
 » piNNsviNkUppEl MED isolERt bUNN bestillingsnummer 00 390/4

ScHWegler-pinnsvinkuppelen muliggjør etablering og husing av pinnsvin hele året, inkludert 
overvintring. Pinnsvinet er et dyr som gjerne ses i naturhagen fordi det ernærer seg utelukkende av 
snegler, larver, tusenbein, osv.
oppstillingsplass Side beskyttet mot vind og vær. etter mulighet skal det også 
unngås at adgangen fører gjennom gressplener som normalt er fuktig om natten.
Redematerialer Høy, strå, avispapirballer, høvelspon.
Mål innvendig l 44 cm, høyde 26 cm, inngang 11 x 12 cm.

 » HUMlEkUbE D.b.p. bestillingsnummer 00 350/8

Humlene hører til våre største og vakreste sosiale insekter. Hos oss lever 36 humlearter. en stor del av 
våre humlearter er truede arter, ulike arter er allerede forsvunnet fra mange områder. av denne grunn 
er det nødvendig å ty til målrettede vernetiltak. Humlene er nødvendige for den årlige forstøvingen av 
våre ville planter. Beskrivelse medfølger.
Mål Bredde 38 cm. Dybde 54 cm. Høyde 38 cm.

piNNsviNbEskyttElsE

tilbEHøR

iNsEktbEskyttElsE

 » lUktEstoFF til MåR-, HUNDE- og kattEbEskyttElsE
Dette midlet inneholder ingen giftige stoffer og ingen uorganiske substanser. Kan brukes 
til beskyttelse mot mår, hunder og katter. er også ideell for å beskytte bilen mot mår på 
parkeringsplassen. Må ikke brukes i lukkede rom på grunn av luktbelastning.
påfyllinger Dråpefl aske beholderstørrelse 50 ml bestillingsnummer 00 420/8

 forstøverfl aske beholderstørrelse 150 ml bestillingsnummer 00 425/3

 » EDDERkopp- og iNsEktsFaNgER bestillingsnumer 00 280/8

ScHWegler-insektsfangeren er utviklet etter miljøprinsippene 
«verne og bevare» i motsetning til «drepe og eliminere». en enkel 
og rask fanging av insekter og også større edderkopper er mulig 
med denne edderkopp- og insektsfangeren. Ved hjelp av det 
gjennomsiktige materialet kan dyrene observeres godt før de 
slippes løs.

 » RovFUglsilHUEttER
Selvklebende for å forhindre tap av fugler på grunn av glassfl ater.
et ark inneholder 3 stansede motiver. uV-bestandig kvalitetsfolie.
tetthet for en vindusfl ate på én kvadratmeter anbefaler vi 4 motiver.
frittstående ruter må merkes på begge sider (fare for speileffekt).
1 ark hvit bestillingsnummer 00 435/2
1 ark svart bestillingsnummer 00 436/9
1 ark rød bestillingsnummer 00 437/6

 » kattEvERNbEltE
for å forhindre klatring i trær av katter kan du bruke dette trådbeltet til å verne om våre fri- og 
hullrugere.
for trediameter opptil 70 cm bestillingsnummer 00 260/0
for trediameter opptil 115 cm bestillingsnummer 00 270/9

 » saksEDyR-sovERøR  bestillingsnummer 00 380/5

Til biologisk lusbekjempelse Saksedyret er et insekt som spiser bladlus, edderkoppmidd, larver og 
egg fra insekter samt småkryp. for bladlusbekjempelse er dette derfor svært nyttig for hagevennen. 
Saksedyrene er aktive om natten, og gjemmer seg om dagen i hulrommene hvor de sover. rørene 
plasseres oppå mindre grener.
bruksmuligheter Hager av alle typer, blomsterkasser, etc.
okkupasjonstid fra begynnelsen av mai – sent på høsten.
Dimensjoner l 60 mm, høyde 100 mm.
Forpakningsenhet 3 stykk.

 » NEttviNgEHUs bestillingsnummer 00 385/0

De små nettvingene, også kjent under navnet gulløyer, trenger et sted å bo, spesielt om 
vinteren. Opphenging foretas i ca.1,5 – 2,0 m høyde på påler, master, e.l. nettvinger ernærer seg 
hovedsakelig av bladlus, parasitter, små larver, etc.
i løpet av den 2-ukers lange utviklingsfasen kan larvene fortære ca. 450 – 500 bladlus eller 12000 
egg fra midd. Bruksunderlag følger med.
Mål Bredde 28,5 cm. Høyde 30,5 cm. Dybde 30 cm.

