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ich materiału genetycznego bez względu na wiek, 
stan zdrowia i w sposób zapewniający odpowied-
nią zmienność genetyczną i liczebność populacji 
na poziomie wyższym niż pozwalają na to me-
tody in situ. Najistotniejsza wydaje się jednak 
możliwość korzystania z niepowtarzalnych i uni-
katowych zasobów genetycznych wielu pokoleń 
zwierząt na długo po śmierci dawców.

Dlatego też w 2014 r. w obrębie Instytutu 
Zootechniki PIB został utworzony Krajowy Bank 
Materiałów Biologicznych, którego zadaniem jest 
gromadzenie i przechowywanie materiału biolo-
gicznego w postaci nasienia, zarodków i oocytów 
celem ochrony bioróżnorodności krajowej ho-
dowli (Sikora i Wieczorek, 2017). Do tego nie-
zbędne są odpowiednie warunki do pozyskiwania 
i przechowywania zabezpieczonego materiału.

O ile z punktu widzenia ochrony środo-
wiska, ekonomii czy możliwości technicznych 
długotrwałe przechowywanie i wykorzystywa-
nie po wielu latach tego materiału genetycznego 
gatunków i ras ginących zwierząt jest niezbędne 
i nie stanowi problemu, o tyle z punktu widzenia 
ochrony sanitarnej istnieje szereg istotnych wąt-
pliwości i ograniczeń (Litwińczuk, 2011).

Problem stanowi materiał pełnowarto-
ściowy po względem biologicznym, ale nieodpo-
wiedni pod względem sanitarnym. Za taki uznaje 

W                  edług danych Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) 

z 5416 gatunków ssaków 1101 uznano za zagro-
żone i wpisano do rejestru czerwonej księgi (Ba-
illie i in., 2004). Część z nich objęto programami 
ochronnymi zasobów genetycznych zwierząt, 
które na terenie naszego kraju są koordynowa-
ne przez Instytut Zootechniki PIB. Dotyczą one 
ochrony gatunków i ras zwierząt hodowlanych, 
między innymi bydła, świń, koni, owiec i kóz. 
Wśród nich chronione są 4 rasy bydła, 3 rasy 
świń, 7 ras koni, 15 ras owiec i jedna rasa kóz. 
Programy te obejmują ochronę zwierząt w środo-
wisku naturalnym, z ograniczonym i częściowo 
kontrolowanym wykorzystaniem metod hodow-
lanych zabezpieczających liczebność zwierząt na 
poziomie zapewniającym minimalną zmienność 
genetyczną populacji i możliwość adaptacji do 
zmiennych warunków środowiska. Działania ta-
kie są określane jako ochrona metodami in situ.

Dodatkowo, w ostatnim czasie wprowa-
dzono programy ochronne w oparciu o w pełni 
kontrolowane metody hodowlane i biotechno-
logiczne określane jako metody ex situ (ERFP, 
2003, 2011). Polegają one na prowadzeniu od-
powiedniej selekcji zwierząt, w tym selekcji 
wstecznej, przemyślanym doborze par rodziciel-
skich, gromadzeniu i swobodnym wykorzystaniu 
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określają ogólnie wytyczne ERFP (tab. 1) (ERFP, 
2003; FAO, 2010; ERFP, 2011).

