwagę na możliwość swobodnego dolotu i odlotu.
Odpowiednie miejsca: Wszelkie rodzaju budynki: betonowe, kamienne, drewniane. Kwaterę można też umieszczać
w oraz na historycznych murach, budowlach drogowych, przemysłowych i mieszkalnych.
Montaż: Montaż dwuczęściowej kwatery odbywa się za pomocą czterech dostarczonych śrub i kołków. Są one
przeznaczone do często stawianych ścian ceglanych i betonowych. Podczas montażu na ścianach/wspornikach
drewnianych należy stosować ewentualnie śruby bez kołków.
Wskazówka: We własnym zakresie należy sprawdzić przydatność udostępnionych materiałów do mocowania,
ponieważ szczególne substancje budowlane mogą wymagać innych kombinacji śrub i kołków
Wymiary: szer. 38 x wys. 58 x gł. 12 cm.
Ciężar: ok. 22 kg.
Zakres dostawy: kwatera dla nietoperzy, śruby i kołki.
Nr kat. 00 765/0
Alternatywnie, jako schronienie
na zimę do montażu w
płaszczyźnie elewacji, można
zastosować nasz artykuł 1WI
przedstawiony na stronie 52.

SCHWEGLER 57

ELEMENTY WBUDOWYWANE DO MURÓW NATURALNYCH
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Przykład: Mur z dziewięcioma kamieniami wmurowanymi, gniazdowymi i obserwacyjnymi
(skrzynka gniazdowa trzmieli, domek gniazdowy owadów, kamień mrówek/obserwacyjny,
ścianka gniazdowa owadów, poidła dla ptaków i owadów itp.)

Elementy gniazdowe do
wbudowania w mury
kamienne i naturalne

Wraz z ogromną eksploatacją krajobrazu przez naszą cywilizację nie tylko
tereny chronione, lecz także nasze ogrody i tereny niezabudowane stały się
ostatnimi schronieniami i miejscami ucieczki dla zagrożonego świata zwierząt
i roślin. Za pomocą muru z naturalnego kamienia można stworzyć w ogrodzie
wspaniałą przestrzeń życiową dla różnych gatunków zwierząt i roślin.
Dzięki kombinacji produktów SCHWEGLER i odpowiedniego obsadzenia powstaje atrakcyjne i żywe schronienie np. dla owadów, małych ssaków, ptaków,
jaszczurek. Idealna jest orientacja na południowy wschód ze swobodnym
padaniem promieni słonecznych, ale możliwe są też inne położenia, aby
zasiedlić indywidualny świat zwierząt i roślin. Odpowiednie kamienie naturalne
lub betonowe są dostępne np. w specjalistycznym handlu materiałami budowlanymi, ogrodniczymi czy rolnymi. Materiały wbudowywane firmy SCHWEGLER
można po prostu integrować z budowlą niezależnie od tego, czy jest to mur,
ogród skalny czy ściana kamienna. Można zrealizować różne pomysły. Jakie
wrażenie robiłaby żywo uformowana ściana garażu, części muru jako element
ogrodu, muru oporowego, skalniaka, gazonu itp.? Istnieje możliwość dodatkowego ustawienia innych produktów w obrębie murów i zintegrowania ich
z obsadzeniem. Dla stworzenia żywej oazy w Państwa otoczeniu.

» ELEMENTY GNIAZDOWE DO WBUDOWANIA W MUR KAMIENNY I NATURALNY

P rzykład
skalniak

P rzykład
mur wolnostojący

Przykłady

Przykład brzeg stawu

Moduł wbudowywany i oddzielny produkt do murów, skalniaków itd.
Szczegółowe opisy znajdują się przy artykułach w katalogu.
❶ Kamień dla małych ssaków typ 28 (opis patrz strona 48)

nadaje się dla małych ssaków i jaszczurek, montaż w pobliżu dna.
Nr kat. 00 745/2
❷ Kamień gniazdowy półbudkowy typ 26 (opis patrz strona 48)

dla zwierząt gniazdujących w półbudkach. Umieszczać możliwie wysoko.
W razie częstego występowania drapieżników, jak koty, kuny, sroki, sójki,
szopy pracze, kamień powinien być zamontowany bardzo wysoko, tylko
w miejscu chronionym, bądź należy zakupić niszowy domek lęgowy
(❼ strona 59).
Nr kat. 00 730/8
❸ Skrzynka dla trzmieli, nadziemna (opis patrz strona 60)

Nr kat. 00 350/8
❹ Kamień dla mrówek/obserwacyjny (opis patrz strona 66)

Nr kat. 00 378/2
❺ Poidło dla ptaków i owadów (opis patrz strona 64)

Nr kat. 00 492/5
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❻ Rama dla pająków

„Pająki są obrzydliwe!” – głosi
niestety jeden z utartych stereotypów.
Niestety, ponieważ gdy ktoś raz
pozna sposób życia i piękno pająka,
zmieni zdanie. Rama wabi pająki do
budowania w niej sieci. Z odporną
na czynniki atmosferyczne kwaterą
(„schronienie”) w narożniku ramy do
ochrony pająka przed drapieżnikami.
Do samozasiedlenia, tzn. zwierząt nie
trzeba wprowadzać.
Ustawianie: Na łące, na skraju grządek, w zaroślach, a nawet w pobliżu
domu.
Materiał: Rama drewniana z pierścieniem ze stali ocynkowanej.
Ciężar: 0,62 kg.
Wymiary: wys. 35 x szer. 33 x gł. 2 cm, plus kołek doziemny 30 cm.
Nr kat. 00 379/9

Elementy gniazdowe do
wbudowania w mury
kamienne i naturalne

ELEMENTY WBUDOWYWANE DO MURÓW NATURALNYCH

» NISZOWY DOMEK LĘGOWY

❼

Moduł do zabudowy

Moduł do zabudowy dla ptaków lęgnących się w szczelinach. Dzięki konstrukcji z
podwójnym wlotem znakomicie sprawdza się zintegrowana z wnętrzem lęgowym
ochrona przed małymi drapieżnikami. Ten typ budki lęgowej chroni przed srokami,
kotami, kunami i sójkami, gdyż ze względu na światło wpadające do budki ptaki
budują gniazdo zawsze w głębi komory lęgowej. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość karmienia młodych przez rodziców z poziomu komory przedniej.
Z wkładką do komory lęgowej i sitowiem do wyściełania przestrzeni w murze.
Mieszkańcy: kopciuszek zwyczajny i pleszka zwyczajna, rudzik, strzyżyk
zwyczajny.
Kolor: korpus szary naturalny/surowy*.
Wymiary zewnętrzne: szer. 20 x wys. 20 x gł. 30 cm.
Wnętrze lęgowe: szer. 15 x gł. 21 cm.
Szerokość otworu wlotowego: 30 x 50 mm.
Materiał: domek lęgowy z betonu strużkowego SCHWEGLER, wkładka do
komory lęgowej z drewna.
Waga: ok. 5,6 kg.
Nr kat. 00 704/9

» ŚCIANA Z GNIAZDEM DLA OWADÓW, GLINKA/TRZCINA

❽

❽❾

Moduł do zabudowy

Moduł do zabudowy

W korpusie z betonu strużkowego SCHWEGLER z izolacją cieplną znajdują się rurki lęgowe z naturalnego sitowia.
Sitowie pozyskujemy z kontrolowanych terenów w Europie nieobciążonych nadmierną eksploatacją i środkami
owadobójczymi. Solidna konstrukcja minimalizuje wahania temperatur i zapewnia dużą przewiewność.
Materiał: sitowie z odpornym na warunki pogodowe korpusem z betonu strużkowego.
Kolor: korpus szary naturalny/surowy*.
Wymiary: korpus szer. 21,5 x wys. 30 x gł. 12 cm.
Waga: ok. 7,1 kg.
Nr kat. 00 369/0

» DOMEK LĘGOWY DO OBSERWACJI OWADÓW

❿

❼

Ścianka lęgowa dla owadów żyjących samotnie. W korpusie z betonu strużkowego SCHWEGLER z izolacją cieplną
znajdują się stanowiska lęgowe z gliny i sitowia. Solidna konstrukcja minimalizuje wahania temperatur i zapewnia dużą
przewiewność. Dzięki różnym średnicom i materiałom gniazd owady bardzo chętnie korzystają z tej pomocy lęgowej.
Umieścić w bardzo nasłonecznionym miejscu.
Kolor: korpus szary naturalny/surowy*.
Wymiary: szer. 20 x wys. 30 x gł. 15 cm.
Waga: ok. 7,5 kg.
Nr kat. 00 371/3

» ŚCIANA Z GNIAZDEM DLA OWADÓW, TRZCINA

❾

❿

Moduł do zabudowy

Przednia ścianka jest zdejmowana podobnie jak w przypadku domku lęgowego dla owadów na stronie 62.
Umieścić w bardzo nasłonecznionym miejscu.
Kolor: korpus szary naturalny/surowy*.
Wymiary: szer. 20 x wys. 30 x gł. 15 cm.
Waga: ok. 6,7 kg.
Nr kat. 00 376/8

* Elementy dostarczane są w kolorze szarym naturalnym. Na życzenie dostępna wersja w kolorze ochry.
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OCHRONA OWADÓW

Skrzynka dla trzmieli, nadziemna
Skrzynka dla trzmieli do wkopania w ziemię

Egzystencja wszystkich gatunków trzmieli żyjących w Europie Środkowej jest mniej lub bardziej zagrożona. W samych tylko Niemczech z 29 występujących
gatunków trzmieli 10 jest już w niektórych regionach na wyginięciu. Nie tylko ze względu na swoją rzadkość, lecz także na bezpośrednią użyteczność
w sadownictwie i ogrodnictwie oraz znaczenie dla roślin uprawnych konieczne jest podjęcie ukierunkowanych działań ochronnych. Rozpocząć je można od skrzynek
dla trzmieli firmy SCHWEGLER oraz nasadzenia i pielęgnacji specyficznych dla gatunku roślin miododajnych, jak przykładowo bazie wierzbowe, wyka i owoce.
Właśnie trzmiele są niezastąpione ze względu na ich szczególne cechy. Krótkotrąbkowe gatunki trzmieli latają w niskich temperaturach, m.in. od + 5 °C do – 5 °C.
Jednocześnie krótkotrąbkowe trzmiele torują pszczołom miodnym i dzikim przez nadgryzanie nektarodajnych rurek korony – pierwszą drogę do nektaru wczesną
wiosną. Trzmiele, a zwłaszcza ich królowe, przenoszą za jednym przelotem cztery razy więcej pyłków niż pszczoły miodne i dzikie oraz robią to znacznie szybciej.
Do trzmieli długotrąbkowych zaliczają się trzmiele gajowe, ogrodowe, rude, rudonogie, rdzawoodwłokowe, ciemnopase, paskowane, ozdobne,
szare i zmienne.
Do trzmieli krótkotrąbkowych należą np. trzmiele ziemne i gajowe, wysokogórskie, kamienniki, łąkowe i drzewne.

» SKRZYNKI LĘGOWE DLA TRZMIELI

V

Skrzynka dla trzmieli, nadziemna

V

DBP (patentowany)

Gniazdo trzmieli

» NAD ZIEMIĄ, DBP (patentowany)
Miejsce ustawienia: Ogrody prywatne, zakłady ogrodnicze, sady, parki itd.
Skrzynka najlepiej nadaje się do obserwowania faz rozwojowych kolonii
trzmieli, ponieważ pokrywę można w każdej chwili otworzyć.
Skrzynka służy do samozasiedlania. Osadzanie królowej trzmieli
jest dokładnie opisane przy wysyłce.
Materiał: trwały beton strużkowy SCHWEGLER.
Kolor: oliwkowy.
Kompletna dostawa z wełną wyściółkową i ściółką na jeden sezon.
Zestaw na coroczną wymianę można w każdej chwili zamówić u nas
oddzielnie (nr kat. 00 352/2). Obejmuje on rurę wlotową, wełnę wyściółkową
i ściółkę. Przy zamówieniu wysyłane są obszerne dokumenty
dotyczące stosowania wraz z opisem.
Wymiary: wys. 38 x szer. 38 x gł. 54 cm.
Ciężar: ok. 18,5 kg.
Nr kat. 00 350/8
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V

Skrzynka dla trzmieli do
wkopania w ziemię

V

Podczas montażu

»DO WKOPYWANIA W ZIEMIĘ, DBP (patentowany)
Miejsce wkopania: Ta skrzynka dla trzmieli jest wkopywana w ziemię
i samorzutnie zasiedlana przez ich królową. Dzięki podziemnemu montażowi
jest ona względnie bezpieczna przed zniszczeniem i zakłócaniem bytowania,
dlatego można ją ustawiać poza ogrodami, na terenach publicznych, gdzie
jest niemal niewidoczna.
Materiał: trwały beton strużkowy SCHWEGLER.
Zestaw obejmuje wszystkie niezbędne elementy oraz wełnę lęgową do
oddzielania wody. Zestaw na coroczną wymianę – wełna lęgowa do
oddzielania wody – można w każdej chwili zamówić dodatkowo
(nr kat. 00 356/0).
Wraz z zamówieniem wysyłana jest dokładna dokumentacja na temat
stosowania.
Wymiary: szer. 41 x wys. 22 x gł. 36 cm.
Ciężar: ok. 11,5 kg.
Nr kat. 00 355/3

OCHRONA OWADÓW

Budka startowa dla szerszeni
Skrzynka dla szerszeni

Ochrona szerszeni Szerszenie są w Niemczech i częściowo w Austrii objęte szczególną ochroną. Z upływem czasu wykazano, że szerszenie atakują tylko
w absolutnej obronie własnej, tzn. gdy są bezpośrednio zagrożone. Ich użądlenie zwykle nie jest bardziej niebezpieczne niż użądlenie pszczoły. W Europie żyją tylko
dwa gatunki szerszeni. Wraz z mniejszymi gatunkami os należą one do rodziny os lub osowatych. Te z kolei, jak też przykładowo rodzina pszczół, należą do dużej
grupy żądłówek. Same szerszenie żywią się wprawdzie nektarem, sokiem owocowym i roślinnym, ale ich potomstwo karmione jest owadami i larwami (białko
zwierzęce). W tym celu szerszenie chwytają także duże owady zdolne do obrony, spełniając tym samym ważną rolę regulacyjną w strukturze gatunków przyrody.
W przypadku zakłócenia tej struktury zależności rośnie prawdopodobieństwo masowego mnożenia się gatunków owadów uciążliwych dla człowieka, jak przykładowo
kornikowate. Czy wiedzieli Państwo, że silna kolonia szerszeni skarmia swoim młodym dziennie pół kilograma owadów: gzów, komarów, gąsienic, os itd.?