 » iNsEktsHjElpEMiDDEl FoR iNsEktER soM lEvER alENE

iNsEktsREDEHUs
Da forpuppingene, eggleggin-
gen, osv., fi nner sted i rørene, 
kan utviklingen normalt ikke 
observeres. Her er dette mulig.
bestillingsnummer 00 373/7

enkeltlevende villbier og snylteveps leter etter egnede rør i henhold til størrelse. De ulike artene 
bruker ulikt materiale. Det kan være tre, leire, trebetong eller siv. Denne insektsgruppen er meget 
velkommen i hagen til bestøvning, men også til skadedyrbekjempelse. alle beboerne i dette 
redehjelpemidlet er helt fredelige og harmløse.

tREREDEkassE FoR 
iNsEktER
Materiale Hardtre.
Mål B 11,5 x H 24 x D 9 cm.
bestillingsnummer 00 370/6

iNsEktsREDEblokk
Materiale Trebetong.
Mål B 14,5 x H 27 x D 8,5 cm.
bestillingsnummer 00 375/1

iNsEktsREDEsiv
Materiale leire og siv.
Mål B 21,5 x H 30 x D 12 cm.
bestillingsnummer 00 377/5

» langlivede » spettsikre » pusteaktive » praksistestede
naTurMaTeriale | Trebetong

fugl- Og naTurBeSKYTTelSeSPrODuKTer

Mer glede av den levende natur

kort oversikt fra vår omfangsrike katalog

be om vår store katalog

«Mer glede av den levende natur»

, eller besøk oss på

www.schwegler-natur.de

 » FlaggERMUsHUlE 2F UNivERsEll bestillingsnummer 00 134/4

flaggermus ernærer seg utelukkende insekter som bare fl yr om natten, og er derfor ikke tilgjengelig 
for de fl este fuglene. Den universelle fl aggermushulen 2f egner seg fremragende som inngangsbillett 
til fl aggermusbeskyttelse. frontveggen kan tas av til kontroll og rengjøring. Hvis den ikke er bebodd 
av en eller annen grunn etter en årrekke, f.eks. på grunn av en artsfeil biotopstruktur, kan du skifte ut 
frontveggen slik at du får en rugekasse av type 2M.

FlaggERMUsbEskyttElsE

 » FlaggERMUsFlatkassE 1 FF  bestillingsnummer 00 139/9

flaggermusfl atkassen 1ff er et spalterom som er åpent under. Den kan brukes i ekstreme 
hengeposisjoner, og er vedlikeholdsfri, dvs. den trenger ikke rengjøring. gjennom åpningen av 
fl atkassen under kan dyreekskrementene falle ut. i tillegg har fl atkassen en stor kontrollklaff som kan 
åpnes. for å kunne utjevne temperatursvingningene om våren og høsten er 1ff utstyrt med en oppruet 
bakvegg av langtidsbestandig tre. Dermed kan dyrene oppholde seg etter individuelle klimatiske 
forhold på den kjøligere trebetongen eller på den varmere treveggen. Den kan dermed henges opp på 
ekstreme steder som f.eks. bratte bakker, husfasader, osv.
opphenging På lyse steder som muliggjør fri fl yvning til skog, parkanlegg, husfasader og hager.

 » FlaggERMUs-vEggskål 2FE bestillingsnummer 00 737/7

flaggermusveggskålen 2fe kan brukes som sommersted like effektivt som overvintringssted (f.eks. 
frostsikker, fuktige områder i kjellere, bunkre, gruveganger, etc.). Med de ulike hengedybdene som 
er forhåndsformet på innsiden, er 2fe en meget virkningsfull, enkel og prisgunstig løsning å tilby et 
gjemmested for fl aggermusartene som bor i sprekker. enkel festing med to skruer på 
nesten alle bygningstyper både utendørs og innendørs.
Utvendig mål Høyde 30 x bredde 25 x dybde 3 – 5 cm.
leveres i pakker med 2 ettersom fl aggermus er svært kontaktsøkende pattedyr.

Visste du at en enkelt fl aggermus fortærer 0,5 til 1 kg insekter i løpet av en sommer? Det betyr at 
den fortærer en kvart opptil halv million mygg, nattinsekter, osv.

 » FlaggERMUs-FasaDEkassE 1FQ bestillingsnummer 00 760/5

i denne kassen fi nner fl aggermusarter som bor i bygninger seg til rette med optimal 
mulighet til å lage en koloni eller et sted å bo.

