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16th March, 2010
Veiksmų plano santrauka
Vidurio ir šiaurės rytų Europos projekte ELBARN dalyvauja Vokietija,
Šveicarija, Austrija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Čekija, Slovakija,
Slovėnija ir Vengrija. Rekomenduojami tikslai, reikalavimai ir veiksmai
buvo aptariami seminare, kuris vyko Rožnov pod Radhoštem mieste,
Čekijoje, 2009 m. kovo 26-28 d., dalyvaujant 30 dalyvių iš minėtų šalių.
Vykusios diskusijos tapo šio regiono veiksmų plano pagrindu. Pagrindinis
ELBARN tikslas yra sukurti veikiantį Arkų ir gelbėjimo centrų (A&RCs)
tinklą. Šie centrai bus naudojami ypatingais atvejais, pvz. svarbių
veisiamų gyvūnų senatvės, užkrečiamos ligos protrūkio atvejais, siekiant
išvengti vietinių gyvūnų rūšių išnykimo. Kita svarbi projekto funkcija yra
informuoti visuomenę apie retas ir vietines gyvūnų rūšis ir tradicinį
ūkininkavimą, bei išsaugoti gyvūnų veisles vykdant aktyvų veisimą.
Regiono veiksmų planas apima šiuos punktus:
•
•
•
•
•
•
•

Ko reikia, kad gelbėjimo centras būtų sėkmingas ir kokių veiksmų
reikia imtis, siekiant užtikrinti sėkmingą gelbėjimą
Veiksmai, reikalingi siekiant išvengti praradimų ligos protrūkio
atveju
Esančių Arkos fermų jungimas ir naujų kūrimas
Visuomenės informavimas apie vietinių gyvūnų rūšių apsaugojimą
ir ligų protrūkius
Informacijos srauto tarp visų dalyvių pagerinimas, įskaitant
seminarus veterinarams ir praktinę informaciją bei nurodymus
ūkininkams
Pasikeitimas informacija apie Europos taisyklių ir įstatymų
įgyvendinimą, marketingo programas, geriausią praktiką ir kt.
Specialių nacionalinių grupių ir regiono projekto grupės
sukūrimas,
įtraukiant
visus
suinteresuotus
asmenis
ir
palengvinant jų bendravimą.

Supported by the
European Union

Įgyvendinant šį veiksmų planą reikia atsižvelgti į tai, kad, nepaisant
daugelio panašumų tarp šalių, vienoms iš jų kai kurie veiksmai yra
svarbesni nei kitoms. Pavyzdžiui, žymiai skiriasi arkos ūkių skaičius Vokietijoje jų yra virš 100, tuo tarpu Baltijos šalyse - vos 4. Taip pat
pirmuoju atveju, arkos ūkių ryšiai yra gana gerai išvystyti.
Regiono veiksmų planas apima funkcionuojančio A&RCs tinklo tikslų
siekimo reikalavimus. Veiksmai priklauso nuo kiekvienos šalies situacijos.
Tačiau patirties keitimasis tarp regiono šalių yra labai reikalingas, o
bendras požiūris, pavyzdžiui, į Europos įstatymus ir taisykles, susijusias
su retų ir vietinių gyvūnų rūšių ligomis, būtų naudingas visiems.
Jei regiono veiksmų planas būtų taikomas praktiškai, jis turėtų teigiamą
poveikį vietinių gyvūnų rūšių saugojimui ir naudojimui vidurio ir šiaurės
rytų regione. Tam, kad regiono veiksmų planas būtų sėkmingas, visi
dalyviai - nuo ūkininkų iki ministrų - turi siekti tų pačių tikslų.

