Okresowe badania koni
Pierwsza tura tegorocznych badań koni odbyła się pomiędzy 8 a 11 czerwca. Skład komisji w
związku z prośbą Fundacji Viva! został powiększony w tym roku o lekarza weterynarii
specjalizującego się w ortopedii.
Tatrzański Park Narodowy zaprosił do współpracy lek. wet. Janusza Okońskiego – jednego z
najlepszych polskich lekarzy weterynarii i ortopedów, posiadającego 50-letnie doświadczenie. Jest on
oficjalnym lekarzem weterynarii Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej i licencjonowanym
lekarzem weterynarii Polskiego Związku Jeździeckiego. Był lekarzem weterynarii reprezentacji
Polski na pięciu igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy.
W składzie komisji znaleźli się:
– lek. wet. Bożena Latocha – z ramienia Fundacji Viva!, przewodnicząca komisji,
– lek. wet. Janusz Okoński oraz dr hab. Ryszard Kolstrung – z ramienia TPN,
– dr n. wet. Marek Tischner – z ramienia Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka z gminy
Bukowina Tatrzańska.
Komisja wykonywała badania na czterech stanowiskach kontrolnych. Przebadano 316 koni, z czego 7
skierowano do ponownego badania ortopedycznego. Jeden został odsunięty od pracy na czas leczenia.
Druga tura badań została zaplanowana na 1 sierpnia i obejmie 30 koni, które nie zostały
przedstawione do badań w pierwszym terminie.
Badania były prowadzone z zachowaniem należytych standardów, a różnorodny skład komisji
gwarantuje bezstronność i rzetelność. W trakcie badań nikt z ramienia Fundacji Viva! nie zgłosił
swoich uwag. Co więcej, protokół badania został podpisany przez panią Bożenę Latochę –
przewodniczącą komisji oraz przedstawicielkę fundacji.
Zarzut fundacji, że w tak dużej grupie koni (316) statystycznie powinny znaleźć się kulawe zwierzęta,
również nijak ma się do rzeczywistości. Brak koni kulawych podczas badań nie jest niczym dziwnym
– takie zwierzęta po prostu nie mogą pracować na drodze do Morskiego Oka.
Oskarżenia Fundacji Viva! zamieszczone na Facebooku są zatem bezpodstawne i oczerniające.
Stwierdzenie Fundacji Viva!: „jest duże prawdopodobieństwo, że kulawe konie będą cały sezon
pracowały na trasie” wprowadza w błąd i dewaluuje badania przeprowadzone przez komisję, której
przewodniczyła lek. wet. Bożena Latocha z ramienia wspomnianej fundacji.
Informujemy również, że do Tatrzańskiego Parku Narodowego nie wpłynęło żadne oficjalne
zawiadomienie o domniemanych nieprawidłowościach.
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