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Πρόλογος 

Ο παρόν «Οδηγός αναγνώρισης, διαχείρισης και αξιοποίησης εγκαταλελειµµένων οπωρώνων» 
αποτελεί Παραδοτέο Προϊόν του έργου Regeneratio «Ολοκληρωµένη διαχείριση και αξιοποίηση 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων και αυτοφυών καρποφόρων φυτών». Βασικός στόχος του έργου 
αυτού, το οποίο υλοποιείται πιλοτικά στην περιοχή της Οροσειράς Ροδόπης αλλά τα συµπεράσµατά 
του αφορούν όλες τις ορεινές περιοχές της χώρας, είναι η καταγραφή, χαρτογράφηση, 
περιβαλλοντική και ιστορική αξιολόγηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων και τελικά η 
διαµόρφωση προτάσεων για την ορθή διαχείριση και την αξιοποίηση τους για την παραγωγή νέων, 
καινοτόµων διατροφικών προϊόντων θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου και υψηλής διατροφικής 
αξίας. Η αξιοποίηση αυτή προτείνεται να γίνει από ντόπιους παραγωγούς και γυναικείους 
συνεταιρισµούς, ως συµπληρωµατική δραστηριότητα, µε στόχο τη συµπλήρωση του εισοδήµατός 
τους. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµα και η διατήρηση και των οπωρώνων ως 
οικοτόπων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και ως πηγή διατροφής για την άγρια πανίδα, η ύπαρξη 
της οποίας µπορεί να περιορίσει τις απώλειες στο αγροτικό κεφάλαιο.  

Έτσι, ο παρόν Οδηγός απευθύνεται σε παραγωγούς, όπως γεωργοί, κτηνοτρόφοι, µελισσοκόµοι, 
κυρίως όσους που ζουν και εργάζονται σε ορεινές περιοχές, µέλη γυναικείων και αγροτουριστικών 
συνεταιρισµών, επαγγελµατίες στον τοµέα του οικοτουρισµού, όπως ξενοδόχοι ή εστιάτορες. 
Απεύθυνεται επίσης σε ανθρώπους που θα ενδιαφέροταν να αναπτύξουν σχετικές δραστηριότητες, 
όπως άνεργους µε προσανατολισµό προς τη γεωργική παραγωγή. Τέλος, απευθύνεται σε στελέχη 
δηµόσιων φορέων και οργανισµών αρµόδιων για την προστασία και τη διαχείριση των ορεινών 
περιοχών, όπως είναι τα στελέχη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών, του 
Δασαρχείου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών 
έργων Καινοτοµίας (ΑγροΕΤΑΚ)» µε MIS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναµικού», ΕΣΠΑ 2007-2013. Συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
και από Εθνικούς Πόρους και συντονίζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Υλοποιείται στο Ινστιτούτο 
Δασολογικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, µε Υπεύθυνος Παρακολούθησης τον Δρ. Γ. Τσιουρλή, από το 
Νοέµβριο του 2014 ως και τον Νοέµβριο του 2015. Διακρίνεται σε τέσσερεις Φάσεις, στο πλαίσιο 
των οποίων παρήχθησαν τα παρακάτω Παραδοτέα: 

1. Προκαταρκτική έρευνα και επιλογή περιοχής πιλοτικής εφαρµογής 

•  Μελέτη: Καταγραφή, χαρτογραφική αποτύπωση και αξιολόγηση εγκαταλελειµµένων 
οπωρώνων σε όλες τις επιλεγµένες περιοχές 

• Μελέτη: Συγκέντρωση και καταγραφή παραδοσιακής γνώσης γύρω από τους οπωρώνες, τα 
οπωροφόρα και τα προϊόντα τους 

• Μελέτη: Φυτοτεχνική µελέτη για την ορθή διαχείριση των οπωροφόρων δέντρων 

• Μελέτη: Οικονοµοτεχνική µελέτη για τις δυνατότητες αξιοποίησης των οπωροφόρων και 
των άλλων φυτών από τους τοπικούς παραγωγούς 

• Μελέτη: Επιλογή περιοχής εφαρµογής 
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2. Αναλυτική µελέτη περιοχής εφαρµογής 

•  Μελέτη: Διερεύνηση του υφιστάµενου ιδιοκτησιακού/νοµικού καθεστώτος και πλαισίου 
εκµετάλλευσης 

• Μελέτη: Ακριβής χαρτογράφηση και καταγραφή οπωρώνων και οπωροφόρων δέντρων στην 
περιοχή µελέτης 

• Μελέτη: Καταγραφή και ανάδειξη συνοδών ιστορικών-πολιτιστικών στοιχείων  

• Μελέτη: Καταγραφή και χαρτογράφηση συµπληρωµατικών εγκαταλελειµµένων ή αυτοφυών 
καρποφόρων και εκµεταλλεύσιµων φυτών  

• Μελέτη: Δυνατότητες αξιοποίησης των οπωρώνων στη µελισσοκοµία 

3. Πιλοτική εφαρµογή προτάσεων αξιοποίησης 

•  Έκθεση Πεπραγµένων: Πιλοτική διαχείριση και ανάδειξη επιλεγµένου οπωρώνα  

• Έκθεση Πεπραγµένων: Πιλοτική προώθηση προϊόντων 

4. Επιµόρφωση παραγωγικής βάσης & Διάδοση αποτελεσµάτων 

•  Καταγραφή ενδιαφερόµενων τοπικών φορέων, παραγωγών και επαγγελµατιών  

• Έκθεση Πεπραγµένων: Δράσεις επιµόρφωσης της παραγωγικής βάσης για τους στόχους, τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα – οφέλη και τον τρόπο αξιοποίησής τους (ενδιάµεσο στάδιο). 

• Οδηγός αναγνώρισης, ορθής διαχείρισης και αξιοποίησης οπωρώνων και οπωροφόρων 

• Φυλλάδιο για την παρουσίαση του έργου και γενικά την ορθή διαχείρισης και αξιοποίηση 
οπωρώνων και οπωροφόρων 

• Έκθεση Πεπραγµένων: Δράσεις επιµόρφωσης της παραγωγικής βάσης για τους στόχους, τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα – οφέλη και τον τρόπο αξιοποίησής τους (τελικό στάδιο). 

Ο παρόν «Οδηγός» συγκεντρώνει µε ένα συνοπτικό τρόπο τα αποτελέσµατα όλης της έρευνας 
που έχει γίνει µέχρι τώρα, µε κύριο στόχο να τα καταστήσει προσβάσιµα σε παραγωγούς και 
φορείς που ενδιαφέρονται για την προστασία, τη διαχείριση και –κυρίως- τη δυνατότητα 
επαναξιοποίησης των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων. Για λόγους συντοµίας και χρηστικότητας, 
µεγάλο µέρος των δεδοµένων, των βιβλιογραφικών αναφορών και γενικά της ερευνητικής 
δουλειάς δεν έχει συµπεριληφθεί φυσικά σε αυτόν. Όσοι και όσες ενδιαφέρονται περισσότερο, 
µπορούν να βρουν εκτενέστερη ενηµέρωση στη σελίδα https://oporones.wordpress.com/. Στη 
σελίδα αυτή, µε το τέλος του Έργου (Νοέµβριος 2015) θα δηµοσιευθούν και όλα τα Παραδοτέα 
Προϊόντα, τα οποία περιέχουν περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφία για τις αντίστοιχες 
θεµατικές. Στο τέλος του Οδηγού επίσης παρατίθεται η συγκεντρωτική βιβλιογραφία που 
χρησιµοποιήθηκε για όλη την έρευνα.  

Πέρα από τους φορείς υλοποίησης και χρηµατοδότησης του παρόντος έργου, δηλαδή το 
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, τον ΕΛΓΟ-Δήµητρα και το προσωπικό τους, 
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οφείλουµε να ευχαριστήσουµε το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου, το Δήµο Παρανεστίου και την Κοινότητα 
«Πελίτι», οι οποίοι βοήθησαν σηµαντικά στην επιτυχηµένη ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, 
ευχαριστούµε όλους τους ανθρώπους και τους παραγωγούς που ζουν και εργάζονται στις 
περιοχές της έρευνας και µας βοήθησαν µε τις γνώσεις, την εµπειρία και τις συµβουλές τους. 
Κυρίως αυτούς και αυτές που εργάζονται, ανιδιοτελώς πολλές φορές, για να κρατήσουν 
ζωντανούς τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες κι γενικά τα βουνά της περιοχής. Ελπίζουµε η 
δουλειά που κάναµε εµείς και συµπυκνώνεται στον παρόν «Οδηγό» αυτός να τους φανεί 
χρήσιµη.   
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1. Οι εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες και η σηµασία τους 

Παραδοσιακοί, ορεινοί και εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες 

Με τον όρο οπωρώνας περιγράφεται κάθε φυτεία δέντρων ή θάµνων που προορίζονται για 
παραγωγή τροφίµων. Η καλλιέργεια τέτοιων, συνήθως µικτών, συστάδων οπωροφόρων δέντρων 
αποτελεί εδώ και πολλούς αιώνες µία διαδεδοµένη γεωργική πρακτική στις ορεινές και ηµιορεινές 
περιοχές της Ελλάδας. Οι ορεινοί οπωρώνες αυτοί δηµιουργούνταν κυρίως γύρω από µόνιµους ή 
περιστασιακούς οικισµούς, καθώς και κοντά σε ορεινά χωράφια, βοσκολίβαδα και άλλους χώρους 
δραστηριότητας. Φιλοξενούν κυρίως δέντρα και θάµνους όπως κερασιές, µηλιές, καρυδιές, 
κοροµηλιές, δαµασκηνιές, αχλαδιές, καστανιές, κυδωνιές, συκιές, αµπέλια και άλλα. Το τοπίο 
συµπληρωνόταν από άλλους καρποφόρους αλλά αυτοφυείς θάµνους, όπως οι βατοµουριές, οι 
κρανιές, οι αγριοτριανταφυλλιές, οι τσαπουρνιές κα.   

Στα προϊόντα των παραπάνω δέντρων περιλαµβάνονται οι καρποί τους, οι οποίοι είναι εδώδιµοι ή 
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή άλλων τροφών (µαρµελάδες, γλυκά, αφεψήµατα κα). Οι ίδιοι 
καρποί και µέρη των φυτών χρησιµοποιούνται επίσης περιστασιακά ως ζωοτροφή στην εκτατική 
κτηνοτροφία, ιδιαίτερα όσο αφορά τη µικρή, οικογενειακή κλίµακα, ενώ τα δέντρα αυτά κατά την 
ανθοφορία τους αποτελούν πολύ χρήσιµο και ποιοτικό πόρο για τη µελισσοκοµία. Μπορεί επίσης να 
χρησιµοποιούνται σε άλλες δευτερεύουσες χρήσεις, πολλές φορές σηµαντικής συµβολικής αξίας, 
όπως η παραδοσιακή ιατρική, τοπικά έθιµα κοκ. Αξιοποιήσιµη και πολλές φορές πολύτιµη είναι και 
η ξυλεία των παραπάνω δέντρων και θάµνων, πολλά από τα οποία θεωρούνται ιδανικά για την 
κατασκευή επίπλων και άλλων ξύλινων αντικειµένων (καρυδιά, καστανιά, κερασιά, κρανιά κα), ενώ 
συχνά χρησιµοποιούνται και ως καυσόξυλα, κάτι που συνεπάγεται βέβαια την καταστροφή τους.  

Η συγκέντρωση του πληθυσµού , η 
εγκατάλειψη των περισσότερων ορεινών 
οικισµών, η αλλαγή των παραγωγικών 
προτύπων , η εντατ ικοποίηση και η 
εµπορευµατοπο ίηση τη ς αγροτ ικής 
παραγωγής οδήγησε στη σταδ ιακή 
εγκατάλειψη πολλών τέτοιων εκτάσεων, 
αφήνοντας κατάσπαρτους σε όλο το ορεινό 
τ ο π ί ο θ έ σ ε ι ς ε γ κα τα λ ε λ ε ιµ µ έ νω ν 
ο π ω ρ ώ ν ω ν . Ο ι θ έ σ ε ι ς α υ τ έ ς 
συγκεντρώνονται κυρίως εντός και γύρω από 
εγκαταλελειµµένους οικισµούς ή οικισµούς 
που κατοικούνται αλλά οι κάτοικοί τους δεν 

συνεχίζουν τις παραδοσιακές καλλιέργειες, καθώς και γύρω από µονές, ναούς και παρεκκλήσια, 
ανάµεσα στα ορεινά χωράφια, εγκαταλελειµµένα και µη, σε βοσκολίβαδα, σε θέσεις δίπλα στο 
επαρχιακό και δασικό οδικό δίκτυο, σε ανοίγµατα στο δάσος, στην κοίτη των ορεινών ρεµάτων. 
Πολλές από τις θέσεις αυτές συνοδεύονται από άλλα ενδιαφέροντα ανθρωπογενή στοιχεία, όπως 
ξερολιθικές κατασκευές, αναβαθµίδες (πεζούλες) για τη συγκράτηση του εδάφους, καλντερίµια, 
πέτρινες γέφυρες, βρύσες κα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των εγκαταλελειµµένων οικισµών, ο 
οπωρώνας και λίγα ερείπια αποτελούν πολλές φορές σήµερα το µόνο ορατό πια αποµεινάρι κάποιου 
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παλιού χωριού. Οι ορεινοί, εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες στην Ελλάδα βρίσκονται συνήθως στη 
διαδικασίας της σταδιακής διαδοχής τους από τα αντίστοιχα δασικά είδη της περιοχής και, όσο 
προχωρά αυτή η διαδικασία, δεν διακρίνονται ουσιαστικά και τυπικά από τις περιβάλλουσες δασικές 
εκτάσεις. 

Τα περισσότερα από τα ε ίδη που 
α π α ν τ ώ ν τ α ι σ τ ι ς θ έ σ ε ι ς α υ τ έ ς , 
αναπαράγονται βέβαια και από µόνα τους 
και µπορούν έτσι να αναπτυχθούν µέσα και 
έξω από τους αρχικούς οπωρώνες, ως 
αυτοφυή φυτά. Η αναπαραγωγή αυτή 
διευκολύνεται από τα ζώα, θηλαστικά και 
πουλιά, που καταναλώνουν τους καρπούς 
και βοηθάνε στη διασπορά των σπόρων. 
Κάποια από αυτά, όπως η καρυδιά, η 
φουντουκιά και ακόµα περισσότερο η 
καστανιά σχηµατίζουν εκτενείς συστάδες 
και αποτελούν έτσι βασικά είδη των 
παρακείµενων δασών. Τα βάτα και οι άλλοι 
θάµνοι εξάλλου αναπτύσσονται σε 
µεγάλους αριθµούς κατά µήκος των δρόµων, σε ανοίγµατα στο δάσος κα. Έτσι, οι ορεινοί, 
παραδοσιακοί οπωρώνες στην Ελλάδα, ειδικά οι εγκαταλελειµµένοι, δεν διακρίνονται ουσιαστικά 
από τις περιβάλλουσες δασικές εκτάσεις και δεν µπορεί και δεν έχει νόηµα να γίνει σαφής διάκριση 
µεταξύ προϊόντων από σκόπιµα φυτεµένα δέντρα και θάµνους ή από αντίστοιχα αυτοφυή. Συνεπώς, 
τα προϊόντα όλων των παραπάνω ειδών που βρίσκονται σε εγκαταλελειµµένους ορεινούς οπωρώνες 
και γύρω από αυτούς, µπορούν να ενταχθούν στη γενικότερη κατηγορία των δασικών προϊόντων 
εκτός ξυλείας (non timber forest products), η οποία έχει συγκεντρώσει τελευταία το ενδιαφέρον 
παγκοσµίως. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και πολλά ακόµα εκµεταλλεύσιµα άγρια είδη, όπως 
βρώσιµα άγρια χόρτα, βότανα που χρησιµοποιούνται στη µαγειρική (ρίγανη, θυµάρι κα), στην 
παραδοσιακή ιατρική ή για αφεψήµατα (τσάι του βουνού), βρώσιµα µανιτάρια, ρετσίνι κα.  

Εξαιτίας αυτής της ετερογένειας στη σύνθεση των ειδών, την έκταση, την αρχική τους θέση και 
χρήση, το βαθµό ή την εποχή της εγκατάλειψης, την πορεία διαδοχής και την κατάστασης 
διατήρησής τους σήµερα, οι θέσεις των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων παρουσιάζουν σήµερα πολύ 
µεγάλη ποικιλία. Συνεπώς πρέπει να προσδιοριστούν κάποια ελάχιστα κριτήρια ώστε να οριστούν οι 
εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες και να διαχωριστούν από τις άλλες, συµπληρωµατικές θέσεις, όπου 
επίσης απαντώνται οπωροφόρα δέντρα. Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν για τις ανάγκες αυτού του 
έργου είναι ποιοτικά, αναφέρονται δηλαδή στην ιστορία και την κατάσταση ενός οπωρώνα και 
ποσοτικά, αναφέρονται δηλαδή  στην έκταση ή τον αριθµό των δέντρων που καταγράφονται 
σήµερα, µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα να πέφτει στα πρώτα. Τα κριτήρια αυτά στηρίχθηκαν αφενός 
στη βιβλιογραφία, αφετέρου στις παρατηρήσεις της επιτόπιας έρευνας. Παρά τις παραπάνω 
προδιαγραφές, δεν µπορεί να αποκλειστεί από τα κριτήρια αυτά ένας υποχρεωτικός βαθµός 
αυθαιρεσίας, όπως ισχύει άλλωστε µε κάθε ορισµό.  

