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Szanowny Panie Ministrze.
W nawiązaniu do spotkania w Ministerstwa Finansów w dniu 12.11.2019 zwołanego
w związku z wydarzeniami wokół zatrzymania w listopadzie na polsko - białoruskiej granicy
dziewięciu tygrysów, Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych z ogromną radością przyjęła informację o gotowości Ministerstwa do podjęcia jak naj szybszych działań zmierzających do utworzenia w Polsce Azylu dla zwierząt egzotycznych. Od momentu podpisania
przez Polskę konwencji CITES, dyrektorzy ogrodów wskazują na konieczność zbudowania
odpowiedniego ośrodka, który zapewniłby schronienie zwierzętom zatrzymanym przez służby
celne i konfiskowane z nielegalnych hodowli. Alarmujemy od lat o takiej potrzebie i braku
możliwości przyjmowania zwierząt przez polskie ogrody, co wynika z następujących faktów:
1. Braku miejsca zapewniającego zwierzętom o niejasnym statusie zdrowotnym izolację (wynikającą z przepisów sanitarnych) od stałych mieszkańców ogrodów.
2. Ogrody zoologiczne, działając jak specjalistyczne ośrodki hodowlane i edukacyjne rozmnażające ginące gatunki, aby być "żywym bankiem genów" i skutecznie brać udział
w skomplikowanym procesie ochrony zwierząt, działają wspólnie. W tym celu zrzeszają się
w większe organizacje i tworzą programy hodowlane dla rożnych grup zwierząt. Najważniejszą organizacją dla europejskich ogrodów zoologicznych jest EAZA - Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, które koordynuje prace hodowlane i wymaga od
stowarzyszonych ogrodów spełnienia określonych standardów. Jednym z fundamentalnych
wymogów członków EAZA jest posiadanie weterynaryjnego numeru zatwierdzenia, tzw. numeru BALAI, wynikającego z europejskiego prawa - Dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13
lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel
i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG - w skrócie zwanej Dyrektywą BALA!.

3. Numer ten nadawany jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii po ocenie, czy dana
jednostka spełnia wymogi załącznika "C" Dyrektywy BALAloraz jest wolna od chorób
z załączników "A" i "B". Dotyczy to zakładów, w których na stałe trzyma się lub hoduje
zwierzęta, a więc ogrodów zoologicznych, ośrodków hodowlanych i ośrodków naukowych.
Takie jednostki otrzymują wówczas status jednostek zatwierdzonych zgodnie z Dyrektywą
Rady. Ich aktualna lista zamieszczona jest na stronach internetowych Unii Europejskiej.
Wszystkie jednostki zatwierdzone są monitorowane przez urzędowego lekarza weterynarii
(kontrola min. raz w roku). Figurując na liście jednostek zatwierdzonych, ogrody zoologiczne
zrzeszone w EAZA, mogą wymieniać się zwierzętami realizując programy hodowlane bez
obaw o zdrowie swoich zwierząt. Tracąc numer zatwierdzenia automatycznie tracą możliwość wymiany zwierząt i prestiż w stowarzyszeniu EAZA.
Właśnie dlatego ogrody zoologiczne mają ograniczone możliwości przyjmowania pod
swój dach zwierząt z różnych interwencji o nieznanym stanie zdrowia, bo ratując jedno życie,
narażają inne - zwierząt mieszkających w danym zoo. Tylko odpowiednio duża przestrzeń
i możliwość oddzielenia od innych zwierząt żyjących w zoo, daje szansę na powodzenie akcji
ratunkowej: bezpieczne uratowanie zwierząt z interwencji i zachowanie swoich. Te ogrody,
które mają taką możliwość, mogą się zdecydować na przyjęcie zwierząt w imię ratowania ich
życia i zdrowia, ale muszą pamiętać o prawnych konsekwencjach takich działań.
Wynikająca z powyższego nieunikniona odmowa przyjmowania nieoczekiwanych i nieplanowanych transportów zwierząt stawia nasze ogrody w bardzo złym świetle
i wywołuje w opinii publicznej .ich negatywny i krzywdzący wizerunek.
Zrobimy wszystko, by pomóc w opracowaniu odpowiednich rozwiązań problemu, z którym
już wiele innych krajów europejskich się uporało. Nasze Stowarzyszenie skupia najlepszych
fachowców w dziedzinie dobrostanu zwierząt, aktów prawnych dotyczących zwierząt obcych
naszej faunie a także zagadnień weterynaryjnych.
Pragniemy nadmienić, że dwa ogrody zoologiczne /Warszawa i Zamość / dysponują
ośrodkami CITES oraz dla zwierząt z przemytu, jednak są one małe i nie rozwiązują powyższego problemu.
Bardzo prosimy o możliwość uczestniczenia reprezentujących nas specjalistów z polskich ogrodów zoologicznych w spotkaniach roboczych, organizowanych przez Administrację Rządową, wspólne opracowanie projektu inwestycji i pełną współpracę z naszym Stowarzyszeniem, dysponującym profesjonalną wiedza i gotowym do wszelkiej pomocy i zaangażowania.

Z wyrazami szacunku.
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