Domky pro ježky

25 % ježků, kteří nepřežijí zimu, zahyne proto, že nenajde vhodný prostor na zimování. Mnoho dalších zahyne pod koly aut, nebo
proto, že jsou před příchodem zimy příliš malí na přezimování. Potřebují nejen vhodný prostor k zimování, ale i pro vyvedení mláďat. Přitom ježci jsou velmi užiteční pro své okolí. Živí se brouky, červy a slimáky, což ocení každý zahrádkář. Proto si
zaslouží naší pomoc!

Univerzální pokyny

Péče: Domky jsou vyrobeny z proutí, kovu a nepropustné fólie. Celoroční domek je vyroben z dřevocementu. Pokud mají proutěné domky sloužit i jako zimní úkryt pro ježky, je potřeba domek zasypat ještě vrstvou listí a větví (neucpěte ale vchod do domku).
Dřevocementový domek je již dostatečně odizolován. Vchodový tunel chrání vnitřní prostor proti ježčím predátorům. Pokud máte
větší psy, doporučujeme proutěný domek zajistit proti nadzvednutí.

V rukavicích (ochrana před lidským pachem) naberte 2 hrsti krátké trávy nebo listí a vložte do domku jako základ hnízda.
Zbytek už si ježci nanosí sami. Dřevocementový domek je již senem naplněn. Po případném zimním použití náplň vyměňte.
Výměnu provádějte také v rukavicích. Pro snazší čistění dřevocementového domku můžete na jeho dno dát kus kartonu. K nalákání ježků můžete použit speciální sušené krmivo nebo konzervy pro ježky z naší nabídky.

Umístění: Domek umístěte na klidné místo, kde se občas vyskytují ježci. Vchod směřujte na jih, JV nebo JZ.
Pozor! Ježci mají poměrně velké životní teritorium, proto musí mít možnost na zahradu přicházet i odcházet, třeba pod plotem
nebo brankou.

Poznámka: Mnoho druhů zvířat stále hledá na našich zahradách bezpečný domov. A tak se samozřejmě může stát, že si tento
domek vybere úplně jiné zvíře. To je součást přírody a měli bychom to přivítat jako napínavé přírodní dobrodružství.

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