Også svært godt egnet til festing i etterkant etter allerede utført sanering av et bygg.
Festehøyde fra 3 m og oppover. Vær oppmerksom på fri til- og frafl yvningsmuligheter. Brukes også 
gjerne i loftsrom eller på historiske murer. Materiale trebetong. 
beboere flaggermusarter som bor i bygninger. Mål H 60 x B 35 x D 9 cm.
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 » tREbEtoNg-RUgEkassE 1b bestillingsnummer 00 102/3

Standard rugekasse til montering med medfølgende skogtestede 
aluminiumsnagler for skog, frukt, hus og hage.
klekkerom l 12 cm.
opphenging På stammer eller grener.
beboere Kjøtt-, blå-, løv-, svart-, toppmeiser, rødstjert, spettmeis, 
halsbånd- og svart-hvit fluesnapper, vendehals, gråspurv, pilfink, 
flaggermus.
Hullbredde 32 mm, kan etter ønske også leveres med 26 mm bl.a. 
for blåmeis, eller oval for rødstjert.

FUglEvERN

FUglEvERN FUglEvERN FUglEvERN

Med sCHWEglER-rugekasser i hagen din kan du effektivt, men enkelt huse fugler, nytteinsekter, flaggermus, pinnsvin og 
mye mer. Visste du at et enkelt meispar med unger fortærer ca. 70000 larver og 20 millioner insekter per år? ScHWegler-rugekasser 
er enestående. De er hakkesikre og langlivede, og suksessen i den frie natur er vitenskapelig dokumentert. På grunn av de faglige 
resultatene brukes naturvernapparatene fra ScHWegler av de ledende anerkjente naturvernforbundene i inn- og utland, og blir også 
uttrykkelig anbefalt.

kriterier for å henge opp rugekasser
opphengingshøyde Heng kassene opp slik at det er godt og lett å kontrollere dem. enten på et tre (med de spesielle 
aluminiumsnaglene som følger med) eller foran kjøkkenvinduet. Du kommer til å få glede av fremtidige beboere!
Himmelretning i hager og fruktanlegg alltid mot sydøst. i boligområder, plassert beskyttet mot vær og vind er dette ikke 
tvingende nødvendig. 
Rengjøring fjerning av det gamle redet kan foretas fra midten av august. flaggermus, humler, osv. som har slått seg ned, 
må du la være i fred. Disse kassene rengjøres senere.
bygging av reder fugler bygger redene på nytt hvert år. Dyr bygger redene selv. Støtt opp under dine «fjærkledde 
venner» med bygging av reder med sCHWEglER-rededepot  bestillingsnummer 00 401/7. Dette er fylt med 
kapok- og polsterull. Den er fjærstålbeholder som kan fylles på nytt. fuglene bruker dette materialet selvstendig til 
å bygge det nødvendige redet. foran vinduet har du en ideell observasjonsmulighet.

 » tREbEtoNg-RUgEkassE 2M bestillingsnummer 00 111/5

Ved hjelp av den fritthengende opphengingen med en sentral sløyfe på grener o.l. og 
ved hjelp av det kjegleformede taket byr rugekassen på godt forsvar mot katter og mår. 
Den er spesielt velkommen i hushager og fruktanlegg, m.a.o. der hvor det finnes trær 
av lav høyde og mange grener.
klekkerom l 12 cm.
opphenging frittsvingende på grener og til beskyttelse mot katter og små rovdyr.
beboere og hullbredder Som rugekasse 1B (se ovenfor).
frontveggen på typene 1B og 2M kan skiftes ut med hverandre,
men også separat.

viNtERFôR

 » FôRsøylER RiNg pUll
Høyverdige metall-fôrsøyler med polykarbonatrør: rask rengjøring ved hjelp av patentert ring-Pull-
design. Trekk ganske enkelt i den sentrale metallstiften og alle enkeltdelene lar seg demonteres 
uten bruk av verktøy. gjør rent og sett sammen – så enkelt at også barn kan gjøre det.
Best egnet til å oppnå varig hygiene på fôrplassen med minimalt tidsforbruk. Kan leveres i 
3 størrelser. Farge grønn.
ring-Pull mini (ca. 0,5 l)  Høyde ca. 19,5 cm. bestillingsnummer 00 585/4 
ring-Pull midi (ca. 1,0 l)  Høyde ca. 37,5 cm. bestillingsnummer 00 586/1
ring-Pull maxi (ca. 1,5 l)  Høyde ca. 55,5 cm. bestillingsnummer 00 587/8

