BUDKY

neděle 10. června 2018
14:00–17:00
zahrada Muzeum Říčany

MOJE BUDKY
S kým jsem tu byl/a:

Co mě zaujalo:

Moje poznámky:

Jak naložit s novou budkou

Životnost lze zvýšit vhodným netoxickým nátěrem
(např. Luxol). Budky ani krmítka nenatíráme zevnitř!

Sýkorníky

vyvěšujeme tak, aby nezatékalo vletovým otvorem.
Vyhýbáme se místům trvale osluněným a osamělým
stromům. K uchycení můžeme zvolit buď zavěšení na
háček, nebo upevnění na dřevěnou lištu. Na boční větve
zavěšujeme budky pomocí drátu upevněného k boku
budky, nesmí ale narážet ve větru do kmene. Upevnění
budek přes pevně utažené popruhy není vhodné
z důvodu zaškrcení kmene při dalším růstu stromu.
Výška vyvěšení je cca 2–3 m nad zemí. Orientace
vletového otvoru je nejlepší na jihovýchod, v hustém
porostu směrem ke světlině.

Rehkovník

se umisťuje nejlépe pod střechu domu nebo kůlny.
Stejně jako u sýkorníku, je potřeba dodržet bezpečnou
výšku a orientaci tak, aby nesvítilo přímo do budky.
Budky je nutné každoročně po hnízdní sezóně vyčistit
a odstranit stará hnízda. Ideálně na konci zimy (únor),
než ptáci zahnízdí.

Ptačí mláďata na jaře

Na jaře můžete venku pozorovat opeřená ptáčata,
jak pobíhají po zemi. Tato mláďata se mohou zdát
opuštěná, ale zdání klame. Ptáčata se zdržují v blízkosti
hnízda a čekají na rodiče, kteří jim shání potravu. Proto
nechte mláďata na místě, nikam je nepřenášejte. Pokud
mláděti hrozí nebezpečí od predátorů nebo aut, je dobré
mladého ptáka šetrně odchytit a odnést ho k blízkému
keři nebo stromu.
Pokud narazíte na neopeřené mládě (holátko), zkuste
najít hnízdo, které se bude vyskytovat poblíž mláděte.
Ptáci nemají příliš dobře vyvinutý čich – na rozdíl
od savců pach člověka nezaznamenají a do hnízda
navrácené mládě opět přijmou. Holátka ale vypadnutí
z hnízda většinou nepřežijí.
Pokud je ptáče viditelně zraněné, kontaktujte nejbližší
záchrannou stanici živočichů. Poradí vám, jak dále
postupovat.

Kam volat pro radu
a pomoc:

Odběrné místo zraněných živočichů v Muzeu Říčany
(pouze všední dny v pracovní době): 323 603 161
Pohotovostní telefon záchranné stanice pro živočichy ve
Vlašimi: 777 800 460

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!
Sledujte aktuální dění na:

Otevírací doba hlavní budovy a zahrady pro veřejnost:

Muzeum Říčany
Rýdlova 271/14
www.ricany.cz/muzeum
Muzeum Říčany

pondělí – čtvrtek 14:00 – 18:00
sobota 10:00 – 18:00
neděle 13:00 – 18:00
pátek zavřeno

