Miło nam poinformować, iż w dniu 30 września 2016 roku udało się nam w całości zrealizować kolejne
przedsięwzięcie tym razem pod nazwą „Przywracanie starych ras zwierząt gospodarskich poprzez zakup
dwóch krów rasy polskiej-czerwonobiałej” w ramach którego udało się rozpocząć hodowlę krów rasy
polskiej-czerwonobiałej z znacznie obniżonym dolewem holsztyno-fryza na terenie Gminy Żabno.
W ramach tego zadania utworzono także nowe stado krów tej rasy. W trakcie realizacji inicjatywy
zakupiono do gospodarstwa rolnego położonego w Gminie Żabno (miejscowość Ilkowice) 2 sztuki krów rasy
polskiej czerwono-białej z programu ochrony zasobów genetycznych. W ramach inicjatywy zwiększono
szanse na przetrwanie banku genów krów w wyniku dostarczenia nowego materiału genetycznego,
odtworzenia i stabilizacji cech fenotypowych i genetycznych, obniżenia dolewu obcych ras w nowych
pokoleniach bydła. Została również zwiększona atrakcyjność środowiska naturalnego w wyniku
wprowadzenia bydła do krajobrazu przyrodniczego. Wypas bydła na łąkach zapewni odpowiednie warunki
do życia i rozmnażania się wielu gatunków roślin, owadów i zwierząt.

Dlaczego warto pomagać krowom starych ras zwierząt ?
Na skutek prowadzonego przez człowieka zwiększania wydajności mlecznej krów bydło polskie czerwonobiałe gwałtowanie zaczęło zanikać z krajobrazu wsi. Bydło tej rasy stanowi zaledwie 6% pogłowia bydła
w Polsce. Zachowanie genetycznej zmienności zwierząt gospodarskich wpływa na ograniczenie degradacji
środowiska naturalnego, zachowanie dobrych cech produkcyjnych wytworzonych w trudnych warunkach
środowiskowych. Zwierzęta zaliczone do rezerwy genetycznej stanowią bezcenny bank genów, których nie
można zmarnować – to duża bioróżnorodność, która może być w przyszłości wykorzystana. Bydło polskie
czerwono-białe jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwonobiałej. Celem programu ochrony zasobów genetycznych jest utrzymanie populacji krów rasy polskiej
czerwono-białej w typie kombinowanym przydatnych do użytkowania i utrzymania w trudnych warunkach
środowiskowych.

Ochrona środowiska dziś – to lepsza jakość życia jutro, dlatego też Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA
dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wspiera proekologiczne inicjatywy obywatelskie, tak jak np. zakup krów i przywracanie
starych ras zwierząt gospodarskich.
Inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie „GRUPA ODROLNIKA” z siedzibą i biurem: Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa
w ramach projektu pn. „Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu
tarnowskiego” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa nr 218/2015/Wn12/EE-il/D.
tel.: (14) 307 05 01 mobile: 608 42 46 60 e-mail: grupaodrolnika@wp.pl strona internetowa: www.grupa.odrolnika.pl
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