» BUDKA STARTOWA DLA SZERSZENI

DBP (patentowany)

Szczególnie w okresie zakładania gniazda niekorzystne czynniki, jak np. zła pogoda, niedobór pożywienia lub brak
odpowiednich możliwości gniazdowania, mogą stawiać przed młodą królową szerszeni nadmiernie trudne wyzwanie,
niemal uniemożliwiające znalezienie suchego i bezpiecznego miejsca na budowę gniazda oraz jego ogrzanie.
Budka startowa SCHWEGLER dla szerszeni może w tym pomóc! Na podstawie najnowszych odkryć w ochronie szerszeni
zapewnia ona idealne warunki klimatyczne i przestrzenne dla młodej kolonii. Jedyny w swoim rodzaju i zgłoszony do
opatentowania wlot minimalizuje skolonizowanie przez ptaki, nietoperze i ssaki. Budka startowa SCHWEGLER dla szerszeni
nadaje się na początek gniazda jako schronienie dla mniejszych lub późniejszych kolonii os lub szerszeni. W przypadku
korzystnego wzrostu kolonii, po osiągnięciu określonej liczebności, owady te zaczynają tworzyć filie lub przeprowadzają się
do większej kwatery. W tym celu zalecamy nasze skrzynki SCHWEGLER dla szerszeni (nr kat. 00 360/7). Ogólnie zawsze
doradzamy stosowanie budki startowej w połączeniu ze skrzynką SCHWEGLER dla szerszeni.
Ciężar: ok. 3,9 kg.
Wymiary zewnętrzne:
szer. 16 x wys. 35 x gł. 17 cm.
Wlot: l 16 mm.
Nr kat. 00 361/4

Zawieszanie: Zaleca się minimalną wysokość 1,5 metra, najlepiej w nasłonecznionych miejscach. Aby zwiększyć
akceptację należy pamiętać, by strefa przylotowa była mało uczęszczana przez ludzi. Dla optymalnego rozwoju populacji
szerszeni odstęp od większych skrzynek SCHWEGLER powinien z reguły wynosić około 10 do 50 metrów (mogą
występować odstępstwa zależnie od otoczenia).
Materiał: beton strużkowy SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania ze stali ocynkowanej.
Zakres dostawy: domek lęgowy, ocynkowany pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.

» SKRZYNKA DLA SZERSZENI

DBP (patentowany)

Skrzynka gniazdowa dla szerszeni wykonana z naszego sprawdzonego betonu strużkowego SCHWEGLER
w porównaniu do skrzynek drewnianych wykazuje następujące korzyści:
» lepsze uformowanie wnętrza, które zwierzęta preferują przy zasiedlaniu; bardziej sprzyjające zasiedlaniu;
» dzięki niewrażliwości na czynniki atmosferyczne trwałość jest znacznie dłuższa w porównaniu z drewnem;
» bardzo korzystny mikroklimat dzięki sprawdzonemu i trwałemu betonowi strużkowemu SCHWEGLER.
Materiał ten nie wypacza się z upływem czasu, a więc mikroklimat w środku skrzynki nie jest zakłócany przez
przeciągi. Ponadto do wnętrza skrzynki może dostawać się odpowiednia ilość światła;
» bardzo dobrze nadaje się do samodzielnego zasiedlania, tworzenia filii raz akcji przeprowadzek.
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Początek gniazda

Materiał: beton strużkowy
SCHWEGLER. Pałąk do zawieszania
ze stali ocynkowanej.
Ciężar: ok. 14,5 kg.
Wymiary zewnętrzne:
szer. 28 x wys. 60 x gł. 25 cm.
Nr kat. 00 360/7

Montaż: Skrzynkę dla szerszeni można umieszczać na krawędziach płazowin lasów, na skrajach lasów,
w wiatrołomach, w porębach, w parkach itd., przede wszystkim na drzewach liściastych. W miarę możliwości
miejsce zawieszenia nie powinno szczególnie rzucać się w oczy, aby nie prowokować ewentualnych szkód.
W pobliskiej przestrzeni powietrznej, w strefie wlotu i odlotu na wysokości skrzynki nie powinny znajdować się konary.
W przypadku umieszczenia kilku skrzynek lęgowych odległość między nimi powinna wynosić minimum 100 metrów,
ponieważ w przeciwnym razie będą toczyć się walki o rewir między różnymi koloniami szerszeni.
Wysokość zawieszania: Minimum 4 m.
Czyszczenie: Od kwietnia następnego roku. Stare gniazdo należy pozostawiać
przez zimę nienaruszone, ponieważ bardzo chętnie zimują tam „owady pożyteczne”,
jak złotookowate, kusakowate itd.
Zasiedlenie: Od maja do późnego lata. Dokładna dokumentacja stosowania jest
dostarczana z produktem.
Kolor: Oliwkowy.
Zakres dostawy: domek lęgowy, ocynkowany pałąk do zawieszania i gwóźdź aluminiowy.
Opcjonalnie pudełko można zawiesić na dwóch blokach.
Opcjonalne klocki do zawieszania Nr kat. 00 199/3
Zawiera 1 klocek + 3 gwoździe aluminiowe.
Do zawieszenia potrzebne są dwa klocki.
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Przykład z praktyki
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OCHRONA OWADÓW

Budka lęgowa dla owadów

» WYPOSAŻENIE LĘGOWE DLA OWADÓW

dla owadów żyjących pojedynczo

Ochrona gatunku i przygoda z przyrodą w jednym! Za pomocą tych
produktów do ochrony przyrody firmy SCHWEGLER kolonizowane są „owady
użyteczne”, jak pszczoły-samotniki, gąsienicznikowate, mrówkowate, pająki
i mikroorganizmy. Wspaniałe w tym jest to, że każdy może przeżywać
przygodę bezpośrednio ze swymi „podopiecznymi” i poznawać ich
poszczególne cykle życiowe.

w przyrodzie. Ponieważ w naszym uregulowanym i opróżnionym krajobrazie
brakuje naturalnych miejsc lęgowych, życzeniem każdego miłośnika przyrody
powinno być zawieszanie pomocy gniazdowych dla owadów. Nie istnieją
żadne sztywne zasady dotyczące rozmieszczania tego wyposażenia. Należy
jednak pamiętać o usytuowaniu go w miejscu nasłonecznionym, osłoniętych
od wiatru i deszczu.

Wyposażenie lęgowe gwarantuje możliwość prowadzenia spokojnych
obserwacji oraz zdobycia cennych doświadczeń, czy to w ogrodzie, czy
po części nawet na balkonie. Bezpośrednie przeżycia i wiedza o pięknie
tych grup zwierząt tworzą podstawę dla pełnego szacunku postępowania
z naturą. Wyposażenie lęgowe nadaje się idealnie nie tylko do przedszkoli,
szkół itd., lecz również do ogrodów prywatnych.
Dzięki zintegrowanym właściwościom tych jedynych w swoim rodzaju
produktów wspierających lęg, udało się nadzwyczaj zminimalizować
ingerencję w miejscach lęgowych podczas obserwacji. Należy jednak
pamiętać o prawidłowym zamykaniu miejsc lęgu. Wszystkie gatunki są
całkowicie niegroźne.
Tych kwater całorocznych prosimy nie odwieszać ani nie czyścić.

Miejsce ustawienia: Altany ogrodowe, pergole, mury, ogrody, nawet
balkony do trzeciego-czwartego piętra. Pomoce lęgowe muszą pozostać na
zewnątrz również zimą, ponieważ w przeciwnym razie owady przedwcześnie
powychodzą z gniazda i zginą.
Mieszkańcy: Błonkoskrzydłe, jak dzikie pszczoły, grzebaczowate, osowate,
nastecznikowate.
Sukces kolonizacji: Jaki typ wyposażenia lęgowego jest najczęściej
odwiedzany i zasiedlany, zależy od krajobrazu i tego, czym jest porośnięty.
Ponieważ w naszej szerokości geograficznej żyje niemal 600 gatunków
dzikich pszczół, mają one bardzo zróżnicowane wymagania mikroklimatyczne
odnośnie miejsc ich życia.
W przypadku różnych pomocy lęgowych dla owadów, czy to wykonanych
z drewna, gliny, trzciny czy betonu strużkowego, występują różne gęstości
skolonizowania. Nie można tu podać ogólnych danych liczbowych. Najlepiej
po prostu zawiesić i wypróbować nasze różne pomoce lęgowe dla owadów.

Większość gatunków błonkoskrzydłych, gniazdujących w dziuplach, nie
drąży samodzielnie swoich miejsc lęgowych. Zwykle wprowadzają się one do
już istniejących korytarzy, w których budują swoje komórki lęgowe. Korytarze
te są wykonywane przez określone chrząszcze podczas żerowania. Owady
te odgrywają ważną rolę w dziedzinie ekologii i rolnictwa, ponieważ regulują
one zasoby „szkodników”. Dodatkowo jako zapylacze pełnią ważną funkcję

» DOMEK LĘGOWY DLA OWADÓW

Ważne! Wszystkie gatunki lubią spokój oraz nie stwarzają zagrożenia
dla ludzi ani zwierząt domowych!
Kwatery nie wymagają konserwacji. Nie należy ich czyścić.

dla owadów żyjących pojedynczo · DBP (patentowany)

Kwatera ta, podobnie jak inne wyposażenie lęgowe dla owadów firmy
SCHWEGLER, jest przeznaczona dla wyżej wymienionych mieszkańców.
Przy pomocy tego domku lęgowego można po raz pierwszy obserwować
„na żywo” ukryte dotychczas życie samotnie żyjących gatunków pszczół
i gąsienicznikowatych. Otrzymują Państwo „wstęp do dotychczas zamkniętego
domu”, będącego nadzwyczaj ciekawą i dotąd nieznaną sferą.
Ponieważ korytarze lęgowe wykonane są z przezroczystego materiału, a
ściankę przednią można wyjąć, istnieje możliwość bezpośredniej obserwacji
np. składania jaj i rozwoju larw aż do zamknięcia komór lęgowych.
Mieszkańcy i miejsce zawieszenia: satrz wyżej. Należy zwracać uwagę na
szczególnie nasłonecznione miejsca!
Materiał: Obudowa: beton strużkowy firmy SCHWEGLER z drewnianą
ścianką przednią odporną na czynniki atmosferyczne.
Życie wewnętrzne: przezroczyste rurki lęgowe o różnych średnicach.
Specjalnie do obserwacji! Jako zwykłą kwaterę dla owadów polecamy artykuły
na stronie 63 i 64.
Wymiary zewnętrzne: szer. 21 x wys. 33 x gł. 15 cm.
Ciężar: ok. 9,2 kg.
Nr kat. 00 373/7
Rurki lęgowe można w razie
potrzeby zamawiać dodatkowo
jako części zamienne.

