Domky pro včelky samotářky
(univerzální pokyny)
Domky slouží k přilákání včel samotářek. Ty nevytvářejí roje, jsou přátelské a bezpečné k dětem i domácím mazlíčkům. Tyto
včelky lákají jednotlivé otvory ve dřevě a naše konstrukce tak dokonale nahrazuje prostředí, které v moderních zahradách chybí.
Samotářky mají nenahraditelnou roli v opylení okrasných i plodících rostlin. Některé rostliny opylují přitom nejlépe, často
nahrazují běžné včely, pokud nejsou v okolí. Bohužel jich v přírodě ubývá, jejich přirozená útočiště a domovy mizí, intenzivní
zemědělství, výstavba a přílišné používání pesticidů a herbicidů jim škodí. S jedním z našich domků přispějete k jejich ochraně.
Z toho budou mít prospěch rostliny a samozřejmě i vaše zahrada. Nepoužívejte chemické postřiky. Prokazatelně škodí mnoha
druhům opylovačů včetně samotářek! Více informací o včelkách samotářkách najdete také na www.vcelkysamotarky.cz
Péče: Některé domky jsou vyrobeny z certifikovaného FSC dřeva, případně jiné ze smrkového dřeva českého původu. Dřevo je
přírodní materiál, který venku pracuje, proto případné prasklinky a změna barvy nejsou považovány za závadu. Použité dřevo má
dlouhou životnost. Tu lze dále prodloužit položením starého lina nebo lepenky na střechu výrobku (pokud je to možné), případně
nátěrem ideálně ekologicky šetrnou barvou. Domky z dřevocementu od firmy Schwegler mají extrémní životnost a není potřeba
je natírat ani jinak upravovat. Jednotlivé dutinky domků není nutné nijak čistit, samotářky si vše obstarají samy.
Náš tip: Pokud ve vaší lokalitě žijí strakapoudi, doporučujeme dřevěné domečky a dutinky, které nejsou chráněny mřížkou obalit
třeba králičím pletivem tak, aby mezi pletivem a vchodem do dutinek byla alespoň 0,5 cm mezera. Strakapoudi, ale i jiní ptáci,
velmi rádi vyklovávají vajíčka a larvičky samotářek z dutinek a často přitom domek poničí.
Umístění: Ideální teplá závětrná strana domu, kůlny, plotu. Na výšce umístění nezáleží, optimální rozmezí cca mezi 0,3 m
– 2 m. Ale může být umístěn i na balkoně mnohem výše, jen rychlost jeho obsazení se s větší výškou trochu snižuje. (Jsou ale
zaznamenány případy obsazení dutinek i v 6 patře panelového domu). Těsně před zimou, kdy už hmyzáci nelétají, je možné
domek uklidit do nevytápěného prostoru – kůlna… V předjaří ale nesmíte zapomenout domek umístit zpět do zahrady, protože
některé druhy včelek v různé formě přezimují a v předjaří vylézají z dutinek. Nedoporučujeme obsazené domky přenášet
do jiných vzdálených lokalit. Některé druhy včelek jsou vázány jen na určitý druh rostlin. Pokud v nové lokalitě nejsou, včelky
hynou hlady.
Některé domky z naší nabídky lze rozložit a pozorovat formace malých buněk, kde včely samotářky kladou vajíčka, nebo zde
jsou jinak aktivní. Lze tak snadno sledovat postupný vývoj jejich larev. Při pozorování rozkládejte jednotlivé části domku jen na
nezbytně nutnou dobu, ať nedochází k narušení vývoje včelek.
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

