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DOCUMENTO SOBRE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA NA 

XESTIÓN DAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

-Vespa velutina nigrithorax- 

 

 Mediante o presente, as asociacións, organizacións e entidades asinantes 

pretendemos recoller un documento de mínimos que plasme as principais peticións dirixidas 

aos organismos con competencia medioambiental, tanto a nivel autonómico como estatal, na 

xestión da problemática sobre a especie exótica invasora “Vespa velutina nigrithorax”. 

Dende a súa introdución no país xa no ano 2012 a Vespa velutina nigrithorax , comunmente 

coñecida como “velutina” ou “tártago de patas amarelas”/asiático, foi tratada dende unha 

perspectiva moi amplia, comenzando pola necesaria investigación sobre a bioloxía do insecto, 

a fin de determinar ou establecer unhas pautas sobre o seu ciclo biolóxico, alimentación, 

expansión e comportamento, que permitiran así ofrecer unha mellor resposta á introducción e 

propagación “non natural” da especie nos nosos ecosistemas. Unha vez soubemos do seu 

comportamento puidemos determinar as consecuencias da súa entrada e propagación, dando 

comenzo neste momento aos estudos sobre o impacto medioambiental e tamén económico 

desta especie.  Os resultados derivados destes estudos e do seguimento que se está a facer da 

Vespa Velutina revelan importantes danos no sector agrario, nos sectores da fruticultura e da 

apicultura que xa dende hai tempo se están pondo de manifiesto. As perdas asociadas a esta 

especie van en aumento e a evolución non invita ao optimismo neste sentido.  Os futuros 

meses da primavera o verán revelerán máis datos sobre as perdas asociadas a estes sectores. 

 As especies exóticas son vexetais, animais, fungos e microorganismos que son 

transportados salvando obstáculos ecolóxicos e se establecen en zonas situadas fora da súa 

área de distribución natural. Non todas as especies exóticas son perxudiciais, pero algunhas 

poden resultar invasoras - como sucede coa Vespa velutina ou tártago de patas amarelas–, e 

difúndense rápidamente polo medio natural e desplazando especies autóctonas competidoras. 

As especies exóticas invasoras presentan unha clara ameaza a biodiversidade na Unión 

Europea, esto é, a desaparición dos polinizadores autóctonos das zonas de invasión da vespa 

velutina. Os danos asociados ás perdas destas especies son incalculables; a desaparición das 

poboacións de polinizadores que son depredados pola Vespa velutina constituen un dano 

medioambiental irreparable e de importantísimas consecuencias no equilibrio biolóxico, --que 

aínda se están por manifestar, así como na labor polinizadora destes insectos, que non é outra 

cousa que a base da agricultura e do nacemento e expansión dos cultivos, base da nosa 

alimentación. 

Hai que ter presente que as especies exóticas invasoras, EEI, son tamén causa de viva 

inquedanza  dende os puntos de vista económico e social. Calculouse que os custos asociados 

a ditas especies en Europa ascenden aproximadamente a 12.500 millóns de euros anuais, en 

termos de atención sanitaria e sanidade animal, perda de colleitas, perda de poboacións de 

especies, danos á infraestructuras e perxuicios ocasionados ás especies protexidas. 
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LEXISLACION ESPAÑOLA EN EEI 

· Lei 42/2007 do patrimonio natural e biodiversidade. 

· RD 630/2013, de 2 de Agosto Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

OBRIGAS DERIVADAS: establecer estratexias de xestión, control e posible erradicación da 

especie.  

a. Definición da especie obxetivo e diagnóstico da súa problemática. 

b. Análise de riscos. 

c. Análise das vías de entrada. 

d. Medidas de acotación e definición da estratexia a seguir: xestión, control e posible 

erradicación. 

e. Distribución e abundancia. 

f. Actuacións de coordinación entre diferentes Administracións públicas. 

g. Actuacións de seguimento da eficacia da aplicación da estratexia. 

h. Actuacións de sensibilización e educación ambiental sobre a problemática das especies 

exóticas invasoras. 

i. Análise económico dos costes da aplicación da estratexia sobre terceiros ou 

instalacións afectadas de forma involuntaria pola presenza das EEI. 