A: Komórka pusta
B: Komórka lęgowa
C: Larwa

D: Zamknięcie
gniazda
E: Ścianka działowa
F: Pierzga

Komórka
lęgowa z jajem
na pierzdze
Komórka lęgowa z żerującą
larwą
Komórka lęgowa
z kokonem
poczwarki;
rozcięta

V

62 SCHWEGLER

Jako przykład przedstawiono
schematyczny przekrój budowy rurki
lęgowej pszczoły-murarki:

Przykład obserwacji

OCHRONA OWADÓW

Pomoce gniazdowe dla owadów

» ŚCIANKA LĘGOWA DLA OWADÓW
W korpusie z betonu strużkowego SCHWEGLER akumulującego ciepło stosowane
są możliwości gniazdowania z gliny i trzciny. Solidna konstrukcja jest nadzwyczaj
oddychająca i minimalizuje wahania temperatury. Dzięki dużej liczbie różnych średnic
oraz materiałów gniazdo to jest bardzo chętnie kolonizowane.
W zestawie znajduje się ocynkowany pałąk metalowy.
Materiał: Glina + trzcina z korpusem z betonu strużkowego odpornym na działanie
czynników atmosferycznych.
Wymiary zewnętrzne: Korpus szer. 21,5 x wys. 30 x gł. 12 cm.
Ciężar: 7,6 kg.
Na kat. 00 377/5

» TRZCINOWY DOMEK LĘGOWY DLA OWADÓW
Do korpusu z akumulującego ciepło betonu strużkowego SCHWEGLER włożone są rurki
gniazdowe z naturalnej trzciny. Naszą trzcinę sprowadzamy z kontrolowanych terenów
europejskich, nienarażonych na gospodarkę rabunkową i stosowanie insektycydów.
Solidna konstrukcja jest nadzwyczaj oddychająca i minimalizuje wahania temperatury.
W zestawie znajduje się ocynkowany pałąk metalowy.
Materiał: Trzcina z odpornym na czynniki atmosferyczne korpusem z betonu
strużkowego.
Wymiary zewnętrzne: Korpus szer. 21,5 x wys. 30 x gł. 12 cm.
Ciężar: 5 kg.
Nr kat. 00 374/4

» BLOK LĘGOWY DLA OWADÓW
Pomoc lęgowa dla owadów ze specjalnego oddychającego betonu strużkowego firmy
SCHWEGLER, wyrównującego klimat.
W zestawie znajduje się ocynkowany pałąk metalowy.
Materiał: Beton strużkowy SCHWEGLER odporny na czynniki atmosferyczne.
Wymiary zewnętrzne: Korpus szer. 14,5 x wys. 27 x gł. 8,5 cm.
Ciężar: 3,7 kg.
Nr kat. 00 375/1

» KLOCEK LĘGOWY DLA OWADÓW
Klasyczne wyposażenie lęgowe dla owadów wykonane z rodzimego drewna twardego.
W zestawie znajduje się ocynkowany pałąk metalowy. Ponieważ jest to produkt
z pełnego drewna, nie da się uniknąć powstawania rys.
Materiał: Drewno twarde, przez wiele lat sezonowany rodzimy buk.
Wymiary zewnętrzne: Korpus szer. 11,5 x wys. 24 x gł. 9 cm.
klocka nie należy zawieszać swobodnie. Konieczne jest zawieszenie
z zabezpieczeniem pod występem dachu itp.
Ciężar: 1,8 kg.
Nr kat. 00 370/6
SCHWEGLER 63

OCHRONA OWADÓW
» KOMBI DLA OWADÓW

Kombi dla owadów
Poidła dla ptaków i owadów

DBP (patentowany)

Kratka

5 wkładek
(plastrów)

Kratka
Blok z betonu strużkowego
Trzcina
Blok gliniany
Blok drewniany
Blok
drewniany

Korpus

Rama

podstawowy z wlotem

Nóżki drewniane
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Kombi dla owadów SCHWEGLER wraz ze znajdującymi się wewnątrz
systemami plastrów i lamel stanowi ofertę kolonizacyjną (ofertę rekwizytów)
dla pożytecznych owadów. Te gatunki zwierząt wykonują ważne
zadania, polegające na regulacji i zapylaniu naszej przyrody.
Za pomocą kombi dla owadów, zwanego też protektorem owadów
pożytecznych, można zachować ogród o powierzchni ok. 4 – 5 arów
bez trucizn! (4 – 5 arów to 400 – 500 m kw.).
Szkody w ogrodzie lub krajobrazie poznaje się przeważnie po tym, że niektóre
rośliny chorują, obumierają lub nie mogą się prawidłowo rozwijać np.
z powodu szkodników („owady szkodliwe”). Tu sami z siebie pomagają tylko
wrogowie naturalni, którzy w naszym kombi dla owadów znajdują gwarancję
przeżycia.
Różnorodna struktura materiałowa systemu plastrów przyciąga zwierzęta
oraz umożliwia wielu „pożytecznym” gatunkom owadów schronienie
i przezimowanie.
Ponadto system ten pozwala swoim mieszkańcom na egzystencję względnie
niezależną od siebie. Jednocześnie możliwe jest przetrwanie w razie
niekorzystnych warunków do życia. Większość zwierząt przylatuje, aby znaleźć
dom, zaś zwierzęta niepotrafiące latać wychodzą przez specjalnie uformowaną
drewnianą nóżkę.

Poszczególne części (widok)

V

Poszczególne części kombi dla owadów

Mieszkańcy: Złotookowate, skorki, biedronkowate, do 200 gatunków dzikich
pszczół, zajadkowate, łowikowate, wciornastki, samotnie żyjące gatunki os
oraz okazjonalnie motyle.
Miejsce ustawienia: Strona odwrócona od czynników atmosferycznych
(południowy-wschód), słoneczne do półcienistego. Ogrody prywatne, sady
i ogrody, parki.
Dzięki „owadom pożytecznym” żyjącym w kombi „szkodniki” w kulturach
lub społecznościach roślin ozdobnych są dziesiątkowane w 60 – 90%.
Potwierdzają to długotrwałe badania, np. następuje znaczne ograniczenie
ilości mszyc, gąsienic bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, larwy
pilarzowatych, gąsienic piędzika przedzimka itd.
Materiał: Obudowa: beton strużkowy SCHWEGLER, naturalne materiały
gniazda. Metalowa rama nasadzana, nóżki drewniane odpowiednie dla kolonii.
Wymiary: szer. 65 x wys. 50 x gł. 40 cm.
Wysokość ustawienia: ok. 1 m.
Ciężar: ok. 50 kg.
Dokładna dokumentacja, dotycząca stosowania wraz z opisami, dostarczana
jest przy zamówieniu.
Nr kat. 00 386/7

» POIDŁO DLA PTAKÓW I OWADÓW
To poidło dla ptaków i owadów dzięki wyjątkowej formie ze zintegrowanymi
schodkami nadaje się optymalnie do pobierania wilgoci przez te dwie grupy
zwierząt. Czerwona barwa przyciąga trzmiele, motyle itd.
Ptaki zawsze potrzebują dużo wody, zarówno do picia jak i do kąpieli. Z tego
powodu nie należy rezygnować z ustawienia poidła dla ptaków w ogrodzie.
Artykuł nie nadaje się do stosowania zimą. W miesiącach zimowych należy
przechowywać go w budynku lub obracać, aby nie gromadziła się w nim
woda, śnieg, lód i nie powstawały szkody.
Materiał: lekki beton SCHWEGLER. Wielkość: l 50 x 10 cm.
Pojemność: 3,5 litra. Ciężar: ok. 13,5 kg.
Nr kat. 00 492/5
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OCHRONA OWADÓW

Kwatera dla złotookowatych
Rura noclegowa dla skorków

» DOMEK DLA ZŁOTOOKOWATYCH

Zarejestrowany wzór zdobniczy
„Pożyteczne owady”, złotookowate, znane również pod nazwą złotook
zwyczajny albo pospolity, są naturalnym wrogiem mszyc i molików.
Ich larwy zjadają małe gatunki owadów, tzw. „szkodników”. W ciągu swojej
około dwutygodniowej fazy rozwojowej mogą one spożyć od 400 do
500 mszyc. Ponieważ zimują jako dorosłe osobniki, złotookowate potrzebują
od połowy września do wiosny ochronnej kwatery zimowej.
Domek SCHWEGLER dla złotookowatych jest korzystnym i spokojnym
miejscem zimowania, zapewniającym optymalną ochronę przed naturalnymi
wrogami.

Miejsce zawieszania: Domek dla złotookowatych zawiesza się za pomocą
dostarczonej słomy pszenicy na drążku, maszcie lub wolnostojącym drzewie
o wysokim pniu, stroną lamelową odwróconą od wiatru.
Czas zawieszania: Jeżeli domek zostanie ustawiony od połowy września
na obrzeżach miejscowości, na polach, łąkach lub ugorach, można liczyć
na spore zasiedlenie przez owady. Po pierwszym mrozie kwaterę można
przenieść do ogrodu lub parku i ustawić w pobliżu krzewów ozdobnych lub
drzew owocowych.
Zawieszanie: Zawsze przez cały rok na wolnym powietrzu. Domek nie
wymaga konserwacji, czyszczenie nie jest konieczne.

Wysokość zawieszania: 1,5 do 2 m.
Kolor: czerwony. Złotookowate preferują kolor czerwoną ze względu na inny
sposób postrzegania barw niż u ludzi. Dlatego wybrano tę jaskrawą farbę.
Materiał: Beton strużkowy SCHWEGLER.
Wymiary: szer. 28,5 x wys. 30,5 x gł. 30 cm.
Ciężar: ok. 8 kg.
Zakres dostawy: kwatera dla złotookowatych, pałąk do zawieszania i gwóźdź
aluminiowy.
Nr kat. 00 385/0

» RURA NOCLEGOWA DLA SKORKÓW
Skorek jest owadem, żywiącym się mszycami, przędziorkami, larwami i jajami owadów oraz
mikroorganizmów, które ludzie określają mianem „szkodników”. Ze względu gatunek ten jest bardzo
użyteczny dla miłośników ogrodów do zwalczania mszyc. Skorki są aktywne nocą, a w dzień chronią
się w norkach.
Ustawianie: Rurę wetknąć na ucięty kikut gałęzi. Rurę noclegową dla skorków należy umieścić
w zacienionym miejscu blisko ziemi na wysokości ok. 5 do 10 cm.
Pozostałe rury należy rozłożyć w zaroślach, na drzewie lub krzewie. Należy przy tym zwrócić uwagę,
aby miejsce nie było zbyt nasłonecznione. Przy grządkach warzywnych nasadzić rurę na krótki patyk.
Około 3 do 5 cm wysokości nad ziemią.
Kwatery niewymagające konserwacji powinny cały rok pozostawać na wolnym powietrzu.
Czyszczenie nie jest konieczne.
Czas zasiedlenia: Od początku maja do późnej jesieni.
Jednostka opakowaniowa: 3 sztuki.
Materiał: Beton strużkowy firmy SCHWEGLER.
Wymiary: l 60 mm.
Wysokość: 10 cm.
Ciężar: ok. 0,2 kg/rura.
Nr kat. 00 380/5
V

Opakowanie sprzedażowe
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OCHRONA OWADÓW
» KAMIEŃ DO OBSERWACJI MRÓWEK

Kamień do obserwacji mrówek
Chwytaki owadów

Zgłoszony wniosek patentowy

W celu skolonizowania i niezakłócających obserwacji naturalnych zachowań „owadów użytecznych”
i innych żyjących pod płytą podłogową. Mrówki i inne zwierzęta z piwnicy oraz mieszkańcy z ogrodu
wykorzystują kamień obserwacyjny jako kryjówkę dzienną i kwaterę zimową. Stwierdzono tu u ok.
70 gatunków. Kamień obserwacyjny można bez obawy zdejmować tak często jak to możliwe, nie
niszcząc np. mrówkom ich lęgu i korytarzy kolonii.
Opis: Akumulator ciepła ze specjalnego betonu strużkowo-piaskowego leży na antypoślizgowej ramie
metalowej, w którą wprawiona jest szyba akrylowa.
Miejsce ustawienia: Na łące lub w trawie w miejscu nasłonecznionym lub na wpół zacienionym.
Wymiary: 40 x 40 x 5 cm.
Ciężar: 13,5 kg.
Mieszkańcy: Mrówki, ślimaki, równonogi, drewniakokształtne, biegaczowate, pająki, skorki
i dżdżownicowate, stonogi, larwy chrząszczy i wiele innych.
Nr kat. 00 378/2

» CHWYTAK DO OWADÓW
Łatwy w obsłudze przyrząd do chwytania żywych owadów. Używanie chwytaka jest bardzo
proste: wystarczy nasunąć chwytak z cofniętym zamknięciem pokrywy na owada i ostrożne
przesunąć z powrotem do przodu. W miejscu docelowym należy cofnąć zamknięcie i wypuścić
owada na wolność.
Kolor artykułu może odbiegać od przedstawionej ilustracji.
Nr kat. 00 285/3
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Skrzynka lęgowa 1FNA | 2FNA | 1BFN | 1CGA

