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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1036/2012 dėl voverių apsaugos Italijoje, kurią pateikė Italijos 
pilietis Lorenzo Croce Italijos gyvūnų ir aplinkos apsaugos asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Pasak peticijos pateikėjo, Europos Sąjunga skyrė 1 930 000 EUR pilkųjų voverių Pjemonto, 
Lombardijos ir Ligūrijos regionuose naikinimo programai remti.

Ši programa skirta paprastosioms voverėms, kurioms gresia išnykimas dėl pilkųjų voverių 
plitimo, apsaugoti. Peticijos pateikėjas teigia, kad būtina išsaugoti abi voverių rūšis, kurios, jo 
nuomone, gyvena drauge be jokių sunkumų.

Todėl peticijos pateikėjas siūlo sustabdyti minėtą veiksmų planą ir imtis alternatyvių 
priemonių, kurios padėtų sumažinti pilkųjų voverių veisimąsi jų nenaikinant, o, pavyzdžiui, 
jas sterilizuojant.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Projekto LIFE+ paramos gavėjas „EC-Square“ pateikė nuorodas į įvairią mokslinę literatūrą, 
kuria patvirtinama, kad dėl svetimos pilkųjų voverių rūšies nyksta vietinės paprastosios 
voverės.  Tai daugiausia lemia konkurencija dėl maisto. JK ir Airijoje, kur pirmiausia buvo 
atvežtos pilkosios voverės, vis didesnis šios rūšies plitimas lėmė tai, kad sparčiai mažėjo 
vietinių voverių ir ši rūšis nyko:
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
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Išsami pagal 2010 m. duomenis atnaujinta padėties Italijoje santrauka paskelbta A. Martinoli 
et al. straipsnyje leidinyje Hystrix the Italian Journal on Mammalogy 21 (p. 127–136). 
Atsižvelgiant į turimą literatūrą, aišku, kad šios dvi rūšys negali gyventi drauge ir kad dėl 
svetimos rūšies plitimo neišvengiamai sumažės vietinių voverių arba jos netgi išnyks.
Kalbant apie taikytiną metodą, projekte numatytas tiek pilkųjų voverių gaudymas ir 
užmigdymas, tiek gaudymas ir sterilizavimas, po to paleidžiant gyvūnus kontroliuojamose 
teritorijose. Paramos gavėjas teigia, kad antrasis variantas taikomas tik itin retais atvejais, 
pvz., Genujos Nervi vietovėje, kur pilkųjų voverių skaičius ribotas ir kontroliuojamas, tačiau 
tais atvejais, kai svetimos rūšies populiacija per didelė ir užima dideles teritorijas, natūralios 
reprodukcijos mastas būtų per didelis, kad būtų veiksminga gaudyti ir sterilizuoti gyvūnus. 
Taip pat derėtų pažymėti, kad pagal projektą LIFE+ speciali ekspertų darbo grupė stebės 
tikslines pilkųjų voverių populiacijas Lombardijoje, Pjemonte ir Ligūrijoje. Ši darbo grupė 
nurodys geriausias priemones kiekvienai populiacijai valdyti ir tinkamai paprastųjų voverių 
apsaugos būklei užtikrinti. 
Peticijoje nepateikiama jokių mokslinių duomenų, pagrindžiančių išsakytus teiginius dėl 
projekto aplinkybių, tikslo ir metodų.

Išvada

Projektas yra kartu finansuojamas pagal programą LIFE+, remiantis paramos gavėjo paraiška 
ir prioritetais. Finansavimo sprendimas buvo priimtas įvykdžius visapusišką vertinimo 
procedūrą ir jį patvirtino visos ES valstybės narės.
Apsvarsčiusi pirmiau minėtus aspektus, Komisija gali daryti tik tokią išvadą, kad pagrindas, 
kuriuo remiantis atrinktas ir finansuojamas projektas LIFE09 NAT/IT/00095 „EC-Square“, 
vis dar galioja ir kad Komisija neįžvelgia jokių priežasčių, dėl kurių reikėtų nutraukti 
projektą, kaip reikalaujama.“


