
Plasa pentru capturare pasari la interior  

Plasele sunt specifice pentru capturarea de vrăbii, porumbei şi grauri.
Plasele pentru vrăbii măsoara aproximatv 8m x 2,4m şi au patru (4) buzunare.  Plasa are o margine din coarda filetata
in jurul perimetrului şi  o buclă la fiecare colt.   Există, de asemenea, trei corzi orizontale utlizate pentru a forma
buzunarele pe întreaga suprafata a plasei.Toate corzile au o buclă la fiecare capăt, pentru a uşura instalarea.  

Când păsările zboara într-o plasa, ele, aproape niciodată, nu lovesc plasa la un unghi de 90 de grade si astel nu raman
blocate in ochiurile plasei .  De obicei, ele lovesc la un unghi cu mult mai mare şi pierd viteza aerului aproape imediat. 
Se rostogolesc pe plasa si raman in buzunare pana cand sunt scoase.   Deci, la instalarea unei plase trebuie avut in
vedere sa se formeze buzunarele, pentru ca plasa sa fie eficienta. Plasa nu trebuie sa fie intnsa tare, ci chiar usor
libera.
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Asa arata plasa pentru pasari, când este despachetata.  Are 4 panouri de aproximatv 8 m x 60 cm fiecare.  Obiectvul
prevăzut la instalare este de a crea "buzunare" prin ridicarea individuala a celor 4 bucle inferioare cu aproximatv 10
cm si legarea lor.
Prin ridicarea buclelelor 2, 3, 4 şi 5 pe fiecare parte, creaţi buzunare în care păsările care lovesc plasa se rostogolesc şi
sunt prinse. Cel mai frecvent, păsările care lovesc plasa nu se incurca. Lovesc plasa şi se rostogolesc in buzunare astel
incat pot fi scoase şi eliberate în altă parte.
Plasele trebuie utlizate numai pentru prinderea păsărilor de disconfort şi nu trebuie să fie utlizate pentru capturarea
de specii protejate sau pe cale de dispariţie. Acestea nu ar trebui să fie lăsate nesupravegheate, astel incat păsările
care sunt capturate sa poata fi eliberate cu un minim de întârziere.  În cazul în care mai multe păsări sunt prezente in
incapere, unele vor fi prinse, dar altele vor vedea acest lucru întâmplădu-se, si o vor recunoaste ca o zona de pericol şi
vor evita acea zona.  Pentru a prinde aceste păsări rămase, va fi necesar fie sa mutaţi plasa sau sa instalat mai multe
plase de diversiune în  calea păsărilor. În  incaperile  in  care sunt expuse grinzile  de otel  ale acoperisului,  poate fi
necesara blocarea temporara a spatilor din grinzi pentru a forta pasarile sa zboare  pe sub ele, spre plasa.
Plasele trebuie să fie asezate în culoarele lor de zbor tradiţionale şi regulate şi  nu lângă rafuri,  etc unde acestea
aterizeaza.

Atentie: 

    Se recomanda ca pasarile capturate in plasa sa fe eliberate in cel mai scurt timp posibil pentru a nu f ranite,
dar si pentru ca plasa sa reziste cat mai mult.

 In cazul in care pasarile sunt lasate prea mult timp in plasa exista riscul ca acestea sa scape sau sa o rupa.

 De asemenea daca o pasare este lasata prea mult timp capturata exista riscul ca celelate zburatoare sa o
vada si sa recunoasca plasa  ca zona de risc,  ocolind ulterior din acest motiv.

 Dacă sunt corect montate, plasele nu vor provoca nici un rău sau rănire păsărilor.

Accesorii necesare:

1. 10 dibluri cu inel Ø8 (dupa caz pentru rigips sau panouri unplute cu spuma) 

2. Sfoara de nylon pentru prelungirea urechilor daca distanta dintre pereti este mai mare decat latimea plasei.

(in cazul in care distanta dintre pereti este mai mica decat latimea plasei se poate monta plasa sub un anumit
unghi pentru a sta intinsa).

3. Coliere din plastic pentru fxare pe altceva decat pereti
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