V

Dudek

V

Syczek cejloński

V

nainstalované 1FNA

V

nainstalované 1FNA

» BUDKA 1FNA | 2FNA

V

Rys. 1: 1FNA z karmiącą kraską

V

Rys. 2: 1FNA

Ta trwała skrzynka została opracowana specjalnie dla pustułeczek. Ale jest równie popularna u gatunków wymagających przestrzennej komory gniazdowej. Model łączy stosunkowo kompaktowe wymiary z dobrą izolacją, zwłaszcza w
razie instalacji w miejscach nasłonecznionych.
Czyszczenie: dostęp do skrzynki jest łatwy za pomocą klapy kontrolnej z tyłu.
Materiał: beton strużkowy SCHWEGLER.
Mocowanie: przynajmniej 4 metry nad ziemią. Prosimy zadbać o nieutrudniony dostęp do skrzynki dla ptaków wchodzących do skrzynki i ją opuszczających. Obejmuje platformę poniżej wlotu, aby umożliwić wygodny dostęp jej mieszkańcom.
Wnętrze komory gniazdowej: wys. 17 x szer. 36 x gł. 16 cm.
Wymiary zewnętrzne: 1FNA: wys. 24 x gł. 23,5 x dł. 54 cm. 2FNA: wys. 24 x gł. 25 x dł. 43 cm.
Ciężar: 1FNA: 12,6 kg. 2FNA: 11,3 kg. Szerokość wlotu: l 65 mm.
Pozycjonowanie: na zewnętrznych ścianach budynków wszelkiego rodzaju, łącznie
z kościołami, budowlami przemysłowymi, słupami itp.
Przeznaczona dla: pustułeczek, małych sów, dudków, krasek, kawek, szpaków,
szpaków jednobarwnych.
1FNA nr kat. 00525/0 (wlot boczny patrz rys. 1 + 2)
2FNA nr kat. 00523/6 (wlot czołowy patrz rys. 3)
V Rys. 3: FNA
Opcjonalnie dostępna z paskami metalowymi do montażu na masztach.

» SKRZYNKA LĘGOWA 1BFN

V

1BFN (widok z tyłu) z
klapą inspekcyjną

Ta lekka skrzynka została opracowana dla pustułeczek. Jest jednak równie popularna u innych gatunków.
Model umożliwia łatwą instalację na ścianach, klifach itd. Z platformą poniżej otworu wejściowego dla łatwego dostępu.
Rozmieszczenie: jak dla 1FNA (patrz wyżej).
Przeznaczona dla: pustułeczek, małych sów, dudków, krasek, kawek, szpaków, szpaków jednobarwnych.
Wymiary wewnętrzne: ok. 18 x 18 cm x 30 cm.
Wymiary zewnętrzne: ok. 19 x 19 cm, dł. 34 cm.
Szerokość wlotu: l 65 mm.
Pozycjonowanie: jak dla 1FNA (patrz wyżej).
1BFN jest przeważnie montowana na ścianie zewnętrznej.
Czyszczenie: łatwy dostęp przez klapę kontrolną z tyłu.
Materiał: włókno roślinne (100% bez azbestu) i beton strużkowy SCHWEGLER.
Nr kat. 00528/1
V Młody syczek

» SKRZYNKA LĘGOWA 1CGA
Bardzo popularny model do miejsc naturalnych, bardzo dobrze komponuje się z otoczeniem.
Ta surowa skrzynka lęgowa oparta na naszym sprawdzonym modelu 5KL jest idealna do
montowania na drzewach i masztach.
Czyszczenie: skrzynka jest dostępna przez zdejmowany panel czołowy.
Rozmieszczenie: na ścianach zewnętrznych, drzewach, słupach itd.
Mieszkańcy: pustułeczki, otusy, dudki, kraski, kawki, szpaki, szpaki jednobarwne.
Materiał: beton strużkowy SCHWEGLER. Wnętrze komory lęgowej: l 20 cm.
Szerokość wlotu: l 65 mm. Nr kat. 00527/4
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Projekty ochrony przyrody

Beton strużkowy SCHWEGLER jest wyjątkowym, naturalnym materiałem
łączącym zalety drewna, tzn. przewiewność, dobrą izolację, zapobieganie
tworzenia się wody kondensacyjnej, łatwej akceptacji przez zwierzęta, z korzyściami betonu, który ma dużą trwałość i daje się łatwo formować. Nie jest
możliwe wymienienie wszystkich jego właściwości i ani drewniane pomoce
gniazdowe, lekkie rury betonowe, beton, rury plastykowe, kamień naturalny,
ani glina nie są tak skuteczne w zachęcaniu do gniazdowania jak skrzynki
lęgowe z betonu strużkowego SCHWEGLER.

We współpracy ze stacjami ornitologicznymi, europejskimi towarzystwami
ochrony przyrody i władzami, specjalistami i użytkownikami stale poszukujemy
nowych rozwiązań. Wszystkie nasze produkty zostały przetestowane w praktyce i są w pełni polecane przez wiodących ekspertów i stowarzyszenia. Dzięki
naszym umiejętnościom technicznym, dostępności części zamiennych nawet
po latach, a zwłaszcza opracowanym rozwiązaniom spełniającym konkretne
wymogi oraz faktowi, że zwierzęta z łatwością adaptują się do oferowanych im
przez nas warunków, produkty te są trwałą i niezawodną inwestycją.

Są także konstruowane dla wygody i łatwości użytkowania. Na naszych produktach można polegać – niezależnie od tego, czy są montowane na ścianie,
czy na powierzchni – że będą trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.
Od wielu dekad są skutecznie stosowane na całym świecie.

Eksperci firmy SCHWEGLER uczestniczą w wielu fascynujących projektach ochrony w całej Europie. W ciągu ostatnich 50 lat opracowaliśmy i
dostarczyliśmy zindywidualizowane produkty do różnych klientów, jak miasta,
rządy, uniwersytety, organizacje ochrony przyrody, projekty naukowe i wiele
innych w całej Europie. Korzystaj z naszego wyjątkowego doświadczenia w
projektowaniu i wytwarzaniu pomocy lęgowych np. do użytku na wolnym
powietrzu lub do integracji z budowlami i konstrukcjami.

Mamy ponad 65-letnie doświadczenie ze sztucznymi skrzynkami lęgowymi
wykonywanymi z betonu strużkowego i czynimy wszelkie starania, by były
odpowiednie do warunków, z jakimi mamy do czynienia na co dzień.

Skontaktuj się z nami i powiedz o swoich potrzebach.

» PROJEKTY OCHRONY PRZYRODY

V

V

Projekty Sand Martin

Miejsca gniazdowe pustułeczki
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V

Skrzynki do muru ceglanego

V

Skrzynka pustułki na generatorach

V

Skrzynki dla jerzyka alpejskiego

AKCESORIA

Drabina z metalu lekkiego
Drążek rozwidlony
Przyrząd do czyszczenia
Skład materiału do budowy gniazda

» DRABINA Z METALU LEKKIEGO
Drabina ta stanowi nieodzowną pomoc przy zakładaniu i pielęgnowaniu domków lęgowych w parkach i lasach. Dzięki wygodnemu przenoszeniu drabina ta jest bardzo popularna i skutecznie
sprawdziła się w praktyce.
Dostępne są dwie długości drabin. Z certyfikacją GS i TÜV.
Trzyczęściowa, dostępna tylko z pasem do zakładania i paskiem do przenoszenia.
» Typ mały » 3,80 m
Ciężar: 9 kg.
Długość: Złożona 1,29 m, rozłożona 3,80 m.
Nr kat. 00 410/9
» Typ duży » 4,76 m
Ciężar: 13 kg.
Długość: Złożona 1,85 m, rozłożona 4,76 m.
Nr kat. 00 411/6
V

Příklad upevnění

» DRĄŻEK ROZWIDLONY
Drążek rozwidlony firmy SCHWEGLER przeznaczony jest do wygodnego, bez użycia drabiny, zawieszania i zdejmowania domków lęgowych typu 1B (patrz strona 6), 2M (patrz strona 7) z wariantami zawieszenia FO i FT, domków
dla szpaków 3S (strona 9) jak również półdomków 2H (strona 10) w wysoko położonych miejscach montażowych,
np. wysoko do pnia drzewa. Dla ułatwienia transportu drążek składa się z dwóch części. Skręcanie drążka przebiega
szybko i łatwo również w terenie. Nadaje się również do stosowania w połączeniu z klockiem do zawieszania
»Klocek C (nr kat. 00 193/1, patrz strony 6 i 70).
Długość całkowita: ok. 2,4 m po zmontowaniu.
Części metalowe ocynkowane.
Nr kat. 00 510/6

dwuczęściowy z gwintem – długość całkowita ok. 2,40 m

» PRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA
Przyrząd do czyszczenia SCHWEGLER jest narzędziem wymaganym, lub zalecanym, do czyszczenia domków lęgowych
dla ptaków, jak przykładowo 1B, 2M, 2H, 3SV itd. Stabilny uchwyt drewniany z ocynkowanym prętem metalowym
i trzema „pazurkami” zapewniają wysoką jakość produktu. Oczywiście można go wykorzystywać również do czyszczenia
rur dla pójdziek, dziupli dla sów itd.
Nr kat. 00 520/5

» SKŁADNICA GNIAZD wypełniony włóknem kapokowym i wełną tapicerską
Zawieszając skład materiału do budowy gniazda, można obserwować i pomagać swoim podopiecznym podczas
ciekawej i czasochłonnej budowy gniazda. Jest on wypełniony włóknem kapokowym i wełną tapicerską.
Ptaki śpiewające wszelkich gatunków bardzo chętnie wykorzystują ten materiał do budowy gniazd.
Materiał: Stal sprężynowa.
Zawieszanie: Chronić przed wilgocią pod występami dachu itp. Można przy tym obserwować zwierzęta
z bezpośredniej bliskości. Idealny do zastosowań w szkołach i przedszkolach w pobliżu okien.
Skład materiału do budowy gniazda firmy SCHWEGLER jest artykułem wielokrotnego użytku, który można łatwo
napełniać ponownie. Wystarczy po prostu rozciągnąć „sprężynę”. Po napełnieniu wraca ona do pierwotnego kształtu.
» Składnica gniazd Nr kat. 00 401/7
» Zestaw uzupełniający do składnica gniazd z włókna kapokowego i wełny tapicerskiej.
Ilość: ok. 9 – 10 napełnień. Nr kat. 00 402/4
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Zawieszenia

Informacje ogólne Proszę pamiętać o zróżnicowanym wzroście drzew. Nie należy wbijać gwoździa w pień za
mocno. Również przy zawieszaniu za pomocą zintegrowanego klocka (patrz domki dla kowalika, sowy i nietoperzy)
należy zostawiać wystarczającą ilość miejsca między łbem gwoździa a klockiem.

» STANDARDOWY SPOSÓB ZAWIESZANIA DOMKÓW LĘGOWYCH

V

Rys. 1

DBP

Wskazówka Nasze domki lęgowe są zawsze dostarczane z pałąkiem do zawieszania i gwoździami aluminiowymi.
Pałąk zapasowy można w każdej chwili zamówić dodatkowo, nawet po kilkudziesięciu latach.
Opis zawieszania Specjalne gwoździe aluminiowe SCHWEGLER należy wbić w drzewo do połowy, lekko na ukos,
pod kątem ok. 45 stopni w górę, wtedy pałąk odchyli się lekko od pionu w bok na łbie gwoździa – należy pociągnąć na
zasadzie podpinania. Domek lęgowy przyłożyć następnie do drzewa; patrz rys. 1 + 2.
Zalety takiego sposobu zawieszenia:
» Kontrola z ziemi lub za pomocą drabiny SCHWEGLER, patrz katalog strona 69, umożliwia łatwe zawieszanie
i zdejmowanie domku lęgowego.
» Nawet po latach gwoździe aluminiowe SCHWEGLER o gładkim trzonie i bez żłobków można łatwo wyciągnąć
szczypcami z pnia drzewa. W przeciwieństwie do gwoździ żłobkowanych w pniu powstaje tylko niewielka blizna.
» Domku lęgowego nie można strącić, ponieważ pałąka nie da się wciągać na gwóźdź aluminiowy ani strącać z niego
bez odchylenia. Pętla ma mniejszą średnicę niż łeb gwoździa aluminiowego.
Opatentowane zawieszenia leśne SCHWEGLER są dostępne dla następujących domków lęgowych i mogą
być zamawiane dodatkowo jako część zamienna (tylko ocynkowany pałąk metalowy bez domku i gwoździ):

Rys. 2

Typ budki lęgowej

Typ

Domek lęgowy
1B
Domek lęgowy
3SV
Domek lęgowy
2GR
Domek lęgowy
3S
Półdomek
2H
Półdomek
2HW
Niszowy domek lęgowy 1N
Domek lęgowy
2M
Domek lęgowy
2M
Domek lęgowy
2M

Rodzaj zawieszenia

Strona w katalogu

6
9
8
9
10
10
11
FG (por. str. 7)
7
FO (por. str. 7)
7
Wspornik T (bez gwoździa) (por. str. 7) 7

Numer katalogowy

... tylko zapasowy pałąk ...

