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Резюме на дейностите
Територията на ELBARN Югоизточна Европа обхваща следните
страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово,
Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Украйна. От тези страни,
само две членуват в Европейския съюз – България и Румъния.
Препоръчаните цели, изисквания и дейности бяха обсъдени на
регионална работна среща, проведена в Благоевград, България, през
Май 2009 г., заедно с участници от гореизброените страни.
Настоящият План за действие е резултат от дискусиите, възникнали в
рамките на работната среща. Основната цел на ELBARN е да изгради
функционална мрежа от „Ноеви и Спастилни центрове” (НСЦ).
Центровете ще бъдат използвани при спешни случаи, като
застаряване на важни разплодни животни или епидемии от заразни
болести, за предотвратяване загубата на животни от автохтонни
породи. Друга важна функция на центровете ще бъде повишаване на
обществената осведоменост по отношение на автохтонните породи
домашни животни и традиционното животновъдство, както и пряко
опазване на породите чрез активна развъдна дейност.
Регионалният План за действие за Югоизточна Европа набелязва
като необходими следните дейности:
• Редките породи трябва да получат специално законово
отношение.
• Идентифицирането на породи и развъдчици трябва да
продължи, последвано от дългосрочен мониторинг.
• Трябва да бъде създадена специална регионална работна
група, която да координира спасителните дейности, работи
при непредвидени ситуации, подпомага определянето на НСЦ
и подготвя информация.
• Традиционното животновъдство трябва да бъде подпомагано
чрез подобрено законодателство и осигуряване на
информация за фермерите и ветеринарите.
• Потенциалните НСЦ трябва да бъдат определени, трябва да
бъде установен контакт с тях, да бъдат посетени и
документирани в базата данни на ELBARN.
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Трябва да бъдат идентифицирани спасителни и карантинни
центрове, да бъде установена връзка с тях, за да се определи
дали могат да бъдат използвани за опазване на редки породи
в случай на епидемични заболявания.
Трябва да бъдат стартирани пилотни проекти, за да се покаже
на заинтересуваните фермери как могат да бъдат създавани и
поддържани устойчиви „Ноеви” центрове.
Трябва да се създадат племенни книги и развъдни асоциации,
където не съществуват такива. Качеството на племенните
книги и развъдните асоциации трябва да бъдат проверявани
постоянно.
Трябва да се създадат ключови стада в региона, за да се
опазят важни развъдни линии.
Въпреки стремежа към достигане на стандартите на ЕС, трябва
да се положи усилие да се опазят животновъдните практики,
уникални за региона.
Трябва да се повиши обществената осведоменост с
образование, подобряване маркетинга на продуктите и с
помощта на медиите.
Трябва да се направи анализ на рентабилността, за да се
покаже, че местните породи са по-рентабилни от екзотичните,
като изчисленията следва да включват и екологичните
разходи.
Трябва да се въведе използвато на систематична оценка на
въздействието преди въвеждането на нови породи в региона.
Трябва да бъдат популяризирани въпросите, свързани с
опазването на общественото здраве и важността на качеството
на продуктите за здравето.
Трябва да се организира транс-гранично сътрудничество,
обмяна на информация и образователни посещения.
Трябва да се организират работни срещи по специални теми,
например поддръжка на стадата, организационни структури за
НПО и т.н.

Комбинираното въздействие на тези дейности ще позволи оптимални
условия за традиционните развъдчици при опазването на
автохтонните породи и ландшафти на региона.

