Univerzální instrukce k výrobkům SCHWEGLER
Německá firma SCHWEGLER má více než 50 leté zkušenosti s výrobou výrobků pro ptáky a další zvířata. Po celém světě visí již přes
8 milionů jejich ptačích budek, které výborně nahrazují ubývající přirozené dutiny ve starých stromech. Protože není v našich silách
přikládat k jednotlivým výrobkům podrobné instrukce, zde naleznete univerzální informace o výrobcích SCHWEGLER. Podrobné informace o každém výrobku najdete na našem webu www.zelenadomacnost.com.

Ptačí a netopýří budky SCHWEGLER
Budky byly vyvinuty ve spolupráci s odborníky a experty na ochranu přírody na základě dlouholetých zkušeností a testování v lesích
i zahradách. Jsou vyrobeny ze speciálního, léty prověřeného materiálu – směsi dřevěných pilin, cementu a dalších příměsí zajišťujících
nejen extrémní životnost, ale i velmi dobrou tepelnou izolaci. Při výrobě jsou použity pouze přírodní materiály. Životnost budek je s ohledem na použitý materiál extrémně dlouhá (cca 25 let). Poskytují daleko vyšší komfort pro ptáky, než dřevěné budky i proto, že propouštějí vlhkost ven, ale ne dovnitř. Rozměry a tvary interiérů budek jsou navrženy tak, aby dobře nahrazovaly přirozené dutiny. Budky jsou
voděodolné. Nejsou poškozovány strakapoudy a datly. Vědecké testy v Německu i dalších evropských zemích dokazují, že budky SCHWEGLER mají největší obsazenost (hnízdící páry na hektar) ze všech typů ptačích budek. Výrobky SCHWEGLER doporučuje řada
ornitologických organizací po celé Evropě, včetně České společnosti ornitologické. Netopýři budky SCHWEGLER doporučuje i ČESON
(organizace na ochranu netopýrů)
Instalace: Při vyvěšování dbejte na instrukce ke každé budce, které najdete na www.zelenadomacnost.com u popisu jednotlivých
budek. Pokud by měl být součástí výrobku i speciální hliníkový hřebík, najdete jej uvnitř budky. Stejně tak drátěný uchycovací systém
na pověšení budky. Přední odnímatelný panel odejmete tak, že ohnete hliníkový plech, který je zabudován do dna budky, případně
povolíte šroubovací skobičku. Panel tlačte mírným tlakem směrem ode dna budky nahoru a poté jej odklopte směrem k sobě. POZOR,
někdy to chce trochu cviku, ale pak to jde snadno. Nikdy nepoužívejte velkou sílu, mohlo by dojít k poškození odnímatelného panelu.
Patentované drátěné uchycovací systémy nepoškozují stromy a dovolují umístění i na místa, kde by to jinak bylo jen velmi obtížné.
Pokud potřebujete uchycovací drátěný systém odejmout (věšení budky na větev, otočení budky do jiného směru) je možné očko na uchycení na jedné straně uchycovacího systému mírně roztáhnout šroubovákem. Po zavěšení očko ohněte zpět kleštěmi tak, aby nemohlo
dojít k vyvléknutí budky z uchycovacího systému. POZOR! Nikdy se nesnažte uchycovací systém odejmout silným tahem od budky
ani ohýbat očko zabudované v budce. Mohlo by dojít k poškození budky. Pokud bude budka instalována na zeď domů nebo do izolace
při zateplení, postupujte dle instrukcí přiložených u výrobku.
Čištění a údržba budek: Budky čistíme stejně jako běžné budky. Každý podzim nebo v předjaří z budky odstraníme staré hnízdo
a vyčistíme budku od případných parazitů. Doporučujeme na čistění pomůcku na čištění ptačích budek z naší nabídky. Některé netopýří
budky jsou samočisticí – více na www.zelenadomacnost.com Budky nevyžadují žádnou údržbu. Pokud chceme její vzhled přizpůsobit
barvě domů (u budek, které se přidělávají přímo na stěny domů), nutno použít paru-propustnou barvu.

Ptačí krmítka Schwegler
Při umísťování krmítek postupujte dle pokynů u jednotlivých výrobků na www.zelenadomacnost.com. Vyčerpávající informace o správném krmení ptáků najdete například na www.birdlife.cz. Krmítka je dobré pravidelně vyčistit a vydezinfikovat.

Domečky pro užitečný hmyz a savce Schwegler
U těchto domečků je velmi důležité správné umístění domečku na Vaší zahradě nebo domě. Postupujte dle instrukcí u výrobku na www.zelenadomacnost.com nebo v samostatném přiloženém návodu.
Rychlost obsazení domků, budek a využití krmítek zvířecími obyvateli záleží na správném umístění, ale i na lokalitě ve které budou
používány. Pro živočichy jsou mnohem atraktivnější lokality s bohatou nabídkou hlavně původních dřevin a bylin, než monokultury,
anglické trávníky a túje. Ponechte proto i jen malou část vaší zahrady „divočině“, s minimální péčí. Takové kousky přírody působí na
zvířata jako magnet a výrazně zvyšují pravděpodobnost využití našich výrobků u vás „nájemníky“ pro které jste je pořizovali. Více
o přírodních zahradách naleznete třeba na www.ekozahrady.com. Mnoho rad jak pomoci zvířecím obyvatelům vaší zahrady najdete na
www.zivotnazahrade.cz