V

Nr kat. 00 191/7
Nr kat. 00 192/4
Nr kat. 00 192/4
Nr kat. 00 192/4
Nr kat. 00 191/7
Nr kat. 00 192/4
Nr kat. 00 192/4
Nr kat. 00 194/8
Nr kat. 00 195/5
Nr kat. 00 196/2

Inne zawieszenia zapasowe są dostępne na zapytanie.

» KLOCKI DO ZAWIESZANIA „KLOCEK C”
Patrz rys. 3 dla skrzynek lęgowych 1B, 3S, 3SV, 2GR, 2H, 2HW, 1N itd. (Dostawa bez gwoździa).
V

Nr kat. 00 193/1

Rys. 3

» ZAWIESZENIE DO DOMKÓW DLA NIETOPERZY
Zawieszanie i zdejmowanie – zasada jednego guzika – jak w naszych standardowych domkach lęgowych 1B, 3SV itd.
Dzięki specjalnej formie pałąka wystarczy jeden gwóźdź aluminiowy, aby osiągnąć spokojne położenie pnia, które – jak
udowodniono – jest preferowane przez nietoperze. Aby zagwarantować optymalne położenie na pniu, oba ramiona
pałąka powinny być wyrównane przez ściśnięcie do promienia pnia.
Do zawieszania domków dla nietoperzy w parkach został opracowany specjalny klucz.
Jego opis znajduje się na stronie 22.
Opatentowane zawieszenia leśne SCHWEGLER można w każdej chwili nabyć osobno. Do domków dla
nietoperzy można dokupić jako części zamienne następujące zawieszenia:

70 SCHWEGLER

Typ

Strona w katalogu

Numer katalogowy

Domek dla nietoperzy
Domek dla nietoperzy
Domek dla nietoperzy
Domek dla nietoperzy
Domek dla nietoperzy

2F
2F z podwójną przednią ścianką
2FN, 3FN
1FD
1FF, 3FF

23
23
24
28
25

Nr kat. 00 189/4
Nr kat. 00 189/4
Nr kat. 00 189/4
Nr kat. 00 189/4
Nr kat. 00 197/9

tylko pałąk
zapasowy

Typ budki lęgowej

AKCESORIA

Gwóźdź aluminiowy | Wspornik T | Zapasowy wkład do przestrzeni lęgowej
Zabezpieczenie metalowe przed kunami | Substancja zapachowa

» GWÓŹDŹ ALUMINIOWY (GWÓŹDŹ Z METALU MIĘKKIEGO)
Stop aluminium, niezbędny do mocowania domków lęgowych na drzewie. Nie uszkadza drzewa, nie stwarza problemów w razie dalszej obróbki drewna. Z reguły dołączony do domku lęgowego. Zalecany do zawieszania domków lęgowych przez Federalne Biologiczne Centrum Badawcze Rolnictwa i Leśnictwa (niem. Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft).
Gwóźdź standardowy do zawieszania domków lęgowych ok. 5 x 85 mm
Pojedynczy Nr kat. 00 440/6
Gwóźdź standardowy ok. 5 x 85 mm w opakowaniu odpowiednim do
25 sztuk Nr kat. 00 442/0
Gwóźdź do tabliczek ok. 2,8 x 45 mm (nie nadaje się do domków lęgowych) Pojedynczy Nr kat. 00 438/3
Na żądanie możemy zaoferować dalsze rozmiary specjalne.

» WSPORNIK T
Uchwyt dystansowy do zawieszania domków lęgowych np. 2M-FG.
Nadaje się też do zawieszania karmników na ścianach.
Nr kat. 00 196/2

» ZAPASOWY WKŁAD DO PRZESTRZENI LĘGOWEJ

do domków lęgowych 2HW i 1N

Aby zapewnić ochronę przed drapieżnikami domki lęgowe 2HW i 1N muszą być zaopatrzone we wkład do przestrzeni
lęgowej (wkład jest zawarty przy dostawie domku lęgowego).
Nr kat. 00 826/8

» METALOWA OCHRONA PRZED KUNAMI

do domku lęgowego 1B i 2M

Na terenach zagrożonych przez kuny, koty pracze itd. domki lęgowe typu 1B (patrz strona 6) i typu 2M (patrz strona 7)
mogą być dostarczone ze specjalną, przepuszczającą światło ochroną przed kunami lub istnieje możliwość doposażenia
w nią domków. Ze względów technicznych ochronę przed kunami dostarczamy tylko w komplecie ze ścianką przednią
z betonu strużkowego.
Dostępnie szerokości otworu wlotowego
Ścianka przednia l 26 mm (bez domku lęgowego) Nr kat. 00 819/0
Ścianka przednia l 32 mm (bez domku lęgowego) Nr kat. 00 820/6

» SUBSTANCJA ZAPACHOWA ODSTRASZAJĄCA KUNY, PSY I KOTY
Środek ten stosowany jest do ochrony przed kunami, kotami i psami wokół domu oraz w ogrodzie. Nadaje się do
odstraszania kun np. w garażach i przy samochodach oraz w domkach lęgowych dla ptaków w okresie składania jaj.
Produkt ten znajduje efektywne zastosowanie w różnych domkach lęgowych, jak np. w naszych rurach dla pójdziek.
W celu użycia należy skropić lub spryskać płynem chłonny
materiał, jak miękkie drewno, kawałki gliny lub cegły, aby
substancja zapachowa mogła powoli parować.
W miejscach przykrytych działanie utrzymuje się przez
5 – 7 dni. Wilgoć wprawdzie przejściowo wzmacnia zapach,
ale powoduje też szybsze ulatnianie. Nie zaleca się stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.
Nie nanosić bezpośrednio na lakier ani powierzchnie o
wysokim połysku (powstawanie plam). Przed użyciem
należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.
Środki biobójcze należy stosować w sposób
bezpieczny!
Butelka z zakraplaczem
Butelka z rozpylaczem
Miejsca stosowania: Poddasza, komory silnika, mniejsze
Pojemność 50 ml
Pojemność 150 ml
szopy na sprzęt, domki lęgowe itd.
Nr kat. 00 420/8
Nr kat. 00 425/3
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DOKARMIANIE PTAKÓW
Dokarmianie ptaków zapewnia ludziom jedyną w swoim
rodzaju możliwość nawiązania bliskiego kontaktu z naszymi
„skrzydlatymi przyjaciółmi” oraz ich obserwacji
z bezpośredniej bliskości. Wielu aktywnych strażników
przyrody odkryło swoją miłość do natury poprzez
dokarmianie ptaków.
Używaj tylko wysokiej jakości nasion ptaków. Proszę
przestrzegać informacji podanych na kolejnych stronach.
We wszystkich urządzeniach do dokarmiania, produkowanych
lub sprzedawanych przez firmę SCHWEGLER, obowiązuje założenie, że
w wyniku zaopatrywania zbiornika ptaki nie mogą zanieczyszczać własnej
karmy. W ten sposób można zapobiec niebezpiecznej salmonellozie –
paratyfusowi. W przeciwnym razie prowadzi to nieuchronnie do śmierci
podopiecznych. Po każdym napełnieniu karmnika należy sprawdzić dozownik
karmy i otoczenie pod kątem zanieczyszczeń. W razie potrzeby umyć miejsce
karmy gorącą wodą.

Karmniki kolumnowe

Różnorodność ptaków, różnorodność karmy! Główne
zasady dotyczące stołowników o różnych potrzebach
żywieniowych:
Ptakami jedzącymi ziarno są: bogatka,
modraszka, sikorka uboga, sosnówka i czubatka,
kowalik, zięba, dzwoniec i jer, gil, czyżyk i ewentualnie
czeczotka. Specjalnie dla tych gatunków opracowano
karmniki kolumnowe i silosy z karmą. W ofercie znajdą
Państwo także odpowiednią karmę.
Do ptaków żywiących się pokarmem miękkim lub gruntowym
należą: rudzik, trznadel, pokrzywnica, kos, strzyżyk, ewentualnie zięba,
jer itd. Również dla ptaków żywiących się pokarmem miękkim posiadamy
specjalne urządzenie do karmienia i odpowiednią karmę.
Ptakami żywiące się orzechami to: kowalik, różne gatunki dzięciołów
i sikorek. W ofercie mamy dla nich specjalne „orzechowe” kolumny oraz
odpowiednią karmę.
Nasza karma jest kontrolowana pod kątem nasion ambrozji!

» KARMNIK KOLUMNOWY „RING-PULL CLICK™”

metalowy

Wysokiej jakości metalowe karmniki kolumnowe z rurą poliwęglanową.
Najnowszy model z popularnej serii Ring-Pull™ charakteryzuje się wytrzymałymi
punktami do przysiadania, które można łatwo usunąć na zasadzie zatrzasku.
Dno i wszystkie elementy można rozmontować bez użycia narzędzi, oczyścić i
tak samo łatwo ponownie złożyć. Doskonale nadaje się do trwałego utrzymania
higieny w miejscu dokarmiania przy minimalnym nakładzie pracy.
W zestawie: Karmniki dostarczane są w trzech rozmiarach i na życzenie
z opcjonalną miską na karmę (stronie 78).
Materiał: Nierdzewne części metalowe (pomalowane na zielono lub srebrny)
z rurą poliwęglanową odporną na działanie promieni UV.
Odpowiednia karma: Ziarna słonecznika i mieszanki do kolumn.
Dostawa bez karmy.
V

Rys. 1: Ring-Pull Click™ midi srebrny

» Karmnik kolumnowy „Ring-Pull Click™” - srebrny (rys. 1)
Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 51 cm*. Pojemność: 1,0 l. Nr kat. 00 536/6
» Karmnik kolumnowy „Ring-Pull Click™” - srebrny (rys. 2)
Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 71 cm*. Pojemność: 1,5 l. Nr kat. 00 537/3
» Karmnik kolumnowy „Ring-Pull Click™” - zielony (rys. 5)
Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 33 cm*. Pojemność: 0,5 l Nr kat. 00 585/4
» Karmnik kolumnowy „Ring-Pull Click™” - zielony (rys. 3)
Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 51 cm*. Pojemność: 1,0 l Nr kat. 00 586/1
» Karmnik kolumnowy „Ring-Pull Click™” - zielony (rys. 4)
Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 71 cm*. Pojemność: 1,5 l Nr kat. 00 587/8

V

(*Wysokość z pałąka)

Rys. 2:
mini

V

Rys. 3:
midi

Odpowiednie wyposażenie, np.
» miska na karmę
znajduje się na stronie 78.
V
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» KARMNIKI KOLUMNOWE DO ORZECHÓW „RING-PULL CLICK™”

metalowy

» Karmnik kolumnowy Classic „Peanuts – zielony” mały, do zawieszania (rys. 1)
Metalowy dozownik orzechów z oplotem kratkowym ze stali szlachetnej na orzechy lub
mieszanki orzechów. Nierdzewna kratka o specjalnej wielkości oczek pozwala ptakom na
w pełni bezpieczne dziobanie zawartości bez ryzyka urazu dzioba. Ze zdejmowanym daszkiem
metalowym, lakierowanym na zielono. Dostawa bez karmy.
Wymiar: l 6,5 cm. Wysokość: 33 cm (z pałąka). Pojemność: 0,5 l Nr kat. 00 572/4
» Karmnik kolumnowy Classic „Peanuts – zielony” duży, do zawieszania (rys. 2)
Metalowy dozownik orzechów z oplotem kratkowym ze stali szlachetnej na orzechy lub mieszanki orzechów.
O powiększonej pojemności napełniania. Nierdzewna kratka pozwala ptakom na w pełni bezpieczne dziobanie
zawartości bez ryzyka urazu dzioba. Segment dna również metalowy, lakierowany na zielono. Dostawa bez karmy.
Wymiar: l 6,5 cm. Wysokość: 51 cm (z pałąka). Pojemność: 1,2 l Nr kat. 00 573/1
V

Rys. 1:
little

V

Rys. 2:
big

Opcjonalne » wyposażenie patrz strona 78.

» KARMNIK KOLUMNOWY „BIG EASY™”

metalowy

Wysokiej jakości karmnik kolumnowy z aluminium z rurą poliwęglanową. Proste i szybkie czyszczenie dzięki
opatentowanej konstrukcji. Wszystkie elementy można rozmontować bez użycia narzędzi, oczyścić i tak samo łatwo
ponownie złożyć – dziecinnie proste. Doskonale nadaje się do trwałego utrzymania higieny w miejscu dokarmiania
przy minimalnym nakładzie pracy. Niniejszy karmnik kolumnowy nie jest przeznaczony do mocowania pręta. Nie ma
możliwości zamontowania opcjonalnego talerzyka do karmienia.
Odpowiednia karma: nasiona słonecznika i mieszanki do kolumn. Dostawa bez karmy.
» Karmin kolumnowy „Big Easy” 6 punkty poboru karmy
Wymiar: l 8 cm. Wysokość: 45 cm. Pojemność: 2,2 l.   Nr kat. 00 804/6

Odpowiednie wyposażenie, np.
» miska na karmę „Big Easy”
znajduje się na stronie 78.

