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Descriere 

Odată cu epuizarea resurselor de argilă din China, cariera a creat un peisaj 

industrial unic și fascinant, pentru care în 1996 a fost propus un nou concept de 
dezvoltare pentru zona numit Project Eden. Supranumit de unii a opta minune a lumii, 

Eden Project este o grădină globală adăpostită în biomii tropicali așezați într-un crater cu 

o dimensiune de aprox. 35 de terenuri de fotbal. Nu este doar o atracție minunată pentru 
vizitatori, dar Edenul devine rapid o resursă unică pentru educație și cunoaștere pentru 

un turism și un viitor durabil. 

Pentru a găsi soluții, la problema de a trăi un stil de viață modern în armonie cu 

lumea naturală, oamenii de știință din horticultură, turism, marketing, mass-media și 
resurse umane caută în mod constant modalități de a combina știința, arta, tehnologia și 

comunicarea, inclusiv: 

- proiectarea si constructia biomilor; 

- amenajarea peisajului ; 

- descoperiți noi utilizări pentru plante, inclusiv materiale plastice, medicamente și 
uleiuri pentru a promova zona . 

 

1. Locație: St Blazey / Anglia, Marea Britanie. 

2. Tip de acțiune: Reconversie funcțională a unui sit industrial 

3. Actori: Proiectul a fost conceput de Tim Smit și proiectat de arhitectul Nicholas 

Grimshaw și firma de inginerie Anthony Hunt and Associates (acum parte a Sinclair 

Knight Merz). Davis Langdon a gestionat proiectul, Sir Robert McAlpine și Alfred McAlpine 

au finalizat construcția, MERO a proiectat și construit biomurile, iar Arup a fost inginer de 

service, consultant economic, inginer de mediu și inginer de transport. Consultanții de 

utilizare a terenurilor au condus planul general și proiectarea peisajului. 

4. Condiții de finanțare: Millennium Commission 1, a donat 56 de milioane de lire 

sterline, Agenția de Dezvoltare Regională a UE și Sud-Vest (aproximativ 50 de milioane 

de lire sterline, inclusiv 26 de milioane de lire sterline pentru finanțare de capital UE) și 

20 de milioane de lire împrumuturi comerciale, alte împrumuturi de 8 milioane de lire 

sterline și unele fonduri generat chiar de Eden și reinvestit în proiect. 

5. Fond(e): ASDC / AsusTek (Regatul Unit) / Big Lottery Fund (Big Local) / Big 

Lottery Fund (The Big Lunch) / Blue Pegg / Buro Happold / Department of Communities 

and Local Government / Eddie George Memorial Fund / Exeter University / Fundația 

Eranda / Halifax / Pukka / Renault / Seasalt / Sky Rainforest Rescue / St Austell Brewery 

/ Wellcome Trust / Woodford Investment Management (Neil Woodford și Craig Newman) 

. 

La începutul secolului al XIX-lea, producția de lut era o industrie la scară mică. 

Extracția argilei consuma multă forță de muncă, producția a fost restricționată de 
procesul de uscare lent folosit la acea vreme și nu a existat nicio infrastructură de 

transport dezvoltată în zona St Austell (principalul centru al producției de argilă din 
China). Până la sfârșitul secolului al XX-lea, mai mult de jumătate de milion de tone de 

lut chinezesc erau produse anual în Cornwall. 

Importanța extracției argilei din China este recentă din punct de vedere istoric, fiind 

de puțin peste 200 de ani, dar a creat un peisaj industrial unic și fascinant. 

                                                 
1
 un organism public din Marea Britanie, a fost înființat pentru a sărbători începutul mileniului. A 

folosit finanțarea de la Loteria Națională a Regatului Unit pentru a ajuta comunitățile să marcheze 
sfârșitul celui de-al doilea mileniu și să sărbătorească începutul celui de-al treilea. 
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Până în 1910, Cornwall producea aproximativ cincizeci la sută din argila 

chinezească din lume, cu exploatare la suprafață, extragând aproximativ un milion de 
tone în fiecare an, din care șaptezeci și cinci la sută erau exportate. În 1919 s-au alăturat 

cei trei principali producători, sub denumirea de China Clay Company, care a continuat să 
domine piața până când a fost cumpărată de compania franceză Imerys în 1999 pentru 

756 de milioane de lire sterline. 

