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Περιεχόμενο 
Τα δάση βελανιδιάς είναι ένα από τα πιο κοινά ενδιαιτήματα του δήμου της Μαδρίτης. Λόγω του χαμηλού κέρδους 
από τη διαχείριση των δασών αυτών βάσει της παραγωγής σε ξυλεία, τις τελευταίες δεκαετίες τα δρυοδάση έχουν 
εγκαταλειφθεί. Η αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που αναπτύσσονται στα δάση αυτά, 
μπορεί να βελτιώσει το κέρδος της διαχείρισης του δάσους, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες εισοδήματος σε 
αγροτικές περιοχές. 

 

Στόχος 
Το “Aromas del encinar - AROEN”: κυριολεκτικά μεταφράζεται από τα ισπανικά σε «αρώματα των δασών 
βελανιδιάς», και είναι ένα οικογενειακό έργο που δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της αειφόρου διαχείρισης 
αυτού του ενδιαιτήματος, κυρίως στον δήμο της Μαδρίτης. Στην πραγματικότητα, τις τελευταίες δεκαετίες αυτό 
το ενδιαίτημα εγκαταλείφθηκε κατά κύριο λόγο της χαμηλής απολαβής εσόδων. Το έργο βασίζεται σε ένα ισχυρό 
σχέδιο τόσο διαχείρισης πόρων όσο και διατήρησης της βιοποικιλότητας, προωθώντας τη συλλογή άγριων 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών προϊόντων. 

 

Αποτελέσματα 
Το AROEN είναι ένα οικογενειακό έργο που βασίζεται στα αρωματικά φυτά που αναπτύσσονται στην ιδιοκτησία της 
ίδιας οικογένειας. Το έργο αυτό έχει ήδη αναπτύξει ένα σχέδιο διαχείρισης με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Επιπλέον, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων: καρυκεύματα και τσάγια, 
αιθέρια έλαια, ιάματα, βάμματα κ.ά. Οι πελάτες καλούνται όχι μόνο να αγοράσουν τα προϊόντα, αλλά να 
συμμετέχουν ενεργά στο έργο, συμμετέχοντας και σε άλλα στάδια παραγωγής του προϊόντος (π.χ. συλλογή, 
επεξεργασία). Η συμμετοχή των καταναλωτών είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους του έργου, επίσης 
για την προώθηση της γνώσης σχετικά με τα δρυοδάση. 
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Προτάσεις 
Ένας από τους πυλώνες του έργου είναι ο κεντρικός ρόλος του καταναλωτή, ο οποίος θεωρείται όχι μόνο ως το 
τέλος της αλυσίδας αξίας, αλλά ως σημαντικό μέρος του αρχικού σταδίου, της συλλογής των προϊόντων. Η εμπλοκή 
του καταναλωτή στην αλυσίδα θεωρείται θεμελιώδης για την επικοινωνία της προστιθέμενης αξίας ενός άγριου 
προϊόντος συγκριτικά με ένα βιομηχανικό. Επιπλέον, χάρη στην τοπική παραγωγή, η προέλευση του προϊόντος και 
η ιχνηλασιμότητά του κατά μήκος της αλυσίδας αξίας είναι πάντα εγγυημένες. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, το AROEN μετρά ήδη ένα ευρύ φάσμα τελικών προϊόντων 
από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που συλλέγονται από τη φύση. Η συμμετοχή των καταναλωτών στη 
διαχείριση των δασών και τη συλλογή των φυτών είναι ακόμη στα πρώτα της στάδια, αλλά μπορεί να έχει υψηλό 
αντίκτυπο, όσον αφορά την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Προς το παρόν, το έργο είναι σε 
αναζήτηση στρατηγικών εταίρων για να ενισχύσει την παρουσία του. 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Το έργο AROEN στοχεύει στο σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας, 
προκειμένου να διαθέσει σωστά τα προϊόντα του στην αγορά, με βάση τις αρχές της αειφορίας και της 
ιχνηλασιμότητας. Επιπλέον, προσπαθεί να διευρύνει τη συμβολή του στον οικοτουρισμό. Τα επόμενα βήματα που 
έχουν σχεδιαστεί, περιλαμβάνουν δραστηριότητες στη φύση με ξεναγήσεις, ή και επισκέψεις στις εγκαταστάσεις. 

 

 
Άγρια αρωματικά φυτά, χαρακτηριστικά των δασών αριάς (Quercus trojana). Φωτογραφία: Jesus Fernandez Moya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Περισσότερες πληροφορίες 
Aromas del Encinar. Official project. https://aromasdelencinar.com/  (πρόσβαση 20 Απριλίου 2020). 

Aromas del Encinar. Video interview during the H2020 INCREDIBLE project Acceleration service. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ow4CQLgCfTk (πρόσβαση 20 Απριλίου 2020) 
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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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