» KARMNIK W KSZTAŁCIE LAMPY

tworzywo sztuczne

Karmnik o ładnym kształcie i łatwy do napełniania wykonany z trwałego
tworzywa sztucznego. Do zawieszania. Dach można odblokować przez obrót
i zdjąć. Dzięki temu urządzenie jest łatwe w czyszczeniu i napełnianiu.
Dostawa bez karmy.
Kolor: zielony.
Pojemność: 1 litr (dostawa bez karmy).
Nr kat. 00 800/8
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Karmniki kolumnowe generacji „Birdlover™” i „The One™” są dostępne w różnych wersjach: jako dozowniki ziaren lub orzechów.
Wykonane są one z najlepszej jakości tworzywa sztucznego, dzięki czemu zachowują odporność na zimno i pękanie, aby nawet przy chłodnej pogodzie
zapewnić nienaganne działanie i dużą trwałość. Dzięki zdejmowanej pokrywie zabezpieczonej przed zgubieniem karmniki kolumnowe można bardzo łatwo
uzupełniać i czyścić. Alternatywnie można zastosować także specjalny pręt uchwytowy (opcjonalne akcesoria, patrz strona 78), aby swobodnie ustawić
dozownik karmy. Zamocowanie odbywa się za pomocą gwintu u dołu kolumny. Dzięki rozmieszczeniu wolnostojącemu przy stosowaniu pręta kolumny są
odporne także na koty. Odpowiednią karmę należy zamawiać dodatkowo, patrz strona 82/83.

» KARMNIK KOLUMNOWY „BIRDLOVER™”

tworzywo sztuczne

» Karmnik kolumnowy „Little” na orzechy
Dozownik orzechów z oplotem kratkowym ze stali szlachetnej na orzechy lub mieszankę orzechów do zawieszania na
zintegrowanym pałąku z drutu. Oplot z drutu nierdzewnego o specjalnej wielkości oczek pozwala ptakom na w pełni
bezpieczne dziobanie zawartości bez ryzyka urazu dzioba. Dostawa bez karmy.
Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 33 cm (z pałąka). Pojemność: 0,5 l Kolor: zielony. Nr kat. 00 856/5

» KARMNIK KOLUMNOWY „THE ONE™”

V

tworzywo sztuczne

» Karmnik kolumnowy „The One™” na mieszankę ziaren
Karmniki kolumnowe z rurą poliwęglanową, punktami obserwacyjnymi, dnem i pokrywą z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego oraz pałąkiem drucianym do zawieszania. Bardzo proste i szybkie czyszczenie dzięki opatentowanemu
systemowi Ring-Pull. Wystarczy po prostu zdjąć dno, wyciągnąć trzpień z tworzywa sztucznego, aby wyjąć i wszystkie
części bez używania narzędzi. Karmnik najbardziej nadaje się do zapewnienia trwałej higieny w miejscu dokarmiania.
Odpowiednia karma: Ziarna słonecznika, mieszanki ziarnowe. Dostawa bez karmy.s
„The One™” mini Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 32 cm*. Pojemność: 0,5 l Kolor: zielony. Nr kat. 00 540/3
„The One™” midi Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 50 cm*. Pojemność: 1,0 l Kolor: zielony. Nr kat. 00 538/0
„The One™” maxi Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 70 cm*. Pojemność: 1,5 l Kolor: zielony. Nr kat. 00 539/7

Rys. 1:
mini

* Wysokość z pałąka

V

Rys. 2:
midi

V

Rys. 3:
maxi

» KARMNIK KOLUMNOWY „GET SET GO™”

tworzywo sztuczne

» Karmnik kolumnowy „GET SET GO” do karmy ziarnistej (rys. 1)
Karmnik kolumnowy z tworzywa sztucznego na ziarna słonecznikowe i mieszanki ziaren. Do zawieszania na
zintegrowanym pałąku drucianym. Możliwość zdjęcia dna w celu łatwiejszego czyszczenia. Dostawa bez karmy.
Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 32 cm (z pałąka). Pojemność: 0,5 l Kolor: zielony.
Nr kat. 00 842/8

V

Rys. 1:
do karmy
ziarnistej
V
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Rys. 2:
na orzechy

» Karmnik kolumnowy „GET SET GO” na orzechy (rys. 2)
Dozownik orzechów w plastyku. Możliwość zdjęcia dna w celu łatwiejszego czyszczenia. Odpowiedni do orzeszków
ziemnych. Dostawa bez karmy.
Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 32 cm (z pałąka). Pojemność: 0,5 l Kolor: czerwony.
Nr kat. 00 843/5
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» KARMNIK KOLUMNOWY NA DROBNE NASIONA

tworzywo sztuczne

» Karmniki kolumnowe na specjalną karmę dla zięb (strona 83), nie nadają się do mieszanek ziarnowych!
Karmnik z rurą poliwęglanową i pałąkiem drucianym do zawieszania.
Z 6 punktami poboru karmy dla zięb, częściowo dla sikorek i wróbli.
Dostawa bez karmy.
Wymiar: l 6 cm. Wysokość: 51 cm (z pałąka). Pojemność: 0,9 l.
Nr kat. 00 561/8

» KARMNIKI NA KNEDLE
» Karmnik pierścieniowy na knedle dla sikorek
Na 10 – 11 knedli dla sikorek bez siatki (do maks. rednicy l 65 mm).
Karmnik może być wykorzystywany do dokarmiania dzikich ptaków przez cały rok.
Pierścień jest zabezpieczony przed korozją i nie ma ryzyka zranienia ptaków.
Dostawa bez karmy.
Wymiary: szer. 25 x wys. 25 x gł. 8 cm.
Materiał: Metal, lakierowany na czarno.
Nr kat. 00 846/6

» Karmnik koszowy na knedle dla sikorek
Na maksymalnie 3 knedle dla sikorek bez siatki.
Karmnik koszowy na knedle dla sikorek łatwo się napełnia i zapewnia ptakom możliwość
przysiadania. Polecamy ten typ zawieszania knedli dla sikorek bez siatki, dzięki czemu
nie ma ryzyka zranienia ptaków i nie ma odpadów opakowaniowych. Dostawa bez karmy.
Wymiary: l 7 x wys. 18,5 cm.
Materiał: Metal, lakierowany na czarno.
Nr kat. 00 857/2

» Karmnik koszowy na olbrzymie knedle
Wymiary: l 11 x wys. 11 cm
Materiał: Metal, lakierowany na czarno.
Nr kat. 00 579/3
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» KARMNIKI NA KNEDLE I CIASTECZKA
» Karmniki kolumnowe na knedle dla sikorek
Nowy model dostępny jest w dwóch rozmiarach, dla maksymalnie trzech lub sześciu knedli o maksymalnej średnicy
około 6 cm. Celowo zalecamy stosowanie knedli bez plastikowych siatek, gdyż siatki stwarzają duże ryzyko zranienia
ptaków i dzikich zwierząt. Zdejmowana pokrywa sprawia, że napełnianie i czyszczenie karmników kolumnowych jest
bardzo łatwe. Zawieszenie na zintegrowanym uchwycie mocującym. Dostawa bez knedli.
Nowość w dwóch rozmiarach – dostępna od jesieni 2022 r.!
Kolor: zielony. Pojemność: Pasuje na 3 knedle dla sikorek. Wymiar: l 7,3 cm. Wys.: 33 cm*. Nr kat. 00 858/9
Kolor: zielony. Pojemność: Pasuje na 6 knedle dla sikorek. Wymiar: l 7,3 cm. Wys.: 51 cm*. Nr kat. 00 860/2
* Wysokość z pałąka
Nowy model różni się od wizerunku produktu
i ma być dostępny od września 2022 r.

» Karmnik sprężynowy na knedle dla sikorek
Karmnik sprężynowy wykonany z drutu ze stali sprężynowej można łatwo napełniać. Wystarczy
po prostu rozciągnąć na środku zwoje sprężyny na tyle, aby można było w nie wetknąć knedle.
Po napełnieniu stal sprężynowa powraca do kształtu wyjściowego. Do środka można bez
problemu włożyć dwa-trzy knedle, a nawet owoce.
(Wysyłka bez knedli, patrz strona 80).
Materiał: Stal sprężynowa, odporna na czynniki atmosferyczne, lakierowana na zielono.
Nr kat. 00 847/3

» Karmnik koszowy na duże knedle
Karmnik koszowy doskonale nadaje się do tego, by większe knedle, jak np. knedle SCHWEGLER
o numerze katalogowym 00 845/9, zawieszać w sposób przyjazny dla środowiska. Można
go używać wielokrotnie, co zapewnia oszczędność opakowania. Jednocześnie unika się
zaplątywania się ptaków, co zdarza się w przypadku siatek.
Materiał: Kosz metalowy malowany na zielono. Wymiar: l 10,5 cm. Wysokość: 8 cm.
Nr kat. 00 849/7

» Kosz druciany na ciasteczka
Ciasteczka do dokarmiania są wysoko cenione przez naszych skrzydlatych przyjaciół
ze względu na wysoki udział dodatków energetycznych. Te mieszanki karmy i tłuszczu
są jednymi z najcenniejszych, dostępnych na rynku tego typu produktów. Mając do
dyspozycji cztery indywidualne receptury, można dokładnie trafić w gust i upodobania
mieszkańców ogrodu.
Pakowane pojedynczo ciasteczka należy wyjąć z opakowania i włożyć do kosza.
Odpowiednie ciasteczka do dokarmiania znajdą Państwo na stronie 81.
Kosz na 1 ciasteczko Nr kat. 00 574/8
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» KARMNIKI NA KNEDLE NA MASŁO ORZECHOWE

V

Rys. 1

V

Rys. 2

» Karmnik Flutter-Butter na pojemniki z masłem orzechowym
i kapsułki Flutter-Butter (Rys. 1)
Ten innowacyjny model stacji dokarmiania masłem orzechowym oraz czystość
obsługi stwarzają nową możliwość karmienia ptaków w naszym ogrodzie.
W uchwyt należy wkręcić szklany pojemnik Flutter Butter Fruity lub Flutter Butter
Buggy (patrz strona 81) i gotowe. Pojemniki z karmą należy zamawiać osobno,
nie mieszczą się one w zakresie dostawy. Stację można zawieszać na dowolnym
łańcuszku lub opcjonalnie przykręcić tyłem do ściany itp.
Do 330 g szklanek Flutter butter lub 170 g strąków.
Szerokość: 15 cm. Wysokość: 12 cm.
Zakres dostawy: karmnik bez pojemników z masłem orzechowym.
Nr kat. 00 544/1
» Przykręcany adapter do kapsułek Flutter-Butter (rys. 2)
Do mocowania np. na drewnianych ścianach,
płotach itp. w celu zamontowania karmnika
(patrz rys. 3). Po przykręceniu uchwytu
kapsułki F lutter-Butter (patrz strona 81)
można przymocować od spodu za pomocą
gwintu do uchwytu. Uchwyt nie nadaje się do
pojemników z masłem orzechowym.
Zakres dostawy: Uchwyt przykręcany (opakowanie = 2 sztuki) bez karmy.
Nr kat. 547/2

V

Rys. 3

» Wyposażenie: Odpowiednie pojemniki z karmą i kapsułki patrz str. 81.

