
»» CELOROČNÍ»DOMOV»PRO»jEŽKy»-»IZOLOVANÝ» Obj.»č.»00»390/4

Domov pro ježky SCHWEGLER umožňuje sídlení a umístění ježků po celý rok, včetně přezimování. 
Ježek je v přírodních zahradách vítaným živočichem, neboť se živí výhradně hlemýždi, housenkami, 
stonožkami atd.
Umístění Závětrná strana chráněná před nepřízní počasí. Podle možností byste se navíc měli vyva-
rovat toho, aby přístup vedl přes trávníkové plochy, které bývají v noci většinou vlhké. 
Materiál pro»hnízdění Seno, sláma, klubka z novin a hobliny. 
Rozměry Vnitřní l 44 cm, výška 26 cm, vstup 11 x 12 cm. 

»» ČMELÍN» D.B.P.» Obj.»č.»00»350/8

Čmeláci patři k našemu největšímu a nejhezčímu užitečnému hmyzu. U nás žije 12 druhů 
čmeláků. Stavy velké části našich čmeláčích druhů jsou v ohrožení a mnohé druhy již z rozsáh-
lých oblastí vymizely. Z tohoto důvodu je nutné je chránit. Čmeláci jsou totiž nepostradatelní 
pro celoroční opylování divoce rostoucích rostlin a zahrad. Instrukce jsou dodávány spolu s 
výrobkem.
Rozměry Šířka 38 cm. Hloubka 54 cm. Výška»38 cm.

OCHRANA»jEŽKŮ

DOPLŇKy

OCHRANA»HMyZU

»» AROMATICKÁ»LÁTKA»PRO»ODPUZOVÁNÍ»KUN,»PSŮ»A»KOČEK
Tento přípravek neobsahuje jedy ani anorganické látky. Lze jej používat k odpuzování kun, psů a 
koček. Je velmi vhodný také pro ochranu Vašeho vozidla před kunami na parkovacích místech. 
Vzhledem k pachovému účinku nepoužívejte v uzavřených prostorech.
Plnění Lahvička s kapátkem velikost balení 50 ml Obj.»č.»00»420/8

 s rozprašovačem velikost balení 150 ml Obj.»č.»00»425/3

»» SILUETy»DRAVÝCH»PTÁKŮ
Samolepky pro eliminaci úhynu ptáků na skleněných plochách. Jeden arch obsahuje 3 ražené 
motivy. Kvalitní folie odolná proti UV záření.
Hustota Na plochu okna o velikosti jednoho metru čtverečního doporučujeme 4 motivy. 
Volně stojící skleněné plochy musí být označeny z obou stran (riziko zrcadlení). 
1 arch bílý Obj.»č.»00»435/2
1 arch černý Obj.»č.»00»436/9
1 arch červený Obj.»č.»00»437/6

»» OCHRANA»BUDEK»A»KRMÍTEK»PROTI»KOČKÁM
Abyste zabránili šplhání koček na strom, lze použít tento drátěný pás pro ochranu našich 
ptáků hnízdících volně i v dutinách. 
Pro obvod stromu do 70 cm Obj.»č.»00»260/0
Pro obvod stromu do 115 cm Obj.»č.»00»270/9

»» ÚKRyTy»PRO»ŠKVORy» Obj.»č.»00»380/5

K přírodnímu hubení mšicí. Škvor je hmyz, který pojídá listové mšice, svilušky chmelové, larvy a 
vajíčka hmyzu, jakož i drobné živočichy. Při potírání listových mšicí je proto škvor pro zahradníky 
velmi užitečný. Škvoři jsou aktivní v noci a přes den se skrývají v dutinách. Příbytky se mohou 
nasazovat na drobnější větvičky.
Možnosti»umístění Zahrady všeho druhu, květinové truhlíky atd.
Doba»osídlení Od začátku května do pozdního podzimu.
Rozměry l 60 mm, výška 100 mm.
Balení 3 kusy.

»» DŮM»PRO»ZLATOOČKA» Obj.»č.»00»385/0

Nenápadné zlatoočko obecné potřebuje bezpečné útočiště zejména pro zimní období. Dům se 
zavěšuje do výšky ca 1,5 – 2,0 metry na kůly, stožáry apod. Zlatoočka se živí převážně listovými 
mšicemi, roztoči, drobnými housenkami apod. Během své dvoutýdenní vývojové fáze mohou 
larvy zahubit ca 450 – 500 listových mšic nebo 12.000 vajíček roztočů. Instrukce pro použití jsou 
dodávány spolu s výrobkem.
Rozměry Šířka 28,5 cm. Výška 30,5 cm. Hloubka 30 cm.