Τελικά, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ως εγκαταλελειµµένοι παραδοσιακοί οπωρώνες 
ορίστηκαν οι θέσεις που:  
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• έχουν µία ελάχιστη έκταση (µεγαλύτερη από 1 hect ή 10 στρέµµατα), 
• έχουν ένα ελάχιστο συνολικό αριθµό και ελάχιστη πυκνότητα ενήλικων οπωροφόρων 
δέντρων διαφόρων ειδών (περισσότερα από 100 ανά hect ή 10 ανά στρέµµα). 

• δεν καλλιεργούνται σήµερα καθόλου, ή καλλιεργούνται σε έκταση λιγότερο από 10%.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς, ή 
σε σχεδόν εγκαταλελειµµένους µε ελάχιστες οικίες και κατοίκους, µαζί µε τις γύρω –πρώην- 
γεωργικές τους εκτάσεις. 

Οι παραδοσιακοί οπωρώνες στην Ευρώπη  

Αντίστοιχοι παραδοσιακοί οπωρώνες απαντώνται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάποιες 
µάλιστα έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή, εξαιτίας της οικολογικής και ιστορικής τους σηµασίας (βλ. 
παρακάτω). Στη Μ. Βρετανία για παράδειγµα, οι παραδοσιακοί οπωρώνες έχουν ενταχθεί στους 
οικότοπους εθνικής προτεραιότητας και προστατεύονται από το αντίστοιχο καθεστώς. Έτσι, 

ενισχύεται η διατήρηση και η προστασία των υφιστάµενων 
καλλιεργούµενων παραδοσιακών οπωρώνων, καθώς και η 
δηµιουργία νέων. Σύµφωνα λοιπόν µε το επίσηµο Σχέδιο 
Διαχείρισής τους στη Μ. Βρετανία, ως παραδοσιακός 
οπωρώνας θεωρείται κάθε φυτεία µε έναν ελάχιστο αριθµό 
συγκεντρωµένων δέντρων (5 δέντρα κατ’ ελάχιστο σε 20 µέτρα 
µέγιστη απόσταση) που παράγουν φρούτα ή ξηρούς καρπούς, 
και της οποίας η διαχείριση γίνεται µε τρόπους χαµηλής 
έντασης ή εκτατικής καλλιέργειας, χωρίς τη χρήση χηµικών, 
παρασιτοκτόνων, εντοµοκτόνων και ανόργανων λιπασµάτων, 
ενώ τα πολυετή δέντρα αφήνονται  να φτάσουν στο στάδιο 
ωρίµανσης. Σε αντίθεση, οι εντατικές καλλιέργειες είναι αυτές 
που διαχειρίζονται µε στόχο την µεγιστοποίηση της παραγωγής 
καρπών.  

Τα διάφορα ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράµµατα για τη µελέτη των παραδοσιακών οπωρώνων έχουν 
δώσει έµφαση όχι µόνο στην οικολογική τους σηµασία και την καταγραφή τους, αλλά και στη 
συγκέντρωση της παραδοσιακής γνώσης που υπάρχει γύρω από αυτούς. Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα ESTO (European Specialist in Traditional Orchards), κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι 
αγρότες στη Δυτική Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου έχουν αναπτύξει διαφορετικά 
συστήµατα γεωργοδασοπονίας, συνδυάζοντας λιβάδια, βοσκοτόπους, χωράφια, δασικές εκτάσεις, 
φυτοφράχτες και οπωρώνες. Σε αυτό το πλαίσιο, τα οπωροφόρα µπορεί να ήταν ο πυρήνας ενός 
γεωργικού συστήµατος ή να συνέβαλλαν στη βελτιστοποίηση του συστήµατος παραγωγής. Μέχρι το 
1930-1950 στην Ευρώπη, περίπου 2 εκατοµµύρια εκτάρια, κυρίως στη Γαλλία και τη Γερµανία, 
αλλά και στην Ελβετία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, την Πολωνία, την Αγγλία, το Βέλγιο και την 
Ισπανία, καλυπτόταν από τους παραδοσιακές οπωρώνες. Στην περίοδο 1960-2000 στην Ευρώπη, 
αυτό το σύστηµα γεωργοδασοπονίας έχει µειωθεί δραστικά και έχασε περίπου το 50% της αρχικής 
του έκτασης. Σήµερα η καλλιέργεια οπωροφόρων αφορά κυρίως λιβαδικές εκτάσεις.  
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Σύµφωνα µε το ίδιο πρόγραµµα, οι παραδοσιακοί οπωρώνες είναι το αρχέτυπο της αειφόρου 
γεωργίας. Ένας παραδοσιακός οπωρώνας καθορίζεται από χαµηλές εισροές, χαµηλή ένταση 
εργασίας και είναι υψηλής βιολογικής ποικιλοµορφίας και αισθητικής. Η χαµηλή παραγωγή 
φρούτων (<10 τόνοι/εκτάριο) σε σύγκριση µε τους εντατικούς οπωρώνες (30-50t/εκτάριο) 
αντισταθµίζεται από το µεγαλύτερο κύκλο ζωής και τη συµπληρωµατικότητα µε τα υπόλοιπα 
προϊόντα που προσφέρει η ίδια έκταση.  

Η οικολογική σηµασία των παραδοσιακών οπωρώνων   

Οι παραδοσιακοί οπωρώνες προστατεύονται στις παραπάνω χώρες γιατί θεωρούνται πια διεθνώς ως 
εστίες βιοποικιλότητας καθοριστικής σηµασίας, καθώς φιλοξενούν πλήθος από άλλα µικρότερα 
φυτά, βρύα, µύκητες, αλλά και πουλιά, θηλαστικά, ερπετά, ασπόνδυλα ζώα και έντοµα, περισσότερα 
συνήθως όχι µόνο από τις συµβατικές, εντατικές καλλιέργειες, αλλά και από τα τυπικά δασικά 
οικοσυστήµατα. Η οικολογική αυτή σηµασία αφορά τόσο τους εγκαταλελειµµένους, όσο και τους 
καλλιεργηµένους παραδοσιακούς οπωρώνες. Σηµειώνεται µάλιστα ότι η εκµετάλλευση, και άρα η 
περιποίηση και η καλλιέργεια ενός οπωρώνα µάλλον αυξάνει την οικολογική του σηµασία, αφού 
έχει αναφερθεί ότι η εγκατάλειψη, όπως επίσης βέβαια και η εντατικοποίηση, µίας παραδοσιακής 
καλλιέργειας οδηγεί σε µείωση της ποικιλότητας των φυτών και των φυτοφάγων εντόµων.  

Η οικολογική σηµασία των 
π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν , ο ρ ε ι ν ώ ν 
οπωρώνων, βασίζεται στο γεγονός 
ότι η παρουσία τους σηµατοδοτεί 
κρίσιµα για τη βιοποικιλότητα 
ανοίγµατα στη δασική βλάστηση. 
Στους παραδοσιακούς οπωρώνες 
εξάλλου τα δέντρα έχουν κατά 
κα ν ό ν α π ο λύ µ ε γ α λύ τ ε ρ ε ς 
αποστάσεις µεταξύ τους από τα 
συµβατικά αγροτικά ή δασικά 
οικοσυστήµατα, και εννοείται ότι 
δεν δέχονται επεµβάσεις µε 
ζιζανιοκτόνα. Έτσι, κάτω από 
αυτά, στον λεγόµενο υποόροφο 
φιλοξενούνται πλήθος από πόες, 
αγριολούλουδα, µικρούς θάµνους κα. Ανάµεσα, ή και πάνω στα δέντρα, συναντάµε επίσης 
σηµαντικά είδη µανιταριών, βρύων και λειχήνων. Το ενδιαίτηµα που δηµιουργείται, εξαιτίας και της 
παραγωγής καρπών, βοηθά στην ανάπτυξη ποικιλόµορφων κοινοτήτων εντόµων και αρθροπόδων.  

Μία κρίσιµη συνεισφορά των οπωρώνων ή ακόµα των µεµονωµένων δέντρων είναι η παροχή 
τροφής σε πολλά είδη σπονδυλωτών και κυρίως σε πουλιά και θηλαστικά. Ανάµεσά τους 
περιλαµβάνονται µάλιστα και κάποια εµβληµατικά είδη όπως η Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos). 
Σύµφωνα µε τις σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, η δίαιτα της αρκούδας βασίζεται 
κατά τα 9/10 περίπου σε φυτικούς πόρους, από τους οποίος ο µεγαλύτερος όγκος αφορά φρέσκους 
και ξηρούς καρπούς από καρποφόρα δέντρα. Για αυτό, η Καφέ Αρκούδα δείχνει να προτιµά κατά 
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προτεραιότητα αυτό το ενδιαίτηµα και η παρουσία της σχετίζεται ισχυρά θετικά µε τους οπωρώνες. 
Εκτός από τις αρκούδες, οι οπωρώνες προσφέρουν σηµαντικό µέρος της διατροφής σε πολλά ακόµα 
θηλαστικά, όπως ο Λαγός, ο Σκίουρος, η Αλεπού, η Νυφίτσα, το Κουνάβι, ο Ασβός, το 
Αγριογούρουνο, το Ζαρκάδι, ο Σκαντζόχοιρος, σε δεκάδες είδη τρωκτικών, και φρουτοφάγες 
νυχτερίδες.  Μεγάλος είναι επίσης ο αριθµός των ειδών των πουλιών που τρέφονται µε φρούτα, ή µε 
τα έντοµα και τα ασπόνδυλα που συγκεντρώνουν οι οπωρώνες. Τέλος, η παρουσία των παραπάνω 
ειδών λειτουργεί θετικά για την παρουσία πολλών ακόµα ειδών που δεν τρέφονται άµεσα µε τα 
φρούτα, αλλά αποτελούν θηρευτές των παραπάνω. Για παράδειγµα, πολλά αρπακτικά πουλιά 
προτιµούν να κυνηγούν στα ανοίγµατα του δάσους και οι ορεινοί οπωρώνες, εγκαταλελειµµένοι οι 
καλλιεργούµενοι, αποτελούν έτσι κρίσιµο πόρο για την επιβίωσή τους.  

Τέλος, πρέπει να σταθούµε σε έµµεσες αλλά πολύ σηµαντικές οικολογικές και περιβαλλοντικές 
αξίες των οπωρώνων και των συνοδών στοιχείων τους. Η παρουσία τους, ειδικά όταν δεν είναι 
εγκαταλελειµµένοι και συντηρούνται έστω και λίγο, µπορεί να βοηθήσει στην άµυνα του ευρύτερου 
δασικού συστήµατος στο οποίο ανήκουν από τις µεγάλες, καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, αφού 
προσφέρουν ανοίγµατα στο δάσος και µάλιστα σχετικά καθαρά. Η καλλιέργειά τους επίσης σηµαίνει 
και την παρουσία εντός τους δάσους ανθρώπων που µπορούν να συµβάλλουν στην πρόληψη και την 
αντιµετώπιση των πυρκαγιών. Από την άλλη, τα δέντρα των οπωρώνων, αλλά και οι κατασκευές που 
συνήθως τους συνοδεύουν (αναβαθµίδες, ξερολιθιές) συµβάλλουν άµεσα στη συγκράτηση του 
εδάφους και την αποφυγή της διάβρωσης. Έτσι, η εγκατάλειψή τους έχει συνδεθεί µε την αύξηση 
τόσο των πυρκαγιών όσο και της διάβρωσης.  

Ανάλογη οικολογική σηµασία έχουν ακόµα και τα λίγα, σχετικά αποµονωµένα ή σκόρπια 
οπωροφόρα δέντρα. Σε τοπική κλίµακα, οι λειτουργίες τους περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, τη 
βελτίωση του τοπικού µικροκλίµατος, τον εµπλουτισµού του εδάφους µε θρεπτικές ουσίες, την 
αύξηση του πλούτου των φυτικών ειδών, την αύξηση της δοµικής περιπλοκότητας και την παροχή 
οικοτόπων για τα ζώα. Σε επίπεδο τοπίου, οι οικολογικοί τους ρόλοι περιλαµβάνουν την αύξηση της 
αύξηση της συνδεσιµότητας για τα ζώα, της γενετικής συνδεσιµότητας για τους πληθυσµούς των 
δέντρων, την εξασφάλιση του γενετικού υλικού και την διατήρηση των αναγκαίων σηµείων για τη 
µελλοντική ανάκαµψη. Οι λειτουργίες αυτές είναι µάλιστα τόσο πιο σηµαντικές, όσο πιο αραιοί 
είναι οι πληθυσµοί που αποµένουν.   

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται 
ότι η παρουσία και η δραστηριότητα 
του ανθρώπου στις ορεινές περιοχές 
δεν είναι πάντα ανταγωνιστική µε την 
επιβίωση της άγριας ζωής. Πολλές 
φορές µάλιστα αποδεικνύεται ότι είναι 
όχι µόνο θετική, αλλά και απαραίτητη. 
Ειδικά σε περιοχές µε µακραίωνη και 
έντονη ανθρώπινη παρουσία, όπως τα 
βουνά της χώρας µας, η άγρια ζωή έχει 
εξελιχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να συµβιώνει µε 
τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές 
του και να επωφελείται από τις –ήπιες- 
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παρεµβάσεις. Από την άλλη πλευρά, και παρά τις αναπόφευκτες εντάσεις, φαίνεται πως και οι 
κάτοικοι των ορεινών κοινοτήτων έχουν αποδεχθεί αυτή τη συµβίωση και έχουν επιτρέψει έτσι την 
επιβίωση της άγριας ζωής, η οποία αποτελεί άλλωστε αναπόσπαστο µέρος του περιβάλλοντος, της 
ιστορίας, της κουλτούρας και της παράδοσής τους.  

Οι ορεινοί παραδοσιακοί οπωρώνες αποτελούν ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός τόπου 
και µίας πρακτικής που συνδυάζει κοινωνικές και φυσικές διαδικασίες, µε τρόπο επωφελή και για τις 
δύο πλευρές. Αποτελούν έτσι έναν πολύτιµο κρίκο στην αλυσίδα που ενώνει τις κοινωνικές και τις 
φυσικές διεργασίες και ένα κατεξοχήν σύµβολό της συµβίωσης του των ορεινών κοινοτήτων και της 
άγριας ζωής. Μαζί µε άλλα βασικά στοιχεία του τοπίου στην ελληνική επαρχία, όπως οι 
αναβαθµίδες, τα ορεινά χωράφια, οι βοσκότοποι, τα καλντερίµια και τα µονοπάτια, τα αυτοφυή 
εδώδιµα ή αρωµατικά χόρτα και βότανα που αποτελούν παραδοσιακά αντικείµενο συλλογής και 
συµπληρώνουν τη δίαιτα ανθρώπων και ζώων, βρίσκονται στη µέση ουσιαστικά µεταξύ αυτού που 
αντιλαµβανόµαστε ως «φυσικό» και αυτού που αντιλαµβανόµαστε ως «κοινωνικό» ή 
«ανθρωπογενές» περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά, αποτελώντας ταυτόχρονα µέρος τόσο των φυσικών, 
όσο και των κοινωνικών/παραγωγικών διαδικασιών, αναδεικνύουν τη µεταξύ τους αλληλεπίδραση. 
Αποκτούν έτσι και µία επιπλέον συµβολική αξία, ανατρέποντας την πάγια αντίληψη που έχουµε για 
τη «φύση» και τον «άνθρωπο» ως δύο διακριτές ενότητες. 

Ιστορική και πολιτισµική σηµασία  

Οι λόγοι της εγκατάλειψης των περισσοτέρων ορεινών κοινοτήτων, και µαζί των ορεινών 
παραδοσιακών οπωρώνων, είναι πολλοί και εξειδικεύονται σε κάθε τόπο. Σε γενικές γραµµές 
πάντως, η πορεία εγκατάλειψης ξεκίνησε µε τη χάραξη των συνόρων, τις εθνικές εκκαθαρίσεις, τις 
ανταλλαγές και τις µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών, που σηµάδεψαν τον ελλαδικό χώρο από το 
δεύτερο µισό του 19ου αιώνα ως και το 1922. Κατά το πρώτο µισό του 20ου αιώνα, καθοριστικό ρόλο 
έπαιξαν οι επιπτώσεις των παγκοσµίων και βαλκανικών πολέµων και κυρίως του Β’ Παγκόσµιου 
Πολέµου, ενώ κατά τον εµφύλιο της δεκαετίας του 1940 πολλές κοινότητες υποχρεώθηκαν από το 
κράτος ακόµα και σε αναγκαστική εκκένωση. Το τελικό χτύπηµα δόθηκε από την αλλαγή των 
παραγωγικών προτύπων, τη φτώχεια και τη µαζική εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση που 
ακολούθησε τις επόµενες δεκαετίες. Έτσι, µέχρι τη δεκαετία του 1970, δεν είναι υπερβολή να πούµε 
ότι η πλειονότητα των ορεινών κοινοτήτων σε όλη τη χώρα ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. 

