
V evolucijsko zelo kratkem času je človek močno vplival
na biološke razmere našega planeta in povzročil občutne
motnje. Vanje je posegel s številnimi dejavnostmi, s
katerimi zadovoljuje vedno večje potrebe rastočega
prebivalstva ter z novimi navadami in vzorci vedenja ljudi
(npr. povečevanje do okolja neprijaznega potrošniškega
vedenja na področju dobrin in oblik preživljanja prostega
časa, povečevanje mobilnosti …). Zaradi nekaterih
dejavnosti se biološka raznovrstnost občutno zmanjšuje.
S tem človek degradira okolje za svoje in še posebno za

življenje prihodnjih generacij. Časa za ukrepanje ni
veliko, zato je treba začeti preprečevati in odstranjevati
vzroke zmanjševanja biološke raznovrstnosti prav pri
izvoru.

Temeljni koncept ohranjanja biološke raznovrstnosti:

- izpostavlja ohranitev ekosistemov in naravnih
  habitatnih tipov in-situ

- ter spodbuja vzdrževanje in krepitev populacij, ki
  so sposobne nadaljevati vrste v svojem naravnem
  okolju.

V zadnjih stoletjih je na ozemlju Slovenije izumrlo 58
rastlinskih in živalskih vrst, medtem ko jih je na rdečem
seznamu ogroženih vrst uvrščenih še 2700.
Biološko raznovrstnost na svetu in v Sloveniji ogrožajo
predvsem človekovi nepremišljeni posegi v naravo,
fizično uničevanje in degradacija ekosistemov,
spremembe v kmetijstvu, čezmerno izkoriščanje naravnih
virov ter vnos tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst
(ARSO, 2001).

BIOLOŠKA RAZNOVRSTNOST NA OZEMLJU SLOVENIJE
V Sloveniji živi več kot 1 % vseh poznanih živečih vrst na
zemlji in več kot 2 % kopenskih vrst, kar nas uvršča med
naravno najbogatejša ozemlja na svetu (Mršić, 1997).
Slovenija namreč leži na stičišču štirih geografskih regij:
alpske, panonske, dinarske in sredozemske.
Velika pestrost je posledica razgibanosti reliefa in
raznolikih geoloških, pedoloških, podnebnih in
hidroloških razmer. Vse to se odraža v pestrosti
ekosistemov ter rastlinskih in živalskih vrst (ARSO, 2001).

O BIOLOŠKI RAZNOVRSTNOSTI
Konvencija o biološki raznovrstnosti, ki je bila sprejeta
maja 1992 v Nairobiju, je stopila v veljavo 29. decembra
1993 leta. V Sloveniji je bila ratificirana z Zakonom o
ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni
list RS - Mednarodne pogodbe, št. 7/96) .
V njej je biološka raznovrstnost opredeljena kot
»raznolikost živih organizmov iz vseh virov, ki vključuje
med drugim kopenske, morske in druge vodne
ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih del so; to
vključuje raznovrstnost znotraj samih vrst, med vrstami
in raznovrstnost ekosistemov«.

POMEN BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI
Biološka raznovrstnost je velikega pomena za potek
evolucije in vzdrževanje sistemov, ki ohranjajo življenje
v biosferi in nadaljnji razvoj človeštva.

https://www.hippopx.com/sl/blue-flower-flower-meadow-grasses-grass-383744
Vir za tekst:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/narava/biotska.pdf
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Za človeka je pomembna tudi njena gospodarska,
družbena in okoljska vrednost.
Vsaka teh vrednosti se pomembno zrcali v interesu
ohranjanja zdravja v povezavi z okoljem - zdravilna moč
narave. Za posameznika je to ena od največjih vrednot,
na družbeni ravni pa je zdravje dobrina, ki omogoča
uspešen družbeni razvoj in gospodarski napredek.
Zdravje je kot zmožnost razvijanja človeških potencialov
eden od ključnih virov in ciljev razvoja.
Sestavine biološke raznovrstnosti so tudi vir dobrin, ki
omogočajo zadovoljevanje prehrambnih, zdravstvenih in
drugih potreb naraščajočega svetovnega prebivalstva.
Organizacija Združenih narodov za kmetijstvo in
prehrano (FAO) vrednoti ohranjanje biološke
raznovrstnosti kot izjemno pomembno za reševanje
revščine in lakote v svetu.

https://geneticliteracyproject.org/2018/05/29/big-data-meets-taxonomy-classifying-animal-
species-with-dna-barcoding/



OPIS PROJEKTA

Človek posega v naravo ter z grajenim okoljem omejuje
in krči naravni habitat mnogim živalim. Zato je nujno, da
trajnostno razmišljamo, kako zagotoviti ustrezno
sobivanje človeka in živali.

