
BOGÁRTANYA-KÉSZÍTÉS
Gerhard bácsi emlékére

Legyetek Ti is klímavédők!
pályázat



A BOGÁRTANYA ÖTLETE

• Közös táborozás Gerhard bácsival, egy nyugdíjas 
mérnökkel, akinek az ácsmesterség a hobbija

• Környezetvédelmi foglalkozás tervezése a mi iskolánkban is: 
bogártanya készítése együtt

• Gerhard bácsi elküldte a saját készítésű bogárhotelének 
tervét és képét

• Közös tervünket sajnos már csak Nélküle, de emlékének 
tisztelegve készítettük el

Gerhard bácsi bogárhotele



A BOGÁRTANYA CÉLJA
• Biztonságos élettér megteremtése a rovarok számára:

• otthon, ideiglenes szállás, fészek létrehozása

• táplálék nyújtása

• szaporodásuk biztosítása

• A biológiai sokszínűség megőrzése az iskolánk 
környékén is, hiszen a rovarok az egyik 
legveszélyeztetettebb faj. 

• A tanulók közvetlenül megfigyelhetik a rovarok életét és 
így gyakorlati úton jutnak információhoz. 

bogártanya tanulmányozása



A BOGÁRTANYA TERVE
• Terv elkészítése Gerhard bácsi fotói alapján:

• ház alakú forma: tető védi a csapadéktól
• földre leérő talapzat: röpképtelen rovarok is 

beköltözhessenek
• különféle anyaggal töltött rekeszek: többfajta rovar is 

használhassa
• tanya köré háló: apróbb elemek kihullása ellen, 

védelem a madarakkal szemben

• Csak újrahasznosított alapanyagból készül a 
környezetvédelem és a fenntartható jövő érdekében: 

• eldobható raklapok, fa építési hulladékok (OSB lap, 
szegőléc stb.), szögek, csirkeháló

• többféle természetes anyagú töltőelem: lyukacsos 
tégla, toboz, nádszálak, ágak, kéregdarabok, dióhéj, 
kilyuggatott faágak, szalma, kő

bogártanya terve



A KIVITELEZÉS LÉPÉSEI 1.

1. A bogártanya tervének elkészítése (méret, kialakítás, felhasznált anyagok)

2. A munkafolyamat lépéseinek megtervezése, kiosztása

3. Anyagok előkészítése, méretre szabása

4. Bogártanya vázának elkészítése

anyagok előkészítése, méretre szabása bogártanya vázának elkészítése



A KIVITELEZÉS LÉPÉSEI 2.
5. Töltőanyaggyűjtés

6. A töltőanyag megmunkálása

7. A rekeszek feltöltése különféle anyagokkal

8. Megfelelő, védett hely kiválasztása

töltőanyaggyűjtés

töltőanyag-megmunkálás rekeszek feltöltése



A BOGÁRTANYA HASZNA, ELŐNYE

• A rovarok természetes élőhely-csökkenésének ellensúlyozása

• Rovarok megfigyelésének lehetősége

• Növények beporzásának növelése

• Inkább a rovartanyát választják a rovarok, mint a lakást

• Kártevők elpusztításának esélye is nő

• Esztétikai érték



RÉSZTVEVŐK

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola felső osztályos tanulói 
és tanárai.

Többek között: 
Tanulók: Kovács Boglárka, Kovács Hanna, Salavecz Dalma, Szepessy 
Nóra, Zsótér Ádám, Zsótér Ákos
Tanárok: Kunné Feiertag Mónika, Zsótérné Sándor Anita


