Odchyt holubov

Vec: Ponuka odchytu holubov pre mesto XY na rok YYYY.

Problematika:
Mestské holuby spôsobujú škody na majetku a rôzne zdravotné problémy obyvateľstvu a domácim
zvieratám:
Prenášači ochorení
- Sú prenášačmi rôznych ochorení prenosných aj na človeka (tuberkulóza, pseudomor,
trichomonóza, diftéria, salmonelóza a mnohé iné parazitárne ochorenia)

Majetkové škody:
- Pri hniezdení a prespávaní v úkrytoch budov vyzobávajú a tak znehodnocujú omietky budov
- Svojimi výkalmi, ktoré obsahujú kyseliny, pri dlhodobom pôsobení dochádza k poškodeniu budovy
- Často dochádza k vytváraniu hniezd na povalách budov, ktoré dokážu úplne zamoriť. Na takýchto
povalách môže takto hniezdiť a prespávať aj 200 párov holubov

Ponúkame:

Úplné vyhubenie holubou je prakticky nemožné, preto našim cieľom je zníženie ich počtu na minimum, na
hranicu, kedy prestanú byť pre nás a náš majetok nebezpečné.
Z roka na rok vylepšujeme mestským holubom podmienky na rozmnožovanie a teda zväčšovanie populácií,
preto je nevyhnutným riešením pravidelná regulácia ich počtu.
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Odchyt holubov

Hlavne regulovaným odchytom zabezpečíme zníženie početnosti populácie holubov a následne
dosiahneme aj zlepšenie zdravotného stavu populácie, tým znížime riziko prenášania chorôb.
Vo vašom meste prebehne monitoring stavu populácie holubov. Následne zvolíme vhodné lokality, v
ktorých bude možné odchytiť požadované množstvo holubov do špeciálnych pascí. Pasce sú prispôsobené
tak, aby ich holuby nevnímali ako nebezpečné zóny, sú do nich lákané nami navrhnutou kŕmnou zmesou. V
živolovných pasciach sú umiestnené naše holuby, ktoré odpudzujú pochybnosti holubov vstúpiť do klietky.
Naša ponuka nás zaväzuje odchytiť minimálne 500 jedincov, ktoré budú následné humánne utratené
veterinárom a telá odstránené v kafilérii.
V prípade že stanovený počet naplníme skôr, pasce ostávajú umiestnené, pokým neuplynie
20 dní od ich rozloženia. (takýmto spôsobom sme prekročili stanovený limit už aj o 100%)

Realizácia:
Pred samotným umiestnením pascí prebehne monitoring spracovaný našimi chovateľmi, následne
vyberieme vhodné lokality na odchyt. Spoločnými skúsenosťami a sťažnosťami, ktoré máte od obyvateľov
určíme miesta realizácie.
Monitoring umiestnených pascí bude prebiehať dennodenne a podľa ich napĺňania holuby priebežne
vyberáme cca 3x týždenne.
Ďalej vyberieme miesto, kde sa uskutoční priamy odchyt, t.j. vychytanie holubov z povaly staršieho domu.

Termín realizácie:
Odporúčané obdobie: November – Marec
Garantované minimálne množstvo: 500ks
Odchytové klietky: 5 - 8 ks
Cena: 3 600 €
Nie sme platcami DPH
Garantujeme Vám odchytenie minimálne 1100
jedincov holuba.

Po dokončení realizácie odchytu obdržíte od nás veterinárne osvedčenie o eutanázii, záverečnú správu
spísanú veterinárnym lekárom o množstve a zdravotnom stave jedincov a zberný list od kafilerického
zariadenia.
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