Σήµερα, πολλοί από τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες αποκτούν έτσι και ιστορική σηµασία, 
καθώς, µαζί µε τα συνοδά τους στοιχεία (ερείπια, µάντρες, ξερολιθιές, αναβαθµίδες κα), αποτελούν 
το αποµεινάρι από τις ορεινές κοινότητες που εγκαταλείφθηκαν. Οι κοινότητες αυτές, όπως και οι 
οπωρώνες, µπορεί να χρονολογούνται πολλούς αιώνες πριν και σήµερα σε πολλές περιπτώσεις ο 
οπωρώνας είναι το µόνο ορατό σηµείο που σηµατοδοτεί τη θέση τους. Καθώς πολλά από τα δέντρα 
που συναποτελούν τους οπωρώνες (καστανιές, καρυδιές), αλλά και άλλα χαρακτηριστικά είδη που 
φυτεύονταν εντός των οικισµών (πχ πλάτανος), είναι αιωνόβια, µπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
χρονολόγηση των οικισµών που τα φιλοξενούσαν. Εξάλλου, η µελέτη των πρακτικών διαχείρισης 
και αξιοποίησης των οπωρώνων, µπορεί να αποκαλύψει σηµαντικά ιστορικά στοιχεία για τις 
κοινωνικές – παραγωγικές σχέσεις των παλιών, ορεινών κοινοτήτων. 

Όπως συγκλίνουν οι περισσότερες µαρτυρίες και πληροφορίες, άλλα και όπως γίνεται φανερό από 
την καταγραφή του µεγέθους, του περιεχοµένου και της καλλιεργητικής πρακτικής, η καλλιέργεια 

�   �13



�
των παραδοσιακών, ορεινών οπωρώνων δεν 
αποτελούσε κατά κανόνα την αποκλειστική 
απασχόληση κάπο ιου παραγωγού . 
Αντίθετα, λειτουργούσαν συµπληρωµατικά, 
δίπλα στις υπόλοιπες αγροτικές και 
κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ έ ς π α ρ α γ ω γ ι κ έ ς 
δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο οι 
παραδοσιακοί οπωρώνες αποτελούσαν µία 
συµπληρωµατική αλλά σηµαντική πηγή 
διατροφής και άλλων πόρων για τις ορεινές 
κοινότητες. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα µέχρι τα 
µέσα του 20ου αιώνα, όταν και η αγροτική 
οικονοµία στις περισσότερες ορεινές 
κοινότητες στηριζόταν σε µεγάλο βαθµό στην τροφική αυτάρκεια και όχι στο εµπόριο των 
τροφίµων, στο συνδυασµό διαφορετικών δραστηριοτήτων µικρής κατά κανόνα κλίµακας 
(καλλιέργεια µικρών ορεινών χωραφιών, οπωρώνων, εκτατική κτηνοτροφία, συλλογή άγριων 
καρπών και φυτών κα). Εξαίρεση αποτελούσαν οι κοινότητες των τυπικών κτηνοτροφικών φυλών, 
όπως οι Βλάχοι ή οι Σαρακατσάνοι, που βασιζόταν στην κτηνοτροφία µεγάλης κλίµακας και κάποια 
λίγα εµπορικά ή βιοτεχνικά κέντρα. Ωστόσο, και σε αυτές τις περιπτώσεις, η παραγωγή 
συµπληρωνόταν από αγροτικές δραστηριότητες µικρής κλίµακας. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίσιµος 
παράγοντας ήταν ο συνδυασµός διαφορετικών δέντρων και ποικιλιών, ώστε η κοινότητα να βρίσκει 
διαθέσιµους καρπούς σε διαφορετικές περιόδους του έτους. Επίσης, οι ποικιλίες αυτές ήταν σαφώς 
προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής.  

Σε γενικές γραµµές, ο τρόπος καλλιέργειας, νοµής, συγκοµιδής και χρήσεις των δευτερευόντων, 
αλλά σηµαντικών αυτών καρποφόρων, δεν έχει µελετηθεί αρκετά από την ιστορική και λαογραφική 
βιβλιογραφία της χώρας, σε σχέση για παράδειγµα µε τις βασικές καλλιέργειες των σιτηρών. 
Εξαιρέσεις αποτελούν οι καλλιέργειες της ελιάς και του αµπελιού, φυτά πολύ σηµαντικά στην 
αγροτική οικονοµία και στη λαϊκή ζωή των κοινοτήτων. Εξάλλου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
παραδοσιακών οπωρώνων παραµένει µάλλον ασαφές. Από ό,τι υποδεικνύουν οι µαρτυρίες που 
συλλέχθησαν µέχρι τώρα στο πλαίσιο της παρούσας  έρευνας, πολλοί οπωρώνες και δέντρα ανήκαν 
σαφώς στην εκάστοτε ατοµική, η ορθότερα οικογενειακή, περιουσία, των κατοίκων της κοινότητας. 
Αυτό ισχύει για τους οπωρώνες που βρισκόταν εντός των χωραφιών ή των οικηµάτων της κάθε 
οικογένειας. Μεγάλο µέρος όµως βρισκόταν έξω από αυτά τα πλαίσια, περιβάλλοντας τις 
ιδιοκτησίες εντός του χωριού ή πέριξ των χωραφιών της, κοντά σε κοινόχρηστες υποδοµές και 
πόρους, όπως οι ρεµατιές, οι µύλοι, οι νεροτριβές κοκ, στις κοινόχρηστες εκτάσεις του χωριού κα. 
Σε αυτή την περίπτωση, µπορούν να θεωρηθούν ως κοινοτική ιδιοκτησία, όπως ίσχυε επίσης πολλές 
φορές για το κοινοτικό δάσος ή τους κοινοτικούς βοσκοτόπους. Ένα τέτοιο καθεστώς φαίνεται ότι 
ισχύει πολλές φορές στους πλέον παραγωγικούς, εκτεταµένους οπωρώνες, όπως είναι κατεξοχήν οι 
καστανώνες, ή οι εκτάσεις µε καρυδιές.  

Μαρτυρίες ηλικιωµένων κατοίκων υποδεικνύουν ότι η ιδιοκτησία και η χρήση των οπωροφόρων 
γύρω από τους οικισµούς και τα χωράφια ήταν συχνά κοινή για τους κατοίκους της κοινότητας. ΤΟ 
ενδεχόµενο αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Πρώτο, γιατί στην περίπτωση που αποτελούσαν 
κοινοτική ιδιοκτησία, οι οπωρώνες µπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα συνεκτικό στοιχείο της 
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κοινότητας και ως ένα κρίσιµο στοιχείο στη συγκρότηση του πλαισίου των παραγωγικών – 
κοινωνικών σχέσεων. Σηµειώνεται εδώ ότι οι ορεινές αγροτικές κοινότητες, µέχρι τουλάχιστον τις 
αρχές του 20ου αιώνα, αποτελούν για την Ελλάδα την τελευταία γνωστή περίπτωση ενός πλαισίου 
κοινωνικών σχέσεων διαφορετικών από τις κυρίαρχες αστικές, καπιταλιστικές σχέσεις. Δεύτερο, 
υποδεικνύει ότι αν υπάρχει και σήµερα η δυνατότητα αξιοποίησης και επανένταξης των οπωρώνων 
στην παραγωγή, όπως θα υποστηριχθεί και αναλυθεί παρακάτω σε αυτό τον Οδηγό, η αξιοποίηση 
αυτή µπορεί να γίνει µέσα από ένα αντίστοιχο δίκτυο σχέσεων παραγωγής, διανοµής και 
κατανάλωσης, το οποίο θα βρίσκεται έξω από τις τυπικές εµπορευµατικές διαδικασίας της αγοράς, 
καθώς κάτι τέτοιο φαίνεται να αντιστοιχεί περισσότερο στο ειδικό χαρακτήρα αυτών των προϊόντων. 
Οι σηµερινές πρακτικές µπορούν συνεπώς να αξιοποιήσουν την προηγούµενη ιστορική εµπειρία.  

Συνοδά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία  

Οι εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες συνοδεύονται µέχρι σήµερα από διάφορα ανθρωπογενή, ιστορικά 
και πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία συνδέονται άρρηκτα µε την ιστορία και την παρουσία τους, όπως 
τα παρακάτω: 

- Οικισµοί: κατοικηµένοι και εγκαταλελειµµένοι οικισµοί, ερείπια και χαλάσµατα, καθώς και 
κτίρια, εγκαταλελειµµένα ή µη, µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 

- Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: µαντριά και στάνες 
- Παλιά χωράφια, αναβαθµίδες (πεζούλες), ξερολιθιές 
- Βρύσες 
- Πέτρινα, τοξωτά γεφύρια 
- Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όπως Μονές και εκκλησίες, νερόµυλοι, αρχαιολογικοί τόποι, 
στράτες και λιθόστρωτα µονοπάτια κα.  

Αναβαθµίδες 

Από τα παραπάνω, αξίζει να σταθούµε 
ι δ ι α ί τ ε ρ α σ τ ι ς α ν α β α θ µ ί δ ε ς 
αναχώµατος, ή πεζούλες. Πρόκειται από 
µία σειρά από επίπεδες ή σχεδόν 
επίπεδες πλατφόρµες οι οποίες είναι 
κατασκευασµένες κατά µήκος ισοϋψών 
καµπυλών µε κατάλληλες ενδιάµεσες 
αποστάσεις, και γενικά στηρίζονται από 
π έ τ ρ ι ν ο υ ς τ ο ί χ ο υ ς ( σ υ ν ή θ ω ς 
ξερολιθιές). Οι καλλιέργειες σε 
αναβαθµίδες χρησιµοποιούνται κυρίως 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
γεωργία σε πλαγιές, όπου η κλίση και 
το βάθος του εδάφους θα εµπόδιζαν 
κανονικά την καλλιέργεια αλλά και προκειµένου να περιοριστεί η απορροή ή να αυξηθεί η 
ικανότητα συγκράτησης νερού από το έδαφος. Οι καλλιέργειες σε αναβαθµίδες χρησιµοποιήθηκαν 
πολύ στο παρελθόν και διατηρούνται ως µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε ορισµένες περιοχές. 
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Οι καλλιέργειες σε αναβαθµίδες διευκολύνουν την καλλιέργεια στις πλαγιές και οδηγούν σε 
µειωµένη απορροή και βελτιωµένη συγκράτηση νερού. Συνήθως η διατήρηση παλαιών 
αναβαθµίδων σε καλή κατάσταση προλαµβάνει τη διάβρωση και διασφαλίζει τη συνεχή ύπαρξη 
παραδοσιακών τοπίων. 

Αποτελούν επενδύσεις µακροπρόθεσµες και µη-αυτόµατες (κάποιες φορές αποκαλούνται ‘τοπικά’ – 
landesque – κεφάλαια), οι οποίες συνήθως χρησιµοποιούνται για πολλές γενιές (θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι το ίδιο συµβαίνει και µε κάποιους από τους πιο µακρόβιους οπωρώνες). Παρά την 
προφανή σηµασία τους στο παρελθόν και την ξεκάθαρη σχέση τους µε τις σηµερινές ανησυχίες 
όσον αφορά την βιώσιµη γεωργία, το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ξεπροβάλλουν αυτές οι 
κατασκευές δεν είναι απόλυτα κατανοητό. Οι συνηθισµένες εξηγήσεις για την εµφάνιση των 
αναβαθµίδων, για παράδειγµα, επικαλούνται λόγους πληθυσµιακής πίεσης, αυξανόµενων 
επεκτατικών τάσεων και την ανάγκη για βελτίωση παραγωγικότητας µε την αγροτική εκµετάλλευση 
πιο περιθωριακών και κεκλιµένων περιοχών. 

Ο ι α ν α β α θ µ ί δ ε ς 
α π ο τ ε λ ο ύ ν 
σηµαντικής, κλίµακας 
π α ρ έ µ β α σ η τ ο υ 
ανθρώπου στο τοπίο 
της Μεσογείου, µε 
π α ρ ο υ σ ί α σ τ η ν 
Ι σ π α ν ί α , Γα λ λ ί α , 
Ι τ α λ ί α , Αλβα ν ί α , 
Ελλάδα, Τουρκία αλλά 
και στα Ν και ΝΑ 
π α ρ ά λ ι α τ η ς 
Μεσογείου (Αλγερία, 
Τυνησία, Λίβανο). Η 
τ ε χ ν ι κ ή τ η ς 
αναβαθµίδωσης φαίνεται να έχει χρησιµοποιηθεί στη λεκάνη της Μεσογείου από την εποχή του 
σιδήρου ακόµη, ενώ η µεγαλύτερη και µαζικότερη δηµιουργία αναβαθµιδωµένων εκτάσεων έλαβε 
χώρα κατά τις πληθυσµιακές εκρήξεις µέσα στη λεκάνη, µετά τον 15ο αιώνα, όταν οι ανάγκες για 
περισσότερη γη και αγαθά αυξάνονται. Η ευρύτητα της χρήσης τους υποδηλώνει την 
αποτελεσµατικότητά τους ως τεχνική διαχείρισης του τοπίου, συνιστώντας ταυτόχρονα ιστορική και 
πολιτιστική κληρονοµιά.  

Σήµερα έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι οι αναβαθµίδες αποτελούσαν ένα σπουδαίο αγροτικό 
οικοσύστηµα µε µεγάλη οικολογική σηµασία. Επίσης, έχουν αναγνωριστεί ως ένα δοµικό στοιχείο 
του περιβάλλοντος, µεγάλης πολιτιστικής, αισθητικής και ιστορικής αξίας. Για το λόγο αυτό, έχουν 
ήδη διεξαχθεί ή προγραµµατίζονται έργα και παρεµβάσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως 
νησιωτικές µέχρι τώρα, για τη διατήρηση των αναβαθµίδων.   

Στην περιοχή της Ροδόπης τώρα, µία ορεινή περιοχή που όπως αναφέρθηκε ως τα µέσα του 20ου 
αιώνα διατηρούσε ένα ισχυρό αγροτικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα, η παρουσία των αναβαθµίδων 
είναι εξαιρετικά έντονη. Όπως δείχνουν οι αεροφωτογραφίες του 1945, σε µεγάλο µέρος της 
συνολικής έκτασης και σε κάθε περίπτωση σε µία ευρεία ζώνη γύρω από τους περισσότερους 
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οικισµούς, το έδαφος ήταν συστηµατικά διαµορφωµένο σε αναβαθµίδες, συγκρατηµένες πολλές 
φορές από λίθινους τοίχους (ξερολιθιές). Το έδαφος αυτό χρησιµοποιούταν τόσο για καλλιέργεια 
όσο και για βόσκηση.  

Η εγκατάλειψη της περιοχής οδήγησε στη σταδιακή καταστροφή των αναβαθµίδων. Παρόλα αυτά 
τα ίχνη τους είναι εµφανή µέχρι σήµερα στους περισσότερους από τους οπωρώνες που καταγράψαµε 
στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος. Η συντήρηση των οπωρώνων θα µπορούσε συνεπώς να 
περιλαµβάνει και τη συντήρηση των αναβαθµίδων.  

Ξερολιθιές 

Η βασική µέθοδος διαµόρφωσης των αναβαθµίδων αλλά και γενικά της αγροτικής γης επί αιώνες 
ήταν η κατασκευή λίθινων τοίχων. Οι άνθρωποι ξεπέτριζαν, ισοπέδωναν, επιχωµάτωναν, 
περιτοίχιζαν, χώριζαν τη γη σε κλήρους, παροχέτευαν τα νερά και κατασκεύαζαν καταλύµατα και 
αποθηκευτικούς χώρους. Σε µεγάλες γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη µας, χάρις στο ξερολιθικό 
αυτό «εργαλείο», µπόρεσε η γεωργία να αναπτυχθεί και να τιθασευτούν τα ρέµατα και τα 
ξεροπόταµα, που στον τόπο µας είχαν σχεδόν όλα προστατευτικά ξερολιθικά τοιχώµατα. Όπως 
συµβαίνει µε όλα τα ανθρώπινα έργα, οι ξερολιθικές κατασκευές δηµιουργούν έννοιες, σύµβολα και 
σηµασίες, που µε τη σειρά τους, µετατρέπουν τους χώρους σε τοπία. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο στη σηµερινή Ευρώπη τα τοπία θεωρούνται πολιτισµική κληρονοµιά. 

