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VESPA VELUTINA, mais 
conhecida por Vespa Asiática. 

VESTA CRABRO (comum). 

 Vespa de grande dimensão; 

 Cabeça preta com face laranja/amarelado; 

 Corpo Castanho-Escuro ou preto, aveludado, delimitado por uma faixa 

fina amarela e com um único segmento abdominal amarelado/

alaranjado; 

 Asas são escuras; 

 Patas são castanhas com as extremidades amarelas, sendo daí que 

advém a denominação “vespa das patas amarelas”; 

 Tamanho das Obreiras: 1,7 a 3,2 cm. 

Nas zonas onde ocorre, tanto rurais como urbanas, podem ser observados, 

a partir de Maio,  ninhos albergando algumas centenas de vespas, 

localizados em árvores e estruturas construídas. 

Para mais informações, consultar: http://stopvespa.icnf.pt/ 

 
UTENSÍLIOS:  
 
 1 garrafão de água;  
 2 garrafas de água; 
 Tesoura ou x-ato;  
 Solução:  

  Fevereiro/Março/Abril  - SUBSTÂNCIA AÇUCARADA - juntar, partes iguais, vinho branco, groselha e cerveja preta.  
 Maio/Junho/Julho/Agosto/Setembro -  SUBSTÂNCIA PROTEÍCA - 3 litros de água, 1,5kg de açúcar e 60g de 

fermento padeiro.  
 

PREPARAÇÃO:  
 
1. Retirar as tampas das garrafas, bem como cortar a parte superior das mesmas.  
2. Num garrafão fazer, nos lados, dois pequenos cortes em cruz .  
3. Colocar, nos cortes supramencionados, as garrafas mencionadas no ponto 1.  
4. Preencher o fundo do garrafão com a solução criada.  
5. À volta do gargalo do garrafão, que deverá ter a respetiva tampa, fazer pequenos furos para que as espécies nativas  (vespa 

crabro) que evetualmente sejam atraídas, possam sair.  
6. Pintar as entradas de amarelo, uma vez que esta é uma cor atrativa às vespas (opcional).  

 

No caso de avistamento de um possível ninho, solicita-se que contacte o SMPC para 
que se proceda à devida avaliação.   

Mais se informa que, confirmada a existência de um ninho de Vespa Velutina, a 
destruição do mesmo é da responsabilidade da Proteção Civil da Covilhã.  

NÃO FAÇA:  
 

 A destruição de ninhos com armas de fogo (por ex. armas de caça);  
 A destruição parcial dos ninhos (independentemente do método). 

 
Estas ações disseminam as vespas que podem vir assim a constituir novos ninhos. 

 

1 2 3 4 5 

São esféricos ou em forma de pêra, com 

uma pequena abertura lateral. 

 
Onde se pode encontrar: 

  73% em árvores acima dos 10m de altura; 

  10% em edifícios; 

  3% em sebes; 

 

Os ninhos primários têm entre 5 a 10 cm         
e os secundários entre 60 a 80cm. 

Apresenta uma forma cilíndrica com ampla 
abertura no fundo. 

 
Onde se pode encontrar:  

  Árvores ocas;  

  Chaminés;  

  Raramente ao ar livre.  
 

 

Quando ao tamanho, varia entre 30 e         
60 cm.  

CICLO BIOLÓGICO 

IDENTIFICAÇÃO 

CONTATOS  ARMADILHA PARA VESPA ASIÁTICA: COMO FAZER? 

1) Durante o Inverno, as 
futuras rainhas, hibernam 

fora do ninho, 
principalmente em árvores, 

rochas ou no solo. 

2) As que sobrevivem ao 
inverno, abandonam o local 
da hibernação para fundar a 

sua própria colónia. 

3) Em seguida, em, Fevereiro/Março,  
inicia-se a construção dos ninhos 

primários e em Abril/Maio mudam-se 
para o ninho secundário. 

5) Segue-se, entre 
Setembro e Outubro a 

reprodução. 

4) Nesta fase, o crescimento do 
ninho e da colónia (entre 1200 a 

1800). 

 Espécie Diurna, com ciclo 

biológico anual, embora 

apresente a sua máxima 

atividade durante o verão. 