» OKIENNAMISKA DO DOKARMIANIA „I LOVE ROBINS”

Ptaki żywiące się miękką karmą

Ten mały talerzyk na karmę umożliwia znakomitą obserwację przy oknie ptaków,
które przylatują na posiłek. Proste mocowanie na oknie za pomocą przyssawek.
(Dostawa bez karmy). Optymalne mocowanie na dolnej krawędzi szyby, aby np.
kosy mogły siadać na gzymsie i dziobać karmę z miski. W przypadku częstszego pojawiania się gołębi, miskę można umieścić wyżej na oknie, aby uniknąć
przesiadywania na gzymsie. Opcjonalnie talerzyk można też wyposażyć w daszek
chroniący przed opadami atmosferycznymi. Nadaje się do specjalnej karmy
„I Love Robins”, dla ptaków żywiących się karmą miękką (strona 81).
Materiał: Przezroczyste tworzywo sztuczne.
Wymiary: szer. 12 cm x wys. 3,5 cm x gł. 11 cm.
Nr kat. 00 548/9

» DASZEK NA MISECZKĘ OKIENNĄ DO DOKARMIANIA „I LOVE ROBINS”
Daszek ten można zamocować opcjonalnie na miseczce okiennej, aby zapewnić lepszą
ochronę przed warunkami pogodowymi. Daszek mocowany jest na szybie za pomocą
przyssawek ok. 10 cm nad miseczką.
Materiał: Przezroczyste tworzywo sztuczne.
Wymiary: szer. 18 cm x wys. 4 cm x gł. 14 cm.
Nr kat. 00549/6
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» AKCESORIA DO KARMNIKÓW KOLUMNOWYCH
» Lej do karmników (wielki)
Lej do pobierania mieszanek karmy z większych opakowań, np. toreb lub zbiorników. Karmę
czerpie się szerokim końcem. Następnie napełnianie odbywa się łatwo i szybko, tak jak
lejkiem, tzn. przez cieńszy koniec karmnika kolumnowego, bez rozsypywania karmy wokół.
Materiał: Przezroczyste, odporne na warunki pogodowe tworzywo sztuczne.
Pojemność: ok. 1,8 l.
Nr kat. 00 512/0
» Hak spiralny
W pobliżu nie mają Państwo odpowiedniego drzewa, aby zawiesić karmnik
kolumnowego itp.? To nie problem. Za pomocą haka do zawieszania można
zamocować karmniki kolumnowe na dowolnym drążku, poręczy itp. w sposób
możliwie interesujący dla ptaków. Hak da się zamocować na każdym drążku o
średnicy ok. 2 cm. Materiał: Stal sprężynowa malowana proszkowo.
Kolor: Zielony Wymiary: 40 cm. Ciężar: 0,16 kg. W zestawie: 1x hak do
zawieszania. (Dostawa odbywa się bez karmnika kolumnowego, pręta itd.)
Nr kat. 00 841/1
» Miska na karmę (mała) do karmników kolumnowych
Tej miski można używać w prawie wszystkich karmnikach kolumnowych. Należy przykręcić ją od dołu do kolumn
przy użyciu załączonej śruby z tworzywa sztucznego, aby zapobiec w ten sposób spadaniu karmy na ziemię. Należy
pamiętać o utrzymaniu czystości i ewentualnie od czasu do czasu umyć gorącą wodą. Materiał: Przezroczyste tworzywo
sztuczne. Wyjątek: Nie do „Classic maxi” + „Classic ultra” + „Big Easy”. Wymiar: l 21 cm.
Nr kat. 00 806/0
» Miska na karmę (duża) do karmników kolumnowych
Miseczka ta może być używana we wszystkich karmnikach kolumnowych (oprócz karmnika „Big Easy”). Należy przykręcić
ją od dołu do kolumn przy użyciu załączonej śruby z tworzywa sztucznego, aby zapobiec w ten sposób spadaniu karmy na
ziemię. Należy pamiętać o utrzymaniu czystości i ewentualnie od czasu do czasu umyć gorącą wodą.
Materiał: Przezroczyste tworzywo sztuczne. Wyjątek: Nie do „Big Easy”. Wymiar: l 27 cm.
Nr kat. 00 588/5
» Miska na karmę (duża) „Big Easy”
Miska na karmę specjalnie do karmnika kolumnowego „Big Easy”. Miska zapobiega spadaniu karmy na ziemię.
Należy zwracać uwagę na czystość i od czasu do czasu czyścić miskę gorącą wodą.
Materiał: Przezroczysty plastik. Wymiary: l 28 cm.
Nr kat. 00 803/9
» Przystawka do przysiadania nadaje się do karmników kolumnowych z grzędami w celu zwiększenia powierzchni
do przysiadania. W ten sposób zapewnia się ptakom pewne trzymanie, a zwiększony zakres ruchu pomaga w wykrywaniu
drapieżników. Wystarczy nałożyć – gotowe.
Nr kat. 00 589/2 (opakowanie = 4 sztuki)
» Pręt do karmników kolumnowych
Ten 3-częściowy pręt pozwala na ustawienie karmników kolumnowych typu Birdlover™, Ring-Pull™, The One™,
Big Easy™ i karmników w kształcie lampy w dowolnym miejscu. Pręt należy złożyć i wbić ostrzem w ziemię.
Dzięki dołączonym adapterom śrubowym karmniki kolumnowe można wkręcić na pręt. Z wyjątkiem karmnika
kolumnowego Big Easy™: jest on po prostu nasadzany bez adaptera śrubowego. 3 lata gwarancji.
Materiał: Stal, malowana proszkowo. Wysokość: 1,73 m. Kolor: Zielony.
Nr kat. 00 807/7
» Hak gwintowany do karmników kolumnowych
Ten wykonany z tworzywa sztucznego hak nadaje się optymalnie do zawieszania knedli dla sikorek itp. tuż pod
karmnikiem kolumnowym. Dna karmników kolumnowych „Birdlover” i „Ring-Pull Pro” posiada gwintowane oprawki,
w które można łatwo wkręcać „haki do zawieszania”. W ten sposób znacznie zwiększa się użyteczność karmników.
Działa również z miską na karmę.
Nr kat. 00 859/6 (opakowanie = 2 sztuki)
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Silos na karmę

Duże karmniki firmy SCHWEGLER („silosy”) pozwalają na korzystanie z nich przez dłuższy okres czasu bez dosypywania karmy. Może to być korzystne
w przypadku dłuższej nieobecności lub częstych odwiedzin przez ptaki, ponieważ zadaniem stanowisk dokarmiania jest zapewnienie równomiernego
zaopatrzenia w karmę również podczas śniegu i mrozu. Dodatkowo minimalizuje się spory miedzy zwierzętami, ponieważ mogą one spożywać karmę
w różnych miejscach bez konieczności wyjmowania karmy w ścisku we względnie małym miejscu. Sposób budowy silosu zapobiega ponadto zanieczyszczaniu
karmy ptasimi odchodami, a tym samym utrudnia szerzenie się zarazków, wywołujących niebezpieczne choroby, np. salmonelloza (paratyfus), co mogłoby
prowadzić do śmierci naszych skrzydlatych podopiecznych.

» SILOS NA KARMĘ MIĘKKĄ DO DOKARMIANIA PRZEZ DNO
Silos gruntowy z betonu strużkowego SCHWEGLER został zaprojektowany specjalnie dla ptaków żerujących na ziemi,
takich jak rudzik, trznadel, pokrzywnica, kos itd. Gatunków tych z reguły nie spotkamy bezpośrednio przy karmnikach
zawieszonych czy wystających z ziemi, które są przeznaczone dla ptaków żywiących się ziarnem, ponieważ ptaki te
chętnie zbierają swoje pożywienie z ziemi. Mówi się również, że gatunki te żywią się „karmą miękką”. Silos na karmę
miękką cechuje się bardzo dużą stabilnością i nieskomplikowaną obsługą. Czyszczenie i uzupełnianie odbywa się
bardzo łatwo poprzez zdjęcie dachu.
Miejsce ustawienia: Miejsca chronione m.in. w oraz przy zaroślach, pod drzewami i krzewami, pod stołem
ogrodowym itd.
Odpowiednia karma: Dla wyżej wymienionych gatunków zaleca się stosowanie karmy miękkiej, np. zgniecionych
płatków owsianych z suszonymi jagodami leśnymi, rodzynkami i koryntkami, drobno pokrojonych owoców oraz
ewentualnie suszonego mięsa. Raczej nie należy stosować ziaren słonecznikowych. Ewentualnie można też wybrać
opracowaną przez nas specjalnie do silosów karmę tłustą, patrz strona 83, nr kat. 00 258/7.
Materiał: Beton strużkowy SCHWEGLER, odporny na warunki pogodowe. Wymiary: szer. 32 x wys. 31 x gł. 32 cm.
Pojemność: 9 l (dostawa bez karmy). Kolor: Oliwkowo-zielony. Ciężar: ok. 12 kg (bez karmy).
Nr kat. 00 237/2

» SILOS NA KARMĘ nr 8
Okrągły silos na karmę wykonany z białego tworzywa termoplastycznego o bardzo dużej pojemności, np. do dokarmiania
profesjonalnego. Dzięki punktom wyjmowania pokarmu, ułożonym wokół na jednej płaszczyźnie ptaki nie kłócą się
i z reguły nie ma przepychają.
Napełnianie odbywa się w prosty sposób przez wyjęcie uszka do zawieszania wykonanego z ocynkowanego drutu
metalowego i zdjęcie całego dachu. W ten sposób możliwe jest także szybkie czyszczenie. Urządzenie sprawdza się
w naszej ofercie od kilkudziesięciu lat. Podstawa posiada ciężarek, aby także w stanie (pół)pustym zapewnić bezpieczne
zawieszenie bez silnych ruchów.
Zalecamy napełnianie wyłącznie mieszankami ziarna słonecznikowego. Karma tłusta i orzeszki ziemne słabiej nadają się.
Do tego rodzaju pożywienia dostępne są specjalne karmniki.
Odpowiednią karmę znajdą Państwo na stronie 82, np. nr kat. 00 575/5, 00 581/6 lub 00 580/9.
W zestawie: Silos bez karmy, z metalową pętelką do zawieszania. 7 punktów poboru karmy.
Materiał: Tworzywo sztuczne. Kolor: Obudowa biała, dach czarny.
Wymiary zewnętrzne: l 36 cm x wys. 32 cm, plus pętelka do zawieszania.
Pojemność: 13 l (dostawa bez karmy). Ciężar: ok. 3,5 kg (bez karmy). Nr kat. 00 235/8

» SILOS NA KARMĘ nr 9
Okrągły silos na karmę z tworzywa sztucznego. Dzięki punktom wyjmowania pokarmu, ułożonym wokół na jednej
płaszczyźnie ptaki sporadycznie kłócą się ze sobą. Napełnianie odbywa się w prosty sposób przez wyjęcie uszka do
zawieszania wykonanego z ocynkowanego drutu metalowego i zdjęcie całego dachu. W ten sposób możliwe jest także
szybkie czyszczenie. Urządzenie sprawdza się w naszej ofercie od kilkudziesięciu lat. Podstawa posiada ciężarek, aby
także w stanie (pół)pustym zapewnić bezpieczne zawieszenie bez silnych ruchów. Zalecamy napełnianie wyłącznie
mieszankami ziarna słonecznikowego. Karma tłusta i orzeszki ziemne słabiej nadają się. Do tego rodzaju pożywienia
dostępne są specjalne karmniki.
Odpowiednią karmę znajdą Państwo na stronie 82, np. nr kat. 00 575/5, 00 581/6 lub 00 580/9.
W zestawie: Silos bez karmy, z metalową pętelką do zawieszania. 7 punktów poboru karmy.
Materiał: Tworzywo sztuczne. Kolor: Obudowa biała, dach czarny.
Wymiary zewnętrzne: l 29 cm x wys. 32 cm plus pętelka do zawieszania.
Pojemność: 9 l (dostawa bez karmy). Ciężar: ok. 2 kg (bez karmy). Nr kat. 00 236/5
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Odpowiednie karmniki do knedli
można znaleźć na stronach 75 + 76

Karma letnia/zimowa

» KARMA LETNIA / ZIMOWA
Karmę zimową i całoroczną można kupować w firmie SCHWEGLER przez cały rok. Stosujemy przy tym tylko składniki wysokiej jakości, bez sztucznego
„wzdymania” bezwartościowymi wypełniaczami. Zarówno nasza karma, jak i knedle są kontrolowane pod kątem nasion ambrozji bylicolistnej. Szczególnie
w przypadku knedli dla sikorek i ciasteczek dbamy o to, by nie używać żadnych siatek. Przyczyny są zrozumiałe. Ptaki mogą łatwo się w nich zaplątać, ponieważ
puste siatki często pozostają w przyrodzie i oprócz tego, że są elementem obcym, stanowią zagrożenie dla ptaków i ssaków (np. jeży). Do prawidłowego
dokarmiania posiadamy w sprzedaży urządzenia wielokrotnego użytku (kosze, sprężyny, dozowniki, patrz str. 76).
Którą karmę należy wybrać dla poszczególnych gatunków ptaków? Ogólnie rzecz biorąc należy wyróżnić …
ptaki jedzące ziarna np. sikorki (modraszka, uboga, sosnówka, czubatka), wróblowate (wróbel, mazurek), zięby (zwyczajna,
dzwoniec, czyżyk, szczygieł, grubodziób), gil. Ptaki te żywią się wszelkiego rodzaju nasionami, których skorupy są w stanie rozbić
dziobami, np. ziarna słonecznika, konopi, gryki, ale też płatki owsiane.
Odpowiednie są karmy oznaczone słonecznikiem.
ptaki jedzące karmę miękką np. kosy, rudziki, drozdy, szpaki, strzyżyki, pokrzywnice, kowaliki, dzięcioły żywią się
przeważnie jagodami, owocami, rodzynkami, płatkami owsianymi, mielonymi lub kruszonymi orzechami niesolonymi, owadami,
stworzeniami miękkimi, które są w stanie zjadać swoimi zgrabnymi, ostrymi dziobami.
Należy wybierać karmy oznaczone jagodą.

