Doc. núm. de Rexistro 23343, Pregunta oral
Pregunta oral sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o control da
poboación da Vespa velutina ou tártago asiático, o plan de trampeo que vai desenvolver no ano
2018 e a partida orzamentaria existente para a loita contra esta especie, así como as liñas de
investigación abertas e previstas para ese fin e os acordos adoptados pola Comisión de
seguimento ao respectol
Á MESA DO PARLAMENTO
Paula Quinteiro Araújo e Davide Rodríguez Estévez, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para o seu debate na Comisión 7.ª, sobre a vespa
velutina.
Como xa trasladamos noutras iniciativas presentadas, a vespa velutina nigrithorax, coñecida
tamén como “tártago asiático” é unha especie invasora que leva instalada en Galicia dende o
ano 2012 e que está a provocar numerosos efectos perxudiciais.
Representa unha clara ameaza cara a biodiversidade xa que despraza ás especies autóctonas e
provoca grandes danos. A situación vai empeorando a medida que pasa o tempo, e temos que
buscar medidas con carácter urxente. Precisamos de todos os medios e recursos para frear o
avance da vespa asiática.
A prevención debe ser unha das prioridades nesta loita e ademais é fundamental que todos os
organismos estean coordinados e teñan un único espazo para pór en marcha as medidas precisas.
Enmarcada no ámbito da prevención, debemos impulsar máis decididamente a investigación.
Temos que coñecer mellor a especie, o seu ciclo biolóxico, alimentación, comportamento e
expansión para ter ferramentas máis útiles para crear mecanismos de control, especialmente de
loita biolóxica. É preciso ademais desenvolver estudos sobre o seu impacto nas colonias de
abellas e no sector apícola, sobre novos métodos de contención e realizar unha avaliación da
incidencia real da velutina nos sectores agrícolas e forestais.
En todas as épocas do ano debemos prestar especial atención á divulgación social e á formación
de todas as persoas que participan no proceso de control da vespa, para o que resulta
fundamental contar co conxunto da sociedade, posto que todavía existe moita desinformación,
por exemplo, na distinción da especie Vespa velutina doutro tipo de véspidos ibéricos,
autóctonos.
Resulta imprescindible polo tanto incrementar a formación do persoal das asociacións de
apicultores, das persoas das administracións competentes na xestion da problemática, dos
axentes de medio rural, axentes forestais e de medio ambiente. Pensamos que é fundamental a
coordinación entre os distintos actores implicados na loita contra esta especie e a procura de
financiamento público para desenvolver novos estudos e investigacións sobre a Vespa Velutina
e o seu impacto.
Por todo o anteriormente exposto presentamos a seguinte pregunta para a súa resposta en
comisión:
1) Que medidas está levando a cabo a Xunta de Galicia para o control poboacional da vespa
velutina?
2) Que plan de trampeo ten previsto efectuar a Xunta de Galicia no ano 2018?
3) Estase a levar a cabo algún rexistro das trampas colocadas?
4) Que partida orzamentaria hai adicada a loita contra a vespa velutina?
5 ) Que liñas de investigación hai abertas e cales se pretenden abrir para a loita contra a vespa
velutina?
6) Que acordos se tomaron e quen participou na última Comisión de Seguimento?
Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017.
Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Davide Rodríguez Estévez
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Doc. núm. 23344, Interpelación
Interpelación sobre a política do Goberno galego en materia de loita contra a Vespa velutina
ou tártago asiático
Á MESA DO PARLAMENTO
Paula Quinteiro Araújo e Davide Rodríguez Estévez, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre a vespa velutina.
Como xa trasladamos noutras iniciativas presentadas, a vespa velutina nigrithorax, coñecida
tamén como “tártago asiático” é unha especie invasora que leva instalada en Galicia dende o
ano 2012 e que está a provocar numerosos efectos perxudiciais.
Representa unha clara ameaza cara a biodiversidade xa que despraza ás especies autóctonas e
provoca grandes danos. A situación vai empeorando a medida que pasa o tempo, e temos que
buscar medidas con carácter urxente. Precisamos de todos os medios e recursos para frear o
avance da vespa asiática.
A prevención debe ser unha das prioridades nesta loita e ademais é fundamental que todos os
organismos estean coordinados e teñan un único espazo para pór en marcha as medidas precisas.
Enmarcada no ámbito da prevención, debemos impulsar máis decididamente a investigación.
Temos que coñecer mellor a especie, o seu ciclo biolóxico, alimentación, comportamento e
expansión para ter ferramentas máis útiles para crear mecanismos de control, especialmente de
loita biolóxica. É preciso ademais desenvolver estudos sobre o seu impacto nas colonias de
abellas e no sector apícola, sobre novos métodos de contención e realizar unha avaliación da
incidencia real da velutina nos sectores agrícolas e forestais.
En todas as épocas do ano debemos prestar especial atención á divulgación social e á formación
de todas as persoas que participan no proceso de control da vespa, para o que resulta
fundamental contar co conxunto da sociedade, posto que todavía existe moita desinformación,
por exemplo, na distinción da especie Vespa velutina doutro tipo de véspidos ibéricos,
autóctonos.
Resulta imprescindible polo tanto incrementar a formación do persoal das asociacións de
apicultores, das persoas das administracións competentes na xestion da problemática, dos
axentes de medio rural, axentes forestais e de medio ambiente. Pensamos que é fundamental a
coordinación entre os distintos actores implicados na loita contra esta especie e a procura de
financiamento público para desenvolver novos estudos e investigacións sobre a Vespa Velutina
e o seu impacto.
Por todo o anteriormente exposto presentamos a seguinte INTERPELACIÓN:
1) Que medidas está levando a cabo a Xunta de Galicia para o control poboacional da vespa
velutina?
2) Que plan de trampeo ten previsto efectuar a Xunta de Galicia no ano 2018?
3) Estase a levar a cabo algún rexistro das trampas colocadas?
4) Que partida orzamentaria hai adicada a loita contra a vespa velutina?
5 ) Que liñas de investigación hai abertas e cales se pretenden abrir para a loita contra a vespa
velutina?
6) Que acordos se tomaron e quen participou na última Comisión de Seguimento?
Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2018.
Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Davide Rodríguez Estévez
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

