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Súhrn aktivít
Súčasťou projektu ELBARN v oblasti Strednej a severovýchodnej Európy
sú štáty: Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko,
Estónsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko. Navrhnuté
ciele, požiadavky a aktivity boli prediskutované na oblastnom workšope v
Rožnove pod Radhoštěm (Česká republika) v dňoch 26.-28. marca 2009
za účasti 30 delegátov z horeuvedených krajín. Tieto diskusie viedli k
vytvoreniu základne pre Oblastný akčný plán. Hlavným cieľom projektu
ELBARN je vybudovať funkčnú sieť ochranných fariem a záchranných
centier Tieto zariadenia sa môžu využiť v naliehavých prípadoch ako je
napríklad vysoký vek významného chovateľa alebo vypuknutie
náklazlivej choroby a zabrániť strate zvierat v autochtónnom chove.
Ďalšími dôležitými funkciami je zvyšovanie povedomia verejnosti v
oblasti ochrany autochtónnych chovov hospodárskych zvierat a
tradičného poľnohospodárstva ako aj zachovanie chovov prostredníctvom
aktívneho šľachtenia.
Oblastný akčný plán je zameraný na nasledovné otázky:
• Čo je potrebné pre to, aby záchranné centrum bolo úspešné a aké
activity sú nutné pre zabezpečenie úspešnej záchrany
• Kroky, ktoré sú nevyhnutné pre predchádzanie stratám v prípade
vypuknutia nákazlivých chorôb
• Vytvorenie siete existujúcich záchranných centier a zakladanie
nových
• Zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať ochranu autochtónnych
chovov a opatrenia v prípade nákaz
• Zlepšenie informačného toku medzi všetkými účastníkmi vrátane
seminárov pre veterinárov, tvorbu praktických informačných
materiálov a príručiek pre chovateľov a farmárov
• Výmena informácií o zavádzaní Európskych pravidiel a zákonov,
marketingových iniciatív, správnej praxe atď.
• Založiť špeciálne národné skupiny a oblastnú pracovnú skupinu
angažovaním všetkých účastníkov procesu ochrany a záchrany a
zabezpečiť ich lepšie vzájomné prepojenie v jednotnom systéme.
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Pre implementáciu tohto Akčného plánu treba vziať do úvahy, že aj keď
sú krajiny v oblasti v mnohom podobné, určité aktivity môžu byť pre
niektoré štáty dôležitejšie ako pre iných. Napríklad počet ochranných
fariem sa líši od krajiny ku krajine – kým v nemecky hovoriacich
krajinách je ich vyše 100, v baltickom regióne sú len 4. Zároveň aj
prepojenie prvej skupiny ochranných fariem je na relatívne dobrej
úrovni.
Tento Oblastný akčný plán zahŕňa podmienky nutné pre zvýšenie úrovne
prepojenia záchranných a ochranných centier do funkčného systému.
Budúce akcie by sa mali prispôsobovať situácii v jednotlivých krajinách.
Za veľmi významné sa považuje potreba zlepšiť výmenu skúseností
medzi krajinami oblasti ako aj kombinovaný prístup založený na
uplatňovaní európskej legislativy a regulácie vplyvu chorôb na vzácne a
autochtónne chovy zvierat, z čoho by mali úžitok všetci.
V oblastnom akčnom plane, ako je to dokumentované v tomto
dokumente, sa očakáva po jeho zavedení do praxe pozitívny vplyv na
ochranu a využívanie autochtónnych chovov zvierat v strednej a
severovýchodnej oblasti Európy. Aby sa tento úspech dosiahol na
všetkých úrovniach - od farmárov až po vládnych ministrov, bude treba
efektívne pracovať a snažiť sa o dosiahnutie vytýčených cieľov.

