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ADEPAP alerta que comença la fase de creació de nius de vespa 

asiàtica a Catalunya 

 

ADEPAP, l’associació de professionals de desinfecció i de control de plagues de Catalunya, 

alerta que, amb l’arribada de la primavera i la pujada de les temperatures, ha començat la 

fase de creació de nius de la Vespa velutina ssp. nigrithorax, coneguda amb el nom comú de 

vespa asiàtica. Segons l’associació, és important treballar en la detecció i control d’aquests 

nius embrionaris per evitar que les colònies d’aquestes vespes, força agressives i que 

ataquen les abelles de la mel, comencin a créixer i expandir-se. 

Amb l’arribada de la primavera comença a Catalunya la fase de creació de nius de Vespa 
velutina, més coneguda comunament com a vespa asiàtica. Un cop acabada la fase 
d’hibernació, en aquesta nova etapa, que s’allarga fins a principis d’estiu, aquesta espècie crea 
nius embrionaris que es poden convertir en vespers habitats pel milers d’aquests insectes. Les 
vespes reines fecundades creen ara els nius on es pondran els ous i, un cop neixen les vespes 
obreres, aquests nius es convertiran en vespers primaris. Si creixen molt en població, poden 
generar, fins i tot, vespers secundaris creats en altres emplaçaments. 

Per Quim Sendra, president d’ADEPAP, “és molt important detectar ara la presència de nius 
embrionaris per evitar que les colònies de vespes asiàtiques comencin a créixer”, ja que “es 
tracta d’una espècie invasora que s’expandeix i s’adapta molt ràpidament” i “és molt 
perjudicial per al nostre hàbitat, ja que ataca l’abella de la mel i això acaba afectant també els 
cultius, sense deixar de banda que poden provocar picades molt doloroses a les persones”. 

Les picades de vespa asiàtica causen un dolor intens i una coïssor semblant a la d’una 
cremada. “Aquesta vespa no té un comportament més agressiu que el de les vespes 
autòctones de manera general, però en el moment de protegir el niu aquesta agressivitat 
augmenta”, explica Sendra. 

Cal doncs, segons el president d’ADEPAP, “parar especial atenció a llocs coberts com porxos, 
sortints de teulades i espais prop d’on es concentri aigua, com ara piscines, estanys, llacs i 
rieres”, ja que són llocs proclius per a aquest insecte. I sobretot, “si es detecta un niu, 
comunicar-ho a les autoritats locals i avisar sempre els professionals del control de plagues per 
a eliminar-lo, ja que provar de fer-ho sense coneixements comporta un gran perill”. 

De fet, el protocol d’actuació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, 
que es pot consultar aquí, diu explícitament que “en el cas de detectar algun exemplar, no 
intentar capturar-lo amb el risc de picada que suposa” i que  “la persona que detecti un niu ha 
de mantenir-se a una distància mínima de 5 metres. No acostar-s’hi sense l’equip de protecció 
adequat”. 

En l’àmbit agrícola, el dany més gran que produeixen les vespes asiàtiques és la depredació de 
les abelles de la mel fins a l’eliminació de colònies senceres. “A més dels perjudicis econòmics 
que provoquen als apicultors, les vespes adultes necessiten sucres que poden aconseguir de 
les fruites i això també perjudica molt als fructicultors”, afegeix Quim Sendra. 

Un altre dany col·lateral de les vespes asiàtiques és la reducció de la biodiversitat pel seu 
caràcter eminentment depredador d’altres insectes. “Un sol vesper en una temporada, de 
març a novembre, pot capturar un total de 6.700.000 insectes d’altres espècies”, explica el 
president d’ADEPAP.  
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Característiques i expansió de la vespa asiàtica a Catalunya 

La vespa asiàtica (Vespa velutina ssp. nigrithorax) 
és una espècie invasora que prové de la Xina, el 
nord de l’Índia i Indonesia. Va introduir-se a finals 
del 2004 a França, al port de Bordeus, a través d’un 
contenidor que venia de la Xina. Posteriorment es 
va estendre per tot el sud de França, on l’any 2007 
ja se’n comptabilitzaven milers de nius. S’estima 
que la velocitat d’expansió ha estat de 100 km/any. 

Durant els darrers anys la vespa asiàtica s’ha 
expandit de forma ràpida a Catalunya, des la 
frontera francesa i fins a arribar a tot el prelitoral i 
litoral, on ha ocupat hàbitats mediterranis que 
s’allunyen dels requisits inicials de l’espècie, cosa 
que indica una ràpida adaptació a aquests 
ambients més secs. La distribució de la vespa 
asiàtica està en relació amb els assentaments 
apícoles, tot i que en les zones on tenen prou 
aliment -d’altres insectes- també s’hi expandeixen 
ràpidament. 

Inicialment se’n trobaven a les comarques 
gironines, especialment la Garrotxa i l’Empordà, 
on es van detectar els primers exemplars l’any 
2012. Però actualment ja hi ha vespa asiàtica a 
gairebé totes les comarques de Girona i Barcelona i, des del 2018, també en algunes de 
Tarragona i Lleida. L’hàbitat preferit per aquesta espècie són els arbres caducifolis dels boscos 
de ribera, que utilitza com a vies d’expansió. De tota manera, a Catalunya ha ocupat sobretot 
zones mediterrànies, algunes de les quals a tocar de la costa. 

A més s’estan observant nius en zones urbanes i en llocs menys elevats, com per exemple a 
l’interior d’una tanca d’un habitatge. És en aquests casos que el risc augmenta i es fa 
necessària una actuació urgent de retirada i eliminació del niu. 

Actuacions de control  

La vespa asiàtica es combat directament amb diverses tipologies d’actuacions. Totes elles  
comporten riscos i requereixen d’habilitacions i permisos especials de l’administració. Per tant, 
ha de ser realitzada SEMPRE per empreses especialitzades i seguint un protocol específic. 

Sobre ADEPAP_ ADEPAP és l’associació de professionals especialitzats en salut ambiental de 
Catalunya i que es dediquen, entre d’altres, a tasques de desinfecció i de control de plagues. 
Té com a objectius principals professionalitzar, formar i fer conèixer el sector a la societat en 
general, tenint sempre presents les regulacions i normatives, que han evolucionat de manera 
substancial.  ADEPAP és l’associació a Catalunya que agrupa el 80% de les empreses que es 
dediquen al control de plagues i desinfecció al territori català, i és la representant del sector 
amb l’Administració pública i la societat civil a Catalunya. Els seus inicis es remunten a l’any 
1977, essent l’associació més antiga de l’estat espanyol. 

Barcelona, 13 d’abril de 2021 

Per a més informació, declaracions o entrevistes, podeu contactar amb Míriam Riera +34 695 

179 803  miriam.riera@efectivacomunicacio.com 


