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AS TRAMPAS
A elaboración de trampas caseiras
constitúe un medio moi útil de
colaboración cidadá, para controlar o
número de individuos e frear a
formación de niños.

1
Unha trampa caseira é moi fácil de
facer. Só se necesita unha botella de
plástico, sen tapón.

2
Cortamos a botella en dúas parte, como
se ve na figura.

A VESPA
VELUTINA
OU VESPA ASIÁTICA

3

4

Introducimos a parte da boca na outra
parte e xa está a tampa feita. Só falta o
engado.

Vertemos viño branco, cervexa, xarope
ou zume de arandos e xa só queda esperar a que pique unha Vespa velutina.

Colaboran:
Bombeiros de
Ponteareas e o
apicultor
Tomás Rivero
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Patas amarelas no
seu extremo

Torax negro

As de cor
afumada
Fina liña amarela
entre o 1º e o 2º
segmento abdominal

4º segmento
abdominal
amarelo

Terminación
escura

Vespa
Crabro

Vespa
Velutina

A Vespa velutina ten un tamaño algo
menor que a Vespa crabro autóctona.

VESPA VELUTINA OU ASIÁTICA
A Vespa velutina é unha especie
invasora que chegou a Europa no ano
2004 procedente do sueste asiático. En
Galicia detectouse a súa presenza no
2013. Os efectos que esta especie
provoca son importantes pola predación
sobre outras especies de insectos,
especialmente abellas, que supoñen
unha parte considerable da súa dieta.
Afectan tamén as producións apícolas e
froiteiras, xa que a súa alimentación
inclúe froitas, ademais de ser unha
ameaza para a biodiversidade
autóctona.
DIFERENZA ENTRA A VESPA
VELUTINA E A VESPA CRABRO
É fundamental diferenciar entre a Vespa
velutina e outras especies autóctonas,
coma a Vespa crabro, xa que a
eliminación desta favorecería a
expansión da especie invasora, ao
reducir os seus competidores naturais.
LOCALIZACIÓN DE NIÑOS
Os niños de Vespa velutina son de forma
redondeada e de maior tamaño que os
da avespa autóctona. A meirande parte
dos niños están construídos sobre as
copas das árbores, xeralmente de
grande altura, e de forma ocasional en
zonas pouco transitadas de edificios,
construcións, galiñeiros, etc, e moi rara
vez enterrados.

CICLO ANUAL
DA VESPA VELUTINA

CONTROL DA VESPA VELUTINA
Actualmente a erradicación da Vespa
velutina non resulta posible, debido á
falta de atraentes específicos da especie
e á imposibilidade de retirar todos os
niños.
A eliminación dos niños é un método de
control: a destrución do maior número
deles, sempre que se asegure a
eliminación da raíña, evitaría a
produción de novas raíñas e a formación
de niños o ano seguinte

Se ves
un niño
chama ao
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