Szczegółowe zasady i warunki pozyski-
wania, „obróbki” i przechowywania materiału 
genetycznego oraz wymogi zdrowotne dawców 
materiału, które określają przepisy weterynaryjne 
w formie ustaw i rozporządzeń, podano w czę-
ści pierwszej publikacji (Wieczorek i in., 2017). 
Wymogi te odnoszą się także do wszystkich pro-
gramów ochrony zasobów genetycznych zwie-
rząt opartych o metody ex situ. Z uwagi na istotę 
i priorytety programów ochrony zasobów gene-
tycznych, szczególnie odwołujących się do me-
tod ex situ, nie zawsze udaje się w pełni zachować 
wysoki standard sanitarno-weterynaryjny. Elimi-
nacja zagrożenia epizootycznego i ograniczenie 
ryzyka sanitarnego jest zawsze bardzo istotne 
i priorytetowe. Z uwagi na specyfikę realizacji 
programów ochrony zasobów genetycznych zwie-
rząt, dotyczących niewielkich liczebnie populacji 
w obrębie ras czy odmian oraz duże rozdrobnie-
nie hodowli mogą zaistnieć sytuacje, w których 
ścisłe stosowanie się do rygorystycznych wymo-
gów w skali regionalnej lub pojedynczych ho-
dowców może być utrudnione. Należy także brać 
pod uwagę fakt, że programy ex situ i kriokon-
serwacja mają cele średnio- i długodystansowe, 
planowane na co najmniej kilkadziesiąt lat, a sa-
nitarno-weterynaryjne wymagania będą zmieniać 
się w krótkim czasie, np. w cyklu rocznym lub 
nieco dłuższym. W związku z tym, zgodnie z wy-
tycznymi FAO należy brać pod uwagę możliwość 
wykorzystania materiału genetycznego z krio-
banku o różnym statusie sanitarnym, włączając 
w to określenie stanu sanitarnego (zdrowotnego) 
dawcy (ERFP, 2003; FAO, 2010; ERFP, 2011). 
Brak możliwości spełnienia restrykcyjnych wy-
mogów sanitarno-weterynaryjnych przy realiza-
cji programów ochrony zasobów genetycznych 
zwierząt metodami ex situ jest zagadnieniem ak-
tualnym i często powtarzającym się we wszyst-
kich krajach UE i spoza Unii prowadzących takie 
programy. Opracowane wytyczne OIE dotyczące 
realizacji programów ochrony zasobów genetycz-
nych zwierząt w krajach UE zakładają możliwość 
wykorzystania również materiału genetycznego, 
którego status sanitarny nie do końca odpowiada 
obowiązującym przepisom. 

się nasienie, zarodki czy oocyty pobrane niezgod-
nie z obowiązującymi wymogami sanitarno-we-
terynaryjnymi. Może to być materiał nie pocho-
dzący z certyfikowanych centrów pozyskiwania 
materiału genetycznego, od zwierząt, u których 
wcześniej nie wykonano badań diagnostycznych, 
pobrany od zwierząt chorych, martwych lub o nie-
ustalonym statusie epizootycznym czy pochodzą-
cych z rejonów, w których występują choroby za-
kaźne. W takich sytuacjach materiał genetyczny 
jest pozyskiwany najczęściej od zwierząt w ich na-
turalnym środowisku, bez konieczności transportu 
dawców, a często też doraźnie po ich śmierci.

Zgodnie z wytycznymi OIE, dotyczą-
cymi ochrony zasobów genetycznych zwierząt, 
w takich sytuacjach dąży się do jak najszerszego 
określenia statusu epizootycznego dawców. Zale-
ca się razem z materiałem genetycznym pobiera-
nie próbek krwi jako zabezpieczenia materiału do 
diagnostycznych badań laboratoryjnych w kie-
runku identyfikacji i monitoringu chorób zakaź-
nych. Obligatoryjne jest także wykonanie badania 
pobranego materiału genetycznego (np. mikro-
biologiczne) oraz wiarygodne określenie statusu 
epizootycznego rejonu, w którym żyją zwierzęta 
(ERFP, 2003; FAO, 2010; ERFP, 2011). Dopiero 
na podstawie wyników tych badań możliwe jest 
wykorzystanie zabezpieczonego materiału.

Do momentu uzyskania wyników badań 
i dopuszczenia materiału do użycia pobrane prób-
ki powinny być zabezpieczone, przetransporto-
wane i przechowywane w osobnych pojemnikach 
dla każdego dawcy. Umożliwia to łatwą identy-
fikację, eliminację nieodpowiednich próbek oraz 
ochronę już pobranego materiału przed wtór-
nym zanieczyszczeniem pochodzącym z innych 
próbek. Przechowywanie powinno odbywać się 
w pomieszczeniach kwarantanny, w osobnych 
kontenerach dla każdej partii materiału, również 
w odniesieniu do materiału pobranego od tych 
samych dawców w różnym czasie. Po uzyskaniu 
pozytywnych wyników badań zabezpieczony ma-
teriał można przenosić do wspólnych kontenerów 
i do pomieszczeń przechowywania.