Η µελέτη των εγκαταλελειµµένων αγροτοκτηνοτροφικών περιοχών απέδειξε πως συστηµατικά οι 
ξερολιθικές κατασκευές χρησίµευαν και στον έλεγχο της ποικιλότητας της βλάστησης. Με τα τοιχία, 
τα φράγµατα, τα χωρίσµατα και τα κλείσµατα δηµιουργήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις 
ανθρωπογενείς οικολογικοί θώκοι (φωλιές, niche) για ειδικές χλωροπανίδες, σε εκτάσεις µερικών 
δεκάδων ή εκατοντάδων τετραγωνικών µέτρων. Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι 
ξερολιθιές δηµιουργούν θώκους είναι το ότι, κατά κανόνα, οι σκάλες είναι προσανατολισµένες έτσι, 
ώστε τα τοιχία να αποθηκεύουν κατά 
την διάρκεια της ηµέρας ηλιακή 
ενέργεια η οποία απελευθερώνεται τη 
νύκτα, δηµιουργώντας έτσι τοπικά 
µ ικρό-κλίµατα . Στις ξερές και 
ηµιάγονες ζώνες, πάλι, συγκροτήµατα 
α π ό σ κ ά λ ε ς ε π ι τ ρ έ π ο υ ν τ η 
συγκράτηση του χώµατος και της 
βροχής, καθώς και την αύξηση της 
υγρασίας που είναι απαραίτητη για τη 
βλάστηση. Σε αρκετές περιπτώσεις 
µάλιστα, οι πλαγιές χρησιµοποιούνται 
για τη συλλογή βροχής, που οδηγείται 
στα καλλιεργούµενα τµήµατα, έτσι 
ώστε να τριπλασιάζεται ή και να 
τ ε τραπλασ ιά ζ ε τα ι , τοπ ι κά , η 
ποσότητα νερού (ο.π.).  
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Μια άλλη κατηγορία διαχείρισης του περιβάλλοντος, στην οποία πρέπει να αναφερθούµε, είναι η 
διαµόρφωση µονοπατιών στις πλαγιές και δρόµων ανάµεσα σε ξερολιθικούς τοίχους, που 
επιτρέπουν την κυκλοφορία ανθρώπων και ζώων, και που ταυτόχρονα χρησιµεύουν για τη 
συγκέντρωση και παροχέτευση των όµβριων στα καλλιεργηµένα ή δεντροφυτευµένα πλατώµατα. 
Ξερολιθικές κατασκευές υπάρχουν επίσης για όλες σχεδόν τις αγρό-κτηνοτροφικές δραστηριότητες: 
για τη µελισσοκοµία, για τους µεταξοσκώληκες, για το πάτηµα των σταφυλιών (ληνοί), για τη 
συγκέντρωση του ελαιοκάρπου, για την αποθήκευση σανών και καρπών. Ακόµα και πετροκάλυβα 
για τη φύλαξη χιονιού και πάγου υπάρχουν στα ορεινά. Η αναγνώριση ότι τα ξερολιθικά τοπία 
αποτελούν τµήµα της πολιτισµικής παράδοσης και κληρονοµιάς, µας οδηγεί σήµερα στο να 
αναζητήσουµε και να απογράψουµε όλες τις κατασκευές που φτιάχτηκαν µε ξερές πέτρες στο 
σύνολο των χωρών που συναποτελούν τον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο (ο.π.).  

Στην περιοχή της Ροδόπης τώρα, οι ξερολιθιές είναι ακόµα εµφανείς στις περισσότερες θέσεις των 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων. Πέρα από τη συγκράτηση των αναβαθµίδων, οι λίθινες αυτές 
κατασκευές χρησίµευαν ως όριο ή σύνορο, για την κατασκευή δρόµων και µονοπατιών, ως 
κατοικίες, αγροικίες, στάνες, αποθήκες κοκ. 

Εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες στην Ελλάδα  

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, έχει γίνει µία προσπάθεια προκαταρκτικής καταγραφής και 
χαρτογραφικής αποτύπωσης των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων, σε επτά ενδεικτικές ορεινές 
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ώστε να εκτιµηθεί η έκταση και κατά συνέπεια και η σηµασία τους. 
Καθώς βέβαια σε µία προκαταρκτική καταγραφή ήταν αδύνατο να διευκρινιστεί το ακριβές 
καθεστώς για όλα τα δέντρα, αν δηλαδή αξιοποιούνται ή όχι, η καταγραφή επεκτάθηκε σε όλες τις 
ορεινές και ηµιορεινές θέσεις οπωροφόρων δέντρων που είναι πιθανώς εγκαταλελειµµένες. Η 
καταγραφή έγινε µε το συνδυασµό των παρακάτω µεθόδων: 

i. Συγκέντρωση και µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας καθώς και αξιόπιστων αδηµοσίευτων 
δεδοµένων, ιδιαίτερα όσο αφορά την καταγραφή χλωρίδας και τύπων οικοτόπων στις παραπάνω 
περιοχές. Οι πηγές αυτές αναφέρονται στις σχετικές θέσεις στο κείµενο που ακολουθεί. Γενικά, 
σηµειώνεται ότι η σχετική βιβλιογραφία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και γενικώς είναι 
µάλλον περιορισµένη. Τα προγράµµατα παρακολούθησης των τύπων οικοτόπων ή της χλωρίδας 
δεν καταγράφουν τους οπωρώνες ως ένα διακριτό οικότοπο, παρά την περιβαλλοντική και 
κοινωνική τους σηµασία. Ακόµα και τα προγράµµατα για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος που έχουν λάβει χώρα σε πολλές περιοχές, σπάνια δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην 
καταγραφή ή τη διαχείριση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων. Δύο από αυτά που έλαβαν 
χώρα στη Ροδόπη και το Γράµο και ασχολήθηκαν µε τους οπωρώνες, αξιοποιήθηκαν στην 
παρούσα έρευνα.  

ii. Μελέτη δορυφορικών φωτογραφιών και χαρτών. Η εξέταση των διαθέσιµων δορυφορικών 
εικόνων από το πρόγραµµα Google Earth, σε συνδυασµό µε την επιβεβαίωση από την επιτόπια 
έρευνα ή/και τη βιβλιογραφία, αποδείχθηκε αξιόπιστη µέθοδος για τον εντοπισµό πιθανών 
θέσεων οπωροφόρων δέντρων. Η εξέταση έγινε µε προσεκτική οπτική σάρωση ολόκληρων των 
επιλεγµένων περιοχών, αξιοποίηση των συνοδευτικών πληροφοριών, όπως τοπωνύµια, 
φωτογραφίες κοκ, αναγνώριση συνοδευτικών στοιχείων που υποδεικνύουν την πιθανή θέση 
οπωρώνων (οδικό δίκτυο, υδατογραφικό δίκτυο, ανοίγµατα στο δάσος, ερείπια, οικήµατα και 
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εγκαταστάσεις).  Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε µε αυτή τη διαδικασία µπορεί για το γρήγορο 
εντοπισµό οπωρώνων σε άλλες περιοχές.  

Παράδειγµα δορυφορικής εικόνας εγκαταλελειµµένου οπωρώνα (οικισµός Γλυκονερίου, Γράµος) 

iii. Επιτόπιες επισκέψεις για έρευνα στις περιοχές µελέτης.  

Με την βοήθεια των παραπάνω µεθόδων, καταγράφηκαν συνολικά 481 θέσεις µε οπωροφόρα 
δέντρα εντός των παραπάνω περιοχών. Τα συνοπτικά αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα:  
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Πίνακας: Θέσεις οπωροφόρων ανά περιοχή µελέτης και µέθοδο καταγραφής 

Περιοχές µελέτης Έ κ τ α σ η 
(hect) Μέθοδος καταγραφής Α ρ ι θ µ ό ς 

Οπωρώνων Σύνολο

Εθν ικό Πάρκο Δάσους 
Δ α δ ι ά ς - Λ ε υ κ ί µ η ς – 
Σουφλίου

42.800 

Επιτόπια έρευνα 13

23
Βιβλιογραφία -

Δορυφορικές εικόνες 4

Μη εγκαταλελειµµένοι 6

Οροσειρά Ροδόπης 144.750 

Επιτόπια έρευνα 51

146
Βιβλιογραφία 60

Δορυφορικές εικόνες 20

Μη εγκαταλελειµµένοι 15

Όρη Λεκάνης - Στενά Νέστου 77.254 

Επιτόπια έρευνα 28

91
Βιβλιογραφία -

Δορυφορικές εικόνες 33

Μη εγκαταλελειµµένοι 39

Όρος Μπέλες 28.614 

Επιτόπια έρευνα -

18
Βιβλιογραφία -

Δορυφορικές εικόνες 17

Μη εγκαταλελειµµένοι 1

Ορεινό τόξο Αλµωπίας 117.411 

Επιτόπια έρευνα 16

51
Βιβλιογραφία -

Δορυφορικές εικόνες 21

Μη εγκαταλελειµµένοι 14

Όρος Γράµος 57.433

Επιτόπια έρευνα 36

45
Βιβλιογραφία -

Δορυφορικές εικόνες -

Μη εγκαταλελειµµένοι 9

Εθνικό Πάρκο Βόρειας 
Πίνδου

146.259 

Επιτόπια έρευνα 37

107
Βιβλιογραφία 4

Δορυφορικές εικόνες 6

Μη εγκαταλελειµµένοι 60

Σύνολο 614.521 481
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Ακόµα και αν η παραπάνω καταγραφή είναι ενδεικτική, αποτυπώνει το πλήθος και την έκταση των 
ορεινών παραδοσιακών οπωρώνων, εγκαταλελειµµένων και µη, καθώς αφορά ένα σηµαντικό 
ποσοστό της χώρας (περίπου 8%) και ιδιαίτερα της ορεινής της έκτασης (περίπου 15%). Αν κάνουµε 
την εύλογη υπόθεση ότι µία αντίστοιχη κατάσταση συναντάται κατά µέσο όρο σε όλες τις ορεινές 
περιοχές, µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι οι θέσεις των ορεινών εγκαταλελειµµένων ορεινών 
οπωρώνων ξεπερνούν τις 3.000. Το πλήθος αυτό είναι ενδεικτικό της σηµασίας τους και του 
µεγέθους του παραγωγικού αυτού κεφαλαίου που µένει σήµερα αναξιοποίητο.  

Σηµειώνεται βέβαια ότι παρόµοιους παραδοσιακούς οπωρώνες συναντάµε και στις υπόλοιπες, πέρα 
από τις ορεινές, περιοχές της χώρας. Στα χαµηλότερα υψόµετρα κυριαρχούν οι ελαιώνες και 
απαντώνται επίσης πολλά είδη εσπεριδοειδών. Και εκεί επίσης, και ακόµα περισσότερο στη 
νησιωτική χώρα ή τις πλαγιές των βουνών που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, πολλοί από τους 
οπωρώνες αυτούς έχουν εγκαταλειφθεί. Παρότι ο συγκεκριµένος Οδηγός, όπως και το έργο από το 
οποίο προέκυψε εστιάζει στους ορεινούς οπωρώνες, είναι φανερό ότι παρόµοια αξία και σηµασία 
έχουν όλοι αυτοί οι παραδοσιακοί οπωρώνες. Οι δράσεις και οι προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ 
λοιπόν πιστεύουµε ότι µπορούν να έχουν εφαρµογή και στις άλλες περιπτώσεις. 

Εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες στην Οροσειρά Ροδόπης  

Στη συνέχεια του έργου, έλαβε χώρα ακριβής καταγραφή και χαρτογράφηση των 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων στην περιοχή που επιλέχθηκε για την πιλοτική εφαρµογής του 
έργου, η οποία είναι η Οροσειρά Ροδόπης. Για την οριοθέτηση της περιοχής έρευνας 
χρησιµοποιήθηκαν τα όρια του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, αλλά ερευνήθηκαν µόνο τα 
τµήµατα που εντάσσονται στον κύριο ορεινό όγκο της παραπάνω Οροσειράς. Το Εθνικό Πάρκο 
Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ) περιλαµβάνει το κεντρικό και δυτικό τµήµα του ορεινού 
συγκροτήµατος της Ροδόπης, από τις βορειοανατολικές πλαγιές του όρους Φαλακρού και εν 
συνεχεία βορείως τού ποταµού Νέστου µέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την ορεινή περιοχή 
της Ξάνθης. Η Οροσειρά Ροδόπης είναι σήµερα πυκνά δασωµένη και φιλοξενεί όλες τις ζώνες 
βλάστησης της Ευρώπης: από την ευµεσογειακή των αειφύλλων πλατυφύλλων µέχρι τη 
σκανδιναβική ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων, της ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και της σηµύδας. 

Καθώς εδώ η καταγραφή έγινε µε τρόπο αναλυτικό, ήταν εφικτό να διαχωριστούν οι διάφορες θέσεις 
όπου απαντώνται οπωροφόρα δέντρα στις παρακάτω κατηγορίες: 

- Εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες, οι οποίοι αφορούν κυρίως εγκαταλελειµµένους οικισµούς και τις 
γύρω εκτάσεις,  

- Μη-εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες, οι οποίοι αφορούν καλλιεργούµενες γεωργικές εκτάσεις ή 
εκτάσεις εντός και γύρω από κατοικηµένους οικισµούς,  

- Συµπληρωµατικές θέσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως παλιά χωράφια, αποµακρυσµένα από τους 
οικισµούς, βοσκολίβαδα, δέντρα φυτεµένα ή/και προερχόµενα από φυσική αναγέννηση κατά 
µήκος των δρόµων κοκ.  

Η καταγραφή ακολούθησε τις παραπάνω µεθόδους, έγινε δηλαδή αξιοποίηση των υφιστάµενων 
στοιχείων από τη βιβλιογραφία, επισκόπηση δορυφορικών εικόνων και εκτενής επιτόπια έρευνα. 
Επιπλέον, µελετήθηκαν οι αεροφωτογραφίες του 1945, για να οριστεί η περιοχή που κατείχαν τότε 

�   �21



�
οι οπωρώνες που σήµερα είναι σε µεγάλη 
έκταση εγκαταλελειµµένοι και δασωµένοι. 
Η µέθοδος αυτή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
αφού αποκάλυψε το ριζικό µετασχηµατισµό 
του χαρακτήρα και της χρήσης της περιοχής· 
το 1945 η Ροδόπη ήταν µία κυρίως αγροτική 
και κτηνοτροφική περιοχή, διαµορφωµένη 
σε µεγάλο βαθµό σε αναβαθµίδες και µε 
περιορισµένα δάση, ενώ σήµερα έχει 
δασωθεί σε συντριπτικό ποσοστό. Επίσης, 
κατά την επ ιτόπια έρευνα , έγ ιναν 
δειγµατοληψίες σε επιλεγµένους οπωρώνες, 
ώστε να καταγραφούν τα συγκεκριµένα είδη 
οπωροφόρων που τους αποτελούν, να 

υπολογιστεί η πυκνότητα και το πλήθος τους, να εκτιµηθεί η κατάσταση διατήρησής τους, ο βαθµός 
δάσωσης και η ζωτικότητά τους.  

Συνολικά καταγράφθηκαν και χαρακτηρίστηκαν 51 θέσεις εγκαταλελειµµένων οπωρώνων στην 
περιοχή έρευνας. Για κάθε µία από τις θέσεις αυτές, έγινε προσπάθεια οριοθέτησής τους µε βάση τις 
αεροφωτογραφίες (ορθοφωτοχάρτες) του 1945. Συγκεκριµένα, οριοθετήθηκε η συνεχόµενη περιοχή 
γύρω από η οποία εµφανίζει στις φωτογραφίες του 1945 ως καλλιεργηµένη ή έντονα 
χρησιµοποιούµενη κατά άλλο τρόπο (βοσκηµένη, κατοικηµένη).  

!  
51 εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες στην Οροσειρά Ροδόπης 

Όπως προέκυψε επίσης από τις δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν, τα σηµαντικότερα είδη 
οπωροφόρων της περιοχής είναι οι κερασιές (Prunus avium), οι φουντουκιές (Corylus avellana), οι 
κοροµηλιές (Prunus divaricata) και οι καρυδιές (Juglans regia). Σηµαντικό στοιχείο του τοπίου 
είναι επίσης οι οπωροφόροι θάµνοι, όπως οι αγριοτριανταφυλλιές (Rosa sp.), οι κρανιές (Cornus 
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mas), οι διάφορες βατοµουριές (Rubus sp.). Απαντώνται επίσης αρκετές κουτσουπιές (Celtis 
australis), αχλαδιές (Pyrus communis, Pyrus pyraster και Pyrus amigdaloformis), κυδωνιές 
(Cydonia oblonga), δαµασκηνιές (Prunus domestica), µηλιές (Malus dasyphylla και Malus 
domestica) και συκιές (Ficus carica). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αρκετά αµπέλια (Vitis vinifera) 
που καταγράφτηκαν, συνήθως ως αναρριχώµενα σε άλλα δέντρα, καθώς αποτελούν πιθανώς τοπικές 
ποικιλίες που δεν έχουν καταγραφεί. Λιγότερες είναι τέλος οι µουριές (Morus nigra), οι οποίες 
ωστόσο είναι πολύ µεγάλες, οι σορβιές (Sorbus sp.) και σποραδικές οι καστανιές (Castanea sativa).  

