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CONSTRUCIÓN DUN 

HOTEL DE INSECTOS. 
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       A Coruña, 28 de abril de 2022 

 

Estimados rapaces e rapazas do IES Poeta Díaz Castro: 

             Parabéns polo 

voso traballo... Primeiro, pola idea de facer un hotel de insectos; 

segundo, polo vídeo no que explicades moi claramente como facelo; e 

terceiro, polo resultado final do traballo, ben instalado no xardín. 

Cando a Xefa de Estudo nos propuxo a actividade, tamén quixemos 

nós poñer un no noso Centro outro hotel o máis parecido posible ó voso, 

pero dándolle o noso toque persoal: estaría feo que vos copiáramos 

todo... O expornos este proxecto é a segunda das vosas contribucións 

para mellorar as nosas instalacións no CEE María Mariño. A primeira foi a 

mesa adaptada para facer un horto elevado que fixeron os vosos 

compañeiros do Ciclo de FP de Soldadura. Desta maneira, os nosos 

alumnos en cadeira de rodas poderán facer prácticas de agricultura. 

 

                 Mesa construída polo ciclo de soldadura 
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Contámosvos a continuación os pasos que seguimos  para facer o 

noso Hotel de Insectos. 

Para facer a estrutura empregamos os restos de outros traballos 

que fixemos previamente: unha pérgola*, unha mesa de xardín, unha 

pequena ponte... 

 

Pérgola e mesa de xardín que fixemos entre o curso pasado e máis este 

 

Ponte de madeira 

*As palabras marcadas en azul as incluímos nun Dicionario Visual que imos facendo, 

pouco a pouco, no proxecto “Deseño e son”, que desenvolvemos en colaboración co IES 

Menéndez Pidal de A Coruña. 
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Estas madeiras están tratadas para resistir á intemperie. Levan un 

produto químico para resistir a acción de fungos e insectos. Quizais fora 

mellor empregar madeiras sen este produto, pero era o que tiñamos e 

había que darlle uso... Realmente os insectos, a fauna útil,  estarán nos 

materiais naturais que puxemos no interior, polo que non lle afectará 

demasiado. E que produto químico é o que levan as madeiras? Pois “sales 

de cobre”. Por outra banda, está autorizado o cobre en agricultura 

ecolóxica. A botarlle produtos que matan a fungos e xilófagos, chámase 

tratar a madeira, ou tamén tanatalizar a madeira.  

Serramos cunha serra de costela segundo as medidas que eliximos 

ao principio e empregamos unha chave de parafusos de batería para fixar 

as táboas entre si. 
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Unha vez feita a estrutura: tellado, paredes, pisos... comezamos a 

encher os diversos espazos creados cos materiais nos que a fauna  



 

5 
 

 

beneficiosa atopará refuxio. Os materiais que escollemos son os 

seguintes: 

- As piñas do piñeiro galego ou piñeiro do país (Pinus pinaster). E 

algunha que se nos colou tamén do piñeiro insigne ou pìñeiro de 

repoboación (Pinus radiata) 

    

Sabedes que para diferenciar as dúas especies temos que 

fixarnos en varios detalles: as follas, acículas van de dous en dous 

no piñeiro galego e de tres en tres no insigne, que son máis 

curtas. 
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O piñeiro de repoboación mantén todas as polas desde abaixo toda 

a vida, cando crece illado, mentres que o piñeiro do país as deixa secar 

segundo vai crecendo en altura. 

- Collemos tamén os froitos do liquidambar (Lyquidambar 

styraciflua). Podedes ver a esquerda a súa coloración de outono, e 

á dereita os seus froitos secos, xa sen sementes. 

    

 

- As piñas do Abeto de Douglas o pseudotsuga (Pseudotsuga 

menziesii) son tamén moi vistosas, cos seus rabechos con forma 

de lingua de serpe (chámanse brácteas trífidas). 

    Brácteas trífidas 
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- Puxemos tamén os froitos do magnolio (Magnolia grandiflora) 

secos e sen sementes. Fixádevos que flor máis bonita dá esta 

árbore. 

 

    

 

 

 

Á dereita da foto vedes o magnolio do Pazo de Rubianes (Vilagarcía de Arousa) 
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- Outro dos espazos o enchemos cos restos da poda dun arce (Acer 

negundo) que temos próximo ao invernadoiro. Cando secaron estas 

polas colleron un bonito cor café con leite. Pero estaban ben 

duras... Costou cortalas cas tesoiras de podar. 

 

 

- Cortamos tamén unhas polas de bidueiro (Betula alba) 

    

Todos estes materiais crean un montón de currunchos nos que 

poden refuxiarse e poñer ovos os insectos. 

Para maior protección fixemos unhas tapas que perforamos para 

permitir a entrada dos insectos. Detrás metemos piñas para crearlles un 

entorno favorable. Un dos estantes o pechamos con teas de cores, e outro 

con labras de madeira, pero ambos están igualmente recheos de piñas. 

 

Polas de arce 
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Puxémoslle unha malla metálica suxeita con grampillones para que 

non caera todo... 
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Finalmente o levamos ao seu emprazamento, un lugar asollado, 

quizais non moito en inverno, pero pereceunos un bo sitio, protexido do 

vento e da choiva. Colgámolo a máis ou menos un metro de altura para 

protexelo de animais “xoguetones”.  

