
P!ilákejte na svou
zahradu opylova"e

Postavte jim
hmyzí hotel



V posledních letech ub!vá v"elstev v"ely medonosné.
D#vody jsou v"elí paraziti a nemoci (varroáza, v"elí
mor), dále nadm$rné pou%ívání chemie a v neposlední
&ad$ i nedostatek v"ela&#. Opylova"i jsou v'ak d#le%ití
pro v!voj rostlin a t$%ko je sami nahradíme (zkuste
si opylovat kvetoucí stromy na zahrad$ 't$te"kem,
na rozdíl od v"el byste to asi brzy vzdali). Dobr!m
zp#sobem, jak se úbytku opylova"# bránit, je p&ilá-
kat je na svou zahradu a ideáln$ je zde také udr%et.
To se nám m#%e poda&it, pokud jim postavíme
vhodné hmyzí dome"ky a nalákáme je na chutnou
potravu. Uká%eme si, jak správn$ postavit hmyzí
hotel, kdo v n$m bude bydlet a jaké rostliny nám
opylova"e p&ilákají.

Pro" jsou opylova"i nenahraditelní



Hmyzí hotel

Hmyzí hotel nabízí hnízdní p&íle%itosti druh#m blanok&ídlého
hmyzu, a to p&edev'ím samotá&sk!m v"elám, které opylují mnoho
druh# rostlin. Navíc jsou samotá&ské v"ely mén$ ochotné k bodnutí
%ihadlem - nemají sociální cít$ní a pot&ebu ochra(ovat v"elstvo,
královnu a velké zásoby medu - %ijí si tedy samy pro sebe a nejsou
tolik agresivní, co% jist$ oceníte, pokud Vám budou po zahrad$
pobíhat malé d$ti "i pokud máte alergii na hmyzí bodnutí. Druhy
hmyzu, které se Vám zabydlí ve hmyzím hotelu, jsou u%ite"né i tím,
%e hubí rostlinné 'k#dce. Hmyzí hotel je tedy nejen ú"eln!, ale
i estetick! a vzd$lávací - m#%ete tak sami nebo i s d$tmi sledovat
d$ní v hotelu a dozv$d$t se tak mnoho zajímav!ch informací ze
%ivota samotá&sk!ch blanok&ídl!ch.



Jak hmyzí hotel postavit a kam ho umístit?

U velikosti a tvaru hmyzího hotelu se fantazii meze nekladou.
D!ev#ná konstrukce m#%e mít tvar dome"ku nebo t&eba tvar
"velké králíkárny". Hmyzí hotel m#%ete stlouct z prken, dob&e
poslou%í t&eba i stará sk&í(. Co ale musí mít hmyzí hotel v%dy,
je nepromá"ivá st!echa. Také by m$l stát na nohách (b!t p&i-
pevn$n na k#lu nebo t&eba za o"ko na strom$ "i budov$), takto
se do n$j h#&e dostanou mravenci, kte&í by nám mohli hmyzí
obyvatele vyplenit. Proti hmyzo%rav!m pták#m m#%eme hotel
ochránit instalací pletiva na p!ední stranu. Zven"í je pot&eba
hotel o$et!it $etrn%m lakem, aby d&evo vydr%elo pov$trnostní
podmínky, ale lak musí b!t opravdu ekologick!, kdy% bude
hmyzu hotel "smrd$t", tak se do n$j nenast$hují.
Kdy% máme konstrukci hmyzího hotelu hotovou, na &adu p&ijde
jeho vypln#ní materiálem. Nejoblíben$j'ím hnízdním materiálem
jsou rákosová stébla, která se dají sehnat u rybníka (pozor,
nesmí jít o chrán$nou lokalitu). Rákosová stébla nast&íháme na
délku 15 - 20 cm, krat'í délky ke hnízd$ní blanok&ídl!m nevy-
hovují. Dále m#%eme vyu%ít dutá stébla slámy nebo i mi&íkovi-
t!ch rostlin. Obyvatelé hmyzího hotelu dále ocení $palíky "i
v#tve s p!edvrtan%mi otvory, navrtané cihly, $i$ky, k&ru,
slámu, prázdné $ne"í ulity, suchou trávu, mech a podobné
p&írodní materiály. Jednou za "as je dobré "ást hnízdního mate-
riálu obnovit. To v'ak neprovádíme na ja&e, kdy je ve hmyzím
hotelu nejv$t'í aktivita. Pozor také na p&ezimující hmyz, pou%it!
hnízdní materiál nikdy nevyhazujeme do uzav&ené nádoby,
odkud by se hmyz pak ji% nedostal ven.
Hmyzí hotel umístíme na slunné a suché místo, orientujeme ho
ideáln# na jih (p&ípadn$ JZ nebo JV). V blízkosti hmyzího hotelu
musí b!t dostatek potravy pro jeho obyvatele (kvetoucí d!eviny
a byliny, ideáln# kv#tnatá louka). 
Bu)te trp$liví, n$kdy trvá trochu déle, ne% hmyz nové obydlí
objeví, pokud v'ak dodr%íte ji%ní orientaci a v blízkosti hotelu
bude hojnost potravy, ji% brzy se na své nové hmyzí sousedy
m#%ete t$'it. 



