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Wst�p 

e wrze�niu 2007 roku społeczno�	 mi�dzynarodowa przyj�ła pierwszy w historii �wiatowy Plan 
Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t, obejmuj�cy dwadzie�cia trzy Strategiczne 
Priorytety, których celem jest walka z erozj� ró�norodno�ci genetycznej zwierz�t i zrównowa�one 

u�ytkowanie zasobów genetycznych zwierz�t. Realizacja �wiatowego Planu Działa
 znacz�co przyczyni 
si� do osi�gni�cia Milenijnych Celów Rozwoju: Celu 1 (Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu) oraz 
Celu 7 (Zapewnienie ochrony �rodowiska naturalnego). 

�wiatowy Plan Działa
 jest rezultatem długiego procesu przygotowa� z udziałem 169 krajów. Plan został 
przyj�ty przez 109 krajowych delegacji podczas Mi�dzynarodowej Konferencji dotycz�cej Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t, która odbyła si� w szwajcarskim Interlaken w dniach od 3 do 7 wrze�nia 2007. 
Delegaci przyj�li równie� Deklaracj� z Interlaken w sprawie Zasobów Genetycznych Zwierz�t, 
potwierdzaj�c tym samym swoj� wspóln� i indywidualn� odpowiedzialno�	 za ochron�, zrównowa�one 
u�ytkowanie i rozwój zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa, co przyczyni si� do 
zwi�kszenia �wiatowego bezpiecze�stwa �ywno�ciowego, poprawy stanu wy�ywienia ludzi oraz wspierania 
rozwoju obszarów wiejskich. Delegaci zobowi�zali si� tak�e do ułatwienia dost�pu do tych zasobów i do 
uczciwego i sprawiedliwego podziału korzy�ci wynikaj�cych z ich u�ytkowania. 

Poprzednie pokolenia zostawiły nam w spadku ogromne bogactwo i ró�norodno�	 zasobów genetycznych 
zwierz�t na całym �wiecie, dlatego musimy zło�y	 im hołd, podobnie jak uczynił to Charles Darwin, który 
w 1868 roku pisał o „wspaniałych umiej�tno�ciach i wytrwało�ci ludzi, którzy pozostawili pomnik swoich 
dokona
 w postaci udomowienia naszych zwierz�t”. Zwierz�ta te towarzyszyły naszym przodkom 
w zró�nicowanych klimatach i ekosystemach, potwierdzaj�c swoje wielkie zdolno�ci adaptacyjne. Obecnie, 
w obliczu potrzeb rosn�cej liczby ludno�ci, zmian w popycie na artykuły konsumpcyjne i wielkiego 
wyzwania, jakim s� zmiany klimatyczne i nowe, pojawiaj�ce si� choroby, jeszcze raz musimy odwoła	 si�
do tych zdolno�ci adaptacyjnych i potencjału, by stawi	 czoła niepewnej przyszło�ci. Utrata zasobów 
genetycznych zwierz�t wskutek bierno�ci oznaczałaby brak szacunku dla poprzednich i przyszłych pokole�. 
Deklaracja z Interlaken w sprawie Zasobów Genetycznych Zwierz�t wzywa do podj�cia szybkich działa�
maj�cych na celu niedopuszczenie do utraty tych zasobów, oraz przyjmuje �wiatowy Plan Działa
 jako 
odpowiednie narz�dzie do sprostania temu wyzwaniu. 

Rz�dy krajów powinny w tej chwili wykaza	 trwał� wol� polityczn� i zmobilizowa	 znaczne �rodki potrzebne 
do skutecznej realizacji �wiatowego Planu Działa
. Wymaga	 to b�dzie szerokiej współpracy regionalnej 
i mi�dzynarodowej, w czym wa�n� rol� odegraj� FAO, inne wła�ciwe organizacje mi�dzynarodowe, 
poszczególne kraje, naukowcy, ofiarodawcy, organizacje społeczne i sektor prywatny. Istniej� moralne 
i praktyczne przesłanki uzasadniaj�ce wspieranie rolników i hodowców zwierz�t, b�d�cych stra�nikami 
du�ej cz��ci ró�norodno�ci genetycznej zwierz�t na �wiecie, szczególnie w krajach rozwijaj�cych si�, dla 
których zwierz�ta stanowi� �ródło utrzymania. Ich roli i potrzeb nie mo�na ignorowa	, je�eli �wiatowy Plan 
Działa
 ma odnie�	 sukces. 

Deklaracja z Interlaken w sprawie Zasobów Genetycznych Zwierz�t stwierdza istnienie powa�nych braków 
i słabo�ci w krajowym i mi�dzynarodowym potencjale w zakresie inwentaryzacji, monitorowania, 
charakteryzowania, zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów genetycznych zwierz�t, co 
wymaga pilnej uwagi. Deklaracja wzywa równie� do mobilizacji znacznych �rodków finansowych 
i długotrwałego wspierania krajowych i mi�dzynarodowych programów ochrony zasobów genetycznych 
zwierz�t. 

Po historycznym przełomie, jaki przyniosła Konferencja w Interlaken, nale�y utrzyma	 tempo i podejmowa	
działania jednocze�nie na wielu frontach. Nale�y wzmocni	 potencjał techniczny, szczególnie w krajach 
rozwijaj�cych si�; wprowadzi	 lub wzmocni	 narodowe programy i strategie zrównowa�onego u�ytkowania 
i rozwoju, ochrony i charakteryzacji zasobów genetycznych zwierz�t; a tak�e stopniowo wzmacnia	
efektywne mi�dzynarodowe regulacje prawne dotycz�ce zarz�dzania zasobami genetycznymi zwierz�t 
w sposób odzwierciedlaj�cy specyfik� tych zasobów oraz rzeczywiste potrzeby rolników i hodowców 
zwierz�t na całym �wiecie. 

W



iv

FAO jest zobowi�zane do realizacji �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t. 
Komisja FAO ds. Genetycznych Zasobów Zwierz�t dla Wy�ywienia i Rolnictwa b�dzie kierowa	 tymi 
działaniami i monitorowa	 ich post�p. 

Apeluj� do społeczno�ci mi�dzynarodowej o poł�czenie sił w zarz�dzaniu �wiatowym dziedzictwem 
zasobów genetycznych zwierz�t, aby zapewni	 sukces �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t.

Jacques Diouf 
Dyrektor Generalny 
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Deklaracja  z  Interlaken  w  sprawie
Zasobów  Genetycznych  Zwierz�t

1 W uznaniu zasadniczej roli i warto�ci zasobów genetycznych 
zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa, a w szczególno�ci ich wkładu 
w bezpiecze�stwo �ywno�ciowe obecnych i przyszłych pokole�, 
�wiadomi zagro�e� dla bezpiecze�stwa �ywno�ciowego i dla 
zapewnienia �ródeł utrzymania społeczno�ci wiejskich wynikaj�cych 
z mo�liwo�ci utraty i ubo�enia tych zasobów, my, przedstawiciele 
109 krajów, Wspólnota Europejska i 42 organizacje zebrali�my si�
w szwajcarskim Interlaken na zaproszenie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wy�ywienia i Rolnictwa (FAO) i  goszcz�cego 
nas rz�du Szwajcarii, na Pierwszej Mi�dzynarodowej Konferencji 
dotycz�cej Zasobów Genetycznych Zwierz�t, �wiadomi naszej 
odpowiedzialno�ci i wielu wyzwa�, którym nale�y stawi	 czoła, ale 
przekonani i pewni, �e post�p mo�na i nale�y osi�gn�	. Ta 
Mi�dzynarodowa Konferencja dotycz�ca Zasobów Genetycznych 
Zwierz�t stanowi istotny wkład dla utworzenia efektywnych 
mi�dzynarodowych ram dla działa� na rzecz zrównowa�onego 
wykorzystania, rozwoju i ochrony zasobów genetycznych zwierz�t 
dla wy�ywienia i rolnictwa oraz �wiatowego bezpiecze�stwa 
�ywno�ciowego. 

2 Uznajemy, �e pa�stwa posiadaj� suwerenne prawa do swoich 
zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa. 

3 Potwierdzaj�c nasz� wspóln� i indywidualn� odpowiedzialno�	 za 
ochron�, zrównowa�one u�ytkowanie i rozwój zasobów 
genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa, uznajemy 
współzale�no�	 krajów, regionów i narodów wzgl�dem tych 
zasobów. 

4 Zobowi�zujemy si� do osi�gni�cia zrównowa�onego u�ytkowania, 
rozwoju i ochrony zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia 
i rolnictwa. Zobowi�zujemy si� tak�e do ułatwienia dost�pu do tych 
zasobów i do uczciwego i sprawiedliwego podziału korzy�ci wyni-
kaj�cych z ich u�ytkowania, zgodnie ze stosownymi zobowi�zaniami 
mi�dzynarodowymi i prawami krajowymi. Naszym celem jest 
zwi�kszenie �wiatowego bezpiecze�stwa �ywno�ciowego, poprawa 
stanu wy�ywienia ludzi i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. 

5 Z zadowoleniem przyjmujemy Raport o Stanie Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t w �wiecie, opracowany pod kierunkiem 
Komisji FAO ds. Zasobów Genetycznych dla Wy�ywienia i Rolnictwa 
na podstawie raportów krajowych. Jest to pierwsza tak obszerna 
ocena stanu zasobów genetycznych zwierz�t w �wiecie, stanowi�ca 
podstaw� �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t. 

6 Zdajemy sobie spraw�, �e istniej�ca ró�norodno�	 gatunków 
zwierz�t nie jest dostatecznie wykorzystywana dla zwi�kszenia 
produkcji �ywno�ci, lepszego wy�ywienia ludzi, dalszego 
funkcjonowania społeczno�ci wiejskich, czy wprowadzania bardziej 
skutecznych systemów produkcji. Z wielkim niepokojem stwierdzamy 
post�puj�c� na znaczn� skal� utrat� ras zwierz�t gospodarskich. 
Nieprzerwane ubo�enie i utrata zasobów genetycznych zwierz�t dla 
wy�ywienia i rolnictwa mo�e zagrozi	 wysiłkom na rzecz osi�gni�cia 
bezpiecze�stwa �ywno�ciowego, poprawy stanu wy�ywienia ludzi 
i dalszego rozwoju obszarów wiejskich. Stwierdzamy konieczno�	
zwi�kszenia wysiłków na rzecz ochrony, rozwoju, doskonalenia 
i zrównowa�onego u�ytkowania zasobów genetycznych zwierz�t. 

�������	
�����������



2

7 Zdajemy sobie spraw�, �e nale�y przedsi�wzi�	 natychmiastowe 
działania na rzecz ochrony zagro�onych ras zwierz�t z powodu 
post�puj�cej w  zastraszaj�cym tempie erozji zasobów genetycznych 
zwierz�t. 

8 Uznajemy potrzeb� wspierania rozwoju wiedzy, w szczególno�ci 
poprzez badania naukowe, prowadz�c� do poprawy 
zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów 
genetycznych zwierz�t. 

9 Zdajemy sobie spraw�, �e zasoby genetyczne gatunków zwierz�t, 
maj�ce decyduj�ce znaczenie dla zabezpieczenia �ródeł utrzymania 
i dobrobytu ludzi wynikaj� zarówno z naturalnej ewolucji, jak 
i kierunkowej selekcji prowadzonej od wielu pokole� przez rolników, 
pasterzy i hodowców na całym �wiecie. Efektem jest du�a 
ró�norodno�	 ras zwierz�t, zapewniaj�cych wielorakie korzy�ci dla 
�rodowiska, ludzko�ci i dziedzictwa kulturowego. Zdajemy sobie 
spraw�, �e wszystkie kraje b�d� musiały wzi�	 udział w ochronie 
tych zasobów jako podstawy rozwoju produkcji zwierz�cej, 
bezpiecze�stwa �ywno�ciowego, lepszego wy�ywienia ludno�ci 
miast i wsi, jak równie� zachowania społeczno�ci wiejskich. 

10 Stwierdzamy, �e utrzymanie ró�norodno�ci zasobów genetycznych 
zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa jest konieczne, aby rolnicy, 
pasterze i hodowcy zwierz�t mogli sprosta	 obecnym i przyszłym 
wyzwaniom wynikaj�cym ze zmian �rodowiskowych, w tym 
klimatycznych, a tak�e, aby zwi�kszy	 odporno�	 na choroby 
i paso�yty oraz reagowa	 na zmiany w zapotrzebowaniu 
konsumentów na produkty pochodzenia zwierz�cego. Uznajemy 
tak�e istotn� warto�	 ró�norodno�ci biologicznej oraz �rodowiskowe, 
genetyczne, społeczne, gospodarcze, medyczne, naukowe, 
edukacyjne, kulturowe i duchowe znaczenie ras zwierz�t, jak równie�
nasz etyczny obowi�zek zachowania zasobów genetycznych dla 
przyszłych pokole�. 

11 Zdajemy sobie spraw� z gwałtownie rosn�cego popytu na mi�so, 
mleko i inne produkty pochodzenia zwierz�cego. Zrównowa�one 
u�ytkowanie, rozwój i ochrona zasobów genetycznych zwierz�t dla 
wy�ywienia i rolnictwa b�d� decyduj�ce dla osi�gni�cia celów Rzym-
skiej Deklaracji w sprawie �wiatowego Bezpiecze�stwa 
�ywno�ciowego Planu Działa� �wiatowego Szczytu �ywno�ciowego 
oraz Milenijnych Celów Rozwoju, w szczególno�ci Celu 1: 
Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu oraz Celu 7: 
Zapewnienie ochrony �rodowiska naturalnego. Zrównowa�one 
u�ytkowanie, rozwój i ochrona zasobów genetycznych zwierz�t dla 
wy�ywienia i rolnictwa maj� zasadnicze znaczenie dla wdra�ania 
Agendy 21 i Konwencji o Ró�norodno�ci Biologicznej. 

12 Uznajemy wielki wkład, jaki lokalne i tubylcze społeczno�ci, rolnicy, 
pasterze i hodowcy zwierz�t ze wszystkich regionów �wiata wnie�li 
i b�d� wnosi	 na rzecz zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju 
i ochrony zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa. 
Ponadto, uznajemy historyczny i istotny wkład wszystkich ludzi 
zajmuj�cych si� hodowl� zwierz�t w kształtowanie zasobów 
genetycznych zwierz�t w taki sposób, aby zaspokajały potrzeby 
społeczne. Ten istotny wkład był mo�liwy dzi�ki posiadaniu 
i u�ytkowaniu zasobów genetycznych zwierz�t. T� własno�	
i u�ytkowanie nale�y utrzyma	 dla zapewnienia przyszłych korzy�ci 
społecznych. Stwierdzamy, �e powinni oni mie	 udział w uczciwym 
i  sprawiedliwym podziale korzy�ci wynikaj�cych z u�ytkowania 
zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa. Tam 
gdzie stosowne i zgodne z ustawodawstwem krajowym, 
potwierdzamy potrzeb� respektowania, zachowania i utrzymania 
tradycyjnej wiedzy istotnej dla hodowli i produkcji zwierz�cej jako 
wkładu do zapewnienia �ródeł utrzymania oraz potrzeb� udziału 
wszystkich zainteresowanych podmiotów w podejmowaniu decyzji, 
na poziomie krajowym, dotycz�cych kwestii zwi�zanych ze 
zrównowa�onym u�ytkowaniem, rozwojem i ochron� zasobów 
genetycznych zwierz�t. 

DEKLARACJA Z INTERLAKEN W SPRAWIE ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ�T 
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13 Zdajemy sobie spraw�, �e w przyszło�ci zapotrzebowanie na 
produkty pochodzenia zwierz�cego musi by	 realizowane w ramach 
zrównowa�onego rolnictwa i rozwoju, a tak�e b�dzie to wymaga	
zintegrowanego podej�cia do rozwoju gospodarczego i osi�gania 
celów społecznych, kulturowych i �rodowiskowych. Rozumiemy 
potrzeb� wdra�ania metod działania ł�cz�cych najlepsz� tradycj�
i nowoczesn� wiedz� i technologi� oraz potrzeb� zastosowania 
podej�cia agroekosystemowego i zintegrowanego zarz�dzania 
zasobami przyrodniczymi. 

14 Stwierdzamy istnienie powa�nych braków i słabo�ci w krajowych 
i  mi�dzynarodowych mo�liwo�ciach inwentaryzacji, monitorowania, 
zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów 
genetycznych zwierz�t. Uznajemy potrzeb� znacznych nakładów 
finansowych, długookresowego wsparcia dla krajowych 
i mi�dzynarodowych programów ochrony zasobów genetycznych 
zwierz�t, w celu zwi�kszenia �wiatowego bezpiecze�stwa �ywno-
�ciowego i zrównowa�onego rozwoju obszarów wiejskich. 
Potwierdzamy potrzeb� przegl�du istniej�cego potencjału 
instytucjonalnego, struktur, programów i strategii, w celu rozpoznania 
niedoci�gni�	 i zaj�cia si� nimi poprzez wzmocnienie potencjału 
poszczególnych krajów, w szczególno�ci krajów rozwijaj�cych si�. 
Wzywamy rz�dy, naukowców, rolników, pasterzy, hodowców 
i konsumentów do lepszej współpracy, by wykorzysta	 podejmowane 
działania na rzez lepszego u�ytkowania zasobów genetycznych 
zwierz�t i przezwyci��enia istniej�cych braków i niedoskonało�ci. 

15    Zdajemy sobie spraw�, �e transfer technologii dotycz�cych 
zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów 
genetycznych zwierz�t jest nieodzowny dla �wiatowego bezpie-
cze�stwa �ywno�ciowego i potrzeb rosn�cej liczby ludno�ci na 
�wiecie. Nale�y umo�liwi	 ten transfer zgodnie z odpowiednimi 
zobowi�zaniami mi�dzynarodowymi i odpowiednim prawodawstwem 
krajowym. Zdajemy sobie spraw�, �e zrównowa�one u�ytkowanie, 
rozwój i ochrona zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia 
i rolnictwa b�dzie wymaga	 wsparcia i udziału rolników, pasterzy 
i hodowców; lokalnych i tubylczych społeczno�ci; organizacji 
i instytucji; sektora prywatnego; oraz społecze�stwa. Uznajemy 
potrzeb� promowania współpracy technicznej i finansowej na 
poziomie regionalnym i mi�dzynarodowym pomi�dzy krajami, 
organizacjami mi�dzyrz�dowymi, organizacjami pozarz�dowymi 
i sektorem prywatnym. 

