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♀

Futuras raíñas fundadoras hibernan
Morren raíña inicial, machos e
obreiras da colonia

FEBREIRO-MARZO

OUTONO
As futuras raíñas abandonan o niño

♀
♂

♀

As raíñas fundadoras inician os novos
niños
Niños primarios

SETEMBRO OUTUBRO
Máximo nº de individuos na
colonia (1.200-1.800)
Nacen machos e femias sexuadas
Reprodución

ABRIL-MAIO
Nacemento de avespas femias
(obreiras)
Niños secundarios

Ciclo biolóxico anual

MEDIDAS DE CONTROL
• Trampas selectivas de
captura de vespas.
• Eliminación física dos
niños.
• Outras medidas: mallas
de protección en apiarios,
redución do tamaño da
piquera..

ACTUACIÓNS EN CASO
DE AVISTAMENTO
É fundamental a localización precoz da
vespa e a eliminación dos niños, pois
evítase a dispersión das vespas e a
instalación de futuros niños.

VESPA VELUTINA

Debido á importancia da correcta
eliminación dos niños, os departamentos
da Xunta de Galicia implicados
habilitaron un procedementos de
eliminación a través da comunicación
de avistamentos ao 012.

Se a ve, chame ao 012

A vespa asiática
Modelo de trampa
comercial

Burato de 5,5 mm de
diámetro. Permite a saída de
insectos de menor tamaño
que a Vespa velutina

Burato de 7 mm de
diámetro. Impide a
entrada de insectos de
maior tamaño que a
Vespa velutina
Peso

Modelo de trampa artesanal fabricada cunha
botella plástica de 1,5 litros

Un invasor que debemos
controlar

DISPERSIÓN

DISPERSIÓN
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Dorso da cabeza negro
Tórax negro
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Fina liña amarela entre o 1º
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4º segmento abdominal
amarelo

Tamaño algo menor que o da
Vespa crabro autóctona
Terminación escura

Raíña: 3,5 cm
Obreiras: 3 cm

Caracteres morfolóxicos da vespa velutina
Vespa crabro

Vespa velutina
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