 

 Documento “Estratexias de xestión, control e posible erradicación das EEI en España”  

 

LEXISLACIÓN EUROPEA EN EEI 

· “ESTRATEXIA DA UE SOBRE A BIODIVERSIDADE ATA O ANO 2020” 

Obxetivo 5º: Loita contra as especies exóticas invasoras. 

Ferramentas ou accións para á consecución do obxetivo: 

Acción 15: fortalecer os rexímenes fitosanitarios e de sanidade animal da UE.  

A Comisión Europea integrará novos aspectos sobre biodiversidade nos rexímenes 

fitosanitarios e de sanidade animal non máis tarde de 2012.   

 

Acción 16: Crear un instrumento especial relativo ás EEI. 

A Comisión colmará as lagoas existentes na política de loita contra as EEI elaborando un 

instrumento lexislativo especial antes de que remate  2012.  

 

 E POR ISTO, SOLICITAMOS: 
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Con base nesta normativa, e seguindo o contido das estratexias de xestión que aparecen no 

citado Decreto 630/2013 sobre EEI aprobado polo Ministerio de Agricultura, alimentación e 

medio ambiente,  esiximos á asunción de competencias por parte da Consellería de Medio 

Ambiente –no ámbito de Galicia, e máis do Ministerio de Agricultura, alimentación e 

medioambiente  --no ámbito Estatal,  nas seguintes cuestións, non debendo limitarse a 

intervención do Ministerio á aprobación do documento das Estratexias de xestión, control e 

posible erradicación da especie. A saber; 

1. IMPULSAR A INVESTIGACIÓN 

2. A IMPORTANCIA DA LOITA PREVENTIVA 

3. A NECESIDADE DUN ORGANISMO ÚNICO 

4. A LABOR DE DIVULGACIÓN SOCIAL 

 

 

1. IMPULSAR A INVESTIGACIÓN 

 
 Faise necesario seguir coa tarefa investigadora dende un punto de vista biolóxico e 

científico para coñecer mellor á especie. Ao estudar aspectos como o seu ciclo biolóxico, 

alimentación, comportamento e expansión teremos as ferramentas necesarias para crear 

mecanismos de control adaptado. Así, unha das liñas esenciais pasaría por un estudio 

encaminado a determinar unha feromona ou fungo, inocuo para o medio ambiente, que fose 

capaz de provocar a morte das colonias de Vespa Velutina sen ocasionar danos nos 

ecosistemas, apostando así pola loita biolóxica.  Ante a rapidez na expansión da especie a súa 

voracidade co respecto aos nosos polinizadores, os mecanismos que se están a utilizar na 

actualidade pasan pola utilización de biocidas e insecticidas que pretenden destruir as colonias 

de tártagos de patas amarelas (velutinas) a través do transporte destes productos ao niño por 

un exemplar capturado. Non debemos deixar que cada quen tome a xustiza pola súa man xa 

que isto pode derivar e derivará no envenenamento masivo do noso medio ambiente. 

Así se establece do documento "Estratexias de xestión, control e posible erradicación do 

tártago asiático (avispón asiático)" aprobado pola Comisión Estatal para el patrimonio natural 

y la biodiversidad del 14 de noviembre de 2014 y por la Conferencia Sectorial de Medio 

Ambiente el 16 de Abril de 2015, que marca as liñas de xestión da problemática en España e ao 

cal nos refererimos en repetidas ocasións neste escrito xa que sirve de base das nosas 

peticións. A saber; 

3. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
3.1. LIÑAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN 
3.1.5 Investigación 
O desarrollo de proxectos de investigación para atopar unha trampa selectiva (mediante 
uso de feromonas efectivas ou outras sustancias) que non afecten a especies non obxetivo e 
limite o uso de productos perigosos coma as cipermetrinas. 
 
