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Θέμα: Αναφορά 1036/2012, του Lorenzo Croce, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της Ιταλικής Ένωσης Προστασίας των Ζώων και του Περιβάλλοντος, 
σχετικά με την προστασία των σκίουρων στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει 1 930 000 ευρώ για τη 
στήριξη ενός προγράμματος για την εξόντωση του γκρίζου σκίουρου στο Πεδεμόντιο, τη 
Λομβαρδία και τη Λιγουρία.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία του λεγόμενου εγχώριου κόκκινου 
σκίουρου, ο οποίος απειλείται από την εξάπλωση του γκρίζου σκίουρου. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει την ανάγκη να διατηρηθούν τα δύο είδη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ήδη 
συμβιώνουν χωρίς προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό, προτείνει να διακοπεί το προαναφερθέν σχέδιο δράσης, εφαρμόζοντας 
εναλλακτικά και μη βάναυσα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του γκρίζου 
σκίουρου, όπως για παράδειγμα τη στείρωσή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Ο δικαιούχος του έργου «EC-Square» του προγράμματος LIFE + παρέχει αναφορές σε 
εκτενή επιστημονική βιβλιογραφία που αποδεικνύει ότι ο αλλοδαπός γκρι σκίουρος οδηγεί σε 
τοπική εξαφάνιση του γηγενή κόκκινου σκίουρου.  τούτο οφείλεται κυρίως στον 
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ανταγωνισμό για την τροφή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όπου εισήχθη για 
πρώτη φορά ο γκρι σκίουρος, η προοδευτική επέκταση του οδήγησε σε ταχεία εξαφάνιση και 
μείωση του γηγενούς σκίουρου:
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
Μια λεπτομερής επισκόπηση της κατάστασης στην Ιταλία, ενημερωθείσα το 2010, έχει 
δημοσιευθεί στο Hystrix, ιταλικό περιοδικό ζωολογίας, τεύχος 21 (σελίδες 127-136), σε ένα 
άρθρο του Α  MARTINOLI και άλλων. Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, φαίνεται ότι τα 
δύο είδη δύσκολα μπορούν να συνυπάρξουν και ότι η επέκταση των ξενικών ειδών θα 
οδηγήσει αναπόφευκτα στη συρρίκνωση ή ακόμη και εξαφάνιση των γηγενών.
Όσον αφορά τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί, το σχέδιο προβλέπει τόσο τη σύλληψη και 
την ευθανασία των ατόμων γκρι σκίουρου, καθώς και τη σύλληψη και την αποστείρωση 
ακολουθούμενες από την τοποθέτηση σε ελεγχόμενες περιοχές Ο δικαιούχος δηλώνει ότι η 
δεύτερη επιλογή είναι εφαρμόσιμη μόνο σε κατάσταση συγκράτησης όπως αυτή της περιοχής 
Genova Nervi, όπου ο αριθμός των γκρι σκίουρων είναι πολύ περιορισμένος και 
συγκρατημένος, ενώ όταν ο πληθυσμός ξενικών ειδών είναι πολύ μεγάλος και καταλαμβάνει 
μεγάλες εκτάσεις, το ποσοστό φυσικής αναπαραγωγής θα εκμηδένιζε οποιαδήποτε σοβαρή 
προσπάθεια σύλληψης και αποστείρωσης.  Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE + μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων θα παρακολουθεί τους 
πληθυσμούς-στόχους του γκρι σκίουρου σε Λομπαρδία, Πιεμόντε και Λιγουρία. Η εν λόγω 
ειδική ομάδα θα υποδείξει τις καλύτερες επιλογές για τη διαχείριση εκάστου πληθυσμού και 
θα εξασφαλίσει μια ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης του κόκκινου σκίουρου. 
Η αναφορά δεν παρέχει επιστημονικά στοιχεία που να στηρίζουν τις δηλώσεις εναντίον του 
προγράμματος, των στόχων του και της μεθοδολογίας.

Συμπέρασμα

Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE + με βάση την εφαρμογή και τις 
προτεραιότητες του δικαιούχου. Η απόφαση για τη χρηματοδότηση έγινε μετά από ενδελεχή 
διαδικασία αξιολόγησης και επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή μπορεί μόνο να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
βάση για την επιλογή και τη χρηματοδότηση του έργου LIFE09 NAT/IT/00095 "EC-Square" 
εξακολουθεί να ισχύει και δεν βλέπει κανένα λόγο για την αναστολή του έργου, όπως 
ζητήθηκε.


