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Tytuł dobrej praktyki, Titel Anpassungsmaßnahme: 
Hotel dla owadów / Einfaches Insektenhotel 

 

Matryca dobrej praktyki, Vorlage Anpassungsmaßnahme 

Nazwa działania 

Name der 

Aktivität: 
Hotel dla owadów / Einfaches Insektenhotel 

Słowa kluczowe 

Schlüsselwörter: 

hotel dla owadów, ochrona owadów, bioróżnorodność / Insektenhotel, 

Insektenschutz, Biodiversität 

Zjawisko 

klimatyczne 

powodujące 

konieczność 

podjęcia działania 

lub ich pochodne 

Klimaereignis, das 

die Notwendigkeit, 

Maßnahmen zu 

ergreifen, 

verursacht: 

     

Cel adaptacji 

Zweck der 

Maßnahme: 

Ochrona siedlisk owadów. Niedrogie wykonanie hoteli dla owadów. 

Erhaltung von Lebensraum für Insekten. Kostengünstige Verwendung von 

Insektenhotels  

Opis działania 

Beschreibung der 

Maßnahme: 

Dzięki zakupowi niedrogiego i niedużego hotelu dla owadów (ok. 30 EUR), który 

można elastycznie zawiesić w odpowiednich miejscach, można przyczynić się do 

zachowania siedlisk owadów. Jednocześnie można obserwować rozwój owadów, gdy 

wylęgają się z kokonu w dostarczonym tekturowym pojemniku, rozwijają się 

i umieszczają swoje potomstwo w hotelu, które tam dorasta i może tu prowadzić cykl 

rozwojowy.  

Mit einem zu geringen Kosten (ca. 30 €) erworbenen Klein-Insektenhotel, das flexibel 

an geeigneten Stellen aufgehängt werden kann, läßt sich der Lebensraum von Insekten 

bewahren. Gleichzeitig kann die Entwicklung der Insekten beobachtet werden, wie sie 

aus ihrem Kokon in einem mitgelieferten Pappbehälter entschlüpfen, sich entfalten und 

ihren Nachwuchs im Hotel ablegen, der dort wächst und sich neu entfalten kann. 

Skala 

oddziaływania 

Ausmaß der 

Auswirkungen 

Obszar/ [km2] 

Gebiet  

0,0 - 

0,1 
 

0,1 - 

1,0 
 

1,0 - 

10 
 

10 - 

100 
 

100-

500 
 

500-

1000 
 > 1000   

Zlewnia/ 

Einzugsgebiet: 

rz. Nysa 

Łużycka 

Inny obszar/ 

Anderes 

Gebiet: 

Innenstadt Görlitz 
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Dokumentacja 

fotograficzna 

Fotodokumentation 

 

  
Wykonawca oraz 

źródło informacji 

Ausführender und 

Informationsquelle 

Właściciel nieruchomości w Görlitz. 

Grundstücksbewohner in Görlitz.  

Juergen Fromberg, GÜSA e.V. 

Wpływ realizacji 

działania na 

człowieka i 

środowisko 

Auswirkungen der 

Maßnahme auf den 

Menschen und auf 

die Umwelt 

Zapewnienie miejsc siedliskowych dla owadów, a jednocześnie ochrona 

bioróżnorodności. To jest przykład mikroadaptacji w projekcie TRANSGEA.  

Es entsteht Lebensraum für Insekten und bewahrt gleichzeitig die Artenvielfalt. Dies ist 

ein Beispiel für eine Microanpassung im Projekt TRANSGEA. 

Czas osiągnięcia 

celu  

Zeit, um das Ziel 

zu erreichen,  

Niedrogie hotele dla owadów można kupić w specjalistycznych sklepach o każdej 

porze roku. Zaleca się posadowienie go na początku sezonu wiosennego z wyższymi 

temperaturami, aby móc obserwować cykl rozwojowy owadów. 

 Kostengünstige Insektenhotels sind im Fachhandel zu jeder Jahreszeit zu erwerben. 

Empfehlenswert ist die Aufstellung zu Beginn der wärmeren Jahreszeit, um den 

Entwicklungszyklus auch optisch wahrnehmen zu können. 

Koszt działania 

(PLN/EURO) lub 

opis Kosten der 

Maßnahme 

Zakres kosztów, w tym pojemnik hotelu, wynosi od 25 do 35 €. 

Der Kostenrahmen bewegt sich inkl. Kokonbehälter im Bereich von 25 bis 35 €. 

 