Outros campos de investigación a promover para o control da especie son: 
a- A caracterización da dieta da especia e a área de alimentación. Entre outros: cantidade 
da presa, distancia percorrida para alimentación e cópula do niño. 
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b- A evolución do seu impacto (cualitativa e cuantitativa) sobre a biodiversidade de 
artrópodos, especialmente sobre as comunidades de abellas melíferas en aproveitamentos 
apícolas. 
c- Determinar o tamaño das colonicas e a súa dinámica poboacional á escala rexional 
nacional; 
d- Establecer a importancia da xeneración sexual (futuras raíñas fundadoras) e o período de 
producción e reproducción. 
e- Evaluación e difusión de medidas eficaces de prevención e disuasión do impacto da 
especie sobre aproveitamentos apícolas. 
f.- Determinar as incertidumbres relativas ao trampeo. 
g.- Investigar a incidencia real aos sectores productivos (apícolas, agrícolas, forestais,...) 
h.- Investigar o posible uso de ferramentas de control biolóxico. 
i.- Investigar e desenrolar métodos de adaptación das colmeas de Apis mellifera. 
j.- Análises de posibles depredadores e competidores (abejaruco común (Merops apiaster), 
el alcaudón dorsirojo (Lanius callurio) e o alcaudón meridional (lanius meriodonalis), entre 
otros). Investigar posibles interacciones entre Vespa Velutina e Vespa Crabro. 
k.- Investigar e cuantificar o impacto das capturas sobre a fauna artrópoda e o grao de 
especificidad conseguido coas trampas. 
l.- Estudo dos alérxenos específicos producidos por Vespa Velutina (Ige)e métodos de 
sensibilización. 
 

2.  A IMPORTANCIA DA LOITA PREVENTIVA 

 Cómpre potenciar a tarefa preventiva. Na primavera as raíñas de tártago de patas 

amarelas (velutina) espertan do seu letargo invernal, actívanse e comenzan a construcción dos 

niños primarios e a posta de ovos para a creación dunha nova colonia. Potenciando a captura 

de raíñas na primavera evitamos o nacemento de entre 15.000 e 18.000 exemplares futuras 

de velutina. 

 

Para a captura da especie o método que no día de hoxe parece mellor e o trampeo co uso de 

atraíntes. Aínda que é certo que a colocación das trampas nos colmeares protexe ou disminúe 

a caza de abellas por parte das velutinas, esta labor está a resultar insuficiente, tanto dende un 

punto de vista estrictamente apícola como sobre todo dende un punto de vista 

medioambiental. 

A importancia de extender o trampeo ás zonas periurbanas xustifícase na necesidade de 

capturar velutinas máis ala das abellarizas para manter así "limpas" non só as zonas de 

produción do mel senón tamén as lindeiras; a actuación debe ser xeralizada e coordinada para 

ser eficaz.  

Como reiteramos, a invasión da Vespa Velutina non só representa un problema para a 

apicultura senon que  afecta dun xeito significativo á biodiversidade, debido á diminución da 

labor polinizadora das abellas e outros insectos.  

Coa extensión do trampeo a zonas periurbanas disminuímos o número tártagos velutinos e 

protexemos non só o sector do mel senon tamén a outras especies ameazadas pola vespa 

asiática. Se xunto a isto, facemos o trampeo no momento bioloxico e estacional idóneo, a 

tarefa  resultará moi eficaz cun esforzo economizado. 
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Malia que é certo que o trampeo suscita bastante debate en torno ao momento estacional 

idóneo así como as zonas nas que  resultará máis eficaz, a necesidade de controlar a expansión 

da especie é imperiosa, e un trampeo primaveral extendido parece contar co respaldo de 

moitos investigadores non so españois senón tamén doutras partes de Europa (a UNAF Union 

Nationale de l'Apiculture Française aposta polo trampeo primaveral, como tivemos 

oportunidade de saber a través das conferencias da investigadora francesa Karine Monceau 

nas Xornadas sobre a vespa velutina celebradas en Lugo no mes de setembro do 2016). 

 

Unido ao impulso necesario na rama investigadora, está tamén a necesidade de atopar a 

través de dita investigación, sustancias atraíntes que sexan respetuosas co resto dos 

polinizadores, xa que dos estudos realizados ponse de manifesto a baixa selectividade das 

trampas utilizadas ata o momento. Aínda que o trampeo conta co respaldo do sector apícola 

como un dos métodos de freno no avance da Vespa velutina, é necesario ter presente que hai 

que seguir mellorando as ferramentas de control a fin de non deixar desprotexidos ao resto 

dos polinizadores.  

