
 » kUpa FöR IgElkottaR MED IsolERaNDE golV beställningsnr 00 390/4

ScHWegler:s kupa för igelkottar gör det möjligt att erbjuda djuren en åretruntbostad, i vilken dom till 
och med kan övervintra. igelkotten är en välkommen gäst i naturträdgårdar, eftersom den endast livnär 
sig på sniglar, larver, tusenfotingar etc.
placering Vind- och väderskyddad sida. Om möjligt bör man helst också undvika
att tillträdet leder genom gräsområden som i regel är fuktiga på natten.
bomaterial Hö, halm, bollar av tidningspapper och hyvelspån.
Mått inner-l 44 cm, höjd 26 cm, ingång 11 x 12 cm.

 » hUMlEholk D.b.p. beställningsnr 00 350/8

Humlorna hör till våra största och vackraste samhällsbildande insekter. Hos oss lever 36 humlearter. 
en stor del av våra humlelarter är utrotningshotade, vissa arter har redan försvunnit från stora områ-
den. Därför är det absolut nödvändigt att vidta målinriktade skyddsåtgärder. Humlor är oumbärliga för 
pollineringen av våra vilda växter. Beskrivning medföljer.
Mått Bredd 38 cm. Djup 54 cm. höjd 38 cm.

skyDD FöR IgElkottaR

tIllbEhöR

INsEktsskyDD

 » lUktäMNE FöR skyDD Mot MåRDaR, hUNDaR oCh kattER
Detta medel innehåller inga gifter och inga oorganiska substanser. Kan användas för att hålla mårdar, 
hundar och katter på avstånd. Även lämpligt för att skydda bilar mot mårdar på parkeringsplatser. 
Ska på grund av den obehagliga lukten ej användas inomhus.
Förpackningar Droppfl aska innehåll 50 ml beställningsnr 00 420/8

 Sprayfl aska innehåll 150 ml beställningsnr 00 425/3

 » spINDEl- oCh INsEktsskyDDsgRIpaRE beställningsnr 00 280/8

ScHWegler:s skyddsgripare har utvecklats enligt miljötanken »skydda 
och bevara» istället för »Döda och förinta». Med denna spindel- 
och insektsskyddsgripare kan man lätt och snabbt fånga insekter 
och även större spindeldjur. genom det genomskinliga materia-
let kan man betrakta djuren ordentligt innan men släpper lös 
dem igen.

 » gRIpFågElsIlUEttER
Självhäftande för att förhindra förlust av fåglar på glasytor.
ett ark innehåller 3 stansade motiv. uV-beständig kvalitetsfolie.
täthet för en fönsteryta på en kvadratmeter rekommenderar vi 4 motiv.
fristående rutor måste markeras på båda sidor (speglingsrisk).
1 ark vitt beställningsnr 00 435/2
1 ark svart beställningsnr 00 436/9
1 ark rött beställningsnr 00 437/6

 » klättERskyDD
Denna trådbarriär kan användas för att skydda våra fåglar som ruvar i det fria och i bon, genom att 
förhindra att katter klättrar upp i träden.
för träd med en omkrets upp till 70 cm beställningsnr 00 260/0
för träd med en omkrets upp till 115 cm beställningsnr 00 270/9

 » soVRöR FöR tVEstjäRtaR beställningsnr 00 380/5

för biologisk lössbekämpning. Tvestjärten är en insekt som förtär bladlöss, spindelkvalster, larver och 
ägg av insekter och smådjur. för bladlössbekämpning är den alltså till hjälp för alla trädgårdsälskare. 
Tvestjärtarna är aktiva på natten och gömmer sig i sina sovhålor på dagen. Bona sticks på mindre 
pinnar.
användningsmöjligheter alla slags trädgårdar, blomlådor etc.
bosättningstid fr.o.m. början maj – senhösten.
Mått l 60 mm, höjd 100 mm.
Förpackningsenhet 3 stycken.

 » holk FöR gUlDögoNsläNDoR beställningsnr 00 385/0

Den oansenliga guldögonsländan, även känd under namnet guldöga, behöver holkar, framförallt på 
vintern. De hängs upp på ca 1,5 – 2,0 meters höjd på pålar, master el. dyl. guldögonsländor livnär sig 
huvudsakligen av bladlös, kvalster, små larver etc. inom deras utvecklingsfas på två veckor kan lar-
verna sätta i sig ca 450 – 500 bladlöss eller 12 000 kvalsterägg. användningsdokumentation medföljer.
Mått Bredd 28,5 cm. höjd 30,5 cm. Djup 30 cm.

