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Distribució

agents rurals

Àrea de distribució natural des de l’Afganistan fins al nord de la Xina i Indonèsia.



Distribució potencial. Europa 

Àrees més probables de colonització (en vermell) de Vespa velutina.Claire Villemant et al. 2011



Antecedents

La vespa asiàtica i el seu control

agents rurals

2004 Entrada al continent europeu. Primeres localitzacions a França.

2007 Colonitza el sud de França realitzant desplaçaments de fins a 100 km per any.

2009  Primeres localitzacions a la Catalunya Nord.

2010  Primeres localitzacions a la Península Ibèrica. Concretament, a Euskadi         
accedint per Irún segons confirmació de l’Associació d’apicultors de 
Guipúscoa i l’Institut Entomològic d’ Irún.

2011 Un apicultor de Girona entrega una vespa velutina que procedeix de França. 
Primera difusió a nivell intern del CAR de les característiques d’aquesta 
espècie invasora (Informació de X. Sanjuan, Baix Empordà) 



Antecedents

agents rurals

2012 (març)  Primera localització a Catalunya d’un niu primari en els seus inicis a 
Vilamaniscle, Alt Empordà.

2012 (març) Captura d’una vespa velutina. Colera. Alt Empordà.

2012 (tardor) Dos nius de velutina a St. Joan de Toran, Canejan. Val d’Aran.

2012 (tardor) Un niu de velutina a Pontaut, Bausén. Val d’Aran.

2013 (gener) Localització d’un niu en mal estat a la copa d’un plàtan, a la ribera del 
riu Fluvià a Besalú (La Garrotxa). 



Antecedents

agents rurals

2013 (setembre) Incidència positiva. Un apicultor de la Vall d’En Bas, avisa de la
presència d’exemplars de vespa velutina en un abellar situat al paratge de “La
Codina”, (La Garrotxa).

2013 (2 de desembre) Localització d’un niu de vespa velutina. Es trobava situat en
una roureda al veïnat del Mallol, municipi de la Vall d’en Bas (La Garrotxa).

2014 (13 gener) Localització d’un niu de velutina a la Solana de Molins, Vistalegre,
proper al nucli urbà de Ripoll (Ripollès). Situat en una roureda.

2014 (febrer) Localització d’un niu de vespa asiàtica a la Riera del Mas Castells, La
Vajol (Alt Empordà), prop de la frontera francesa. Situat en un vern.



Antecedents

agents rurals

2014 (26 juny). Localització d’un niu definitiu a la fase inicial a la Vall d’En Bas, al
paratge “ Can Dou”, comarca de La Garrotxa. Situat en un voladís d’una casa
aïllada.

2014 (23 d’agost). Localització d’un niu definitiu de vespa velutina. Es trobava
situat al voladís d’una casa d’una urbanització propera a Roses, Alt Empordà.

2014 (10 setembre). Localització d’un niu per recerca expressa (CAR), al Mas de
Can Vinyes, Maçanet de Cabrenys. Situat en un plàtan. S’havien produït atacs en
un abellar proper.

2014 (8 d’octubre). Localització d’un niu per recerca expressa (CAR), al Torrent de
la Garbera, Maçanet de Cabrenys. Situat en una surera. S’havien constatat atacs
en un abellar proper.



Antecedents

agents rurals

2014 (15 d’octubre). Localització d’un niu en una barraca de vinya abandonada al
paratge “Les Cremades” de Caldes de Montbui, Vallès Oriental. Primer niu
localitzat a les comarques de Barcelona.

2014 (15 d’octubre). Es localitza un niu a “Sadernes”, Sales de Llierca. Situat en
una alzina a uns 10 m. d’alçada.

2014 (17 d’ octubre). Localització d’un niu a l’interior d’una paret de pedra d’una
antiga vinya a Vacarisses, paratge “La Coma”, Vallès Occidental.

2014 ( 18 d’ octubre). Detecció d’un altre niu de vespa velutina a uns 30 metres del
que es va localitzar el dia 23 d’agost a Roses, a la urbanització Mas Fumats.
Destrucció per retirada i aplicació d’insecticida. Es varen comptabilitzar 1630
vespes al seu interior.



