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Περίληψη των δράσεων μας στο πλαίσιο του προγράμματος
ELBARN.
Η περιοχή της δράσης μας στο πλαίσιο του προγράμματος ELBARN στην
περιοχή της Μεσογείου εκτείνεται στα ακόλουθα κράτη: Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο, τα οποία είναι όλα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι προϋποθέσεις, οι προβλεπόμενες ενέργειες και οι απώτεροι στόχοι της
δράσης μας στην περιοχή αυτή συζητήθηκαν εκτενώς στο Συνέδριο που
έλαβε χώρα στην ιταλική πόλη Legnaro, στις 2 έως 26 Απριλίου 2009, στο
οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλα τα προαναφερθέντα κράτη. Τα
συμπεράσματα αυτής της συνάντησης αποτέλεσαν τη βάση για την
κατάστρωση ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης.
Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ELBARN είναι να προωθήσει τη
δικτύωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο των κατά τόπους καταφυγίων
αυτοχθόνων φυλών κατοικίδιων ζώων. Τα καταφύγια αυτά θα μπορούσαν
να χρησιμεύσουν ως πυρήνες εκτροφής σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης, όπως για την περίθαλψη αυτοχθόνων ζώων υπερήλικων
ιδιοκτητών μέχρι την ανάθεσή τους σε νέους ιδιοκτήτες και ως χώροι
απομόνωσης σε περίπτωση επιδημικών ασθενειών για τον περιορισμό
απωλειών του πολύτιμου ζωικού κεφαλαίου των αυτοχθόνων φυλών.
Επίσης θα μπορούσαν αυτοί οι πυρήνες εκτροφής να χρησιμεύσουν ως
επισκέψιμοι χώροι για την ευαισθητοποίηση του κοινού στο ζήτημα της
διάσωσης και διατήρησης των αυτοχθόνων φυλών και της παραδοσιακής
κτηνοτροφίας. Εξάλλου αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην
αύξηση του πληθυσμού σπάνιων αυτοχθόνων φυλών, μέσω ελεγχόμενων
προγραμμάτων αναπαραγωγής τους.
Γενικώς η αγροτική ανάπτυξη στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης
παρουσιάζει ορισμένα διαρθρωτικά προβλήματα, όπως ο μικρός γεωργικός
κλήρος, η μικρά αποδοτικότητα του καλλιεργήσιμου εδάφους και η
λειψυδρία. Στη περιοχή αυτή διαβιεί πλήθος αυτοχθόνων φυλών, αλλά η
κεντρική ιδέα της «κιβωτού»-καταφυγίου ως πυρήνα εκτροφής
επαπειλούμενων αυτοχθόνων φυλών δεν έχει ακόμη εμπεδωθεί στη
συνείδηση των κατοίκων της. Οι κτηνοτρόφοι σε γενικές γραμμές είναι
ενήμεροι για τη σημασία και τη σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας, αλλά
τα περισσότερα προγράμματα διάσωσης και διατήρησης αυτοχθόνων
φυλών ζώων εκτελούνται από μικρούς πυρήνες ενδιαφερομένων ιδιωτών
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ή από οικολογικές οργανώσεις. Για τους λόγους αυτούς η περιοχή της
Μεσογείου χρειάζεται:
• Τη ταχύτατη δημιουργία «Ομάδων Δράσης» με τη συμμετοχή
εκτροφέων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής τους, με στόχο τη
δημιουργία δικτύων πυρήνων εκτροφής των αυτοχθόνων φυλών
αγροτικών ζώων, τη δραστηριοποίηση νέων αγροτών και
κτηνοτρόφων στο πεδίο αυτό, την ευαισθητοποίηση του κοινού
και τον σχεδιασμό σχεδίων δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης.
