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A vespa-asiática (nome científico: Vespa velutina Lepeletier, 1836, família: Vespidae)
é uma espécie nativa das regiões tropicais e subtropicais do norte da Índia, leste da
China, Indochina e arquipélago da Indonésia. Introduzida involuntariamente na Europa
(França) em 2004, sendo que a sua presença foi confirmada no território português em
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2011. A subespécie introduzida na Europa é a Vespa velutina nigrithorax.
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A vespa-asiática mede 17-32 milímetros de comprimento3. Possui cabeça preta (com face
laranja ou amarela), corpo aveludado, castanho-escuro ou preto (possuindo uma faixa fina
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amarela no primeiro segmento e uma ampla faixa laranja no abdómen), asas escuras e
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patas castanhas com as extremidades amarelas2,3 (FIGURA 1A). A coloração mais escura do
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abdómen e amarela das patas permitem a fácil distinção entre a vespa-asiática e a espécie

RECEBIDO EM
07 de fevereiro de 2018

europeia Vespa crabro (FIGURA 1B). Na primavera, as vespas-asiáticas constroem ninhos
de grandes dimensões em lugares altos e isolados (e.g. árvores e estruturas construídas)1.
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FIGURA 1. A- Vespa-asiática (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vespa_asi%C3%A1tica); B- Vespa crabro (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vespa_crabro)

Curiosidades: a vespa-asiática é uma espécie predadora da abelha europeia (Apis mellifera), acarretando impactes negativos na apicultura1.
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