Antecedents

agents rurals

2014 (20 d’octubre). Localització d’un niu en un pollancre al municipi de Cornellà
de Terri, a 23 m. d’alçada, al paratge Molí de Can Tou. Destrucció per trets.

2014 ( 20 d’octubre) Canejan. Val D’Aran. Situat en un pollancre.

2014 (5 de novembre). Localització d’un niu en un pi pinastre a 10 m. d’alçada, a
Vilobí d’Onyar, a Can Millán. Destrucció per trets.

2014 ( 23 de novembre). Localització d’un niu, en un roure a 17 metres d’alçada, a
La Vall de Bianya, al Clot de les Bohigues. Destrucció per trets.



Antecedents

agents rurals

2014 (10 de desembre). Paratge Pocafarina, Sant Joan Les Fonts.

2014 (30 de desembre). Paratge Sant Aniol d’Aguja, Montagut.

2015 138 nius a Catalunya (135 a les comarques de Girona) a 10 de febrer de
2016.



Comunicació incidències de vespa velutina a Catalun ya
Incidències registrades  a Control Central del CAR:

TOTAL  2013: 143 TOTAL 2014: 373(160,8% +)

Registre incidències  2013-2014-2015

Positius velutina any 2013-2014-2015

agents rurals
INCIDÈNCIES POSITIVES 2014: 350% +

Positius  vespes velutines -ANY 2013 Positius  vespes velutines -ANY 2014 Positius  vespes velutines -ANY 2015

Àrea Regional Comarca Total Àrea Regional Comarca Total Àrea Regional Comarca Total

BARCELONA VALLÉS OCCIDENTAL 1 BARCELONA VALLÉS OCCIDENTAL 3 BARCELONA VALLÉS OCCIDENTAL 0

VALLÉS ORIENTAL 1 VALLÉS ORIENTAL 0

BARCELONA Total 1 BARCELONA Total 4 BARCELONA Total 0

GIRONA ALT EMPORDÀ 3 GIRONA ALT EMPORDÀ 9 GIRONA ALT EMPORDÀ 41

BAIX EMPORDÀ 0 BAIX EMPORDÀ 0 BAIX EMPORDÀ 0

EL GIRONÈS 0 EL GIRONÈS 7 EL GIRONÈS 19

LA GARROTXA 3 LA GARROTXA 10 LA GARROTXA 60

LA SELVA 3 LA SELVA 9 LA SELVA 10

PLA DE L'ESTANY 0 PLA DE L'ESTANY 10 PLA DE L'ESTANY 48

RIPOLLÈS 2 RIPOLLÈS 1 RIPOLLÈS 18

GIRONA Total 11 GIRONA Total 50 GIRONA Total 196

Total general 12 Total general 54 Total general 196

* A 11 de desembre de 2015



NIUS. Registre  2012-2015

agents rurals

Nius  v. velutina -ANY 2012 Nius  v.velutina -ANY 2013 Nius v.velutina -ANY 2014 Nius v.velutina -ANY 2015

Girona Comarca Total Girona Comarca Total Barcelona Comarca Total Girona Comarca Total

