Netopýří budky
(univerzální pokyny)
Netopýří budky slouží k vytvoření náhradních nebo nových úkrytů pro netopýry. Mnoho užitečných informací o netopýrech najdete také na www.sousednetopyr.cz nebo www.ceson.org.
Péče: Některé budky 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. Budky z dřevocementu od firmy Schwegler mají extrémní životnost a není
potřeba je natírat ani jinak upravovat. Ale samozřejmě je můžete natřít fasádní barvou, aby splynuly s fasádou domu.
Umístění: Pokud se budky používají jako náhradní úkryty, měly by se instalovat pokud možno na místo původního úkrytu nebo
do jeho bezprostřední blízkosti.
Pokud budky slouží k vytvoření zcela nového úkrytu, je třeba při jejich instalaci dodržet následující pravidla:
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Budky se umísťují minimálně 3 m vysoko, některé druhy preferují jako min. výšku 5 – 6 m.
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Před vchodem do budky musí být volný letový prostor. Při instalaci budky v lese volíme tedy jeho kraj nebo lesní
mýtinu.
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Vhodné je umístit na stěnu domu více budek najednou, aby měli netopýři možnost vybírat si z několika úkrytů lišících
se svými vlastnostmi (např. mikroklimatickými podmínkami uvnitř).

Vhodná je orientace budek na JV až JZ stěny budovy nebo kmene stromu. Tato orientace pomáhá udržení potřebné
vysoké teploty v budce díky zahřívání slunečními paprsky.

Náš tip pro zvýšení atraktivity budek: Netopýři jsou velmi konzervativní a neobsazují nové úkryty tak ochotně a rychle jako
například ptáci. Někdy může trvat i několik let než budku objeví. Pro zvýšení atraktivity pro netopýry lze budky před instalací
zevnitř potřít nebo vypláchnout směsí vytvořenou z netopýřího trusu a vody. Díky této proceduře bude budka patřičně cítit, čímž
by měla netopýry nalákat (aneb „tam, kde už někdo bydlel, by přece nemuselo být špatně“). Netopýří trus zakoupíte v našem
obchodě. Výtěžek z jeho prodeje putuje na další ochranu netopýrů.
Čistění: Čistění budky se nedoporučuje a není nutné. Netopýři mají velmi dobrý čich a mohou poté budku opustit.Naše budky
jsou konstruovány tak, aby netopýří trus vypadával ven.
Doplňující informace: Netopýři jsou poměrně konzervativní a obsazení budky může někdy trvat déle. Pokud do cca 18 měsíců
není budka obsazená, zkuste ji umístit na jiné vhodnější místo. V současné době má mnoho zvířat problém najít si vhodný úkryt,
takže můžete v budce najít i neočekávané obyvatele. Pověšená budka je součástí přírody, a tak by všichni zvířecí obyvatelé měli
být vítanými hosty.
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

