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Temats: Lūgumraksts Nr. 1036/2012, ko Dabas un dzīvnieku aizsardzības asociācijas 
vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Lorenzo Croce, par vāveru aizsargāšanu 
Itālijā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Eiropas Savienība ir atvēlējusi EUR 1 930 000 Karolīnas 
vāveru apkarošanas programmai Pjemontā, Lombardijā un Ligūrijā.

Šķiet, ka programmas mērķis ir vietējo rudo vāveru aizsargāšana pret Karolīnas vāverēm, kas 
ir ļoti savairojušās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir jāaizsargā abas vāveru sugas, 
apgalvojot, ka tās abas var sadzīvot bez jebkādām grūtībām.

Tāpēc viņš aicina apturēt rīcības programmu un lūdz veikt citus, mazāk nežēlīgus, pasākumus, 
lai apturētu Karolīnas vāveres vairošanos, piemēram, sterilizāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

LIFE+ finansējumu saņēmušā projekta EC-Square pārstāvji ir atsaukušies uz plašu 
zinātniskās literatūras klāstu, kurā pierādīts, ka svešzemju Karolīnas vāveres izraisa vietējo 
rudo vāveru izmiršanu. Izmiršanas galvenais iemesls ir konkurence cīņā par barību. 
Apvienotajā Karalistē un Īrijā, kur Karolīnas vāveres tika ieviestas vispirms, to pakāpeniskā 
savairošanās izraisīja vietējo vāveru skaita strauju samazināšanos un izmiršanu:
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8).
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Detalizēts kopsavilkums par situāciju Itālijā līdz 2010. gadam ir sniegts A. Martinoli et al
rakstā, kas publicēts žurnālā Hystrix the Italian Journal on Mammalogy 21 (127.–136. lpp.).  
Pieejamajos literatūras avotos pausts uzskats, ka abas vāveru sugas gandrīz nav spējīgas 
sadzīvot un ka svešās sugas vāveru savairošanās nenovēršami izraisīs vietējās sugas vāveru 
skaita samazināšanos vai pat izmiršanu.
No piemērojamajām metodēm projektā paredzēts izmantot gan Karolīnas vāveru sagūstīšanu 
un eitanāziju, gan sagūstīšanu un sterilizāciju, kurai seko palaišana kontrolētās teritorijās. 
Finansējumu saņēmušā projekta pārstāvji apgalvo, ka otro metodi piemēro tikai retos 
gadījumos, piemēram, Dženovas pilsētas Nervi kvartālā, kur Karolīnas vāveru skaits ir ļoti 
mazs un tās dzīvo nelielā teritorijā, bet svešo sugu vāveru populācija ir pārāk liela un aizņem 
lielas platības, tāpēc to dabiskais vairošanās ātrums padarītu veltīgus pūliņus tās sagūstīt un 
sterilizēt.  Būtu arī jāatzīmē, ka LIFE+ projektā īpaša ekspertu darba grupa uzraudzīs 
konkrētas Karolīnas vāveru populācijas Lombardijā, Pjemontā un Ligūrijā. Šī darba grupa 
ieteiks vislabākos risinājumus katras populācijas pārvaldīšanai un labvēlīga aizsardzības 
statusa nodrošināšanai rudajām vāverēm. 
Lūgumrakstā nav sniegti nekādi zinātniski pierādījumi, kas pamatotu apgalvojumus, kuri 
vērsti pret projekta pamatā esošo informāciju, mērķiem un metodoloģiju.

Secinājums

Projektu līdzfinansē LIFE+ programma, pamatojoties uz projekta iesniedzēju pieteikumu un 
prioritātēm. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektam pieņēma pēc rūpīgas 
novērtēšanas procedūras veikšanas un atbalstīja visas ES dalībvalstis.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Komisija var tikai secināt, ka lēmums par 
projekta LIFE09 NAT/IT/00095 EC-Square atlasīšanu un finansēšanu ir pamatots, un neredz 
iemeslu pārtraukt projekta darbību, kā to prasījis lūgumraksta iesniedzējs. 