ALT EMPORDÀ 1 ALT EMPORDÀ 1 VALLÉS OCCIDENTAL 1 ALT EMPORDÀ 20

GIRONA Total 1 BAIX EMPORDÀ 0 VALLÉS ORIENTAL 1 BAIX EMPORDÀ 0

Total general 1 LA GARROTXA 1 Total 2 GARROTXA 69

RIPOLLÈS 1 Girona ALT EMPORDÀ 3 GIRONÈS 10

GIRONA Total 3 EL GIRONÈS 2 LA SELVA 10

Total general 3 LA GARROTXA 3 RIPOLLÈS 19

LA SELVA 1 PLA ESTANY 7

PLA DE L'ESTANY 1 Total Girona 135

Total 10 Lleida LA NOGUERA 1

Total general 12 Total Lleida 1

Barcelona OSONA 1

BERGUEDÀ 1

Total Barcelona 2

Total general 138

* Dades a 7 de febrer de 2016



Evolució nius 2012-2015



14



agents rurals

Presència vespa velutina Gironès 2016



agents rurals

Destrucció de nius comarques de Girona. CAR 2016

NIUS DESTRUÏTS AGENTS RURALS EMPRESA ALTRES FORESTALS NO DESTRUÏTS

LA GARROTXA 101 12 2 2 13

EL RIPOLLÈS 32 3 - - -

LA SELVA 16 - 1 - -

EL GIRONÈS 15 3 - - -

PLA DE L’ESTANY 13 3 - - -

ALT EMPORDÀ 14 - - - -

BAIX EMPORDÀ 2 2 - - -

GIRONA 192 20 3 2 13

OSONA 2 1 - - -



agents rurals

Cicle biològic vespa velutina



El niu

agents rurals Hi poden haver més de 2.000 vespes al mateix temps

Niu definitiu amb sortida lateral



Ubicació dels nius

Arbres: 80 a 90 %

Altres estructures: 10 a 20 %

agents rurals



Construcció del niu 

Construcció per capes de cel·lulosa
que apliquen amb les mandíbules.agents rurals



Construcció del niu. Can Dou. La Vall d’en Bas 2014

agents rurals

Can Dou
La Vall d’en Bas - Garrotxa



Confusions amb altres nius

Niu de vespa germànica

agents rurals



Confusions més freqüents

agents rurals
Escombra de Bruixa
(afecció viral o bacteriana)     

Niu de vespa germànica     



Morfologia. Confusions més freqüents

agents rurals

Vespa crabro L.Vespula germanica Megascolia maculata

Mosques (dípters) Scolia hirta



. La picada d’aquesta vespa no és més perillosa que la d’altres vespes o abelles
autòctones, excepte per a les persones al·lèrgiques per a qui pot arribar a ser molt greu.

. Com totes les picades de vespa i d’abella pot produir una hipersensibilitat immediata
especialment si es tracta d’una persona al·lèrgica o amb picades múltiples (obstrucció de
les vies aèries superiors per una forta reacció).

. No és pot considerar més agressiva contra les persones que les altres vespes
autòctones.

És perillosa per a les persones?

agents rurals



Localització del niu. Parany no selectiu amb possibilitat d’adaptar-lo  

La vespa asiàtica i el seu control

agents rurals

1.- Col·locació de paranys amb líquid atraient (any 2013)



Localització del niu. Paranys selectius

agents rurals
Per tal de veure la direcció de tornada al niu s’utilitzen esquers sòlids 
(carn fresca) o punts d’alimentació natural (fruites com el raïm, figues...)  



Localització del niu

La vespa asiàtica i el seu control
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3.- Observació desplaçament vespes quan retornen al niu  després d’alimentar-se

Foto: Emili Bassols  PNZVG



Assaig de localització del niu. Càmera tèrmica

La vespa asiàtica i el seu control
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El Bac del Mallol
(Veïnat del Mallol)
La Vall d’en Bas
Garrotxa

. Vols amb helicòpter de Mossos d’Esquadra equipat amb càmera tèrmica

. Assaig de localització i enregistrament aeri del niu un cop localitzat

. Detecció de l’objecte pel fred de la capa exterior del niu  i no per la calor 
interior.



Assaig de localització amb càmera tèrmica helicòpter Mossos d’Esquadra
4 desembre 2013

La vespa asiàtica i el seu control
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Localització del niu

La vespa asiàtica i el seu control

agents rurals

niu Incidències positives (3) 



SISTEMES DE DESTRUCCIÓ DELS NIUS

agents rurals

. Aplicació directa d'esprai insecticida dintre del niu (Preferent a la
matinada)

. Amb sac de plàstic i aplicació d’insecticida a l’interior per tubs. (Preferent
a la matinada)

. Per trets simultanis amb escopeta. (Preferent al capvespre-nit)

. Aplicació de biocida amb perxa telescòpica (possible en qualsevol
moment del dia. A la nit poden marxar cap a focus de llum propers)



2014. Localització de niu. Urbanització Mas Fumats. Roses

agents rurals

Niu de la Urbanització Mas Fumats
Roses. Alt Empordà

Ubicat en un voladís d’una casa a 5 
metres de alçada.

