Návod na zostavenie a umiestnenie búdky

Univerzálna
polobúdka

Určená predovšetkým pre žltochvosta, trasochvosta a muchárika sivého.
Ako búdku správne zostaviť a natrieť, ako a kam ju zavesiť,
alebo čo a kedy kontrolovať.
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Rozmery drevených dielov stavebnice
1 – Dno
2 – Boky
3 – Zadná strana
4 – Predná strana
5 – Strecha
6 – Upevňovací trám

Obrázkový návod

Návod na zostavenie polobúdky
Jednotlivé diely si vyskladajte na stôl pred seba tak,
ako ich vidíte na obrázkoch v ľavo.
Prezrite si obrázky nižšie a búdku skúste zložiť iba
tak bez klincov, aby ste sa presvedčili, ako do seba
jednotlivé diely zapadajú (najmä dno (1) si správne
natočte). Až na upevňovací trám (6) by mala búdka
držať pokope.
Teraz začnite jednotlivé diely spájať k sebe. Budete
k tomu potrebovať kladivo, klince a trocha
šikovnosti. Klince umiestňujte vždy do predvŕtaných
otvorov.
Búdku začnite stĺkať nasledovne: zadnú stranu (3),
dno (1) a prednú stranu (4) otočte na bok a zhora
pritlčte prvú z bočných strán (2). Potom otočte
vznikajúcu búdku pritlčenú bočnou stenou (2)
na podložke a pritlčte druhú bočnú stenu (2). Teraz
pritlčte strechu (5) a nakoniec upevňovací trám (6).
Klince pribíjajte do kraja, aby zostali v bočniciach (2)
a netrčali do priestoru búdky. Ak plánujete umiestniť
búdku na ihličnatý strom, môžete si upevňovací trám
(6) nabiť zvisle - pre rovné ihličnaté kmene je to
vhodnejšie. Pokiaľ ste najskôr stĺkli prednú, zadnú a
bočné steny je možné, že dno nepôjde dovnútra
zasunúť a budete ho musieť zrezať. Vždy dbajte na
to, aby nič nepresahovalo a klince pribite rovno.
Pomocou klincov s veľkou hlavičkou ešte pritlčte ku streche asfaltovú lepenku
Pomocou klincov s veľkou hlavou ešte pritlčte ku
tak, aby na krajoch rovnomerne presahovala.
streche asfaltovú lepenku, tak aby na krajoch
rovnomerne
presahovala.
Teraz už zostáva len búdku
natrieť a to
zvnútra i zvonku. Natierať je dobré na
rozložených novinách, v rukaviciach a v staršom odeve. Fľaštičku s farbou si
zostáva
búdku pre
natrieť
a to zvnútra
i
prelejte do pohára alebo Teraz
miskyuž
(ktorá
nie len
je určená
potraviny)
a pomocou
zvonku
(to
je
dobré
urobiť
na
rozložených
novinách,
štetca natrite všetky diely. Náter môžete po niekoľkých hodinách opakovať.
v rukaviciach a staršom odeve). Fľaštičku s farbou si
prelejte do misky alebo misky (ktorá nie je určená pre
Po zaschnutí je búdka pripravená k zaveseniu.
potraviny) a pomocou štetca natrite všetky diely.
Náter môžete po niekoľkých hodinách opakovať.
Po zaschnutí je búdka pripravená k zaveseniu.

Zavesenie polobúdky
Kedy búdku zavesiť?
K zaveseniu sa najlepšie hodí jeseň, aby z búdky stihly pred jarným osídlením vyprchať cudzie pachy
a aby splynula s prostredím. Niektorí vtáci už totiž práve na jeseň hľadajú vhodné miesto pre jarné
zahniezdenie. Ale ani vešaním búdky pred jarou nič nepokazíte. Dáte tým možnosť zahniezdiť vtákom, na
ktoré už žiadne miesto nezostalo. Niektoré druhy tiež okrem hniezdenia používajú búdku k prespávaniu,
takže sa dá povedať, že vešanie je vlastne možné v priebehu celého roka.
Kam búdku umiestniť?
Vhodné umiestnenie búdky je veľmi dôležité, zvýši sa tým výrazne šanca na jej obývanie. Je dobré zvoliť
tichú lokalitu. Pre žltochvosta je búdku vhodné umiestňovať pod štíty striech alebo pod presah strechy
kôlne atď. Pre trasochvosta je dobré búdku vyvesiť na budovy alebo pod mosty v blízkosti potokov a riek.
Mucháriky búdku najradšej obsadia na stromoch v záhradách či parkoch. Umiestenie tejto búdky do lesa
nie je príliš vhodné. Vletový otvor búdky je dobré natočiť tak, aby bol chránený proti prevládajúcim
vetrom (vejú väčšinou od severu), ale pokiaľ okolité stromy chránia búdku pred vetrami, natočte jej otvor
ľubovoľne tak, aby vtáci z búdky dobre videli a mali prehľad čo sa vonku deje. Pred vletovým otvorom
by nemala byť žiadna vetva. Predátori ako mačka alebo kuna si na nich totiž radi sadajú a číhajú na
rodičov neustále lietajúcich za potravou. Na listnatých stromoch je vhodné búdku umiestniť na konáre v
tvare „Y“. Upevňovací trám zapriete zozadu za vetvy tak, aby aj dno búdky bolo zaklinené. Búdka môže
byť mierne šikmo, ale nesmie do nej nikdy pršať a nesmie sa kývať vo vetre. Trám môžete pribiť
klincami s veľkou hlavou (stromu to výrazne neublíži) alebo priviazať pevným špagátom atď. Búdku
umiestnite 2 – 6 metrov vysoko. Buďte pritom opatrní, vezmite si na pomoc rebrík a niekoho dospelého.

Umiestnenie: na kôlňu

na konáre

na zvislý kmeň

Údržba a kontrola polobúdky
Zavesením búdky to nekončí. Vždy pred zimou by sa z búdky malo odstrániť staré hniezdo. V priebehu
niekoľkých rokov by sa inak búdka zaplnila zvyškami hniezd a vtáky by ju nemohli ďalej používať. So
starým hniezdom odstránite aj drobný nežiadúci hmyz, čakajúci na ďalších osadníkov. Búdku teda vždy
pred zimou vyčistite, skontrolujte a prípadne opravte jej nedostatky. Pokiaľ si myslíte, že už by ďalšiu
sezónu nevydržala, tak ju zložte, aby na jar nespadla aj s nevyliahnutými vajíčkami.

Tipy a rady




Pri hniezdení vtáky nerušte, hniezdo si môžete prehliadnuť, keď mláďatá vyletia.
Životnosť búdky je približne 6 rokov, môžete ju predĺžiť opravami a občasným natrením v
jesenných mesiacoch.
Vtáky pri hniezdení môžete sledovať ďalekohľadom, skúste odpozorovať ako často rodičia
vyletujú za zháňaním potravy a po akej dlhej dobe malí vtáci z hniezda vyletia.

Ďalšie možnosti, ako vtákom vo vašom okolí pomôcť, je ich zimné prikrmovanie a vytváranie napájadiel.
Ďakujeme, že ste si zakúpili našu búdku a že sa staráte o prírodu okolo seba.
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