 

 Por todo o exposto, as entidades asinantes consideramos fundamental que tanto a 

Consellería de Medio Ambiente como o Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e 

Medio Ambiente --a nivel Estatal, asuman a tarefa do trampeo como unha das estratexias de 

control citadas no Decreto Español que regula o Catálogo de especies exóticas invasoras.  

 

 

3. A NECESIDADE DUN ORGANISMO ÚNICO 

 

 A competencia para a xestión da loita contra a velutina debe ser asumida por un único 

organismo especializado no tema, que axunte todos os coñecementos e métodos de loita que 

se susciten. Consideramos de grande utilidade que as asociacións apícolas formen parte deste 

organismo a fin de aportar os seus coñecementos técnicos de campo, tan necesarios para 

unha xestión eficaz da loita. Na actualidade, en Galicia, sabemos da existencia dunha Comisión 

de seguimento para a velutina da que forman parte tres Consellerías e máis a Federación 

Galega de Municipios e Provincias. Consideramos necesario que o orzamento ou a partida 

orzamentaria sexa tamén única para unha mellor xestión dos cartos que se destinan a esta 

loita. Isto contribúe tamen á transparencia na xestión da Administración de cara a informar 

mellor aos cidadans dos cartos que se destinen ao tratamento da Vespa Velutina. 

 

Xa fai tempo que se reivindica a presenza do sector asociativo apícola nas reunións desta 

Comisión de seguimento, unha petición que seguimos poñendo enrriba da mesa e que 

facemos chegar de novo a estes organismos. 

 

Xunto con isto consideramos tamén necesaria a plena aplicación das actuacións de 

Coordinación plasmadas no documento xa referenciado "Estratexias de xestión, control e 

posible erradicación do do tártago asiático", no que se designa ao MAPAMA e máis ao Grupo 

de Traballo de Especies Exóticas Invasoras (GTEEI), como as entidades competentes para á 

coordinación entre Administacións. 
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3. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

3.2. Actuaciones de coordinación 
3.2.1. Coordinación da estratexia 

A coordinación da presente Estratexia é competencia do MAGRAMA, e desenrolarase en 
colaboración co Grupo de Traballo de Especies Exóticas Invasoras (GTEEI), creado polo 
Comité de Flora e Fauna Silvestres (CFFS) o 10 de outubro de 2012 para a coordinación entre 
as administracións competentes españolas en materia de loita e control de invasions 
biolóxicas. 
Poderáse contar con representantes dos apicultores ou con expertos que asesoren nas 
sesións en relación ás materias que así se considere, si estas materias o xustifican e a 
proposta e a  solicitude dos membros do grupo afectado. 
 
O GTEEI terá como finalidade informar e asesorar ao CFFS sobre a xestión desta especie 

invasora e sobre o grao e aplicación da presente estratexia. Dentro do grupo de traballo 

poderáse solicitar o asesoramento de expertos ou de outros Grupos de Traballo creados no 

seno do CFFS e que afecte o desarollo da estratexia, cuando así se crea convinte.  

O Subgrupo de traballo do tártago asiático, creado para a elaboración desta Estratexia, 

levará a cabo as tarefas de seguimento e aplicación da estratexia e de mellora e 

actualización da mesma.  

O GTEEI e o Subgrupo de traballo do tártago asiático estarán formados por representantes 

das Comunidades Autonómas e serán designados por éstas, aos que se sumarán os 

representantes da Administración Xeral do Estado. 

 

Para cumplir con esta finalidade, o Subgrupo de traballo do avispón asiático e o GTEEI terán 

como obxetivos xerais os seguintes: 

 
a) Elaborar protocolos e fomentar a aplicación dos xa existentes, elaborados polas 
Comunidades Autónomas invadidas. 
b) Informar e propoñer proxectos e estudos relacionados coa especie. 
c) Recopilar a información das distintas zoas facilitada polas Comunidades Autonómas e o 
análise dos datos xerados polos trampeos. 
d)Informar ás distintas administracións do desarrollo das actuacións. 
e) Asesorar e propoñer solucións ante calquera incidente xurdido nas campañas de control. 
f) Fomentaráse a interacción e o intercambio de información cartográfica entre as distintas 
administracións que permita difundir a información a través dos servizos WMS o WFS. 
 