 

 

 

Finalmente tratamos tamén a parte exterior máis exposta cun 

lasur, sen afectar á zona onde estarán os insectos útiles, a fauna útil. 
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E así nos quedou: 

 

 

 

Se queredes buscar máis información para comprender mellor este 

proxecto podedes investigar nestas páxinas web: 

- Para saber sobre hoteis de insectos: 

- https://www.lagranjadebitxos.com/es/hoteles-de-insectos-

para-que-sirven/ 

- https://www.wikiwand.com/es/Caja_de_insectos 

 

- Para aprender sobre xestión técnica de fauna útil: 

- https://www.faunautil.com/ 

- https://www.koppert.es/productos-y-soluciones/ 

- https://controlbio.es/es/ 

  

Bidueiro. 

Froito de liquidambar. 

Froito da pseudotsuga. 

Froito de piñeiro do país. 

Tapas perforadas. 

Polas de arce 

Mezcla de froitos. 

Cámara pechada con 

labras de madeira. 

Cámara pechada con 

teas de cores. 

https://www.lagranjadebitxos.com/es/hoteles-de-insectos-para-que-sirven/
https://www.lagranjadebitxos.com/es/hoteles-de-insectos-para-que-sirven/
https://www.wikiwand.com/es/Caja_de_insectos
https://www.faunautil.com/
https://www.koppert.es/productos-y-soluciones/
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- Guía para o fomento da fauna útil en explotacións agrícolas 

- https://www.asociacionanse.org 

- https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/otras/cierr

esgalicia/ 

- Guía para a conservación da biodiversidade agraria de Galicia 

- https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/publica

cions/2017/0093587_ebook_html/files/assets/basic-

html/page-1.html 

 

E pola nosa parte, nada máis, de momento... Esperamos continuar 

colaborando con vós e co voso profesorado. Temos algunha idea xa para 

desenvolver o próximo curso... Non vos esquezades de botarlle unha 

ollada ao Dicionario visual... Esperamos que este traballo fora do voso 

interese. 

Os saúdan atentamente: 

 

Alumnos e alumnas participantes: José Alejandro, Brais, Felipe, Eyob, 

Juan, Daniel, María, Mickaelly y Daniel 

https://www.asociacionanse.org/
https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/otras/cierresgalicia/
https://juanadevega.org/es/lineas/escuela/otras/cierresgalicia/
https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/publicacions/2017/0093587_ebook_html/files/assets/basic-html/page-1.html
https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/publicacions/2017/0093587_ebook_html/files/assets/basic-html/page-1.html
https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/publicacions/2017/0093587_ebook_html/files/assets/basic-html/page-1.html


 

13 
 

 
DICIONARIO VISUAL: 

 
Fauna útil: fauna auxiliar ou organismos beneficiosos, é como se 

denomina en “protección de cultivos” a todos aqueles animais, 

xeralmente invertebrados (insectos e ácaros), que son útiles para 

combater pragas nos cultivos. Dunha forma máis xeral fálase de 

organismos beneficiosos. 

 Un dos insectos que pode buscar refuxio nun hotel de insectos é a 

Crisopa (Crhysoperla carnea). Aquí a vedes en estado adulto a esquerda, 

seguramente a visedes algunha vez por aí. Como larva, é dicir, antes de 

converterse no adulto de cor verde, a vedes a dereita, atacando a un 

pulgón... dos que murchan as follas das nosas froiteiras... 

 

    

 

Grampillón: É unha grampa metálica en forma de U fabricada de aceiro 

zincado ou de metal galvanizado. Ten unha das puntas máis afiadas e 

ambas en bisel co fin de que poida cravarse mellor. Úsanse para fixar as 

mallas metálicas, armazóns de cercas ou arames de espiño a un poste de 

madeira. A súa colocación é similar a un cravo, mentres se suxeita fíxase 

coa axuda dun martelo. 
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Poden ser de varios lonxitudes e grosores 

 

 

    

 

 

Pérgola: dinos a Real Academia de Lingua que unha pérgola é un 

Armazón propia de xardíns ou paseos formada por columnas que 

sosteñen trabes polas que soben as plantas. 

 

    

Pérgola construída no CEE María Mariño 
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Tanatalizar: aínda que non é unha palabra moi utilizada, emprégase en 

ocasións para designar a acción de aplicar produtos tóxicos á madeira 

para facela resistente as pragas (caruncho, termitas...) e fungos que 

podrecen a madeira. 

Esta palabra tan rara ven do tempo dos gregos e romanos: a noite, 

Nix, tiña dous fillos, Hipno, o deus do sono, e o seu irmán, Tanato, o deus 

da morte, do sono eterno... A morte e o sono eran irmáns... Eran moi 

poéticos na antigüidade... 

Por estar relacionado o produto ca morte de insectos e fungos, 

dicimos que tanataliza a madeira. 

 

 

O Hipnos de Almedinilla (Córdoba). Fixádevos: 

ao sono o representaban con ás na cabeza, porque mentres soñamos... 
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Xilófago: literalmente quere dicir: “que come madeira”. Dinos a Real 

Academia da Lingua que os xilófagos son os insectos que se alimentan 

da madeira. Estes que aparecen a continuación destrúen a madeira´, a 

uns gústalles máis seca e a outros máis húmida. En concreto, o Anobium 

punctatum é a coñecida “polilla” ou caruncho, cuxa larva ataca a madeira 

máis ben seca (mobles en interiores das casas...) 

 

    

Adulto de caruncho aumentado. A dereita, a tamaño real. 

    

Aínda que realmente é a larva, non o adulto, a que causa o dano á madeira... 