Dimensions :
(25 cm ample x 30 cm alt)

Detecció per part d’un veí

. Primera eliminació sense insecticida
(material del niu destinat a 
l’ensinistrament d’un gos de rastre per la 
localització de nius)

Segona eliminació total als  8 dies



2014. Localització del niu. Urbanització Mas Fumats. Roses

agents rurals



2014. Localització del niu. Les Cremades. Caldes de Montbui.

agents rurals

Data: 15 d’octubre de 2014

Niu de Les Cremades
TM de Caldes de Montbui
Vallès Oriental

Ubicat en una antiga barraca de vinya  a 
a 1,5 metres d’alçada

Dimensions :
60 cm ample x 70 cm d’alt



2014. Destrucció del niu. Can Vinyes. Maçanet de Cabrenys.

Data: 10 d’octubre de 2014

. DESTRUCCIÓ PER TRETS
Al capvespre. Quan no s’observa 

sortida ni entrada d’individus al niu

. Cinc agents rurals
8-10 trets per agent

. Presència d’apicultors

.Posterior col·locació de 5 paranys al 
voltant del niu

. 6 dies més tard es capturen 26 vespes 
velutines

. 3 dies més tard retirada de paranys per 
no observar-se cap més captura



2014. Destrucció del niu. Can Vinyes. Maçanet de Cabrenys.



Localització del niu

La vespa asiàtica i el seu control
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Municipi: La Vall d’en Bas 
(Veïnat del Mallol)

Data: 2/12/2013
Paratge: El Bac del Mallol
Comarca: Garrotxa



Localització del niu

La vespa asiàtica i el seu control
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Niu del Bac del Mallol
(Veïnat del Mallol)
La Vall d’en Bas - Garrotxa

Ubicat en un roure a 25 metres d’alçada.

Dimensions 
(50 cm amplada x 60 cm alçada)

Rang de dispersió incidències positives 
respecte el niu: 300 -1500 metres.



Eliminació del niu

agents rurals

Tasques de fumigació:
Col·laboració dels Bombers d’Euskadi amb 
Agents Rurals de la Garrotxa i del Grup de 
Suport de Muntanya del CAR.

Mètode d’eliminació:
Inoculació al niu de biocida líquid diluït amb 
aigua, a pressió i mitjançant una perxa 
telescòpica.

És dificultós si el niu es troba a alçades 
superiors a 17 metres per la torsió i el
pes de la perxa.



Aplicació d’insecticida i biocida

agents rurals



Destrucció del niu

. Grup de pressió.
- Dipòsit biocida
- Bombona de nitrogen

agents rurals



Destrucció del niu

. Aplicació del biocida.
Diptron

agents rurals



Eliminació del niu

agents rurals

Moment d’aplicació del biocida
mitjançant la perxa telescòpica.



Retirada del niu després de l’aplicació del biocida

agents rurals

.Agents rurals de l’Àrea Bàsica de la Garrotxa

.Ús d’un camió grua telescòpica amb cistella de seguretat

.Ús de granotes de protecció i elements de subjecció de 
seguretat



Inspecció del niu

Cinc dies més tard

agents rurals



Eliminació del niu amb biocida aplicat amb perxa 

agents rurals



Ubicació dels nius

agents rurals



Localització dels nius

agents rurals

Paratge: Solana de Molins, 
Vistalegre          
Data: 12/01/2014
Municipi: Ripoll
Comarca: Ripollès
Rang de dispersió incidències
positives respecte el niu:
1000 metres.



Localització del niu

Detecció vespa velutina: 5 octubre 2013

agents rurals

Niu           Incidències positives(2)



Localització del niu

agents rurals

Niu Incidències positives (2)



Localització del niu

agents rurals

Solana de Molins, Vistalegre. Ripoll. Ripollès
. Ubicat en un roure a 15 metres d’alçada.
. Dimensions de 50cm amplada x 60 cm alçada



Recuperació del niu

agents rurals

Tasques de retirada
Agents rurals de l’Àrea Bàsica de
Ripollès i Agents dels Grup de
Suport de Muntanya del CAR



Recuperació del niu

agents rurals



Recuperació del niu

agents rurals



Inspecció del niu

Crisàlides en diversos estadis

agents rurals



Localització del niu

agents rurals

Riera del Mas Castells
La Vajol - Alt Empordà

Data: 13 de febrer 2014
Ubicat en un vern a 15 metres
d’alçada.