 » viNDUsFôRER FoR koRNblaNDiNg
Plast-fôrsøyle med polykarbonatrør til montering på vindusflater med to integrerte sugekop-
per. Dette fôringsapparatet er egnet for alle som har en liten hage eller balkong, og likevel 
ønsker å hjelpe fuglene om vinteren. Med 2 fôrplasser
Farge grønn. Mål 7,5 cm. Høyde 22 cm. volum 0,5 l. bestillingsnummer 00 835/0

 » taksvalERUgEkassE Nr. 9a bestillingsnummer 00 310/2

ettersom vårt landskap er ryddet, finner svalene intet egnet byggemateriale for redet.  
Dette kan føre til for tidlig oppbrudd fra redet på bebyggede vegger.  
ScHWegler-svalerugekasser er holdbare og påvirkes ikke av været, og blir svært godt 
akseptert. Feste under takutspring på utsiden av bygninger. 
Minstehøyde egnet fra 2 m og oppover.
skittbrett for svalerugekasser for å unngå belastninger og tilsmussinger på grunn 
av skitt som faller ned, kan et skittbrett festes over gjennomganger, vinduer, dører, 
o.l. bestillingsnummer 00 320/1

 » tåRNsEilER-/FlaggERMUsHUs 1MF bestillingsnummer 00 615/8

Til montering på fasader av alle typer. i de to fremre klekkekamrene kan tårnseilerne fostre opp 
ungene, og i den veggtilvendte siden kan flaggermusene som bor i mellomrommet mellom husene, 
finne seg oppholdssted.
innvendig mål Tårnseiler-klekkerom H 17 x B 36 x D 16 cm.
Flaggermusnisje H 42 x B 35 x D 3,5 cm.
opphenging et spesielt utformet jernbeslag skrus på veggen med dybler, og det komplette redet 
henges deretter opp med tilhørende festemateriale.
Rengjøring De to klekkenisjene er lette å åpne for tårnseilerne. Det bakre flaggermusområdet er 
fullstendig vedlikeholdsfritt fordi den fine, smuldrete skitten kan fritt falle ned.

 » RUgEkassE 2gR 
skjære-, katte-, mår- og nøtteskrikesikker.
klekkerom 14 x 19 cm. beboere og opphenging Det samme som rugekasse 1B og 2M.
Kan fås i to hullbredder. for store meiser (f.eks. kjøttmeis) brukes det ovale inngangshullet, 
og for små meiser (f.eks. blåmeis) brukes «trehullsføringen». fremragende universal rugekasse 
med svært god beskyttelse mot små rovdyr (katter, mår, osv.).
Opphenging foretas med skogtestede aluminiumsnagler på trestammen.
oval 30 x 45 mm bestillingsnummer 00 218/1
Tre hull l 27 mm bestillingsnummer 00 221/1

 » HalvkassE 2H bestillingsnummer 00 152/8

Halvkasser festes på vegger på bygninger (lover, hageskur, osv.) med innflyvning på siden. 
Må ikke henges direkte opp på trær på grunn av fare for rederøvere. i dette tilfellet anbefaler 
vi typene 1n eller 2HW nedenfor. frontveggen kan tas av for rengjøring.
beboer linerler, svartrødstjert, grå fluesnapper, i visse tilfeller dvergfluesnappere og 
gjerdesmetter.

 » stæRkassE 3s | 3sv
klekkerom l 14 cm. forstørret utførelse av rugekasse 1B.
Hullbredde l 45 mm.
Stæren spiller en viktig rolle i den biologiske skadedyrsbekjempelsen i hage og skog. 
noen ganger kan denne rugekassetypen også brukes som overnattingssted for flagg- og 
mellomspetter.
3S bestillingsnummer 00 162/7
3SV bestillingsnummer 00 126/9  (med beskyttelse mot katter og mår)

 » gjERDEsMEttEkUlE 1Za 
Det spesielle redehjelpemidlet for gjerdesmetten: Det kuleformede ScHWegler- 
redehjelpemidlet 1Za byr på en fremragende mulighet for oppfostring  
av unger og som overvintringssted.
Festehøyde Direkte i busk eller i skyggeområde.
totalmål Kulediameter: ca. 18,5 cm.
Hullbredde 30 x 27 mm.
lengde på opphenging ca. 20 cm.
Fås i 2 fargevarianter » eføy – grønn: bestillingsnummer 00 200/6
og » høst – rød: bestillingsnummer 00 201/3

 » Dyp RUgEkassE 1N bestillingsnummer 00 158/0

skjære-, nøtteskrike-, katte- og mårsikker.
innflyvningsbredde 30 x 50 mm (to hull). klekkerom 15 x 21 cm.
Den dype rugekassen 1n med 2 innflyvningshull og en klekkerominnsats byr på optimale 
rovdyrsbeskyttelse, og har til tross for dette høyt lysinnfall slik at rugekassen gjerne brukes av fuglene.
beboere rød- og ev. rødsvartstjerter, dvergfluesnappere samt noen ganger også gråspurv, pilfink, 
gjerdesmetter.

