Moderní domky pro užitečný hmyz, ptačí budka a krmítko
Tento „městský“ domeček je součástí řady výrobků pro vybudování vhodných úkrytů i krmítek pro zvířata ve městě nebo na
moderních domech na venkově.
Venkovní konstrukce domečku je vyrobena z materiálu Clayplas+, což je směs recyklovaného plastu a jílu. Tento materiál je velmi
trvanlivý a s ohledem na používání recyklovaného plastu i ekologický. Domeček můžete zavěsit jako čtverec i jako kosočtverec.
Vnitřní část domečku je vyrobena z trvanlivého dřeva s FSC certifikátem, případně v kombinaci s jinými materiály. Dřevo
je přírodní materiál, který venku pracuje, proto případné prasklinky a změna barvy nejsou považovány za závadu. Použité dřevo
má dlouhou životnost.

Jednotlivé druhy:
Domek pro včelky samotářky
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.vcelkysamotarky.cz.
Domek pro slunéčka a zlatoočka a další užitečný hmyz
Slunéčka, zlatoočka, ale i třeba škvoři jsou velcí likvidátoři mšic. Jednotlivé prostory tohoto domku je potřeba vyplnit různými
materiály – suchou kůrou, senem, kousky dřeva, kousky lepenky… Čím rozmanitější materiál využijeme a více škvír a štěrbin
vytvoříme, tím různorodější hmyzí domeček využívat. Pokud necháme nějakou dutinku nevyplněnou, mohu jí využit i přezimující druhy motýlů. Domek umístěte na slunné místo na zeď, balkon nebo parapet, ideálně na JV – JZ stranu, hmyzáci si prostory
sami osídlí. Případně můžete použít speciální lákadlo pro slunéčka nebo zlatoočky z naší nabídky.

Ptačí budka
Tato ptačí budka má průměr vletového otvoru 3,2 cm. Je proto ideální pro sýkorky nebo vrabce. Při umístění budky na stěnu jsou
ptáci dobře chráněni před kočkami. Vletový otvor má kovovou ochranu proti strakapoudům. Budku umístěte min. 1,5 m nad zemí
a ideálně tak, aby do budky nefoukal studený severní vítr. Nedoporučujeme vyloženě jižní stěnu, kde bývá v dřevěných budkách
v létě ptáčatům zbytečně horko. Budku vždy po hnízdní sezoně (na podzim) vyčistěte a vyjměte vše, co si tam ptáci při hnízdění
nanosili.

Ptačí krmítko
Čelní panel krmítka je z průhledného plexiskla s kovovou ochranou vletového otvoru. Dřevěnou část i průhledný panel můžete
snadno vysunout, takže se krmítko snadno doplňuje a čistí. Čistění doporučujeme 1x týdně, 1x měsíčně doporučujeme krmítko
desinfikovat. Zamezíte tak riziku přenosu nemocí mezi ptáky. Jako náplň krmítka doporučujeme slunečnici, ale můžete použít
i kvalitní lojové koule nebo ptačí koláče. Vše najdete v nabídce našeho obchodu. Krmítko umístěte min. 1,5 m nad zemí
a ideálně tak, aby do krmítka nepršelo při silném větru. Při umístění na stěnu jsou ptáci dobře chránění před kočkami. Ale můžete jej i jen položit na balkon nebo parapet.
Náš t i p: Mnoho tipů jak pomoci přilákat a ubytovat na vašem domě nebo zahradě řadu užitečných zvířecích sousedů najdete
na našem webu www. zi votnazahrade. cz

