
AVESPA ASIÁTICA 

Un perigo 
para o noso 

ecosistema!!! 



Lolo Andrade, experto 
en insectos, explica ao 
alumnado de 1º e 2º as 
características da avespa 
velutina. Aquí vemos un 
niño deste insecto, que 
constrúe normalmente 
nas árbores.  



 

A velutina é máis grande que a avespas que estamos afeitos a ver pero hai outras 
máis grandes aínda.  



NIÑO DE AVESPA ASIÁTICA 

E hainos 
máis 

grandes! 



Este é un niño primario. Son aqueles 
construídos por unha raíña de Vespa 
Velutina tras saír do período de 
aletargamento invernal. Neles a 
raíña pon os ovos que darán lugar á 
primeira xeración de avespas 
obreiras, e que crearán un niño 
secundario, de maior tamaño, que 
nos meses de verán pode chegar a 
acubillar  ata 16.000 avespas 
asiáticas. 
Constrúennos  en aleiros de tellados, 
galpóns, garaxes… Procuran que 
estea protexido, porque este niño é 
moi delicado; semella papel. 
 
 
 
 



Niño secundario. 
Pode ser moi grande, 
duro e caben moitas 

avespas. 

Niño 
primario. É 
pequeniño . 
Cabe nunha 

man. 



Celas do interior dun niño de  avespa asiática.Está construído con 
madeira, que as avespas mestura co seu cuspe. Ao tacto é duro. 



 

Este é un panal das abellas melíferas.  Está feito con cera. É fino e moi delicado. 
Derrétese coa calor. As abellas mantéñeno limpo. 



Se vos fixades ben nesta  
póla, observaredes que 
está roída. A avespa 
asiática obreira  vai 
arrincando pequenos 
anaquiños coas súas 
mandíbulas. Mesturados 
co seu cuspe, formará un 
material semellante ao 
papel, pero máis duro, co 
que construirá os seus 
niños. 
 



 

Exterior dun niño de avespa asiática 



Os nenos puideron comprobar a dureza dos niños das avespas asiáticas 



 

Estes niños só os poden 
utilizar un ano.  Os 

excrementos quedan nos 
niños, estes crían uns fungos 
que os fan inservibles para a 

temporada seguinte.  
As avespas asiáticas son moi 

cochinas! 



 

Lolo mostrounos as diferentes fases da evolución desta avespa, desde o ovo, 
pasando pola fase de larva ata que chega a adulta.  



 

A retirada dos niños debe 
realizala persoal preparado. 
Hai que protexerse cun traxe 

especial; non serve o que 
empregan os apicultores 

porque o aguillón da velutina 
pode traspasalo. 



 

Leva unha rede por 
diante da cara. 



 

Tamén levamos un 
casco con gafas para 

protexer os ollos: cando 
as avespas se senten 

ameazadas lanzan 
veleno . 



 

Polo burato de 
entrada , botamos un 
insecticida especial. 

Tapamos o burato 
dándolle a volta ao 
bote, para que as 

avespas non fuxan. 



Debemos actuar de 
noite, porque as 
avespas están 
recollidas no niño e 
ademais non poden 
ver.  
Cando comprobemos 
que non hai ruído, 
sinal de que están 
mortas, cortamos a 
póla da árbore e 
baixamos o niño. 



 

s 

É importante  colocar trampas nesta época, a comezos da primavera, para eliminar raíñas 
fundadoras, e por tanto evitar moitos niños de Vespa Velutina. O problema é que estas 
trampas non son selectivas e eliminan moitos insectos polinizadores e mesmo 
competidores da Velutina como a Vespa Crabro autóctona. Hai produtos atraentes á venda, 
pero tamén se poden empregar outros como o  vermouth mesturándolle vinagre ( para que 
non vaian as abellas) ou zume de melocotón e uva, cun chisco de vinagre tamén. 



 

Todos os nenos  levaban as súas botellas de auga baleiras. Non serven envases de 
deterxentes,  porque conservan olores.  



 

Fánselle dous 
buratos laterais por 
onde poida entrar a 
avespa, bótaselle o 
produto atraente e 
cólgase preto das 

camelias, 
rododentros… 



Para preparares unha 

trampa caseira podes facer 

deste xeito: 

1.Mestura un litro de zume  

de melocotón e uva cunha 

cullerada sopeira de 

vinagre. 

2.Bota  un vasiño deste 

preparado na botella. 

3. Colga a trampa 

utilizando unha cordela ou 

unhas bridas. 

Recorda que non é 

selectiva. Van caer nela 

outras avespas que non 

son das invasoras. 



 

Colocade a trampa co produto atraente preto dunha camelia ou dun rododentro. 

Son árbores que tamén hai en Asia. Lévano nos xenes!! 



RECORDA 

• SE DESCUBRES ALGÚN NIÑO DE AVESPA 
ASIÁTICA, AVISA AOS SERVIZOS DE 
EMERXENCIA DO CONCELLO…  

 

• CHAMANDO AOS TELÉFONOS … 

 

• 012  e  112 


