Domky a budky ve tvaru slzy pro ptáky a užitečný hmyz
Tento výrobek ve tvaru slzy je součástí řady výrobků pro vybudování vhodných úkrytů pro ptáky i užitečný hmyz ve městě
nebo na venkově. Je vyroben ze dřeva s FSC certifikací. Boky budky jsou ještě potaženy atraktivním výpletem z bambusu. Součástí budky je i ochrana vletového otvoru před strakapoudy a přírodní provaz na zavěšení. Budka je ošetřena ekologickou vodou
ředitelnou barvou. Nátěr můžete po čase obnovit… Dřevo je přírodní materiál, který vlivem povětrnostních podmínek pracuje.
Proto mírné praskliny ve dřevě nelze považovat za závadu.

Jednotlivé druhy:
Domek pro včelky samotářky ve tvaru slzy
Včelky samotářky jsou velmi užitečné mírumilovné a opomíjené včelky. V ČR jich žije desítky druhů. Jsou to výborní a mírumilovní opylovači. Velmi často zůstávají věrní dutinkám, kde se rozmnožují po řadu generací. Domek umístěte na slunné
místo na zeď balkon nebo parapet, ideálně na JV – JZ stranu, včelky si dutinky sami osídlí a stejně tak si je budou i samy čistit.
Na vás tak zbývá jen pozorování jejich zajímavého života. Více o nich na www. vcel kysamotarky. cz.

Dům pro motýly a další užitečný hmyz Slza
Bezobratlí všeho druhu tvoří základ zdravého ekosystému, a proto je skvělé je chránit a podporovat na našich zahradách. Sami
se můžete rozhodnout, pro jaké obyvatele má domek sloužit, podle toho jakou náplň domku zvolíte. Náplň se vkládá otvírací
zadní stěnou domku. Budku pověste ideálně na slunné místo, chráněné před větrem.

Motýli a můry
Pokud chceme domek využít pro motýly, vložíme dovnitř jen několik klacíků, které mohu klidně i vyčuhovat ven z domku.
Motýli domek používají při nepřízni počasí (léto) a zimující druhy motýlů je mohou použít i jako zimní úkryt.

Slunéčka (berušky)
Tito jedlíci mšic jsou na zahradě velmi vítanými pomocníky. Vyhledávají dutiny vyplněné senem nebo slámou Slouží jim jako
celoroční úkryt.

Zlatoočky, škvoři
Další velcí konzumenti mšic. Vyhledávají úzké škvíry, proto je pro ně nejlepší vyplnit prostor kousky kůry. Samozřejmě
můžeme vyplnění dutiny i kombinovat a část vyplnit senem a část třeba kůrou.

Ptačí budka
Vletový otvor 3,2 je optimální pro všechny druhy sýkorek, ale budku mohou využít i vrabci a řada dalších ptáků. Díky svému
tvaru a zavěšení budka velmi dobře chrání i před kočkami a ostatními predátory, protože predátor si nemůže na budku sednout.
Budku pověste ideálně na stinné místo do výšky cca 1,5 – 2,5 metru tak, aby vletový otvor směřoval na JV – JZ. Na konci
hnízdní sezony je potřeba budku vyčistit. Jde to snadno, zadní strana budky lze odklopit po odšroubování pojistného vrutu.