Dimensions :
65 cm de diàmetre



2014. Localització de niu

agents rurals

Can Dou
La Vall d’En Bas - Garrotxa

Data: 26 de juny de 2014

Situat en un voladís de la casa, a 3 
metres d’alçada

Dimensions: 20 x 15 cm de diàmetre

Ubicat a uns 2.800 m. 
del niu de l’any anterior localitzat al 
Mallol, al mateix terme municipal de La 
Vall d’En Bas



2014. Localització del niu. Can Vinyes. Maçanet de Cabrenys.

agents rurals

Data: 10 de setembre de 2014

Niu del Mas de Can Vinyes
TM de Maçanet de Cabrenys
Alt Empordà

Ubicat en un plàtan a 15 metres d’alçada

Dimensions :
(40 cm ample x 50 cm alt)

Rang de dispersió incidències positives 
a les rodalies del niu: 650 metres

Atac a un abellar



2014. Localització del niu. Torrent de la Garbera. Maçanet de 
Cabrenys.

agents rurals

Data: 8 d’octubre de 2014

Niu del Torrent de la Garbera
TM de Maçanet de Cabrenys
Alt Empordà

A  2.400 del niu de Can Vinyes

Ubicat en una surera a  15 metres 
d’alçada

Dimensions :
60 cm ample x 80 cm d’alt

Rang de dispersió d’incidències 
positives a les rodalies del niu: 800 
metres.
Atac a un abellar



2014. Destrucció del niu. Torrent de la Garbera . Maçanet de Cabrenys.

agents rurals

DESTRUCCIÓ PER TRETS

. Situat en una surera a 12 m. d’alçada

Al capvespre. Quan no s’observa 
sortida ni entrada d’individus al niu

Cinc agents rurals
8-10 trets per agent

. Presència d’apicultors

.Posterior col·locació de 5 paranys al 
voltant del niu per captura d’individus 
que hagin pogut escapar a la destrucció



2014. Localització del niu. Sadernes. Sales de LLierca.

agents rurals

Data: 15 d’octubre de 2014

Niu de Sadernes
TM de Sales de Llierca
Garrotxa

Ubicat en una alzina a 10 metres 
d’alçada

Dimensions :
50 cm ample x 60 cm d’alt



2014. Localització del niu. Can Serra. Vacarisses. Vallès Occidental

agents rurals

Data: 17 de octubre de 2014

Niu de Can Serra
TM de Vacarisses
Vallès Occidental

Ubicat a l’interior d’una paret de 
pedra seca en una antiga vinya a  a 
40 cm d’alçada



