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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0190/2013 dėl barzdotiesiems grifams (lot. Gypaetus barbatus) 
iškilusios grėsmės Aragono Pirėnuose, Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis A. G. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas smerkia tai, kad, leidus Aragono valdžios institucijoms, Barzdotųjų grifų 
saugojimo fondas Aragono Pirėnuose kartkartėmis paima kiaušinius iš barzdotųjų grifų lizdų. 
Peticijos pateikėjas mano, kad tokia praktika smarkiai kišamasi į šios gyvūnų rūšies gyvenimo 
ir reprodukcinį ciklą ir kad taip pažeidžiamos Paukščių direktyvos (Direktyvos 2009/147/EB) 
nuostatos. Peticijos pateikėjas taip pat prašo Ispanijos valdžios institucijų persvarstyti savo 
politiką, susijusią su barzdotųjų grifų reintrodukcija Aragono Pirėnuose, ir pažymi, kad šiame 
procese turėtų dalyvauti mokslinis komitetas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad išimant kiaušinius iš barzdotųjų grifų lizdų Aragono 
Pirėnuose tam gavus Aragono valdžios institucijų leidimą pažeidžiamos Paukščių direktyvos 
(Direktyvos 2009/147/EB) nuostatos, ir prašo Ispanijos valdžios institucijų persvarstyti rūšių 
introdukcijos Europos viršūnių kalnų masyve projektą. Visų pirma peticijos pateikėjas teigia, 
kad rūšių reintrodukcijos Europos viršūnių kalnų masyve projektas parengtas be jokio plano ir 
neatlikus jokios išankstinės galimybių studijos.
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Komisijos pastabos

Paukščių direktyvos 5 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės sukurtų bendrą visų 
laukinių paukščių rūšių apsaugos sistemą, visų pirma uždrausdamos rinkti jų kiaušinius 
gamtoje ir tyčia trikdyti paukščius, jeigu toks trikdymas turėtų reikšmės šios direktyvos 
tikslams.

Tačiau pagal 9 straipsnį valstybės narės gali nukrypti nuo šių nuostatų, inter alia, dėl mokymo 
ir mokslo tiriamųjų darbų, populiacijos atkūrimo, reintrodukcijos ir šiems tikslams būtino 
veisimo. Jos turi pranešti Komisijai apie nukrypimus nuo šių nuostatų.

Remiantis Ispanijos valdžios institucijų atsiųstomis ataskaitomis, pastaraisiais metais Aragone 
buvo leidžiama taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su barzdotųjų grifų kiaušinių 
išėmimu, siekiant vėliau atkurti jų populiaciją gamtoje. Remiantis Ispanijos valdžios 
institucijų suteikta informacija, šios nukrypti leidžiančios nuostatos neturėjo jokios įtakos 
Aragono rūšių populiacijai.

Barzdotųjų grifų reintrodukcija Europos viršūnėse – tai ES aplinkos finansinės priemonės 
(LIFE+) lėšomis finansuojamo projekto1, skirto barzdotiesiems grifams ir jų indėliui į 
ekosistemos funkcijas išsaugoti, dalis. Į šį projektą įtraukti veiksmai, kuriais siekiama 
nustatyti žemo veisimosi lygio vietoves Centriniuose Pirėnuose ir įvertinti nedidelių veisimosi 
galimybių priežastis, taip pat konkretūs veiksmai, skirti suaugusių paukščių veisimosi 
galimybėms ir išlikimo lygiui Pirėnuose padidinti, kad būtų užtikrinamas sėkmingas rūšių 
veisimasis ir natūralus jų paplitimas.

Numatyti rūšių egzempliorių atkūrimo ir reintrodukcijos veiksmai grindžiami Ispanijos 
barzdotųjų grifų apsaugos ex situ programa, kurią 2010 m. balandžio mėn. patvirtino 
Barzdotųjų grifų darbo grupė. Remiantis projekte LIFE pateikta informacija, šie veiksmai 
neturės įtakos Ispanijos barzdotųjų grifų populiacijai donorei. Visų pirma Ispanijos valdžios 
institucijos patvirtino, kad imantis šių veiksmų bus vadovaujamasi 2012 m. birželio mėn. 
Barzdotųjų grifų darbo grupės pateiktomis rekomendacijomis ir bet kuriuo atveju veikla 
atitiks Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (angl. IUCN) Reintrodukcijos ir kitokio 
perkėlimo apsaugos tikslais gairėse nustatytus principus2, kad veiksmai neturėtų įtakos 
donorų populiacijai.

Išvada

Atsižvelgdama į turimą informaciją, Komisija mano, kad nėra jokio Paukščių direktyvos 
nuostatų pažeidimo įrodymų. Komisija, siekdama užtikrinti, kad visa veikla būtų vykdoma 
laikantis šios direktyvos nuostatų, atidžiai stebi projekto Life+ Red Quebrantahuesos
įgyvendinimą.“

                                               
1 LIFE12 NAT/ES/00032 Life+ Red Quebrantahuesos, 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4674.
2 Šiuos principus sukūrė Reintrodukcijos ir invazinių rūšių specialistų grupės darbo grupė augalų ir gyvūnų 
perkėlimo apsaugos tikslais klausimu. Juos galima rasti adresu http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-
009.pdf.