16 Na tej pierwszej Mi�dzynarodowej Konferencji na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t przyj�li�my �wiatowy Plan Działa
 na rzecz 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t. Jeste�my przekonani, �e 
wł�czenie go do krajowych strategii, planów i programów 
dotycz�cych ró�norodno�ci biologicznej i rozwoju rolnictwa jest 
spraw� najwy�szej wagi, a współpraca krajowa, regionalna 
i mi�dzynarodowa s� nieodzowne. �wiatowy Plan Działa
 zapewnia 
obszerne i spójne ramy dla działania na rzecz poprawy u�ytkowania 
zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa, w tym 
poprzez wzmocnienie strategii, instytucji i budowanie potencjału. 
Realizacja �wiatowego Planu Działa
 przyczyni si� do stworzenia 
synergii pomi�dzy ju� prowadzonymi działaniami i ułatwi jak 
najefektywniejsze u�ycie dost�pnych zasobów finansowych i ludz-
kich. Konieczne jest równie� wzmo�enie wysiłków na rzecz 
zapewnienia odpowiednich zasobów finansowych dla wsparcia 
krajów rozwijaj�cych si�. 

17 Stwierdzamy, �e zapewnienie nowych i dodatkowych �rodków mo�e 
znacz�co zmieni	 zdolno�	 �wiata do podj�cia działa� na rzecz 
zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów 
genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa. Zalecamy zatem 
podj�cie konkretnych kroków dla zapewnienia odpowiedniego 
wzrostu �rodków finansowych dla wsparcia realizacji �wiatowego 
Planu Działa
 przez kraje rozwijaj�ce si� i kraje o gospodarkach 
w okresie transformacji. 
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18 Zdajemy sobie spraw�, �e główny obowi�zek wdra�ania �wiatowego 
Planu Działa
 spoczywa na rz�dach poszczególnych krajów. 
Podejmujemy si� honorowa	 nasze zobowi�zania do podj�cia 
odpowiednich kroków dla realizacji �wiatowego Planu Działa
, 
zgodnie z mo�liwo�ciami i zasobami naszych krajów. Zapraszamy 
wszystkich ludzi, ich społeczno�ci i organizacje, aby przył�czyły si�
do działa� w naszej wspólnej sprawie. 

19 Stwierdzamy zasadnicz� rol� Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ds. Wy�ywienia i Rolnictwa we wspieraniu wysiłków poszczególnych 
krajów w realizacji �wiatowego Planu Działa
. Zapraszamy Komisj�
FAO ds. Zasobów Genetycznych dla Wy�ywienia i Rolnictwa do 
nadzoru, oceny i składania raportów o post�pach we wdra�aniu 
�wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych 
Zwierz�t. 

20 Składamy serdeczne podzi�kowania Rz�dowi Szwajcarii za 
pełnienie roli gospodarza Mi�dzynarodowej Konferencji dotycz�cej 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t, zapewnienie doskonałych 
warunków i wielk� go�cinno�	, które przyczyniły si� do 
spektakularnego sukcesu Konferencji. 

Sporz�dzono dnia 7 wrze�nia 2007 

DEKLARACJA Z INTERLAKEN W SPRAWIE ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ�T 
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�wiatowy   Plan  Działa�  na  rzecz
Zasobów  Genetycznych  Zwierz�t

1 Zasoby genetyczne zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa1 stanowi� istotn� cz��	
biologicznych podstaw �wiatowego bezpiecze�stwa �ywno�ciowego, 
zapewniaj�c utrzymanie ponad miliardowi ludzi. Zró�nicowana baza zasobów ma 
kluczowe znaczenie dla przetrwania i dobrobytu ludzko�ci oraz walki z głodem na 
�wiecie: zasoby genetyczne zwierz�t pozwalaj� na przystosowanie si� do 
zmieniaj�cych si� warunków społeczno-gospodarczych i �rodowiskowych, w tym 
do zmian klimatycznych. Dla hodowców s� surowcem, dla rolników jednym 
z najwa�niejszych czynników produkcji. S� nieodzowne dla zrównowa�onej 
produkcji rolniczej. Przy odpowiednim zarz�dzaniu mog� nigdy si� nie 
wyczerpa	, poniewa� mi�dzy u�ytkowaniem a ochron� nie ma wewn�trznej 
sprzeczno�ci. Ochrona, zrównowa�one u�ytkowanie oraz uczciwy i sprawiedliwy 
podział korzy�ci wynikaj�cych z ich u�ytkowania s� przedmiotem 
zainteresowania społeczno�ci mi�dzynarodowej. �wiatowy Plan Działa
 na rzecz 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t po raz pierwszy wprowadza uzgodnione na 
poziomie mi�dzynarodowym ramy działa� dla całego sektora. Promowanie  
szerszego wykorzystania bioró�norodno�ci zwierz�t mo�e przyczyni	 si� do 
poprawy zdrowia i wy�ywienia ludzi oraz poszerzy	 mo�liwo�ci dywersyfikacji 
�ródeł utrzymania i generowania dochodów. 

Opracowanie �wiatowego Planu Działa� na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t 
2  W 1990 roku FAO rozpocz�ło prace nad wszechstronnym programem maj�cym 

na celu zrównowa�one zarz�dzanie zasobami genetycznymi zwierz�t na 
poziomie globalnym. W 1993 roku FAO przyj�ło �wiatow� Strategi� Zachowania 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t Gospodarskich, której celem było wspieranie 
krajowych, regionalnych i mi�dzynarodowych działa� na rzecz zwi�kszenia 
udziału zwierz�t gospodarskich i ich produktów w zapewnieniu bezpiecze�stwa 
�ywno�ciowego i rozwoju wsi oraz zapobie�enie utracie zasobów genetycznych 
zwierz�t. 

3  Od 1997 roku mi�dzyrz�dowa Komisja FAO ds. Zasobów Genetycznych dla 
Wy�ywienia i Rolnictwa koordynowała przygotowania poszczególnych krajów do 
opracowania Raportu o Stanie Zasobów Genetycznych Zwierz�t w �wiecie.
W  2001 roku FAO zaprosiło wszystkie kraje do składania Raportów Krajowych 
dotycz�cych stanu zasobów genetycznych zwierz�t i trendów zwi�zanych z ich 
u�ytkowaniem; aktualnego i potencjalnego udziału zwierz�t gospodarskich 
w wy�ywieniu, rolnictwie i rozwoju wsi; potencjału poszczególnych krajów do 
zarz�dzania tymi zasobami; oraz listy działa� priorytetowych. 

4  Raporty Krajowe ukazuj� istotny i niezast�piony wkład ró�norodno�ci zwierz�t 
gospodarskich w zapewnienie bezpiecze�stwa �ywno�ciowego i rozwoju 
narodów. Pokazuj�, �e potencjał zasobów genetycznych zwierz�t nie jest w pełni 
wykorzystany i potwierdzaj� fakt powa�nego ubo�enia ró�norodno�ci genetycznej 
w krajach zarówno rozwini�tych jak i rozwijaj�cych si�. 

                                                          
1 Podczas dyskusji w czasie Mi�dzynarodowej Konferencji stosowano nast�puj�c� terminologi�. W całym 
�wiatowym Planie Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t termin Zasoby genetyczne zwierz�t
oznacza w szczególno�ci zasoby genetyczne zwierz�t aktualnie u�ytkowane lub potencjalnie u�yteczne dla 
wy�ywienia i rolnictwa. Termin Zwierz�ta gospodarskie u�yty w dokumencie obejmuje wszystkie udomowione 
zwierz�ta u�ytkowane dla wy�ywienia i w rolnictwie. Termin ten obejmuje wi�c gatunki zarówno ptaków, jak 
i ssaków, które maj� swój udział w wy�ywieniu i rolnictwie. Uczestnicy Konferencji zwrócili si� do FAO z pro�b�
o doprecyzowanie tych roboczych definicji. 

�������	
�����������
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5  Proces erozji wynika z wielu przyczyn, w tym ze zmian w systemach produkcji, 
mechanizacji, utraty zasobów pastwiskowych, kl�sk �ywiołowych, epidemii,  
egzotycznych, utraty przez hodowców mo�liwo�ci u�ytkowania ziemi i dost�pu do 
innych zasobów przyrodniczych, zmian kulturowych, powolnego upadku 
tradycyjnych instytucji i stosunków społecznych, wpływu przyrostu ludno�ci 
i urbanizacji, braku oceny wpływu ró�nych praktyk rolniczych w kontek�cie ich 
zrównowa�enia a tak�e oraz braku odpowiednich strategii i bod�ców 
ekonomicznych. Ubo�enie zasobów genetycznych zwierz�t zagra�a zdolno�ci 
rolników i hodowców zwierz�t do reagowania na zmiany �rodowiskowe 
i  społeczno-ekonomiczne, wł�czaj�c zmiany w sposobie od�ywiania 
i  preferencjach konsumentów. 

Struktura i organizacja �wiatowego Planu Działa� na rzecz Zasobów 
Genetycznych  Zwierz�t
6  �wiatowy Plan Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t składa si�

z trzech cz��ci: Uzasadnienia �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t, Strategicznych Priorytetów Działa� oraz Wdra�ania 
i  finansowania. 

�WIATOWY PLAN DZIAŁA� NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ�T 
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Cz��	  I 
Uzasadnienie  �wiatowego  Planu Działa�
na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t

7  Strategiczne Priorytety Działa
, zawarte w niniejszym �wiatowym Planie Działa

na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t, proponuj� podj�cie okre�lonych 
działa� maj�cych na celu odwrócenie obecnych tendencji polegaj�cych na 
post�puj�cym ubo�eniu i niedostatecznym wykorzystaniu zasobów genetycznych 
zwierz�t. Realizacja Strategicznych Priorytetów Działa
 stanowi	 b�dzie istotny 
wkład społeczno�ci mi�dzynarodowej na rzecz promocji bezpiecze�stwa 
�ywno�ciowego i zrównowa�onego rozwoju oraz łagodzenia ubóstwa, zgodnie 
z Milenijnymi Celami Rozwoju i innymi zobowi�zaniami mi�dzynarodowymi. 

8  Po raz pierwszy w historii, Raport o Stanie Zasobów Genetycznych Zwierz�t 
w �wiecie dostarcza wszechstronnej globalnej oceny roli, znaczenia i stanu 
zasobów genetycznych zwierz�t, zwracaj�c uwag� na znaczenie sektora 
produkcji zwierz�cej w rolnictwie. Poszczególne Strategiczne Priorytety Działa�, 
dotycz�ce zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów 
genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa, zawarte w niniejszym 
�wiatowym Planie Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t, s� istotne 
ze wzgl�du na ich wielkie znaczenie dla �wiatowego bezpiecze�stwa 
�ywno�ciowego oraz z powodu szczególnych funkcji bioró�norodno�ci zwierz�t 
domowych jako integralnej cz��ci ekosystemów rolniczych. 

9.  Ró�norodno�	 genetyczna zwierz�t gospodarskich i mo�liwo�ci ich 
wykorzystania s� zwykle rozwa�ane w kontek�cie ras. „Rasy” s� raczej poj�ciami 
kulturowymi ani�eli jednostkami fizycznymi, a ich koncepcja ró�ni si�
w zale�no�ci od kraju. Fakt ten bardzo utrudnia charakterystyk� na poziomie 
genetycznym. Dla zrównowa�onego u�ytkowania zwierz�t gospodarskich ich 
ró�norodno�	 nale�y rozwa�a	 i rozumie	 na poziomie gatunkowym, pomi�dzy 
rasami, jak te� w obr�bie samych ras. 

10 Najwa�niejsze elementy charakteryzuj�ce zasoby genetyczne zwierz�t: 

• Ró�norodno�	 zasobów genetycznych zwierz�t jest niezb�dna dla 
zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka dotycz�cych �ywno�ci 
i zabezpieczenia �rodków do �ycia. Zwierz�ta zaspokajaj� potrzeby człowieka, 
dostarczaj�c mi�so, mleko i produkty mleczne, jaja, włókna, ubrania, materiały 
do budowy tymczasowego i stałego schronienia, obornik wykorzystywany jako 
nawóz i paliwo, sił� poci�gow�, pomagaj� my�liwym i stanowi� warto�	
rynkow�. Ró�norodno�	 genetyczna dotyczy nie tylko cech produkcyjnych 
i funkcjonalnych ras zwierz�t, lecz tak�e ich zdolno�ci dostosowania si� do 
ró�nych �rodowisk pod wzgl�dem dost�pno�ci paszy i wody, klimatu, 
szkodników i chorób. Szczególnie w krajach rozwijaj�cych si� ró�norodne 
zasoby genetyczne zwierz�t maj� kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego. Zwierz�ta gospodarskie stanowi� wa�ne �ródło utrzymania dla 
około 70% ubogich mieszka�ców wsi na całym �wiecie. Dzi�ki ró�norodno�ci 
tych zasobów, pozwalaj�cej na przystosowanie gatunków i ras do skrajnych 
warunków, takich jak susza, nadmierna wilgotno�	, zimno i gor�co, człowiek ma 
zapewnione �ródło utrzymania w najbardziej niego�cinnych regionach ziemi - 
od Arktyki i obszarów górskich, do terenów skrajnie gor�cych i suchych, gdzie 
nie mo�na polega	 wył�cznie na produkcji ro�linnej. 

• W ci�gu 12 tys. lat od chwili udomowienia pierwszego gatunku zwierz�t 
gospodarskich, hodowcy i pasterze wytworzyli w ró�nych �rodowiskach ponad 7 
tys. ras zwierz�t gospodarskich. Rasy te reprezentuj� obecnie unikatow�
kombinacj� genów. Wszystkie zasoby genetyczne zwierz�t dla wy�ywienia 
i rolnictwa s� zatem wynikiem działalno�ci człowieka: były �wiadomie 
selekcjonowane i doskonalone przez pasterzy i hodowców od zarania rolnictwa, 
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ewoluuj�c wraz z rozwojem gospodarczym i społecznym, kultur� i systemami 
wiedzy. W przeciwie�stwie do wi�kszo�ci zasobów genetycznych 
wyst�puj�cych w stanie dzikim, zasoby zwierz�t udomowionych wymagaj� od 
człowieka nieprzerwanego i aktywnego u�ytkowania, opartego na znajomo�ci 
ich szczególnego charakteru. 

• Bior�c pod uwag� ogromny potencjalny wkład w ograniczenie głodu i ubóstwa 
oraz w zapewnienie zrównowa�onego rozwoju, zasoby genetyczne zwierz�t dla 
wy�ywienia i rolnictwa s� niedostatecznie chronione i wykorzystywane. 

• Wi�kszo�	 krajów jest od siebie w du�ym stopniu zale�na, je�li chodzi o zasoby 
genetyczne zwierz�t. Od zarania dziejów geny, genotypy i populacje zwierz�t 
rozprzestrzeniły si� na całej planecie dzi�ki rozwojowi rolnictwa i znacz�cej roli, 
jak� zwierz�ta gospodarskie odgrywały w migracjach ludzi. Zwierz�ta słu�yły za 
�rodek transportu i handlu w wielu regionach. Zasoby genetyczne zwierz�t 
bezustannie były rozwijane i doskonalone przez pasterzy i hodowców, zarówno 
w historycznych o�rodkach ich udomowienia jak i poza nimi. Co wi�cej, przez 
ostatnie 500 lat zasoby genetyczne zwierz�t były systematycznie wymieniane 
w  obr�bie i mi�dzy kontynentami, pogł�biaj�c t� współzale�no�	. 
W kategoriach globalnych, wi�kszo�	 systemów produkcji �ywno�ci i rolnictwa 
w �wiecie opiera si� na zwierz�tach gospodarskich, które udomowiono gdzie 
indziej i na rasach wytworzonych w innych krajach i regionach. Te wyj�tkowe 
cechy zwierz�t domowych nale�y bra	 pod uwag� przy zapewnianiu uczciwego 
i sprawiedliwego podziału korzy�ci wynikaj�cych z ich u�ytkowania, a tak�e 
przy opracowywaniu przyszłych strategii i regulacji prawnych. 

• Wi�kszo�	 zasobów genetycznych zwierz�t jest obecnie utrzymywana in situ
przez hodowców, pasterzy i ich społeczno�ci jako integralne elementy składowe 
ekosystemów rolniczych, gospodarki i kultury. Zwierz�ta domowe cz�sto 
odgrywaj� wa�n� rol� w mitach, wierzeniach, religiach, tradycji, kulturze 
i praktykach społecznych. Oprócz samych zwierz�t, �ywno�	 pochodzenia 
zwierz�cego pełni w wielu społecze�stwach wa�ne funkcje społeczno-
gospodarcze i kulturowe, poza zasadniczym znaczeniem w od�ywianiu i diecie. 

• Zasoby zwierz�ce nadal pełni� wa�n� rol� społeczn� i kulturow�, kształtuj�
hierarchi� społeczno�ci tubylczych i lokalnych: kulturowe znaczenie zwierz�t 
cz�sto jest kluczowym czynnikiem ich ochrony in situ. Istotna rola hodowców 
zwierz�t, pasterzy i lokalnych społeczno�ci w u�ytkowaniu i rozwoju zasobów 
zwierz�t jest uznana przez społeczno�	 mi�dzynarodow�. W niektórych krajach 
hodowcy zwierz�t posiadaj� specyficzne prawa okre�lone na mocy krajowego 
ustawodawstwa lub tradycyjne prawa do tych zasobów. 

• Rasy zwierz�t domowych spełniaj� kluczowe funkcje w agro-ekosystemach (np. 
obieg substancji pokarmowych, rozsiewanie nasion i zachowanie siedlisk). 
Zasoby genetyczne zwierz�t i systemy ich u�ytkowania stanowi� integraln�
cz��	 ekosystemów i krajobrazów rolniczych na całym �wiecie. 
Przemieszczaj�c stada w czasie sezonu wegetacyjnego, pasterze ł�cz� ró�ne 
ekosystemy. Systemy produkcji rolniczej oparte na u�ytkowaniu ro�lin i zwierz�t 
wymagaj� wspólnego zarz�dzania ró�nymi komponentami bioró�norodno�ci, 
w  tym glebami, uprawami, pastwiskami, uprawami paszowymi oraz 
organizmami dziko �yj�cymi. 