»» DOMKy»PRO»HNÍZDĚNÍ»A»ÚKRyT»VČELEK»SAMOTÁŘEK

HNÍZDIŠTĚ»PRO»HMyZ
Jelikož zakuklení, kladení 
vajíček apod. probíhá ve 
skulinkách, nelze vývoj za 
běžných podmínek sledovat. 
Zde je to však možné. 
Obj.»č.»00»373/7

Samostatně žijící včely samotářky a lumkové si vyhledávají skulinky odpovídající jejich velikosti. 
Různé druhy potřebují různý materiál. Může se jednat o dřevo, jíl, dřevobeton nebo rákos.
Tato skupina hmyzu je na zahradě velmi vítaná, neboť provádí opylování, ale také hubí škůdce.
Všichni»obyvatelé»těchto»pomůcek»k»hnízdění»jsou»zcela»mírumilovní»a»neškodní.

DŘEVĚNÝ»BLOK
PRO»HNÍZDĚNÍ»HMyZU
Materiál Tvrdé dřevo.
Rozměry Š 11,5 x V 24 x H 9 cm.
Obj.»č.»00»370/6

CIHLA»PRO»HNÍZDĚNÍ
HMyZU
Materiál Dřevobeton.
Rozměry Š 14,5 x V 27 x H 8,5 cm.
Obj.»č.»00»375/1

DOMEK»Z»jÍLU»A»SLÁMy
PRO»HNÍZDĚNÍ»HMyZU
Materiál Jíl a sláma.
Rozměry Š 21,5 x V 30 x H 12 cm.
Obj.»č.»00»377/5

» extrémně dlouhá životnost » odolnost vůči datlovitým ptákům
» prodyšnost » osvědčeno v praxi

PŘÍRODNÍ MATERIÁL | Dřevobeton

VÝROBKY PRO OCHRANU PTÁKŮ & PŘÍRODY 

Stručná»infor-
mace»

Stručná»infor-
mace»

Pro více radosti z živoucí přírody 
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Vyžádejte»si»prosím»náš
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nebo»se»podívejte»na»stránky
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»» BUDKA»PRO»NETOPÝRy»2F»UNIVERZÁLNÍ» Obj.»č.»00»134/4

Netopýři se živí výhradně hmyzem, který létá pouze v noci, a proto jej většina ptáků nedokáže lovit. 
Univerzální budka pro netopýry 2F představuje výtečný způsob, jak začít s ochranou netopýrů. 
Přední stěnu lze při kontrolách a čištění odstranit. V případě, že několik let zůstane z nějakého 
důvodu netopýry neobydlená, např. v důsledku odlišné druhové struktury biotopu, lze ji výměnou 
přední stěny proměnit na budku pro hnízdění ptáků typu 2M.

OCHRANA»NETOPÝRŮ»

»» BUDKA»PRO»NETOPÝRy»1FF»» Obj.»č.»00»139/9

Plochá budka pro netopýry 1FF je sloupovité útočiště otevřené směrem dolů. Lze ji používat i v extrémních 
polohách. Nevyžaduje údržbu, nemusí se čistit. Díky otevření budky směrem dolů mohou zvířecí exkrementy 
vypadávat ven. Budka je vybavena velkou otevíratelnou kontrolní záklopkou. Aby nedocházelo na jaře a na 
podzim k výraznému teplotnímu kolísání, je tato budka opatřena zdrsnělou zadní stěnou z odolného dřeva. 
Zvířata se tak mohou podle individuálních klimatických nároků zdržovat u chladnějšího dřevobetonu nebo u 
teplejší dřevěné stěny. Budku lze využít i v extrémně svislých plochách, jako jsou strmé svahy, fasády domů 
atd.
Zavěšení Na světlých místech, která umožňují volný přelet do lesa, parku, na fasádu domu a do 
zahrady.