 Para asegurar a coordinación en todo o referente á especie, as administracións 
competentes na xestión da mesma deberán informar das actuacións realizadas ao Grupo de 
traballo de Especies Exóticas invasoras. 

 
 

4. A LABOR DE DIVULGACIÓN SOCIAL. 

 Ante o descoñecemento sobre unha especie de reciente entrada en Europa, e debido 

as complicacións que está xenerando no ámbito agrario, de saude e seguridade cidada, xorde a 

necesidade de extender o máximo posible información sobre esta especie.  
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A información cidada sobre o seu ciclo biolóxico, alimentación e comportamento axudarán a 

xestionar unha loita na que se fai preciso contar co apoio da sociedade (por exemplo para as 

labores de trampeo) e con isto contribuese tamén a calmar unha alarma social xustificada pero 

basada en gran parte na desinformación que se ten desta especie invasora.  

A divulgación da información sobre a Velutina é de vital importancia para que sociedad sexa 

consciente do problema que representan as especies exóticas invasoras, tamén para lembrar o 

importantísimo papel que xogan as abellas no medio, e de igual xeito faise necesaria a 

educación da sociedade na distinción da especie Vespa velutina doutro tipo de véspidos 

ibéricos, autóctonos e perfectamente adaptados as súas zonas e que están sendo en moitos 

casos atacados indiscriminadamente confundidos coa Vespa velutina. Non debemos esquecer 

o importante papel que xogan estas especies autóctonas incluso na batalla contra a Velutina, e 

para iso é necesario que Administración poña en marcha mecanismos de divulgación e 

educación social que permitan coñecer e diferenciar á Vespa velutina doutras especies. 

Solicitamos tamén por tanto que a Administración competente na xestión das especies 

exóticas invasoras,  asuma esta tarefa de divulgación como así figura no documento sobre as 

"Estratexias de xestión, control e posible erradicación da especie" regualadas no mesmo 

Decreto sobre especies invasoras e concretamente no seu artigo 16 actuación h) Actuacións 

de sensibilización e educación ambiental sobre a problemática das especies exóticas 

invasoras.  

 
3.1.5. Actuacions de sensibilización e educación ambiental 
A actuación principal es promover a sensibilización da opinión pública frente á problemática 
das especies exóticas invasoras. En especial, recoméndase a formación do persoal das 
asociacións de apicultores así como das administracións competentes na xestión desta 
problemática. En relación a esta formación fánse necesarios unha capacitación e uns 
coñecementos mínimos no referente a: 
 
1. Asegurar que os danos das medidas de control do tártago asiático son os mínimos 
posibles sobre as especies non obxetivo. 
2. Informar á opinión pública sobre a problemática e a de respetar unha distancia mínima 
de 5 metros de acercamento aos seus niños. Trátase dunha especie que se considera pouco 
agresiva cando os exemplares se atopan solos, pero as colonias as veces son defendidas con 
forza. A experiencia dos Centros de Control Toxicolóxicos en Francia mostra que o aumento 
desta poboación do tártago asiático nas rexións do sudoeste non está corelacionado cun 
aumento no número de picadas de himenópteros. (De Haro, 2010). 
3. Establecer mecanismos de participación pública dos axentes locais, económicos e sociais 
no desenrolo desta Estratexia.  
4. Prestar especial atención aos centros escolares. Con este fin promoveráse a preparación 
de materiais didácticos e de divulgación que se distribuirán entre aqueles profesionais da 
educación que desexen telos en conta nas súas programacións escolares ou extraescolares. 
5. Facilitar información a todos os axentes implicados: servizos de guardería, axentes do 
Medio Natural ou axentes forestais e de medio ambiente e axentes das confederacións 
hidrográficas. Isto será máis fácilmente posto en práctica no caso de contar cunha 
estructura identificada como a indicada na Figura 8 (Fluxograma). 
6. Promover a difusión da Estratexia entre o persoal propio e outros departamentos ou 
estamentos relacionados, co obxeto de dar a coñecer a problemática que supon esta 
especie, as directrices e medidas contempladas na presente Estratexia para a súa 
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consideración nas actuacións sectoriais promovidas no ámbito das súas respectivas 
competencias.  
7. Participar, na medida do posible, nos foros nacionais e internacionais nos quese traten e 
discutan aspectos relativos ao control do tártago asiático. 
8. Difundir os resultados de actuacions desenvolvidas no marco desta Estratexia. 
9. Elaborar materiais que axuden a identificar os véspidos ibéricos, e adquirir coñecementos 
básicos sobre a súa bioecoloxía. Destacando a necesidade de respetar as especies 
autóctonas. 
Son peticións que queremos facer chegar ao Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación 