Astăzi, zăcămintele St Austell, care au produs aproximativ 120 de milioane de tone 

de argilă din China și sunt încă bune de cel puțin cincizeci de ani, au fost în mare parte 

abandonate. Compania franceză Imerys și-a mutat majoritatea operațiunilor în Brazilia la 

începutul acestui secol, iar acum există mai puțin de două mii de angajați în Cornwall. 

Moștenirea China Clay încă definește regiunea, deși proiectul Eden datorită existenței 

industriei se află, într-o fostă carieră de argilă din China. 

Argila China (caolinul) este o formă de granit descompusă folosită la fabricarea 

porțelanului și, mai recent, ca ingredient în hârtie, plastic, cosmetice și produse 
farmaceutice. Producția de argilă din China rămâne o mare industrie extractivă în mijlocul 

Cornwallului. 

 

Realizări 

„A opta minune a lumii”, așa cum a numit-o Eden Project, care a început ca un vis 
în 1995 și și-a deschis porțile publicului pentru o expoziție în 2000, creează o experiență 

unică. 

Pe măsură ce al treilea mileniu se apropia, fostul oraș minier somnoros St. Blazey 

avea nevoie de o actualizare futuristă. Timp de cincizeci de ani, o carieră de lut de la 
marginea orașului englez a fost încet abandonată, până la sfârșitul anilor 1990 când a 

fost propus un nou concept pentru zonă numit Project Eden. 

Un stâlp aproape de craterul lăsat de cariera veche de 160 de ani, Proiectul Eden a 

fost conceput ca un complex masiv de seră, format din doi biomi care se rostogolesc pe 

sol și reflectă atât un climat tropical, cât și unul mediteranean. 

După ce gaura adâncă rămasă din carieră a fost umplută cu mii de tone de pământ, 

a început construcția și au fost create cele mai mari două sere din lume în doi ani și 
jumătate. În interiorul biomului model hexagonal există peste un milion de specii diferite 

de plante, fiecare reflectând climatul biomului lor. Grădina Edenului, conform Bibliei, 
conține „orice plantă plăcută ochiului și bună pentru mâncare”. 

Biomul tropical are plante de cauciuc, banane și tulpini de bambus care se ridică 
deasupra vizitatorilor în cupola de aproape patru acri. Biomul mediteranean are doar 1,6 

acri, dar are o capacitate similară cu măslinele și vița de vie. 

Vizitatorii care doresc o experiență cu adevărat fantastică ar trebui să stea trează 
noaptea, când biomii emană o strălucire futuristă, colorată. 

Pe lângă atracțiile florale ale Edenului, în 2005 a fost construită o unitate de 
învățământ numită Core, unde personalul complexului învață durabilitatea mediului și 

lucrează pentru îmbunătățirea relației oamenilor cu natura. 

Împreună cu o floare uimitoare, cascade și poteci trec peste bolovani și bălți masive 

și chiar și câteva statui pot fi localizate cu grijă în jurul biomului mediteranean. Deși 
serele sunt atracția centrală a complexului, terenurile proiectului Eden sunt acoperite și 

de plante temperate care pot crește într-o atmosferă în aer liber. 

Eden este un loc fascinant în care poți petrece o zi distractivă, prietenoasă cu 
familia și cel mai important efect - educativ. Copiii curioși pot afla de unde provin ceaiul, 

cauciucul și zahărul, iar vizitatorii pot călători în medii simulate/virtuale ale destinațiilor 
tropicale în care visează să călătorească în viitor. Sunt evenimente tematice în funcție de 

anotimpuri, ateliere pentru adulți și copii, zile de activitate, concerte de muzică și multe 
altele. 
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Pe măsură ce vizitatorii domurilor trec pe lângă lacuri și cascade, prin păduri 

tropicale și prin deșerturi, ei descoperă cum funcționează ecosistemele în fiecare zonă, 
află cum oamenii au deteriorat fiecare mediu și învață cum oamenii nativi/locali din 

diferite zone pot învăța să trăiască in armonie. Cu mediul lor și au un efect pozitiv și 
benefic asupra acestuia.  

Astfel, prin explorarea temelor cheie – restaurarea ecologică, învățarea și 
cercetarea, trăirea sustenabilă și folosirea poveștii ca exemplu global – acest proiect a 

permis dezvoltarea turismului durabil, cu diversele sale forme: ecoturism, turism cultural 
și turism de aventură în Eden Park, Cornwall.  

