
circula pels camins senyalitzats del Paratge 
Natural Municipal, tal com indica la norma, per a 
evitar en la mesura del possible el contacte amb 
aquests insectes que reposen o busquen aliment 
durant el dia sobre les plantes.

Tingues en compte que l’època en la qual pots 
trobar vespes és des de la primavera fins a finals 
de la tardor.

Intenta no acostar-te a les bresques de vespes 
que trobes prop dels camins, si ho fas, les vespes se 
sentiran amenaçades i és possible que et piquen. Si 
en trobes alguna, informa d’això al personal del 
Paratge.

Evita deixar residus exposats, en plats sobre la 
taula on estigues, pots de conserva oberts, peles de 
fruita, etc. Les vespes se senten atretes pel sucre, 
fruita, begudes amb sucre i carn. Mantin neta la 
teua taula i diposita els teus residus en els 
contenidors de l’àrea recreativa com més prompte 
possible i així aconseguiràs tenir un dinar i una 
sobretaula més tranquils. 

En cas de picada, llava la zona amb abundant 
aigua i aplica fred local. Si et produeix una reacció 
al·lèrgica molt intensa, acudeix ràpidament al teu 
metge habitual. 

Cal tenir especial cura amb els xiquets, xiquetes 
i les persones al·lèrgiques, ja que són grups de 
risc. VESPES 
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Una gran part de les espècies de 
vespes són solitàries però també 
existeixen nombroses espècies que 
són socials i que viuen en 
colònies.

Les vespes del gènere Polistes sp. 
són molt comunes al Paratge Natural 
Municipal del Clot de Galvany. 

Són vespes socials, que 
construeixen cada any una bresca o 
“niu“ en zones resguardades de les 
inclemències del temps en bardisses, 
matolls, arbres, sota pedres i en 
ambients humanitzats com volades o 
sostres d’edificacions.

Els nius són de paper, els 
construeixen recol·lectant fibres de 
fusta i mesclant-les amb la seua 
saliva. D’aquesta manera donen 
forma a les xicotetes cel·les 
hexagonals, de 2-3 cm de
profunditat.

La seua presència és necessària per 
al manteniment de la biodiversitat 
dels nostres ecosistemes, ja que 
formen part de la dieta d’altres 
animals.

Les vespes adultes s’alimenten de 
nèctar i d’aquesta manera 
pol·linitzen moltes plantes, per la 
qual cosa compleixen un paper 
fonamental en el manteniment dels 
nostres ecosistemes.

Al nostre entorn podem trobar diferents 
espècies insectívores que controlen les 
poblacions de vespes com són l’oroneta 
vulgar, el falciot pàl·lid, la falcia de panxa 
blanca, l’abellerol i el pilot; algunes de les 
quals poden observar-se al Clot.

Si tens una casa de camp o una casa amb 
jardí pots seguir les següents recomanacions:

No deixes aliments o abeuradors de 
mascotes exposats a l’aire lliure.

Retira o tanca de forma hermètica 
cubs de brossa que tingues a l’exterior.

Segella amb massilla escletxes i 
clevills que hi haja en la teua
porxada, parets de la terrassa, finestres o 
façana.

Elimina qualsevol fruit que haja 
caigut d’arbres fruitals que tingues 
plantats al voltant de casa.

Planta o tingues en test espècies 
repel·lents per a les vespes com: alfàbega, 
gessamí, espígol o citronella.

Si estàs menjant al camp, pots posar a prop 
de la taula o sobre ella llimons amb espècia 
de clau o rodanxes de cogombre.
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La vespa paperera és un insecte que té un cicle vital format per les 
fases d’ou, larva, pupa i adult. 

A principis de primavera, diverses femelles fecundades 
construeixen el niu de paper. Aquestes femelles han passat l’hivern en 

estat de letargia i amagades i quan arriba l’època més favorable 
donen forma al niu. La bresca en forma de ramell se subjecta a una 

superfície mitjançant un peduncle gros.

 De les diferents femelles que construeixen el niu solament una d’elles 
serà reina de la colònia i dipositarà els ous en les xicotetes 

cel·les. Si alguna de les altres femelles haguera post ous abans que 
ella, la reina els elimina i relega les altres femelles a obreres, i queden 

aquestes preparades per a reemplaçar-la en cas necessari.

Dels ous emergeixen les larves que són alimentades per les vespes 
obreres. Les larves de vespa són exclusivament carnívores, per la 

qual cosa les vespes adultes cacen aranyes, erugues, etc. per a 
alimentar-les. 

Les cel·les que estan ocupades per pupes es troben tancades per un 
tap de fils blancs teixits dels quals emergiran els adults. Tots els ous 

donen lloc a vespes obreres estèrils i a la tardor naixen mascles 
i femelles fèrtils que s’aparellen. Els mascles i totes les obreres 
moren a l’hivern, i queden vives únicament les femelles fecundades 

per a la pròxima primavera. 
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