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Περιεχόμενο 
Η εξαγωγή ρητίνης ήταν μια σημαντική πηγή απασχόλησης και εισοδήματος για πολλά χρόνια στο αγροτικό 

περιβάλλον της Καστίλης και Λεόν. Στη δεκαετία του 1990, η δραστηριότητα αυτή εγκαταλείφθηκε για διάφορους 

λόγους, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης παρόμοιων προϊόντων στην αγορά (ρητίνη από Pinus massoniana 

από την Κίνα), με επακόλουθη πτώση των τιμών του εθνικού προϊόντος. Η παρακμή του τομέα οδήγησε στην 

εγκατάλειψη των παραδοσιακών δασικών δραστηριοτήτων και στην απώλεια των συναφών οικοσυστημικών 

υπηρεσιών, καθώς και στην εγκατάλειψη του αγροτικού περιβάλλοντος. Αυτές οι οικοσυστημικές υπηρεσίες δεν 

αποτιμώνται παραδοσιακά με οικονομικούς όρους επειδή στερούνται αγοραίας αξίας, αν και είναι γνωστό ότι 

αφορούν μια σειρά σημαντικών για την κοινωνία αξιών. Μια αξιολόγηση των διαφόρων οικοσυστημικών υπηρεσιών 

που σχετίζονται με την εξαγωγή ρητίνης αναφέρονται παρακάτω. 
 

 

Στόχος 
Τα πευκοδάση στις αμμώδεις πεδιάδες της ισπανικής ενδοχώρας, αντιπροσωπεύουν έναν μοναδικό βιότοπο και 

οικοσύστημα, το οποίο όμως βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Εκτός από τα οικονομικά έσοδα από την 

αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, η εξαγωγή ρητίνης από αυτά τα δάση παρέχει και  άλλα οικολογικά και 

κοινωνικά οφέλη. Η παρούσα μελέτη, που προκύπτει από το έργο SUDOE SustForest, αναλύει τη συμπερίληψη 

αυτών των παραγόντων στην αξιολόγηση των εσόδων από την εξαγωγή ρητίνης. 
 

 

Αποτελέσματα  
Αρκετές από τις σημαντικότερες οικοσυστημικές υπηρεσίες που σχετίζονται με ρητινευόμενα πευκοδάση 

εξετάστηκαν: βιοποικιλότητα, μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, ευκαιρίες απασχόλησης σχετικές με την 

ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού ρητίνης και βιώσιμη πιστοποίηση διαχείρισης δασών για φυσικά προϊόντα 

ρητίνης. Η βιοποικιλότητα αυτών των πευκοδασών αξιολογήθηκε βάσει της χλωριδικής ποικιλίας τους. Για την 
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εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών κοινωνικού τύπου, χρησιμοποιήθηκαν διακριτές μέθοδοι επιλογής για την 

προσομοίωση αγορών, οι οποίες παρέχουν ταυτόχρονα  περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι, οι προτιμήσεις 

των κατοίκων της περιοχής ποσοτικοποιήθηκαν σε σχέση με διαφορετικά χαρακτηριστικά (επιλεγμένες οικονομικές 

και κοινωνικές οικοσυστημικές υπηρεσίες) που συνδέονται με την εξαγωγή ρητίνης στην Καστίλη και Λεόν. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας αναγνωρίζει τη μείωση του κινδύνου δασικών 

πυρκαγιών που σχετίζεται με την παρουσία των καλλιεργητών ρητίνης στο δάσος. Επιπλέον, η εξαγωγή ρητίνης 

αναγνωρίστηκε ως προσοδοφόρα οικονομική δραστηριότητα και πηγή αγροτικής απασχόλησης. Η βιοποικιλότητα 

αποτιμάται, αν και σε μικρότερο βαθμό από την προστιθέμενη αξία που παρέχεται από την πιστοποίηση, την 

αγροτική απασχόληση ή τη μείωση του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών. 

 

 

Προτάσεις 
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναδεικνύουν τη θετική επίδραση των σχετικών οικοσυστημικών υπηρεσιών 

για την κοινωνία. Εάν αποτιμούνταν αυτά τα οφέλη, η συνεισφορά τους θα συνέβαλε στη διασφάλιση της 

καλλιέργειας ρητίνης ως προσοδοφόρου δραστηριότητας και στον μετριασμό της εξάρτησης από τις διακυμάνσεις 

των τιμών της αγοράς. Αντίθετα, η απώλεια αυτών των θετικών αποτελεσμάτων λόγω μιας υποθετικής 

εγκατάλειψης αυτής της χρήσης θα ανερχόταν σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ· επιπλέον, η στήριξη 

της δραστηριότητας της ρητινοκαλλιέργειας μέσω της καταβολής χρημάτων για οικοσυστημικές υπηρεσίες θα 

συνεπαγόταν επίσης χαμηλότερο κόστος για την κοινωνία. 

 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, και άλλων παρόμοιων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό 

ενός προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για περιβαλλοντικές υπηρεσίες που θα μπορούσε να εφαρμοστεί με 

διαφορετικούς τρόπους: οικονομική ενίσχυση στους καλλιεργητές ρητίνης, στα τοπικά συμβούλια ή / και εταιρείες 

που απασχολούν καλλιεργητές ρητίνης, αναζητώντας πάντα τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληρωμές θα οδηγούν 

στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ρητινοκαλλιεργητών. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν αναγκαίο να 

αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν, όπως για παράδειγμα, η επίτευξη μιας 

νέας κατάστασης ισορροπίας όπου οι μεσάζοντες ή/και οι ιδιοκτήτες δασών θα μπορούσαν να αποκομίσουν τα 

οφέλη, να μειώσουν την τιμή της ρητίνης κ.λπ. 

 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, και άλλων παρόμοιων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον 

σχεδιασμό ενός προγράμματος πληρωμών για περιβαλλοντικές υπηρεσίες που θα μπορούσε να εφαρμοστεί με 

διαφορετικούς τρόπους: οικονομική ενίσχυση στους καλλιεργητές ρητίνης, στα τοπικά συμβούλια ή / και εταιρείες 

που απασχολούν καλλιεργητές ρητίνης, αναζητώντας πάντα τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληρωμές θα οδηγούν 

στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ρητινοκαλλιεργητών. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν αναγκαίο να 

αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν, όπως για παράδειγμα, η επίτευξη μιας 

νέας κατάστασης ισορροπίας όπου οι μεσάζοντες ή/και οι ιδιοκτήτες δασών θα μπορούσαν να αποκομίσουν τα 

οφέλη, να μειώσουν την τιμή της ρητίνης κ.λπ. 

 

 

Ρητινευόμενο πεύκο ©Sven Mutke 
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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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