 

Provocări 

„Misiunea noastră supremă este să folosim toate mijloacele pe care le avem la 
dispoziție pentru a-i lumina pe oameni cu privire la interdependența vieții de pe Pământ 

și, în această cunoaștere, să modelăm culturile și luarea deciziilor oamenilor pentru a ne 

administra direcția de călătorie în beneficiul tuturor. vietati. Și să provoace acțiuni de 
transformare care îi inspiră pe alții să îmbunătățească în mod constant gândirea, 

sistemele și acțiunile care vor conduce omenirea să trăiască frumos în limitele planetare, 
cât mai bine le putem defini.” Sir Tim Smit KBE, co-fondator al Proiectului Eden .“ 

Rainforest Biome acoperă aproximativ 16.000 m² și are o înălțime de 50 m - Turnul 
Londrei poate fi în interiorul lui! Structura cântărește 465 de tone și conține 426 de tone 

de aer (aer uscat la temperatură și presiune standard). Biomul mediteranean acoperă 
aproximativ 6540 m² și are o înălțime de 30 m. Împreună cele două grădini exterioare, 

Rainforest Biome și Mediterranean Biome acoperă aproximativ 13 hectare - aproximativ 

35 de terenuri de fotbal! 

Pentru stabilizarea lateralelor carierei de argilă au fost folosite 2.000 de ancore de 

rocă cu lungimea de 11 m. În timpul construcției, 43 de milioane de galoane de apă de 
ploaie au căzut în 90 de zile. 

Prin construirea Biomurilor, au intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru 
utilizarea celor mai multe schele, lungi de 230 km! 

Eden are aproximativ 400 de angajați și oferă altor 300 de persoane posibilitatea de a 
face voluntariat. De la deschiderea publicului în 2001, site-ul a atras peste 18 milioane de 
vizitatori și a generat o renaștere economică în Cornwall, contribuind cu peste 1,7 miliarde 
de lire sterline la economia locală. 

Proiectul Eden are ceva pentru toată lumea, inclusiv un cadru de cățărat pentru copii 
mici, multe opțiuni de mâncare, excursii de grup și private și chiar și o grădină de parfumuri. 
Este chiar un „rai/Eden” pe pământ! 

 

Condiții de activare 

Conversia funcțională a carierei de argilă din Crowell, Anglia, prin dezvoltarea 
ecoturismului, va oferi atât servicii sociale, cât și ecologice într-o perioadă de declin 

global al mediului și perturbări sociale. Prin educația pentru mediu axată pe 
interdependența dintre plante și oameni, studenți și oameni de știință, aceștia vor putea 

beneficia rapid de o sursă de cunoștințe de neegalat pentru viitoarele cercetări științifice. 

 

Referințe și link-uri suplimentare 

 

http://www.historic-

cornwall.org.uk/flyingpast/images/PDF_downloads/Industrial_landscape.pdf 

https://www.bbc.com/news/uk-england-cornwall-25534769 

http://www.historic-cornwall.org.uk/flyingpast/images/PDF_downloads/Industrial_landscape.pdf
http://www.historic-cornwall.org.uk/flyingpast/images/PDF_downloads/Industrial_landscape.pdf
https://www.bbc.com/news/uk-england-cornwall-25534769
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https://www.lotterygoodcauses.org.uk/projects/view/the-eden-project 

https://www.edenproject.com/eden-story/behind-the-scenes/architecture-at-eden 

http://www.cornishmineimages.co.uk/st-austell-mines/ 

https://www.cornwalls.co.uk/history/industrial/china_clay.htm 

https://learnenglish.britishcouncil.org/articles/eden-project 

https://www.edenproject.com/visit/whats-here/rainforest-biome/orchid-display 

https://www.edenproject.com/sites/default/files/documents/eden_project_patrons_digita

l_leaflet.pdf 

 

 

 

https://www.lotterygoodcauses.org.uk/projects/view/the-eden-project
https://www.edenproject.com/eden-story/behind-the-scenes/architecture-at-eden
http://www.cornishmineimages.co.uk/st-austell-mines/
https://www.cornwalls.co.uk/history/industrial/china_clay.htm
https://learnenglish.britishcouncil.org/articles/eden-project
https://www.edenproject.com/visit/whats-here/rainforest-biome/orchid-display
https://www.edenproject.com/sites/default/files/documents/eden_project_patrons_digital_leaflet.pdf
https://www.edenproject.com/sites/default/files/documents/eden_project_patrons_digital_leaflet.pdf
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