2014. Localització del niu. Urbanització Mas Fumats . Roses

agents rurals

Data: 18 d’octubre de 2014

Niu de la Urbanització Mas Fumats
TM de Roses
Alt Empordà

Ubicat sota una terrassa a 2,20 m 
d’alçada

Dimensions :
50 cm ample x 50 cm d’alt



2014. Localització del niu. Molí de Can Tou. Cornellà de Terri.

agents rurals

Data: 20 d’octubre de 2014

Niu del Molí de Can Tou
TM de Cornellà de Terri
Pla de l’Estany

Ubicació: En un pollancre a 15 metres 
d’alçada

Dimensions: 50 cm de diàmetre



2014. Localització del niu. Canejan. Val d’Aran.

agents rurals

Data: 20 d’octubre de 2014

Niu a Canejan. Val d’Aran

Ubicació: En un pollancre a 18 metres 
d’alçada

Dimensions: 40 cm de diàmetre



2014. Localització del niu. Can Millán. Vilobí d’Onyar

agents rurals

Data: 5 de novembre de 2014

Niu de Can Millán
TM de Vilobí d’Onyar
La Selva 

Ubicació: En un pi pinaster a 10 metres 
d’alçada

Dimensions: 45 cm de diàmetre



2014. Localització del niu. Clot de les Bohigues. Vall de Bianya

agents rurals

Data: 23 de novembre de 2014

Niu del Clot de les Bohigues
TM de Vall de Bianya
Garrotxa

Ubicació: En un roure a 16 metres 
d’alçada

Dimensions: 40 cm de diàmetre



2014. Localització del niu. Pocafarina. Sant Joan les Fonts

agents rurals

Data: 10 de desembre de 2014

Niu del paratge Pocafarina, 
TM de Sant Joan les Fonts
La Garrotxa

Ubicació: En un trèmol a 12 metres 
d’alçada

Dimensions: 50 cm de diàmetre



2014. Localització del niu. Sant Aniol d’Aguja. Montagut.

agents rurals

Data: 30 de desembre de 2014

Niu a Sant Aniol d’Aguja
TM de Montagut
La Garrotxa

Ubicació: En un roure a 20 metres 
d’alçada

Dimensions: 45 cm de diàmetre



2015. Localització del niu. Mas Seglàs. Bescanó

agents rurals

Data: 1 de gener de 2015

Niu de Mas Seglàs
TM de Bescanó
El Gironès

Ubicació: en un castanyer a 12 metres 
d’alçada

Dimensions: 45 cm de diàmetre



2015. Localització del niu. Fernals. Amer

agents rurals

Data: 10 de gener de 2015

Niu de Fernals
TM d’ Amer
La Selva

Ubicació: En un roure a 15 metres 
d’alçada

Dimensions: 50 cm de diàmetre 



2015. Localització del niu. Campdorà. Girona

agents rurals

Data: 16 de gener de 2015

Niu de Campdorà
TM de Girona
El Gironès

Ubicació: En un pollancre a 14 metres 
d’alçada

Dimensions: 45 cm de diàmetre



Material bàsic: Granota de seguretat
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Material bàsic: Granota de seguretat
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Material bàsic: Perxes i motxilla elèctrica

. Motxilla elèctrica de polvorització
(Preu aprox. 168 euros)
. Perxa telescòpica amb extrem d’injecció
i espàtula de rascat

agents rurals



Material bàsic:Perxes

. Pressupost Kit perxes 3x25m.
2.010 € + IVA

agents rurals



Material bàsic:Motxilla elèctrica
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Material bàsic

. Bomba propulsora insecticida
manual ZELAILIZ.
Pressupost 350 € + IVA

La vespa asiàtica i el seu control

agents rurals



Material bàsic: Bomba

agents rurals



Material bàsic: Insecticida i biocida

agents rurals



Material bàsic: Diptron

agents rurals



Material bàsic

. Entrega als apicultors d’uns
800 paranys per a la captura
de vespa velutina adquirits pel
DAAM.

. Replanteig de l’estructura i
els materials del parany per
tal de millorar-lo i aconseguir
una durada i eficàcia òptimes.

agents rurals



PNT Fauna. Fitxa 19

agents rurals

• PROCEDIMENT NORMALITZAT DE TREBALL - PNTF/ Protecció  d’animals Fitxa núm. 19

• Inspecció VESPA VELUTINA (Asiàtica) 
• Procés 
• Col·laboració en la gestió 
• La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una espècie exòtica invasora que centra la seva alimentació en les abelles de la mel, representant una greu amenaça per a la supervivència 

d’aquesta espècie, i per a altres pol·linitzadors. Cal recordar que a Catalunya l’abella de la mel (Apis mellifera) està catalogada d’interès especial. 
• � Inspeccions d’abellars en zones d’abundància d’abellerol (Merops apiaster): 

• - Si es detecta la presència de vespes (vives o mortes), cal que comproveu de quina espècie es tracta, vespa europea (Vespa cabro) o vespa asiàtica (Vespa velutina), consulteu si es 
necessari la clau d’identificació (113). En el cas de detectar la presència d’aquesta última, empleneu la Fitxa de detecció de vespa velutina F11A (116). 

• - Si hi ha presència al costat de l’abellar o rodalies de dispositius (fil ferro o arbre sec) amb productes fitosanitaris per eliminar els abellerols que s’hi posin. En cas de detectar 
l’existència d’aquests cal actuar d’acord amb el Procediment Normalitzat de Treball – PNTF-verins (fitxa núm. xx). 

• - Existència d’envasos llençats buits de productes fitosanitaris a les proximitats de l’abellar. En cas de detectar l’existència d’envasos de gestió controlada cal actuar d’acord amb el 
Procediment Normalitzat de Treball – PNTENBIO-gestió de residus/envasos (fitxa núm. xx). 