Όσο αφορά την ηλικία και την αναγέννηση, φαίνεται πως τα δέντρα από αυτά που καταγράφτηκαν 
δεν προέρχονται από φύτευση πριν την εγκατάλειψη των οπωρώνων, αλλά από αναγέννηση. Λίγα 
µόνο άτοµα (λιγότερο από 5%), φαίνεται να έχουν επαρκή ηλικία, ώστε να θεωρηθεί ότι 
προέρχονται από φύτευση. Κάποια είδη φαίνεται ότι έχουν µεγάλη ικανότητα φυσικής αναγέννησης, 
µε βασικότερα την κερασιά, την καρυδιά και την φουντουκιά, οι οποίες εξαπλώνονται πολύ πέρα 
από τις αρχικές θέσεις και αποτελούν βασικό είδος σε ευρεία ζώνη. Αντίθετα, άλλα είδη όπως η 
µηλιά και η δαµασκηνιά φαίνεται ότι δεν ανανεώνεται επαρκώς από µόνη της.  

Αντίστοιχα είναι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την καταγεγραµµένη ζωτικότητα των 
παραπάνω ειδών: αυτά που παρουσιάζουν φυσική αναγέννηση διατηρούν κατά µέσο όρο και 
µεγαλύτερη ζωτικότητα. Αυτό είναι βέβαια αναµενόµενο, αφού στη µέτρηση κυριαρχούν νέα άτοµα. 
Αντίθετα, είδη που δεν αναγεννιόνται εύκολα –και συνεπώς καταγράφθηκαν κυρίως γηρασµένα 
άτοµα- παρουσιάζουν χαµηλότερη ζωτικότητα. Επίσης, µεγάλο ποσοστό των ηλικιωµένων κυρίως 

ατόµων φέρουν επίφυτα, όπως κισσούς και κλιµατσίδες (Helix 
sp., Clematis sp. και Hedera sp.). Ασθένειες δεν 
καταγράφτηκαν πολλές, µε εξαίρεση κάποια άτοµα, κυρίως 
κουτσουπιές, που είχαν υποστεί σηµαντική ζηµιά στο 
φύλλωµα από κάµπιες.  

Ένα άλλο συµπέρασµα που προκύπτει, είναι ότι καθώς τα 
περισσότερα άτοµα προέρχονται από φυσική αναγέννηση, η 
µορφή τους είναι ακατάλληλη για εκµετάλλευση, καθώς 
τείνουν να παίρνουν θαµνώδη µορφή µε πολλά παρακλάδια. 
Επίσης, το µέσο ύψος τους είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό 
που έχουν τα καλλιεργηµένα δέντρα για να διευκολύνεται η 
συγκοµιδή. Ειδικά οι αναγεννηµένες κερασιές και καρυδιές 
τείνουν να είναι γιγαντόµορφες, µε µέσο ύψος πάνω από 10 
µέτρα.  

Σε σχέση τέλος µε την αφθονία, σηµειώνεται ότι η µέθοδος 
που χρησιµοποιήθηκε ενέχει προφανώς µία τάση να διογκώνει 
τα αποτελέσµατα, καθώς έγινε ποιοτική επιλογή της 
τοποθέτησης των γραµµών, έτσι ώστε να περιλαµβάνουν όλη 
την ποικιλία των ειδών µίας περιοχής, ενώ η στατιστική 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων µπορεί να αποδώσει µία 
ενδεικτική µόνο εκτίµηση. Παρόλα αυτά, η εκτίµηση αυτή 

δεν φαίνεται να είναι σηµαντικά διαφορετική από την αντίστοιχη που δίνουν οι λιγοστές παρόµοιες 
έρευνες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Δεδοµένου της µη αντιπροσωπευτικότητας των θέσεων 
δειγµατοληψίας σε σχέση µε τη συνολική έκταση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων, όπως αυτή 
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προσδιορίστηκε από τις αεροφωτογραφίες του 1945, θα ήταν παράτολµο να γίνει αναγωγή της 
εκτιµώµενης πυκνότητας για κάθε είδος στο σύνολο της έκτασης. Ωστόσο, τα δεδοµένα αρκούν για 
να συµπεράνουµε µε ασφάλεια ότι το απόθεµα των καταγεγραµµένων οπωροφόρων δέντρων στην 
Οροσειρά Ροδόπης είναι εξαιρετικά µεγάλο, ότι για τα πιο συχνά είδη (κερασιές, καρυδιές, 
φουντουκιές) είναι της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων (100.000) ατόµων και για τα λιγότερο 
συχνά των δεκάδων χιλιάδων (10.000). Ωστόσο, η µορφή τους δεν προσφέρεται συνήθως για 
συγκοµιδή και εκµετάλλευσης, χωρίς τουλάχιστον ευρείες επεµβάσεις. 

Όσο αφορά τώρα την πορεία της δάσωσης, θα πρέπει πάλι να επισηµανθεί ότι οι θέσεις των 
δειγµατοληψιών παρουσιάζουν µία µάλλον ευνοϊκότερη εικόνα (χαµηλότερος βαθµός δάσωσης) από 
αυτή που επικρατεί στο σύνολο της έκτασης του κάθε εγκαταλελειµµένου οπωρώνα, αφού οι 
γραµµές χαράχτηκαν έτσι ώστε να περιλαµβάνουν τα περισσότερα δυνατά είδη οπωροφόρων. 
Ακόµα και έτσι ωστόσο, διαφαίνεται η έντονη τάση δάσωσης. Κύρια δασικά είδη που εισέρχονται 
εντός των οπωρώνων, σε πρώτη τουλάχιστον φάση, είναι τα καραγάτσια (Ulmus sp., αν και τα 
µεγαλύτερη σε ηλικία άτοµα που καταγράφτηκαν ήταν συνήθως άρρωστα ή νεκρωµένα, λόγω της 
διαδεδοµένης ασθένειας που τα καταβάλλει), οι φράξοι (Fraxinus sp.), οι βελανιδιές (Quercus sp.) 
και οι γαύροι (Carpinus sp.). Στα –συχνά- δασικά είδη καταγράφτηκαν ακόµα οι άγριες κρανιές 
(Cornus sanguinea), οι κέδροι (Juniperus sp.) και οι κράταιγοι (Crataegus sp.) σε χαµηλή και 
θαµνώδη συνήθως µορφή.  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2. Στόχοι και µέτρα διαχείρισης 

Κατάσταση διατήρησης 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, το µεγαλύτερο 
ποσοστό των ορεινών, παραδοσιακών οπωρώνων και των 
µεµονωµένων οπωροφόρων δέντρων έχουν σταµατήσει να 
καλλιεργούνται συστηµατικά, γεγονός που έχει προφανώς 
αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση των δέντρων, στην ποιότητα 
και την ποσότητα της παραγωγής τους, στην κατάσταση του 
εδάφους και στη διαδικασία αναγέννησής τους, οδηγώντας 
µακροπρόθεσµα στην αντικατάσταση των οπωροφόρων από άλλα 
δασικά είδη. 

Σηµειώνεται ότι αντίστοιχη είναι η αξιολόγηση της υφιστάµενης 
κατάστασης και σε άλλες χώρες, όπου πραγµατοποιούνται σχέδια 
παρακολούθησης και διατήρησης των παραδοσιακών οπωρώνων. 
Στη Μ. Βρετανία για παράδειγµα, σύµφωνα µε το Σχέδιο Δράσης 
για τον Οικότοπο Παραδοσιακών Οπωρώνων (Traditional 
Orchards Habitat Action Plan 2010), πάνω από το 56% των 
παραδοσιακών οπωρώνων της χώρας έχει χαθεί από το 1950 ως 
σήµερα (από 108,555ha σε 47,000ha). Οι βασικοί παράγοντες που 
προκαλούν απώλεια ή υποβάθµιση των οπωρώνων είναι οι εξής: 

- Οικονοµικές αλλαγές που οδηγούν σε εγκατάλειψη (λόγω της µείωσης της εµπορικής αξίας 
των προϊόντων) 

- Υποβάθµιση των καλλιεργητικών πρακτικών, όπως ο καθαρισµός του εδάφους, το κλάδεµα, 
η διαχείριση και η ανανέωση των δέντρων, η οποία οδηγεί τους οπωρώνες σε υποβάθµιση ή 
ακόµα σε µετατροπή τους σε δάσος.  

- Αλλαγές στη χρήση γης, σε συνδυασµό µε την απουσία σταθερού νοµικού πλαισίου 
προστασίας (σ.σ. το οποίο βέβαια στη Βρετανία εγκαθιδρύθηκε µε την προαναφερόµενη 
οδηγία). 

Ηλικία και κατάσταση δέντρων 

Τα περισσότερα από τα οπωροφόρα είδη που απαρτίζουν τους ορεινούς οπωρώνες έχουν σχετικά 
µεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία κυµαίνεται από 30 ως 60 χρόνια. Ενδεικτικά, οι αχλαδιές του γένους 
Pyrus ζουν τουλάχιστον για 30 χρόνια, τα δέντρα του γένος Prunus (δαµασκηνιές, κερασιές, 
βυσσινιές, αµυγδαλιές κ.α.) ζουν για περίπου 60 χρόνια, όπως περίπου και οι καρυδιές (γένος 
Juglans), οι µηλιές του γένους Malus για  30-50 χρόνια, οι καστανιές (Castanea sativa) ακόµα 
περισσότερο, για 70-100 χρόνια. Σηµειώνεται ακόµα ότι οι παραδοσιακές ποικιλίες που απαντώνται 
στους ορεινούς οπωρώνες έχουν κατά κανόνα µεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις ποικιλίες που 
κυριαρχούν στις εντατικές καλλιέργειες. Χάρις στο γεγονός αυτό διατηρούνται ζωντανοί οπωρώνες 
που βρίσκονται εγκαταλελειµµένοι εδώ και δεκαετίες· τα περιθώρια ωστόσο στενεύουν δραµατικά 
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όσο περνούν τα χρόνια, αφού πολλοί οικισµοί και οπωρώνες έχουν εγκαταλειφθεί ακόµα και πριν τη 
δεκαετία του 1940. Έτσι, σε όλους τους οπωρώνες που µελετήσαµε, παρατηρήθηκαν δέντρα 
µεγάλης ηλικίας µε µεγάλο αριθµό νεκρών κλαδιών. Η ξερή ή κατεστραµµένη βλάστηση αποτελεί 
σηµείο εισόδου ασθενειών και αυξάνει τη θνησιµότητα των δέντρων. 

  

Εξάλλου, εξαιτίας της εγκατάλειψής τους, 
τα οπωροφόρα δέντρα που επιβιώνουν ή 
αναγεννιούνται, βρίσκονται συνήθως σε 
κακή κατάσταση: δεν κλαδεύονται και 
αποκτούν άστατο και αντιπαραγωγικό 
σχήµα κώµης, καθώς τα πυκνά κλαδιά 
εµποδίζουν τον καλό αερισµό και τον 
επαρκή φωτισµό των δέντρων. Εµποδίζεται 
έτσι η ανάπτυξη των καρπών, ενώ 
µειώνεται το µέγεθος και ο αριθµός τους. 
Εξάλλου, όταν αφήνουµε τα δένδρα 
ακλάδευτα, αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα µε 
αποτέλεσµα να αποκτήσουν πολύ µεγάλο 
µέγεθος. Τα κλαδιά του αναπτύσσονται 

κατά µήκος, µπλέκονται και δεν αφήνουν τον αέρα να διεισδύει στο εσωτερικό της κόµης των 
δένδρων. Δηµιουργούνται λαίµαργοι βλαστοί οι οποίοι µειώνουν την καρποφορία και µπλέκουν 
ακόµη περισσότερο µε τους υπόλοιπους βλαστούς. Οι καρποί παραµένουν µικροί σε µέγεθος, 
µέτριας ποιότητας, ενώ αρκετοί σχηµατίζονται σε πολύ υψηλές θέσεις πάνω στο δένδρο και είναι 
πολύ δύσκολο να συλλεχθούν. Επιπλέον, το δέντρο θα σταµατήσει να παράγει καρπούς κάθε χρόνο. 
Η βλάστηση και η καρποφορία σταδιακά αποµακρύνονται από το κέντρο του δέντρου και 
αναπτύσσονται µόνο στις άκρες των κλαδιών και γενικά το εσωτερικό της κόµης των δέντρων 
απογυµνώνεται και αποκτά όλο και περισσότερο νεκρό ξύλο. 

Επίσης, ο κορµός τους περιβάλλεται από παραφυάδες και καλύπτεται από αναρριχώµενα φυτά, 
κυρίως κληµατσίδες, κισσούς και κλήµατα, τα οποία καλύπτουν, σκιάζουν και δηµιουργούν 
παραπάνω βάρος στα δέντρα, επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη, τη µορφή και τη βιωσιµότητα 
του δέντρου. Τα ανταγωνιστικά αναρριχόµενα φυτά περιορίζουν τον αυξητικό χώρο του επιθυµητού 
είδους και δηµιουργούν υπόβαθρο για την συγκράτηση του χιονιού µε αποτέλεσµα την θραύση η 
κατάρρευση του δένδρου.  

Περιβάλλον  

Σηµαντικός παράγοντας για τη βιωσιµότητα των οπωρώνων –και για την επιβίωσή τους µέχρι 
σήµερα- είναι το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Όπως είναι αναµενόµενο, οι οπωρώνες τείνουν 
να απαντώνται σε περιοχές που έχουν επιλεχθεί ως περισσότερο εύφορες και προστατευµένες από 
τις καιρικές συνθήκες. Έτσι παρατηρείται ότι βρίσκονται σε εκτάσεις µε µικρές σχετικά κλίσεις, σε 
κοιλάδες µικρότερων ή µεγαλύτερων χειµάρρων συνεχούς ροής, από τους οποίους εξασφαλιζόταν το 
νερό για την καλλιέργειά τους. Τα εδάφη τους είναι βαθειά και γόνιµα, σε σχέση τουλάχιστον µε τις 
γειτονικές περιοχές.  
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Αναγέννηση  

Πέρα από τα φυτεµένα δέντρα που 
επιβιώνουν, µέσα ή γύρω από τους 
παλιούς οπωρώνες µπορούµε να 
συναντήσουµε πολλά νεότερα 
δέντρα, αφού τα περισσότερα από τα 
παραπάνω είδη έχουν τη δυνατότητα 
να αναπαράγονται από µόνα τους και 
να αναπτύσσονται ως άγρια και 
αυτοφυή φυτά, είτε µε παραγωγή 
σπορόφυτων, είτε µε παραφυάδες. 
Ιδ ια ίτερη ικανότητα φυσικής 
αναγέννησης παρουσιάζουν και 
πολλοί από τους θάµνους που έχουν 
διατροφική σηµασία , όπως οι 
διάφορες µουριές του γένους Rubus, 
οι φουντουκιές, οι κρανιές κα. 

Βασικός παράγοντας που περιορίζει τη φυσική αναγέννηση των οπωροφόρων δέντρων είναι η 
αποίκιση των θέσεών τους από άλλα αυτοφυή δέντρα και θάµνους. Αυτή η τάση οδηγεί σε µία 
διαδικασία διαδοχής προς ένα κλειστό δασικό οικοσύστηµα, κυριαρχούµενο από τα διαδεδοµένα 
δασικά είδη της εκάστοτε περιοχής, όπως είναι συνήθως είδη βελανιδιάς. Η επιτυχία της 
αναγέννησης εξαρτάται σηµαντικά από το φωτισµό, ένας παράγοντας που µε τη σειρά του εξαρτάται 
καθοριστικά από τον ανταγωνισµό µε άλλα είδη. Ο φωτισµός ωστόσο αποδεικνύεται σηµαντικός 
παράγοντας εκεί που υπήρχε επάρκεια νερού και τροφικών στοιχείων, γεγονός που υποδεικνύει 
επίσης τη σηµασία των τελευταίων για τη φυσική αναγέννηση των οπωρώνων. 

Καθοριστικός παράγοντας επίσης για την επιτυχή αναγέννηση των οπωροφόρων δέντρων είναι η 
διασπορά των σπόρων, µε τη βοήθεια των ζώων (πουλιά και θηλαστικά) που τρέφεται µε τους 
καρπούς, αφού µελέτες έχουν δείξει ότι οι σπόροι έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να φυτρώσουν σε 
απόσταση, παρά ακριβώς κάτω από το φύλλωµα του µητρικού δέντρου. Διαµορφώνεται έτσι µία 
συνεργατική σχέση µεταξύ των καρποφόρων δέντρων και των ζώων που τρέφονται από τους 
καρπούς. Παρόλα αυτά, τα νέα φυτά διατηρούν την τάση να συγκεντρώνονται κάτω από τα µητρικά. 
Στη βιβλιογραφία σηµειώνεται επίσης ότι υπάρχει το φαινόµενο διευκόλυνσης των νέων δέντρων, 
όταν αυτά τύχουν σε ευνοϊκά µικροενδιαιτήµατα, οπότε και εµφανίζουν πάλι τάση συγκέντρωσης.  

