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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1036/2012, którą złożył Lorenzo Croce (Włochy) w imieniu 
Włoskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zwierząt i Środowiska, w 
sprawie ochrony wiewiórek we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że Unia Europejska przeznaczyła 1 930 000 EUR na program 
eliminacji wiewiórki szarej w Piemoncie, Lombardii i Ligurii.

Wydaje się, że celem programu jest ochrona naturalnie występujących na tych terenach 
wiewiórek pospolitych przed szybko rozmnażającymi się wiewiórkami szarymi. Składający 
petycję uważa, że niezbędne jest zachowanie obu gatunków przekonując, że mogą one bez 
przeszkód współegzystować.

Dlatego wzywa on do zakończenia tego programu działań oraz do podjęcia alternatywnych, 
mniej okrutnych środków w celu ograniczenia rozrodu wiewiórki szarej, na przykład 
w drodze sterylizacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

W ramach współfinansowanego ze środków programu LIFE+ projektu EC-Square 
przedstawiono odniesienia do obszernej literatury naukowej dowodzącej, że obca wiewiórka 
szara przyczynia się do lokalnego wymierania rodzimej wiewiórki pospolitej. Jest to 
spowodowane w przeważającej mierze rywalizacją o pożywienie. W Zjednoczonym 
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Królestwie i Irlandii, gdzie po raz pierwszy wprowadzono wiewiórkę szarą, jej stopniowa 
ekspansja doprowadziła do szybkiego spadku liczebności i lokalnie do wymierania rodzimej 
wiewiórki:
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8.
Szczegółowy opis aktualnej (do 2010 r.) sytuacji we Włoszech opublikowano w czasopiśmie 
„Hystrix – the Italian Journal on Mammalogy 21” (str. 127-136) w artykule autorstwa A. 
Martinoliego i in. Z dostępnej literatury wynika, że omawiane dwa gatunki właściwie nie 
mogą współistnieć i że ekspansja obcych gatunków prowadzi nieuchronnie do kurczenia się, a 
nawet do wymarcia gatunku rodzimego.
W odniesieniu do stosowanej metodologii projekt przewiduje zarówno chwytanie i usypianie 
wiewiórek szarych, jak i ich chwytanie oraz sterylizację, a następnie wypuszczanie na 
kontrolowanych terenach. Beneficjent stwierdza, że druga opcja jest możliwa tylko w 
wyjątkowych sytuacjach, jak na przykład w regionie Genua Nervi, gdzie liczba wiewiórek 
szarych jest bardzo ograniczona. Natomiast kiedy populacja obcego gatunku jest zbyt liczna i 
zajmuje duże terytoria, wskaźnik przyrostu naturalnego wyklucza jakiekolwiek poważne 
próby chwytania i sterylizacji. Należy również zauważyć, że w ramach programu LIFE+ 
specjalna grupa ekspertów będzie nadzorować docelowe populacje wiewiórek szarych w 
Lombardii, Piemoncie i Ligurii. Grupa ta określi najlepsze opcje zarządzania poszczególnymi 
populacjami i zapewnienia właściwego stanu ochrony wiewiórki pospolitej.
W petycji nie przedstawiono żadnych dowodów naukowych potwierdzających zarzuty 
wysuwane wobec założeń, celu i metodologii projektu.

Wnioski

Projekt jest finansowany ze środków programu LIFE+ na podstawie wniosku i priorytetów 
beneficjenta. Decyzja dotycząca finansowania zapadła po przeprowadzeniu szczegółowej 
procedury oceniającej i została zatwierdzona przez wszystkie państwa członkowskie UE.
Po rozpatrzeniu powyższych informacji Komisja może jedynie stwierdzić, że podstawa 
prowadząca do wyboru i finansowania projektu LIFE09 NAT/IT/00095 „EC-Square” 
pozostaje w mocy i że jej zdaniem nie ma powodu, by przychylić się do wniosku o jego 
zakończenie.


