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Souhrn akčního plánu
Oblast ELBARN pro střední a severovýchodní Evropu zahrnuje Německo,
Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Estonsko, Českou
republiku, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko. Na oblastním setkání v
Rožnově pod Radhoštěm, Česká republika, které se konalo od 26. do 28.
března 2009, diskutovalo 30 účastníků z uvedených zemí o záměrech,
požadavcích a připravovaných akcích. Tyto diskuse položily základ pro
předkládaný oblastní plán akcí. Hlavním cílem ELBARNu je vybudovat
fungující síť záchranných center (Ark and Rescue Centres, A&RCs). Tato
centra budou využita v mimořádných naléhavých případech, jako je
např. vysoký věk chovatele, nebo vypuknutí infekční choroby, umožní
zabránit ztrátě zvířat – příslušníků původních plemen. Centra mají
rovněž důležitou funkci ve zlepšování informovanosti veřejnosti o
unikátních a původních plemenech hospodářských zvířat, o tradičním
hospodaření a významnou roli v aktivní chovatelské práci na záchraně
plemen.
Připravený oblastní akční plán (Area Action Plan) zahrnuje následující
body:
•
•
•
•
•
•
•

jaké oblastní centrum je potřebné a jaké akce musí být
provedeny, má-li být zaručena úspěšná záchrana
jaké kroky jsou nezbytné, aby bylo zabráněno ztrátám v případě
vypuknutí choroby
vytvoření sítě existujících záchranných farem, založení nových
zvyšovat veřejnou informovanost o důležitosti zachování
původních plemen a riziku vypuknutí chorob
zlepšení informačního toku mezi všemi významnými chovateli
včetně pořádání seminářů pro veterinární lékaře, poskytování
praktických informací a návodů pro farmáře
výměna informací o zavádění a používání evropských předpisů a
práva, iniciativ v oblasti marketingu atd.
ustavení speciálních národních skupin a oblastních operačních
skupin, jejichž cílem bude kontaktovat a propojit všechny
chovatele
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Při uskutečňování tohoto plánu musíme mít na zřeteli, že i když jsou
mezi zeměmi oblasti četné podobnosti, některé akce budou pro určitou
zemi důležité více, pro jinou méně. Například velmi odlišný je počet
záchranných farem, v německy mluvících zemích je jich více než 100
spojených v dobře fungující síti, avšak v baltické oblasti jen 4.
Tento akční plán popisuje obecně požadavky potřebné k dosažení cíle, tj.
vytvoření funkční záchranné sítě. Jaké akce budou provedeny závisí
proto na situaci v jednotlivých zemích. Avšak výměnu zkušeností mezi
zeměmi v oblasti považujeme za velmi užitečnou, spojený přístup např. v
evropské legislativě a v oblasti regulace chorob u vzácných a původních
plemen může pomoci všem.
Pokud bude akční plán, jak je navržen v tomto dokumentu, zaveden do
praxe, očekáváme, že bude mít pozitivní vliv na záchranu a využití
původních plemen hospodářských zvířat v oblasti střední a
severovýchodní Evropy. Aby oblastní akční plán byl úspěšný, musí
spolupracovat partneři na všech úrovních, od farmářů po ministra.

