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16th March, 2010
A tevékenység összefoglalása
A közép- és észak-kelet európai ELBARN régió a következő országokat
foglalja magába: Németország, Svájc, Ausztria, Lengyelország, Litvánia,
Lettország,
Észtország,
Csehország,
Szlovákia,
Szlovénia
és
Magyarország. A kitűzött célokat, szakmai követelményeket és
tevékenységeket a régió munkaértekezlet keretében, a csehországi
Roznow pod Radhostem-ben 2009. március 26-28. között vitatta meg a
fenti országok 30 szakértője.
Ez a megbeszélés fektette le a régió cselekvési tervét. Az ELBARN fő
célja a védett őshonos állatok számára az „Ark and Rescue Center”-ek,
azaz „Gyűjtő és Mentő Központok” hatékony hálózatának kiépítése.
Ezeket a központokat lehet igénybe venni olyan esetekben, amikor
például a tenyésztő megöregszik, és nem tudja folytatni a fajta
megőrzését, fertőző állatbetegségek kitörése esetén, vagy más
vészhelyzetben a védett őshonos állatok elvesztésének megelőzése
céljából. További fontos funkció a védett őshonos fajták és a
hagyományos állattartás népszerűsítése, a fajták fenntartása az aktív
tenyésztői munka által.
A régió cselekvési terve a következő pontokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

Mi szükséges a megőrző központ sikeres működéséhez, milyen
akciókat kell végrehajtani a sikeres megőrzés során.
Milyen lépések szükséges a veszteségek elkerüléséhez járvány
kitörése esetén.
A meglévő megőrző tenyészetek hálózatba szervezése, új
tenyészetek létrehozása.
A közvélemény figyelmének felkeltése a védett őshonos háziállat
fajták megőrzésével kapcsolatban, figyelmeztetés a járvány
kitöréssel kapcsolatos veszélyhelyzetre.
Az információ áramlás kifejlesztése a szereplők között, beleértve
az állatorvosok tájékoztatását, hasznos információk és irányelvek
kidolgozása az állattartók részére.
Információcsere az EU törvények és egyéb szabályozások
végrehajtásával, a piaci fellépéssel, a jó gazdálkodási gyakorlattal
és egyéb hasznos ismeretekkel kapcsolatban.
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Speciális nemzeti munkacsoportok és regionális szakmai
szervezet felállítása valamennyi szereplő részvételével, a jobb
együttműködés érdekében.

A cselekvési terv megvalósításával kapcsolatban fontos szempont,
hogy bár sok hasonlóság van a régión belül, az egyes feladatok eltérő
fontosságúak lehetnek a különböző országokban. A megőrző
tenyészetek száma például jelentősen különbözik. Több mint száz
található a német nyelvterületen, ahol a megőrző tenyészetek
hálózata relatív jól kiépített, míg a balti államokban mindössze négy
van.
A cselekvési terv tartalmazza a megőrző tenyészetek hatékony
rendszerének
kiépítéséhez
szükséges
követelményeket.
A
végrehajtandó programokat az egyes országokban kialakult helyzet
határozza meg. Éppen ezért nagyon fontos a tapasztalatcsere a régió
országai között, és nagyon jó lenne a közös megközelítés EU
jogszabályok és egyéb előírások szempontjából a védett őshonos
állatfajták tekintetében a járványhelyzetek kezelésére. Amennyiben a
jelen dokumentumban bemutatott cselekvési terv megvalósul, annak
jelentős pozitív hatása lesz a védett őshonos állatfajták megőrzésére
és hasznosítására a közép és északkelet európai régióban.
A régió cselekvési terv mentén sikerülhet megvalósítani az
együttműködést a közös célok érdekében valamennyi érintett
részvételével az állattartótól az ágazati miniszterig.