 » INsEktshotEll FöR solItäRt lEVaNDE INsEktER

INsEktshUs
eftersom förpuppningen, 
äggläggningen etc. äger rum 
i rören, kan man normalt 
inte observera utvecklingen. 
Här är det möjligt.
beställningsnr 00 373/7

Separat levande vildbin och parasitsteklar väljer ett lämpligt rör som passar sin storlek. De olika 
arterna behöver olika material. antingen trä, lera, träbetong eller vass. Denna grupp av insekter är 
mycket välkomna för pollinering i trädgården, men även för bekämpning av skadedjur. alla invånare 
i dessa insektshotell är absolut fridsamma och ofarliga.

INsEktshotEll I tRä
Material Kärnvirke.
Mått B 11,5 x H 24 x D 9 cm.
beställningsnr 00 370/6

INsEktshotEll I 
bloCkFoRM
Material Träbetong.
Mått B 14,5 x H 27 x D 8,5 cm.
beställningsnr 00 375/1

INsEktshotEll aV Vass
Material lera och vass.
Mått B 21,5 x H 30 x D 12 cm.
beställningsnr 00 377/5

» hållbart » tål hackspettangrepp » andningsaktivt » beprövat i praktiken
naTurMaTerial | Träbetong

fÅgel- & naTurSKYDDSPrODuKTer

Mer glädje av levande natur

kort översikt ur vår omfattande komplettkatalog

Fråga gärna efter 

vår komplettkatalog

»Mer glädje av levande natur»

eller på

www.schwegler-natur.de

 » FlaDDERMUsholk 2F UNIVERsEll beställningsnr 00 134/4

fladdermöss livnär sig uteslutande av insekter som endast fl yger på natten och därför är oåtkomliga 
för de fl esta fåglar. Den universella fl addermusholken 2f lämpar sig utmärkt som ett första steg när 
man börjar med fl addermusskydd. framväggen kan tas av för kontroll och rengöring. Om den av någon 
anledning inte är bebodd efter några år, t.ex. på grund av en olämplig biotopstruktur, kan den byggas 
om till en fågelholk av typ 2M genom att man byter ut framväggen.

FlaDDERMUsskyDD

 » Flat FlaDDERMUslåDa 1FF  beställningsnr 00 139/9

Den fl ata fl addermuslådan 1ff är ett bo med spalt som är öppet nedåt. Den kan användas även i 
extremt branta sluttningar och är underhållsfri, dvs. den behöver inte rengöras. genom den fl ata 
lådans öppning nedåt kan djurens exkrementer falla ut. Dessutom är den fl ata lådan försedd med en 
stor kontrollucka som går att öppna. för att kunna kompensera temperaturvariationerna på våren och 
hösten, har 1ff försetts med en uppruggad bakvägg av långtidsbeständigt trä. Det innebär att djuren 
allt efter sina individuella klimatiska önskemål kan uppehålla sig på den svala träbetongen eller på 
den varmare träväggen. Den kan alltså användas på ställen med extrema lutningar som t.ex. på branta 
sluttningar, husfasader etc.
Upphängning På glesa ställen som möjliggör en fri infl ygning i skogen, parkanläggningar, på 
husfasader och i trädgården.

 » Väggholk FöR FlaDDERMöss 2FE beställningsnr 00 737/7

Väggholken 2fe fungerar lika bra som gömställe på sommaren som i ett vinterkvarter (t.ex. frost-
säkert, fuktigt område i källare, bunkrar, underjordiska gångar etc.). Med de på insidan förformade, 
olika hängdjupen är 2fe en mycket effektiv, enkel och billig lösning för att erbjuda de spaltboende 
fl addermusarterna ett gömställe. för enkel montering med två skruvar på nästan alla 
hustyper utom- eller inomhus.
yttermått Höjd 30 x bredd 25 x djup 3 – 5 cm.
förpackade om 2 stycken, eftersom fl addermöss är mycket sällskapliga däggdjur.

Visste du att en enda fl addermus sätter i sig 0,5 till 1 kg insekter under en sommar? Dvs. mellan en 
kvarts och en halv miljon myggor, nattinsekter etc. försvinner.