V tem projektu smo se posvetili žuželkam, ki so, kljub
svoji majhnosti, nujno potrebne za vzdrževanje

naravnega ravnovesja ekosistema. Žuželke imajo veliko

vlog v naravi. Če izpostavimo eno pomembnejših, kot je
opraševanje, vemo, da brez njih ne moremo.

V projektu želimo osvetliti problem krčenja naravnih
habitatov žuželk in hkrati poiskati rešitev v oblikovanju
tako imenovanih »hotelčkov« za žuželke. Z njimi jim
bomo preskrbeli gnezdišča in tako omogočili, da
obstanejo v okolju, ki smo ga sicer spremenili z gradnjo
naših bivališč in ostale infrastrukture.

Luknjice morajo biti tudi primerno globoke, da ptiči ne
ogrožajo gnezdečih žuželk. Zadnja stran luknjic mora biti
zaprta. Luknjice je potrebno tudi čistiti, predvidoma
enkrat letno, po končani sezoni gnezdenja, da so

pripravljene na nove prebivalce. Če luknjic ne čistimo, se
v ostankih gnezdišč lahko naselijo zajedavci.
Telo "hotelčka čebelice" je sestavljeno iz treh plasti
masivnega hrastovega lesa debelin 5cm in tanjšega
zadnjega dela, hrbtišča, ki ga je možno odstraniti zaradi
lažjega čiščenja luknjic.  Skupna globina luknjic je 15cm,
kar je dobra  zaščita pred ptiči. Lesena krila "čebelice" so
dekorativno pobarvana z naravi in zdravju prijaznimi
barvami.
Pri hotelčku z zeleno streho, s katero vračamo naravi, kar
smo ji z gradnjo odvzeli, je kot osnova, v katero se navrta
luknjice, star hrastov tram. Primerno osušen, je našel
novo možnost uporabe.
Streha tega "hotelčka" je zamišljena kot korito za rože.
Lesen okvir je obložen s folijo, napolnjen z zemljo ter
zasajen z rastlinami nižje rasti, ki lahko nudijo tudi hrano
čebelam in čmrljem.

IZDELOVANJE HOTELČKOV
Na letošnji Gradbeniadi, ki jo gosti Srednja gradbena šola
in gimnazija Maribor, bomo izdelovali prej opisane
domove za žuželke. Kot Gradbeniada opozarja na
deficitarne poklice, tako izdelovanje "hotelčkov" uči in
opozarja o pomenu biološke raznolikosti na način
neposrednega sodelovanja otrok, dijakov in odraslih v
procesu izdelave bivališč za različne vrste žuželk, ki jih
sicer v mestu primanjkuje.
Izdelovanje bivališč za žuželke je zabavno in navdihujoče
delo, zato spodbujamo tudi vas, da sprejmete izziv in
tudi vi poskrbite za žuželke s podobnim  "hotelčkom".
Oblikujete ga lahko po naših načrtih ali pa po svoji
domišljiji ter ga postavite na balkon, vrt ali drug primeren
prostor. Tako bomo vsi, prispevali h gradnji mozaika
boljšega  sveta.

korito za rastline nizke rasti

posajene rastline

Skica "hotelčka" za žuželke z zeleno streho

star hrastov tram, dimenzij 20/30 cm

ali poljuben sušen trd les listavcev

luknjice naj bodo čimbolj gladke, vhodi

vanje pa pobrušeni

izvrtane luknjice različnih premerov, od 4 do 12mm
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nerjaveča žica

lesena kroglica

izvrtane luknjice različnih
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za različne vrste žuželk, ki
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Skica "hotelčka" za žuželke v obliki "čebelice"

hrbtišče, debeline 1cm je

možno pdstraniti in očistiti

luknjice ostankov bivališč
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https://www.alibaba.com/product-detail/Concrete-Flower-Pot-Molds-Concrete-Flower_

60382613389.html

SPONZORJI GRADBENIADE

ZASNOVA HOTELČKOV
Da "hotelček" služi svojemu namenu, torej je poseljen,
mora biti pravilno zasnovan in umeščen v okolje, najbolje
na toplo in zaščiteno mesto, kot so južni deli fasad.
Les, ki ga izberemo za izdelavo "hotelčkov" mora biti suh
in trd, da je vanj mogoče navrtati kar se da gladke
luknjice, ki ne poškodujejo žuželk ob uporabi. V enak
namen je priporočljivo pobrusiti tudi vhode v luknjice.
Velikosti luknjic so od 4 do 12mm, razmaknjene nekaj
centimetrov in primerne za več vrst žuželk, predvsem
divje čebele in čmrlje.

G R E E N
B U I L D I N G
C O U N C I L
S L O V E N I A

https://entomologistlounge.wordpress.com/2017/09/18/insect-hotels-a-refuge-or-a-fad/
www.freenaturelimages.eu


