
Құстар балапан басатын
жасанды ұяшық - шымшық
үйшігін қалай құрастырамыз.

Нұсқаулықжасау:

tabigat.media сайты материалынан 



Шымшықтар не
үшін керек?
Олар арасында жас көшеттер зиянкестері
көптеп кездесетін жəндіктермен қоректенеді.
Қос шымшық бір ұялау мерзімінде
зиянкестерден 40  шақты талды  тазалай
алады. Соғұрлым талдар таза, шымшық
саны артса.

Алайда  кенттенудің ұлғаюына қатысты
шымшықтың ұялауына жарамды ағаш қуысы
азаюда. Сол себепті шымшық үйшіктерін
дұрыс құрап, жанасымды жерге
орнату арқылы сіз биоалуантүрлілікті
сақтауға көмектесе аласыз.
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Құрал-сайман:
Балға (шегені бұрағыш)

Сызғыш пен қарындаш

Қолара

Бұрғы

Материалдар:

Сүрек

Шеге (бұрандалы шеге)

Жұмсақ темір сым

Шымшық үйшігін құрастыруға 
не қажет?
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Жасанды ұяшықтар үшін қай
ағаштың болсын сүргіленбеген
тақтайын қолдануға болады.

Жіңішке тақтайлар берік емес,
ал тым қалыңдары ұяшықты

ауырлатады.

Тақтайлар қалыңдығы :

2—2,5 см

Кеңес береміз:
Шере
Жас сүрек

төзімді емес

пішінін оңай өзгертеді

СҮРЕК
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Т - тақтай қалыңдығы
Өлшемдер см берілген 

2 бүйір қабырғасы, алдыңғы жəне
артқы беті, түбі, қақпақ асты жəне
қақпағы

 7 бөлшекті кесіп алу қажет:

ӨЛШЕМІ
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32-35 мм

5 см

Тесік жасау үшін, келісті диамертмен арнайы
немесе қарапайым бұранда қолдануға болады.
Егер балғаның орнына бұрандалы шеге бұрағышты
қолдансаңыз, онымен де тесік жасау мүмкін.

Бекіту үшін артқы
қабырғаға кішкене екі
тесік жасалады. Одан

ұзындығы 1 м сым
өткізіледі.
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Қиыстыру
реті: 

Ұяшықты жылына бір
ашып тазалап тұру үшін

қақпағы жалғыз шегемен
жартылай қағылады.

Түбі мен екі бүйір
қабырғасы
жалғанады

Артқы жəне
алдыңғы жақ
қабырғалар
қағылады

Қақпағы тағылады

1.

2.

3.
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Артқа шалқайту
балапандардың

ұшып шығуын
қиындатады,

жəне осы қалыпта
ішіне су кіруі

ықтимал.

~ 4 м

Шымшық үйшігі сыммен ағаш
діңі немесе бұтағына босаң

бекітілуі керек. Тесікке
бөгетсіз ұшып келу мүмкіндігі

болғаны жөн.

елді мекендерде;
орманда немесе
саяжайда – 2 м

асырып ілуге
болады.

 

Шымшық үйшігін саябақта, бақшаларда, аулада, балконда;
қызу көше мен жолдардан қашығырақ ілген дұрыс.7



шымшық үйшігін жасап үлгеріңіз 
жəне қонаққа
қанаттыларды
күтіңіз!

Құрастырушы
Амина Ахетова

Ақпарат көзі:
Благосклонов К. Н.
«Охрана и привлечение
полезных птиц»

Кеңесші
Сергей Скляренко
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ҚАРАТОРҒАЙ ҮЙШІГІ

31
 с

м
14 х 14 см

Қараторғай
Сарыжағал 
 қараторғай

45-50 мм

Экстра: басқа да құстарға ұяшық жасап көріңіз
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75 мм

32
 с

м
15 x 15 см

ЖАПАЛАҚ ҮЙШІГІ
Маубас
жапалақ

Экстра: басқа да құстарға ұяшық жасап көріңіз

Маубас жапалақтар өздігінен ұя тоқымайтындықтан,
үйшіктің түбіне жоңқа немесе шөп-шалам себелеу қажет10