• Zakres i stopie� utraty zasobów genetycznych zwierz�t jest nadal trudny do 
oszacowania pomimo tego, �e informacje dostarczone przez poszczególne 
kraje niezb�dne do opracowania Raportu o Stanie Zasobów Genetycznych 
Zwierz�t w �wiecie pozwoliły na stworzenie bardziej klarownego obrazu  
sytuacji. Brak informacji utrudnia podejmowanie decyzji odno�nie tego co 
nale�y chroni	 i rozwija	 i jak najlepiej wykorzysta	 ograniczone �rodki 
dost�pne na ochron�. Nadal nie wiadomo, jaki jest punkt odniesienia, według 
którego nale�y mierzy	 zachodz�ce zmiany, a metody charakteryzacji, 
inwentaryzacji i monitorowania nie zostały ujednolicone. Nie ma tak�e  
znormalizowanych wytycznych w tym zakresie. Mimo to s� dowody, �e liczne 
rasy wygin�ły, a wiele kolejnych wyginie, je�eli kraje nie zaczn� szybko 
podejmowa	 działa� ochronnych. Mimo �e niektóre kraje uznaj� potrzeb�

�WIATOWY PLAN DZIAŁA� NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ�T 



9

Cz��	 I
ochrony swoich zasobów genetycznych zwierz�t, globalne działania były 
dotychczas sporadyczne i niewystarczaj�ce. Nie opisano wystarczaj�co 
dokładnie wielu lokalnych ras, zwłaszcza ras utrzymywanych przez ubogich 
rolników w trudnych warunkach �rodowiskowych w krajach rozwijaj�cych si�. 
Populacje te prawdopodobnie posiadaj� wiele cennych cech adaptacyjnych, 
a utrata tych cech przed pełnym ich rozpoznaniem mo�e przynie�	
niepowetowane straty. 

• Tradycyjne systemy produkcji wymagały zwierz�t wszechstronnie u�ytkowych, 
które cho	 mniej wydajne od ras wysokoprodukcyjnych, mog� posiada	 cenne 
cechy funkcjonalne. Współczesne rolnictwo wytworzyło rasy wyspecjalizowane, 
u których zoptymalizowano okre�lone cechy produkcyjne. Współcze�ni 
hodowcy zwierz�t uzyskali niezwykły wzrost wydajno�ci w wysokonakładowych 
systemach produkcji. W krajach rozwijaj�cych si� u�ytkowanie zwierz�t 
gospodarskich przynosi obecnie ok. 30% krajowej produkcji rolnej brutto, przy 
spodziewanym wzro�cie do 39% w 2030 roku. Zaledwie 14 z ponad 30 
udomowionych gatunków ssaków i ptaków dostarcza ludziom 90% �ywno�ci 
pochodzenia zwierz�cego. Pi�	 najwa�niejszych gatunków zwierz�t 
gospodarskich: bydło, owce, kozy, �winie i kury, zapewnia wi�kszo�	
wyprodukowanej �ywno�ci; w�ród nich, niewielka liczba mi�dzynarodowych ras 
transgranicznych2 ma coraz wi�kszy udział w całkowitej produkcji �ywno�ci. 
Proces ten prowadzi do ubo�enia zasobów genetycznych, poniewa� rasy 
i nawet gatunki s� eliminowane wskutek działania rynku. W obr�bie ras 
komercyjnych intensywna selekcja prowadzi do ubo�enia zasobów 
genetycznych i stanowi potencjalne zagro�enie dla bezpiecze�stwa 
�ywno�ciowego - teraz i w przyszło�ci. Programy i strategie hodowlane powinny 
uwzgl�dnia	 szerok� ró�norodno�	 genetyczn� w obr�bie populacji i ras, która 
jest konieczna, �eby rozwijaj�ca si� produkcja zwierz�ca sprostała przyszłym 
wyzwaniom. Aby programy hodowlane były zrównowa�one w dłu�szym okresie, 
konieczna jest regularna ocena zmian genetycznych w populacji i modyfikacja 
celów hodowlanych. 

• Decydenci w wielu krajach na całym �wiecie rzadko zdaj� sobie spraw�, jak 
wa�ny i zró�nicowany jest wkład zasobów genetycznych zwierz�t dla 
wy�ywienia i rolnictwa, nie�wiadomi s� tak�e tradycyjnych praw hodowców, 
jakie mog� funkcjonowa	 na poziomie krajowym. Zrównowa�one u�ytkowanie 
i ochrona zasobów genetycznych zwierz�t były i generalnie nadal s� pomijane 
przy opracowywaniu strategii dotycz�cych rolnictwa, �rodowiska, handlu oraz 
zdrowia ludzi i zwierz�t. Konsekwencj� tego jest niedofinansowanie rozwoju 
infrastruktury i tworzenia potencjału instytucjonalnego. 

• Zarz�dzanie zasobami genetycznymi zwierz�t jest zło�onym zadaniem, 
poniewa� wymaga zaj�cia si� zarówno kwestiami dotycz�cymi samych 
zasobów (np. selekcj� czy ochron� ras), jak i kwestiami mi�dzysektorowymi 
wpływaj�cymi na zasoby genetyczne zwierz�t (np. ochrona zdrowia zwierz�t, 
rozwój i standardy w handlu, zarz�dzanie �rodowiskiem). Co wi�cej, 
odpowiedzialno�	 za te działania jest dzielona pomi�dzy sektorami 
i instytucjami, zarówno na poziomie krajowym jak i mi�dzynarodowym. 

11 Strategicznie zaplanowana ochrona, u�ytkowanie i rozwój zasobów genetycznych 
zwierz�t maj� zasadnicze znaczenie, jednak wiele krajów stoi w obliczu 
zło�onych wyzwa� przy opracowywaniu krajowych strategii rozwoju i polityki  
mi�dzynarodowej Budowanie potencjału na wszystkich poziomach jest 
kluczowym elementem �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t. Celem �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t jest upowszechnienie pragmatycznego, systematycznego 
i skutecznego podej�cia, które w sposób harmonijny podchodzi do kwestii 
rozwoju instytucji, zasobów ludzkich, programów współpracy i mobilizacji �rodków 
finansowych. 

                                                          
2 FAO powi�zało ze sob� populacje ras, które maj� potencjalnie wspóln� pul� genów i dlatego mog� stanowi	 t�
sam� ras�. Rasy te nazwano „rasami transgranicznymi”. Regionalne rasy transgeniczne wyst�puj� w kilku krajach 
jednego regionu, natomiast mi�dzynarodowe rasy transgraniczne wyst�puj� w wi�cej ni� jednym regionie. U�ycie 
terminu „rasy transgraniczne” nie wpływa na suwerenne prawa krajów w obr�bie jurysdykcji krajowych. 

UZASADNIENIE 
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12 Jak dot�d, działania dotycz�ce ochrony in situ, ochrony ex situ i wykorzystania 
zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa były prowadzone 
zasadniczo bez odpowiedniej koordynacji. �wiatowy Plan Działa
 na rzecz 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t ma na celu popraw� tej sytuacji. Utrata pewnej 
ilo�ci lokalnych ras jest nieunikniona, zwa�ywszy na post�puj�ce zmiany 
w systemach produkcji zwierz�cej w krajach rozwini�tych i rozwijaj�cych si�, 
a tak�e ograniczone �rodki, jakie mo�na przeznaczy	 na ochron�. Je�eli jednak 
pozwolimy, aby proces ten odbywał si� w sposób całkowicie przypadkowy i bez 
nadzoru, pojawi si� nieoszacowane, ale potencjalnie wysokie ryzyko utraty 
zasobów, które mog� mie	 du�e znaczenie w dalszej przyszło�ci. Poszczególne 
kraje, jak równie� cała społeczno�	 mi�dzynarodowa powinny zdawa	 sobie 
spraw� ze strat, które s� nieuniknione, decyduj�c, które z nich s� skłonne 
zaakceptowa	 i jakich inwestycji nale�y dokona	 dla utrzymania i ochrony 
kluczowej ró�norodno�ci genetycznej zwierz�t. Wobec braku dostatecznej 
informacji, mi�dzynarodowe �rodowiska naukowe powinny zaproponowa	
narz�dzia pomocne przy podejmowaniu decyzji strategicznych. 

13 W wi�kszo�ci krajów �rodki finansowe i zasoby ludzkie przeznaczone na te 
działania s� niewystarczaj�ce, istnieje te� wiele luk i niedoskonało�ci. Poza tym, 
kraje i regiony znajduj� si� na ró�nych etapach, je�eli chodzi o mo�liwo�ci 
i zaawansowanie działa� dotycz�cych zasobów genetycznych zwierz�t. �wiatowy 
Plan Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t stanowi uzgodniony na 
poziomie mi�dzynarodowym program na rzecz wspierania i zwi�kszenia  
skuteczno�ci działa� krajowych, regionalnych i mi�dzynarodowych dla 
zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów genetycznych 
zwierz�t, a tak�e mobilizacji �rodków, w tym odpowiednich �rodków finansowych 
dla realizacji tych zada�. 

Cele  i  strategie  �wiatowego  Planu  Działa�  na  rzecz  Zasobów  Genetycznych  
Zwierz�t 

14 �wiatowy Plan Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t został 
opracowany jako strategiczny plan obejmuj�cy pocz�tkowo 10 lat, zawieraj�cy 
postanowienia dotycz�ce zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony 
zasobów genetycznych zwierz�t na poziomie krajowym, regionalnym 
i  mi�dzynarodowym. 

15 Główne cele �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych 
Zwierz�t to: 

• promocja zrównowa�onego u�ytkowania i rozwoju zasobów genetycznych 
zwierz�t dla bezpiecze�stwa �ywno�ciowego, zrównowa�onego rolnictwa 
i dobrobytu ludzi we wszystkich krajach; 

• zapewnienie ochrony ró�norodno�ci cennych zasobów genetycznych zwierz�t, 
dla obecnych i przyszłych pokole�, oraz powstrzymanie przypadkowej utraty 
tych niezwykle wa�nych zasobów; 

• promowanie uczciwego i sprawiedliwego podziału korzy�ci wynikaj�cych 
z u�ytkowania zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa oraz 
uznanie roli tradycyjnej wiedzy, innowacji i zwyczajów istotnych dla ochrony 
zasobów genetycznych zwierz�t i ich zrównowa�onego rozwoju, a tak�e tam, 
gdzie to stosowne, opracowanie i wdro�enie skutecznych strategii i regulacji 
prawnych; 

• zaspokajanie indywidualnych i kolektywnych potrzeb pasterzy i hodowców 
w ramach prawa krajowego, przy zapewnieniu im równego dost�pu do 
materiału genetycznego, informacji, technologii, zasobów finansowych, wyników 
bada�, rynku oraz zasobów naturalnych, tak by mogli nadal u�ytkowa	
i doskonali	 zasoby genetyczne zwierz�t i czerpa	 korzy�ci z rozwoju 
ekonomicznego; 
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• promowanie ekosystemowego podej�cia do bioró�norodno�ci dla 

zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów genetycznych 
zwierz�t; 

• pomoc krajom i instytucjom odpowiedzialnym za zarz�dzanie zasobami 
genetycznymi zwierz�t w ustanawianiu, wdra�aniu i systematycznej realizacji 
narodowych priorytetów dotycz�cych zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju 
i ochrony zasobów genetycznych zwierz�t; 

• wzmacnianie narodowych programów i zwi�kszanie potencjału instytucji – 
szczególnie w krajach rozwijaj�cych si� i krajach o gospodarkach w okresie 
transformacji – oraz opracowywanie stosownych programów regionalnych 
i mi�dzynarodowych. Programy takie powinny obejmowa	 edukacj�, badania 
i szkolenia dotycz�ce charakteryzacji, inwentaryzacji, monitorowania, ochrony, 
rozwoju i zrównowa�onego u�ytkowania zasobów genetycznych zwierz�t; 

• wspieranie działa� maj�cych na celu podnoszenie �wiadomo�ci społecznej oraz 
propagowanie w�ród rz�dów i organizacji mi�dzynarodowych konieczno�ci 
zrównowa�onego u�ytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierz�t. 

16 �wiatowy Plan Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t opiera si� na 
zało�eniu, �e kraje s� w ogromnym stopniu zale�ne od siebie, je�eli chodzi 
o zasoby genetyczne zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa i konieczna jest 
znacz�ca współpraca mi�dzynarodowa. W tym kontek�cie, �wiatowy Plan 
Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t został opracowany na 
podstawie nast�puj�cych zało�e� i warunków: 

• Ró�norodno�	 zasobów genetycznych zwierz�t umo�liwi sektorowi produkcji 
zwierz�cej zaspokajanie zmieniaj�cych si� potrzeb rynku i warunków 
�rodowiska, wł�czaj�c zmiany klimatyczne i nowe, pojawiaj�ce si� choroby. 
Hodowcy i pasterze potrzebuj� ras zwierz�t, które zaspokajaj� lokalne 
potrzeby, daj� zatrudnienie społeczno�ciom wiejskim i s� odporne na szereg 
czynników biotycznych i abiotycznych, w tym ekstremalne warunki klimatyczne, 
niedobór pasz, paso�yty i inne czynniki chorobotwórcze. Co wi�cej, zwierz�ta 
gospodarskie stanowi� bezpo�rednie �ródło po�ywienia w latach nieurodzaju. 

• Z powodu współzale�no�ci, ochrona szerokiego spektrum zasobów 
genetycznych zwierz�t w krajach na całym �wiecie zmniejsza zagro�enia 
w skali globalnej i wzmacnia globalne bezpiecze�stwo �ywno�ciowe. 

• Podstawowa charakteryzacja i inwentaryzacja zasobów genetycznych zwierz�t 
oraz rutynowe monitorowanie populacji pod k�tem ich zmienno�ci maj�
fundamentalne znaczenie dla strategii i programów doskonalenia ras oraz 
programów ochrony, jak te� dla planowania działa� w celu ochrony 
zagro�onych warto�ciowych zasobów w sytuacjach kryzysowych. 

• Identyfikacja zwierz�t i kontrola u�ytkowo�ci s� konieczne do dalszego 
doskonalenia zasobów genetycznych zwierz�t. Hodowcy w sektorze prywatnym 
i publicznym, organizacje hodowlane, a tak�e rynek odgrywaj� zasadnicz� rol�
w tych działaniach. W wielu krajach niewiele zrobiono w tym zakresie, poza 
niektórymi rasami. 

• Ochrona i zrównowa�one wykorzystanie zasobów genetycznych zwierz�t 
wymaga podej�cia obejmuj�cego zarówno działania in situ jak i ex situ. Ro�nie 
�wiadomo�	 tego, �e z powodu szybko post�puj�cego ubo�enia zasobów 
genetycznych zwierz�t, trzeba b�dzie w najbli�szej przyszło�ci wprowadzi	
w  �ycie skuteczne i efektywne ekonomicznie strategie ochrony ex situ dla 
uzupełnienia ochrony in situ. Holistyczne podej�cie do tworzenia strategii 
ochrony i u�ytkowania zwierz�t wymaga okre�lenia strategicznych priorytetów 
na poziomie gospodarstw, społeczno�ci, organizacji hodowlanych, a tak�e na 
poziomie krajowym, regionalnym i mi�dzynarodowym. Musi tak�e zapewni	
maksymalny efekt i by	 zrównowa�one w długiej perspektywie czasowej. 

UZASADNIENIE 
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• Pasterze, rolnicy i hodowcy, indywidualnie i kolektywnie, a tak�e społeczno�ci 
tubylcze i lokalne odgrywaj� kluczow� rol� w ochronie in situ i doskonaleniu 
zasobów genetycznych zwierz�t. Wa�ne jest lepsze zrozumienie i wi�ksze 
wsparcie dla ich roli w kontek�cie szybkich zmian gospodarczych i społecznych, 
tak by nadal efektywnie uczestniczyli w u�ytkowaniu in situ zwierz�t 
gospodarskich oraz w uczciwym i sprawiedliwym podziale korzy�ci 
wynikaj�cych z u�ytkowania tych zasobów. W zadaniu tym hodowcy i ich 
społeczno�ci mog� otrzyma	 wsparcie od szeregu zainteresowanych 
podmiotów: naukowców, słu�b doradztwa, sektora prywatnego, organizacji 
pozarz�dowych oraz lokalnych spółdzielni. 

• Szeroki wachlarz ras zwierz�t �wiadczy usługi �rodowiskowe, szczególnie 
w ekosystemach pastwiskowych, co stanowi istotny powód ich utrzymywania in 
situ. Takie zale�no�ci produkcyjne mi�dzy rasami i krajobrazami nale�y 
utrzymywa	 i lepiej nimi zarz�dza	 poprzez wła�ciwe gospodarowanie 
gruntami. Ochrony wymagaj� dziko �yj�cy krewni udomowionych gatunków 
zwierz�t gospodarskich, a tak�e populacje zdziczałe. 

• Skuteczne zarz�dzanie zasobami genetycznymi zwierz�t, na wszystkich 
szczeblach, zale�y od udziału i aktywnego uczestnictwa wszystkich licz�cych 
si�, zainteresowanych podmiotów. Wła�ciwe uczestnictwo powinno opiera	 si�
na respektowaniu i równowa�eniu interesów ró�nych zainteresowanych 
podmiotów. 

�WIATOWY PLAN DZIAŁA� NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ�T 
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Cz��	  II
Strategiczne  Priorytety  Działa�

17 Strategiczne Priorytety Działa� zawieraj� cztery nast�puj�ce Strategiczne Obszary 
Priorytetowe: 

Strategiczny  obszar  priorytetowy  1: 
Charakterystyka,  inwentaryzacja  i  monitoring  trendów  i  zagro
e�
Działania te pozwalaj� na spójne, efektywne i skuteczne podej�cie do klasyfikacji 
zasobów genetycznych zwierz�t i do oceny trendów i zagro�e�, na które 
nara�one s� te zasoby. 

Strategiczny  obszar  priorytetowy  2:  
Zrównowa
one  u
ytkowanie  i  rozwój 
Działania te maj� na celu zapewnienie zrównowa�enia systemów produkcji 
zwierz�cej, z naciskiem na bezpiecze�stwo �ywno�ciowe i rozwój obszarów 
wiejskich. 

Strategiczny  obszar  priorytetowy  3: 
Ochrona 
Działania te dotycz� kroków, jakie nale�y podj�	 dla ochrony ró�norodno�ci 
i integralno�ci genetycznej dla dobra obecnych i przyszłych pokole�. 

Strategiczny  obszar  priorytetowy  4: 
Strategie,  instytucje  i  budowanie  potencjału 
Działania te bezpo�rednio dotycz� kluczowych kwestii zwi�zanych z praktycznym 
wdra�aniem poprzez spójny i wzajemnie wspieraj�cy si� rozwój odpowiednich 
instytucji i potencjału. 

18 Relatywny priorytet lub znaczenie ka�dego ze Strategicznych Obszarów 
Priorytetowych i powi�zanych z nimi działa� mo�e istotnie ró�ni	 si� w zale�no�ci 
od kraju i regionu. Znaczenie danego obszaru priorytetowego b�dzie zale�ne od 
samych zasobów (gatunków i ras), systemów i �rodowisk produkcji, istniej�cego 
potencjału i infrastruktury oraz ju� realizowanych programów zarz�dzania 
zasobami genetycznymi zwierz�t. 

19 Ka�dy ze Strategicznych Obszarów Priorytetowych opisano w jednolity sposób: 

• Wst�p przedstawia potrzeby, na podstawie Raportów Krajowych i innych 
informacji uzyskanych w procesie przygotowawczym. 