Συνολικά, σε ελάχιστες µόνο περιπτώσεις οι οπωρώνες παρουσιάζουν έναν ικανοποιητικό ρυθµό 
φυσικής αναγέννησης, ενώ τα νεαρά δέντρα παρουσιάζουν µεγάλη θνησιµότητα, η οποία οφείλεται 
στην ανεπάρκεια φωτός και θρεπτικών. Αρνητικές επιπτώσεις στην αναγέννηση έχει φυσικά και η 
εντατική βόσκηση των οπωρώνων, η οποία ωστόσο ταυτόχρονα αναχαιτίζει ή καθυστερεί τη 
διαδοχή και την κυριαρχία των δασικών ειδών. Σηµειώνεται τέλος ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν 
γίνει προσπάθειες τεχνητής αναγέννησης, µε φυτεύσεις δενδρυλλίων. Στο µεγαλύτερό τους ποσοστό 
οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν γιατί α) είναι δύσκολο να βρεθούν δενδρύλλια προερχόµενα από τις 
κατάλληλες, προσαρµοσµένες τοπικές ποικιλίες, β) τα δενδρύλλια χρειάζονται περιποίηση που είναι 
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δύσκολο να παρασχεθεί σε βάθος χρόνου, γ) οι φυτεµένες εκτάσεις αφέθηκαν σε άλλες χρήσεις, 
όπως βόσκηση, κορµοπλατείες κοκ.  

Τελικά, εξαιτίας της εγκατάλειψης και της σταδιακής απώλειας των φυτεµένων δέντρων και του 
χαµηλού ρυθµού φυσικής αναγέννησης, οι εκτάσεις µε τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες έχουν 
την τάση να καλύπτονται σταδιακά από τα υπόλοιπα αυτοφυή είδη και τελικά από τα κυρίαρχα 
δασικά είδη της εκάστοτε περιοχής, ώσπου απορροφούνται καθολικά από το δάσος. Η πορεία αυτή 
εξαρτάται από µία σειρά παράγοντες όπως η αρχική κατάσταση, η σύνθεση, η πυκνότητα και η 
ευρωστία των παλιών οπωροφόρων δέντρων, ο χρόνος από την εγκατάλειψη, η κλίση και η σύσταση 
του εδάφους, το κλίµα, οι υπόλοιπες ανθρωπογενείς παρεµβάσεις (βόσκηση κοκ), η σύνθεση των 
αυτοφυών ειδών της περιοχής και ειδικότερα ο τύπος δασικής βλάστησης που κυριαρχεί στην 
περιοχή. Με βάση κυρίως αυτό τον παράγοντα, διαπιστώνεται ότι η κατάσταση των 
εγκαταλελειµµένων ορεινών οπωρώνων είναι κακή και συνεχώς επιδεινώνεται.  

Καλλιεργούµενοι οπωρώνες  

Το παρόν έργο επικεντρώνει στους 
εγκαταλελε ιµµένους οπωρώνες . 
Ωστόσο, αντίστοιχη οικολογική και 
προφανώς µεγαλύτερη κοινωνική 
σηµασία από αυτούς , έχουν οι 
καλλιεργούµενοι οπωρώνες και 
ιδιαίτερα οι ορεινοί, παραδοσιακοί 
οπωρώνες. Στη διεθνή βιβλιογραφία 
καταγράφονται µάλιστα ενδείξεις ότι η 
οικολογική σηµασία τους είναι 
µεγαλύτερη και από αυτή των 
εγκαταλελειµµένων. Όσο αφορά την 
οικονοµική σηµασία, σηµειώνεται ότι 
στην Ελλάδα η παραγωγή φρέσκων 
φρούτων αποτελεί σηµαντικό τµήµα της 
φυτικής παραγωγής, µε την αξία της να 

φτάνει τα 2 δις ευρώ το 2012, ενώ αποτελούν και σηµαντικό µέρος των εξαγωγών (βλ. Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Τα φρούτα εξάλλου αποτελούν βασικό µέρος των τροφίµων που 
απαρτίζουν τη µεσογειακή διατροφή. Καθώς επίσης  οι έλληνες καταναλωτές ανησυχούν σοβαρά για 
τα υπολείµµατα φυτοπροστασίας στα φρούτα, το µερίδιο των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας 
δείχνει να ανεβαίνει σηµαντικά.  

Παρόλα αυτά, οι ορεινοί, παραδοσιακοί οπωρώνες συνεχίζουν και σήµερα να φθίνουν και να 
εγκαταλείπονται, κυρίως γιατί τα προϊόντα τους υπολείπονται στον ανταγωνισµό από τα φτηνότερα 
προϊόντα που προέρχονται από εντατικές καλλιέργειες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Από τη σκοπιά 
αυτή, προκρίνεται κάθε δράση που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια της καλλιέργειας και τη µη 
εγκατάλειψη των ορεινών, παραδοσιακών οπωρώνων, όπως η ενίσχυση των παραγωγών, η καλύτερη 
προώθηση των καρπών ή η αύξηση της τιµής τους, µε βάση και την περιβαλλοντική και κοινωνική 
σηµασία αυτών των καλλιεργειών.  
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Καθώς µία καταγραφή και αποτίµηση 
της κατάστασης όλων των οπωρώνων 
στη χώρα ξεφεύγει από τους σκοπούς 
τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς έ ρ ε υ ν α ς , 
περιοριστήκαµε σε µία συνοπτική 
παρουσίαση της κατάστασης στην 
επ ιλεγµένη περ ιοχή π ιλοτ ικής 
εφαρµογής του έργου (Εθνικό Πάρκο 
Οροσειράς Ροδόπης). Συνδυάζοντας τα 
διαθέσιµα στοιχεία, καταλήξαµε ότι οι 
κα τ α γε γ ρ αµ µ έ ν ε ς δ ε ν δ ρώδ ε ι ς 
καλλιέργειες εντός του ΕΠΟΡ το 2011 
κυµαίνονται κάπου µεταξύ 200-300 
στρ. Σηµαντικότερα είδη είναι η 
καρυδιά, η ήµερη καστανιά και το 
αµπέλι, ενώ ακολουθούν η µηλιά, η αχλαδιά, η κερασιά, η λεπτοκαρυά και πολύ µικρή εξάπλωση 
έχουν ακόµα η αµυγδαλιά, η ροδακινιά και η βερυκοκιά. Ανάµεσα στα παραπάνω είδη που 
καταγράφονται επίσηµα, η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι µπορούµε να συναντήσουµε σε µικρότερους 
αριθµούς η αποµονωµένα και άλλα, όπως η κυδωνιά και η ροδιά.  

Σε σχέση µε την κατάσταση διατήρησης αυτών των καλλιεργειών, δεν υπάρχουν κάποια επίσηµα 
στοιχεία. Η εκτίµηση µας, µε βάση πάντα την προκαταρκτική επιτόπια έρευνα, είναι ότι σηµαντικό 
τµήµα και αυτών των καλλιεργειών βρίσκεται, ή κινδυνεύει να βρεθεί, σε φάση εγκατάλειψης. Αυτό 
αφορά κυρίως τις πιο ορεινές εκµεταλλεύσεις, αφού σε όλο σχεδόν τον ορεινό όγκο πάνω από την 
κοιλάδα του ποταµού Νέστου, σπάνια συναντά κανείς ενεργές καλλιέργειες οπωροφόρων. Η 
κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη στο ανατολικό τµήµα της Οροσειράς, αφού γύρω από τα χώρια 
και τα ιδιαίτερα τα Ποµακοχώρια της περιοχής (όπως το Ωραίο, ο Κύκνος, η Μάνταινα, το Ρεύµα, 
το Σταµάτι, ο Θεοτόκος, η Καλλιθέα) συναντάµε πολλά δέντρα καλλιεργηµένα (κλαδεµένα, 
µπολιασµένα κ.ο.κ.), ενώ φυτεύονται ακόµα πολλά νέα δενδρύλλια.  

Πέρα από τον κίνδυνο της εγκατάλειψης, ο οποίος συνδέεται συνολικά µε τα προβλήµατα 
βιωσιµότητας της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα της παραγωγής σε ορεινές περιοχές, δεν 
υπάρχουν αναφορές για συγκεκριµένα άλλα προβλήµατα αυτών των καλλιεργειών. Όσο αφορά 
ειδικότερα τις ασθένειες, δεν υπάρχουν αναφορές για συγκεκριµένα προβλήµατα, πέρα από αυτά 
που είναι γνωστά για τα είδη σε αυτά σε όλη τη χώρα και βρίσκονται κατά καιρούς σε έξαρση, όπως 
πχ το έλκος της καστανιάς. 

Προηγούµενες δράσεις και καλές πρακτικές 

Εξωτερικό (Μ. Βρετανία) 

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά και στο προηγούµενο Π.1.β, στην Ευρώπη έχουν αναπτυχθεί πολλές 
πρωτοβουλίες για την προστασία, τη διατήρηση, την ορθή διαχείριση και την αξιοποίηση των 
παραδοσιακών οπωρώνων. Ειδικότερα, στη Μ. Βρετανία έχει αναγνωριστεί η οικολογική αξία και η 
ανάγκη προστασίας των παραδοσιακών οπωρώνων και από το 2007 οι παραδοσιακοί οπωρώνες 
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χαρακτηρίστηκαν ως Οικότοπος Προτεραιότητας από το UK Biodiversity Action Plan (BAP). Το 
πλαίσιο που δηµιουργήθηκε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση αναφοράς σε αντίστοιχες δράσεις 
στην Ελλάδα, µεταφέροντας έτσι τη σχετική τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές.  

Σύµφωνα λοιπόν µε το «Traditional Orchards Habitat Action Plan» (HAP) τέθηκαν οι παρακάτω 
αντικειµενικοί στόχοι διατήρησης για τους παραδοσιακούς οπωρώνες:  

-Να αποτραπεί η περαιτέρω απώλεια των οικοτόπων 
Παραδοσιακών Οπωρώνων. 

- Να διαχειριστούν και να αποκατασταθούν οι 
εναποµείναντες τόποι µε Παραδοσιακούς Οπωρώνες. 

-Να δηµιουργηθούν νέοι οικότοποι Παραδοσιακών 
Οπωρώνων σε κατάλληλα µέρη και να εξασφαλιστεί η 
τοπική κληρονοµιά σε ποικιλίες φρούτων, µε την 
συµπερίληψή τους στις φυτευτικές δράσεις.  

-Να προωθηθε ί η ε υα ισθη τοπο ί ηση γ ι α τ ου ς 
Παραδοσιακούς Οπωρώνες και την αξία τους όσο αφορά τη 
βιοποικιλότητα, σε οµάδες-στόχους, όπως οι ιδιοκτήτες 
οπωρώνων, οι διαχειριστές της γης, οι τοπικές αρχές και το 
δηµόσιο κοινό.  

Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται µε συγκεκριµένες 
δράσεις, όπως η παρακολούθηση – καταγραφή των 

Παραδοσιακών Οπωρώνων, η αποκατάσταση συγκεκριµένων τόπων, η δηµιουργία νέων 
συγκεκριµένης έκτασης και η διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης. Σηµαντικό µέρος της 
υλοποίησης των παραπάνω δράσεων αναλήφθηκε από το ίδρυµα People’s Trust for Endangered 
Species (PTES), το οποίο ανέλαβε και την έκδοση ενός εκλαϊκευµένου Οδηγού Διαχείρισης των 
Παραδοσιακών Οπωρώνων. Σύµφωνα µε τον Οδηγό, οι Παραδοσιακοί Οπωρώνες είναι ένα 
αναπόσπαστο µέρος της βρετανικής κληρονοµίας και υπαίθρου. Αποτελούνται από δέντρα 
καλλιεργηµένα σε χαµηλής έντασης καλλιέργειες, τα οποία συχνά καταλαµβάνουν την ίδια γη για 
αιώνες, καλλιεργούνται χωρίς χηµικά και δηµιουργούν hotspot για τη βιοποικιλότητα, φιλοξενώντας 
πάνω από 1800 είδη φυτών, µυκήτων και ζώων. Αφού περιγράφει αυτή τη βιοποιλότητα, ο Οδηγός 
προτείνει τα παρακάτω απλά και χαµηλού κόστους µέτρα που µπορούν να παρθούν από τους 
ιδιοκτήτες – παραγωγούς για την προστασία της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες τους.  

- Διατήρηση νεκρής και σηπόµενης ξυλείας. Σύµφωνα µε τον Οδηγό, η νέκρωση ξύλινων 
τµηµάτων είναι µέρος της φυσικής πορείας ενός δέντρου και τα νεκρά και σηπόµενα ξύλινα 
τµήµατα πρέπει να αφήνονται στη θέση τους, καθώς η σταδιακή σήψη τους εµπλουτίζει το 
έδαφος επιστρέφοντας τα αναγκαία συστατικά, ενώ παρέχουν πολύτιµο ενδιαίτηµα σε πολλά 
είδη. Αναφέρεται µάλιστα ότι από τη σκοπιά διατήρηση της βιοποικιλότητας, τα όρθια 
δέντρα που έχουν ξεκινήσει να νεκρώνονται είναι τα πιο πολύτιµα στοιχεία ενός οικότοπου – 
οπωρώνα, αφού φιλοξενούν έντοµα, µύκητες και άλλα είδη, οι οποίοι µε σειρά τους 
προσφέρουν τροφή σε πουλιά και άλλους θηρευτές. Προτείνει επίσης την εναπόθεση 
σηπόµενης ξυλείας εντός νερολακούβων, αφού το βρεµένο ξύλο θα προσφέρει ενδιαίτηµα σε 
ακόµα περισσότερα είδη.   
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- Φύτευση νέων δέντρων. Τα δέντρα που σταδιακά νεκρώνονται πρέπει να αντικαθίστανται 
από νέα, τα οποία κατά προτίµηση πρέπει να προέρχονται από τις υφιστάµενες ποικιλίες. Με 
αυτό τον τρόπο διατηρούνται οι παραδοσιακές ποικιλίες, αλλά και η άγρια ζωή που είναι 
συνδεδεµένη µαζί τους. 

- Δηµιουργία ιδιαίτερων ενδιαιτηµάτων. Ο Οδηγός 
προτείνει επίσης διάφορες δράσεις για τη 
δ ι α τήρηση ή τη ν αύξηση τη ς δοµ ι κ ή ς 
πολυπλοκότητας των οικοτόπων – οπωρώνων, όπως 
η διατήρηση και καλλιέργεια θαµνών, η διατήρηση 
ακαλλιέργητων σηµείων στα όριά τους, η 
δηµιουργία νερολακούβων. Αναφέρεται επίσης ότι 
τα ποώδη και θαµνώδη φυτά που αναπτύσσονται 
στον υποόροφο των οπωρώνων αποτελούν 
σηµαντική πηγή γύρης και νέκταρ για τα έντοµα και 
τη µελισσοκοµία. 

- Βόσκηση ή συγκοµιδή για βόσκηση . Ο 
υποόροφος µπορεί να αξιοποιηθεί για βοσκή, ενώ η 
ίδια η βόσκηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
διαχειριστική πρακτική, λαµβάνοντας βέβαια 
υπόψη παράγοντες όπως η περίοδος άνθησης κα.  

- Διατήρηση πεσµένων φρούτων. Τα πεσµένα 
φρούτα αποτελούν πόρο για την άγρια ζωή. 

- Αποφυγή χρήσης χηµικών. Οι Παραδοσιακοί 
Οπωρώνες διαχειριζόταν ιστορικά χωρίς εισροές 
και χρήση χηµικών παρασιτοκτόνων, εντοµοκτόνων 
ή λιπασµάτων. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να διατηρηθούν, ενώ πολλά παράσιτα µπορούν να 
ελεγχθούν µε την ενθάρρυνση των φυσικών τους θηρευτών.  

Η διατήρηση των οικοτόπων Παραδοσιακών Οπωρώνων στη Μ. Βρετανία συνοδεύτηκε από πολλές 
τοπικές πρωτοβουλίες για την καταγραφή και προστασία των οπωρώνων. Στο πλαίσιο αυτό, 
ιδρύθηκε το «Δίκτυο Οπωρώνων», το οποίο διατηρεί τον ιστότοπο www.orchardnetwork.org.uk, ο 
οποίος λειτουργεί ως βάση αναφοράς για τη διατήρηση των οπωρώνων σε τοπικό επίπεδο, 
καλύπτοντας θεµατικές όπως η διαχείριση, η φροντίδα και η χρηµατοδότηση οπωρώνων, 
διασυνδέοντας τις διάφορες τοπικές πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, το Ίδρυµα «Natural England» 
εξασφαλίζει χρηµατοδότηση για παραγωγούς και διαχειριστές γης που θέλουν να διατηρήσουν τους 
Παραδοσιακούς Οπωρώνες, ενώ παρέχει και τεχνικές συµβουλές (www.naturalengland.org.uk). Ο 
διαδικτυακός τόπος «The Orchard Marketplace» αποτελεί µία διαδικτυακή αγορά που διευκολύνει 
την ανταλλαγή φρούτων και άλλων σχετικών προϊόντων (www.orchardmarketplace.org.uk).  

