Návod na sestavení a umístění krmítka

Krmítko Áčko

www.budkajakodarek.cz

Návod jak krmítko správně sestavit a natřít, jak a kam jej umístit a co do něj sypat

MOTTO: nejde jen o výsledek, ale také o radost z jeho tvoření

NÁVOD NA SESTAVENÍ KRMÍTKA
Jednotlivé díly si vyskládejte na stůl před sebe. Projděte si obrázky níže a krmítko zkuste složit jen
tak bez hřebíků, abyste se přesvědčili, jak do sebe jednotlivé díly zapadají. Šikmé hrany musí sedět
a navazovat jedna na druhou. Řiďte se i předvrtanými děrami pro hřebíky. Chvíli to možná zabere,
ale přijdete na to. Všechny tři díly jsou stejné – jen v jednom jsou uprostřed dírky na případné
připevnění krmítka položeného na větvi – tento díl dejte dospod.
Pomocí smirkového papíru všechny díly vybruste do
hladka – to finálním vzhledu krmítka výrazně
pomůže.
Nyní začněte jednotlivé díly spojovat k sobě. Bude
k tomu zapotřebí kladívko, hřebíky a trocha
šikovnosti. Hřebíky umísťujte vždy do předvrtaných
otvorů a dbejte na to, aby nic nepřečuhovalo.
Ilustrační fotky skládání najdete níže.
Na spoje třech velkých dílů (1) použijte dlouhé
hřebíky s malou hlavou. Jako rozcvičku můžete do
každé z předvrtaných děr naklepat hřebík, aby jeho
špička kousíček čouhala z desky. Pak položte dva
díly k sobě a zatlučte hřebík až po hlavičku. Je dobré
dělat to ve dvojici a spodní díl mít opřený o pevnou
podložku.
Nyní menšími hřebíky přitlučte spodní boční lišty
(2). U trojúhelníku (3) si
všimněte,
že
jedna
z předvrtaných děr je
větší – tu dejte nahoru a
umístěte do ní hřebík
s velkou hlavou, který
nechte
asi
1cm
přečuhovat – krmítko se za dvojici těchto hřebíků
pověsí.
Nyní můžete krmítko natřít a to zevnitř i zvenku (to
je dobré dělat na rozložených novinách, v rukavicích
a starším oděvu.) Lahvičku s barvou si přelijte do
kelímku či misky (která není určena pro potraviny) a
pomocí štětce natřete všechny díly. Nátěr můžete po
několika hodinách opakovat.
Po zaschnutí barvy přitlučte na střechu pás lepenky
a tím je krmítko připraveno k vyvěšení ven.
Šňůrku přivažte k přečnívajícím hřebíkům a krmítko
pověste na strom nebo šňůrku provlečte spodními
dírami a krmítko přivažte ke větvi, plotu či zábradlí
balkonu.
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UMÍSTĚNÍ, PÉČE A VHODNÝ JÍDELNÍČEK

Kam a kdy krmítko umístit
Vhodné umístění krmítka je velmi důležité, zvýší se tím výrazně jeho navštěvovanost a
bezpečnost ptáků. Obecně je dobré zvolit klidnější lokalitu – ne u frekventovaného chodníku
nebo přímo u cesty. Zároveň to ale musí být stanoviště, na které budete dobře vidět a bude
dobře dostupné pro doplnění nové potravy. Nejčastěji se krmítko umisťuje zavěšením na větev
stromu (alespoň 1,7m nad zemí), na zábradlí balkónu nebo na plot. Proti dravým ptákům se
návštěvníci krmítek občas potřebují rychle schovat, v dostupné vzdálenosti od krmítka (do
2,5m) by tedy měla být možnost úkrytu například v křoví nebo hustém stromě. Také kočky
někdy rády ptáčky u krmítek loví – nikdy je proto neumisťujeme přímo na zem nebo na lehce
dostupná místa. Krmítko můžete na jaře schovat a opět jej vytáhnout zase na podzim, ale jako
dekorace může být součástí vaší zahrady či balkonu i celoročně.

Upevnění krmítka na plotě

Pověšení na strom

Co do krmítka dávat
Na začátku a konci zimy slouží krmítko jen k doplnění potravy ptáků, v nejtvrdší zimě už jej
někteří ptáci mají jako hlavní zdroj potravy. Nejčastěji se do krmítka dávají slunečnicová
semena, ořechy a jablka. Nabídku můžete ale rozšířit o nadrobené, suché bílé pečivo, vločky,
strouhanou mrkev nebo tvaroh, nakrájené maso, semena prosa, řepky, pšenice atd. Další
potravu můžeme sbírat v průběhu roku a na zimu ji nasušit – jedná se o plody jeřabin, bezu,
hlohu, rakytníku atd. Tím podpoříme i šíření těchto dřevin ptačím trusem. Čemu se do krmítek
určitě vyvarovat jsou věci slané, kořeněné, zvlhlé a plesnivé. Potravu v krmítku doplňujeme 1 –
2 x denně. Časem vypozorujete, kdy ptáčci na krmítko nalétávají a kolik krmiva asi denně
spotřebují.
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Údržba krmítka
Vyvěšením krmítka to nekončí. Největší úkol je doplňování krmiva – je nejlepší udělat si z toho
rituál – například před spaním nebo ráno po probuzení. Dále je třeba, aby krmítko bylo
v dobrém stavu – zejména aby do něj nezatékalo, a je také třeba odstraňovat zbytky
nespotřebovaného dužnatého krmiva – jablka, mrkve atd. – aby v krmítku nehnily.

TIPY A RADY
•

Ptáky na krmítku můžete sledovat dalekohledem, zkuste vypozorovat kolik času jeden
každý pták u krmítka tráví a jestli semínka jí rovnou v krmítku nebo si je odnáší pryč.

•

Zkuste vypozorovat, který ptačí druh upřednostňuje jakou potravu.

•

Zkuste vypozorovat, v které hodiny je na krmítku nejvíce ptáčků a kdy naopak zůstává
opuštěné.

•

Všimněte si, jak se v závislosti na počasí mění množství spotřebovaného krmiva. Má na
to vliv i teplota a velikost sněhové pokrývky?

•

Pokud si nebudete jistí, které ptačí druhy na krmítko přilétají, podívejte se do atlasu
nebo na naše stránky www.budkajakodarek.cz, kde pro vás máme informace, fotky i
hlasy našich nejčastějších ptáků.

•

Krmítko si můžete i zkrášlit a to například přidáním slaměné nebo rákosové střechy.

Další možností, jak ptáčkům ve vašem okolí pomoct, je vyvěšování ptačích budek a vytváření
napajedel. Podívejte se na naše stránky, kde Vám poradíme jak na to.

Děkujeme, že jste si pořídili naše krmítko a že se staráte o přírodu okolo sebe.
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Jednotlivé komponenty krmítka
Lahvička se 100 ml hnědé
impregnace na dřevo

Štětec pro
natření
krmítka

Jednotlivé
opracované
díly krmítka
Smirek pro opracování
a vyhlazení krmítka

Pískovaná lepenka na střechu pro ochranu
krmítka před deštěm a sněhem

Provázek pro
pověšení krmítka

Hřebíky pro hlavní
spoje

Hřebíky pro přibití
bočních lišt

Hřebíky pro
závěsný provázek

Hřebíky pro přibití
lepenky na střechu
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Postup sestavování krmítka
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1 Hlavní díly
2 Boþní lišty
3 Horní trojúhelníky
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