• Cel długoterminowy okre�la ostateczny efekt, jaki zostanie osi�gni�ty wskutek 
realizacji proponowanych działa�. We wdra�aniu �wiatowego Planu Działa
 na 
rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t mog� by	 wyra�one mierzalne 
i okre�lone w czasie cele, aby umo�liwi	 społeczno�ci mi�dzynarodowej ocen�
uzyskanego post�pu i sukcesów. 

20 Ka�dy ze Strategicznych Obszarów Priorytetowych zawiera zestaw 
Strategicznych Priorytetów. W ka�dym ze Strategicznych Priorytetów: 

• Uzasadnienie wykorzystuje analiz� i wnioski z okresu przygotowywania Raportu 
i uzasadnia, dlaczego taki obszar został uznany za priorytet. 

• Poszczególne Działania proponuj� logiczne kroki umo�liwiaj�ce osi�gni�cie 
po��danych efektów lub wprowadzenie korekt w obecnych działaniach. 

21  Niektóre z Działa
 b�d� z pewno�ci� wymagały zaanga�owania okre�lonych 
instytucji lub podmiotów, nie zawsze wymienionych z nazwy w tek�cie. Brak 
odniesienia do takich kluczowych partnerów nie oznacza ich wykluczenia. 
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�WIATOWY PLAN DZIAŁA� NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ�T 

Strategiczny  Obszar  Priorytetowy  1 

Charakteryzacja,  inwentaryzacja  i  monitoring  trendów 
i  zagro
e�

Wst�p 
22 Stan charakteryzacji zasobów genetycznych zwierz�t oraz inwentaryzacji 

i monitorowania trendów w populacji i zwi�zanych z nimi zagro�e� ró�ni� si�
znacznie w zale�no�ci od kraju. Niektóre kraje nie dysponuj� bazami danych 
i systemami informacji dotycz�cymi zasobów genetycznych zwierz�t, w innych 
krajach natomiast systemy te wymagaj� znacznych usprawnie�. Komplikuje to 
i utrudnia globalne monitorowanie trendów i zagro�e� dotycz�cych zasobów 
genetycznych zwierz�t. 

23 Poznanie ró�norodno�ci, rozmieszczenia, podstawowych cech, wzgl�dnej 
wydajno�ci i obecnego stanu zasobów genetycznych zwierz�t w ka�dym kraju 
jest konieczne dla ich skutecznego i zrównowa�onego wykorzystania, rozwoju 
i ochrony. Kompletne dla ka�dego kraju inwentaryzacje zasobów, wsparte 
okresowym monitorowaniem trendów i zwi�zanych z nimi zagro�e�, s�
podstawowym warunkiem skutecznego zarz�dzania zasobami genetycznymi 
zwierz�t. Bez tych informacji populacje niektórych ras wraz z ich unikalnymi 
cechami mog� ulec znacz�cemu zmniejszeniu a nawet wygin�	 zanim 
rozpoznana zostanie ich warto�	 i podj�te kroki maj�ce na celu ich ochron�. 

24  Wła�ciwe rozpoznanie cech poszczególnych ras jest konieczne przy 
podejmowaniu decyzji dotycz�cych programów rozwoju hodowli zwierz�t. 
Decydenci potrzebuj� informacji pochodz�cych z inwentaryzacji, monitorowania 
trendów i zwi�zanych z nimi zagro�e�, aby okre�li	 działania ochronne, natomiast 
wyniki charakteryzacji pozwalaj� rolnikom wybra	 ras� odpowiedni� dla 
okre�lonych warunków produkcyjnych. Do strategicznego planowania konieczna 
jest porównawcza analiza u�ytkowo�ci ras rodzimych i egzotycznych, zarówno 
pod wzgl�dem cech produkcyjnych jak i funkcjonalnych. W przypadku braku 
takiej analizy, doskonalenie lokalnych ras mo�e zosta	 zaniechane na rzecz 
wprowadzenia egzotycznego materiału genetycznego lub masowego 
krzy�owania, prowadz�cego do erozji ras lokalnych. 

25 Zasadnicza trudno�	 w sporz�dzeniu �wiatowej inwentaryzacji ras zwierz�t 
gospodarskich wynika z tego, �e wi�kszo�	 populacji stanowi� miesza�ce 
wielorasowe o ró�nym pochodzeniu a nie rasy odpowiadaj�ce kryteriom ksi�gi 
stadnej i b�d�ce czystymi rasami o rozpoznawalnych i stałych cechach. 
Konieczne s� dalsze badania odno�nie tego, w jaki sposób uwzgl�dnia	
w inwentaryzacjach te wielorasowe, miesza�cowe i słabo scharakteryzowane 
populacje. 

26 Interoperacyjno�	 danych, systemów informacyjnych, standardów i protokołów 
jest niezb�dna dla ułatwienia wymiany danych i informacji dotycz�cych stanu ras 
pomi�dzy krajami i regionami. Potrzebne jest to do globalnej oceny stanu ras 
i wyznaczenia priorytetów ochrony na poziomie ponadnarodowym. W wielu 
regionach luki w danych i informacjach o stanie ras lub przeszkody w skutecznej 
wymianie danych i informacji w obr�bie i pomi�dzy krajami udaremniaj� wspólny 
rozwój i doskonalenie ras transgranicznych. 

Cel  długoterminowy 
Lepsze zrozumienie stanu, trendów i zwi�zanych z nimi zagro�e�, a tak�e 
charakterystyki wszystkich aspektów i komponentów zasobów genetycznych zwierz�t 
dla umo�liwienia i ułatwienia podejmowania decyzji dotycz�cych ich zrównowa�onego 
u�ytkowania, rozwoju i ochrony. 



15

Cz��� II
Strategiczny  Priorytet  1 Inwentaryzacja i charakteryzacja zasobów genetycznych zwierz�t, 

monitorowanie trendów i zwi�zanych z nimi zagro�e� oraz ustanowienie dla 
poszczególnych  krajów  systemów  wczesnego  ostrzegania  i  reagowania 

Uzasadnienie
Erozja genetyczna jest problemem, który budzi niepokój w poszczególnych krajach i na 
całym �wiecie; wiele ras zwierz�t jest zagro�onych wygini�ciem. Raport o Stanie 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t w �wiecie jest pierwsz� globaln� ocen� ró�norodno�ci 
i stanu zasobów genetycznych zwierz�t, istniej�cych trendów oraz potencjału 
niezb�dnego do zarz�dzania tymi zasobami na poziomie krajowym, regionalnym 
i  mi�dzynarodowym. Krajowe systemy danych i informacji dotycz�cych zasobów 
genetycznych zwierz�t s� cz�sto słabo rozwini�te. Nale�y usprawni	 inwentaryzacj�, 
monitorowanie trendów i zwi�zanych z nimi zagro�e� oraz charakterystyk� zasobów 
genetycznych zwierz�t, by pomogły w okre�laniu priorytetów ochrony i strategicznych 
programów hodowlanych. W niektórych przypadkach – np. w razie zbrojnych konfliktów, 
epidemii, suszy i innych stanów kl�ski �ywiołowej – zagro�enia dla zasobów 
genetycznych zwierz�t mog� wyst�pi	 nagle i wymaga	 szybkiej interwencji. 
Monitorowanie ryzyka przez poszczególne kraje bardzo pomo�e w ustanowieniu 
systemów wczesnego ostrzegania i mechanizmów reagowania na poziomie krajowym, 
regionalnym i globalnym.  

Działania
1 Przeprowadzenie lub doko�czenie inwentaryzacji dotycz�cej rozmieszczenia, 

statusu populacji, trendów i charakterystyki zasobów genetycznych zwierz�t. 

2 Poszerzenie charakterystyki i monitorowania trendów i zagro�e� dotycz�cych 
zasobów genetycznych zwierz�t. 

3 Wsparcie dla ustanowienia odpowiedzialno�ci instytucjonalnej i infrastruktury dla 
monitorowania trendów dotycz�cych zasobów genetycznych zwierz�t (np. wielko�	
populacji i ró�norodno�	 genetyczna), w tym systemów identyfikacji, rejestracji i 
kontroli pochodzenia. 

4 Propagowanie post�powania opartego na aktywnym uczestnictwie i współpracy 
wszystkich zainteresowanych podmiotów (wł�czaj�c hodowców zwierz�t 
i  naukowców) w prowadzeniu charakteryzacji, inwentaryzacji zasobów 
genetycznych zwierz�t i monitorowania trendów i zwi�zanych z nimi zagro�e�. 

5 Podj�cie współpracy mi�dzynarodowej pomi�dzy krajami maj�cymi wspólne rasy 
transgraniczne i podobne systemy produkcji w zakresie monitorowania trendów 
i  zwi�zanych z nimi zagro�e�, inwentaryzacji i charakteryzacji zasobów 
genetycznych zwierz�t. 

6 Wzmocnienie systemów informacji globalnej i regionalnej oraz networków 
dotycz�cych inwentaryzacji, monitorowania i charakteryzacji. Mi�dzy innymi, nale�y 
wzmocnic DAD-IS i �wiatow� Baz� Danych o Zasobach Genetycznych Zwierz�t 
dla Wy�ywienia i Rolnictwa w zakresie pozyskiwania, oceny i analizy informacji 
pochodz�cych z krajowych baz danych i systemów monitorowania oraz 
rozpowszechnienia tych informacji, zwracaj�c szczególn� uwag� na zagro�enia 
i  potrzeby. 

7 Ustanowienie lub wzmocnienie istniej�cych systemów wczesnego ostrzegania 
i  reagowania poprzez dalszy rozwój mechanizmów monitorowania zagro�e� na 
poziomie krajowym, regionalnym i globalnym oraz poprzez wł�czenie kryteriów 
wczesnego ostrzegania do istniej�cych baz danych. 

STRATEGICZNE  PRIORYTETY 
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Strategiczny  Priorytet  2 Opracowanie mi�dzynarodowych standardów i protokołów dla 
charakteryzacji, inwentaryzacji i monitoringu trendów oraz zwi�zanych 
z  nimi  zagro�e�

Uzasadnienie  
Mo�liwo�	 porównywania danych pochodz�cych z ró�nych krajów jest konieczna do 
monitorowania trendów i zagro�e� dla zasobów genetycznych zwierz�t na poziomie 
regionalnym i globalnym (w szczególno�ci w populacjach transgranicznych), do ustalenia 
i korygowania priorytetów ochrony oraz rozpoznania kluczowych zasobów genetycznych 
dla realizacji programów hodowlanych w takich populacjach. Wymaga to opracowania 
i stosowania znormalizowanych metod i protokołów do charakteryzacji, inwentaryzacji 
i monitorowania trendów oraz zwi�zanych z nimi zagro�e�. Umo�liwi to skoordynowanie 
przygotowania raportów krajowych na odpowiednich forach mi�dzynarodowych. Istnieje 
te� potrzeba współpracy przy prowadzeniu bada� dotycz�cych charakteryzacji, poprawy 
koordynacji ju� realizowanych bada� i lepszego rozpowszechnienia ich wyników. Przy 
opracowywaniu mi�dzynarodowych standardów dotycz�cych charakteryzacji, 
inwentaryzacji i monitoringu zasobów genetycznych zwierz�t nale�y uwzgl�dni	
istniej�ce działania i procesy. 

Działania 
1 Wypracowanie wspólnego zestawu minimalnych kryteriów i wska�ników 

ró�norodno�ci genetycznej zwierz�t, w tym sposobów oceny stanu zagro�enia 
oraz metod oceny czynników �rodowiskowych, społeczno-ekonomicznych 
i kulturowych zwi�zanych z u�ytkowaniem zasobów genetycznych zwierz�t. 

2 Opracowanie standardów technicznych i protokołów charakteryzacji na poziomie 
fenotypowym i molekularnym, w tym metod oceny ilo�ciowych i jako�ciowych 
cech produkcyjnych, wykorzystania składników pokarmowych, cech 
funkcjonalnych i waloryzacji ekonomicznej. Umo�liwi to porównawcz� ocen�
u�ytkowo�ci ras w ró�nych �rodowiskach produkcyjnych. 

3 Opracowanie protokołów dla monitorowania trendów i zwi�zanych z nimi 
zagro�e� oraz charakteryzacji ras lokalnych utrzymywanych przez hodowców 
oraz tubylcze i lokalne społeczno�ci. 

4 Umocnienie bada� i dalszy rozwój metod charakteryzacji oraz metod słu��cych 
ocenie, waloryzacji i porównywaniu ras. Opracowanie protokołów interoperacyjnych 
dla systemów informacyjnych. 

�WIATOWY PLAN DZIAŁA	 NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ
T 
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Cz��� II

Strategiczny  Obszar  Priorytetowy  2 

Zrównowa�one  u�ytkowanie  i  rozwój

Wst�p 
27 Zapewnienie bezpiecze�stwa �ywno�ciowego i zrównowa�onego rozwoju jest 

w tej chwili wi�kszym wyzwaniem, ni� kiedykolwiek wcze�niej. Skuteczniejsze 
wykorzystanie dost�pnych zasobów w poł�czeniu z zastosowaniem 
odpowiednich technologii i lepszego zarz�dzania daje wi�ksze mo�liwo�ci 
wzrostu produkcji i dochodu producentów, przy jednoczesnym zachowaniu 
zasobów naturalnych (w tym zasobów genetycznych) i zmniejszeniu odpadów 
i zanieczyszczenia �rodowiska. 

28 W wi�kszo�ci krajów rozwini�tych i w niektórych krajach rozwijaj�cych si�
w ci�gu ostatnich 50 lat nast�pił ogromny post�p w rozwoju technologii w hodowli 
i produkcji w odniesieniu do głównych gatunków i ras zwierz�t dostarczaj�cych 
�ywno�ci. Intensywna selekcja i poprawa warunków chowu doprowadziły do 
wzrostu produkcji mi�sa, mleka i jaj w systemach produkcyjnych, w których 
wyspecjalizowane rasy otrzymuj� w dostatecznej ilo�ci wysokiej jako�ci pasze 
i inne nakłady produkcyjne, a inwestycje minimalizuj� wpływ niekorzystnych 
czynników �rodowiskowych, takich jak niesprzyjaj�cy klimat i choroby. Szybki 
post�p (ze �rednim wzrostem produkcji wynosz�cym 2% rocznie) dobitnie 
�wiadczy o tym, �e zasoby genetyczne zwierz�t mog� przyczynia	 si� do dalszej 
poprawy bezpiecze�stwa �ywno�ciowego i rozwoju wsi. Obecne działania na 
rzecz rozwoju produkcji zwierz�cej koncentruj� si� przede wszystkim na wzro�cie 
produkcji w krótkim okresie czasu bez strategicznej oceny długoterminowych 
i  ubocznych skutków takiego działania. Cz�sto lekcewa�y si� problem wpływu 
intensywnych systemów produkcji na �rodowisko oraz zmniejszenie 
ró�norodno�ci genetycznej w obr�bie ras i pomi�dzy nimi. 

29 W wielu przypadkach kraje rozwijaj�ce si�, stoj�ce przed konieczno�ci� wy�ywienia 
własnej ludno�ci, ukierunkowały inwestycje i strategie rozwoju sektora produkcji 
zwierz�cej na intensywne systemy produkcji, wykorzystuj�ce rasy egzotyczne 
zamiast długookresowych programów doskonalenia genetycznego ras lokalnych. 
Wykorzystanie ras egzotycznych jest uzasadnione przy zapewnieniu odpowiednich 
warunków utrzymania w wysokonakładowych systemach produkcji, szczególnie 
w  pobli�u obszarów miejskich, gdzie istnieje coraz wi�kszy popyt na produkty po-
chodzenia zwierz�cego i gdzie mo�na utrzyma	 ci�gł� poda� �rodków produkcji 
i usług. Jednak, w warunkach wiejskich rolnicy i hodowcy cz�sto maj� trudno�ci 
z zapewnieniem dodatkowych pasz i innych �rodków produkcji wymaganych przez 
rasy egzotyczne. Co wi�cej, rasy importowane cz�sto nie rozmna�aj� si�, ani nie 
s� tak dobrze przystosowane do lokalnych warunków �rodowiskowych, jak rasy 
lokalne. Nale�y zatem zwróci	 wi�ksz� uwag� na zrównowa�one u�ytkowanie 
i rozwój lokalnych ras w nisko- i �rednionakładowych systemach produkcji. Trzeba 
wnikliwie zbada	 mo�liwo�ci utrzymania b�d� wprowadzania systemów produkcji 
na obszarach marginalnych w oparciu o zasoby genetyczne zwierz�t 
o wszechstronnej u�ytkowo�ci. 

30 Nakłady na doskonalenie lokalnych ras zwierz�t b�d� korzystne dla drobnych 
i ubogich w �rodki produkcji pasterzy i hodowców i cz�sto b�d� przyczyniały si�
do zrównowa�enia rozwoju najubo�szych regionów kraju. Główn� przeszkod�
w dalszym rozwoju ras rodzimych jest brak krajowych strategii, programów 
i infrastruktury instytucjonalnej maj�cych wspomóc programy doskonalenia 
genetycznego i popraw� warunków chowu w niskonakładowych systemach 
produkcyjnych. W wielu krajach rozwijaj�cych si� nie ma organizacji rolników 
i stowarzysze� hodowców, a znajomo�	 nowoczesnych metod hodowli w�ród 
pasterzy i rolników jest cz�sto słaba. Krajowe instytucje i placówki badawcze s�
niezb�dne, aby udost�pni	 wszystkim hodowcom usługi, obiekty i technologie 
zwi�zane z chowem i zdrowiem zwierz�t oraz inicjowa	 szerszy udział w tych 
działaniach sektora prywatnego. 

STRATEGICZNE  PRIORYTETY 
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Cel  długoterminowy 
Poprawa zrównowa�onego u�ytkowania i rozwój zasobów genetycznych zwierz�t we 
wszystkich systemach produkcyjnych jako zasadniczy czynnik dla osi�gni�cia 
zrównowa�onego rozwoju, likwidacji ubóstwa i adaptacji do skutków zmian 
klimatycznych. 

Strategiczny  Priorytet  3 Ustanowienie i wzmocnienie krajowych strategii zrównowa�onego 
u�ytkowania 

Uzasadnienie 
Wi�kszo�	 krajów nie ma wszechstronnych strategii wspieraj�cych u�ytkowanie i rozwój 
zasobów genetycznych zwierz�t utrzymywanych na swoich terytoriach. Strategie 
zrównowa�onego u�ytkowania powinny równowa�y	 cele bezpiecze�stwa 
�ywno�ciowego i rozwoju ekonomicznego z długookresowymi celami zrównowa�onego 
rozwoju i adaptacji. Ponadto, zmiany �rodowiskowe i społeczno-ekonomiczne, w tym 
zmiany demograficzne, klimatyczne i pustynnienie, wymagaj� zastosowania �rednio- 
i długookresowych strategii adaptacyjnych wobec zasobów genetycznych zwierz�t. 
Strategie te powinny uwzgl�dnia	 tak�e wkład społeczno�ci pasterskich, hodowców 
i innych podmiotów zainteresowanych ró�norodno�ci� genetyczn� zwierz�t oraz 
respektowa	 interesy, prawa i obowi�zki tych podmiotów, uwzgl�dniaj�c wymian�
i dost�p do zasobów genetycznych zwierz�t oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzy�ci 
wynikaj�cych z ich u�ytkowania. 