 » FasaDholk FöR FlaDDERMöss 1FQ beställningsnr 00 760/5

i den här holken hittar husboende fl addermusarter ett hem, med den optimala möjligheten 
att bilda en koloni eller föda sina ungar. Även mycket lämplig för montering i efterhand vid 

redan genomförda husrenoveringar.
Monteringshöjd fr.o.m. 3 m och uppåt. Var vänlig tänk på fria in- och utfl ygningsmöjligheter. 
Även lämplig på vindar, på eller i historiska ruiner. Material Träbetong. 
Invånare Husboende fl addermusarter. Mått H 60 x B 35 x D 9 cm.
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 » tRäbEtoNgholk 1b beställningsnr 00 102/3

Standardholken för montering med det medlevererade – för skogsbruk 
godkända – aluminiumspiket i skogen, fruktodlingar eller i trädgården.
Ruvningsutrymme l 12 cm.
Upphängning På stammar eller grenar.
Invånare Talgoxar, blåmesar, entitor, svartmesar, tofsmesar, 
rödstjärtar, nötväckor, halsband- och svartvita flugsnappare, göktytor, 
hus- och fältsparvar, fladdermöss.
Flyghåldiameter 32 mm, kan om så önskas även fås med 26 mm 
bl.a. för blåmesar eller ovalt för rödstjärtar.

FågElskyDD

FågElskyDD FågElskyDD FågElskyDD

Med hjälp av holkar etc. från sChWEglER är det lätt att få fåglar, nyttoinsekter, fladdermöss, igelkottar och många 
andra djur att bosätta sig i din trädgård. Visste du att ett enda mespar med sina avkomlingar sätter i sig ungefär 70 000 larver 
och 20 miljoner insekter per år? ScHWegler-produkterna är unika. De tål hackspettangrepp, är hållbara och framgångarna i den fria 
naturen är vetenskapligt dokumenterade. På grund av de goda resultaten i praktiken används och rekommenderas även uttryckligen 
naturskyddsutrustning från ScHWegler av ledande erkända naturskyddsorganisationer inom- och utomlands.

kriterier för upphängning av holkar
Upphängningshöjd Häng upp holkarna så att de är lätta att kontrollera. antingen på ett träd (med det medlevererade speciella 
aluminiumspiket) eller utanför köksfönstret. Du kommer att glädja dig åt de senare invånarna!
Väderstreck i trädgården eller i fruktodlingar alltid mot sydost. nära huset, i vind- och väderskyddade lägen, är detta inte 
absolut nödvändigt. 
Rengöring Det gamla redet kan tas bort från och med mitten av augusti. Men låt inneboende fladdermöss, humlor etc. 
vara i fred. rengör dessa bon senare.
bobygge fåglar bygger sitt rede på nytt varje år. Djuren vill bygga sitt rede själv. understöd dina »fjäderbeklädda 
vänner» vid byggandet med sChWEglER-byggmaterialdepå beställningsnr 00 401/7. Denna är fylld med kapok- 
och madrassull. Det är en behållare av fjäderstål som kan fyllas på igen. fåglarna använder gärna självständigt detta 
material när de bygger sitt rede. från fönstret har du en idealisk observationsmöjlighet.

 » tRäbEtoNgholk 2M beställningsnr 00 111/5

genom den frihängande upphängningen med en centralt placerad rem på grenar el. dyl. 
och det koniska taket erbjuder holken ett bra skydd mot katter och mårdar. Den är mycket 
omtyckt i trädgårdar och områden med fruktträd, alltså huvudsakligen på ställen där det 
finns låga träd med stark grenbildning.
Ruvningsutrymme l 12 cm.
Upphängning frihängande på grenar för skydd mot katter och små rovdjur.
Invånare och flyghåldiametrar som holk 1B (se ovan).
framväggarna kan vid typerna 1B och 2M bytas ut mot varandra
och även beställas separat.

UtFoDRINg på VINtERN

 » FoDERpElaRE »RINg pUll»
Högvärdiga foderpelare av metall med rör i polykarbonat: Snabb rengöring genom patenterad »ring-
pull»-konstruktion. Dra helt enkelt i metallstiftet i mitten och alla delar kan tas isär utan verktyg, 
rengör och sätt ihop lika enkelt igen – hur lätt som helst.
Perfekt för att uppnå varaktig hygien på matningsplatsen med minimalt arbete. Kan fås i 
3 storlekar. Färg grön.
ring-Pull mini (ca 0,5 l)  höjd ca 19,5 cm. beställningsnr 00 585/4 
ring-Pull midi (ca 1,0 l)  höjd ca 37,5 cm. beställningsnr 00 586/1
ring-Pull maxi (ca 1,5 l)  höjd ca 55,5 cm. beställningsnr 00 587/8

