
 

 

 

 



 A avespa asiática ( Vespa velutina) é unha especie de avespa da familia 

dos véspidos orixinaria do sueste asiático. 

 

 Esta avespa, do mesmo xeito que outras do seu xénero, aliméntase de 

insectos (abellas, formigas, bolboretas, pulgones, etc.) e outros 

invertebrados. 

 

 A abella Apis cerana, orixinaria da mesma rexión que esta especie, 

desenvolveu mecanismos de defensa contra este depredador, ausentes 

noutras especies de presas. 

 

 A variante de avespa asiática que se estableceu en Europa (a coloración 

denominada Vespa velutina nigrithorax) é facilmente distinguible por : 

 
o O seu tórax e o seu abdome de cor negra, exceptuando o cuarto 

segmento, de cor amarela. 
o As patas son en parte de cor marrón e destacan polos seus 

extremos amarelos. 
o As ás son de cor escura. 
o É unha especie diúrna. 

 

 Está naturalmente aclimatada a un medio ambiente subtropical tépedo. 

 

 Atópase no continente asiático desde Indonesia ata o norte da India e 

nas montañas de China, nas zonas onde o clima é similar ao do oeste de 

Europa (isto explica a súa boa adaptación en Europa). 

 

 O tamaño varía segundo o alimento, a paraxe e a temperatura, e é algo 

menor que o do avispón europeo. 

 

 

 



 

 A raíña pode chegar a medir ata 3,2 cm , e alcanzar un ano de vida. 

 

  Ao principio da primavera, ás veces a partir de febreiro, a raíña sae da 

súa diapausa e empeza de novo a súa actividade, iniciando a construción 

dun niño provisional. 

 

  Cando nacen as primeiras obreiras, elas fanse cargo do mantemento e 

funcionamento da colonia. A partir dese momento a raíña dedicarase 

soamente á posta de ovos. 

 

  Ao final da tempada (en xeral no outono), nacen novas femias 

reprodutoras e machos, e prodúcense os apareamientos. Só as femias 

reprodutoras entran en diapausa, e as fecundadas poderán fundar unha 

nova colonia e converterse en raíñas. 

 

 

 A obreira é a clase máis pequena de Vespa velutina, cun tamaño que 

non adoita superar os 2,5 cm. As obreiras, ademais de labores como a 

obtención de alimento para as crías e a ampliación do niño, tamén 

protexen o niño e á matriarca, adquirindo a función de soldados. 

 

 

 Os machos, con todo, poden chegar facilmente aos 3 cm. As obreiras, 

ademais de labores como a obtención de alimento para as crías e a 

ampliación do niño, tamén protexen o niño e á matriarca, adquirindo a 

función de soldados. 

 

 



 A raíña fundadora da colonia constrúe un niño provisional, chamado 

"niño embrionario". Este niño non é máis grande que unha pelota de 

tenis. Se a situación do niño provisional é idónea, servirá de base á 

construción do niño definitivo da colonia. Pola contra, as primeiras 

obreiras construirán un novo, que frecuentemente está na copa dunha 

árbore (a miúdo a máis de 15 m. de altura) pero tamén (menos veces) 

pode colgarse da fachada dun edificio (beirados, xanelas...) e mesmo en 

matogueiras, sebes, fentos ou en cavidades do chan. 

 

  O niño definitivo (que non é unha colmea) denomínase "niño 

secundario". Os niños están construídos con fibras de madeira 

masticada, e poden alcanzar un metro de altura e 80 cm de diámetro.  

 

 Os niños máis grandes son mantidos por miles de individuos. 

Xeralmente, estes niños son de forma esférica ou oval, e teñen un 

orificio de saída lateral, ao contrario dos do avispón ( Vespa crabro), que 

teñen a súa saída na parte baixa. 

 

  Cada niño grande é o fogar de preto de 2000 avespas, e ao final da 

tempada produce ata varios centenaries de femias fértiles (raíñas en 

potencia); destas, as que sobrevivan ao inverno serán as raíñas 

fundadoras que na primavera seguinte crearán unha serie de novas 

colonias. As obreiras e os machos morren antes do final do outono; as 

femias fértiles entran en diapausa en lugares protexidos, así que 

deixarán os niños baleiros e non os usarán o ano seguinte. Os niños 

construídos en copas de árbores altas son difíciles de ver e atopar 

durante a primavera e o verán, ocultos pola follaxe. 
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