 » FlEksibEl FôRsilo bestillingsnummer 00 237/2

Denne bunnsiloen av ScHWegler-trebetong er spesielt utviklet for bakkefôretere, dvergfluesnappere, 
gulspurv, jernspurv, svarttrost, etc.
Mål l 32 x B 32 x H 31 cm. volum 9 l (leveres uten fôr). Farge Olivengrønn.

 » iNNEbyggEt kassE FoR tåRNsEilER 16s bestillingsnummer 00 609/7

Tårnseilerkasse med integrert sperre for stær. Til montering på utvendige vegger på bygninger, eller 
til montering i etterkant på fasadeoverflater med holdeliste som tilbehør. Kan også bygges inn i 
isolasjonssjiktet ved isolering av fasader. Meget enkel kontroll- og rengjøringsmulighet ved hjelp av 
avtakbar frontvegg.
Materiale Pusteaktiv ScHWegler-trebetong. Utvendig mål H 24 x B 43 x D 22 cm.

 » spURvkoloNiEHUs 1sp bestillingsnummer 00 590/8

Til montering på fasader av alle typer med medfølgende oppheng, eller til innbygging i mur. 
Bestandene av spurver er i sterk tilbakegang på grunn av sanering av bygg og på grunn av endringen 
i landskapet. i hagene er disse fuglene av betydning fordi de fortærer utelukkende insekter i rugetiden 
og under tiden ungene fostres opp.
innvendig mål klekkerom Med tre klekkekamre: Høyde alle 16 x bredde 10,5 x dybde ca. 15 cm.
Utvendig mål H 24,5 x B 43 x D ca. 20 cm. innbygningsmuligheter på overflate og i mur.
beboere gråspurv, pilfink, noen ganger rødsvartstjerter.

 » MEisEkassE 1MR
Den formfullendte rugekassen til montering på hus, terrasse og balkong! 
Kan fås i ulike fargevarianter. rugekassen festes med én eneste krok (følger med i pakken).  
totalmål Høyde 27 x bredde 19 x dybde 23 cm.

grønn/grå
bestillingsnummer 
00 154/2

rød/grå
bestillingsnummer 
00 155/9

brun/lysebrun
bestillingsnummer 
00 156/6

 » HassElMUsREDE 2ks bestillingsnummer 00 461/1

Hasselmusen er – på samme måte som habitatet – beskyttet spesielt i alle eu-medlemslandene i 
henhold til ffH-direktivet. Denne kassen er fremragende for støtte av bestanden samt til registrering 
av hasselmuspopulasjonen. Den kan også leveres som generell soveplass 1KS.
beboere Hasselmus. Ved hjelp av det spesielle inngangsprinsippet vanskeliggjøres eller utelukkes 
adgang for andre arter.
Feste inngang pekende mot trestammen. Sikker feste på tre ved hjelp av halvrundformet bakside og 
sentralt feste med skogtestet aluminiumsnagel.  
lett rengjøring ved hjelp av avtakbar frontvegg uten å fjerne kassen fra treet.

 » FôRlaMpE bestillingsnummer 00 800/8 
et fôrapparat med flott utforming og enkel påfylling av langlivet plast. Til opphenging. Taket kan skrus 
opp og tas av. Dermed kan fôrlampen lett rengjøres og fylles på nytt.  Farge grønn. Fyllvolum 
ca.1 liter.

 » låvEsvalERUgEkassE Nr. 10 bestillingsnummer 00 330/0

Feste innvendig i bygninger, staller, låver, ganger. Ta hensyn til fri innflyvning gjennom vinduer 
og luker.

ytterligere informasjon finner du på www.schwegler-natur.de

3S 3SV

 » taksvalE-ENkElRUgEkassE Nr. 13 bestillingsnummer 00 315/7

enkelrugekasse lukket på baksiden av trebetong på hvis plastplate. redet med underlagsplaten skyves 
inn på de medfølgende edelstålskinnen, og festes hengende slik på takutstikket o.l. redet kan tas av 
for rengjøring.

næringen til svaler eller tårnseilere består hovedsakelig av flyvende insekter som mygg, moskitoer, 
fluer, osv. De utgjør et viktig bidrag til biologisk skadedyrbekjempelse.

over 
8 millioner 

sCHWEglER-
rugekasser 

henger i skoger, 
hager og 
frukttrær!


