
La vespa
asiàtica
Què hem 
de saber?
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La vespa asiàtica és una espècie invasora i és 
important aprendre a distingir-la de les espècies 
autòctones. 

La vespa asiàtica ha estat erròniament anomenada 
“assassina” en informacions o campanyes a alguns 
mitjans de comunicació, fet que ha creat certa 
alarma social . Aquesta vespa no és més agressiva 
envers els humans que altres espècies de vespes.

La seva importància recau en l’impacte ecològic 
ocasionat per la depredació d’insectes autòctons, 
especialment de les abelles, un dels insectes 
pol·linitzadors més importants.

Tot i això, igual que amb la resta de vespes, no 
s’han de molestar ni intentar capturar-les quan 
estiguin a prop, i tampoc ens hem d’acostar al seu 
niu (a menys de 5 metres) per a què no se sentin 
amenaçades.

En el cas de ser al·lèrgic, s’ha d’anar amb molta  
més precaució, igual que es faria per la vespa 
comuna o per picades d’altres insectes.

Com reconèixer
la vespa asiàtica

Vespa velutina

Espècies autòctones

3-3,5 cm

-5 cm-2 cm

Vespula 
vulgaris

Vespula 
germanica

Dolichovespula
sylvestris

Polistes
dominulus

Megascolia
maculata

Trampes casolanes
No es aconsellable l’ús de trampes casolanes 
perquè poden causar danys a la biodiversitat.  

Aquestes trampes no solen ser gaire específiques, 
capturen tot tipus d’insecte de la nostra fauna 
autòctona, i si s’utilitzen a principis de primavera 
poden arribar a fer més mal que bé.

Sí que pot ser útil un bon trampeig realitzat  
per professionals.



Què fer si 
rebem una
picada
Les picades d’aquesta vespa són similars a les 
de les vespes comunes. Poden ser una mica més 
doloroses perquè el fibló és més gran, però no 
contenen un verí més nociu. Igual que en el cas 
de picada d’una vespa comuna, es poden seguir 
les recomanacions tradicionals: rentar bé la zona 
de la picada amb sabó antisèptic, aplicar alguna 
pomada analgèsica o altres remeis naturals que 
calmin la coïssor.

La vespa asiàtica fa dos tipus de nius segons 
l’època de l’any:

Niu primari: nius petits de forma arrodonida 
que poden aparèixer en façanes, cornises 
de teulades, garatges, porxos, entresolats, 
contenidors... normalment en zones arrecerades 
que els serveixen de refugi. Presenten l’orifici 
d’entrada a la part inferior.

Niu secundari: niu de mida gran, que pot arribar 
a fer més de 60 centímetres de diàmetre, amb 
forma ovalada.  
Solen trobar-se a grans alçades, en arbres  
o teulades, a uns 30 metres. Rarament poden 
estar localitzats a nivell del sòl. Presenten l’orifici 
d’entrada a la zona lateral.

Via pública. En cas que trobeu un niu a Sant Cugat 
al carrer o a un parc, ja sigui primari o secundari, cal 
apuntar bé el lloc i data de la troballa i fer un avís a 
l’Ajuntament a través d’Ulls de la ciutat.

Espais privats. En cas que trobeu un niu en el vostre 
entorn privat (habitatge, jardins particulars, parterres 
comunitaris, etc.), caldrà que contacteu una empresa 
de control de plagues especialitzada.

S’ha de tenir en compte que les vespes obreres 
poden desplaçar-se kilòmetres per a buscar aliment. 
En cas de veure exemplars individuals no és segur 
que hi hagi un niu al costat.

La presència de nius no significa necessàriament 
que hi hagi vespes, cal tenir en compte el seu 
cicle vital.

Com
diferenciar 
el niu

Cicle vital 
de la vespa
asiàtica

Què fer en cas
que detectem
un niu

Abril-maig
Neixen les vespes obreres.
Continuen la construcció del niu.

Juny-juliol
Augmenta el nombre d’individus.
El niu es trasllada a una ubicació més alta.
Durant l’estiu, el niu secundari i la colònia  
es segueixen desenvolupant.

Setembre-octubre
El niu assoleix la màxima grandària.
Comença la fecundació de noves reines.
Al final de la tardor, les noves reines abandonen  
el niu. La reina inicial i les obreres hi romanen fins  
a la seva mort.

Febrer-març
Les reines comencen la construcció de nous nius primaris.
De desembre a gener, hibernació de les noves  
vespes reines fora dels nius, a forats a terra,  
als arbres o roques.
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