Domky a krmítka pro motýly

Motýlů, klenotů naší přírody ubývá. Některé druhy úplně mizí. Domky a krmítka mohou motýlům přečkat nepříznivé počasí
a přilákat je na vaší zahradu.

Univerzální pokyny

Péče: Domky jsou vyrobeny z certifikovaného FSC dřeva. Dřevo je přírodní materiál, který venku pracuje, proto případné drobné
prasklinky a změna barvy nejsou považovány za závadu. Použité dřevo má dlouhou životnost. Tu lze dále prodloužit nátěrem
ideálně ekologicky šetrnou barvou.

Umístění: Domek umístěte na teplé místo, chráněné před chladným větrem. Ideálně JV stěna a podobně. Umístění poblíž květů
zvyšuje návštěvnost krmítka. Případně domek na počátku zimy, s již hibernujícími motýly, přesuňte do prostor, kde není přílišný
mráz (do sklepa apod.). V předjaří nezapomeňte domek zase vyndat ven!

Krmení: Mističky na nektar by měly být pravidelně plněny potravou pro motýly z naší nabídky, cukrovou vodou nebo ovocnou
šťávou. Největší význam a pomoc představuje krmení na jaře a v pozdním létě, kdy bývá již nedostatek přirozeného nektaru na
květech. Misky pravidelně čistěte a odstraňujte zbytky potravy, aby nezačaly plesnivět. Do centrální plastové misky dávejte kousky
ovoce. Čím sladší, tím lepší.

Jednotlivé domky a krmítka

Dům pro motýly s pozorovacím okénkem BTF4

Tento domek má část s krmítky natřenou ultrafialovou barvou, která motýly přitahuje. Má 4 mističky na nektar a větší misku na
kousky ovoce. Všechny misky jdou snadno vyjmout a důkladně vymýt. Po vyplnění centrální části domku senem slouží tento
výrobek také jako suchý a bezpečný úkryt při nepříznivém počasí a zimoviště pro hibernující druhy motýlů i jiných brouků. Díky
pozorovacímu okénku vám neunikne nic z toho, co se uvnitř děje.

Dům pro motýly BTF 5

Sklopné krmítko se zásobníky na potravu a středová část pro hibernaci motýlů umožňuje snadné pozorování motýlu. Zásobníky
mohou být plněné nektarem, kousky ovoce nebo speciální potravou pro motýly z naší nabídky. V zimních měsících lze zásobník
sklopit a tak poskytnout centrální části větší tepelnou izolaci vhodnou pro motýlí hibernaci.

Krmítko pro motýly

Centrální krmící houba je vyndavací. Namáčí se do cukrové vody, která láká motýly a poskytuje jim živiny, nebo může být
doplněna nebo nahrazena potravinovým mixem pro motýly z naší nabídky. Do kalíšků dejte sladký nektar z ovoce a podobně. Krmítko umístěte na chráněné místo před větrem, ideálně na jižní stěnu. Na zimu jej ukliďte

Náš tip: Mnoho tipů jak pomoci přilákat a ubytovat na vašem domě nebo zahradě řadu užitečných zvířecích sousedů najdete
na našem webu www.zivotnazahrade.cz

