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Burrenbeo Trust: οικοδόμηση «κουλτούρας» στην προστασία
των τοπίων ΥΦΑ
Τοποθεσία: Σύστημα ΥΦΑ :
Burren
Εκτεταμένη χειμερινή
Ιρλανδία
βόσκηση σε άγονους
ασβεστολιθικούς
βοσκοτόπους από
θηλάζουσες αγελάδες

κλίμακα
εφαρμογής:
περιοχή Burren.
Έκταση 72.000 ha.
Πληθυσμός, ~
18.000 άτομα.

Κλειδί της επιτυχίας:
Διάδοση της σημασίας της γεωργίας
ΥΦΑ. Επένδυση στην εκπαίδευση της
κοινότητας. Εμψύχωση των
κτηνοτρόφων ώστε να γίνουν οι ηγέτες
της διατήρησης αυτής της γεωργίας και
οι εκπρόσωποι της περιοχής τους.

Περίοδος εφαρμογής: 2002 – Παρόν

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
 Χαμηλός βαθμός ένταξης της τοπικής
κοινότητας (κτηνοτρόφοι και άλλοι) στην
φυσική και πολιτιστική τους κληρονομιά.
 Χαμηλός βαθμός εκτίμησης του ρόλου και
της συνεισφοράς των κτηνοτρόφων στη
διατήρηση αυτής της κληρονομιάς.
 Ελλιπής κατανόηση της σημασίας που έχει η
κτηνοτροφία στην διατήρηση των τοπίων
ΥΦΑ, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν
οι
κτηνοτρόφοι
καθώς
και
των
επακόλουθων απειλών για το τοπίο από την
εγκατάλειψη των περιοχών.
Η ιστορία εν συντομία
Το Burrenbeo Trust είναι μια ανεξάρτητη
φιλανθρωπική οργάνωση με στόχο την
ανάπτυξη δεσμών των κατοίκων με τον τόπο
τους και τον ενεργό τους ρόλο στην διατήρηση
και προστασία του.
Το Burrenbeo, "διαβίωση στο Burren",
ιδρύθηκε, το 2002, για να τονίσει τη σημασία
της
γεωργίας
ΥΦΑ
στην
περιοχή
επιβεβαιώνοντας ότι το Burren είναι ένας
"ζωντανός τόπος" και όχι ένα μουσείο.
Η οργάνωση αυτή ανέπτυξε δράσεις που
στοχεύανε:




Στην προσέλκυση νέων κτηνοτρόφων
στην περιοχή.



Στη δημοσιοποίηση των δράσεών τους
και της σημαντικότητας της γεωργίας
ΥΦΑ στους κατοίκους των μεγάλων
πόλεων.



Στη δημιουργία ειδικών εργαστηρίων
για την επίλυση των προβλημάτων.



Στη διοργάνωση εκδηλώσεων–γιορτών
για τη διάδοση των προϊόντων τους και
της δραστηριότητάς τους.



Στη διοργάνωση συζητήσεων σε εθνικό
επίπεδο με θεματολογία τη διατήρηση
της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και
τη συμβολή της στην προστασία του
περιβάλλοντος.



Στη γνωριμία με την κτηνοτροφική
δραστηριότητα μέσα από δράσεις
συμμετοχής στις καθημερινές εργασίες
σε ποιμενικές εκμεταλλεύσεις.

Στην ενίσχυση της αντίληψη των
κατοίκων σχετικά με την προστασία
του χώρου και της έννοιας της
«κοινότητας».
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Τι επιτυγχάνει για την γεωργία ΥΦΑ, το Burrenbeo Trust
 Η γεωργία ΥΦΑ αποτελεί κομμάτι της "ιστορίας" του Burren όπως η χλωρίδα, η αρχαιολογία και η
γεωλογία του τοπίου.
 Οι κτηνοτρόφοι λειτουργούν σαν εκπρόσωποι της γεωργίας ΥΦΑ μέσα από δράσεις όπως: (α)
ξεναγούν ομάδες ατόμων σε μηνιαία βάση για να γνωρίσουν τη δράση τους, (β) οργανώνουν
φεστιβάλ, εξειδικευμένα εργαστήρια και (γ) φιλοξενούν ομάδες έρευνας.
 Πάνω από 2.000 παιδιά (κυρίως κτηνοτροφικών οικογενειών) αποφοίτησαν ως "ειδήμονες του
Burren" έχοντας παρακολουθήσει το πρόγραμμα
Eco-Beo.
 Ομάδα Εθελοντών Προστασίας πραγματοποιεί
μηνιαίες εργασίες σε εκτάσεις ΥΦΑ.

Επιτεύγματα:
 Άτομα leaders της κοινότητας δεσμεύτηκαν να
συμβάλλουν στην ανάδειξη της γεωργίας ΥΦΑ
και να υποστηρίξουν δράσεις βοηθάνε στην
ανάπτυξη της περιοχής Burren.
 Αναγνώριση και αντιμετώπιση των βασικών
αναγκών των εκμεταλλεύσεων στο πεδίο.

 Μια επαγγελματική και ανοιχτή σε όλους
προσέγγιση που παράλληλα παραμένει
ανεξάρτητη.

Σημαντικά Ζητήματα
 Προβολή, δημοσιότητα και ενημέρωση της κτηνοτροφικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού,
για τη σπουδαιότητα της γεωργίας ΥΦΑ, ιδιαίτερα λόγω της αυξανόμενης ανάγκης που
παρουσιάζεται για χρηματοδότηση και υποστήριξη.
 Οι δράσεις εκπαίδευσης και υποστήριξης των κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές
ΥΦΑ αποτελεί θεμελιώδης μακροχρόνια επένδυση για το μέλλον αυτών των τοπίων.
 Οι δράσεις εκπαίδευσης και εμψύχωσης αποτελούν καινοτομίες χαμηλού κόστους, εύκολα
μεταφέρσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
e-mail: rurlab@uth.gr, τηλ .: + 302421074463
Γούσιος Δημήτρης, συντονιστής έργου της HNV-Link, e-mail: goussios@uth.gr
www.uth.gr
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Το παρόν έγγραφο αποτελεί τμήμα του σχεδίου HNV-Link και έχει εκδοθεί με την χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνα και Καινοτομία HORIZON2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ.
6963911. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου είναι αποκλειστικά ευθύνη του Institute of Technology Sligo, Centre for
Environmental Research Innovation and Sustainability-Ιρλανδία, εταίρου του Δικτύου HNV-Link και δεν μπορεί σε καμιά
περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος.
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