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Περιεχόμενο 
Η Abegoaria αποτελεί μια ιδιόκτητη έκταση 500 εκταρίων, που βρίσκεται στο κέντρο της Πορτογαλίας. Βρίσκεται 

σε μια περιοχή με αμμώδες έδαφος (regosoil), που χαρακτηρίζεται από χαμηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά 

συστατικά και οργανικές ύλες. Το κλίμα είναι τυπικό μεσογειακό, με έντονες εποχικές διακυμάνσεις στη 

βροχόπτωση και ετήσιο μέσο όρο 600 mm, με θερμά καλοκαίρια (οι μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 35 ºC είναι 

πολύ συχνές), και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα. Η Abegoaria αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση 

διαχείρισης της γης που στοχεύει στη μακροπρόθεσμη παραγωγή, με έμφαση στην οκονομική ανάπτυξη ενός 

προσοδοφόρου συστήματος, αλλά παράλληλα, με ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του 

συστήματος. Οι κύριες παραγωγές είναι βοοειδή, κουκουνάρια (από Pinus pinea), και φελλός (από Quercus suber). 

 

Στόχος 
Τα δασολιβαδικά συστήματα είναι αρκετά συνήθη στην περιοχή Αλεντέζο της νότιας Πορτογαλίας. Ο συνδυασμός 

της οικονομικής αποδοτικότητας και της οικολογικής βιωσιμότητας είναι μια πρόκληση και απαιτεί μια συνειδητή 

διαχείριση. Εδώ παρουσιάζεται το παράδειγμα ενός νεαρού ιδιοκτήτη δάσους, ο οποίος διαχειρίζεται ένα 

αγρόκτημα στη νότια Πορτογαλία που περιλαμβάνει ένα μικτό δάσος φελλοδρυών και κουκουναριών, το οποίο 

βόσκεται από βοοειδή. Η αναγνώριση σημαντικής υποβάθμισης του εδάφους και η προσπάθεια αποκατάστασής 

του έχει αποτελέσει προτεραιότητα για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Οι αποφάσεις ως προς τη διαχείρηση που 

πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια έχουν τώρα θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του εδάφους, τη 

βιοποικιλότητα και την επιβίωση των δενδρυλλίων. Η αντιμετώπιση της ετήσιας μείωσης των βροχοπτώσεων είναι 

μία από τις κύριες προκλήσεις. 
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Αποτελέσματα 

Το κοπάδι των βοοειδών αποτελείται από 120 μονάδες ζωικού κεφαλαίου για την παραγωγή κρέατος, οι οποίες 

διαχειρίζονται εκ περιτροπής. Αυτό το σύστημα επιτρέπει τον έλεγχο της συσσώρευσης θάμνων και μειώνει τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς. Η φυσική ανάπτυξη της ποώδους βλάστησης εμφανίζεται σε δύο πολύ σύντομες περιόδους: το 

φθινόπωρο και την άνοιξη, με τις βροχοπτώσεις του Απριλίου να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Οι φελλοδρύες είναι 

μεγάλες σε ηλικία και χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό ποσοστό ασθενικών δέντρων. Οι μεγαλύτερες σε ηλικία 

κουκουναριές προέρχονται από φυσική αναγέννηση με μια αρκετά ακανόνιστη διαχρονική παραγωγή 

κουκουναριών. Όταν η τρέχουσα διαχείριση ξεκίνησε 20 χρόνια πριν, ο ιδιοκτήτης παρατήρησε ότι το έδαφος ήταν 

ένας υποβαθμισμένος πόρος στο οικοσύστημα, με πολύ χαμηλή κατάσταση θρεπτικών συστατικών και με αδυναμία 

να εκπληρώσει ακόμη και τις βασικές λειτουργίες διήθησης και αποθήκευσης νερού. Η επαναφορά της καλής 

κατάστασης του εδάφους έχει αποτελέσει κύρια προτεραιότητα. 

