Aziatische hoornaar
Vespa velutina ssp. nigrithorax
De Aziatische hoornaar is afkomstig uit Zuid-Oost China en werd in 2004 per ongeluk geïntroduceerd in Frankrijk. In
2016 werd het eerste nest aangetroffen in België. De exoot vormt een gevaar voor de biodiversiteit en de imkerij.
Natuurlijke vijanden zijn er niet en onze inheemse vriendelijke reus, de Europese hoornaar, is haar enige concurrent.
EU verordening 1143/2014 verbindt ons om met man en macht de invasie van de exoot tegen te houden.

Hoe herkennen?
Uiterlijk: hoornaars zijn groter dan wespen. Het
onderscheid tussen de Europese en Aziatische
hoornaar is opvallend: de Aziatische is zwart
met slechts één gele band op het achterlijf en
ontbreekt roodbruine tekeningen op kop en
borststuk zoals bij de Europese hoornaar. Ook
de poten verschillen: zwart met gele tippen bij
de Aziatische en volledig roodbruin bij de
Europese hoornaar.
Let op de roodbruine
kleur die afwezig is bij
Aziatische hoornaars!

Gedrag:
typisch
stilhangen
voor
de
vliegopening van een bijenkast; vaak in groep.
Foerageren ook op afgevallen fruit, vlees/visresten en nectarplanten zoals klimop.

Het nest laten verdelgen is de enige oplossing om de
Aziatische hoornaar af te houden. Markeer vliegroutes
op een kaart ter indicatie van de nestplaats en zoek
samen met buren naar het nest. Meld je waarneming
aan Honeybee Valley die het nest in samenspraak met
de brandweer zal verdelgen. Verdelg nooit zelf!

Registreer zo je
waarneming:

Zo help je mee aan het in kaart
brengen van de invasie.

Actuele
verspreiding
5/9/2018

Meer informatie op
vespawatch.be

2.5 - 3.0 cm
kop en borststuk zwart
poten zwart met gele tip
achterlijf één geel segment

Hoe bijen beschermen?

Vermoeden
van Aziatische
hoornaar?
1. Neem een FOTO van de
hoornaar of het nest
2. Stuur de foto op naar
Dries.Laget@UGent.be en
vermeld:
− Naam
− Adres
− Telefoonnummer

•
•
•
•

Aziatische hoornaar
met prooi

NIET: - gaas voor de kast
- wespenval (vangt ook Europese hoornaars)
WEL: vliegplank => defensief tapijt

Europese hoornaar
met prooi

Nest vinden = aanvallen stoppen
voorjaar
Ø 10 cm
Koningin ♀

zomer
Ø 10-25 cm
♀; 100 werksters

Waar:

tot 5m boven de grond; in schuur, garage,
hout-hok, tuinhuis, carport, dak-overloop,
dichte of open hagen, zolder, …

Kleur:

Lichtbruin

Verdelg
nesten
NOOIT
zelf!!!

~ tennisbal

~ voetbal

najaar
Ø 25 – 90 cm
350♀; ♂; 2000-5000 w.
hoog in boomtoppen: Eik,
Populier, Berk, Den,...

~ krachtbal