Mezi nej"ast$j'í hosty, které se Vám v hotelu zabydlí, m#%eme po"ítat nap&.
Samotá&skou v"elu zednici rezavou (Osmia rufa) – 1, která se v!znamn$
podílí na opylování ovocn!ch strom#, doká%e dokonce opylit za stejnou
dobu 10 krát více kv$t# ne% d$lnice v"ely medonosné. Musí k tomu v'ak
mít slune"né po"así. Kartá" na sb$r pylu má umíst$n! na b&í'ku (na rozdíl
od v"ely medonosné, která je má na no%i"kách), "plave" mezi pilov!mi
ty"inkami a vy"esává pyl vrtiv!mi pohyby zade"ku.
Dal'ím zástupcem je zednice rohatá (Osmia cornuta) – 2, velk! druh
samotá&ské v"ely (a% 15 mm). Má ráda teplé klima, miluje kv$ty jabloní
a ze zimního spánku se probouzí ji% "asn$ z jara.
D!evobytka obecná (Heriades truncorum) – 3 má ráda hv$zdnicovité
rostliny (bodláky, pchá"e, kopretiny, he&mánek, vrati"). Pyl vy"esává
t&aslav!mi pohyby zade"ku.
Pelonoska hluchavková (Anthophora plumipes) – 4 má zavalité chlupaté
t$lo a tak se trochu podobá "melákovi. Má ráda kop&ivy a hluchavky, pozd$ji
z jara opyluje i jablon$. Je vynikající letec, umí létat velmi rychle, ale doká%e
se v letu zastavit a z#stat ve vzduchu na jednom míst$ t&eba i minutu.

'alounice mate!ídou$ková (Megachile rotundata) – 5 je v!znamn!m
opylova"em vojt$'ky. Na'e v"ela medonosná doká%e vojt$'ku opylit pouze
z 1-2 %. Jde sice o siln$ nektarodárnou rostlinu, av'ak na'e v"ely s ní mají
velik! problém. Systém blizny a pestíku této rostliny je toti% utvo&en do ta-
kového „vyst&elovacího“ mechanismu, kter!, jakmile se v"ela do kv$tu sna%í
dostat, se uvolní a v"ela o n$j dostane prudkou ránu do podbradku o síle
10 krát v$t'í ne% je její váha. *alounice mate&ídou'ková si v'ak na tento
systém vypracovala v!bornou techniku, díky kterému se jí da&í kv$t otev&ít
a vojt$'ku opylit.
Ve hmyzím hotelu se da&í i samotá&sk!m vosám.
D!evovrtka obecná (Trypoxylon +gulus) má t$lo dlouhé a% 12 mm, létá
od kv$tna do zá&í a hnízdo si staví v dut!ch lodyhách rostlin (rákos, sláma).
Larvám nosí d&evovrtky jako potravu ochromené pavouky, do jedné
plodové kom#rky jich nanosí a% 50. V *R %ije 11 druh# rodu Trypoxylon,
v$t'ina z nich je hojn!ch.
Dal'ími druhy samotá&sk!ch vos jsou nap&. kutilky, jízlivky, hrn"í&ky nebo
zlat$nky, které jsou velmi hojné a parazitují na jin!ch samotá&sk!ch vosách
"i v"elách. Sami"ka zlat$nky naklade vají"ko do hnízda samotá&ské vosy,
vylíhlá larva zlat$nky odstraní hostitelskou larvu a sama pokra"uje ve
v!voji na p&ipraven!ch zásobách ochromeného hmyzu. Nej"ast$j'ím
druhem je zlat#nka modrá (Chrysis cyanea) – 6.

Jaké druhy se do va$eho hotelu 
mohou nast#hovat?

1 2 3

4 5 6



Chcete do své zahrady p!ilákat
i jiné (ivo"ichy?
Zvy$te biodiverzitu okolí Va$eho domu "i Va$í )rmy! 
Poradíme Vám, jak p&ilákat r#zné druhy u%ite"ného hmyzu, 
dutinov!ch pták#, savc#, mot!l#, brouk#, je't$rek "i oboj%ivelník#.

Obra,te se na nás: 
Ekocentrum Koniklec, o. p. s., 
Vlkova 34, Praha 3, 130 00
www.ekocentrumkoniklec.cz
www.ekoporadnypraha.cz

Mgr. Tereza Sou"ková, tel.: 774 497 378
e-mail: tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz     
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Firmám nabízíme vizualizaci
s umíst#ním jednotliv%ch prvk& 
zvy$ujících biodiverzitu okolí.