»» NÁSTĚNNÁ»SKOŘEPINA»PRO»NETOPÝRy»2FE» Obj.»č.»00»737/7

Nástěnná skořepina pro netopýry 2FE může účinně sloužit jako letní úkryt stejně jako zimní útočiště 
(např. prostory ve sklepech, krytech, štolách atd., které nejsou vystaveny mrazu). Různé závěsné 
úchyty vylisované uvnitř v přední straně vytvářejí z 2FE velmi účinné, jednoduché a cenově příznivé 
řešení útočiště pro netopýří druhy žijící ve spárách. Lze jednoduše umístit pomocí 
dvou šroubů na téměř všechny typy budov ve venkovních a vnitřních prostorách.
Vnější»rozměry» Výška 30 x šířka 25 x hloubka 3 – 5 cm.
Baleno po 2 kusech, neboť netopýři jsou velmi družní savci.

Víte, že jediný netopýr dokáže během jednoho léta zahubit 0,5 až 1 kg hmyzu? Takto zahubí čtvrt 
až půl milionu komárů pisklavých, nočního hmyzu atd.

»» BUDKA»PRO»NETOPÝRy»NA»ZDI»DOMU»1FQ» Obj.»č.»00»760/5

 V této budce naleznou domov netopýří druhy obývající lidská obydlí. Mají zde optimální 
příležitost pro založení kolonie nebo možnost přechodného útočiště. Velmi vhodné také 

pro dodatečné umístění po provedených rekonstrukcích budov. 
Výška»umístění» Od 3 m výše. Dbejte prosím na možnost volného příletu a odletu. S úspěchem 
lze použít i na půdách nebo na historickém zdivu. Materiál» Dřevobeton.
Obyvatelé» Netopýří druhy obývající lidská obydlí. Rozměry» V 60 x Š 35 x H 9 cm.
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»» LAPAČ»PAVOUKŮ»A»HMyZU» Obj.»č.»00»280/8

Ekologický lapač značky SCHWEGLER byl vyvinut s cílem lapený hmyz
„chránit»a»zachovat“ namísto „usmrtit a zničit“. Pomocí tohoto
lapače se snadno a rychle zbavíte hmyzu, ale i větších pavouků,
aniž byste s nimi přišli do přímého kontaktu. Díky průhlednému
materiálu můžete živočichy před jejich vypuštěním dobře
pozorovat. 



»» PTAČÍ»BUDKA»Z»DŘEVOBETONU»1B» Obj.»č.»00»102/3

Standardní budka určená k montáži pomocí přiloženého a osvěd-
čeného hliníkového hřebíku v lese, sadu, na domech a v zahradě.
Prostor»pro»hnízdění l 12 cm.
Zavěšení Na kmenech nebo větvích.
Obyvatelé Sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, 
sýkora uhelníček, sýkora parukářka, rehek zahradní, brhlík, lejsek 
bělokrký, vrabec domácí a polní, netopýři.
Šířka»výletového»otvoru 32 mm, na přání také 26 mm např. pro 
sýkory modřinky nebo ovál pro rehky zahradní.

OCHRANA»PTÁKŮ

OCHRANA»PTÁKŮ OCHRANA»PTÁKŮ» OCHRANA»PTÁKŮ»

Nechte»jednoduše,»ale»velmi»úspěšně»hnízdit»na»Vaší»zahradě»ptáky,»užitečný»hmyz»a»netopýry,»nebo»zabydlet»ježky»a»další»
živočichy»pomocí»výrobků»SCHWEGLER. Napadlo by Vás, že jediný pár sýkorek dokáže se svými potomky zahubit ročně asi 70.000 
housenek a 20 milionů kusů hmyzu? Hnízdicí pomůcky SCHWEGLER jsou jedinečné. Jsou odolné vůči datlovitým ptákům, mají dlouhou 
životnost a jejich úspěšnost ve volné přírodě je vědecky zdokumentována. Na základě odborných výsledků využívají pomůcky na ochra-
nu přírody SCHWEGLER čelné a renomované spolky na ochranu přírody v tuzemsku i zahraničí a také je výslovně doporučují. 

