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Περιεχόμενο
Η περιοχή της Καστίλης και Λεόν στην Ισπανία υπήρξε ιστορικά πρωτοπόρα στην παραγωγή ρητίνης σε εθνικό
επίπεδο. Στην περιοχή, ο τομέας της ρητίνης δραστηριοποιείται για περισσότερο από έναν αιώνα, αποτελώντας
παράδειγμα του πώς η εύρυθμη δασοκομία μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της
ανάπτυξης της υπαίθρου. Παρά την κρίση του τομέα στα τέλη του 20ου αιώνα, ορισμένες περιοχές δεν σταμάτησαν
την ανάπτυξη αυτής της οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός που βοήθησε στην ανάκαμψη του τομέα εξαγωγής
φυσικής ρητίνης κατά τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα.

Στόχος
Η περιγραφή των κύριων στοιχείων που συνιστούν τον τομέα της φυσικής ρητίνης σε μια ιστορική περιοχή για την
εξαγωγή ρητίνης, τονίζουν την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική σημασία της διαδικασίας αυτής και τις
δυνατότητές της ως μέσου τοπικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Αποτελέσματα
Η χρήση φυσικών ρητινών υπήρξε για δεκαετίες ένα αποτελεσματικό μέσο για τη διατήρηση των πεύκων στην
περιοχή της Καστίλης και Λεόν, παρέχοντας μια φυσική και ανανεώσιμη πρώτη ύλη, δημιουργώντας σταθερή
απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, και προωθώντας την ενεργό δασοκομία η οποία συνέβαλε στην πρόληψη
των δασικών πυρκαγιών. Σήμερα, η εξαγωγή ρητίνης δύναται να διατηρηθεί ως μια κερδοφόρος δραστηριότητα
στα τοπικά δάση πεύκης, κάτι που μπορεί να υποστηριχθεί τόσο από την εξέλιξη της αγοράς των προϊόντων
ρητίνης, όσο και από τις δυνατότητες της τεχνολογικής καινοτομίας στα δασικά έργα.

Προτάσεις

‐ Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στη δημόσια διοίκηση και την κοινής γνώμη σχετικά με την ανάγκη διατήρησης
της δραστηριότητας εξαγωγής ρητίνης.
‐ Προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης όλων των παραγόντων του τομέα.
‐ Ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ρητινοπαραγωγών χωρών, κυρίως της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
‐ Ενσωμάτωση της δασοκομίας στις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης.
‐ Εμβάθυνση στην αναζήτηση των ξεχωριστών χαρακτηριστικών της τοπικής ρητίνης.
‐ Αναζήτηση κατάλληλου τύπου διοίκησης για την προώθηση της πολυλειτουργικής δραστηριότητας του
εργαζομένου στη ρητίνη.
‐ Υποστήριξη της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας.
‐ Γενετική βελτίωση.
‐ Αναζήτηση εναλλακτικών χρήσεων ξύλου εμποτισμένου φυσικά με ρετσίνι (δαδί).

Αντίκτυπο και αδυναμίες
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Η φυσική ρητίνη είναι ένα ανανεώσιμο προϊόν με αυξημένη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία.
Τα δάση κουκουναριάς (Pinus pinaster) έχουν υψηλή ικανότητα παραγωγής ρητίνης.
Η διαχείριση δασών επιτρέπει την διάθεση ρητίνης χωρίς να αποκλείει άλλες δασικές χρήσεις.
Η καλή σχέση μεταξύ των μελών της αξιακής αλυσίδας ενισχύει ένα σταθερό πλαίσιο στον τομέα.
Η συλλογή ρητίνης ενδυναμώνει τη σχέση κοινωνίας και δάσους, συμβάλλοντας στη διατήρηση.
Η ζήτηση για παράγωγα προϊόντα παραμένει σταθερή.
Η βιοτεχνική φύση της εξαγωγής, με μικρές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες, περιορίζει την
ανταγωνιστικότητα.

Μελλοντική εξέλιξη
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, προτείνεται να επικεντρωθούν οι εργασίες στη διάρθρωση του τομέα, υπερβαίνοντας
το επίπεδο της περιφέρειας, με τη συμβολή της δημόσιας διοίκησης και των τοπικών κοινοτήτων στη διατήρηση της
εξαγωγής ρητίνης ως δραστηριότητα. Προτεραιότητες για την ανάπτυξη είναι η υποστήριξη της πολυλειτουργικής
δραστηριότητας του εργαζομένου στη ρητίνη, καθώς και η έρευνα και καινοτομία σε ζητήματα εκσυγχρονισμού
τεχνικών εκμετάλλευσης, γενετικής βελτίωσης, σήμανσης του προϊόντος, αναζήτησης νέων αγορών και
συμβατότητας με άλλους φυσικούς πόρους, κυρίως με το ξύλο.

Ρητινοφόρο δάσος πεύκης. Ίδρυμα Cesefor. 2013.
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About INCREDIBLE
INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork,
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE) promotes cross-sectoral
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region.
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