Zasady dotyczące pobierania materiału 
od zwierząt objętych programami zachowaw-
czymi dla każdego gatunku, rasy, materiału bio-
logicznego i w zależności od stanu sanitarnego 
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Tabela 1. Zasady dotyczące pobierania materiału od zwierząt objętych programami zachowawczymi
według wytycznych ERFP

Dla każdego gatunku, rasy, materiału biologicznego i w zależności od stanu sanitarnego należy określić:
Jak powstaje zbiór materiału genetycznego i jak się z nim postępuje;1. 
Jak powstaje i na jakich zasadach jest oparte przechowywanie (przepisy weterynaryjne, użytkowanie mate-2. 
riału, który podlega specjalnemu nadzorowi);
Ograniczenia w użytkowaniu.3. 

Ogólnie, warunki i sposób pozyskiwania materiału genetycznego oraz sposób przechowywania i zasady wy-
korzystania muszą być określone na podstawie przepisów weterynaryjnych i być z nimi zgodne. Istotne, aby 
materiał genetyczny przeznaczony do kriokonserwacji został poddany klasyfikacji pod kątem zgodności z prze-
pisami.
Można ustalić kilka kategorii:
1. Materiał, którego status sanitarny jest zgodny w wymogami weterynaryjnymi oraz wytycznymi i zalecenia-

mi OIE. Dla tej kategorii nie ma obecnie i nie będzie w przyszłości ograniczeń w użytkowaniu w krajach 
Unii Europejskiej oraz krajach spoza Unii Europejskiej na podstawie odpowiednich porozumień UE z kra-
jami nieczłonkowskimi;

2. Materiał pozyskany zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami sanitarno-weterynaryjnymi, obecnie 
już nieaktualnymi. Wykorzystanie takiego materiału jest regulowane wewnętrznymi przepisami każdego 
kraju członkowskiego lub jest przedmiotem porozumienia pomiędzy władzami weterynaryjnymi a ich wła-
ścicielami lub dysponentami. Ze względu na możliwość zmiany przepisów i ryzyko utraty możliwości swo-
bodnego wykorzystania materiału biologicznego, od każdego dawcy powinna być przechowywana próbka 
surowicy, zapewniająca możliwość wykonania odpowiednich diagnostycznych badań laboratoryjnych;

3. Materiał nie objęty żadnymi zarządzeniami. Do tej grupy należy zaliczyć materiał pobrany niezgodnie z wy-
mogami sanitarno-weterynaryjnymi lub pobrany zgodnie z wymogami ale bez odpowiedniej dokumentacji 
i możliwości weryfikacji. W takim przypadku, zgodnie z wytycznymi OIE odnośnie możliwości wykorzy-
stania takiego materiału zaleca się zawarcie porozumienia pomiędzy właścicielami a władzami weteryna-
ryjnymi.

Ogólnie należy brać pod uwagę:
Zalecenia międzynarodowe, które przez poszczególne kraje mogą być respektowane lub nie (OIE, Między-•	
narodowe Stowarzyszenie Transferu Zarodków);
Przepisy Unii Europejskiej regulujące przyjęcie i przechowywanie nasienia, komórek jajowych i zarodków •	
zwierząt gospodarskich (bydła, świń, owiec i kóz oraz koniowatych). Zasady te są obowiązkowe dla człon-
ków Unii Europejskiej. Jednak brak jakichkolwiek zasad dotyczących komórek somatycznych i DNA oraz 
materiału pochodzącego od zwierząt dziko żyjących.