• - Restes d’exemplars d’abellerols (Merops apiaster) a les proximitats. En cas de detectar l’existència d’aquests cal actuar d’acord amb el Procediment Normalitzat de Treball – PNTF-
PA i/o CAÇA (fitxa núm. xx). 

• - Per a la inspecció de l’abellar cal actuar d’acord amb el Procediment Normalitzat de Treball – Recursos Forestals /Aprofitament apícola (fitxa núm. xx). Emplenar Acta d’inspecció 
d’abellar A11A (102). 

• � Detecció de nius de vespes o presumptes vespes: 

• - Bàsicament en arbres caducifolis ( pollancredes, plataners, etc.), també en suports de telèfon i instal·lacions de transport d’energia elèctrica (suports de línies), no es descarten en 
murs i molt rarament al terra. Vegeu clau d’identificació (115) i fotografies (117). Empleneu la fitxa de detecció de vespa velutina F11A (116). 

• � Controls de presència: 

• - Si el DAAM o el Servei de Biodiversitat i Protecció d’Animals, col·loca, insta-la o ubica trampes de captura s’efectuaran els controls que s’estableixin a la instrucció de servei
corresponent (xx). 

•



PNT Fauna. Fitxa 19

agents rurals

• Mesures preventives generals 

• - Quan ens desplacem en un assentament d’arnes amb el vehicle, cal que ho fem amb les finestres tancades. Una vegada al lloc evitar deixar el vehicle amb les finestres 
obertes, no ubicar-lo massa prop de l’assentament o de pas de les abelles per evitar l’entrada de les mateixes i que restin dins del vehicle. 

• - Durant el període d’activitat de les abelles no es poden efectuar inspeccions a peu amb la uniformitat ordinària. Cal emprar, de forma obligatòria, l’equipament de protecció 
individual (EPI) indicat. 

• - Durant el període hivernal amb fred, amb temperatures ambientals inferiors a +15º Celsius disminueixen notablement l’activitat de les abelles. 

• - Tot i disposar de l’EPI indicat i si no és estrictament necessari, evitar les inspeccions a peu en temps estival amb risc de tempestes. Les abelles estan irritables i són molt més 
agressives. 

• - Per tal d’evitar riscos de xoc anafilàctic, cal que efectuïn les inspeccions les persones amb manca d’al·lèrgies a les picades d’abelles. 

EPI 

• Granota d’apicultura. 
• Careta. 
• Barret d’acoblament. 
• Guants d’apicultura 

Documentació adjunta. 

• 113. Clau d’identificació de Vespa asiàtica (Vespa velutina). 
• 114. Fitxa de detecció de Vespa asiàtica (Vespa velutina). 
• 115. Reportatge fotogràfic nius de Vespa asiàtica (Vespa velutina).. 
• 116. Instrucció número........................... 

Material. 

• GPS. 
• Comptador. 
• Càmera fotogràfica. 
• Cinta d’abalisament. 
• Codis aplicables: 579, 704, 733 
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Ordre d’inspecció (Patrulla assignada)

RECEPCIÓ D’INCIDÈNCIA

Avís Extern o Localització CAR

OBERTURA D’INCIDÈNCIA

Comunicació d’incidència al cap d’Àrea Bàsica 
i/o  cap de Guàrdia

Acta + fotografia 

Tramesa a agent/s experts Territorial

Confirmació (exemplars / niu)

SI NO

Comunicació al cap de Regió o cap de Guàrdia 
QUE DONA INTRUCCIÓ PER TANCAMENT DE LA 

INCIDÈNCIA

TANCAMENT INCIDÈNCIA cap de Sala 
(envia per correu electrònic)

En cas de dubte, parlar amb el Tècnic 
del Servei de Biodiversitat i Protecció 

dels Animals (Sr. Josep Mª Olmo)

Control Territorial - GEAI

PROCEDIMENT VESPA VELUTINA

El cap de Sala, envia correu a: inspector en Cap, c ap d’Àrea Regional , Ignasi Rodriguez, Josep Mª Olm o, Joaquim Xifra, Cap de Servei de Biodiversitat i Protecció 
del Animals, Subdirector General del CAR.