Strategie zrównowa�onego u�ytkowania powinny uwzgl�dnia	 tak�e du�� zmienno�	
genetyczn� pomi�dzy rasami i w obr�bie ras, która ma istotne znaczenie dla obecnej 
i przyszłej produkcji zwierz�cej. Jedn� z opcji jest utrzymanie du�ej zmienno�ci ras 
w ramach istniej�cych systemów produkcyjnych. Zrównowa�ona produkcja zwierz�ca 
powinna odpowiednio reagowa	 na ró�nice w popycie rynku krajowego i eksportu, 
dostosowuj�c jednocze�nie genotypy zwierz�t do systemów produkcji. Wi�kszo�	 krajów 
d��y do zaspokojenia rynku wewn�trznego, inne z kolei czerpi� dochody z eksportu 
produktów pochodzenia zwierz�cego. Cele te nale�y bra	 pod uwag� przy 
opracowywaniu i ocenie programów doskonalenia genetycznego. Elastyczne strategie 
hodowlane, obejmuj�ce oraz tam selekcj�, gdzie jest to uzasadnione, krzy�owanie, 
powinny by	 stosowane do wspierania zrównowa�onego rozwoju i poprawy rentowno�ci 
sektora produkcji zwierz�cej. Strategie hodowlane powinny by	 przystosowane do 
zmieniaj�cych si� mo�liwo�ci produkcyjnych i technologii. 

Działania 
1 Analiza istniej�cych strategii krajowych dotycz�cych zrównowa�onego 

u�ytkowania celem oceny ich wpływu na u�ytkowanie zasobów genetycznych 
zwierz�t. 

2 Opracowanie, w zale�no�ci od potrzeb, strategii krajowych uwzgl�dniaj�cych 
udział zasobów genetycznych zwierz�t w zrównowa�onym u�ytkowaniu. Mog�
one obejmowa	: wyznaczenie strategicznych celów hodowli i zrównowa�onego 
u�ytkowania, przeprowadzenie ekonomicznej i kulturowej waloryzacji zasobów 
genetycznych zwierz�t oraz opracowanie metod, w tym mechanizmów, 
wspierania szerokiego dost�pu do korzy�ci wynikaj�cych z u�ytkowania zasobów 
genetycznych zwierz�t i zwi�zanej z tym tradycyjnej wiedzy, a tak�e ich spra-
wiedliwego i uczciwego podziału. 

Strategiczny  Priorytet  4 Opracowanie  krajowych  strategii  i  programów  doskonalenia dla  
gatunków  i  ras

Uzasadnienie 
Dla wszystkich gatunków i ras konieczne jest opracowanie i wdra�anie strategii oraz 
programów hodowlanych maj�cych na celu zapewnienie daj�cych si� przewidzie	

�WIATOWY PLAN DZIAŁA	 NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ
T 
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Cz��� II
potrzeb ekonomicznych społeczno�ci rolników, hodowców i pasterzy. Organizacje 
hodowlane i systemy kontroli u�ytkowo�ci s� niezwykle pomocne w realizacji celów 
hodowlanych, maj� te� decyduj�ce znaczenie dla rozwoju i doskonalenia ras. Mimo to, 
w wielu krajach nie ma takich organizacji. Cele hodowlane nale�y poddawa	
systematycznej ocenie, bior�c pod uwag� wpływ selekcji na ró�norodno�	 genetyczn�. 

Działania
1 Opracowanie długookresowych i strategicznych programów hodowlanych, 

z uwzgl�dnieniem szeregu elementów, takich jak: działania na rzecz 
doskonalenia ras niewystarczaj�co dotychczas u�ytkowanych, szczególnie 
w systemach nisko- i �rednionakładowych; ocena wpływu egzotycznych ras 
zwierz�t i rozwój metod pozwalaj�cych producentom na wykorzystywanie 
pozytywnych i przeciwdziałanie negatywnym wpływom wynikaj�cym z ich 
u�ytkowania; szkolenia i wsparcie techniczne dla prowadzenia pracy hodowlanej 
przez pasterzy i hodowców; integracja poprawy warunków chowu ze wzrostem 
potencjału genetycznego zasobów genetycznych zwierz�t w programach rozwoju 
produkcji zwierz�cej. Aczkolwiek opracowywane plany i programy b�d� miały 
charakter krajowy, w niektórych przypadkach mo�e by	 konieczna współpraca 
mi�dzynarodowa. 

2 Ocena programów doskonalenia ras i ich weryfikacja, tam gdzie to stosowne, 
w celu zaspokojenia daj�cych si� przewidzie	 potrzeb ekonomiczno-społecznych 
i popytu rynkowego, z uwzgl�dnieniem parametrów naukowych 
i technologicznych. Informacje o rasach i systemach produkcyjnych mo�na 
udost�pni	 konsumentom. 

3 Ustanowienie i rozwój infrastruktury organizacyjnej wspieraj�cej wdra�anie 
strategii hodowlanych, szczególnie organizacji hodowców i programów 
hodowlanych, w tym systemów kontroli u�ytkowo�ci. 

4 Uwzgl�dnienie w programach hodowlanych wpływu selekcji na ró�norodno�	
genetyczn� i opracowanie metod pozwalaj�cych na utrzymanie po��danej 
zmienno�ci genetycznej. 

5 Ustanowienie lub wzmocnienie systemów kontroli u�ytkowo�ci w celu 
monitorowania zmian w cechach nieprodukcyjnych (np. zdrowotno�	, dobrostan) 
i odpowiednie dostosowanie celów hodowlanych. 

6 Wspieranie rozwoju banków mro�onego nasienia i zarodków pochodz�cych 
z obecnie realizowanych programów hodowlanych jako rezerwy genetycznej dla 
zapewnienia zachowania zmienno�ci genetycznej. 

7 Dostarczanie informacji dla rolników i hodowców w celu ułatwienia im dost�pu do 
zasobów genetycznych zwierz�t pochodz�cych z ró�nych �ródeł. 

Strategiczny  Priorytet  5 Promowanie agro-ekosystemowego podej�cia do ochrony ró�norodno�ci 
w  u�ytkowaniu  zasobów  genetycznych  zwierz�t

Uzasadnienie 
Ekosystemy rolnicze zale�ne s� od sposobów ich u�ytkowania przez człowieka, 
systemów wiedzy, norm kulturowych, warto�ci i przekona�, jak równie� stosunków 
społecznych i mo�liwo�ci zapewnienia �ródeł utrzymania. W niektórych systemach 
produkcji u�ytkowanie zasobów genetycznych zwierz�t, szczególnie przez społeczno�ci 
tubylcze i lokalne, ma �cisły zwi�zek z u�ytkowaniem upraw, pastwisk, lasów i innych 
zasobów biologicznych oraz z gospodarowaniem ziemi� i zasobami wodnymi na 
obszarach produkcyjnych. Szybka intensyfikacja produkcji jest wynikiem działania kilku 
czynników. Niewła�ciwe planowanie intensywnej produkcji zwierz�cej mo�e mie	
negatywny wpływ na �rodowisko poprzez degradacj� gleby i ro�linno�ci, 
zanieczyszczenie wód i mórz, a tak�e niezrównowa�one u�ytkowanie i przekształcanie 
terenów pastwiskowych. Decyzje i strategie dotycz�ce zrównowa�onego u�ytkowania 
zasobów genetycznych zwierz�t powinny zatem opiera	 si� na wiedzy o �rodowisku 
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człowieka i �ródłach jego utrzymania, maj�c na celu osi�gni�cie bezpiecze�stwa 
�ywno�ciowego i ochron� �rodowiska. 

Działania
1 Ocena trendów �rodowiskowych i społeczno-ekonomicznych, które mog�

powodowa	 konieczno�	 korekty �rednio- i długookresowych strategii 
zarz�dzania zasobami genetycznymi zwierz�t. 

2 Integracja agroekosystemowego podej�cia do ochrony bioró�norodno�ci 
w krajowych strategiach i programach rozwoju rolnictwa i ochrony �rodowiska, 
maj�cych znaczenie dla zasobów genetycznych zwierz�t, szczególnie 
dotycz�cych społeczno�ci pasterskich, gospodarstw małorolnych oraz wra�liwych 
przyrodniczo ekosystemów rolnych. 

3 Zorganizowanie networków maj�cych na celu usprawnienie interakcji mi�dzy 
najwa�niejszymi zainteresowanymi podmiotami, dyscyplinami nauki i sektorami. 

Strategiczny  Priorytet  6 Wspieranie tubylczych i lokalnych systemów produkcji i zwi�zanych z nimi 
systemów wiedzy, istotnych dla utrzymania i zrównowa�onego u�ytkowania 
zasobów  genetycznych  zwierz�t 

Uzasadnienie 
Przez tysi�clecia, gatunki i rasy zwierz�t były udomawiane, doskonalone i u�ytkowane 
przez ludzi. Zasoby te ewoluowały wraz z post�pem wiedzy społecznej, ekonomicznej 
i kulturowej oraz zmianami w warunkach u�ytkowo�ci chowu zwierz�t. Nale�y uzna	
historyczny wkład wniesiony przez społeczno�ci tubylcze i lokalne w tworzenie 
ró�norodno�ci genetycznej zwierz�t, a tak�e systemów wiedzy pozwalaj�cych na ich 
u�ytkowanie i zapewni	 ci�gło�	 tych działa�. Adaptacyjne strategie u�ytkowania 
zasobów genetycznych zwierz�t stosowane przez te społeczno�ci s� dzisiaj nadal 
istotne z ekonomicznego, społecznego i kulturowego punktu widzenia, maj� tak�e du�e 
znaczenie dla bezpiecze�stwa �ywno�ciowego wielu społeczno�ci produkuj�cych na 
samozaopatrzenie, a szczególnie, cho	 nie wył�cznie, w regionach suchych i górskich. 
Metody wspierania tych systemów produkcji powinny uwzgl�dnia	 ich szczególne cechy 
ekologiczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe. 

Działania 
1 Ocena warto�ci i znaczenia tubylczych i lokalnych systemów produkcji, a tak�e 

rozpoznanie trendów i katalizatorów zmian mog�cych wpływa	 na baz�
genetyczn� oraz trwało�	 i zrównowa�enie tych systemów produkcji. 

2 Wspieranie tubylczych i lokalnych systemów produkcji zwierz�cej maj�cych 
znaczenie dla zasobów genetycznych zwierz�t, m.in. poprzez wyeliminowanie 
czynników sprzyjaj�cych erozji genetycznej. Wsparcie mo�e obejmowa	 zapewnienie 
usług weterynaryjnych i doradczych  mikrokredytów dla kobiet na wsi, odpowiedniego 
dost�pu do zasobów naturalnych i rynku, a tak�e rozstrzygni�cie kwestii dzier�awy 
ziemi, uznanie praktyk i warto�ci kulturowych oraz zwi�kszenie warto�ci produktów 
specjalistycznych. 

3 Wspieranie i umo�liwienie stosownej wymiany, interakcji i dialogu pomi�dzy 
tubylczymi i wiejskimi społeczno�ciami a naukowcami, przedstawicielami rz�du 
i innymi zainteresowanymi podmiotami w celu integracji tradycyjnej wiedzy 
z nowoczesnymi metodami naukowymi. 

4 Wspieranie rozwoju rynków niszowych dla produktów pochodz�cych od 
rodzimych i lokalnych gatunków i ras oraz wzmocnienie procesów maj�cych na 
celu zwi�kszenie warto�ci rynkowej podstawowych produktów uzyskiwanych od 
tych ras. 
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Strategiczny  Obszar  Priorytetowy  3 

Ochrona

Wst�p 
31 Erozja zasobów genetycznych zwierz�t stanowi długotrwałe zagro�enie dla 

bezpiecze�stwa �ywno�ciowego i rozwoju wsi. Według Raportu o Stanie 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t w �wiecie, 20% wszystkich ras zagra�a 
wygini�cie, jednak wielko�	 populacji wielu z nich nadal jest nieznana, dlatego 
skala problemu mo�e by	 niedoszacowana. Wi�kszo�	 krajów rozwijaj�cych si�
i niektóre kraje rozwini�te nie maj� obecnie gotowych do wdro�enia strategii 
dotycz�cych ochrony zasobów genetycznych zwierz�t. Bez strategicznie 
zaplanowanych działa� przy prowadzeniu ochrony, zarówno in situ jak i ex situ, 
erozja b�dzie post�powa	 i mo�e ulec przyspieszeniu. 

32 Główne czynniki prowadz�ce do utraty zasobów genetycznych zwierz�t to: 

• Nacisk na u�ytkowanie niewielkiej liczby wysokoprodukcyjnych ras; 

• Brak odpowiednich strategii i regulacji prawnych, skutkuj�cy marginalizacj�
wa�nych grup, takich jak pasterze; zmiany społeczno-ekonomiczne 
prowadz�ce do zmian w systemach produkcji i �ródłach utrzymania oraz 
kl�ski �ywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka; 

• Transformacja tradycyjnych systemów produkcyjnych na systemy oparte 
o �rodki produkcji pochodz�ce z zewn�trz, cz�sto przy u�yciu egzotycznych 
zasobów genetycznych zwierz�t, wypieraj�cych rasy lokalne. Masowe 
krzy�owanie z rasami egzotycznymi zagra�a genetycznej integralno�ci 
lokalnych populacji. 

33 Utrata ras lokalnych prowadzi do utraty to�samo�ci kulturowej i zmniejsza 
zdolno�	 społeczno�ci lokalnych do zachowania własnej kultury i �ródeł 
utrzymania. Zmiany strukturalne w sektorze produkcji zwierz�cej mog�
doprowadzi	 do sytuacji, w której hodowcy danej rasy nie b�d� w stanie dłu�ej jej 
utrzymywa	; w takim wypadku nale�y znale�	 inne sposoby ochrony rasy jako 
cz��ci �wiatowego dziedzictwa zasobów genetycznych zwierz�t. 

34 Utrata zasobów genetycznych zwierz�t ogranicza mo�liwo�ci rozwoju gospodarki 
wiejskiej w niektórych krajach. Mo�e równie� mie	 niekorzystny wpływ społeczny 
i kulturowy, zwa�ywszy na dług� histori� udamawiania i wynikaj�ce z niej 
wł�czenie zwierz�t gospodarskich do rozwijaj�cej si� kultury społeczno�ci 
lokalnych. Zast�pienie rodzimych ras mogłoby wyeliminowa	 produkty i usługi 
preferowane przez lokalnych mieszka�ców, dlatego ochron� lokalnych ras nale�y 
rozwa�a	 w szerszym kontek�cie funkcjonowania społeczno�ci wiejskich 
i ekonomicznych podstaw ich bytu. Co wi�cej, utrata ras mo�e ograniczy	  
mo�liwo�ci rozwoju hodowli, oparte o produkty zwierz�ce i usługi pochodz�ce od 
okre�lonych ras, które w innym wypadku, w sytuacji coraz bardziej 
zró�nicowanych wymaga� konsumentów, mogłyby generowa	 znaczn�
dodatkow� warto�	 ekonomiczn�. 

35 Utrata lokalnych ras mo�e mie	 negatywny wpływ na �rodowisko w niektórych 
systemach produkcyjnych, szczególnie na obszarach suchych i górskich. Wiele 
Raportów Krajowych podkre�lało udział lokalnych ras w piel�gnacji krajobrazu, 
kontroli wegetacji i zapewnieniu zrównowa�enia ekosystemów pastwiskowych, co 
zapobiega ubo�eniu zwi�zanej z tymi siedliskami bioró�norodno�ci gatunków dziko 
�yj�cych. 
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36 Wiele zagro�onych ras znajduje si� w krajach rozwijaj�cych si�, które maj�
ograniczone mo�liwo�ci opracowywania i wdra�ania programów ochrony. Rasy te 
cz�sto posiadaj� unikalne cechy genetyczne, dzi�ki którym s� w stanie prze�y	
w skrajnie zró�nicowanych �rodowiskach produkcyjnych, w obecno�ci silnych 
czynników stresowych, takich jak choroby i susza. 

37 Odpowiednie metody ochrony powinny zapewnia	 hodowcom i naukowcom dost�p 
do zró�nicowanej puli genowej przeznaczonej do dalszej hodowli i bada�. Ta 
ró�norodno�	 genetyczna stanowi wa�ny instrument w walce ze skutkami zmian 
klimatycznych, inwazji szkodników, wybuchów epidemii oraz nowych i rosn�cych 
wymaga� konsumentów. Strategiczne i rozwa�ne inwestowanie w ochron� zasobów 
genetycznych zwierz�t ma zasadnicze znaczenie, a współpraca mi�dzynarodowa jest 
konieczna do powstrzymania niepokoj�cego ubo�enia tych zasobów. 

38 W wi�kszo�ci krajów rozwijaj�cych si� ochrona in situ jest preferowan� metod�
ochrony. Zalet� ochrony in situ jest to, �e pozwala na trwał� koewolucj� zasobów 
genetycznych w typowym dla nich �rodowisku produkcyjnym. Metody ochrony ex 
situ s� uzupełniaj�ce wzgl�dem metod in situ i tam, gdzie zasadne, nale�y je 
ł�czy	. Mo�liwo�ci ochrony ex situ ró�ni� si� znacznie w zale�no�ci od kraju, 
jednak działania na rzecz ochrony ex-situ zasobów genetycznych zwierz�t 
pozostaj� daleko w tyle za działaniami na rzecz ochrony zasobów genetycznych 
ro�lin. Przechowywanie materiału genetycznego do celów hodowlanych jest 
cz�st� praktyk� w przypadku niektórych ras komercyjnych, aczkolwiek nie u 
wszystkich gatunków. W przypadku lokalnych ras zwierz�t, gromadzenie i 
przechowywanie materiału genetycznego jest jednak niewystarczaj�ce. W takich 
przypadkach nale�y wspiera	 planowe i koordynowane gromadzenie materiału 
genetycznego zwierz�t oraz rozszerzy	 działania na rzecz ochrony ex situ. 

39 W przypadku zwierz�t gospodarskich, sytuacje kryzysowe wynikaj� z działania 
szeregu czynników, takich jak choroby, kl�ski �ywiołowe, zbrojne konflikty 
i załamania koniunktury ekonomicznej. Istniej� znacz�ce ró�nice w stopniu 
przygotowania krajów do sytuacji kryzysowych. Brak systemów wczesnego 
ostrzegania i funduszy to główne czynniki ograniczaj�ce skuteczny i stały 
monitoring, mechanizmy reagowania kryzysowego i pomoc rolnikom i hodowcom 
w odbudowie produkcji rolnej po kl�skach �ywiołowych. 

