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Owady i inne drobne bezkrêgowce czêsto wykorzystywane s¹ przez hodowców jako
pokarm dla zwierz¹t terrariowych, a przez naukowców jako zwierzêta laboratoryjne na
potrzeby badawcze. Ró¿norodnoœæ bezkrêgowców wymusza wykorzystywanie ró¿nych
metod hodowlanych. Podstaw¹ ka¿dej dobrze prowadzonej hodowli jest zawsze
odpowiedni pojemnik, w którym mo¿na kolekcjonowaæ, przetrzymywaæ i hodowaæ
bezkrêgowce.

STAN OBECNY
Aktualnie dostêpne komercyjnie s¹ klatki stosowane w celu kolekcjonowania i hodowli owadów
oraz innych drobnych bezkrêgowców, które maj¹
postaæ szeœcianów lub prostopad³oœcianów
wykonanych z po³¹czonych ze sob¹ rurek lub
elementów drewnianych tworz¹cych stela¿, na
których rozpiêta jest siatka. Niedogodnoœci¹ tego
typu rozwi¹zañ z jest to, ¿e owady dostaj¹ siê
pomiêdzy konstrukcjê szkieletu a pokrywaj¹c¹ go
siatkê i rani¹ siê lub gin¹. Poza tym klatki z drewnianym szkieletem s¹ zwykle ciê¿kie, nie mog¹ byæ
demontowane i nie cechuj¹ siê elastycznoœci¹.

NOWE PODEJŒCIE
Istot¹ naszego rozwi¹zania - klatki na owady i/lub
inne drobne bezkrêgowce, o kszta³cie prostopad³oœcianu przeznaczonej do przetrzymywania,
transportu, a tak¿e d³ugotrwa³ej hodowli owadów
i/lub innych drobnych bezkrêgowców - jest to, ¿e
stela¿, z którego wykonana jest klatka utworzony
jest z aluminiowych lub plastikowych rurek,
po³¹czonych ze sob¹ ³¹cznikami
w postaci prostopad³oœcianów, na
stela¿u rozpiêta jest siatka, a na
dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹
œcianach siatki, znajduje siê co
najmniej po jednym rêkawie. Ka¿da
krawêdŸ siatki jest wyposa¿ona
w gumki mocuj¹ce siatkê na stela¿u
klatki od wewn¹trz.

O B S Z A
ZASTOSOWANIA

R

Y

• Terrarystyka – hodowle owadów i drobnych
bezkrêgowców na potrzeby karmowe dla zwierz¹t
terrariowych.
• Organizowanie hodowli zwierz¹t laboratoryjnych,
zastosowanie klatki w celu optymalizacji dzia³añ
przy badaniach toksykologicznych i ekotoksykologicznych na owadach i drobnych bezkrêgowcach.
• Przetrzymywanie i transport zwierz¹t.

ZALETY ROZWI¥ZANIA
Odpowiednia elastycznoœæ, lekkoœæ (przy
wymiarach klatki: 40x40x40 cm i masie
nieprzekraczaj¹cej 300g), a tak¿e prostota
i szybkoœæ monta¿u oraz demonta¿u klatki mo¿na j¹ ³atwo dostosowaæ do przestrzeni
baga¿owej i przewoziæ nawet w ma³ych
baga¿nikach samochodowych.
Konstrukcja klatki zapewnia du¿¹ wytrzyma³oœæ
cenn¹ z punktu widzenia potrzeby transportu
owadów.
Brak kontaktu umieszczonych w nich zwierz¹t
z elementami konstrukcyjnymi zapewnia
dodatkowe bezpieczeñstwo przetrzymywanym w
jej wnêtrzu zwierzêtom.
Zastosowanie ³¹czników w kszta³cie
prostopad³oœcianów wykonanych z lekkiego
materia³u sprawia, ¿e klatki mog¹ byæ bezpiecznie
ustawiane jedna na drugiej i ³¹czone w zestawy.
Rêkawy umo¿liwiaj¹ wygodny dostêp do wnêtrza
klatki - umieszczenie rêkawów na s¹siednich
œcianach u³atwia oburêczne manipulowanie
wewn¹trz klatki
Klatka jest estetycznie wykonanym, ciekawym ze
wzglêdu na wygl¹d/design i wygodnym pod
wzglêdem u¿ytkowania produktem.
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