
VESPA ASIÁTICA
vespa velutina

3,2cm

Vespa Asiática
Um exemplar pode matar
mais de 30 abelhas por
minuto. Se um grupo de 4
ou 5 entrar numa colmeia,
pode matar milhares em
apenas uma hora.

Vespa Crabro (Europeia)
A vespa Crabro é uma espécie
autóctone. Não é uma ameaça
importante para a abelha.
É bastante tímida.

Vespa Comum
Também ataca as abelhas,
mas não é uma grande
ameaça. Num ataque a uma
colmeia, uma vespa pode
matar duas a três.

Extremidade
das patas
é amarela

Ferrão com
cerca de
6 mm

Asas fumadas
escuras

4º anel
amarelo

Linha amarela
entre o 1º e o 2º
anel abdominal

Tórax negro

Cabeça escura

Face alaranjada
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“Se as abelhas desaparecerem da face da 
terra, a humanidade terá apenas mais quatro 
anos de existência. Sem abelhas não há 
polinização, não há reprodução da flora, sem 
flora não há animais, sem animais não haverá 
raça humana.”
Albert Einstein



OS NINHOS DA VESPA ASIÁTICA

Os ninhos, com uma forma redonda ou em pera, podem ter 
de 5 a 80cm de diâmetro e até um metro de altura.

O que fazer se observar um ninho de vespa velutina?
Não mexer, evitar ruido e luz no local e alertar o Serviço
Municipal de Proteção Civil.

E se for picado?
Não coçar ou esfregar, nem espremer. Aplicar gelo.
Se notar alguma reação alérgica (ex.: falta de ar), dirigir-se 
com urgência para o hospital mais próximo.

Se e quando avistar um ninho
1. Comunicar via smartphone ou preenchimento online de 
formulário disponível em www.sosvespa.pt (anexar fotos).
2. E-mail para proteccaocivil@cm-sjm.pt com informação 
exata sobre a  sua localização (idealmente com fotografia). 
Nome e número de telefone da pessoa a contactar em caso 
de este se localizar em propriedade privada, ou dúvida sobre a 
sua localização.
3. Telefone para a Câmara Municipal 256 200 200.
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UTENSÍLIOS
� 1 garrafão de água

� 2 garrafas de água

� 1 tesoura ou x-ato

� atrativo (solução)

SOLUÇÃO
FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL
No início do ano, de fevereiro a abril, as vespas precisam de substâncias
açucaradas. Num garrafão de 5 litros prepare uma solução, juntando em
partes iguais, vinho branco, groselha, cerveja preta e 1kg de açúcar.
Distribua por várias armadilhas.

SOLUÇÃO
MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO
De maio a setembro as vespas precisam de proteína. Num garrafão de 5 litros
prepare uma solução de 3 litros de água, 1,5 kg de açucar e 60g de fermento
de padeiro e distribua por várias armadilhas, não devendo a solução ser
guardada em garrafão tapado.

ARMADILHA PARA A VESPA ASIÁTICA

1 2 3 4 5

1 Cortar a parte superior de duas garrafas 
(retirar as tampas das garrafas)
2 Num garrafão/garrafa (dos lados) fazer dois 
pequenos corte em cruz
3 Colocar, nesses sítios, as partes superiores
das garrafas
4 Preencher o fundo do garrafão/garrafa com
a solução criada.
5 À volta do gargalo do garrafão/garrafa (que 
deverá ter a respetiva tampa), faça pequenos 
furos (5mm) para que as espécies nativas, que 
sejam atraídas, possam sair
6 Opcional - pintar as entradas de amarelo
(cor atrativa às vespas)


