Caixa abrigo para morcegos
O que é, e para que serve?
Um abrigo artificial para morcegos é uma
caixa feita de madeira com espaços interiores com as caraterísticas que se assemelham a um abrigo natural, podendo colocar
-se em árvores, postes ou edifícios e que
vai proporcionar abrigo a morcegos que
utilizem a zona para se alimentar.

Vantagem para a agricultura
Como os morcegos se alimentam de grandes quantidade de insetos, podem ajudar
no combate a possíveis pragas, permitindo
baixar o gasto em inseticidas e outros pesticidas. Além disso, os morcegos não fazem
qualquer estrago nas culturas.
Durante uma noite um morcego pode ingerir mais de metade do seu peso em insetos

Como fazer?
Material necessário por cada caixa abrigo:
- 1 tábua de madeira não tratada de pinho ou outra madeira resistente para exterior, com 3 metros de
comprimento (ou fragmentos que perfaçam este total) com 17 cm de largura e 2,5 cm de espessura;
- 20 parafusos para madeira com cabeça de embutir com 6 a 7 cm de comprimento;
- 2 dobradiças e respetivos parafusos
para madeira com 2 cm de comprimento;
- membrana de borracha ou outra pelicula impermeável resistente, com 40 x
18 cm;
- tinta esmalte aquosa de cor preta.
Corte e montagem
Nas páginas seguintes apresenta-se o
esquema de corte e o esquema de
montagem da caixa abrigo.
©LPN—Liga para a Proteção da Natureza / 2012

Parte superior da caixa com a
tampa aberta

Parte inferior da caixa
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Caixa abrigo para morcegos

Esquema de corte da madeira
Madeira não tratada com 2,5 cm de espessura
Perfil
25mm

170 mm

170 mm
95mm

Perfil
25mm

75mm



495 mm

Parede interior
495 / 230 x 170 x 25



230 mm

Parede exterior
570 / 230 x 170 x 25

95 mm

Traseira
720 x 170 x 25




230 mm





230 mm






330 mm
570 mm


Frente
200 x 170 x 25

570 mm

Parede exterior
570 / 230 x 170 x 25


Tampa
330 x 170 x 25



Parede interior
495 / 230 x 170 x 25

720 mm

200 mm



Ranhuras
Em todas as faces
interiores da caixa serão
feitas ranhuras com 1mm
de fundo, espaçadas
entre si 1cm, para permitir que os morcegos se
agarrem. Estas ranhuras
serão feitas nas peças ,
, ,  e  na face que
fica para o interior da
caixa. Nas peças  e 
serão feitas ranhuras nas
duas faces. Ver fotografias na página anterior.

1 cm

230 mm

495 mm



95 mm
Todos os cortes
na diagonal têm
ângulos de 45º

95mm

75mm
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Caixa abrigo para morcegos

Esquema de montagem
1º - montagem das
paredes interiores e
exteriores sobre a
peça traseira

2º - montagem da
peça de frente sobre
as paredes interiores
e exteriores

3º - montagem da
tampa sobre a peça
traseira com as
dobradiças

4º - colocação de uma tela de
borracha ou de outro material
impermeável resistente sobre
a parte superior
- Vista Lateral -


5
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15



Tela de
borracha

20





   








   

5

25

15

20

5

Frente

Traseira

(sem tela)

5º - no final a caixa será pintada de preto por fora com
tinta ecológica inodora (esmalte aquoso).
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Caixa abrigo para morcegos

Como instalar?
- Os abrigos deverão ser instalados preferencialmente próximo de pontos de água ou em estruturas edificadas junto
a fontes de luz, uma vez que estas são áreas preferenciais
para alimentação;
- As caixas deverão ficar bem fixas em árvores ou outras
estruturas a uma altura mínima de 3 metros, sendo preferencial entre os 4 e os 6 metros;
- Devem ser colocadas com uma orientação a sul, para que
apanhem luz direta do sol pelo menos durante 6h/dia;
- Devem estar mesmo abaixo da copa da árvore e não ter
ramos que possam dificultar a entrada dos morcegos na
caixa.
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