
Хранење на птици кое не вклучува стаорци, глувци итн.

Сент Гален, 30.12.2021 година. Особено во зима, кога постои дефицит на храна, стаорците и глувците можат да станат вистински проблем. Тие бараат засолниште во
визби, на тавани, викендички итн. односно секаде каде што можат да се населат и да ја контаминираат сета храна што можат да ја најдат. Досадните глодачи се
привлечени од различни причини, од кои многу честа е храната за птици. Хранењето на птиците е важно во текот на цела година, не само во зима. Условите за живот
на нашите птици се значително влошени со текот на годините. Тие имаат недостаток од витална храна, особено кога има мраз и снег. Дополнителното хранење ја
зајакнува популацијата и придонесува за намалување на популацијата на инсекти и сè поограничените живеалишта. Затоа, организациите за заштита на животните и
експертите за птици препорачуваат нивно хранење во текот на целата година. За жал, птиците не се единствените што ги привлекува толкаво изобилство на храна.
Глувците и стаорците сакаат храна за птици и знаат како да го искористат овој постојан извор на храна за себе.

Проблематичните глодачи го загрозуваат хранењето на птиците

И стаорците и глувците се одлични во качување, така што проблемот не е само во храната која паѓа на земја. Во зависност од локацијата и начинот на
прицврстувањето, овие штетници може да влезат директно во хранилката за птици и да јадат таму. Присуството на глодачи може трајно да ги избрка птиците и ги
спречува непречено да ја добиваат својата храна. Семињата за птици можат да бидат контаминирани со измет од глувци и стаорци и во најлош случај, болестите или
паразитите се пренесуваат од глодачите на птиците.

Заштита од глувци и стаорци во куќичката за птици

Што се однесува до куќичките и хранилките за птици, можат да се преземат некои превентивни мерки против глодачите. Ова може да започне со избор на локацијата,
која треба да биде отворена и видлива, а не заштитена со грмушки или жива ограда. Следно, препорачливо е да се става само одредена количина на храна што ќе се
јаде и да се отстранува преостанатата храна од подот секој ден, по можност навечер. Постојат и хранилки за птици направени на таков начин што спречуваат паѓање
на семињата на земја. Храната и куќичката за птици може да се отстранат во текот на ноќта. Птиците се активни и се хранат само преку ден, додека глодачите најчесто
го прават тоа ноќе. 

Ултразвукот може да помогне во спречување на вселувањето на глувци и стаорци. Звуците со висока фреквенција ги вознемируваат досадните глодачи и немаат
апсолутно никакво влијание врз птиците, бидејќи тие не можат да ги слушнат ултразвучните звуци. Ултразвучниот истерувач на животни и ултразвучниот
истерувач на животни PRO од SWISSINNO се совршени за ова, бидејќи тие се специјално развиени за употреба на отворено. Овие моќни уреди ефикасно ги бркаат
глувците, стаорците и другите глодачи во радиус од приближно150м². Ова се должи на цврстата конструкција и швајцарскиот квалитетен дизајн, а исто така се и
водоотпорни и благодарение на големиот соларен панел вградените батерии брзо се полнат. Ова обезбедува непрекината работа без дополнителен извор на
енергија. 

Забелешка: Ултразвукот е нежна превентивна мерка и е погодна за животните. Ултразвучните истерувачи не се трајно решение доколку веќе има наезда и глодачите
редовно го посетуваат местото за хранење.

Не се препорачува истерување на глодачите со помош на мириси

Домашните препарати за бркање на стаорци или глувци, како што се маслото од ним, чили во прав, камилица, нане или оцетна есенција, кои понекогаш се предлагаат,
за жал се неефикасни, незгодни за употреба и не се економични. Кога би биле ефективни, би ги избркале и птиците, бидејќи тие се исто така многу чувствителни на
мириси.

Стапиците за глувци и стаорци се безбедни и прилагодени за животни

Доколку веќе постои наезда на глодачи, треба итно да се преземат мерки за контрола, бидејќи во спротивно глувците и стаорците брзо ќе се размножат доколку имаат
изобилството на достапна храна. Стапиците се ефикасен метод за ослободување од овие досадни глодачи. Класичните стапици обично имаат чкрапало со притисок
или удар и лесно и често се активирани од птици. Овие стапици не можат да се користат без дополнителни мерки на претпазливост во близина на птиците. Стапицата
за стаорци PRO SuperCat, стапицата за глувци PRO SuperCat и No See No Touch стапицата за глувци се силни и селективни стапици бидејќи патентираниот „Easy
Catch System“ спречува случајни фаќања и ненамерно активирање од страна на птици.

Стапиците PRO SuperCat од SWISSINNO се активираат само кога штетникот е во совршена положба, па така птиците не можат случајно да ги активираат! Мамката го
привлекува штетникот до оптимално место каде што го активира чкрапалото со својата муцка. Ова обезбедува прецизен удар во вратот на штетникот што го убива
моментално и ја минимизира неговата болка и страдање.
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