Kritéria»pro»zavěšování»ptačích»budek
Výška»zavěšení»Budky zavěšujte tak, aby se daly dobře a snadno kontrolovat. Nezáleží na tom, zda to bude na stromě (pomocí 
 speciálního přiloženého hliníkového hřebíku) nebo před kuchyňským oknem. Obyvatelé budky Vám připraví spoustu potěšení! 
Poloha V zahradách a sadech umísťujte budky vždy jihovýchodním směrem. V obytných oblastech, na závětrných a před 
nepřízní počasí chráněných stranách to není bezpodmínečně nutné. 
Čištění Staré hnízdo můžete začít odstraňovat od poloviny srpna. Usídlené netopýry, čmeláky apod. prosím nevyrušujte. 
Tyto budky vyčistěte později. 
Stavba»hnízda Ptáci si každý rok staví nové hnízdo. Udělají to sami, ale . své „okřídlené přátele“ můžete při stavbě 
hnízda podpořit hnízdicím»zásobníkem»SCHWEGLER»Obj.»č.»00»401/7. Je naplněn kapokem a čalounickou vlnou. 
Jedná se o doplňovatelný zásobník z pružinové oceli. Ptáci samostatně použijí tento materiál k nutné stavbě hnízda. 
Při zavěšení před oknem se Vám tak naskytne ideální pozorovací příležitost. 

»» PTAČÍ»BUDKA»Z»DŘEVOBETONU»2M» Obj.»č.»00»111/5

Díky volnému zavěšení pomocí očka na větve a díky kuželovité střeše nabízí budka 
 dobrou ochranu před kočkami a kunami. Je velmi oblíbená na zahradách domů a v 
sadech, tedy převážně tam, kde se nacházejí nižší stromy s hustým větvovím.
Prostor»pro»hnízdění l 12 cm.
Zavěšení Volné zavěšení na větvích pro ochranu před kočkami a drobnými šelmami.
Obyvatelé»a»šířka»výletového»otvoru viz budka 1B (viz výše). 
Přední stěny u typů 1B a 2M jsou vzájemně vyměnitelné a lze je objednávat také 
samostatně.

ZIMNÍ»DOKRMOVÁNÍ»

»» ZÁVĚSNÁ»KRMÍTKA»„RING»PULL”
Vysoce kvalitní kovové sloupky na krmivo s trubicí z polykarbonátu: Rychlé čištění díky patentované-
mu designu „Ring-Pull“. Jednoduše vytáhněte středovou kovovou tyčku a všechny součásti lze bez 
nářadí rozebrat, vyčistit a stejně snadno opět složit – zvládne to i malé dítě. 
Optimální pro dosažení trvalé hygieny u krmítka s vynaložením minimálního úsilí. 
Dodává se ve 3 velikostech. Barva Zelená.
Ring-Pull mini (ca 0,5 l)  Výška ca 19,5 cm. Obj.»č.»00»585/4 
Ring-Pull midi (ca 1,0 l)  Výška ca 37,5 cm. Obj.»č.»00»586/1
Ring-Pull maxi (ca 1,5 l)  Výška ca 55,5 cm. Obj.»č.»00»587/8

»» KRMÍTKO»NA»OKNO
Plastové krmítko ve tvaru sloupce s trubicí z polykarbonátu pro montáž na okenní plochy se dvěma 
zabudovanými přísavkami. Toto krmítko je vhodné pro všechny, kdo nemají zahradu nebo balkon, pře-
sto však v zimě chtějí pomoci ptákům. Se 2 otvory pro odběr krmiva. Ideální na slunečnicová semena.
Barva Zelená. Rozměry 7,5 cm. Výška 22 cm. Objem 0,5 l. Obj.»č.»00»835/0

»» HNÍZDO»PRO»jIŘIČKy»Č.»9A» Obj.»č.»00»310/2

Vzhledem k tomu, že naše krajina je stále čistší, hledají vlaštovky a jiřičky stále obtížněji stavební 
materiál pro svá hnízda. To může vést k předčasnému odlomení hnízda ze zastavěných stěn a jejich 
pádu na zem i s mláďaty. Hnízda pro vlaštovky SCHWEGLER jsou velmi trvanlivá a odolná vůči po-
větrnostním vlivům. Stávají se oblíbeným útočištěm. Umístění pod převislé střechy na vnější straně 
budov. Umístění pod převislé střechy na vnější straně budov.
Minimální»výše Vhodné do výšek nad 2 m.
Prkénko»na»trus»k»hnízdu»pro»jiřičky Aby nedocházelo ke znečištění a škodám v důsledku odpadají-
cího trusu, lze nad otvory, okny, dveřmi apod. umístit prkénko na trus. Obj.»č.»00»320/1