e Medio ambiente, esperando así que atendan o noso requerimento e asuman as 

competencias que lles corresponden.  

Para isto, poñémonos a súa disposición e esperamos conseguir unha comunicación fluida 

con este organismo a fin de que informe das actuacións que se vaian levar a cabo e que 

propoñemos en este documento de mínimos, sen outra base que os textos xa aprobados 

polo Ministerio mencionado.  

 As asociacións, organismos e demáis entidades que abaixo manifestan o seu apoio a 

estas peticións e que todas xuntas constituímos a Plataforma Stop Velutina -Galicia, 

faremos chegar estas peticións a todas as institucións con competencia medio ambiental, 

tanto a nivel Estatal como Autonómico, e seguiremos solicitando que asuman as tarefas 

que marca a lexislación ecistente na xestión e control das Especies Exóticas invasoras.  

 

ASOCIACIONS, ORGANISMOS E ENTIDADES QUE CONSTITÚEN A 

PLATAFORMA STOP VESPA VELUTINA -GALICIA 

 

   Asociaciones Apícolas  

-  Asociación Galega de Apicultura (AGA) 

- Agrupación Apícola de Galicia   

- Abella Lupa 

- Abellas Nai 

- Asociación de Apicultores de la Provincia de Pontevedra   

- Confederación en defesa de la abeja de la Cornisa cantábrica (CODACC) 

- Indicación Xeográfica Protexida  IXP "Mel de Galicia"  

- Asociación de productores ecolóxicos galegos APEGA  

- Erica Mel S.C.G 

- Asociación Provincial Lucense de Apicultores APLA   

 

 

  Sector sindical agrario/Organizaciones sectoriales 

- Sindicato Labrego Galego    

- Unións Agrarias  

- Federación Rural Galega (FRUGA)   

- Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGA CCMM)  

- Unión de Asociacións de Tecores de Galicia (UNITEGA)  
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- Asociación de Tecores del Parque Natural Baixa Limia -Serra do Xurés  

   

 

  Sector ecoloxista 

- Asociación para a defensa ecolóxica de Galiza (ADEGA) 

- Verdegaia  

- Amigos da terra   

- Greenpeace 

- Senda Nova Asociación Ambiental 

 

   Sector educativo/investigador 

- USC  -Universidad de Santiago de Compostela 

- UDC -Universidade da Coruña 

 

   Outras organizaciones 

- Comunidad de Montes Veciñais en M.C. de Guillade (Pontevedra) 

- Comunidad de  Montes Veciñais en M.C de Mouriscados  (Pontevedra) 

- Comunidad de Montes Veciñais en M.C de Paraños, Covelo  (Pontevedra) 

- Comunidad de Montes Veciñais en M.C. de Santa Cristina da Ramallosa (Pontevedra) 

- Comunidad de Montes Veciñais en M.C. de San Martiño de Barreiros (Pontevedra) 

 

Concellos  

- Concello de Maside (Ourense) 

- Concello de Bergondo (A Coruña) 

- Concello de San Sadurniño (A Coruña) 

- Concello de Culleredo ( A Coruña) 

- Concello de Ames (A Coruña) 

   - Asamblea de Carral (A Coruña) 

   - Concello de Allariz (Ourense) 

- Concello de Cambados (Pontevedra) 
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PERSONAS DE CONTACTO: 

Laura García Sáez 

servizoxuridico@apiculturagalega.es 

981 589 534  /  640 230.155 

 

Diego Sánchez Agra 

montes@sindicatolabrego.com 

608.175.565 

 

EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 

A 19 OUTUBRO 2017 