 » FöNstERMataRE FöR FRöMIx
foderpelare av plast med rör i polykarbonat för montering på fönsterrutor med två integre-
rade sugkoppar. Denna matningsutrustning är lämplig för alla som inte har någon trädgård 
eller balkong och ändå vill hjälpa fåglarna på vintern. Med 2 foderuttagsställen.
Färg grön. Mått 7,5 cm. höjd 22 cm. Volym 0,5 l. beställningsnr 00 835/0

 » bo FöR hUssValoR Nr 9a beställningsnr 00 310/2

Till följd av vår upprymda miljö hittar svalorna inget lämpligt byggnadsmaterial för sina bon.  
Detta kan leda till förtida nedbrytning av bona på bebyggda väggar.  
ScHWegler:s svalbon är hållbarare och okänsliga för väder och vind och accepteras 
snabbt av fåglarna. Montering under utskjutande delar av tak utanpå 
byggnader. Minimihöjd lämpliga fr.o.m. 2 m och uppåt.
skydd mot spillning för svalbo för att undvika störningar och nedsmutsning genom 
spillning som faller ner, kan man montera ett skydd ovanför öppningar, fönster och 
dörrar el. dyl. beställningsnr 00 320/1

 » hUs FöR toRNsEglaRE oCh FlaDDERMöss 1MF beställningsnr 00 615/8

för montering på alla slags fasader. i de två främre ruvningskamrarna kan tornseglare föda upp sina 
ungar och på baksidan kan husboende fladdermöss hitta ett gömställe i mellanrummet.
Innermått ruvningsutrymme för tornseglare H 17 x B 36 x D 16 cm.
Fladdermusnisch H 42 x B 35 x D 3,5 cm.
Upphängning ett speciellt utformat fästjärn skruvas fast på väggen och sedan hängs hela huset in 
med tillhörande fastsättningsmaterial.
Rengöring De två ruvningskamrarna för tornseglaren är lätta att öppna. Det bakre fladdermus-
området är helt underhållsfritt, eftersom den fina, smuliga spillningen kan falla ut fritt nedåt. » holk 2gR 

skyddar mot skator, katter, mårdar och nötskrikor.
Ruvningsutrymme 14 x 19 cm. Invånare och upphängning Som holk »1B» och »2M».
Kan fås med två olika flyghålstorlekar. för stora mesar (t.ex. talgoxar) används det ovala 
»enhåls»- och för småmesar (t.ex. blåmesar) »trehålsutförandet». utmärkt universalholk med 
mycket gott skydd mot små rovdjur (katter, mårdar, etc.).
upphängningen sker med för skogsbruk godkänt aluminiumspik på trädstammen.
Ovalt 30 x 45 mm beställningsnr 00 218/1
Med tre hål l 27 mm beställningsnr 00 221/1

 » halVholk 2h beställningsnr 00 152/8

Halvholken monteras på husväggar (lador, lusthus osv.) med inflygningsöppningen pekande åt 
sidan. Bör inte hängas upp direkt på träd pga. risken för rovdjur. i dessa fall rekommenderar vi 
typerna 1n eller 2HW nedan. framväggen kan tas av för rengöring.
Invånare Sädesärlor, svarta rödstjärtar, grå flugsnappare, ibland rödhakar och gärdsmygar.

 » staRholk 3s | 3sV
Ruvningsutrymme l 14 cm. Större utförande av holken 1B.
Flyghåldiameter l 45 mm.
Staren spelar en viktig roll när det gäller biologisk skadedjursbekämpning i trädgården 
och skogen. ibland används denna holktyp också som övernattningsmöjlighet av brok- och 
mellanspettar.
3S beställningsnr 00 162/7
3SV beställningsnr 00 126/9  (med katt- och mårdskydd)

 » kUla FöR gäRDsMygaR 1Za 
Det speciella boet för gärdsmygen: Det kulformade ScHWegler-boet »1Za» är perfekt för  
uppfödning av ungarna och som skydd på vintern.
Monteringshöjd Direkt i ett snår eller på ett skuggigt ställe.
Mått totalt Kulans diameter: ca 18,5 cm.
Flyghålets storlek 30 x 27 mm.
Upphängningens längd ca 20 cm.
kan fås i 2 färgvarianter » Murgröna – 
grön: beställningsnr 00 200/6
och » höstljus – röd: beställningsnr 00 201/3

 » holk FöR aRtER soM RUVaR I NIsChER 1N beställningsnr 00 158/0

skyddar mot skator, nötskrikor, katter och mårdar.
Inflygningsmått 30 x 50 mm (två hål). Ruvningsutrymme 15 x 21 cm.
Holken 1n för arter som ruvar i nischer med 2 inflygningshål och en ruvningsruminsats skyddar 
optimalt mot rovdjur och har ändå ett stort ljusinfall, så att fåglarna gärna flyttar in.
Invånare rödstjärtar och ev. svarta rödstjärtar, rödhakar samt ibland hus- och fältsparvar, 
gärdsmygar.