»» BUDKA»PRO»RORÝSy/NETOPÝRy»1MF» Obj.»č.»00»615/8

K montáži na fasády všeho druhu. Ve dvou předních hnízdicích komorách mohou rorýsi vychová-
vat své potomky a ve škvíře u stěny domu mohou v meziprostoru nalézt útočiště druhy netopýrů 
žijící v lidských obydlích.
Vnitřní»rozměry Prostor pro hnízdění rorýsů V 17 x Š 36 x H 16 cm.
Výklenek»pro»netopýry V 42 x Š 35 x H 3,5 cm.
Zavěšení Speciálně vytvarované upevňovací železo (součást výrobku) se upevní na stěnu a celá 
budka se na něj následně nasadí a připevní.
Čištění Dva výklenky pro hnízdění rorýsů se dají snadno otevřít. Zadní část určená pro netopýry 
je zcela bezúdržbová, neboť jemný a drolivý trus může volně vypadávat ven.

»» BUDKA»2GR»»
S»ochranou»proti»strakám,»sojkám,»kočkám»a»kunám.
Prostor»pro»hnízdění 14 x 19 cm. Obyvatelé»a»zavěšení Viz budky „1B” a „2M”.
K dostání se dvěma šířkami vletového otvoru. Pro velké sýkory (např. sýkory koňadry) se používá 
oválné provedení s jedním otvorem a pro malé sýkory (např. sýkory modřinky) provedení se třemi 
otvory. Vynikající univerzální budka s velmi dobrou ochranou proti drobným šelmám (kočky, kuny 
atd.). Budka se zavěšuje pomocí osvědčeného hliníkového hřebíku na kmen stromu.
Ovál 30 x 45 mm Obj.»č.»00»218/1
Tři otvory l 27 mm Obj.»č.»00»221/1

»» POLOBUDKA»2H» Obj.»č.»00»152/8

Polobudka se umísťuje na stěny budov (stodol, zahradních altánů atd.) s bočním vletem. 
 Nezavěšujte prosím přímo na stromy kvůli nebezpečí drobných šelem. Při zavěšování 
na strom doporučujeme níže uvedený typ 1N nebo typ 2HW. Přední stěnu lze při čištění 
odejmout.
Obyvatelé Konipas bílý, rehek domácí, lejsek šedý, příležitostně červenka a střízlík obecný.

»» BUDKA»PRO»ŠPAČKy»3S»|»3SV»
Prostor»pro»hnízdění l 14 cm. Zvětšené provedení budky 1B.
Šířka»vletového»otvoru l 45 mm.
Špaček hraje při biologickém potírání škůdců v zahradě a v lese významnou roli. 
Příležitostně tento typ budky využívá k přenocování také strakapoud velký a prostřední.
3S Obj.»č.»00»162/7
3SV Obj.»č.»00»126/9»(s ochranou před kočkami a kunami)

»» KOULE»PRO»STŘÍZLÍKy»1ZA»
Zvláštní hnízdicí pomůcka pro střízlíky: Kulovitá hnízdicí pomůcka SCHWEGLER „1ZA” 
poskytuje vynikající příležitost pro odchov mláďat a může sloužit také jako zimní útočiště.
Výška»umístění Přímo v houští nebo ve stinné poloze.
Celkové»rozměry Průměr koule: ca 18,5 cm.
Šířka»vletového»otvoru 30 x 27 mm.
Délka»zavěšení ca 20 cm.
K»dostání»ve»dvou»barevných»variantách
»»Břečťan – zelená: Obj.»č.»00»200/6
a »»Podzimní»světlo – červená: Obj.»č.»00»201/3

»» PTAČÍ»BUDKA/POLOBUDKA»HLUBOKÁ»1N» Obj.»č.»00»158/0

S»ochranou»proti»strakám,»sojkám,»kočkám»a»kunám.
Šířka»vletového»otvoru 30 x 50 mm (dvojí otvor). Prostor»pro»hnízdění 15 x 21 cm.
Budka s výklenkem 1N se dvěma vletovými otvory a vloženým prostorem pro hnízdění 
poskytuje optimální ochranu před šelmami, přesto však zajišťuje dostatečný přísun světla,  
a proto ji velmi rádi obsazují i ptáci, kteří jinak preferují otevřené polobudky.
Obyvatelé Rehci, červenka a příležitostně vrabec domácí a polní, střízlík.

»» KRMÍTKO»NA»ZEM» Obj.»č.»00»237/2

Tato pozemní sýpka z dřevobetonu SCHWEGLER byla vyvinuta speciálně pro ptáky hledající potravu 
na zemi, jako jsou červenky, strnadi, pěvušky, kosi atd.
Rozměry D 32 x Š 32 x V 31 cm. Objem 9 l (dodávka bez krmiva). Barva Olivově zelená. 

