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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Lorenzo Croce olasz állampolgár által az „Associazione Italiana Difesa 
Animali ed Ambiente” (olasz állat- és környezetvédő szövetség) nevében 
benyújtott 1036/2012. számú petíció Olaszországban a mókusok védelméről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Európai Unió 1 930 000 euró támogatást nyújtott a 
Piemontban, Lombardiában és Liguriában élő szürke mókusok kiirtására irányuló programra.

E program célja a szürke mókus elszaporodása miatt veszélyeztetett őshonos faj, az 
úgynevezett vörös mókus fennmaradásának biztosítása. A petíció benyújtója úgy véli, 
biztosítani kell mindkét faj fennmaradását, amelyek együttélése immár zavartalan.

Tekintettel erre azt javasolja, hogy a fent említett cselekvési tervet állítsák le, és a szürke 
mókus elterjedésének megfékezésére alkalmazzanak kevésbé kegyetlen, alternatív 
megoldásokat, például ivartalanítást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

„Az EC-Square LIFE+ projekt kedvezményezettje bőséges tudományos szakirodalmat 
nyújtott be annak bizonyítására, hogy az idegen szürke mókus az őshonos vörös mókus helyi 
kipusztulását okozza.  Ennek főleg az élelemért folytatott verseny az oka. Az Egyesült 
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Királyságban és Írországban, ahol a szürke mókus először jelent meg, fokozatos elterjedése az 
őshonos mókus gyors hanyatlásához és helyi kipusztulásához vezetett:
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
Az olaszországi helyzet részletes, 2010-ig frissített leírása a Hystrix, the Italian Journal of 
Mammalogy (olasz emlőstani magazin) 21. számában (127-136.o.) jelent meg egy A. 
Martolini és társai által publikált cikkben.  Az elérhető szakirodalom alapján úgy tűnik, hogy 
a két faj együttélése aligha lehetséges, és hogy az idegen faj elszaporodása elkerülhetetlenül 
az őshonos faj egyedszámának lecsökkenéséhez vagy talán kipusztulásához vezet.
Az alkalmazandó megoldást illetően a projekt a szürke mókusok elfogását és elaltatását 
irányozza elő, valamint elfogásukat és ivartalanításukat az ellenőrzött területeken. A 
kedvezményezett azt állítja, hogy a második lehetőség csak igen korlátozott helyzetekben 
alkalmazható, mint például Genova Nervi negyedében, ahol a szürke mókusok száma nagyon 
korlátozott, ahol viszont az idegen faj populációja túl nagy, és széles területeket foglal el, a 
természetes szaporulat mértéke ellehetetlenítene az elfogásra és ivartalanításra tett minden 
komoly kísérletet.  Azt is meg kell jegyezni, hogy a LIFE+ projekten belül különleges 
szakértői csoport fogja nyomon követni a szürke mókus populációit Lombardiában, 
Piemontban és Liguriában. Ez a szakértői csoport a legjobb megoldásokat fogja javasolni az 
egyes populációk kezelése és a vörös mókus ideális fennmaradásának biztosítása érdekében.  
A petíció nem tartalmaz konkrét bizonyítékokat a projekt háttere, célkitűzése és megoldásai 
ellen tett állítások bizonyítására.

Összegzés

A projekt a LIFE+ program társfinanszírozásában valósul meg a kedvezményezett pályázata 
és prioritásai alapján. Az egyébként minden uniós tagállam által jóváhagyott támogatói 
döntést alapos értékelési folyamat előzte meg.
A fentieket figyelembe véve a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a LIFE09 
NAT/IT/00095 „EC-Square” projekt kiválasztását és támogatását alátámasztó indokok 
továbbra is érvényesek, és nem lát okot a projekt kérelmezett lezárására.”