Τέλος, πέρα από το Ηνωµένο Βασίλειο, πρωτοβουλίες για την καταγραφή, προστασία και 
αξιοποίηση των παραδοσιακών οπωρώνων έχουν αναπτυχθεί σε πολλές ακόµα χώρες (πχ στη 
Μινεσότα των ΗΠΑ από το εκεί πανεπιστήµιο, http://minnesota.cbslocal.com/2011/04/25/revival-
under-way-at-forgotten-duluth-orchard/, στη Ρουµανία µε τη βοήθεια ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών 
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προγραµµάτων http://eeagrants.org/project-portal/project/RO09-0135, στις έξι χώρες που 
αναφέρθηκαν παραπάνω όπου δραστηριοποιείται το δίκτυο ESTO http://www.esto-project.eu/).  

Ελλάδα 

Οι πρώτες δράσεις για τη διατήρηση εγκαταλελειµµένων οπωρώνων στην Ελλάδα έλαβαν χώρα στις 
περιοχές της Ροδόπης και του Γράµου, την περίοδο 2000-2002, στο πλαίσιο προγράµµατος LIFE 
(99/ΝΑΤ/GR/006498), το οποίο επικέντρωνε στην προστασία της Καφέ Αρκούδας. Συγκεκριµένα, 
το 2000 το  Δασαρχείο Δράµας προέβη σε φυτεύσεις 1500 δενδρυλλίων οπωροφόρων σε σηµεία της 
περιοχής, µε στόχο τον εµπλουτισµό των διατροφικών πόρων για την αρκούδα και τον περιορισµό 
έτσι των ζηµιών που προκαλεί στην παραγωγή. Το µέτρο αυτό παρουσίασε σηµαντικά προβλήµατα 
(όπως: χαµηλό ποσοστό επιτυχίας των µοσχευµάτων ή δυσκολία εξεύρεσης ανθεκτικού φυτευτικού 
υλικού), οπότε στη συνέχεια προτάθηκε µία διαφορετική προσέγγιση: αντί της φύτευσης, θεωρήθηκε 
πιο σκόπιµη και συναφής µε τους στόχους της συγκεκριµένης δράσης µία επέµβαση για την 
συντήρηση και αναβάθµιση αυτών των οπωρώνων σε πιλοτική κλίµακα. Ταυτόχρονα και επειδή 
πρόκειται για ανθεκτικές ποικιλίες ειδών οπωροφόρων, κρίθηκε σκόπιµη και  η συλλογή φυτευτικού 
υλικού (σπόροι, µοσχεύµατα) για την δηµιουργία  ικανού αποθέµατος που θα µπορούσε να 
τροφοδοτήσει τόσο τις περιοχές που στοχεύει το πρόγραµµα όσο και άλλες περιοχές. Πιο πρόσφατα, 
αντίστοιχες δράσεις έγιναν στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE09 NAT/GR/333 «Βελτίωση όρων 
συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην ΠΕ Καστοριάς, Ελλάδα».  

Αξίζει να σηµειωθεί ακόµα η προσπάθεια που γίνεται από την «Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι», η 
οποία εδράζεται στο Μεσοχώρι Παρανεστίου, για τη διατήρηση τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων 
δέντρων, ανάµεσα στα άλλα φυτά που διατηρεί. Αντίστοιχες προσπάθειες φυσικά γίνονται και από 
άλλες κοινότητες και δίκτυα διατήρησης τοπικών ποικιλιών, αλλά και από ατοµικούς παραγωγούς.  

Στόχοι διαχείρισης 

Γενικός στόχος 

Ο γενικός στόχος είναι η διατήρηση των ορεινών, παραδοσιακών οπωρώνων, 
εγκαταλελειµµένων και καλλιεργούµενων. Όπως προκύπτει από όλη την παραπάνω 
επιχειρηµατολογία αλλά και από τις πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες, η διατήρησή τους 
προκρίνεται ως πολύ σηµαντική για λόγους οικολογικούς, οικονοµικούς, πολιτιστικούς και 
ιστορικούς. Η διατήρηση περιλαµβάνει τη διατήρηση των εκτάσεων που περιέχουν οπωρώνες, τη 
διατήρηση των δέντρων, της παραγωγής τους και των ποικιλιών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
παρούσα έρευνα προτείνει µεταξύ άλλων να περιληφθούν οι παραδοσιακοί οπωρώνες στους τύπους 
οικοτόπου προτεραιότητας και στην Ελλάδα, να περιλαµβάνονται στους οικότοπους που 
καταγράφονται κατά την εκπόνηση σχεδίων παρακολούθησης και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες 
δράσεις για την προστασία τους.  

Ο στόχος διατήρησης αφορά τόσο τους καλλιεργηµένους όσο και τους εγκαταλελειµµένους 
οπωρώνες. Όσο αφορά όµως τις πρακτικές διατήρησης, αυτές θα πρέπει να διακριθούν α) σε όσους 
αφορούν τους καλλιεργηµένους οπωρώνες και β) σε αυτές που αφορούν τους εγκαταλελειµµένους 
οπωρώνες. Η διατήρηση των καλλιεργηµένων οπωρώνων, ως ζωντανή, παραγωγική καλλιέργεια, 
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περνά µέσα από την κατάλληλη υποστήριξη των παραγωγών ώστε να συνεχίζουν και να ανανεώνουν 
τις καλλιέργειες τους, εφαρµόζοντας ταυτόχρονα τις κατάλληλες πρακτικές που θα διασφαλίζουν 
την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας που ενδηµεί στους οπωρώνες και γενικά τον 
περιβαλλοντικό τους ρόλο. Η παρούσα έρευνα ωστόσο, και κατά συνέπεια οι προτεινόµενοι 
διαχειριστικοί στόχοι και µέτρα, εστιάζουν στους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες.  

Ωστόσο, ιδιαίτερα στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, θα ήταν πρακτικά δύσκολο και µάλλον 
αδόκιµο, η διατήρηση των οπωρώνων να επιδιωχθεί αποκλειστικά µέσα από προγράµµατα 
αυτοτελούς χρηµατοδότησης σχετικών δράσεων. Αντίθετα, η παρούσα έρευνα εκτιµά ότι ο µόνος 
τρόπος να προστατευθούν και να διατηρηθούν µακροπρόθεσµα αυτά τα στοιχεία σε µεγάλη µάλιστα 
έκταση, είναι να επανενταχθούν σταδιακά και µε ήπιο τρόπο στον κύκλο των τοπικών παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, ως συµπληρωµατική πηγή αγαθών ή/και εσόδων.  

Επιµέρους Στόχοι Διατήρησης 

Με βάση την υφιστάµενη βιβλιογραφία, τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν παραπάνω, την 
αρχική αποτίµηση της κατάστασης των οπωρώνων στις περιοχές µελέτης και τους στόχους του 
παρόντος έργου, προτείνονται οι παρακάτω στόχοι διατήρησης:  

1. Διατήρηση υφιστάµενων καλλιεργούµενων Παραδοσιακών Οπωρώνων. Στόχος η 
αποτροπή της εγκατάλειψης και η συνέχιση της καλλιέργειας των Παραδοσιακών 
Οπωρώνων, µε πρακτικές βιολογικής γεωργίας.  

2. Διατήρηση εγκαταλελειµµένων Παραδοσιακών Οπωρώνων. Στόχος η ανάσχεση και η 
αντιστροφή της τάσης εξαφάνισης των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων ως ιδιαίτερου τύπου 
οικοτόπου.  

3. Διατήρηση υφιστάµενων δέντρων σε εγκαταλελειµµένους οπωρώνες. Στόχος η επιβίωση 
των υφιστάµενων οπωροφόρων δέντρων στους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες.  

4. Διατήρηση παραδοσιακών, τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων. Στόχος η 
διατήρηση των παραδοσιακών, τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων που βρίσκονται 
φυτεµένα σε εγκαταλελειµµένους και καλλιεργούµενες ορεινούς οπωρώνες και του γενετικού 
πλούτου που διαθέτουν.  

5. Ενίσχυση της αναγέννησης των οπωροφόρων δέντρων. Στόχος η ενίσχυση της φυσικής 
και τεχνητής αναγέννησης των οπωροφόρων δέντρων στους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες, 
µε προτεραιότητα τα νέα δέντρα να προέρχονται από παραδοσιακές τοπικές ποικιλίες. 

6. Διατήρηση και ενίσχυση της παραγωγής καρπών. Στόχος η ποσοτική διατήρηση και 
ενίσχυση και η ποιοτική βελτίωση της παραγωγής φρούτων σε εγκαταλελειµµένους 
οπωρώνες, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα χρήσης τους τόσο από τοπικούς παραγωγής, όσο 
και την παροχή διατροφής στην άγρια πανίδα. 

7. Διατήρηση και ενίσχυση της δοµικής πολυπλοκότητας. Στόχος α) η διατήρηση και 
ενίσχυση της δοµικής πολυπλοκότητας των ορεινών δασικών συστηµάτων και του ορεινού 
δασικού και αγροδασικού τοπίου, µέσα από τη διατήρηση των παραδοσιακών οπωρώνων, 
καλλιεργούµενων και εγκαταλελειµµένων και β) η διατήρηση της εσωτερικής δοµικής 
πολυπλοκότητας των παραδοσιακών οπωρώνων ως οικότοπων και ενδιαιτηµάτων της άγριας 
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ζωής, µέσα από τη διατήρηση των επιµέρους στοιχείων τους (ποικιλία δέντρων, θάµνων και 
ποωδών φυτών, υποόροφος, νεκρή ξυλεία, εκτάσεις νερού κοκ).  

8. Διατήρηση και ανάδειξη των συνοδών πολιτιστικών στοιχείων. Στόχος η διατήρηση και η 
ανάδειξη των ανθρωπογενών στοιχείων που συνοδεύουν τους παραδοσιακούς οπωρώνες, 
όπως η αναβαθµίδες (πεζούλες), οι φράχτες – ξερολιθιές, τα χαλάσµατα, τα µονοπάτια, τα 
γεφύρια κα. 

9. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση. Στόχος η ενηµέρωση, πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και ιδιαίτερα των οµάδων – στόχων, όπως οι τοπικοί 
παραγωγοί, οι ιδιοκτήτες οπωρώνων, οι τοπικές αρχές, οι επισκέπτες προστατευόµενων 
περιοχών, για την οικολογική και κοινωνική σηµασία των παραδοσιακών οπωρώνων γενικά 
και ιδιαίτερα των εγκαταλελειµµένων, καθώς και για την ανάγκη διατήρησής τους. 

10. Αξιοποίηση των οπωρώνων. Στόχος η αξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων και 
άλλων φυτικών ειδών, αυτοφυών ή εγκαταλελειµµένων, µέσα από τη συγκοµιδή και 
επεξεργασία των καρπών τους, ή τη χρήση των φυτών και των εκτάσεων στη µελισσοκοµία 
και την κτηνοτροφία, µε σκοπό την παραγωγή νέων, καινοτόµων διατροφικών προϊόντων 
χαµηλού περιβαλλοντικού κόστους και υψηλής διατροφικής αξίας, µε τελικό στόχο την 
ενίσχυση του εισοδήµατος των τοπικών παραγωγών και την παροχή κινήτρων για τη 
διατήρηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων.  

Παλιός οπωρώνας στα ποµακοχώρια της Ξάνθης (Ωραίο) 
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Προτεινόµενα συνολικά µέτρα διαχείρισης 

1. Ενίσχυση καλλιεργούµενων οπωρώνων  

Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν την ενίσχυση των παραγωγών µε σκοπό τη διατήρηση των 
καλλιεργούµενων παραδοσιακών οπωρώνων, µε µη-εντατικές µεθόδους. Σε αυτή την 
κατεύθυνση, προκρίνεται η ενίσχυση ανά στρέµµα (και όχι ανά δέντρο ή ανάλογα µε την 
ποσότητα της παραγωγής), ώστε να αποτρέπεται η εντατικοποίηση της παραγωγής. Επίσης, 
κρίσιµο είναι η βελτίωση της θέσης στην αγορά των προϊόντων που προέρχονται από 
παραδοσιακούς οπωρώνες, µέσω της αύξησης της απορρόφησης και της υπεραξίας τους (βλ. 
παρακάτω). Η αναλυτική περιγραφή µέτρων όπως τα παραπάνω ξεφεύγουν από τους στόχους 
της παρούσας µελέτης, η οποία όπως αναφέρθηκε επικεντρώνονται στους 
εγκαταλελειµµένους οπωρώνες.  

2. Καταγραφή εγκαταλελειµµένων οπωρώνων  

Μ έ χ ρ ι σ ή µ ε ρ α , ο ι 
εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες 
στην Ελλάδα δεν θεωρούνται 
οικότοπος προτεραιότητας και 
δ ε ν κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ι 
συστηµατικά, ούτε καν από τα 
π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α 
παρακολούθησης των τύπων 
οικοτόπων (µε τις λίγες 
εξαιρέσεις που αναφέρθηκαν 
παραπάνω). Έτσι, για τις 
περισσότερες ορεινές περιοχές 
δ ε ν υπάρχουν καθόλου 
διαθέσιµα στοιχεία. Ως πρώτο 
βήµα για τη διατήρηση των 
ε γ κ α τ α λ ε λ ε ι µ µ έ ν ω ν 
οπωρώνων προκρίνεται συνεπώς η καταγραφή-χαρτογράφησή τους και συγκεκριµένα η 
καταγραφή της γεωγραφικής τους θέσης, της έκτασης, του αριθµού των οπωροφόρων 
δέντρων ανά είδος.  

Ωστόσο, η καταγραφή αυτή παρουσιάζει αυξηµένες δυσκολίες. Όπως υποδεικνύει συνεπώς 
και η προαναφερόµενη έρευνα, σε µία ευρεία ορεινή περιοχή, όπως είναι η Οροσειρά 
Ροδόπης, η αναλυτική καταγραφή της θέσης, της έκτασης και της σύνθεσης των 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων απαιτεί µάλλον εκτεταµένη έρευνα και αντίστοιχους πόρους. 
Αν αυτή δεν είναι εφικτή, µπορεί να αντικατασταθεί µε µία επιστηµονικά τεκµηριωµένη 
διαδικασία δειγµατοληψίας, όπως αυτή που εφαρµόστηκε εδώ.  

3. Επιστηµονική παρακολούθηση εγκαταλελειµµένων οπωρώνων  

Στο βαθµό που οι παραδοσιακοί οπωρώνες, εγκαταλελειµµένοι και καλλιεργούµενοι, 
θεωρηθούν οικότοπος προτεραιότητας, εκτός από την καταγραφή τους, θα πρέπει να γίνεται 
και συστηµατική επιστηµονική παρακολούθηση της κατάστασής τους (monitoring) και να 
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ενταχθούν ακόµα στα προγράµµατα παρακολούθησης που διενεργούνται στις 
Προστατευόµενες Περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση, η παρακολούθησή τους θα ακολουθεί 
τις αρχές που διέπουν την επιστηµονική παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων 
προτεραιότητας.  

Ως βασική µέθοδος παρακολούθησης προκρίνεται η δειγµατοληψία βλάστησης µε µόνιµες 
δειγµατοληπτικές επιφάνειες. Η µέθοδος αυτή θεωρείται ότι ενδείκνυται για την επίτευξη 
των σκοπών της Οδηγίας 92/43, καθώς είναι απλή και επαναλήψιµη στην εφαρµογή της και 
καταγράφει τις µεταβολές που µπορούν να επέλθουν (Δηµόπουλος et al 2005). Οι επιφάνειες 
που θα επιλέγονται για δειγµατοληψία της βλάστησης θα εξασφαλίζουν αφενός την κατά το 
δυνατό πληρέστερη εκπροσώπηση όλων των οικολογικών, γεωγραφικών και χλωριδικών 
διαφοροποιήσεων και αφετέρου την εκπροσώπηση των διαφορετικών επιπέδων διατήρησης 
των οπωρώνων. Εξάλλου, η δειγµατοληψία θα οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να λαµβάνει 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης της 
κατάστασης διατήρησης (δοµές και λειτουργίες του τύπου οικοτόπου, τυπικά είδη, αρνητικές 
επιδράσεις – απειλές). 

Πέρα από τη βασική µέθοδο τυχαίας δειγµατοληψίας, η παρακολούθηση των τύπων 
οικοτόπων της περιοχής θα ενισχυθεί µε τη χρήση των παρακάτω συµπληρωµατικών 
µεθόδων, όπως ο σχηµατισµός ερµπαρίου, η φωτογραφική τεκµηρίωση και παρακολούθηση 
και η τηλεπισκόπηση.   