Cel długoterminowy 
Zabezpieczenie ró�norodno�ci i integralno�ci genetycznej zasobów genetycznych 
zwierz�t poprzez lepsze wdra�anie oraz harmonizacj� metod ochrony tych zasobów, 
zarówno in situ jak i ex situ, równie� w kontek�cie nagłych sytuacji kryzysowych i kl�sk 
�ywiołowych. 

Strategiczny   Priorytet  7 Opracowanie  krajowych  strategii  ochrony 

Uzasadnienie 
Obowi�zkiem poszczególnych krajów jest ochrona własnych zasobów genetycznych, 
jednak wi�kszo�	 krajów nie dysponuje wszechstronnymi strategiami w tym zakresie. 
Strategie te powinny zapewnia	 utrzymanie zasobów genetycznych zwierz�t 
o bezpo�redniej warto�ci dla człowieka, posiadaj�cych m.in. warto�	 produkcyjn�, 
ekologiczn�, społeczn� i kulturow�, a tak�e warto�ci opcjonalne do wykorzystania 
w przyszło�ci oraz zdolno�ci adaptacyjne. Przy ustalaniu priorytetów ochrony nale�y 
wzi�	 pod uwag� cechy produkcyjne i funkcjonalne oraz mo�liwo�ci wdra�ania 
programów ochrony. Erozji zasobów genetycznych zwierz�t sprzyja szereg zło�onych 
czynników, dlatego jedno proste rozwi�zanie nie mo�e powstrzyma	 tego procesu. 
Konieczne jest poł�czenie metod ochrony in situ i ex situ. 

Działania
1 Wyznaczenie i systematyczne korygowanie priorytetów i celów ochrony. 

2 Ocena czynników prowadz�cych do erozji zasobów genetycznych zwierz�t 
i opracowanie odpowiednich działa� zaradczych. Zorganizowanie lub 
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wzmocnienie systemów informacyjnych dotycz�cych metod hodowli zwierz�t oraz 
istniej�cych banków genów, maj�cych wpływ na zachowanie ró�norodno�ci 
genetycznej zwierz�t, tak by ułatwi	 hodowcom i poszczególnym krajom 
podejmowanie wła�ciwych decyzji poprzez formułowanie programów 
doskonalenia. 

3 Ustanowienie infrastruktury organizacyjnej i regulacji prawnych, tam gdzie 
stosowne, w tym konkretnych działa� na rzecz ochrony ras zagro�onych 
wygini�ciem i ochrony ras przed takim zagro�eniem. Konieczne jest poł�czenie 
metod ochrony in situ i ex situ. 

4 Zapewnienie i umo�liwienie stosowania bod�ców dla producentów i konsumentów 
w celu wspierania ochrony zagro�onych zasobów genetycznych zwierz�t, 
w zale�no�ci od oceny potrzeb poszczególnych krajów, pod warunkiem, �e te 
mechanizmy bod�cowe s� zgodne z istniej�cymi umowami mi�dzynarodowymi. 

Strategiczny   Priorytet  8  Opracowanie  lub  wzmocnienie  programów  ochrony  in  situ 

Uzasadnienie
Ochrona in situ pozwala na utrzymanie i adaptacyjne u�ytkowanie zasobów 
genetycznych zwierz�t w krajobrazach produkcyjnych. Ułatwia trwał� koewolucj�
w ró�nych �rodowiskach i pozwala unikn�	 stagnacji materiału genetycznego. Powinna 
ona opiera	 si� na podej�ciu agro-ekosystemowym, najlepiej poprzez ekonomicznie 
opłacalne i społecznie korzystne zrównowa�one u�ytkowanie. W niektórych przypadkach 
cel ten mo�na osi�gn�	 jedynie poprzez wcze�niejsze inwestycje w tworzenie rynków 
i rozwój produktów. Tam, gdzie nie jest to mo�liwe, konieczne mo�e by	 wspieranie 
ochrony zasobów genetycznych zwierz�t in situ. 

Działania
1 Wyznaczenie i systematyczne korygowanie priorytetów i celów ochrony in situ. 

2 Wspieranie rozwoju i wdra�ania krajowych i regionalnych programów ochrony in 
situ zagro�onych ras i populacji. Mo�e to obejmowa	 wsparcie udzielone 
bezpo�rednio hodowcom zagro�onych ras lub wspieranie systemów produkcji 
rolnej na obszarach wa�nych dla zagro�onych ras, a tak�e bod�ce skierowane do 
organizacji hodowców, społeczno�ci lokalnych, organizacji pozarz�dowych 
i innych podmiotów, zach�caj�ce do uczestnictwa w działaniach na rzecz 
ochrony, pod warunkiem, �e takie wsparcie lub takie �rodki s� zgodne z 
istniej�cymi umowami mi�dzynarodowymi. 

3 Propagowanie regulacji prawnych strategii i narz�dzi zapewniaj�cych 
zrównowa�one u�ytkowanie ró�norodno�ci ras lokalnych w ramach ochrony in 
situ, bez potrzeby wsparcia poprzez fundusze publiczne lub inne �ródła 
finansowania. 

Strategiczny  Priorytet  9 Opracowanie  lub  wzmocnienie  programów  ochrony  ex  situ 

Uzasadnienie
Ochrona ex situ stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed utrat� zasobów genetycznych 
zwierz�t w wyniku ich erozji lub w sytuacjach kryzysowych. Działania na rzecz ochrony 
ex situ s� komplementarne wzgl�dem ochrony in situ i tam, gdzie stosowne, powinny 
by	 ze sob� powi�zane. Zasoby zgromadzone w bankach ex situ mog� te� odgrywa	
aktywn� rol� w strategicznych programach hodowlanych. 

Działania 
1 Wyznaczenie i systematyczne korygowanie priorytetów i celów ochrony ex situ. 
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2 Stworzenie lub wzmocnienie krajowej oraz regionalnej infrastruktury na rzecz 
ochrony ex situ, w szczególno�ci mo�liwo�ci kriokonserwacji. Wspieranie działa�
tych krajów, które chciałyby zało�y	 regionalne banki genów. 

3 Stworzenie procedur umo�liwiaj�cych u�ycie materiału genetycznego 
zgromadzonego w bankach genów ex situ oraz zapewnienie jego pozyskiwania, 
przechowywania, dost�pu i wykorzystania na uczciwych i sprawiedliwych 
warunkach. 

4 Opracowanie i wdro�enie mechanizmów dla zabezpieczenia banków ex situ
przed utrat� ró�norodno�ci genetycznej wskutek wybuchu chorób i innych 
zagro�e�, w szczególno�ci poprzez stworzenie rezerwowych kolekcji. 

5 Rozpoznanie i uzupełnienie braków w zbiorach ex situ. 

6 Opracowanie procedur uzupełniania materiału genetycznego pozyskanego 
z banków genów poprzez systematyczne tworzenie powi�za� z �ywymi 
populacjami lub utrzymywanie populacji in vivo zagro�onych ras poza systemem 
produkcyjnym, np. w ogrodach zoologicznych i parkach. 

Strategiczny  Priorytet  10 Opracowanie i wdro�enie regionalnych i globalnych długookresowych 
strategii  ochrony 

Uzasadnienie 
Istnieje wiele regionalnych i mi�dzynarodowych ras transgranicznych. Współpraca przy 
ochronie in situ jest po��dana w przypadku regionalnych ras transgranicznych oraz 
populacji zwierz�t odbywaj�cych sezonowe migracje, utrzymywanych przez 
społeczno�ci pasterskie przekraczaj�ce podczas w�drówek granice pa�stw. W celu 
zapewnienia najwy�szej efektywno�ci i zminimalizowania kosztów wdra�ania ochrony ex 
situ, strategie i instrumenty regionalne i globalne mog� by	 preferowane wobec działa�
krajowych, aby unikn�	 dublowania, pod warunkiem opracowania procedur wspólnego 
u�ytkowania banków genów mi�dzy krajami, pozostawienia strategii ochrony pod 
krajowym zwierzchnictwem oraz zgodno�ci takich działa� z istniej�cymi umowami 
mi�dzynarodowymi. W okresie �rednio- i długoterminowym, bior�c pod uwag�
prawdopodobne zmiany �rodowiskowe i społeczno-ekonomiczne, jak równie� kl�ski 
�ywiołowe i sytuacje kryzysowe, współzale�no�	 mi�dzy krajami w odniesieniu do  
zasobów genetycznych zwierz�t prawdopodobnie wzro�nie. Jest to kolejny powód dla 
społeczno�ci mi�dzynarodowej do współpracy przy wdra�aniu narz�dzi dla ochrony 
lokalnych, regionalnych i mi�dzynarodowych ras transgranicznych, w oparciu o uczciwe 
i  sprawiedliwe warunki przechowywania, dost�pu i u�ytkowania zasobów genetycznych 
zwierz�t. Regionalna i globalna współpraca powinna opiera	 si� na wysiłkach 
poszczególnych krajów, ale nie zast�powa	 ich. 

Działania 
1 Pomoc krajom w opracowywaniu i wdra�aniu planów ochrony ras i populacji, 

w szczególno�ci ras i populacji transgranicznych, ł�cz�cych ochron� in situ i ex 
situ. 

2 Ustanowienie zintegrowanych form wsparcia w celu ochrony ras i populacji 
zagro�onych wygini�ciem w sytuacjach kryzysowych i podczas kl�sk 
�ywiołowych oraz umo�liwienie ich odtworzenia po sytuacjach kryzysowych, 
zgodnie z regulacjami krajowymi. 

3 Zorganizowanie regionalnych i globalnych sieci banków genów dla zasobów 
genetycznych zwierz�t i ujednolicenie metod prowadzenia tych banków oraz 
ułatwianie wymiany materiału genetycznego. 

4 Ułatwienie zało�enia niezb�dnych kolekcji materiału biologicznego 
reprezentuj�cego ró�norodno�	 genetyczn� zwierz�t, zarówno na poziomie 
regionalnym jak i gatunkowym. 
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Strategiczny  Priorytet  11  Opracowanie  metod  i  standardów  ochrony 

Uzasadnienie 
Metody ochrony in situ i ex situ zasobów genetycznych zwierz�t s� nieustannie 
rozwijane. Zastosowanie znormalizowanych metod i technik potrzebne jest szczególnie 
w przypadku ochrony ex situ. 

Działania 
1 Podejmowanie bada�, w tym bada� z uczestnictwem zainteresowanych 

podmiotów, w celu rozwoju metod i technik in situ i ex situ, równie� dotycz�cych 
hodowli zachowawczej. Tam, gdzie jest to konieczne, opracowanie 
standardowych metod i wytycznych dotycz�cych ich zastosowania. 

2 Dokumentacja i rozpowszechnianie wiedzy, technologii i najlepszych praktyk. 

3 Propagowanie zastosowania odpowiednich wska�ników na poziomie 
genetycznym uzupełniaj�cych charakterystyk� fenotypow� jako podstawy do 
podejmowania decyzji dotycz�cych ochrony zasobów genetycznych zwierz�t. 

4 Analiza wpływu norm zoosanitarnych na ochron� zasobów genetycznych 
zwierz�t, a w szczególno�ci na dost�p do tych zasobów. 

STRATEGICZNE  PRIORYTETY 
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Strategiczny  Obszar  Priorytetowy  4 

Strategie,  instytucje  i  budowanie  potencjału

Wst�p 
40 W wielu przypadkach krajowe strategie i regulacje prawne dotycz�ce zasobów 

genetycznych zwierz�t s� fragmentaryczne i mało efektywne. Trzeba opracowa	  
ustawy i strategie uwzgl�dniaj�ce dynamik� sektora i coraz bardziej zło�one 
kwestie, takie jak rosn�ce zainteresowanie potrzebami konsumentów, 
bezpiecze�stwo �ywno�ciowe, standardy �ywno�ci, reagowanie na choroby 
(typowe choroby zwierz�t i choroby odzwierz�ce przenoszone na ludzi), 
humanitarne traktowanie zwierz�t, coraz wi�ksze zaawansowanie biotechnologii 
oraz ocena i minimalizacja wpływu produkcji zwierz�cej na �rodowisko. Kolejnym 
obszarem, który wymaga dalszych prac, jest zakres i ramy wymiany zasobów 
genetycznych zwierz�t pomi�dzy krajami. Przy opracowywaniu strategii nale�y 
bra	 pod uwag� rosn�ce znaczenie praw własno�ci intelektualnej w sektorze, 
potrzeb� uczciwego i sprawiedliwego podziału korzy�ci, prawa społeczno�ci 
tubylczych i lokalnych, szczególnie ludów pasterskich oraz rol� systemów ich  
tradycyjnej wiedzy. 

41 Rosn�ce zapotrzebowanie na produkcj� zwierz�c� w krajach rozwijaj�cych si�
wywołuje szybkie zmiany strukturalne w sektorze produkcji zwierz�cej. Bez 
wła�ciwego zarz�dzania, w tym planowania przestrzennego w sytuacji, gdy miasta 
zajmuj� dawne tereny rolne, zarówno ludzkie zdrowie jak i zrównowa�one 
prowadzenie produkcji mog� by	 powa�nie zagro�one. Strategie społeczne 
i ekonomiczne powinny zapewnia	 równo�	 społeczno�ci wiejskich podlegaj�cych 
transformacjom, tak by mogły one w zrównowa�ony sposób rozwija	 zdolno�ci 
produkcyjne pozwalaj�ce na dostarczanie coraz wi�kszych ilo�ci towarów i coraz 
lepszej jako�ci usług rozwijaj�cym si� gospodarkom oraz spełnia	 rosn�ce 
zapotrzebowanie konsumentów. W okresie szybkich zmian i post�puj�cej 
prywatyzacji w planowaniu krajowym konieczne b�dzie zapewnienie w długiej 
pespektywie czasowej dóbr publicznych, takich jak zdrowie publiczne, utrzymanie 
bioró�norodno�ci oraz zapewnienie czystego powietrza i wystarczaj�cych zasobów 
wody. St�d te�, konieczne b�d� kompromisy pomi�dzy poszczególnymi celami 
rozwoju kraju. Zarz�dzanie zasobami genetycznymi zwierz�t musi by	
zrównowa�one z innymi celami, a sektorowi potrzeba strategii krótko- 
i długookresowych w ramach szerszego planowania działa� mi�dzysektorowych. 

42 W krajach rozwijaj�cych si� brak wyszkolonego personelu, zarówno pod wzgl�dem 
liczby jak i umiej�tno�ci w zakresie u�ytkowania zasobów genetycznych zwierz�t 
w okresie szybkich zmian społeczno-ekonomicznych, jest główn� przeszkod� dla 
opracowywania i wdra�ania strategii, programów i projektów dotycz�cych zasobów 
genetycznych zwierz�t. Edukacja i szkolenia s� niezb�dne do zbudowania trwałego 
potencjału we wszystkich obszarach priorytetowych. 

43 Nale�y zintensyfikowa	 badania na poziomie krajowym i mi�dzynarodowym 
dotycz�ce wszystkich aspektów u�ytkowania zasobów genetycznych zwierz�t. 
W tym kontek�cie decyduj�ca jest rola NARS (Narodowych Systemów Badawczych 
w Rolnictwie) i wspieraj�cego je systemu CGIAR (Grupa Konsultacyjna 
Mi�dzynarodowych Bada� Rolniczych). 

44 Stawienie czoła tym powa�nym wyzwaniom b�dzie wymaga	 rozwoju potencjału 
wiedzy i umiej�tno�ci. W wielu krajach rozwijaj�cych si� brak kadr i funduszy jest 
główn� przeszkod� dla rozwoju odpowiednich instytucji oraz planowania 
i wdra�ania strategicznego podej�cia do u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów 
genetycznych zwierz�t. Z tego powodu, aby zapewni	 zrównowa�one u�ytkowanie, 
rozwój i ochron� swoich zasobów genetycznych zwierz�t, wiele krajów b�dzie 
musiało zwróci	 szczególn� uwag� na powołanie i rozwijanie odpowiednich 
instytucji, przyj�cie i wdro�enie odpowiednich strategii i efektywnych regulacji 
prawnych oraz  budowanie niezb�dnych zasobów kadrowych. 
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45 Krajowe O�rodki Koordynacyjne ds. zasobów genetycznych zwierz�t – 
ustanowione w kontek�cie �wiatowej Strategii – s� kluczowym elementem 
instytucjonalnym, poprzez który tworzy si� i utrzymuje kontakty mi�dzy osobami 
i instytucjami uczestnicz�cymi w tych działaniach. Wi�kszo�	 krajów zorganizowało 
Krajowy O�rodek Koordynacyjny ds. zasobów genetycznych zwierz�t. Powa�ne 
ograniczenia ludzkie i finansowe utrudniały ich powstanie i nadal zagra�aj� ich 
ci�gło�ci. Potrzebna jest współpraca mi�dzy krajami przy organizowaniu 
Regionalnych O�rodków Koordynacyjnych i rozwoju networków regionalnych. 

46 Networki maj� du�e znaczenie, gdy� ł�cz� zainteresowane podmioty i wspieraj�
rozwój instytucjonalny i budowanie potencjału. W niektórych krajach, gdzie s�
dobrze rozwini�te, wykorzystuj� wsparcie aktywnych organizacji pozarz�dowych, 
np. stowarzysze� hodowców, które opracowuj�, planuj� i realizuj� programy i plany 
działa� dotycz�ce zasobów genetycznych zwierz�t. 

47  Oprócz rozwijania krajowego potencjału w zakresie planowania, nale�y zwi�ksza	
�wiadomo�	 społeczn� i wiedz� na temat znaczenia zasobów genetycznych 
zwierz�t, aby promowa	 inwestycje w rozwój krajowych zasobów genetycznych 
zwierz�t. Dotychczas, w wielu przypadkach rozwój produkcji zwierz�cej polegał na 
u�yciu ras egzotycznych a nie na doskonaleniu i ochronie ras lokalnych. 
Konsumenci b�d� musieli zrozumie	, �e lepiej wspiera	 wysiłki na rzecz ochrony 
i  u�ytkowania lokalnych ras ni� polega	 przede wszystkim na rasach 
transgranicznych. W wielu krajach rozwini�tych obecno�	 na rynku 
wysokowarto�ciowych produktów, pochodz�cych od konkretnych ras, przyczynia 
si� do utrzymania ró�norodno�ci zwierz�t. To�samo�	 kulturowa w krajach 
rozwijaj�cych si�, cz�sto wyra�ana poprzez preferencje �ywno�ciowe, mo�e 
stanowi	 podstaw� rosn�cej �wiadomo�ci przekonania o warto�ci ró�nych ras oraz 
gwarantowa	 rozwój gospodarczy w długiej perspektywie czasowej, który dotyczy	
b�dzie tak�e drobnych gospodarstw i marginalizowanych obecnie społeczno�ci. 

