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16th March, 2010
Podsumowanie działań
Obszar ELBARN-u Centralnej i Północnej Europy obejmuje następujące
kraje: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia,
Republika Czech, Słowacja, Słowenia i Węgry. Zalecane cele, potrzeby i
działania zostały przeanalizowane na warsztacie w Roznowie pod
Radhostem (Republika Czech), który odbył się w dniach 26 do 28 marca
2009. Uczestniczyło w nim 30 osób z wyżej wymienionych państw. W
wyniku dyskusji sformułowano podstawy Planu Działania Obszaru
ELBARN-u w Centralnej i Północnej Europie. Głównym celem ELBARN-u
jest zbudowanie i funkcjonowanie sieci Arek i Centrów Ratunku.
Centra te będą pomocne w takich sytuacjach jak: podeszły wiek hodowcy
rodzimych ras, wybuch epidemii lub zakaźnych chorób - po to by
uchronić rodzime rasy od wyginięcia. Pełnić będą również funkcję
edukacyjną: podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat
znaczenia rzadkich i rodzimych ras, tradycyjnego rolnictwa, ale również
umożliwią zachowanie tych ras poprzez aktywną pracę hodowlaną.
Obecny Plan Działania Obszaru zawiera następujące zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•

Jakie są potrzeby centrów ratunku, by spełniały właściwie swoją
rolę, jakie działania należy podjąć, by zapewnić efektywny
ratunek.
Jakie działania należy podjąć, by zapobiec stratom w przypadku
epidemii, chorób.
Połączenie działaniem sieciowym istniejących farm-arek i
budowanie nowych sieci.
Podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony
rodzimych ras i zagrożeń z powodu wybuchu epidemii i chorób.
Wzmocnienie przepływu informacji między wszystkimi istotnymi
grupami zainteresowanymi tematyką – w tym seminaria dla
weterynarzy i praktyczne informacje oraz wskazówki dla rolników.
Wymiana informacji na temat wdrażania praw i dyrektyw
europejskich, inicjatyw dot. marketingu, najlepszych praktyk itp.
Powstanie specjalnych narodowych grup i Oddziału Specjalnego
Obszaru zrzeszających wszystkie grupy zainteresowania oraz
połączenie ich w sieci.
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Przy wdrażaniu tego Planu Działania należy wziąć pod uwagę fakt, że
pomimo wielu podobieństw w państwach Obszaru, pewne działania są dla
jednych ważniejsze niż dla innych.
Na przykład liczba farm-arek jest bardzo różna w zależności od kraju:
ponad 100 w krajach niemieckojęzycznych, ale tylko 4 w regionie
Bałtyckim.
Podobnie, jak i network farm-arek, który w przypadku krajów
niemieckojęzycznych stosunkowo sprawnie działa.
Przedstawiony Plan Działań Obszaru zaspokaja potrzeby niezbędne dla
sprawnie funkcjonującego networku Arek i Centrów Ratunku.
Natomiast działania, jakie zostaną podjęte, zależą od sytuacji w
poszczególnych krajach.
Jednak, wymiana doświadczeń między krajami Obszaru jest bardzo
pożądana, a wspólne rozwiązania, dotyczące np. europejskiej legislacji i
regulacji skutków chorób rzadkich i rodzimych ras będą pożyteczne dla
wszystkich.
Wprowadzenie powyższego Planu Działań Obszaru w życie będzie miało
pozytywny wpływ na ochronę i użytkowanie rodzimych ras w Centralnej i
Północnej części Obszaru.
Aby Plan Działania Obszaru zakończył się sukcesem, wszystkie grupy
zainteresowania – począwszy od rolników, a skończywszy na rządach i
ministerstwach – powinny pracować nad tymi samymi celami.