W niektórych sytuacjach wyjątkowych (wystąpienia chorób zakaźnych) zasady te mogą ulec zmianie. Rów-
nież w przypadku niektórych ras, np. zachowawczych, ze względu na zbyt małą liczbę zwierząt w populacji 
zastosowanie powyższych regulacji może być trudne lub niemożliwe. Zwierzęta należące do tych ras muszą 
podlegać przepisom dotyczącym zwalczania zaraźliwych chorób zakaźnych, chorób uznawanych za zoonozy 
oraz podlegających obowiązkowi zgłoszenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego i wyelimi-
nowania ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych oraz zapewnienia możliwości wykorzystania pobranego i prze-
chowywanego materiału zaleca się rygorystyczne przestrzeganie wymogów sanitarnych. W wielu wypadkach, 
ze względów praktycznych czy finansowych, stosowanie tak wysokich zabezpieczeń jedynie z perspektywy 
przechowywania jest jednak niemożliwe.
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Przykładowo, w Polsce na podstawie §6 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie szczegółowych wymagań wete-
rynaryjnych mających zastosowanie do nasienia 
bydła (Dz.U. 2014, poz. 69) dopuszcza się wy-
korzystanie nasienia pozyskanego przed dniem 
1 maja 2004 r., jeżeli będzie użyte wyłącznie do 
zabiegów sztucznego unasienniania lub w celu 
kontynuacji programu hodowlanego określonego 
w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie 
zwierząt gospodarskich tylko na terenie Polski 
i nasienie to jest przechowywane w kriobanku 
w oddzielnym pomieszczeniu (Rozporządzenie 
Ministra…, 2009). Przykładowo, bardziej liberal-
ne rozwiązania przyjęto w Holandii. Holenderski 
Urząd Bezpieczeństwa Żywności (Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA) z uwagi na 
istotność ochrony rzadkich ras bydła domowego 
i utrzymania ich bioróżnorodności udzielił zgo-
dy na odstępstwa od obowiązujących przepisów 
w sprawie wymogów dla nasienia i centrów po-
zyskiwania nasienia w zakresie pozyskiwania, 
przewozu i sprzedaży nasienia rzadkich ras bydła 
domowego. Podmioty zainteresowane osiągnęły 
więc porozumienie, na mocy którego określono 
warunki i możliwe odstępstwa od obowiązują-
cych regulacji. Obejmują one m.in. szczegółowy 
opis procedur pozyskiwania nasienia ras bydła 
domowego, pełny rejestr danych wykorzystanych 
buhajów, ograniczenie miejsca przechowywania 
takiego nasienia do jednego kriobanku z określe-
niem warunków przechowywania; przechowy-
wane nasienie kierowane jest wyłącznie bezpo-
średnio do użytkownika końcowego (brak handlu 
pośredniego). Określono wymogi dotyczące bu-
hajów, od których pozyskiwane jest nasienie:

buhaje pochodzą z gospodarstw oficjalnie 1) 
wolnych od chorób (gruźlicy, białaczki, 
brucelozy);
najwcześniej 28 dni przed pozyskaniem 2) 
buhaje zostały przebadane pod kątem 
brucelozy, białaczki i gruźlicy z wyni-
kiem negatywnym;
badania pod kątem pozostałych chorób 3) 
zwierzęcych (nie wymagających zgło-
szenia) są opcjonalne; jeśli zostały wy-
konane, odnotowuje się je w protokole.
Właściciel zgromadzonego materiału 

ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne i hi-

gieniczne pozyskiwanie nasienia. Zezwoleniem 
objęto maksymalnie pięć buhajów danej rasy 
z maksymalną liczbą słomek rocznie – w zależ-
ności od popytu i podaży. Raz w roku jest dostar-
czany wykaz z uzasadnieniem potrzeby wykorzy-
stania danej liczby buhajów i słomek danej rasy. 
Jednocześnie, w Instytucie Weterynarii przepro-
wadzono analizę ryzyka wykorzystania  opisane-
go nasienia. W ocenie tej pobrane i przechowy-
wane nasienie rzadkich ras bydła domowego na 
mocy porozumienia może być bezpiecznie stoso-
wane w kraju w ramach zwolnienia. Przynajmniej 
raz w roku Holenderski Urząd Bezpieczeństwa 
Żywności (NVWA) przeprowadza audyt dotyczą-
cy realizacji i spełnienia warunków zwolnienia. 
Zwolnienie może zostać wycofane w dowolnym 
momencie w przypadku nieprzestrzegania wa-
runków z nim związanych, Wypracowanie takiej 
zgody wymagało udziału wszystkich zaintereso-
wanych podmiotów, m.in. właścicieli i dysponen-
tów materiału, podmiotów prowadzących ochro-
nę zasobów genetycznych, przedstawicieli rządu, 
istotnego udziału inspekcji weterynaryjnej oraz 
podmiotów naukowo-badawczych, np. Instytutu 
Weterynarii i Uniwersytetu Wageningen.

Ustalanie takich czy podobnych porozu-
mień jest zalecane w wytycznych OIE. Porozu-
mienia takie umożliwiają realizację programów 
ochrony zasobów genetycznych zwierząt przy 
zachowaniu wymogów sanitarnych i weteryna-
ryjnych (ERFP, 2003; FAO, 2010; ERFP, 2011).

Ogólnie w wytycznych OIE odnośnie 
wykorzystania materiału genetycznego zwierząt 
należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy:

wykorzystaniem materiału o zatwierdzo-−	
nym stanie sanitarnym oraz
wykorzystaniem materiału o nie zatwier-−	
dzonym stanie sanitarnym.

