Netopýří a rorýsí budky z extrudovaného polystyrenu
Zelená domácnost
Budka z extrudovaného polystyrenu jsou vhodné k instalaci do zateplení. Lze jí využít k vytvoření nového úkrytu/hnízdiště ve
fasádě nového domu, velmi často se používají také jako náhradní úkryty ve chvíli, kdy díky zateplování starších domů netopýři
a rorýsi přicházejí o původní úkryty/hnízdiště.
Budky byly vyrobeny dle doporučení odborníků z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) a České společnosti ornitologické (ČSO). Jsou z 3 cm silného extrudovaného polystyrenu, spoje jsou lepeny a dále zpevněny vruty. Vnitřek budky je
vymazán stěrkou na polystyren (netopýří budky) případně lepidlem (rorýsí budky), aby byl povrch praktický pro zvířata, ale
zároveň chráněn před poškozením.
Svými rozměry jsou budky optimální pro instalaci v 10 cm izolaci, pokud máte hlubší zateplení, přidejte pod budku další desku
extrudovaného polystyrenu potřebné šířky. Tu snadno přilepíte k budce lepidlem na polystyren, případně spoj možno zpevnit vruty.
Před nástřikem omítky na fasádu je nutné budky natáhnout perlinkou. Pokud bude horní hrana budky částečně vystavena dešti
a sněhu (při instalaci na fasádu bez římsy), je nutné instalovat plechovou stříšku, která bude odvádět vodu ze střechy budky.

Netopýří budky
Budky jsou vhodné pro většinu druhů netopýrů, kteří využívají úkryty v lidských obydlích. Vnitřek budky je vymazán stěrkou na
polystyren, která poskytuje dostatečně drsný povrch pro snadný pohyb netopýrů v budce, ale zároveň budku chrání před poškozením. Sklon vchodového prostoru je konstruován tak, aby budka byla samočistící a bezúdržbová.
Umístění: Budka se instaluje (lepí) do zateplení, velmi dobře se integruje do izolace nebo zdiva. Doporučená výška pro umístění
min. 3 metry od země, netopýři by měli mít volný letový prostor před a pod budkou. Při umísťování průlezné budky na původní
škvíru dbejte na to, aby zadní průlezný otvor byl umístěn tak, aby jím netopýři mohli do původní dutiny prolézt.

Rorýsí budky
Vhodné k instalaci do zateplení i pod římsu. Vletové otvory jsou chráněny proti ataku strakapoudy kovovou ochranou. Uvnitř
budky je prohlubeň, která chrání rorýsí vajíčko před vypadnutím z hnízdní dutiny.
Budky je možné instalovat pod sebe nebo vedle sebe v různých typových kombinacích. Taková kombinace vletových otvorů
z různých směrů rorýsům vyhovuje a zvyšuje tak pravděpodobnost obsazení budek.
Umístění budky: Budka se instaluje (lepí) do zateplení, velmi dobře se integruje do izolace nebo zdiva nebo na zeď. Ideálně
do výšky min. 6-7 m od země, do zateplení, pod střechu, římsu nebo balkon ideálně co nejblíže původních dutin, které rorýsi
využívali (pokud jsou budky jejich náhradou). Ujistěte se, že rorýsi budou mít volný přílet do budky.

