
O que fazer no caso de detetar 
ninhos de vespa asiática?

Contacte
Gabinete Florestal
231 200 980 (Ext. 410)

gab.florestal@cm-mealhada.pt

Juntas de Freguesia

Bombeiros Voluntários 

Em caso de picada deve deslocar-se
ao Centro de Saúde mais próximo

NÃO USAR ARMAS DE FOGO
NÃO DESTRUIR PARCIALMENTE O NINHO

Porque dissemina as vespas que constituem 
assim novos ninhos

A destruição de ninhos deve ser feita 
por pessoas especializadas para o efeito.

MEDIDAS 
DE PREVENÇÃO

CONTRA A
VESPA ASIÁTICA

Como identificar
a vespa asiática ou vespa velutina?

É uma vespa de grandes dimensões, que pode 
chegar aos 3 cm. A cabeça é preta com face la-
ranja/amarelada.

O corpo é castanho-escuro ou preto aveluda-
do, limitado por uma faixa fina amarelada e um 
único segmento abdominal quase inteiramente 
amarelo-alaranjado.

Os ninhos primários têm cerca de 5-10 cm de di-
âmetro. Os ninhos secundários têm uma forma 
redonda ou em pera, com cerca de 50-80 cm 
de diâmetro, e são geralmente feitos em árvores 
altas, em áreas urbanas e rurais. 

Município
Mealhada

!

Ninho primário

Vespa Asiática  / Velutina

Ninho secundário

SIGA-NOS NO         APP 

ACOMPANHE TODA A NOSSA ATIVIDADE EM:

   /CIAMEALHADA



O que já fizemos!

Em 2018, o Centro de Interpretação Ambiental 
da Mealhada, em parceria com a Associação 
de Apicultores do Litoral Centro dinamizou o 

projeto “Salvar abelhas é salvar vida”.

Graças à colaboração de professores, auxiliares 
e alunos de todos os jardins de infância e 

escolas do 1º ciclo do concelho da Mealhada, 
foram realizadas mais de 1000 armadilhas para 

captura da vespa asiática.

Estas armadilhas foram distribuídas a apicultores 
e à população, que as podia levantar, no Centro 

de Interpretação Ambiental. 

O balanço desta ação foi MUITO POSITIVO 
pois foram capturadas várias vespas asiáticas 

fundadoras que se preparavam para formar os 
ninhos primários e iriam originar os secundários.

A primavera está a chegar e as vespas 
fundadoras preparam-se para fazer os ninhos 

primários. Está na altura de fazer as armadilhas 
preventivas!!!

A colaboração
de todos

é fundamental!

Como fazer uma armadilha?

Numa garrafa de água 
de litro e meio, abrir 
dois pequenos buracos 
desencontrados e 
encaixar duas garrafas 

mais pequenas.

Como preparar o isco?
O isco, ou seja, o líquido a colocar na armadilha, 

varia consoante a estação do ano.
Na primavera, deve ser colocado algo açucarado 

juntamente com algo azedo. 
Poderá escolher uma das 3 opções:

 Néctar de pêra + vinagre
 5l de água + 2Kg de açúcar + 50 gr de 
fermento de padeiro
 Cerveja preta + vinho branco 
+ concentrado de frutos vermelhos

No verão, coloca-se algo proteico como carne 
ou peixe e um pouco de água para ajudar na 

decomposição.

Depois, é só pendurar em 
árvores de fruto ou jardins. 


