
www.mkwpracownia.pl

BUDKI DLA POŻYTECZNYCH PTAKÓW I NIETOPERZY W TWOJEJ OKOLICY
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NATURALNE ZWALCZANIE INSEKTÓW
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www.mkwpracownia.pl



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Budka typ jerzyk natynkowy podwójny, Goczałkowice Zdrój

Gniazdo oknówka, Smolec podWrocławiem, foto: ZoĔa Jędrzejczyk

Budka typ Stratmann dla nietoperzy, Gdańsk



Ptaki i nietoperze – nasi sprzymierzeńcy wwalce z owadami!
Od wiosny do jesieni przeszkadza nammnó-
stwo owadów –komary, meszki, muchy, ćmy
a nawet azjatyckie biedronki. Jest ich mnó-
stwo. Jak sobie z nimi poradzić?

Najlepiej korzystając z metod biologicznych,
bezpiecznych dla nas i dla środowiska.

Sięganie po środki chemiczne to krytyczna
ostateczność. Lepiej zaufajmy naturze.

OfeÍ ę kierujemy do jednostek samorządu
terytorialnego i lokalnych aktywistów. To od
Państwa działalności zależy komfoÍ życia
mieszkańców, higiena ich domostw, ale tak-
że piękno przydomowych ogródków, rabat i
balkonów.

Nikt w dziele tępienia owadów i innych bez-
kręgowców nie pomoże lepiej niż nasi skrzy-
dlaci przyjaciele – ptaki (sikory, muchołówki,
jaskółki czy jerzyki) i nietoperze.

Jako producent oryginalnych i bezpiecz-
nych, a przez to chętnie zasiedlanych budek
lęgowych dla dzikich zwierząt, oferujemy
optymalne i inteligentne rozwiązania opaÍ e
na sprawdzonych, wysokiej jakości produk-
tach.

Przypatrzmy się faktom.

Jerzyk to najbardziej znany pogromca ko-
marów i innych wszelkiej maści dokuczli-
wych insektów. W ciągu doby potraĔ zjeść
ich nawet 20 tysięcy! Z powodu termomo-
dernizacji budynków, w czasie których likwi-
dowane są wszelkie szczeliny w elewacjach,
stanowiące główne siedlisko lęgowe jerzyka
– liczebność jego populacji gwałtownie spa-
da. Skuteczną receptą na pomoc jerzykom
okazał się montaż specjalistycznych budek
lęgowych na wysokich budynkach (minimum
poziom II piętra).

Sikorka bogatka tylko na potrzeby jednego
lęgu musi wyłapać z okolicy około 75 kilo-
gramów owadów! Rodzice przynoszą po-
karm pisklętom od 300 do 650 razy w ciągu
dnia.

Podobnymi osiągnięciami mogą poszczycić
się jaskółka oknówka, wróbel, czy mniej
znana pleszka.Ta ostatnia, samaważąc zale-
dwie 15 gramów, w ciągu 8 godzin zjada 24

gramy insektów. To tak jakby dorosły męż-
czyzna o wadze 80 kg zjadł w ciągu dnia 128
kg pożywienia! Naprawdę spory wyczyn!

Przeciętny nietoperz potraĔ zjeść w ciągu
jednej nocy średnio 2 tysiące owadów, a
szczególnie lubi komary i meszki.

Jak im wszystkim pomóc?

Rożne gatunki ptaków i nietoperzy specjali-
zują się w wyjadaniu różnych grup owadów.
Wybierają swoją dietę w zależności od wiel-
kości, zagęszczenia, ale też dobowej aktyw-
ności.

Dlatego do sprawy podchodzimy komplek-
sowo i oferujemy cały pakiet pomocowy:

• budki lęgowe dla jerzyka

• budki lęgowe dla sikor, muchołówki,
pleszki

• sztuczne gniazda dla jaskółek

• schronienia dla nietoperzy

Stwórzmy domy dla ptaków i nietoperzy
wokół nas– one się namodwdzięczą zna-
wiązką. Nie tylko zjadając niebezpieczne
dla nasowady, ale także cieszącnasze oko
i ucho. Naprawdę waĘ o!

Aby działania czynnej ochronybyły skutecz-
ne, budki należy wieszać z uwzględnieniem
podstawowych wymogów siedliskowych
poszczególnych gatunków oraz pojemności
środowiska. Budki dla jerzyka zamontowane
na drzewie niezależnie od wysokości, bądź
też na budynku 3 metry nad ziemią, nie mają
szans na zasiedlenieprzez ten gatunek. Z ko-
lei budki dla małych dziuplaków (typ A) roz-
wieszone zbytgęsto (mniej niż 20metrów od
siebie) mogą powodować zmniejszenie suk-
cesu lęgowego np. sikorki bogatki.