INFORMACIÓ
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Protocol de lluita i control DAAM
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Com afectarà la vespa asiàtica a l’apicultura
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ALBIRAMENTS I DETECCIÓ

. Indicar la ubicació concreta de l’exemplar o niu i si s’observa algun
risc (poblacions, etc...)

. Recollida de dades de les localitzacions i comprovació de positius
per tal de conèixer l’expansió de l’espècie

. Elaboració i actualització del mapa d’expansió de la vespa velutina

. Comunicació al sector apícola i tècnics del DAAM de les noves
localitzacions (Comissió de la vespa velutina)

agents rurals

Protocol de lluita i control



. Impossibilitat d’actuació del Cos d’Agents Rurals a partir del 2016, com ja s’havia
previst, pel creixement anual de detecció de nius (3-12-53-...), superior als inicis de
l’expansió al País Basc ( 2-12-40-400). NOU PROTOCOL (*)

. Necessitat d’implicació d’altres organismes (C. Comarcals, Ajuntaments,
Diputació,...)

. Opcions per a l’eliminació de nius:

. Formació de persones especialitzades a nivell comarcal/municipal.

. Intervenció d’empreses especialitzades autoritzades pel DAAM

. Intervenció únicament sobre nius problemàtics (zones urbanes, prop d’abellars...)

. Exposició de la situació actual i actuacions de futur als consells d’alcaldes de l’Alt
Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, La Selva, Ripollès i Pla de l’Estany.

. El Consell Comarcal de La Selva està portant a terme una iniciativa per organitzar
un grup per a la destrucció dels nius v. velutina i donar servei al seus municipis.

agents rurals

Gestió present i futura  de l’eliminació de nius de vespa velutina
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Protocol de lluita i control
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INICIATIVA DE LLUITA CONTRA LA VESPA VELUTINA A LA 
COMARCA DE LA SELVA

• 2014. Detecció del primer niu de v.velutina a la
comarca de La Selva.

• 2016. Exposició del CAR de la situació en aquell
moment. S’informa que la destrucció s’haurà
d’assumir per part d’ajuntaments i Consell
Comarcal

• 2017. El Consell Comarcal fa la gestió amb una
empresa per a la destrucció de nius amb càrrec
als ajuntaments que ho sol·licitin.

• . Augment exponencial de nius. Alguns municipis
recorren a la brigada municipal o voluntaris per
evitar el cost de l’empresa de destrucció .

• . A final del 2017 el Consell Comarcal de La Selva
convoca una reunió a Hostalrich per determinar
una estratègia d’actuació davant de la
problemàtica creixent de l’expansió de la vespa
velutina amb assistència de regidors , tècnics
municipals policia local ,ADF,apicultors, voluntaris
i agents rurals.



AVISOS D’OBSERVACIONS

. En cas de detecció d’un niu de vespa asiàtica cal comunicar-ho a
Control Central del Cos d’Agents Rurals:
Cap de Sala (operatiu 24 hores)  acapsal.dma@gencat.cat
Enviar una fotografia, sempre que sigui possible 

. Avisos externs 93 561 70 00 o entrada específica al 112

agents rurals

Protocol de lluita i control

REGISTRE DE DESTRUCCIÓ DE NIUS

. Els ajuntaments haurien de portar un registre dels nius destruïts per processar 
les dades



. L’adaptació d’aquesta espècie en diversos ecosistemes fa impossible fins avui
plantejar l'objectiu de la seva total eliminació.

. És important disposar des del primer moment d’una base de dades sobre la
localització i expansió d’aquesta espècie, així como els canals per actualitzar el
seu contingut.

No és necessari que tots ells disposin d’una mateixa base de dades, però si que
estigui contemplat un procediment de traspàs a la base principal.

. Lideratge de l’ Administració para recollir de forma eficaç la informació existent
recollida por totes les organitzacions (ajuntaments, col·lectius científics,
voluntaris...) i actuar d’una manera eficient i coordinada amb el sector apícola,
agrari i ajuntaments en la prevenció dels danys.

. Disposar d’un procediment d’actuació accessible al ciutadà i a les organitzacions,
deixant clares les tècniques que s’han d'utilitzar i els seus riscos.
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Conclusions
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