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LA VESPA ASIÀTICA
VESPES SOCIALS I ESPÈCIES SEMBLANTS
La vespa asiàtica té una coloració més fosca que la diferencia d’altres vespes socials. Tot i així es confon
sovint amb altres vespes depredadores i altres insectes pol·linitzadors que cal respectar,
dels quals us presentem alguns exemples representatius.

HIMENÒPTERS
Vespes socials

◀ Vespula germanica

Vespes d’olla ▼ ▶

Comuna.

Abdomen groc i negre.
Mascles

amb antenes
més llarges,
sense fibló.

Concepte i continguts: Narcís Vicens i Toni Llobet, amb la col·laboració de Leopoldo Castro i Luis Oscar Aguado.

▲ Vespa

Cap més ample que
Vespula, menys comuna.

asiàtica

Vespa velutina nigrithorax
Tòrax negre i abdomen
negre i bru, amb una
fina línia groga a l’inici
i una ampla franja taronja al final. Reines i
obreres són similars, distingibles només a la
primavera per la mida menor de les segones.

Vespes solitàries
Vespes excavadores ▼

Dolichovespula ▶
sylvestris

◀ Vespa xana Vespa crabro
Tant o més gran que V. velutina, amb el
tórax bru rogenc. Escassa.
◀ Polistes
dominula

Vespes papereres ▶
De mida menor, esveltes
i amb la cintura estreta.

Molt comuna.

Vespes terrissaires ▼
Vespes de galet ▶
Megascolia maculata

▲
Philanthus
triangulum

▲
Bembix
oculata

▲
Eumenes
coarctatus

Abelles socials

La vespa més gran
de les nostres
contrades.

▲
Sceliphron
destillatorium

Abelles solitàries

◀ Abella asiàtica de la resina
Megachile sculpturalis
Espècie exòtica detectada
a Catalunya el 2018.

Borinots ▲
Abella
Bombus terrestris
de la mel ▲ Forma colònies temporals,
Apis mellifera com les vespes socials.

DÍPTERS (mosques i altres)
Sírfids
◀ Myathropa
florea

Abelles cotonaires ▼
Anthidium
manicatum
◀ Abelles fusteres
Xylocopa violacea
L’abella més gran d’Europa.

Tàvecs

LEPIDÒPTERS
(papallones)
◀ Tabanus
bovinus

Ulls grans, antenes

diminutes i un sol parell ▲ Volucella
▲ Milesia
zonaria
crabroniformis d’ales membranoses.
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▲ Synanthedon
vespiformis
escala aproximada:

1 cm