Dlatego wychodzącnaprzeciw potencjalnym
problemom, zaproponowaliśmy gotowe ze-
stawy budek w formie pakietów, które opty-
malizują koszty (minimalizują ryzyko tzw.
„pustostanów”) intensyĔkując jednocześnie
zwalczanie uciążliwych insektów poprzez sy-
nergię działania różnych gatunków zwierząt,
zasiedlających różne środowiska.



PAKIET 1.

Osiedla bloków i kamienic
(dominacja budynków wysokich, minimum II piętro i wyżej)

Typ budki Przeznaczenie Ilość budek

Typ jerzyk Jerzyk 15

Typ A1
Sikorka modraszka,

muchołówka
żałobna

1

Typ A Sikorka bogatka,
wróbel, mazurek 3

Typ B Pleszka, szpak 1

Typ gniazdo
oknówka Jaskółka oknówka 3

Typ nietoperz Nietoperze 2

RAZEM: 25



PAKIET 2.

Osiedla domków jednorodzinnych
(dominacja budynków niskich, domy paÍ erowe i z jednym piętrem)

Typ budki Przeznaczenie Ilość budek

Typ jerzyk Jerzyk

4
(na prawie każdym osiedlu
jednorodzinnym znajdują
się budynki wyższe od
pozostałych lub takie,
które wbrew przyjętym
normom i zasadom są

jednak chętnie zasiedlanie
przez jerzyki)

Typ A1
Sikorka modraszka,

muchołówka
żałobna

2

Typ A Sikorka bogatka,
wróbel, mazurek 8

Typ B Pleszka, szpak 3

Typ gniazdo
oknówka Jaskółka oknówka 4

Typ nietoperz Nietoperze 4

RAZEM: 25



PAKIET 3.

Osiedla mieszane
(tereny o mieszanej zabudowie, akcje dla całych miast bez ustalonej lokalizacji, małe miasta, miejscowości, wsie)

Typ budki Przeznaczenie Ilość budek

Typ jerzyk Jerzyk 7

Typ A1
Sikorka modraszka,

muchołówka
żałobna

2

Typ A Sikorka bogatka,
wróbel, mazurek 7

Typ B Pleszka, szpak 3

Typ gniazdo
oknówka Jaskółka oknówka 3

Typ nietoperz Nietoperze 3

RAZEM: 25



Każdy zamówiony pakiet budek opcjonalnie
mapowany będzie na ogólnodostępnej,

interaktywnej mapie Polski (prezentowanej
na www.mkwpracownia.pl) wg adresu

zakupu, aby móc na bieżąco monitorować
rozwój akcji zwalczania insektów na terenie
całego kraju przy jednoczesnej, aktywnej
ochronie owadożernych ptaków i ssaków w

naszym najbliższym otoczeniu.



Przed montażem lub zaraz po montażu budki na budynku, konieczne jest
jej pomalowanie farbą ochronną (tylko z zewnątrz, najlepiej w kolorze
elewacji). Nie dotyczy budek drewnianych wieszanych na drzewach.

LEGENDA

Budki podtynkowe, które zostaną całkowicie przykryte warstwą elewacyjną i
wewnętrzne (montowane w środku budynku) nie wymagają malowania.

Cyfra przy ikonce określa minimalną wysokość montażu budki na budynku.
Uwzględnia ona wymagania bytowe poszczególnych gatunków, dla których
przeznaczona jest budka.6m

Zalecana ekspozycja budki na wszystkie strony świata poza południową oraz
południowo-wschodnią i południowo-zachodnią.
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Zalecana ekspozycja południowa, południowo-wschodnia i południowo-
zachodnia (tylko w przypadku budek dla nietoperzy).
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- wysokość budki
- szerokość budki
- długość (głębokość) budki
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DANE KONTAKTOWE ORNITOLOGA I CHIROPTEROLOGA
DZIAŁAJĄCEGO NA TWOIM TERENIE*:

*Miejsce na pieczątkę/wizytówkę/inne



TYP JERZYK

Typ klasyczny natynkowy pojedynczy

18/36/20/ 3,0x7,0

6m

Typ klasyczny natynkowy podwójny

6m
Typ standardowy pojedynczy

16/36/18/ 3,5x7

6m

Typ standardowy podwójny

16/70/18/ 3,5x7
6m
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Typ jerzyk trocinobeton malowany