48  Budowanie �wiadomo�ci na poziomie mi�dzynarodowym b�dzie kluczowe dla 
zdobycia społecznego poparcia i mi�dzynarodowej współpracy dla realizacji 
�wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t. 

Cel długoterminowy 
Przyj�cie horyzontalnych strategii politycznych i regulacji prawnych, budowa silnego 
potencjału instytucjonalnego i zasobów ludzkich dla osi�gni�cia skutecznego planowania 
�rednio- i długookresowego w rozwoju sektora produkcji zwierz�cej, a tak�e realizacja 
krajowych programów dotycz�cych długookresowego zrównowa�onego u�ytkowania, 
rozwoju i ochrony zasobów genetycznych zwierz�t. 

Strategiczny  Priorytet  12 Utworzenie  lub  wzmocnienie instytucji krajowych, w tym Krajowych 
O�rodków Koordynacyjnych, dla planowania i realizacji działa� zwi�zanych 
z  zasobami genetycznymi zwierz�t,  dla rozwoju sektora produkcji zwierz�cej 

Uzasadnienie 
W sektorze produkcji zwierz�cej pojawiaj� si� coraz bardziej zło�one problemy 
wymagaj�ce równowa�enia interesów szeregu zainteresowanych podmiotów oraz 
aktywnej promocji dóbr publicznych, które w innym wypadku mog� przesta	 by	
wytwarzane w okresie szybkich i niekontrolowanych zmian. Kwestie konsumenckie, 
zdrowie ludzi, wykorzystanie nowych biotechnologii, jak równie� przestrzenne 
planowanie produkcji zwierz�cej w kontek�cie obszarów chronionych i rozwoju miast, 
nale�y w pełni zintegrowa	 z planami rozwoju kraju. 

Działania 
1 Analiza krajowego potencjału instytucjonalnego na rzecz planowania rozwoju 

produkcji zwierz�cej. 

STRATEGICZNE  PRIORYTETY 



28

�WIATOWY PLAN DZIAŁA	 NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ
T 

2 Utworzenie lub wzmocnienie w pełni funkcjonalnych Krajowych O�rodków 
Koordynacyjnych ds. zasobów genetycznych zwierz�t. 

3 Rozwini�cie �cisłej krajowej koordynacji mi�dzy Krajowym O�rodkiem 
Koordynacyjnym a zainteresowanymi podmiotami zwi�zanymi z zasobami 
genetycznymi zwierz�t, takimi jak firmy produkuj�ce materiał hodowlany, agencje 
rz�dowe, organizacje społeczne, networki i słu�by doradcze. 

4 Opracowanie i wdro�enie narz�dzi interwencyjnych, tam gdzie stosowne, dzi�ki 
którym krajowi plani�ci b�d� mogli kształtowa	 przyszły rozwój sektora produkcji 
zwierz�cej zgodnie z krajowymi priorytetami, m.in. w odniesieniu do u�ytkowania 
zasobów genetycznych zwierz�t i wpływu systemów produkcji zwierz�cej na 
�rodowisko. 

5 Wspieranie koordynacji i synergii pomi�dzy odpowiednimi słu�bami administracji 
pa�stwowej odpowiedzialnymi za ró�ne aspekty planowania, w obr�bie 
ministerstw i pomi�dzy nimi, jak równie� mi�dzy zainteresowanymi podmiotami 
oraz zapewnienie ich udziału w tym procesie. 

Strategiczny  Priorytet  13 Utworzenie lub wzmocnienie krajowych o�rodków edukacyjnych 
i  badawczych 

Uzasadnienie
Badania naukowe i edukacja we wszystkich obszarach u�ytkowania zasobów 
genetycznych zwierz�t wymagaj� wzmocnienia. Stworzenie, wzmacnianie i utrzymanie 
jednostek badawczych i edukacyjnych jest kluczem do zbudowania krajowego potencjału 
dla planowania i realizowania działa� priorytetowych dotycz�cych charakteryzacji, 
inwentaryzacji oraz monitoringu zagro�e� i trendów; zrównowa�onego u�ytkowania 
i rozwoju; oraz ochrony zasobów genetycznych zwierz�t. 
  
Działania
1 Okre�lenie krótko-, �rednio i długookresowych potrzeb w zakresie bada�

i  edukacji oraz działania na rzecz stworzenia odpowiedniej kadry ekspertów, 
w  kraju lub poprzez szkolenia mi�dzynarodowe. 

2 Analiza krajowych mo�liwo�ci badawczych i edukacyjnych w okre�lonych 
dziedzinach oraz ustalenie celów szkoleniowych na rzecz utworzenia krajowej 
bazy kadrowej. 

3 Utworzenie lub wzmocnienie, we współpracy z innymi krajami, tam gdzie 
stosowne, odpowiednich instytucji badawczych, szkoleniowych i doradczych, 
w tym krajowych i regionalnych systemów bada� rolniczych, wspieraj�cych 
wysiłki na rzecz charakteryzacji, inwentaryzacji i monitoringu trendów 
i  zwi�zanych z nimi zagro�e�, zrównowa�onego u�ytkowania i rozwoju oraz 
ochrony zasobów genetycznych zwierz�t. 

4 Analiza krajowych potrzeb edukacyjnych hodowców zwierz�t przy poszanowaniu 
tradycyjnej wiedzy i miejscowych zwyczajów. 

Strategiczny  Priorytet  14 Wzmocnienie krajowego potencjału kadrowego w zakresie charakteryzacji, 
inwentaryzacji oraz monitoringu trendów i zwi�zanych z nimi zagro�e�, na 
rzecz zrównowa�onego u�ytkowania i rozwoju oraz ochrony zasobów 
genetycznych zwierz�t 

Uzasadnienie 
W wielu krajach niewystarczaj�ce s� kompetencje kadr w zakresie: 
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• podejmowania systematycznej charakteryzacji, inwentaryzacji oraz monitoringu 

trendów i zwi�zanych z nimi zagro�e�, stanowi�cych podstaw� podejmowanych 
strategicznych decyzji; 

• strategicznego planowania, rozwoju i wdra�ania regulacji prawnych oraz strategii 
i programów na rzecz zrównowa�onego u�ytkowania i rozwoju; 

• strategicznego planowania, rozwoju i wdra�ania strategii i programów na rzecz 
ochrony zasobów genetycznych zwierz�t in situ i ex situ. 

St�d te�, korzystne byłyby szkolenia, jak równie� wymiana informacji i do�wiadcze�
w obr�bie krajów i regionów oraz pomi�dzy nimi w tym zakresie. 

Działania 
1 Utworzenie lub wzmocnienie programów szkole� i transferu technologii oraz 

systemów informacyjnych na rzecz inwentaryzacji, charakteryzacji, a tak�e 
monitoringu trendów oraz zwi�zanych z nimi zagro�e�; zrównowa�onego 
u�ytkowania i rozwoju; a tak�e ochrony, szczególnie w krajach rozwijaj�cych si�
i w krajach o gospodarkach w okresie transformacji. 

2 Utworzenie lub wzmocnienie współpracuj�cych ze sob� sieci naukowców, 
hodowców i organizacji społecznych, a tak�e innych podmiotów publicznych 
i prywatnych, w obr�bie krajów i pomi�dzy nimi, na rzecz wymiany informacji 
i wiedzy dotycz�cej zrównowa�onego u�ytkowania, hodowli i ochrony zasobów 
genetycznych zwierz�t. 

3 Utworzenie lub wzmocnienie organizacji opartych o społeczno�ci lokalne, 
networków i inicjatyw na rzecz zrównowa�onego u�ytkowania, hodowli i ochrony. 

Strategiczny  Priorytet  15 Utworzenie lub wzmocnienie mi�dzynarodowej wymiany informacji, bada�
i  edukacji 

Uzasadnienie 
Mi�dzynarodowe instytucje badawcze i edukacyjne o ustalonej pozycji, równie� te 
nale��ce do systemu CGIAR, działaj� dla dobra publicznego poprzez prowadzenie 
bada� i budowanie potencjału, jak równie� poprzez systemy informacyjne maj�ce 
znaczenie dla zasobów genetycznych zwierz�t. FAO, poprzez programy techniczne, 
bierze aktywny udział w tych działaniach. 

Działania
1 Stworzenie lub wzmocnienie mi�dzynarodowych programów badawczych 

i edukacyjnych, w szczególno�ci jako wsparcie dla krajów rozwijaj�cych si�
i krajów o gospodarkach w okresie transformacji, dla lepszego wykorzystania 
i rozwoju zasobów genetycznych zwierz�t. 

2 Dalszy rozwój systemu informacyjnego FAO DAD-IS (Domestic Animal Diversity 
Information System) jako narz�dzia globalnej komunikacji i wymiany informacji 
w zakresie zasobów genetycznych zwierz�t. 

3 Opracowanie metod raportowania o stanie i trendach dotycz�cych zasobów 
genetycznych zwierz�t, które mog� by	 przydatne w składaniu sprawozda� na 
innych forach mi�dzynarodowych, co ograniczy wysiłki na rzecz raportowania. 

4 Stworzenie i wzmocnienie rozwoju krajowych baz danych umo�liwiaj�cych 
wymian� informacji pomi�dzy krajami. 

STRATEGICZNE  PRIORYTETY 
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Strategiczny Priorytet 16 Wzmocnienie mi�dzynarodowej współpracy zwi�kszaj�ce potencjał krajów 
rozwijaj�cych si� i krajów o gospodarkach w okresie transformacji, dla: 
• charakteryzacji, inwentaryzacji oraz monitoringu trendów i zwi�zanych 

z nimi zagro�e�, 
• zrównowa�onego u�ytkowania i rozwoju,
• ochrony zasobów genetycznych zwierz�t. 

Uzasadnienie 
Istniej� znacz�ce ró�nice w obr�bie regionów i pomi�dzy nimi, dotycz�ce krajowego 
potencjału kadrowego, instytucjonalnego, technologicznego i badawczego do 
podejmowania działa� na rzecz inwentaryzacji, charakteryzacji oraz monitoringu trendów 
i zwi�zanych z nimi zagro�e�; zrównowa�onego u�ytkowania i rozwoju; oraz ochrony 
zasobów genetycznych zwierz�t, zarówno in situ jak i ex situ. Kraje rozwijaj�ce si� i kraje 
o gospodarkach w okresie transformacji odnios� du�e korzy�ci z wymiany informacji 
i współpracy z krajami maj�cymi wzgl�dn� przewag� w rozwoju tych obszarów. 
Działania mi�dzynarodowe potrzebne s� szczególnie w przypadku ras zagro�onych 
i transgranicznych, które mog� posiada	 w�sk� baz� genetyczn�. 

Działania 
1 Ustanowienie lub wzmocnienie współpracy technicznej, stworzenie mo�liwo�ci 

transferu technologii i wymiany do�wiadcze� oraz zwi�kszenie mo�liwo�ci 
edukacyjnych pomi�dzy krajami, bior�c pod uwag� szczególny interes krajów 
rozwijaj�cych si� i krajów o gospodarkach w okresie transformacji. 

2 Ustanowienie lub wzmocnienie współpracy mi�dzynarodowej na rzecz 
charakteryzacji, u�ytkowania, rozwoju i ochrony ras transgranicznych. 

Strategiczny  Priorytet  17 Stworzenie Regionalnych O�rodków Koordynacyjnych i wzmocnienie sieci 
mi�dzynarodowych 

Uzasadnienie 
Zarz�dzanie rasami i populacjami transgranicznymi, jak równie� okre�lone regionalne 
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, kulturowe i �rodowiskowe, uzasadniaj�
koordynacj� i współprac� na poziomie regionalnym. Inwestowanie we wspólne działania 
(np. tworzenie banków genów) cz�sto mo�e by	 bardziej efektywne i skuteczne ni�
duplikowanie nakładaj�cych si� na siebie działa� krajowych. 

Działania 
1 Wsparcie dla tworzenia z inicjatywy krajów członkowskich Regionalnych 

O�rodków Koordynacyjnych ds. zasobów genetycznych zwierz�t, tam gdzie jest 
to stosowne. 

2 Stworzenie lub wzmocnienie i utrzymywanie sieci regionalnych, w tym 
regionalnych baz danych, je�eli jest taka potrzeba, dla u�ytkowania, rozwoju 
i ochrony zasobów genetycznych zwierz�t. 

3 Powi�zanie regionalnych działa� dotycz�cych zasobów genetycznych zwierz�t 
z organizacjami regionalnymi. 

4 Utrzymanie i wzmocnienie �wiatowego O�rodka Koordynacyjnego FAO 
wspieraj�cego rozwijanie kontaktów współpracy mi�dzynarodowej. 

�WIATOWY PLAN DZIAŁA	 NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZ
T 
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Cz��� II
Strategiczny   Priorytet  18 Podnoszenie narodowej �wiadomo�ci dotycz�cej roli i warto�ci zasobów 

genetycznych  zwierz�t 

Uzasadnienie 
W obr�bie sektora produkcji zwierz�cej i w innych sektorach wpływaj�cych na sektor 
produkcji zwierz�cej, wł�czaj�c szeroko rozumian� polityk� pa�stwa w zakresie ochrony 
�rodowiska i rozwoju rolnictwa, istnieje znaczna potrzeba podnoszenia �wiadomo�ci 
dotycz�cej znaczenia i warto�ci zasobów genetycznych zwierz�t. Dotyczy to 
szczególnych cech, produktów i usług pochodz�cych od lokalnych ras oraz czynników 
wpływaj�cych na ich zachowanie i wykorzystanie. Takie budowanie �wiadomo�ci  
narodowej powinno akcentowa	 szczególne cechy sektora produkcji zwierz�cej, maj�c 
na celu zdobycie poparcia dla inicjatyw społecznych i prywatnych na rzecz 
zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów genetycznych zwierz�t. 

Działania
1. Zapewnienie skutecznej informacji, ukierunkowanej na okre�lone grupy 

odbiorców, poprzez media, wydarzenia publiczne i inne działania maj�ce na celu 
podniesienie �wiadomo�ci dotycz�cej znaczenia i warto�ci zasobów 
genetycznych zwierz�t. W działaniach tych nale�y zwraca	 uwag� na specyficzne 
cechy zasobów genetycznych zwierz�t i wynikaj�ce z nich szczególne potrzeby 
dotycz�ce ich zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony, m.in. roli 
i potrzeb społeczno�ci pasterskich i wszystkich dotycz�cych ich praw, które mog�
istnie	 na poziomie krajowym. Docelowi odbiorcy to decydenci, wszystkie 
najwa�niejsze podmioty w obr�bie sektora produkcji zwierz�cej i sektorów 
pokrewnych oraz ogół społecze�stwa. 

Strategiczny  Priorytet  19 Podnoszenie regionalnej i mi�dzynarodowej �wiadomo�ci dotycz�cej roli 
i  warto�ci  zasobów  genetycznych  zwierz�t 

Uzasadnienie 
Istnieje potrzeba podnoszenia �wiadomo�ci, m.in. w instytucjach i na forach zajmuj�cych 
si� �rodowiskiem, rolnictwem i rozwojem, a tak�e w�ród pozostałych grup interesów, 
takich jak instytucje finansuj�ce oraz ogół społecze�stwa, dotycz�cej znaczenia 
i warto�ci zasobów genetycznych zwierz�t, ich specyficznych cech i wynikaj�cych z nich 
potrzeb dotycz�cych zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony. 

Działania
1 Wspieranie regionalnych i mi�dzynarodowych kampanii na rzecz podniesienia 

�wiadomo�ci i wiedzy na temat stanu zasobów genetycznych zwierz�t dla 
wy�ywienia i rolnictwa.  Wysiłki na rzecz uzyskania szerokiego poparcia na 
szczeblu rz�dowym i instytucjonalnym, jak równie� w�ród ogółu społecze�stwa. 

Strategiczny  Priorytet  20 Przegl�d i opracowanie krajowych strategii i regulacji prawnych na rzecz 
zasobów  genetycznych  zwierz�t 

Uzasadnienie 
Szereg strategii i instrumentów prawnych ma bezpo�redni lub po�redni wpływ na 
u�ytkowanie, rozwój i ochron� zasobów genetycznych zwierz�t. Maj� one cz�sto ró�ne 
cele, takie jak rozwój gospodarczy, ochrona �rodowiska, zdrowotno�	 zwierz�t, 
bezpiecze�stwo �ywno�ciowe, ochrona konsumentów, prawa własno�ci intelektualnej, 
ochrona zasobów genetycznych oraz dost�p i sprawiedliwy podział korzy�ci 
wynikaj�cych z u�ytkowania zasobów genetycznych zwierz�t. Potrzebna jest wi�ksza 
spójno�	 pomi�dzy tymi instrumentami i strategiami, bez nara�ania na szwank ich 
indywidualnych celów czy te� nadrz�dnego celu, jakim jest bezpiecze�stwo 
�ywno�ciowe, uwzgl�dniaj�c specyficzne cechy zasobów genetycznych zwierz�t 

STRATEGICZNE  PRIORYTETY 
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wymagaj�ce specyficznych rozwi�za�. Nale�y wzi�	 pod uwag� tak�e mechanizmy 
dost�pu do zasobów i podziału korzy�ci wynikaj�cych z ich u�ytkowania. 

Działania
1 Okresowy przegl�d istniej�cych krajowych strategii i regulacji prawnych, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na rozpoznanie ewentualnego ich wpływu na 
u�ytkowanie, rozwój i ochron� zasobów genetycznych zwierz�t, zwłaszcza pod 
wzgl�dem udziału i potrzeb lokalnych społeczno�ci utrzymuj�cych zwierz�ta. 

2 Rozwa�enie sposobów zaj�cia si� wszelkimi elementami zidentyfikowanymi 
podczas przegl�du strategii i regulacji prawnych. Mo�liwe narz�dzia obejmuj�
zmiany strategii lub ustawodawstwa wzgl�dnie ich modyfikacj� na poziomie 
wdra�ania, bior�c pod uwag� potrzeb� zrównowa�enia celów poszczególnych 
instrumentów prawnych i strategii oraz interesy ró�nych podmiotów. 

3 Rozwijanie spójno�ci prawa krajowego i strategii dotycz�cych zasobów 
genetycznych zwierz�t z odpowiednimi umowami mi�dzynarodowymi, tam gdzie 
to stosowne. 

4 Uwzgl�dnianie odpowiednich wyników bada� przy opracowywaniu krajowych 
strategii i regulacji prawnych dotycz�cych zasobów genetycznych zwierz�t. 