Wykorzystanie materiału o zatwierdzonym 
stanie sanitarnym

Nasienie, zarodki i komórki jajowe 
powinny być uzyskiwane i przechowywane 
w zatwierdzonych centrach pozyskiwania i prze-
chowywania. Postępowanie takie gwarantuje nie-
ograniczoną możliwość wykorzystania i wpro-
wadzania materiału do hodowli. Wyjątek od tej 
reguły stanowi sytuacja, w której na skutek zmia-
ny przepisów status sanitarny przechowywanego 
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materiału ulegnie zmianie. W konsekwencji ist-
nieje ryzyko, że w związku ze zmianą przepisów 
i wymogów nie będzie możliwości wykorzystania 
takiego materiału (ERFP, 2003; Blackburn, 2004; 
Wieczorek i in., 2017).

Wykorzystanie materiału o nie zatwierdzo-
nym stanie sanitarnym

Pobieranie i przechowywanie materia-
łu genetycznego zwierząt jest dozwolone o ile 
jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi wy-
mogami na podstawie przepisów krajowych lub 
unijnych. W przypadku, gdy nie ma przepisów 
określających zasady pobierania, obróbki i prze-
chowywania nasienia, zarodków i komórek ja-
jowych, pobrany materiał rozrodczy nie posiada 
żadnego stanu prawnego. Tak jest np. w przypad-
ku: królików, psów, kotów, ptaków, ryb i owa-
dów. Brak regulacji prawnych w tym zakresie nie 
oznacza braku możliwości produkcji, pozyskiwa-
nia, obróbki, przechowywania i wykorzystania, 
w tym wprowadzania do hodowli materiału ge-
netycznego, nie ma jednak możliwości eksportu 
do żadnego kraju, który takie przepisy posiada. 
Eksport takiego materiału musi być bowiem pro-
wadzony zgodnie z wymogami państwa odbiera-
jącego. Zgodnie z wytycznymi OIE, zabrania się 
mieszania materiału nie zatwierdzonego z mate-
riałem o określonym stanie sanitarnym, w prze-
ciwnym razie bowiem ten drugi utraci swój status. 
Należy także uwzględnić fakt, że jeśli określone 
przepisy weterynaryjne nie są przestrzegane, za-
bronione jest wprowadzanie materiału do obrotu 
na rynku krajowym i zagranicznym (ERFP, 2003; 
FAO, 2010; ERFP, 2011).

Zgodnie z wytycznymi OIE, w przypad-
ku pobierania materiału od zwierząt o nieustalo-
nym stanie zdrowotnym, po pobraniu i zamroże-
niu materiał genetyczny dla kriobanku powinien 
być umieszczony w zbiorniku kwarantanny do 
momentu określenia stanu zdrowotnego dawcy. 
W sytuacjach wątpliwych zaleca się każdorazowo 
przy pobraniu materiału pobranie także surowicy 
dawców w celu określenia ich stanu zdrowotnego 
oraz jej zabezpieczenie i przechowywanie. Za-
bezpieczona surowica jest przechowywana osob-
no, w odrębnych pojemnikach lub oddzielnych 
pomieszczeniach, albo też – jeżeli wymagają tego 
przepisy – poza kriobankiem. Należy pamiętać, że 

obowiązujące przepisy odnoszą się wyłącznie do 
materiału genetycznego w ujęciu komercyjnym 
i nie dotyczą badań naukowych. Na potrzeby ba-
dawcze w warunkach doświadczalnych i laborato-
ryjnych możliwa jest nieograniczona i swobodna 
produkcja, przetwarzanie i przechowywanie ma-
teriału genetycznego. Nie ma jednak możliwości 
bezpośredniego wykorzystania i wprowadzenia 
do hodowli takiego materiału (ERFP, 2003; FAO, 
2010; ERFP, 2011).

Wykorzystanie materiału genetycznego wytwo-
rzonego w trakcie badań naukowych

Materiał genetyczny pobrany i wytwo-
rzony w trakcie badań naukowych i przeznaczony 
do wykorzystania w hodowli musi posiadać status 
wolnego od chorób zakaźnych, musi zatem po-
chodzić z zatwierdzonego centrum pozyskiwania 
i przechowywania. Obowiązujące przepisy sani-
tarno-weterynaryjne umożliwiają pozyskiwanie, 
obróbkę, konserwację i przechowywanie materiału 
na potrzeby badawcze w zatwierdzonych centrach 
pozyskiwania i przechowywania materiału gene-
tycznego oraz jego późniejsze wykorzystanie.