» Knedle dla sikorek do dokarmiania zimą
Wysokiej jakości knedle są wykonywane ręcznie, dlatego wyróżniają się odpowiednią dla ptaków luźną i lekką konsystencją.
Mocowanie: Zawieszać w miejscach chronionych przed deszczem, np. pod występami dachu.
Skład: Wysokiej jakości mieszanka płatków owsianych i pszennych, nasion słonecznika, olejów i tłuszczów, orzechów,
nasion, orzeszków ziemnych i substancji mineralnych, np. dla modraszki, sikorki ubogiej, sosnówki, czubatki, kowalika,
zięby zwyczajnej, dzwońca, jera, gila, czyżyka itd.
Zawartość: 6 sztuk po 100 g na tackę – wysyłka bez siatki szkodliwej dla ptaków.
Nr kat. 00 850/3
» Knedle dla sikorek do dokarmiania całorocznego
Ten „Allrounder” może być stosowany do dokarmiania ptaków przez cały rok.
Mocowanie: Zawieszać w miejscach chronionych przed deszczem, np. pod występami dachu.
Skład: Ta wyjątkowa przekąska jest bardzo energetyczna – dzięki zawartości prawdziwych, jasnych płatków owsianych
i pszennych, olejów i tłuszczów, orzechów oraz wielu składników mineralnych, ważnych dla budowy kości i tworzenia
się skorupki jaj. Knedel ten jest więc idealnym uzupełnieniem pożywienia dla ptasich rodziców w czasie wychowywania
swoich młodych, np. dla sikorek (modraszka, bogatka, uboga, sosnówka i czubatka), kowalika, zięby, dzwońca i jera,
gila, czyżyka itd.
Zawartość: 6 sztuk po 100 g na tackę – wysyłka bez siatki szkodliwej dla ptaków.
Nr kat. 00 853/4
» Knedel-gigant do dokarmiania zimą
Oryginalny knedel-gigant firmy SCHWEGLER nadaje się do dokarmiania dzikich ptaków zimą.
Dzięki dużej objętości czas jedzenia jest znacznie dłuższy niż w przypadku knedli standardowych.
Pasuje wyłącznie do kosza na stronie 75 oraz 76 (nr kat. 00 579/3 oraz 00 849/7).
Mocowanie: Zawieszać w miejscach chronionych przed deszczem, np. pod występami dachu.
Skład: Ziarna słonecznika, płatki zbożowe, oleje i tłuszcze, orzechy, tłuszcz naturalny, orzeszki ziemne, substancje mineralne.
Zawartość: 500 g, pakowane pojedynczo w folię. Wysyłka bez siatki szkodliwej dla ptaków.
Nr kat. 00 845/9
» Knedle dla sikorek z tłuszczem owadów
Przyjazne dla środowiska i oszczędzające zasoby dzięki produkcji z tłuszczu larw owadów
(np. hermetia illucens). Odpowiada to naturalnej diecie ptaków.
Mocowanie: W miarę możliwości wieszać w miejscu zabezpieczonym przed deszczem np. pod okapem.
Skład: Ziarna, oleje, tłuszcze, nasiona, orzechy, jagody, minerały.
Zawartość: 45 sztuk bez siatki szkodliwej dla ptaków (4 kg).
Nr kat. 00 848/0
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Karma letnia/zimowa

» KARMA LETNIA / ZIMOWA
» Ciasteczka do dokarmiania zimą
Ciasteczka są wysoko cenione przez ptaki ze względu na duży udział składników energetycznych. Te
mieszanki karmy i tłuszczu są jednymi z najcenniejszych, dostępnych na rynku tego typu produktów.
Ciasteczka są wysyłane pojedynczych opakowaniach, co pełni ważną zaletę w optymalizacji przechowywania
i trwałości. Każde ciasteczko wkłada się do dostępnego oddzielnie kosza drucianego (patrz strona 76),
z którego ptaki mogą do woli czerpać pożywienie. Mając do dyspozycji cztery indywidualne receptury, można
dokładnie trafić w gust i upodobania mieszkańców ogrodu.
» High Energy Cake na bazie wegetariańskiej lość: 340 g. Nr kat. 00 555/7
Skład: Ziarna słonecznika, proso i kilka rodzajów zbóż. Na bazie wegetariańskiej.
» Peanut Butter Cake z łojem wołowym NOWA RECEPTURA lość: 340 g. Nr kat. 00 559/5
Skład: Rozdrobnione orzeszki ziemne i masło orzechowe.
» Insect Cake z łojem wołowym NOWA RECEPTURA lość: 340 g. Nr kat. 00 557/1
Skład: Suszone owady i mączniki.
» Raisins & Nuts Cake z łojem wołowym NOWA RECEPTURA lość: 340 g. Nr kat. 00 554/0
Skład: Rodzynki, proso, rozdrobnione zboża i orzeszki ziemne.
Tłuszcze mają bardzo niską temperaturę topnienia,
dlatego ciasteczka i masło orzechowe najlepiej stosować
tylko zimą, nie podczas upałów.

» Karma dla rudzików „I love Robins”
Specjalna karma z miodem dla dodatkowej porcji protein i energii. Znakomita do dokarmiania całorocznego.
Nadaje się jako karma do rozsypywania. „I love Robins” zawiera aromatyczną mieszankę protein i energii
z owocami, krewetkami, owadami i miodem, której rudziki nie są w stanie się oprzeć. Ale nie tylko one lubią tę
karmę, lecz wszystkie ptaki żywiące się karmą miękką, jak np. kos, drozd, strzyżyk, pokrzywnica, kowalik itd., które
w pożywieniu preferują owoce i owady. „I love Robins” została opracowana nie tylko jako karma dla dzikich ptaków,
lecz specjalnie dla gatunków żywiących się karmą miękką. Jeżeli zdobywają one pokarm w ziemi, to karma nadaje
się do rozsypywania lub do specjalnych misek. Napełnianie karmników kolumnowych nie ma sensu, ponieważ
dochodziłoby do aglutynacji karmy specjalnej. Specjalne talerzyki do karmy, patrz strona 77. Ilość: 500 g.
Nr kat. 00563/2

» Masło orzechowe Flutter-Butter do dokarmiania zimą
Masło orzechowe Flutter-Butter w szklanym pojemniku z przeznaczeniem do
dokarmiania jest dostępne w dwóch liniach smakowych. „Fruity z owocami” i „Buggy
z mącznikami”. Masło orzechowe do spożycia przez ludzi jest solone i nie nadaje się
dla ptaków. Specjalne masło orzechowe Flutter-Butter zawiera nie więcej niż 2 mg/100
g soli i jest upragnioną, bogatą karmą dla ptaków ogrodowych. Czyste przechowywanie
w zakręcanym słoiczku, łatwe umieszczanie na stanowisku dokarmiania (strona 77).
Nr kat. 00 545/8 Flutter-Butter Fruity 330 g
Nr kat. 00 546/5 Flutter-Butter Buggy 330 g

V

Kompatybilne z karmnikiem
na masło orzechowe

» Kapsułki Flutter-Butter
Masło orzechowe Flutter-Butter jest także dostępne w
zestawach pojemników z tworzywa sztucznego. Kompatybilne
ze wszystkimi uchwytami Flutter-Butter (patrz strona 77).
Pojemniki wielokrotnego użytku.
Nr kat. 00 541/0 Zestaw 3 kapsułek Fruity po 170 g
Nr kat. 00 542/7 Zestaw 3 kapsułek Buggy po 170 g
V

Kompatybilne z karmnikiem na
masło orzechowe oraz adapter
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» ZIARNA I MIESZANKI ZIARNOWE DO KARMNIKÓW KOLUMNOWYCH I SILOSÓW
Karma całoroczna »Mieszanka ziarnowa „Spezial-Mix”
Mieszanka ta jest specjalną karmą dla ptaków. Jej skład została sprawdzony
naukowo. Można ją stosować przez cały rok. W jej składzie znajdują się
ę m.in. pożywne ziarna czarnego, paskowanego i łuskanego słonecznika.
Karma ta nadaje się do wszystkich karmników kolumnowych firmy
SCHWEGLER i silosów.
Ilość: 4 kg w papierowej torbie.
Nr kat. 00 575/5

Karma całoroczna »Mieszanka ziaren Premium „Komplett-Mix”
Oleisty słonecznik łuskany, energetyczne orzeszki ziemne, nasiona konopi
(o wielu nienasyconych kwasach tłuszczowych), prawdziwe jasne płatki
owsiane o dużej wartości odżywczej, smakowite rodzynki. Cenne substancje
mineralne do budowy kośćca i tworzenia skorupek jaj. Nadaje się do
wszystkich karmników kolumnowych firmy SCHWEGLER i silosów.
Ilość: 5 kg w wiaderku.
Nr kat. 00 581/6

Karma całoroczna »Mieszanka Futtermix bez łusek
Zjadana bez zostawiania resztek i jakichkolwiek pozostałości na ziemi, złożona
wyłącznie z naturalnych surowców najwyższej jakości. Nadaje się do dokarmiania
całorocznego ptaków żywiących się ziarnami i karmą miękką, jak sikorki, czyżyk,
kowalik, gil, rudzik, dzwoniec, pokrzywnica, kos, strzyżyk, dzięcioł.
Skład: Ziarna słonecznikowe, ziarna orzeszków ziemnych, kanar, płatki pszenne,
owsiane paszowe, nasiona prosa, olej jadalny, sułtanki paszowe.
Ilość: 6 kg w wiaderku.
Nr kat. 00 577/9

Karma całoroczna »Ziarna czarnego słonecznika
Karma ta składa się wyłącznie z ziaren czarnego słonecznika, szczególnie
cenionego przez ptaki ze względu na wysoki udział tłuszczu. Karma nie zatyka
karmników kolumnowych oraz jest nadzwyczaj dobrze przyjmowana przez ptaki.
Znakomita jakość! Dostawa w workach 12,5 kg, dzięki czemu można ją łatwo
podawać ptakom przy rozsądnych nakładach na opakowanie. Karma ta nadaje
się do wszystkich karmników kolumnowych firmy SCHWEGLER i silosów.
Ilość: 12,5 kg w papierowej torbie.
Nr kat. 00 580/9

Karma całoroczna – pestki słonecznika pasiaste
Pestki słonecznika są chętnie zjadane przez dzikie ptaki. Dzikie ptaki wydziobują
łupinę i zjadają nasiona słonecznika, które dostarczają cennej energii. Pestki
słonecznika można rozprowadzać i podawać zarówno w karmnikach, wiszącym
silosie, w karmniku kolumnowym, jak również w suchych miejscach na ziemi.
Nadaje się do wszystkich karmników kolumnowych i silosów na karmę firmy
SCHWEGLER.
Ilość: 5 kg w plastikowej torbie.
Best.-Nr. 00 583/0
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» ZIARNA I MIESZANKI ZIARNOWE DO KARMNIKÓW KOLUMNOWYCH I SILOSÓW
Karma całoroczna »Karma dla zięb
Ziarnista karma dla zięb cieszy się szczególnym upodobaniem ze względu na
duży udział tłuszczu. Dla zięb, szczygłów, czyżyków, częściowo wróbli i sikorek.
UWAGA: Nadaje się tylko do specjalnych karmników kolumnowych
(Nr kat. 00 561/8, strona 75).
Ilość: 2 kg.
Nr kat. 00 565/6

KARMA Z ORZESZKÓW ZIEMNYCH DO KARMNIKÓW KOLUMNOWYCH
Z OPLOTEM KRATKOWYM
Karma całoroczna »„Premium Peanuts” – orzeszki ziemne
Orzeszki te są bogate w niezbędne dla życia substancje odżywcze i oleje.
Preferowane są przez kowaliki i dzięcioły, ale także sikorki itd.
Do stosowania we wszystkich karmnikach kolumnowych firmy SCHWEGLER
dla ptaków żywiących się orzeszkami ziemnymi.
Ilość: 4 kg.
Nr kat. 00 576/2

KARMA MIĘKKA (TŁUSTA) DO KARMIENIA Z ZIEMI
Karma całoroczna »Karma tłusta „Premium”
Specjalna mieszanka do silosu na karmę miękką na stronie 79.
Prawdziwe, jasne płatki owsiane o wysokiej wartości odżywczej, smakowite
rodzynki i energetyczne orzeszki ziemne, cenne substancje mineralne do budowy
kośćca i skorupek jaj. Mieszanka zawiera wysoki udział tłuszczu jadalnego. Dzięki
temu jest ona odporna na mróz i chroni tym samym żołądki ptaków.
Ilość: 6 kg w praktycznym wiaderku.
Nr kat. 00 258/7
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Dodatkowe informacje znajdują się
również na stronie internetowej:

www.schwegler-nature.com
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