Strategiczny  Priorytet  21 Przegl�d i opracowanie mi�dzynarodowych strategii i regulacji prawnych na 
rzecz  zasobów  genetycznych  zwierz�t 

Uzasadnienie 
Prawa i porozumienia mi�dzynarodowe mog� bezpo�rednio lub po�rednio wpływa	 na 
u�ytkowanie zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa. Główne 
strategie i regulacje prawne wpływaj�ce na rozwój sektora zasobów genetycznych 
zwierz�t s� cz�sto ogólnikowe i dotycz� takich kwestii, jak rozwój gospodarczy, normy 
handlowe, ochrona �rodowiska, bezpiecze�stwo �ywno�ciowe, dost�p i podział korzy�ci 
oraz prawo własno�ci intelektualnej. Sektorowe umowy mi�dzynarodowe obejmuj�
standardy zdrowia zwierz�t i normy �ywno�ciowe dotycz�ce produktów pochodzenia 
zwierz�cego. Nale�y dopilnowa	, by instrumenty mi�dzynarodowe, których kraje s�
stronami, wpływaj�ce na mo�liwo�	 obrotu, u�ytkowania i ochrony zasobów genetycznych 
zwierz�t oraz handel produktami pochodzenia zwierz�cego, wzajemnie si� wspierały 
i uzupełniały. 

Działania
1 Przegl�d istniej�cych umów mi�dzynarodowych wpływaj�cych na u�ytkowanie, 

rozwój i ochron� zasobów genetycznych zwierz�t, tak by polityka 
mi�dzynarodowa i regulacje prawne uwzgl�dniały szczególne znaczenie 
zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa, dla bezpiecze�stwa 
�ywno�ciowego; charakterystyczne cechy tych zasobów wymagaj�ce 
szczególnych rozwi�za�; znaczenie nauki i innowacji, potrzeby zrównowa�enia 
celów istniej�cych porozumie� mi�dzynarodowych, jak równie� potrzeby 
regionów, krajów i ró�nych zainteresowanych stron, w tym hodowców zwierz�t. 

2 Analiza konsekwencji i wpływu istniej�cych porozumie� mi�dzynarodowych oraz 
zmian zachodz�cych w prawie mi�dzynarodowym dotycz�cym dost�pu do 
zasobów i dzielenia si� korzy�ciami, wynikaj�cymi z ich u�ytkowania, na 
podmioty zainteresowane zasobami genetycznymi zwierz�t, w szczególno�ci 
hodowców zwierz�t. 
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Strategiczny  Priorytet  22 Koordynacja działa� Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wy�ywienia 

i  Rolnictwa w zakresie kształtowania polityki dotycz�cej zasobów 
genetycznych  zwierz�t  z  innymi  forami  mi�dzynarodowymi 

Uzasadnienie 
Komisja ds. Zasobów Genetycznych dla Wy�ywienia i Rolnictwa jest stałym 
mi�dzyrz�dowym forum FAO, na którym kraje omawiaj� polityk� oraz kwestie sektorowe 
i mi�dzysektorowe dotycz�ce ochrony i zrównowa�onego u�ytkowania zasobów 
genetycznych dla wy�ywienia i rolnictwa. Inne mi�dzynarodowe organizacje i fora 
regularnie omawiaj� problemy i opracowuj� działania dotycz�ce polityki i narz�dzi 
legislacyjnych, które bezpo�rednio lub po�rednio wpływaj� na u�ytkowanie zasobów 
genetycznych zwierz�t, na role i interesy ró�nych podmiotów w sektorze produkcji 
zwierz�cej. Niektóre z tych forów to CBD, WIPO, WTO, OIE i Codex Alimentarius. 
Istnieje potrzeba zwi�kszenia synergii i harmonii pomi�dzy tymi procesami. 

Działania
1 Rozwini�cie współpracy, wzmocnienie zaanga�owania oraz udziału organizacji 

i  forów mi�dzynarodowych we wspieraniu prac Komisji ds. Zasobów 
Genetycznych dla Wy�ywienia i Rolnictwa, dotycz�cych zasobów genetycznych 
zwierz�t. 

Strategiczny  Priorytet  23 Wzmocnienie wysiłków na rzecz mobilizacji zasobów, w tym zasobów 
finansowych, dla ochrony, zrównowa�onego u�ytkowania i rozwoju 
zasobów  genetycznych  zwierz�t 

Uzasadnienie 
Globalne wysiłki na rzecz pozyskania �rodków na ochron�, zrównowa�one u�ytkowanie 
i rozwój zasobów genetycznych zwierz�t, zarówno na poziomie krajowym, jak 
i mi�dzynarodowym, nie s� współmierne w stosunku do potrzeb. Sukces �wiatowego 
Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t b�dzie zale�e	 od mobilizacji 
zasobów finansowych oraz od zapewnienia spójnych ram dla wymiany informacji, 
dost�pu do technologii oraz ich transferu, a tak�e budowania szeroko rozumianego 
potencjału. 

Działania
1 Pomoc wszystkim zainteresowanym podmiotom w budowaniu potencjału, m.in. 

poprzez wymian� do�wiadcze�, umacnianie działa� naukowo-badawczych 
i edukacyjnych, zapewnienie mo�liwo�ci szkolenia, transferu technologii oraz 
�rodków finansowych na poziomie krajowym, regionalnym i mi�dzynarodowym 
(jak to opisano poni�ej w Cz��ci III). 

2 Opracowanie procesu wdra�ania �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t.

3 Wzmocnienie współpracy i koordynacji ochrony, zrównowa�onego u�ytkowania 
i rozwoju zasobów genetycznych zwierz�t na poziomie krajowym, regionalnym 
i mi�dzynarodowym, m.in. poprzez systemy banków genów ex situ dla ochrony 
przed sytuacjami kryzysowymi lub kl�skami �ywiołowymi. 

STRATEGICZNE  PRIORYTETY 
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Cz��	  III
Realizacja  i  finansowanie  �wiatowego 

Planu  Działa�  na  rzecz  Zasobów 
Genetycznych  Zwierz�t 

49  �wiatowy Plan Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t tworzy wa�ne 
i  efektywne ramy mi�dzynarodowe wspieraj�ce wysiłki na rzecz zrównowa�onego 
u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia 
i rolnictwa, wnosz�c wkład w działania na rzecz osi�gni�cia �wiatowego 
bezpiecze�stwa �ywno�ciowego i likwidacji ubóstwa. 

50 Działania na rzecz zasobów genetycznych zwierz�t dla wy�ywienia i rolnictwa 
finansowane s� obecnie przez rz�dy niektórych krajów i inne krajowe �ródła, 
równie� przez organizacje mi�dzynarodowe i bilateralne oraz ze �ródeł 
regionalnych. Wdra�anie �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t b�dzie jednak wymagało znacznych i dodatkowych 
�rodków finansowych, a tak�e długookresowego wsparcia na rzecz krajowych, 
regionalnych i mi�dzynarodowych programów i działa� priorytetowych, 
dotycz�cych zasobów genetycznych zwierz�t, pod warunkiem, �e bod�ce takie 
s� zgodne z odpowiednimi umowami mi�dzynarodowymi. Proces ten powinien 
stymulowa	 i wspiera	 udział rz�dów oraz wszystkich wa�nych podmiotów 
zainteresowanych u�ytkowaniem zwierz�t gospodarskich. Decyduj�ce znaczenie 
b�dzie miała współpraca regionalna i mi�dzynarodowa. 

51  Ogólny post�p we wdra�aniu �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t b�dzie oceniany przez rz�dy poszczególnych krajów 
i członków FAO poprzez Komisj� ds. Zasobów Genetycznych dla Wy�ywienia 
i  Rolnictwa. Aby spełnia	 t� funkcj�, Komisja b�dzie musiała zaj�	 si�
priorytetowymi obszarami �wiatowego Planu Działa
 w sposób zorganizowany 
i  ukierunkowany, w kontek�cie Wieloletniego Programu Pracy Komisji, bez 
umniejszania znaczenia krajowych priorytetów. 

52 Komisja ds. Zasobów Genetycznych dla Wy�ywienia i Rolnictwa powinna 
uzgodni	 procedury prezentacji raportów z post�pu prac, jak równie� kryteria 
i parametry oceny procesu wdra�ania �wiatowego Planu Działa
 na rzecz 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t. 

53 Konieczna b�dzie okresowa ocena stanu zasobów genetycznych zwierz�t 
i zwi�zanych z nimi trendów, szczególnie w �wietle du�ej liczby ras zagro�onych 
wygini�ciem w skali globalnej. Komisja ds. Zasobów Genetycznych dla 
Wy�ywienia i Rolnictwa powinna regularnie otrzymywa	 od poszczególnych 
krajów raporty o stanie i trendach dotycz�cych krajowych zasobów genetycznych 
zwierz�t i czynnikach wpływaj�cych na zmiany, co umo�liwi ocen� post�pu we 
wdra�aniu i dalsze rozwijanie krajowych systemów wczesnego ostrzegania 
i reagowania, dotycz�cych zasobów genetycznych zwierz�t. 

54 Konferencja wnosi do Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wy�ywienia 
i Rolnictwa o opracowanie Strategii Finansowania dla wdra�ania �wiatowego 
Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t. 

55 W �wietle informacji zawartych w raportach krajowych, dotycz�cych post�pu we 
wdra�aniu oraz statusu i trendów zasobów genetycznych zwierz�t, wnioski 
Komisji nale�y przedstawi	 zainteresowanym rz�dom i instytucjom 
mi�dzynarodowym dla wypełnienia luk, przywrócenia równowagi lub poprawy 
koordynacji oraz w celu rozwa�enia nowych inicjatyw lub działa�. 
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Cz��� III 
56 Główna odpowiedzialno�	 za realizacj� �wiatowego Planu Działa
 na rzecz 

Zasobów Genetycznych Zwierz�t spoczywa na rz�dach poszczególnych krajów. 
Uznaje si� potrzeb� skutecznie działaj�cych Krajowych O�rodków Koordynacyj-
nych ds. Zasobów Genetycznych Zwierz�t oraz znaczenie krajowych networków 
dla mobilizacji i wł�czenia zainteresowanych podmiotów do realizacji �wiatowego 
Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t. Ka�dy kraj ustala 
swoje własne priorytety w �wietle priorytetów uzgodnionych w �wiatowym Planie 
Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t. Tam, gdzie to stosowne, 
kraje okre�laj� swoje priorytety w ramach potrzeb dotycz�cych produkcji �yw-
no�ci i rozwoju rolnictwa, współpracuj�c z innymi krajami i organizacjami mi�dzy-
narodowymi.  

57 Mi�dzynarodowe networki zajmuj�ce si� zasobami genetycznymi zwierz�t nale�y 
wspiera	 i wzmacnia	 poprzez realizacj� �wiatowego Planu Działa
 na rzecz 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t, zauwa�aj�c wa�n� rol� Regionalnych 
O�rodków Koordynacyjnych i regionalnych networków w budowaniu partnerstwa 
we współpracy, w koordynacji regionalnych działa� na rzecz zasobów 
genetycznych zwierz�t, w pogł�bianiu wymiany informacji oraz współpracy 
technologicznej  oraz  w  szkoleniach i badaniach naukowych. 

58 Uznaje si� zasadnicz� rol� Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wy�ywienia 
i Rolnictwa we wspieraniu krajowych działa� na rzecz realizacji �wiatowego 
Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t, szczególnie we 
wspieraniu krajów rozwijaj�cych si� i krajów o gospodarkach w okresie 
transformacji, a zwłaszcza poprzez dalsze ułatwianie współpracy globalnej 
 regionalnej oraz networków, organizowanie posiedze� mi�dzyrz�dowych, 
utrzymanie i dalszy rozwój systemu informacyjnego DAD-IS, pozyskiwanie 
�rodków finansowych na rzecz zasobów genetycznych zwierz�t, koordynacj�
przygotowa� przyszłych raportów o stanie �wiatowych zasobów genetycznych 
zwierz�t i zwi�zanych z nimi trendów. 

59 Uznaje si� znaczenie rozwoju i transferu bezpiecznych dla �rodowiska technologii 
zwi�zanych z inwentaryzacj�, charakteryzacj�, zrównowa�onym u�ytkowaniem 
i ochron� zasobów genetycznych zwierz�t, a tak�e innych aspektów zwi�zanych 
z zarz�dzaniem tymi zasobami. Strategiczne Priorytety Działa
 podkre�laj�
potrzeb� rozwoju technologicznego i współpracy. Realizacja czterech Obszarów 
Priorytetowych wymaga wymiany informacji, zaanga�owania przy współpracy, 
a tak�e koordynacji działa� rz�dów, agencji mi�dzynarodowych, organizacji 
pozarz�dowych i innych podmiotów przy organizacji i prowadzeniu szkole�
i podejmowaniu inicjatyw badawczych na całym �wiecie. 

60 Istnieje potrzeba propagowania udzielania pomocy technicznej, szczególnie 
krajom rozwijaj�cym si� i krajom o gospodarkach w okresie transformacji, albo 
w ramach pomocy dwustronnej, albo poprzez wła�ciwe organizacje krajowe 
i mi�dzynarodowe, celem ułatwienia realizacji �wiatowego Planu Działa
 na 
rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t. Konieczne jest tak�e wspieranie 
transferu technologii zwi�zanej ze zrównowa�onym u�ytkowaniem, rozwojem 
i ochron� zasobów genetycznych zwierz�t, które nale�y udost�pnia	 zgodnie 
z wła�ciwymi zobowi�zaniami mi�dzynarodowymi i wła�ciwym prawem krajowym. 

61 Techniczne wytyczne i pomoc, a tak�e skoordynowane programy szkoleniowe 
przygotowane przez FAO, odegrały znacz�c� rol� we wzmo�eniu działa� na 
rzecz zasobów genetycznych zwierz�t. T� istotn� rol� nale�y kontynuowa	
w przyszło�ci, by pomóc wszystkim krajom we wdra�aniu �wiatowego Planu 
Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t. 

62 Pomimo wysiłków na rzecz zwi�kszenia �wiadomo�ci społecznej poprzez działa-
nia rz�dów poszczególnych krajów, organizacji i agencji mi�dzynarodowych, 
zasoby finansowe potrzebne do realizacji �wiatowego Planu Działa
 na rzecz 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t przez kraje rozwijaj�ce si� i kraje o gospodar-
kach w okresie transformacji s� niewystarczaj�ce. Co wi�cej, wahania w dost�p-
no�ci �rodków finansowych przeznaczanych dla krajów rozwijaj�cych si� i krajów 
o gospodarkach w okresie transformacji nie zapewniaj� ci�gło�ci działa� na rzecz 
zrównowa�onego u�ytkowania, rozwoju i ochrony zasobów genetycznych zwie-
rz�t dla wy�ywienia i rolnictwa. 
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63 Kraje powinny doło�y	 wszelkich stara� dla zapewnienia, wedle swoich własnych 
mo�liwo�ci, wsparcia dla realizacji krajowych priorytetów strategicznych, których 
zadaniem jest osi�gni�cie celów �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t. Kraje powinny wspiera	 realizacj� �wiatowego Planu 
Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t, w szczególno�ci poprzez 
działania krajowe i współprac� mi�dzynarodow�, celem zapewnienia spójnych 
ram dla wymiany informacji, dost�pu do technologii oraz ich transferu, a tak�e 
budowania potencjału. 

64 Nale�y wzmocni	 współprac� mi�dzynarodow� na rzecz realizacji �wiatowego 
Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t, w szczególno�ci dla 
wsparcia i uzupełnienia wysiłków podejmowanych przez kraje rozwijaj�ce si�
i kraje o gospodarkach w okresie transformacji. Nale�y zaprosi	 najwa�niejsze 
wielostronne i dwustronne instytucje odpowiedzialne za finansowanie i rozwój do 
analizy sposobów i mo�liwo�ci wspierania realizacji �wiatowego Planu Działa

na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t. Wszystkie kraje, szczególnie kraje 
rozwini�te, powinny doło�y	 wszelkich stara�, by pozyska	 na jego realizacj�
istniej�ce i dost�pne zasoby finansowe, m.in. ze �ródeł, które dotychczas nie 
finansowały działa� �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych 
Zwierz�t. 

65 FAO powinno, ze swej strony, zapewni	 odpowiednie wsparcie realizacji 
�wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t w ramach 
regularnego programu pracy. 

66 Ponadto, FAO powinno, wykorzystuj�c odpowiednie mi�dzynarodowe 
mechanizmy, fundusze i instytucje, stara	 si� o pozyskanie �rodków, które 
mogłyby przyczyni	 si� do realizacji �wiatowego Planu Działa
 na rzecz 
Zasobów Genetycznych Zwierz�t. W tym kontek�cie odpowiednim instrumentem 
b�dzie prezentacja �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych 
Zwierz�t w tych instytucjach, jak równie� regularne wzajemne raportowanie 
o działaniach podejmowanych w ramach strategicznych priorytetów �wiatowego 
Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t. 

67 Dla realizacji wy�ej wymienionych działa� rz�dy powinny podj�	 konieczne 
i odpowiednie kroki, przy wykorzystaniu odpowiednich mechanizmów 
mi�dzynarodowych, funduszy i instytucji, aby zapewni	 nale�ny priorytet 
i efektywn� alokacj� daj�cych si� przewidzie	 i uzgodnionych �rodków 
finansowych na rzecz wdra�ania działa� zawartych w strategicznych obszarach 
priorytetowych �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów Genetycznych 
Zwierz�t. 

68 Co wi�cej, rz�dy krajów rozwini�tych powinny przywi�zywa	 nale�n� uwag�
(wł�czaj�c w to finansowanie) do realizacji działa� zawartych w strategicznych 
obszarach priorytetowych �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t poprzez współprac� dwustronn�, regionaln�
i wielostronn�. Stopie�, w jakim kraje rozwijaj�ce si� b�d� skutecznie realizowa	
swoje zobowi�zania zawarte w �wiatowym Planie Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t, b�dzie zale�e	 od zapewnienia efektywnego 
finansowania. Rz�dy krajów rozwijaj�cych si� i krajów o gospodarkach w okresie 
transformacji powinny przykłada	 nale�yt� wag� do swoich własnych planów 
i programów budowania potencjału na rzecz zasobów genetycznych zwierz�t. 
Nale�y równie� zach�ca	 do podejmowania dobrowolnych zobowi�za�
finansowych, szczególnie ze strony sektora prywatnego i organizacji 
pozarz�dowych, na rzecz realizacji �wiatowego Planu Działa
 na rzecz Zasobów 
Genetycznych Zwierz�t. Mogłoby to wi�za	 si� z konieczno�ci� zało�enia przez 
FAO Rachunku Powierniczego. Nale�y zach�ca	 organizacje pozarz�dowe 
i sektor prywatny do udziału i wspierania realizacji �wiatowego Planu Działa
 na 
rzecz Zasobów Genetycznych Zwierz�t.








