
HOTEL ZA ŽUŽELKE 

 

Ob prvih sončnih žarkih se prebudijo tudi mali vrtni pomočniki. To so tiste drobne 

živalce, ki jih komaj opazimo: strigalice, nežne tančičarice, čebele, ose, 

pikapolonice… Na vrtovih opravijo ogromno dela in so nenadomestljivi pomočniki 

vsakega vrtnarja. 

Na starih vrtovih najdejo žuželke zavetje in 

mesta za odlaganje jajčec v starih drevesih, 

štorih ali kupih vej. Novi, urejeni vrtovi 

takšnih skritih kotičkov nimajo. Nadomestilo 

za njihovo staro domovanje je lahko 

skladovnica drv ali pa čisto posebna 

domovanja, ki jih z malo truda narediš lahko 

tudi sam/a. V njih bodo mali pomočniki našli 

topla in pred dežjem zaščitena zavetja, 

kasneje pa varen dom, da preživijo zimo in 

mraz. 

Pri izdelavi hišice uporabi naravne 

materiale. Ogrodje naredi iz lesenih desk 

(lahko tudi palic). Vmesni prostor zapolni z 

odpadnim lesnim materialom, vejami, slamo, 

suho travo, storži, stebelci trstike, suhim 

listjem… 

Če želiš privabiti različne žuželke, naj bodo odprtine različnih velikosti. Hišice 

potrebujejo še streho, če bodo stale na prostem. 

Za izdelavo hotela potrebuješ načrt. Nariši ga na papir in naredi seznam, kaj 

vse potrebuješ. Če ti ne gre, lahko izdelaš hotel po sledečih navodilih: 

 

Za izdelavo potrebuješ: 

- lesene deske debeline 2 cm in širine 8 cm naslednjih dolžin: 

za zunanje stene 2 kosa dolžine 35 cm 

za dno 1 kos dolžine 25 cm 

za vmesne stene 3 kose dolžine 12 cm 

za vmesno steno 1 kos dolžine 14 cm 

- za streho leseno desko 1 kos debeline 2 cm, širine 10 cm in dolžine 33 cm 

- za vmesno steno desko 1 kos debeline 4 cm, širine 8 cm in dolžine 25 cm 

- brusni papir 

- vrtalni stroj 

- svedre za les 

- lepilo za les 

- žeblje  

- kladivo 

- tanko desko za hrbet 

- okolju prijazno barvo 

- čopič 

 



 

Odmeri deske na ustrezno dolžino in jih nažagaj (pri tem ti lahko pomagajo tudi 

starši). 

Robove in stranice na deskah zbrusi z brusnim papirjem. 

Debelejši deski navrtaj po ožji stranici luknje različne debeline. 

Deske položi na podlago v končno podobo hišice. Posamezne dele zlepi z lepilom za 

les. Ko se lepilo posuši, zbij deske skupaj z žeblji. 

 

 

Predenj na hotel pritrdiš streho, položi hotel na večjo tanko desko in zunanje robove 

očrtaj s svinčnikom. Po črtah izreži z žago ali trtnimi škarjami. Izrezano desko položi 

na hrbtno stran hotela in jo pribij. Tako gostje hišice ne bodo na prepihu. 

Na koncu nalepi in z žeblji pritrdi še streho. 

Zunanje stranice hotela zaščiti pred neugodnim vremenom z okolju prijaznimi 

barvami. 

Sobice v hotelu napolni s slamo, votlimi stebli, storži, vejami, trstiko, suhimi listi…. 

Da preprečiš izpadanje materiala iz posameznega kotička, lahko okrog prostorčka 

zabiješ nekaj žebljev in čez njih prepleteš vrvico (tako kot vidiš na slikah zgoraj). 

Hotel za žuželke postavi na teraso med lonce ali na svoj vrtiček. S časom se bodo v 

njem naselili mali vrtni pomočniki, ki bodo v kamricah med naravnim materialom našli 

toplo in varno zavetje. 

 

 

 



Še nekaj različnih idej, kako lahko ustvariš hotel za žuželke po svoje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 


