
Egy rovarszálló kivitelezése1 

Itt néhány praktikus javaslat található, ez barkácsolási, készítési segédlet. Kiszámíthatatlan, hogy 

kinek milyen jártassága van a szerszámhasználatban és a biológiában, és milyen nyersanyagai, 

szerszámai, kihelyezési lehetőségei vannak. A leírást fotókkal és rajzokkal is igyekszünk használhatóvá 

tenni. 

 

 

 

Tervezés 

Vegyük figyelembe a helyszínt, és az rendelkezésre álló anyagokat, vagy az anyagiakat. Készíthető 

maradék faanyagból is. 

A terveket érdemes megrajzolni, utoljára már vonalzóval-ceruzával. Az 1:10 arány (a rajzon 1 cm = a 

valóságban 1 dm) praktikus, hogy a pontos arányokat lássuk. Kell radír is!  

                                                           
1 Ez az anyag is 2021-ben készült a Beporzók napjára, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Beporzók 
munkacsoportjának gondozásában, hogy segítse az online működésre kényszerült múzeumokat, illetve az 
óvodákat, iskolákat, és mindenkit, aki szívén viseli a beporzó rovarok ügyét. 
 



               

Az egész elfért egy (egyszerhasznált) A/4-es lapon (bár ezért nem kellene mentegetőzni).  

Méretezés kell, az anyagigény kiszámításához.  

 

Anyagok 

Faanyagvadászat a neten, a kamrában/pincében, a tanítványok szüleinek körében. Szép asztalosipari 

faanyagból is készülhet a szálló, ha közterületen épül. Ez fontos a szemléltetés, a vonzóvá tétel 

szempontjából. Használt anyagok felhasználása környezetbarátabb. Egy rovarszállónak biológiai 

(természetvédelmi) célja van, de van szemléltető, kedvcsináló célja is. 

Azt is fontos megjegyezni, hogy a célzott vendégsereg, a rovarvilág nem a mi esztétikai érzékünkkel 

keres búvóhelyeket, és a megöregedett fán nem is olyan feltűnő, jobban el tud bújni, mint a világos 

felületeken. A rovarvilág a mennél természetesebb felületeket, környezetet kedveli, általánosságban. 

A költségtényezők és az újrahasznosítás elve sem mellékes szempontok. Tehát ne féljünk a hulladék 

deszkák használatától, a görbe szögek kikalapálásától, nem túl rozsdás csavaroktól, a kreativitásunk 

teljes bedobásától.  

 

A kivitelezés lépései, az anyagbeszerzés után 

A házat alkotó deszkák felvágása pontos méret szerint olyan felelős lépés, mint szabóollóval 

belevágni egy nagy textilbe. Ehhez a totálkép mellé az úgynevezett csomópontokat is meg kell 

tervezni (melyik illesztésnél milyen deszkák pontosan hogyan illeszkednek, melyiknek az éle találkozik 

a másik lapjának a szélével). Fontos, hogy bizonyos méreteket betartsunk, pl. a három db polc (a 

rajzon d) legyen egyforma hosszú, éleik derékszöget zárjanak be, mert ezekhez illeszkednek majd az 

oldallapok. És ebben a szakaszban már nem cm-es, hanem mm-es pontossággal igyekezzünk 

dolgozni. 



 

Tervrajz, „csomópontokkal”. A méretezés tetszés szerinti. 

 

Így? Vagy így?   

 

A belső „gerinc” (b és 3 db d) deszkáinak hátulsó széléből 1 cm-t le kell vágni, hogy a hátfal a kereten 

belül maradjon majd. 

A leszabás után ajánlott a sorják lecsiszolása. 

Tervezhetünk úgy, hogy a vízszintes deszkákra („polcok”) alul-fölül csavarozunk függőleges 

távtartókat, amikkel rekeszeket is leválaszthatunk, pl. fenyőtoboznak. Tervezünk úgy is, hogy 

merőlegesen kivágott, elölről-hátulról egymásba tolható lapokból illesztjük össze a vázat. Ekkor a 

kivágandó rések pontos berajzolása és kivágása szükséges. A rajz szerint a b elembe hátulról, a d 

elemekbe elölről kell bevágni a középvonalig (+2 mm) nyúló, 20 mm széles rést. Így ezek az elemek 

egymásra merőlegesen összetolhatók. 

 

               

Elölről nézve a d elem megszakad középen, hátul folyamatos. 



„Háztetőhöz” a három függőleges elem (2 a és b) tetejét 45 fokos szögben le kell vágni. Ez a 

dekopírral nagyon könnyű, de lényegében szabad kézzel kell vezetni a mozgó fűrészlapot a középső 

elem megrajzolt középvonala mentén, a szélső elemeknek pedig az egyik – a belsőnek szánt –  

oldaléle mentén.  

                

Függőlegesen így rögzítethető a deszka a munkaasztalhoz 

A kuglikat (kugli = leszabott akácág; hívják így a tűzifadarabokat is) kifúrás után érdemes 

odacsavarozni a deszkákhoz, ha nem nagy fadarabokkal dolgozunk, talajon.  

 

A rajzon a kuglik felcsavarozásának helye látszik. 



Anyagvédelem: a deszkaházat, esetleges állványát lekezelhetjük, időjárásállóvá tehetjük. De egy 

rovarszálló éveinek száma… meg van számlálva. Néhány év után már érdemes új szállón gondolkozni 

(esetleg a régit meghagyva). 

A nádat olykor kihúzogatják madarak ha nincs háló mögött, erre érdemes gondolni. A szokásos 

fenyőtobozokat, szénát, fakérget szokás tyúkháló mögé rakni, a biztonság kedvéért.      

    

    

Egy látványosra is tervezett rovarszálló, a hátfal felerősítése előtt, elölről. 

A hátlap itt vízálló, 6 mm vastag OSB lap lett, dekopírral kivágva, felcsavarozva. 

Ezután lehetett az egyik alsó üreget fenyőtobozzal megtömni. A tobozpikkelyek között rengeteg féle 

ízeltlábú találhat menedéket. A másik oldalra kifehéredett, üres éticsiga házak kerültek. Ezek is 

szolgálhatnak bárkinek búvóhelyül (már aki ilyet keres). Sőt, de vannak olyan művészméhek, amelyek 

épp csigaházban készítenek bölcsőt. Ezt a két üreget le kell zárni tyúkhálóval, hogy a töltelékek bent 

maradjanak. 



 

Az elkészült rovarszálló, hátfallal, tobozokkal, csigaházakkal, tyúkhálóval. 

 

Várja a vendégeket, megannyi szoba kiadó. 

 

Néhány hasznos forrás: 

www.beporzoknapja.hu 

http://mkne.hu/projektek.php?projekt=28 

https://www.mme.hu/darazsgarazs-es-bogartanya 

https://en.wikipedia.org/wiki/Insect_hotel 

Vásárhelyi Tamás 

 

 

http://www.beporzoknapja.hu/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Insect_hotel