6m

Typ jerzyk trocinobeton

18/36/22/ 3,5x6,5

6m

(wys. / szer. / dług. / wymiar wlotu) [cm]

18/70/20/ 3,0x7,0

20 tys. szt./doba

18/36/22/ 3,5x6,5
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TYP A
sikorka bogatka, mazurek, wróbel
(wys. / szer. / dług. / wymiar wlotu) [cm]

75 KG/lęg

Typ A

34/15/15 x 3,3

3m
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Typ horyzontalny

22/15/15 x 3,3

3m
Typ A trocinobeton

25,5/20,5/26,5 x 3,3

3m

Typ wróbel (A) trocinobeton podwójny

18/37/22 x 3,30

3m

Typ wróbel (A) trocinobeton malowany

18/37/22 x 3,30

3m
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TYP A1
sikorka modraszka, muchołówka żałobna

(wys. / szer. / dług. / wymiar wlotu) [cm]

40 kg/lęg

Typ A1

34/15/15 x 2,8

3m
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Typ A1 trocinobeton

25,5/20,5/26,5 x 2,8

3m
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TYP B
pleszka, szpak, krętogłów,

dzięcioł duży, dudek
(wys. / szer. / dług. / wymiar wlotu) [cm]

48 g/doba

Typ B

41/19/19 x 5,0

3m
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Typ B trocinobeton

25,5/20,5/26,5 x 5,0

3m
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TYP
GNIAZDO
OKNÓWKA

jaskółka oknówka
(wys. / szer. / dług.) [cm] 6 tys. Szt./Doba

Typ gniazdo oknówka pojedyncze

15/25/17

3m
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Typ gniazdo oknówka podwójne

15/50/17

3m

Typ gniazdo oknówka potrójne

15/75/17

3m
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TYP
NIETOPERZ

najpopularniejsze
gatunki nietoperzy w naszym otoczeniu

(wys. / szer. / dług. / wymiar wlotu) [cm]
2 TYS. Szt./doba

Typ Stratmann

40/25/9/ 1,5x21

4m
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Typ Issel

35/26/18/ 1,9x22

4m
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Typ Stratmann trocinobeton

37/26/9/ 2,5x21

4m
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Typ walcowy trocinobeton

45/15/2,5

4m
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Budki lęgowe to jedna z najszerzej znanych i najbardziej skutecznych form po-
mocy ptakom w miastach. Doskonale znam produkty MKW Pracownia. Testuje-
my jew ramachprowadzenia pracnaukowych, edukacyjnych i aplikacyjnychwy-
konywanych w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Gorąco polecam!

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Budki typ jerzyk, wróbel i Stratmann trocinobeton dla nietoperzy, południe Polski

Budka typ horyzontalny i mazurek z owadami w dziobie, Zbąszynek

Budka typ jerzyk trocinobeton, Olsztyn, foto: Sebastian Menderski



MKW Pracownia Przyrodniczo-Rolna

Kiełcze 20
66-225 Szczaniec

NIP: 927-19-10-173
REGON: 080486635

tel. kontaktowy: 693 021 127
email: mkwppr@gmail.com

Nr rachunku bankowego:
71 1050 1520 1000 0090 7749 7684 (ING Bank Śląski S. A.)

Nasze produkty można znaleźć m. in. na:
www.mkwpracownia.pl, www.nestbox.eu, www.budkalegowa.pl

Oferta firmy MKW Pracownia Przyrodniczo-Rolna obejmuje:

- najwyższej jakości, oryginalne budki lęgowe oraz schronienia dla po-
żytecznych ptaków i ssaków przeznaczone do montażu na budyn-
kach i terenach zielonych,

- produkty konstruowane według ścisłych zaleceń ornitologicz-
nych i chiropterologicznych, spełniających wymagania Regio-
nalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w całej Polsce,

- pisemną rekomendację Instytutu Zoologii Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu załączaną do każdego re-
alizowanego zamówienia,

- 10-letnie doświadczenie w produkcji oraz fachowe
doradztwo naszego specjalisty dotyczące monta-
żu i doboru budek,

- korzystne rabaty przy stałej współpracy,

- wysyłkę towaru w ciągu 24 - 72 h.

SOLIDNE, ESTETYCZNE,
SKROJONE NA MIARĘ
DZIKICH BOHATERÓW

TWOJEJ OKOLICY!

Zapraszamy
serdecznie

do współpracy!
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