• Οι εν λόγω πυρήνες εκτροφής για να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά χρειάζονται τη χρηματοδότηση από τοπικούς,
περιφερειακούς και εθνικούς φορείς. Επειδή οι αυτόχθονες φυλές
αγροτικών ζώων είναι στενά συνυφασμένες με την τοπική
κουλτούρα και τις τοπικές πολιτιστικές αξίες και συνήθειες και
αποτελούν πηγή εισοδημάτων για τον τοπικό πληθυσμό της
υπαίθρου, στα κριτήρια για την επιλογή των αυτοχθόνων φυλών
που θα τεθούν υπό καθεστώς προστασίας και επιτήρησης κατά
προτεραιότητα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν συμπληρωτικά με
το μέγεθος του πληθυσμού τους, η σημερινή και η αναμενόμενη
συμβολή τους στην τοπική αγροτική ανάπτυξη και η προστιθέμενη
αξία τους στην επιστήμη, στη βιοποικιλότητα των τοπικών
οικοσυστημάτων, και η συμβολή τους στην τοπική ιστορία και
παράδοση.
• Ειδικά στην περίπτωση των επαπειλούμενων αυτοχθόνων φυλών
που εκτρέφονται από ηλικιωμένους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν
έχουν ευχερή πρόσβαση στην ενημέρωση και κατ’ επέκταση στα
επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας ή
περισσότεροι πυρήνες εκτροφής θα πρέπει να συγκροτηθούν
άμεσα.
• Παράλληλα είναι απαραίτητη η καταγραφή των φαινοτυπικών
χαρακτηριστικών και η δημιουργία γενεαλογικού βιβλίου για κάθε
μία από τις αυτόχθονες φυλές, καθώς και η συνεχής επιτήρησή
τους.
• Επίσης οι δράσεις για την εμπορευματοποίηση και τη διαφήμιση
των ζωικών προϊόντων τοπικής προέλευσης που παράγουν οι εν
λόγω φυλές θα πρέπει να υποστηριχθούν. Η προώθηση στις
αγορές των προϊόντων αυτών ως «ποιοτικών-βιολογικών» και ως
«παραδοσιακών προϊόντων με ονομασία προέλευσης» αναμένεται
να συμβάλλει καθοριστικά στην διατήρηση της βιοποικιλότητας
των εκτρεφόμενων αυτοχθόνων φυλών στις τοπικές αγροτικές
κοινωνίες, διότι θα αποφέρει συμπληρωτικό εισόδημα σε αυτές και
θα αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της παραδοσιακής και
της βιολογικής κτηνοτροφίας.
Η ανομοιογενής διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας στη Μεσόγειο, η
πληθώρα των αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, και οι
πολιτισμικές διαφορές των εκτροφέων μεταξύ των μεσογειακών
κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ELBARN, καθιστά δύσκολη
την δημιουργία και την εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος δράσης
για την διάσωση και τη διατήρηση
των αυτοχθόνων φυλών
αγροτικών ζώων. Όμως ομοφώνως αποφασίστηκε ότι οι επιδοτήσεις

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις φυλές αυτές θα πρέπει να
χορηγούνται με κριτήριο, παράλληλα με το μέγεθος του ζωικού
κεφαλαίου καθεμίας από αυτές, τη συμβολή τους στην οικονομία,
στην ιστορία και στην κουλτούρα των τοπικών αγροτικών κοινωνιών.
Επιπλέον ως αποτελεσματικότερη στρατηγική για τη διάσωση των
φυλών αυτών και τη διατήρηση τους στο μέλλον, θεωρήθηκε ότι είναι
η ανάδειξη της αξίας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους.
Η στρατηγική αυτή αναμένεται να επιφέρει τις επιθυμητές βελτιώσεις
στην σχετική νομοθεσία, να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του
κοινού και να προσελκύσει οικονομικούς πόρους, απαραίτητων για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για την επιδότηση της
επιστημονικής έρευνας που στοχεύει στην αξιοποίηση και στην ευζωία
των αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων.

