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16th March, 2010
Rezumatul Acţiuni ELBARN
Proiectul ELBARN pentru zona "Sud-Estul Europei", cuprinde următoarele
ţări: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo UNMIK,
FYR Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Ucraina. Dintre aceste
ţări, doar două sunt membre ale UE, respectiv Bulgaria şi România.
Obiectivele recomandate, cerinţele şi acţiunile au fost discutate în cadrul
unui workshop desfăurat în zona Blagoevgrad din Bulgaria în luna mai
2009, împreună cu participanţi din ţările menţionate mai sus. Discuţiile
care au avut loc pe atelierele de lucru au condus la planul de acţiune
publicat aici. Un obiectiv principal al proiectului ELBARN este de a
construi o reţea de acțiune pentru Centrele de protecie i Centrele de
salvare. Centrele vor fi utilizate în situaţii de urgenţă, cum ar fi cazul
reproducătorilor bătrâni de mare valoare sau apariia focarelor de infecie
de boli, pentru a preveni pierderea efectivelor de animale din rase
autohtone. Ele prevăd, de asemenea un rol important în sensibilizarea
opiniei publice pentru rasele de animale rare şi autohtone, cât şi a
agriculturii tradiţionale şi conservarea raselor prin munca de creştere
activă.
Planul de acţiune pentru zona Europa de Sud Est stabileşte acţiuni
necesare, după cum urmează:
• rasele rare de animale ar trebui să beneficieze de un tratament special
în cadrul legislaţiei
• Identificarea în continuare a raselor şi crescătorilor de animale din
rase rare, urmată de monitorizarea pe termen lung
• ar trebui înființat un "Comandament" pentru coordonarea acţiunilor
de salvare, acțiunilor de lucru cu privire la planurile de urgenţă pentru a
ajuta la identificarea A & CR şi pregătirea informaţiilor.
• agricultura tradiţională ar trebui să fie susţinută şi îmbunătăţită printr-o
legislaţie mai bună şi informarea fermierilor şi personalului veterinar.
• Centrele de protejare şi / sau Centrele de Salvare vor trebui să fie
identificate, contactate, vizitate şi înregistrate în baza de date ELBARN.
• Centrele de Salvare şi Centrele de carantină trebuie să fie identificate,
contactate şi utilizate la protejarea unor rase rare de animale, în cazul
apariției unor boli posibile.
• ar trebui să fie iniţiate Proiecte Pilot pentru a arăta fermierilor
interesați cum se înfiinţează şi cum funcionează Centrele de Protejare.
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• Herdbook-ul şi asociaţiile de crescători ar trebui să fie stabilite în cazul
în care acestea nu există încă. Calitatea herdbook-ului şi asociaţiile de
crescători de animale de rase rare ar trebui să fie verificate în mod
continuu.
• în scopul de a proteja cele mai importante linii de reproducători vor fi
constituite nuclee de populaii în cadrul Zonei.
• În timp ce se apropie de standardele UE, trebuie avut grijă pentru
conservarea sistemelor agricole care sunt unice în Zonă.
• se va promova creşterea gradului de sensibilizare publică prin massmedia, prin marketingul produselor, prin educaţie.
• calculele cost / beneficiu trebuie să arate dacă rasele autohtone sunt
mai benefice decât rasele exotice - aceste calcule ar trebui să includă i
costurile ecologice
• înainte de introducerea raselor noi de animale se va efectua o evaluare
sistematică a impactului asupra zonei unde se vor dezvolta
• ar trebui să fie promovate problemele legate de sănătatea publică i să
fie contientizată importan a produselor de calitate pentru sănătatea
umană
• cooperarea transfrontalieră, schimbul de informaţii, vizite de studiu.
• ar trebui să fie organizate Workshop-uri pentru a aborda subiecte
speciale, de exemplu gestionarea efectivului de animale, structurile de
organizare pentru ONG-uri, etc
Impactul combinat al acestor acţiuni va permite continuarea lucrărilor de
conservare optime pentru rasele tradiţionale şi mediul în care trăiesc în
cadrul Zonei.

