
Załącznik nr 2 do regulaminu – wytyczne do tworzenia modułów dla dzikich pszczół 

 

I MODUŁ DLA DZIKICH PSZCZÓŁ 

 

Materiały: 

- Nieheblowana deska szerokości 14 cm, długości 145 cm i grubości 2,5 cm 

- Dwie deseczki: 20 x 25 cm i 20 x 22,5 cm, każda grubości 2,5 cm (daszek) 

- Klej do drewna 

- Piłka, pisak, linijka 

- Wkręt do drewna długości 5 cm 

- Stabilna zawieszka dla każdego modułu 

- Wiertarka akumulatorowa z nasadkami 

- Materiał wypełniający 

 

Czas wykonania: 3 godziny na pojedynczy czworobok 

Stopień trudności: średni 

 

Jak przygotować moduł dla pszczół: 

1. Z deski długości 145 cm odcinamy 2 kawałki o długości 16,4 cm i 4 kawałki o długości 21,5 cm 

2. Dwa krótkie i dwa długie kawałki łączymy, tworząc drewnianą ramę. Sklejamy je i skręcamy. 

Zewnętrzna długość wszystkich boków powinna wynosić 21,5 cm. 

3. Dwie pozostałe deseczki układamy obok siebie, z nich powstanie ściana tylna. Ustawiamy na 

nich ramę, zaznaczamy wystającą część pisakiem i ją odcinamy. 

4. Tylną ścianę skrzynki sklejamy i skręcamy. To pierwszy czworobok, który możemy podzielić 

ściankami w najróżniejszy sposób i ładnie zaaranżować. 

5. Zawieszamy czworobok na ścianie na wysokości głowy człowieka. Najpierw musimy 

przytwierdzić do tylnej ścianki stabilną zawieszkę, a w ścianę wbijamy gwóźdź lub mocujemy w niej 

wkręt. Jeśli domek musi być chroniony przed deszczem, mocujemy z prawej i lewej strony drewniany 

daszek z desek. 

6. Wypełniamy czworobok właściwym materiałem. Wskazówki i podpowiedzi znajdują się 

poniżej. 

7. Jeśli chcemy powiększyć domek, po prostu dobudowujemy kolejne czworoboki i wieszamy je 

każdorazowo na własnej zawieszce poniżej pierwszego. W kolejny rzędzie zmieszczą się dwa 

czworoboki, potem kolejno 3, następnie 5 itd. 



8. Daszek można po prostu przedłużyć, dokręcając z lewej i prawej strony do zewnętrznych 

czworoboków deski szerokości 20 cm i 19,5 cm długości. 

 

OPISANY sposób budowy kolejnych modułów ma dwie zalety. Już od pierwszego czworoboku domek 

jest całkowicie gotowy. Poza tym całość można zaprojektować w poszczególnych modułach bardzo 

kreatywnie i stworzyć piękny, duży hotel dla owadów. 

 

II MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY 

 

Sugerowane materiały wypełniające: 

Plastry i bloczki martwego drewna, trzcina, rureczki z szarej tektury bez nadruku, bambus, puste 

łodygi dzikiego bzu, deski tarasowe z wpustem, dachówki ze żłobkami, wszystkie pocięte na odcinki 

długości 14 cm. Ewentualnie glina. 

 

Przygotowanie: 

1. Na dno modułu nanosimy niewielką ilość kleju do drewna. 

2. Duże elementy (nawiercone plastry drewna, bloki drewniane lub kawałki martwego drewna) 

rozmieszczamy w ramie według uznania. 

3. Deski tarasowe mają od spodu wyżłobiony rowek, dzięki czemu można bez wiercenia 

stworzyć z nich otwory. Jeśli deski zostaną ułożone tą samą stronę do góry, to powstanę małe dziurki. 

Jeśli uszeregujemy deski tak, aby co druga był ułożona odwrotnie, to w co drugim rzędzie powstanę 

większe dziurki. Do budowy domków dla dzikich pszczół używamy desek bez środków ochronnych. 

4. Dachówki można przeciąć wzdłuż za pomocą szlifierki. W połówkach z rowkami na wylot 

należy zamknąć ja z drugiej strony odrobiną gliny, gdyż dzikie pszczoły potrzebują zamkniętych 

korytarzy. Jeśli otwory wlotowe są niezbyt czysto wykończone, można ja wyszlifować, wtedy 

dachówki będę chętniej zasiedlane. 

5. Gotowe rurki z tektury mają długość 14 cm i bardzo dobrze nadają się do łączenia w grupy. 

6. Pozostałą wolną przestrzeń wypełniamy gęsto przyciętymi kawałkami trzciny, pustym 

bambusem lub wydrążonymi łodygami bzu czarnego. Rogi i puste miejsca można wykleić wilgotną 

gliną. 

7. Powierzchnię materiałów wypełniających moduł wygładzamy papierem ściernym, aby 

pszczoły się nie kaleczyły. Wtedy chętniej się tu osiedlą. 

 

OPISANE materiały szczególnie dobrze nadają się dla dzikich pszczół i zastosowanie ich gwarantuje, 

że owady chętnie się osiedlą. 


