Čistenie povál od holubov

Odchyt holubov na povale

Vec: Ponuka čistenia povál od holubov, vajec a celých hniezd + utesnenie otvorov pletivom.
Problematika mestských holubov:
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

Regionálne úrady zdravotníctva už v súčasnosti nevykonávajú štátny zdravotný dozor nad bytovými
domami. V minulosti platil zákon o hospodárení s bytmi, podľa ktorého bol okresný hygienik
oprávnený vydať posudok na byt, v ktorom mohol byt vyhlásiť za zdravotne nevhodný aj kvôli
premnoženému stavu holubov, hniezdiacich na Vašich povalách.
Dnes Vás nikto neinformuje o tom, že Váš byt je zdravotne nebezpečný pre Vás, Vaše deti či domáce
zvieratá.
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Čistenie povál od holubov
Ponúkame Vám:
Vaša povala môže byť ideálnym miestom pre obrovské množstvo holubích párov. Pri monitoringu
sme našli povaly kde prespáva a hniezdi vyše 400 párov mestských holubov. Tieto povaly sú posiate
trusom, vaječnými škrupinami a mŕtvymi telami holubov, niekedy až do výšky 20 cm.
Otvory poprípade praskliny v starších sedlových strechách sú ideálnymi v letovými otvormi pre
holuba a v ich vnútri nachádzajú útulné útočisko voči nepriaznivému počasiu.
Na takejto znečistenej povale dokážeme vychytať takmer 100 % v tom čase hniezdiacich
a prespávajúcich holubov. Z našich skúseností a štatistík vyplýva, že v priebehu ďalšieho roka sa na
povalu neprisťahuje ani 10% z pôvodného množstva. Pri utesnení vletových otvorov sa toto percento
blíži 0. Doporučujeme náš priamy odchyt kombinovať s rekonštrukciou celej povaly.
Naša ponuka nás zaväzuje odchytiť maximálne možné množstvo holubov hniezdiacich
a prespávajúcich na Vašej povale, ktoré budú následné humánne utratené veterinárom a telá
odstránené v kafilérii.
Realizácia:
Realizácia pozostáva z týchto krokov.
1. Pred samotným priamym odchytom holubov zmonitorujeme Vašu sedlovú strechu, zistíme
miesta kadiaľ holuby vlietajú, kde presne prespávajú. Tento krok je nesmierne dôležitý,
musíme predísť uleteniu holubov z povaly.
2. Samotná realizácia prebieha po zotmení. Podľa rozlohy povaly a jej zamorenia zvyčajne trvá
približne štyri až šesť hodín.
3. Na povale umiestnime odchythové zariadenie.
4. Odchyt zopakujeme druhý krát po uplynutí určitej doby, určenej na základe oblasti, ročného
obdobia a počasia. Tento termín sa stanovuje v rozpätí jedného týždňa až mesiaca.
5. Zabedníme a pletivom prekryjeme vletové otvory.
6. Odchytené holuby budú humánne utratené veterinárom a telá spálené v kafilerickom
zariadení.
Termín realizácie:
Odporúčané obdobie: Apríl 2014
Cena: 1050 € / 1. Povalu, každá ďalšia
povala vo Vašom okolí je za zníženú sumu
V cene je zahrnutá eutanázia a asanácia
holubích tiel v kafilerickom zariadení

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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