W obowiązujących przepisach brak regu-
lacji dotyczących materiału genetycznego innego 
niż nasienie, komórki jajowe i zarodki. W odnie-
sieniu do komórek somatycznych, stanowiących 
materiał genetyczny, nie ma obecnie regulacji 
prawnych określających wymogi sanitarne do-
tyczące wytwarzania, obróbki, przechowywa-
nia i ich wykorzystania. Jedynym odniesieniem 
prawnym dotyczącym komórek somatycznych 
jest zapis odnoszący się wyłącznie do bydła 
umieszczony załączniku nr 2 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych, ma-
jących zastosowanie do zarodków bydła, określa-
jący wymagania sanitarne tkanek wykorzystywa-
nych do zapładniania i hodowli in vitro. Zapis ten 
nie określa jednak komórek somatycznych jako 
materiału genetycznego.

Wykorzystanie materiału genetycznego pocho-
dzącego od zwierząt dziko żyjących

Bardzo niepokojący jest brak jakichkol-
wiek regulacji prawnych dotyczących materiału 
genetycznego gatunków zwierząt żyjących dziko. 
W związku tym istnieje możliwość pozyskiwa-
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nia, przechowywania i wykorzystania materiału 
wyłącznie poza uznanymi centrami. Przykładem 
takiego działania są próby mrożenia nasienia żu-
brów (Strucka, 2012). Brak możliwości swobod-
nego wykorzystania materiału od dzikich zwierząt 
jest o tyle istotny, że w przypadku konieczności 
transportu wewnątrz i między krajami niezbędna 
jest zgoda władz weterynaryjnych, która nie będzie 
udzielona bez zapewnienia odpowiedniego i udo-
kumentowanego statusu sanitarnego materiału. 
Wydaje się, że w obecnej sytuacji, gdy prowadzone 
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są programy ochronne ginących gatunków zwie-
rząt, największym problemem jest brak regulacji 
prawnych dotyczących pozyskiwania, przecho-
wywania i wykorzystania materiału genetycznego, 
analogicznych jak w przypadku zwierząt hodow-
lanych. Niezbędne jest opracowanie wytycznych 
dotyczących składowania przychodzących i od-
bieranych próbek o niskim statusie zdrowotnym 
oraz ich wykorzystania przez zespoły naukowe 
(Loskutoff i in., 1995; Meintjes i in., 1997; 
FAO, 2012).
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THE  EX  SITU  CONSERVATION  OF  ANIMAL  GENETIC  MATERIAL  –  LEGAL   ASPECTS
Part  II.  Conditions  of  obtaining,  storing  and  use  of  packaged  genetic  material  in  animal  genetic 

resources  conservation  programmes

Summary

According to the data of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), out of 5416 spe-
cies of mammals, 1101 were regarded as endangered and written to the record of the Red List. Part of them was 
included in animal genetic resources conservation programmes, which on the territory of Poland concern among 
others cattle, pigs, horses, sheep and goats. 4 breeds are protected within cattle, 3 pig breeds, 7 horse breeds, 15 
sheep breeds and 1 goat breed. The programmes are coordinated by the National Research Institute of Animal 
Production. In addition, recently there were introduced conservation programmes based on fully controlled breed-
ing and biotechnological methods specified as ex situ methods. For this purpose, the National Bank of Biological 
Materials was established within the National Research Institute of Animal Production in 2014, the aim of which 
is gathering and storing biological material in the form of semen, embryos and oocytes in order to preserve the 
biodiversity of national breeding. The rules concerning sampling and storing material from the animals included 
in conservation programmes for each species, depending on the sanitary condition are determined in the general 
guidelines of ERFP. Veterinary rules in the form of acts and regulations specify the detailed rules and conditions of 
obtaining, “processing” and storing genetic material and health requirements of material donors. The rules concern 
using the material with certified sanitary condition, non-certified sanitary condition, genetic material created dur-
ing research and genetic material coming from wild animals.

Key words: biodiversity protection, ex situ conservation, rules and regulations
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