Krmítko pro veverky 2014
Děkujeme, že s námi pomáháte přírodě. Naše nové krmítko jsme vyvinuli ve spolupráci se Záchranou stanicí pro veverky Pinky.
Krmítko umístěte na strom tam, kde se veverky pohybují, ideálně však mimo dosah psů, kteří by veverky mohli ohrožovat. Volte
raději polohu ve stínu. Na prudkém slunci se potrava rychle kazí. Nezapomeňte na pravidelné čištění krmítka. To je velmi snadné,
stačí vyjmout přední průhledný panel. Pokud je to po čase nutné, pant občas ošetřit olejem, aby šlo víko krmítka snadno otvírat.
Dbejte na to, aby prkno sloužící k sezení veverek (dno) nemělo po přidělání na strom sklon směrem ke stromu. Mohlo by
zatékat pod čelní plexi stěnou do potravy a docházet k tvorbě plísně. Preferujte mírný sklon směrem od stromu. Veverkám rozhodně nevadí.
Jak rychle veverky krmítko objeví? Někdy téměř okamžitě, jindy to může trvat měsíce. Pokud ani po roce není krmítko využíváno (a v místě instalace se prokazatelně veverky pohybují) zkuste jej přemístit na jiné místo.
Krmítko je dodáváno nenatřené.Výrobky je samozřejmě možné natřít. I s ohledem na očekávané obyvatele je však natírejte
ekologickou barvou. Dřevo je přírodní materiál, který venku pracuje. Proto případné drobné prasklinky a změna barvy nejsou
považovány za závadu.

Co sypat veverkám do krmítka
Do krmítka lze nasypat slunečnici, lískové i vlašské ořechy, a to jak vyloupané, tak vcelku. (Jestliže krmítko pro divokou veverku teprve chystáte, tudíž jeho používání ještě nezná, je vhodnější nachystat dovnitř ořechy nevyloupané. Mohou tak čekat na
objevení několik týdnů aniž by žlukly.) Do krmítka lze nachystat i např. směs pro činčily, kterou zakoupíte ve zverimexu
a obsahuje kromě slunečnice i vitamínové granulky pro hlodavce, sušené banánové chipsy, dýňová semínka, bukvice, jedlé
kaštany atd. Veverkám lze dát i tvrdý sušený chleba (ale jen v případě, kdy už veverka krmítko používá, aby uvnitř nezplesnivěl).
Nedávejte veverkám žádné měkké pečivo, nadýmá.
Veverky si pochutnají i na ovoci, např. plátku jablka, hrušky atd. Nedoporučuje se ho ale strkat přímo do krmítka v případě,
že ho nemůžete každý den kontrolovat a nespotřebované ovoce odstranit. Uvnitř krmítka by hnilo a ostatní potraviny by od něj
vlhly.
Poblíž krmítka lze v zimních měsících zavěsit půlku kokosového ořechu - veverkám kokosová dužina velice chutná. Kokos
zavěšujte jen v době, kdy se teplota pohybuje pod nulou. V teplých dnech dužina zkysne a zplesniví, což by veverkám mohlo
uškodit. (Pokyny čím krmit jsou, s laskavým svolením autorů, převzaty z www.veveratka.cz).
Náš tip: mnoho tipů jak pomoci přilákat a ubytovat na vašem domě nebo zahradě řadu užitečných zvířecích sousedů najdete na
našem webu www. zi votnazahrade. cz.

