
 

 

                                           Informació sobre el niu de Vespa velutina 

 
Aquí, a dalt del Roure, podeu observar un niu secundari de Vespa velutina nigrithorax, també coneguda popularment 

com a vespa asiàtica. 

El cicle d’aquets nius és anual. La reina fundadora inicia la construcció del niu primari entre els mesos de març i maig. 

L’anomenem així mentre ella està sola. Quan comencen a néixer les primeres obreres, el niu l’anomenem primari. Aquets 

nius solen estar a sota cobert, en espais molt protegits de les inclemències del temps i possibles depredadors. Quan la 

reina ja disposa de varis centenars d’obreres, decideixen fer un trasllat, no massa lluny, per construir el niu secundari 

que, exponencialment, anirà creixent tant en volum com en nombre de vespes, fins al final del seu cicle. 

 

És important neutralitzar els nius quan es detecten, si tenen activitat, i podem evitar que arribin al final del seu cicle, 

que és entre novembre-desembre-gener (ja que durant aquets mesos les que seran futures reines abandonaran el niu per 

a hivernar).Així podem evitar la descendència que podria tenir. Finalment, el niu queda sense activitat de vespes, i és 

llavors quan apareix la Mallerenga carbonera, un petit ocell especialitzat en alimentar-se de larves vives. Dins el niu 

sempre en poden quedar algunes desenes (tot i que ja no tenen futur i moriran perquè no tenen obreres per alimentar-

les).   

 

Si mirem el niu podrem observar els forats que fa l’ocell per accedir a l’interior del niu. Aquest fet ja ens indica que no 

cal que ens molestem a fer res, ja que sols hi queda una estructura de paper, que amb el temps s’anirà desfent. Amb una 

mica de sort i paciència potser encara podeu observar la Mallerenga. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Fotografía de l’esquerra niu de Can Puigdemir ja sense activitat i foradat per la Mallerenga carbonera. A la dreta niu tractat amb productes naturals i 

un cop mortes les vespes, la Mallerenga carbonera com ja està perforant el niu, per menjar-se les larves que queden. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Sempre que observem un niu, i veiem que ja disposa d’algun forat d’uns 10 centímetres de diàmetre, vol dir que 

segurament ja no disposa d’activitat. De totes maneres és important avisar per a poder fer-ne el seguiment. 

 

La vespa velutina és un insecte molt tranquil, mai ens picarà si no l’atrapem amb la mà o anem a molestar-la al niu. Per 

tant, els nius en alçada no representen risc per a les persones. En el cas de picada, l’efecte és el mateix que ens pot fer 

una Vespula vulgaris o un polistes. El principal risc és per a les persones al·lèrgiques.  

Més informació a vespavelutina.cat 

 

  

                                                                                                                                                                
 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 