 » MjUkFoDERsIlo beställningsnr 00 237/2

Denna marksilo av ScHWegler-träbetong har utvecklats speciellt för markätare som rödhakar, 
gulsparvar, järnsparvar, koltrastar etc.
Mått l 32 x B 32 x H 31 cm. Volym 9 l (levereras utan foder). Färg Olivgrön.

 » INbyggNaDslåDa FöR toRNsEglaRE 16s beställningsnr 00 609/7

låda för tornseglare med integrerad starspärr. för inbyggnad i ytterväggar eller för montering i efter-
hand utanpå fasader med fästlist som kan fås som tillval. Kan även byggas in i isoleringsskiktet vid 
fasadisoleringsarbeten. Mycket enkel kontroll- och rengöringsmöjlighet genom avtagbar framvägg.
Material andningsaktiv ScHWegler-träbetong. yttermått H 24 x B 43 x D 22 cm.

 » hUs FöR spaRVkoloNIER 1sp beställningsnr 00 590/8

för montering på alla slags fasader med medlevererad upphängning eller för inbyggnad i murverket. 
Sparvbestånden avtar starkt på grund av husrenoveringar och på grund av ändringar inom lantbruket. 
i trädgården är dessa fåglar av betydelse, eftersom de under ruvningstiden och under uppfödnings-
fasen endast äter insekter.
Innermått för de tre ruvningskamrarna: Höjd 16 x bredd 10,5 x djup ca 15 cm vardera.
yttermått H 24,5 x B 43 x D ca 20 cm. Monteringsmöjligheter utvändigt på ytan eller infällt.
Invånare Hus- och fältsparvar, ibland rödstjärtar.

 » MEsREsIDENs 1MR
Det formfulländade fågelboet för montering på huset, terrassen och balkongen! 
Kan fås i olika färgvarianter. fågelboet sätts fast med en enda krok (ingår i leveransen).  
Mått totalt Höjd 27 x bredd 19 x djup 23 cm.

grönt/grått
beställningsnr  
00 154/2

rött/grått
beställningsnr  
00 155/9

brunt/ljusbrunt
beställningsnr  
00 156/6

 » hassElMUsbo 2ks beställningsnr 00 461/1

Hasselmusen är – liksom dess livsrum – enligt habitatdirektivet särkilt skyddad i alla europeiska 
unionens medlemsstater. Den här lådan är utmärkt lämpad för att skydda beståndet och registrering 
av hasselmuspopulationen. Den kan också fås som allmänt sovmusbo 1KS.
Invånare Hasselmöss. genom den särskilda inkrypningsprincipen försvåras resp. utesluts tillträdet 
för andra arter.
Montering Med ingången pekande mot trädstammen. Säkert stöd mot trädet pga. det halvcirkel-
formade utförandet av baksidan och central fastsättning med för skogsbruk godkänt aluminiumspik.  
lätt att rengöra pga. den avtagbara framväggen utan att ta bort lådan från trädet.

 » FoDERlykta beställningsnr 00 800/8 
formskön fågelmatare av hållbar plast som är lätt att fylla på. för upphängning. Taket kan låsas 
upp och tas av genom att vrida på det. Det gör att foderlyktan är mycket lätt att rengöra och fylla 
på.  Färg grön. Volym ca 1 liter.

 » bo FöR laDUsValoR Nr 10 beställningsnr 00 330/0

Montering inuti byggnader, stall, lador, gångar. Sörj för fri inflygning genom fönster och luckor.

ytterligare information hittar du på: www.schwegler-natur.de

3S 3SV

 » ENkElt bo FöR hUssValoR Nr 13 beställningsnr 00 315/7

På baksidan tillslutet enkelt bo av träbetong på vit plastplatta. Boet med grundplattan skjuts in i de 
medlevererade metallskenorna av rostfritt stål och sätts på detta sätt fast på den utskjutande delen 
av taket el. dyl. Boet kan tas av för rengöring.

Svalornas och seglarnas näring består huvudsakligen av flyginsekter som harkrankar, myggor, 
flugor etc. De lämnar ett viktigt bidrag till den biologiska skadedjursbekämpningen.

Mer än  
8 miljoner  

sChWEglER-

holkar hänger i skogar, 

trädgårdar och på  

fruktodlingar!