»» VESTAVNÁ»BUDKA»PRO»RORÝSy»16S» Obj.»č.»00»609/7

Budka pro rorýsy se zabudovanou zábranou proti špačkům. K vestavbě do vnějších zdí budov 
nebo k dodatečné montáži na povrch fasády, např. pomocí upevňovací lišty. Také při odizolování 
fasády lze krabici zabudovat do izolační vrstvy. Velmi jednoduchá možnost kontroly a čištění díky 
odnímatelné přední stěně.
Materiál Prodyšný dřevobeton SCHWEGLER. Vnější»rozměry V 24 x Š 43 x H 22 cm.

»» PTAČÍ»BUDKA»PRO»VRABCE»1SP» Obj.»č.»00»590/8

K montáži na fasády všeho druhu pomocí přiloženého závěsu nebo k vestavbě do zdiva. 
Stavy vrabců se v důsledku rekonstrukcí budov a změn v zemědělství výrazně snižují. Na zahradě 
jsou tito ptáci nepostradatelní, neboť v době hnízdění a při odchovu mláďat hubí výhradně hmyz.
Vnitřní»rozměry»pro»hnízdění třech hnízdících komor: Výška 16 x šířka 10,5 x hloubka ca 15 cm.
Vnější»rozměry V 24,5 x Š 43 x H ca 20 cm.
Možnost»uchycení Na povrchu a pod omítkou. 
Obyvatelé Vrabec domácí a polní, příležitostně rehek domácí.

»» PTAČÍ»BUDKA»PRO»SÝKORKy»1MR
Tvarově dokonalé hnízdiště pro montáž na dům, terasu a balkon! K dostání jsou různé barevné 
varianty. Hnízdiště se upevňuje jedinou skobou (součást výrobku).
Celkové»rozměry Výška 27 x šířka 19 cm x hloubka 23 cm.

zelená/šedá
Obj.»č.»00»154/2

červená/šedá
Obj.»č.»00»155/9

hnědá/světle hnědá
Obj.»č.»00»156/6

»» BUDKA»PRO»PLCHy»2KS» Obj.»č.»00»461/1

Plch je – včetně svého životního prostoru – podle směrnice FFH zvlášť chráněn ve všech členských 
 státech Evropské unie. Tato budka je vynikající pro podporu stavů a evidenci populace plchů.  
Lze zakoupit také budku k přenocování plchů 1KS. 
Obyvatel Plch. Díky speciálně přizpůsobenému vchodu mají ostatní živočišné druhy ztížen, resp. 
vyloučen vstup.
Umístění Vstupní částí orientovanou ke kmeni stromu. Bezpečné upevnění na strom díky půlkula-
tému tvaru zadní stěny a centrálnímu uchycení pomocí osvědčeného hliníkového hřebíku. Snadné 
čištění díky snímatelné přední stěně, aniž by se budka musela odstraňovat ze stromu.

»» KRMÍTKO»LUCERNA» Obj.»č.»00»800/8»
Tvarově zdařilé a snadno plnitelné krmítko z odolné umělé hmoty. K zavěšení.
Stříšku lze otáčením uvolnit a sejmout. Díky tomu se krmítko ve tvaru lampičky velmi 
snadno čistí a doplňuje. Barva Zelená. Objem»plnění ca 1 litr.

»» HNÍZDO»PRO»VLAŠTOVKy»Č.»10» Obj.»č.»00»330/0

Umístění Uvnitř budov, stájí, stodol, chodeb. Dbejte prosím na možnost volného vlétávání okny 
a vikýři.

Další»informace»naleznete»také»na:»www.schwegler-nature.com
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»» SAMOSTATNÉ»HNÍZDO»PRO»jIŘIČKy»Č.»13» Obj.»č.»00»315/7

Samostatné a na zadní straně uzavřené hnízdo z dřevobetonu na bílé plastové desce. Hnízdo se 
 základovou deskou se zasune do přiložených kolejnic z ušlechtilé oceli a takto se zavěsí pod převis-
lou střechu. Při čištění lze hnízdo vyjmout.

Vlaštovky a další letci se živí převážně létavým hmyzem, např. tiplicemi, komáry, mouchami atd. 
Tito ptáci významně přispívají k biologickému potírání škůdců.
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