 

Προτάσεις 
Η πιο σημαντική απόφαση ήταν η παύση της διατάραξης του εδάφους, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της 

διάβρωσης, βοηθώντας την ύπαρξη σταθερού εδάφους και την προστασία του. Η διαχείριση των θάμνων πλέον 

γίνεται με ελάχιστα επεμβατικά μηχανήματα. Για τη διόρθωση της περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά στο 

έδαφος χρησιμοποιήθηκαν σε πρώτη φάση λιπάσματα φωσφόρου, ακολουθούμενα από τη χρήση οργανικών 

προϊόντων, ενώ οι διορθώσεις του pH γίνονται με δολομιτικό ασβεστόλιθο. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι νεκρές ή/και 

άρρωστες φελλοδρύες και κουκουναριές αφαιρούνται συστηματικά ή κλαδεύονται προκειμένου να αποφευχθεί η 

εξάπλωση των παρασίτων και των ασθενειών. Η προστασία της αναγέννησης των δέντρων μέσω προστατευτικών 

μεταλλικών πλέγματων αποτελεί προτεραιότητα λόγω της παρουσίας των βοοειδών. Στο παρελθόν, οι κουκουναριές 

φυτεύονταν για την παραγωγή κώνων σε απόσταση 15x15 ή 20x20μ., ενώ πιο πρόσφατα στα 10x10μ, ενώ ο 

εμβολιασμός γίνεται  σε ηλικία 5 ετών. Για να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση στις κουκουναριές, 

εφαρμόζεται περιοδική αραίωση σε νεαρά και ενήλικα δέντρα. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Οι παρεμβάσεις που γίνονται στο έδαφος, μεταφράζονται πλέον σε ένα αρκετά υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης 

ή/και αναγέννησης των δέντρων, σαφή βελτίωση της περιεκτικότητας σε οργανικά στοιχεία στο έδαφος, και 

αύξηση του πλούτου ειδών στην ποώδη βλάστηση. Η επένδυση στην ατομική προστασία των νεαρών δεντρυλλίων 

απολύτως απαραίτητη σε αυτό το δασολιβαδικό σύστημα, είναι εμφανώς υψηλή. Η επένδυση σε νέες φυτείες είναι 

πάντοτε απαραίτητη, γιατί σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχει φυσική αναγέννηση στις φελλοδρύες. Η απουσία 

βροχοπτώσεων την άνοιξη και τα μεγαλύτερα και θερμότερα καλοκαίρια που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια, 

είχαν πολλές αρνητικές επιπτώσεις: τη μείωση της παραγωγής σε κουκουνάρι και φελλό, την αύξηση της 

θνησιμότητας των φελλοδρυών, και την αυξημένη ανάγκη για άρδευση και συμπληρωματικό τάισμα των ζώων με 

ζωοτροφές. 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Εξετάζεται η εισαγωγή ενός άλλου ζωικού είδους (πρόβατο). Έχει μικρότερο αντίκτυπο στη φυσική αναγέννηση και 

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες βοσκητικές περιόδους. Εξετάζεται επίσης η εισαγωγή πολυετών ψυχανθών 

θάμνων, η οποία συμβάλλει στη βιοποικιλότητα του συστήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα 

ζωοτροφής κατά την ξηρή περίοδο. Η ποικιλότητα των δέντρων μπορεί να αυξηθεί με την επανεισαγωγή των Pinus 

pinaster και Quercus rotundifolia, προωθώντας πάντα μικτές φυτείες. Με τον ίδιο τρόπο, γενετικά επιλεγμένο υλικό 

από οικολογικά κατάλληλες περιοχές για φελλοδρύες και κουκουναριές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε χρόνο σε 

νέες φυτείες. Η προοδευτική εισαγωγή της μηχανικής συγκομιδής των κουκουναριών είναι ένας άλλος στόχος. 

   
Φωτογραφία: Alexandra Correia 
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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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