
Számítanak ránk! 

   

 

 

 

 

 

Ízeltlábúakat mindenütt találunk. Egy régóta nem bolygatott kő alatt is 
nyüzsgő élet folyik, s a kerti komposztáló sok faj számára kész Kánaán.  

Eszünkbe sem jut, hogy a rovarok is védelemre szorulnak. Sok faj ritka, 
s más fajok lehetnek ugyan gyakoriak, de egyéb állatok étrendjén 
szerepelnek, vagy mi magunk az életmódunkkal lehetünk veszélyesek 
rájuk. 

Pedig eszünkbe kell, hogy jusson!!! 

2020 januárjában két jelentős tudományos közlemény rázta meg a 
biodiverzitásért aggódók tudományos és lakossági közösségét. Az USA 
Tudományos Akadémiájának hivatalos folyóirata tematikus számot 
szentelt a rovarvilág fogyásának (12 közlemény foglalkozik a témával, a 
legutóbbi évek nagy vihart kavart hasonló közleményei után). Egy másik 
közlemény pedig 200 évvel ez előttről indítva az adatgyűjtést, azt 
mutatta ki, hogy 1990 óta egyre csökken a méhalkatúak sokfélesége és 
egyedszáma a Földön. A rovarok olyan fontos ökoszisztéma-
szolgáltatások résztvevői, mint a lehullott avar feldolgozása, a tetemek, 
ürülék eltüntetése, a vizek tisztítása – és a virágos növények zömének 
beporzása. A beporzó rovarok fokozatos eltűnése, a háziméhek 
mérgezései és betegségei már évtizedek óta a figyelem középpontjában 
voltak.  

A rovarok fogyásának oka összetett, de alapvetően az emberi 
tevékenységeknek köszönhető: mint az élőhelyek pusztulása, 
vegyszerhasználat (különösen a nagyipari agrártevékenység 
térhódításával) és a klímaváltozás. 

Mit tehetünk? 

Szemléletváltásra van szükség (amit a mostani szomorú járványhelyzet 
is igazol)! Rovarhotelek építésével tudjuk széles körben felhívni a 
rovarok helyzetére a figyelmet, ezen belül is a beporzókéra. Ezzel 
tömegében nem tudjuk megmenteni őket, de ha valaki ennek 
segítségével megérti a probléma lényegét, remélhetően változtat a 
szokásain. Nem csapja agyon, nem fújja le a zümmögőket és igyekszik a 
környezetbarát döntéseket hozni a hétköznapokban. Sőt, menedéket , 
szaporodó helyet biztosítani számukra. 

A rovarhotelbe nagyon sokféle anyagot építhetünk be, törekedjünk 
arra, hogy az mind természetes eredetű és környezetbe illő legyen. Az 
anyagok egyik részét csupán búvóhelynek, másik részét táplálkozó vagy 
szaporodóhelynek fogják tekinteni.  

Két típusú rovarhotelt készíthetünk. Vagy érintkezik a talajjal, s így a 
földfelszínen futó, mászó fajok is használhatják, vagy lábakon áll. 

A talajon lévő előnye a fajgazdagabb vendéglista, hátránya, hogy 
nagyobb esőzés esetén az alsó szintek átázhatnak, gyorsabb a korhadás. 
A lábakon álló sokkal tovább tart, ezt inkább a repülni is képes fajok 
tudják belakni. 

Első lépésben is készítsük el a vázat. Ez egyrészt összetartja a 
szerkezetet, másrészt esztétikusabb is. Anyaga lehet deszka, gerenda, 
de remekül hasznosíthatók a sérült raklapok is.  

 



Variációk egy témára 

Rovarszálló a Tabánban 

 

Kőbányán a Művház mellett 

 

Általános iskola udvarán 

 

Orbán tér XII. kerület 

 

 
Nekünk is lehetne 
a kerületben !!!! 

Több polcot, elválasztót (emeletet) hozzunk létre, ezzel a 
berendezését könnyítjük meg. Ha készen a váz, kialakíthatjuk a 
különböző lakosztályokat. 

A rovarok igényei nagyon különbözők. Vannak fajok melyek csupán 
a fény elől húzódnak be, mások viszont – ha megnyeri tetszésüket – 
végérvényesen berendezkednek. 

Tehetünk bele kérges farönk szeleteket különböző vastagságban, 
melyekbe lyukakat fúrunk, a magányos méheknek és darazsaknak 
alakítva ki a darázsgarázst. 

Másik részbe sűrűn összerendezett ág- vagy kéregkötegeket, 
esetleg szorosan összekötözött nádszálakat rakhatunk. Remek 
búvóhely a lyukacsos tégla, vagy az egymásra rakott tetőcserép. 

A rovarok egy része éjjeli életmódot folytat, a napfény elől 
elhúzódik, s csak sötétben jön elő. A futrinkák, százlábúak, 
ászkarákok és sok pókfaj is kedvelni fogja ezeket a labirintusszerű 
búvóhelyeket. 

Egy kisméretű szalmabála, vagy akár a fűnyírásból megmaradt 
száraz szénával megtömött, kiselejtezett madárkalitka szintén 
kiváló búvóhely. Használhatunk dióhéjat, papír tojástálcát, követ, 
virágcserepet, kukoricacsutkát, hullámkartont, fenyőtobozt és még 
sok egyéb természetes alapanyagú tárgyat. 
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