Univerzální instrukce k budkám a polobudkám
pro ptáky - Brushwood
Firma Wildlife World, výrobce těchto budek, má mnoha leté zkušenosti s výrobou výrobků pro ptáky a další zvířata.
Protože není v našich silách přikládat k jednotlivým výrobkům podrobné instrukce, zde naleznete univerzální informace o těchto
výrobcích. Podrobné informace o každém výrobku najdete na našem webu www. zel enadomacnost. com.
Budky byly vyvinuty ve spolupráci s odborníky a experty na ochranu přírody na základě dlouholetých zkušeností a testování
v lesích i zahradách. Při výrobě jsou použity pouze přírodní materiály. Instalace budek se doporučuje na podzim, ale je možné
je samozřejmě vyvěsit kdykoliv. Budka jsou vyrobeny z materiálu, který je nazývaný anglicky Brushwood, což je něco jako
u nás proutí. Nicméně tento materiál má mnohem delší životnost, než běžné české vrbové proutí Ideální umístění těchto budek
je pod římsy domů nebo hospodářských budov, pod pergoly a podobně. Díky velmi lehké váze lze také snadno umístit do
živého plotu nebo stěny porostlé břečťanem. Taková umístění chrání budoucí hnízdo před predátory ale i před silným deštěm
nebo prudkým letním sluncem. Součástí výrobku je i drát na zavěšení, takže lze budku i pověsit na zeď.
Či št ění budek: každý podzim nebo v předjaří z budky odstraníme staré hnízdo a vyčistíme budku od případných parazitů.
Doporučujeme na čistění pomůcku na čištění ptačích budek z naší nabídky.
Náš t i p: mnoho rad, jak chránit ptáky před kočkami v budkách i na krmítkách najdete na našem webu www. ochranaptaku. cz.
Zde naleznete i rady, jak chránit ptáky před nárazy do skel
Rychlost obsazení budek a využití krmítek záleží na správném umístění, ale i na lokalitě ve které budou používány. Pro
živočichy jsou mnohem atraktivnější lokality s bohatou nabídkou hlavně původních dřevin a bylin, než monokultury, anglické
trávníky a túje. Ponechte proto i jen malou část vaší zahrady „divočině“, jen s minimální péčí. Takové kousky přírody působí
na zvířata jako magnet a výrazně zvyšují pravděpodobnost využití našich výrobků u vás „nájemníky“, pro které jste je pořizovali. Více o přírodních zahradách naleznete třeba na www. ekozahrady. com. Více o tom, jak pomoci mnoha druhům zvířat
na vaší zahradě, najdete na naem webu www. zi votnazahrade. cz.