4. Ανάσχεση της διαδοχής  

Όπως αναφέραµε αναλυτικά 
παραπά νω , ο βασ ι κό ς 
π α ρ ά γ ο ν τ α ς π ο υ 
επισφραγίζει το σταδιακό 
α φ α ν ι σ µ ό τ ω ν 
ε γ κ α τ α λ ε λ ε ι µ µ έ ν ω ν 
οπωρώνων είναι η αποίκιση 
των εκτάσεών τους από άλλα 
α υ τ ο φ υ ή δ έ ν τ ρ α κ α ι 
θάµνους, η οποία πιέζει και 
π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε ι τ η φυσ ι κ ή 
α ν α γ έ ν ν η σ η τ ω ν 
οπωροφόρων δέν τρων . 
Συνεπώς, µία διαχειριστική 
πρακτική µε σηµαντικό 
αντίκτυπο για τη διατήρηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων είναι η αφαίρεση των 
ανταγωνιστικών ειδών και ιδιαίτερα η κοπή άλλων δένδρων και θάµνων που λειτουργούν 
ανταγωνιστικά επάνω στα επιθυµητά είδη. Η πρακτική αυτή µπορεί να ευνοήσει α) τα νεαρά 
δενδρύλλια που φύονται στον υποόροφο και β) τα ενήλικα δέντρα που σκιάζονται από τυχόν 
µεγαλύτερα (άλλωστε, τα δέντρα µικρού και µεσαίου µεγέθους παρουσιάζουν µεγαλύτερη 
καρποφορία και είναι έτσι σηµαντικότερα για την επιβίωση του οπωρώνων). 
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Η ένταση αυτής της πρακτικής εξαρτάται από το στόχο της διαχείρισης: αν δηλαδή η 
αποκατάσταση του εγκαταλελειµµένου οπωρώνα στοχεύει στην αποκατάσταση της 
παραγωγικότητας ή τη διαµόρφωση ενός ποικίλου οικοτόπου που συνδυάζει οπωροφόρα 
δέντρα µε άλλα άγρια δέντρα και θάµνους. Εξάλλου, πολλά µεγάλα δέντρα που σκιάζουν τα 
οπωροφόρα, µπορεί να έχουν σηµαντικές οικολογικές λειτουργίες, οπότε δεν προκρίνεται η 
αποµάκρυνση τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι 
πολλοί ορεινοί εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και πολλές δεκαετίες 
και έχουν ενσωµατωθεί στο περιβάλλον δάσος. Ταυτόχρονα, καλύπτουν µεγάλη έκταση µε 
αραιά δέντρα µε µάλλον τυχαία διασπορά. Σε αυτές τις συνθήκες, ο πλήρης καθαρισµός όλου 
του οπωρώνα θα σηµαίνει µία µεγάλης κλίµακας επέµβασης στο δάσος, η οποία δεν 
προκρίνεται, ιδίως σε προστατευόµενες περιοχές.  

Επισηµαίνουµε επίσης ότι η εξάρτηση από το φως ισχύει σε ορισµένες µόνο συνθήκες, ότι 
δεν υφίσταται ισχυρότερος περιοριστικός παράγοντας (νερό, θρεπτικά). Συνεπώς η 
αποµάκρυνση των ανταγωνιστικών ειδών θα έχει διαφορετικά αποτελέσµατα σε 
διαφορετικές περιοχές και η εφαρµογή του προτείνεται εκεί που υπάρχει επάρκεια νερού και 
το φως είναι ο περιοριστικός παράγοντας, ενώ αντίθετα σε περιοχές µε έλλειψη νερού, ένα 
σκιώδες µικροπεριβάλλον µπορεί να είναι πιο ευνοϊκό.  

Συµπερασµατικά, το διαχειριστικό µέτρο της αποµάκρυνσης των ανταγωνιστών θα πρέπει να 
εφαρµόζεται σε περιοχές όπου το φως φαίνεται να είναι ο περιοριστικός παράγοντας. Η 
πρακτική αυτή δεν χρειάζεται να αφορά υποχρεωτικά όλα τα οπωροφόρα δέντρα, αλλά έναν 
ικανό αριθµό δέντρων από κάθε είδος που παρουσιάζει επαρκή ζωτικότητα και 
παραγωγικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να επιλέγονται και να 
απελευθερώνονται ενήλικα, παραγωγικά δέντρα από τα γειτονικά δέντρα που τα σκιάζουν. Ο 
καθαρισµός θα πρέπει να γίνεται σε µία ακτίνα γύρω από το επιλεγµένο δέντρο, επαρκής για 
να εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα και την παραγωγικότητά του, αλλά όχι υπερβολικά µεγάλη 
για να µειωθεί το εύρος, οι επιπτώσεις και το κόστος της παρέµβασης. Η ακτίνα αυτή µπορεί 
να υπολογιστεί από τις αντίστοιχες αποστάσεις που διατηρούνται για τα αντίστοιχα δέντρα 
στις ενεργές καλλιέργειες (φυτευτικός σύνδεσµος), από το ύψος του δέντρου και από την 
επιθυµητή επιφάνεια της κώµης. Στις περισσότερες περιπτώσεις 3-5 µέτρα πρέπει να 
θεωρούνται επαρκής απόσταση.  

Θα πρέπει επίσης να εντοπίζονται και να επιλέγονται τα δενδρύλλια εκείνα που έχουν τις 
µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης (ευνοϊκό µικροπεριβάλλον, ικανοποιητική ζωτικότητα) 
και να αποµακρύνονται οι ανταγωνιστές από κοντά τους, ώστε να ευνοείται η φυσική 
αναγέννηση. Το ίδιο φυσικά ισχύει και στις περιπτώσεις τεχνητών φυτεύσεων.  

5. Καθαρισµός εδάφους 

Στο πλαίσιο της ανάσχεσης της διαδοχής και της ενίσχυσης των ενήλικων και νέων 
οπωροφόρων, προτείνεται επίσης ο καθαρισµός του εδάφους από ξερή και νεκρή ύλη, δέντρα 
και κλαδιά, που µπορεί να σκεπάζουν τα νέα δενδρύλλια. Τα υλικά αυτά εµποδίζουν τα άγρια 
ζώα, όπως η αρκούδα, να πλησιάσει τα δέντρα και να τραφεί από αυτά. Το ίδιο ισχύει βέβαια 
και για τους παραγωγούς, στην περίπτωση που καταστεί δυνατή η επαναξιοποίηση των 
οπωρώνων. Από την άλλη, αν η νεκρή και σηπόµενη ξυλεία αφήνεται στη θέση της, 
εµπλουτίζει το έδαφος επιστρέφοντας τα αναγκαία συστατικά, ενώ παρέχουν πολύτιµο 
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ενδιαίτηµα σε πολλά είδη. Τελικά, από την παρούσα µελέτη δεν προτείνεται ο καθαρισµός 
όλης της έκτασης, κάτι που απαιτεί µεγάλες παρεµβάσεις και κόστος, αλλά ο καθαρισµός 
ξανά µία ζώνης γύρω από τα δέντρα και µερικών διαδροµών εντός του οπωρώνα. 

6. Εµπλουτισµός µε θρεπτικά και πότισµα 

Άλλος βασικός παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η βιωσιµότητα και η παραγωγικότητα 
των ενήλικων δέντρων, όπως και ο ρυθµός αναγέννησης, είναι η διαθεσιµότητα των 
αναγκαίων πόρων, δηλαδή νερού και θρεπτικών. Η διαθεσιµότητα αυτή καθορίζεται κυρίως 
από την ποιότητα του εδάφους και τα άλλα χαρακτηριστικά του αβιοτικού περιβάλλοντος και 
δευτερευόντως από τον ανταγωνισµό µε άλλα είδη. Μία πιθανή διαχειριστική πρακτική που 
θα ευνοεί τη βιωσιµότητα, την παραγωγικότητα και την αναγέννηση είναι συνεπώς ο 
εµπλουτισµός των οπωρώνων µε θρεπτικά και η παροχή νερού (πότισµα).  

Σηµειώνεται ωστόσο ότι η πλειοψηφία των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων βρίσκονται σε 
σχετικά ευνοϊκές θέσεις, µε ήπιες κλίσεις, βαθύ έδαφος και κοντά σε πηγές και ρέµατα νερού 
– γεγονός αναµενόµενο, αφού αποτελούσαν θέσεις παλιών οικισµών, χωραφιών ή λιβαδιών. 
Επίσης, µέτρα όπως τα παραπάνω είναι µάλλον υψηλού κόστους, ιδιαίτερα όταν 
εφαρµόζονται σε αποµονωµένες περιοχές. Μπορούν ωστόσο, ανάλογα µε τις δυνατότητες, να 
εφαρµοστούν σε περιορισµένη κλίµακα, ιδιαίτερα για την αύξηση της βιωσιµότητας των 
νέων δενδρυλλίων.  

7. Καθαρισµός κορµών  

Όπως αναφέρθηκε, τα ανταγωνιστικά αναρριχόµενα φυτά που αναπτύσσονται πάνω στους 
κορµούς των οπωροφόρων, όπως οι κλιµατίδες (Clematitis vitalba), δηµιουργούν διάφορα 
προβλήµατα στην ανάπτυξη και τη βιωσιµότητά τους. Για αυτό προτείνεται ως διαχειριστικό 
µέτρο ο καθαρισµός των κορµών από αυτές. 

8. Κλαδέµατα  

Το κλάδεµα των δέντρων εξασφαλίζει 
α) γερό σκελετό του δέντρου, όταν 
εφαρµόζεται σε νεαρά δέντρα και β) 
ρύθµ ιση του µεγέθους και του 
σ χήµα τ ο ς τ ο υ δ έ ν τ ρ ο υ , ό τ α ν 
εφαρµόζεται τόσο σε νεαρά όσο και σε 
ενήλικα δέντρα. Με αυτό τον τρόπο, 
διευκολύνεται ο φωτισµός και ο 
α ε ρ ι σ µ ό ς τ ω ν δ έ ν τ ρ ω ν κ α ι 
επιτυγχάνεται κατ’ επέκταση καλύτερη 
σ ε πο ι ό τ η τ α κα ι µ ε γ α λύ τ ε ρ η 
καρποφορία (Λαζαρίδου 2001, Wilson 
2006, Βυτανιώτης 2012β). 

Για τα δέντρα ειδ ικότερα που 
βρίσκονται εντός εγκαταλελειµµένων οπωρώνων,  το κλάδεµα προτείνεται α) στα ενήλικα 
και ώριµα δέντρα και β) στα νεαρά δέντρα.  
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Όσο αφορά τα ενήλικα δέντρα, 
τ ο κλάδεµα στοχ εύ ε ι στη 
συντήρηση και ανανέωση του 
δέντρου. Προτείνεται έτσι η 
αφαίρεση των υψηλότερων 
κλαδιών, µέχρι το 1/3 ή το ½ του 
ύψους της κόµης. Στο τµήµα του 
δέντρου που θα παραµείνει, 
αφαιρούνται αρχικά τα γηρασµένα 
και ξηρά κλαδιά και σε δεύτερο 
στάδιο, αν δεν έχει αραιώσει 
επαρκώς η κόµη του δέντρου, 
αφαιρούνται και νεώτερα πλάγια 
κλαδιά µε στόχο τη βελτίωση του 
αερισµού και του φωτισµού στο εσωτερικό του δέντρου. Ειδικότερα, αφαιρούνται τα κλαδιά 
που τείνουν να χαλάσουν το επιδιωκόµενο σχήµα της κόµης και να δηµιουργήσει υπερβολικά 
πυκνή κόµη, καθώς και τα λεγόµενα λαίµαργα κλαδιά, δηλαδή τα κλαδιά που αναπτύσσονται 
κάθετα και είναι πολύ ζωηρά. Με αυτό τον τρόπο, η καρποφόρα επιφάνεια επεκτείνεται από 
την περιφέρεια στο βάθος του φυτού και ενισχύεται η ανάπτυξη και η καρποφορία στους 
χαµηλότερους κλάδους, ενώ παρατείνεται η διάρκεια ζωής των γηρασµένων δέντρων.  

Κατά το κλάδεµα αφαιρούνται επίσης όλοι οι παράπλευροι, ανώριµοι, ασθενικοί βλαστοί που 
συχνά εµφανίζονται στο κέντρο των δέντρων, περιορίζοντας το φως και τον αέρα και 
αυξάνοντας τις πιθανές εστίες µόλυνσης.  

Στα πολύ γηρασµένα δέντρα προτείνεται η κοπή όλου υπέργειου µέρους, ώστε να 
εξαναγκαστεί το δέντρο σε νέα βλάστηση.  

Προτείνεται τα παραπάνω κλαδέµατα να γίνουν σε δύο χρόνια.  Σε πρώτη φάση πρέπει να 
αφαιρεθούν από τη βάση τους όσοι βλαστοί είναι ξεροί ή έχουν σηµάδια ασθενειών και 
προσβολών από εχθρούς. Στη συνέχεια αφαιρούνται οι βλαστοί που µπλέκονται πολύ και 
εκείνοι που έχουν κατεύθυνση προς το εσωτερικό της κόµης των δένδρων καθώς και οι 
λαίµαργοι βλαστοί. Βασικός στόχος είναι να διατηρήσουµε το σχήµα του δέντρου και να 
αυξήσουµε τον αερισµό αλλά και τν ποσότητα του ηλιακού φωτός που περνάει µέσα στην 
κόµη του. Επί πλέον το πόσο αυστηρό θα είναι το κλάδεµα που θα ακολουθήσουµε, θα 
εξαρτηθεί από τη ζωηρότητα των δέντρων. Δηλαδή, δέντρα που βλέπουµε κάθε χρόνο 
παράγουν πολύ βλάστηση κλαδεύονται σε µικρότερο βαθµό απ’ ότι εκείνα που φαίνονται 
ασθενικά.  

Για την επιλογή του σχήµατος που θα δοθεί στο δέντρο λαµβάνεται υπόψη η τάση ανάπτυξης 
του συγκεκριµένου είδους. Καθώς δεν επιδιώκεται εντατική εκµετάλλευση του οπωρώνα, 
αποφεύγονται τα γραµµοειδή και παλαµοειδή σχήµατα που εφαρµόζονται σε κάποιες 
εντατικές καλλιέργειες. Γενικά, προτείνονται τα παρακάτω σχήµατα: 

- Πυραµίδα. Υπάρχει µόνιµος κεντρικό άξονας πάνω στον οποίο είναι 
τοποθετηµένοι ελικοειδώς οι βραχίονες, ούτως ώστε ο ένας να µην σκιάζει τον 
άλλο. Το σύνολο του δέντρου έχει όψη κώνου.  
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- Κύπελλο. Μπορεί να εφαρµοστεί µε ευκολία στα περισσότερα οπωροφόρα. 

Επιτρέπει τον καλό αερισµό και φωτισµό του δέντρου. Υπάρχουν διάφορες 
παραλλαγές, αλλά σε γενικές γραµµές κόβεται ο κύριος άξονας σε ύψος 1-1,5 µ. 
από το έδαφος και αφήνονται να αναπτυχθούν 2-6 πλάγιοι βραχίονες. Στην 
περίπτωση που το δέντρο έχει ήδη αναπτυχθεί, το κλάδεµα αποσκοπεί στη 
σταδιακή εξασθένιση του κεντρικού άξονα.  

Ανάµεσα στα δύο σχήµατα υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, όπως η κυπελλοπυραµίδα (µε 
τρεις πυραµιδωτούς βραχίονες).  

Όσο αφορά τα νεαρά δενδρύλλια, προτείνεται να 
αποκοπεί η κορυφή και να κρατηθεί ένας µικρός κύριος 
άξονας µε τους χαµηλότερους κλάδους (3-5 ή 
περισσότερο), ώστε να διαµορφωθεί στο µέλλον ένα 
κατάλληλο κυπελλοειδές σχήµα κόµης.  

Το κλάδεµα των φυλλοβόλων καρποφόρων δένδρων 
γίνεται κατά την χειµερινή περίοδο (στο λήθαργο) και 
οπωσδήποτε πριν αρχίσει η διόγκωση των οφθαλµών 
και η έναρξη της νέας βλάστησης. Για την αποφυγή 
µετάδοσης ασθενειών στα δένδρα µας θα πρέπει να 
κλαδεύουµε µε καλό ξηρό καιρό, ποτέ σε βροχερές 
ηµέρες. 

Το νεκρό υλικό που προκύπτει από το κλάδεµα θα 
πρέπει να διαχειρίζεται µε τρόπο ώστε να µην εµποδίζει 
την ανάπτυξη των δέντρων και να µην περιορίζει την 
αναγέννηση, αλλά να παραµένει στην περιοχή ώστε να 
ανακυκλώνονται τα θρεπτικά στοιχεία και να 
υποβοηθάται η πανίδα. Συνίσταται έτσι ο σχηµατισµός 
σωρών σε κατάλληλα σηµεία που δεν εµποδίζουν την 
πρόσβαση στα δέντρα και προσφέρουν ταυτόχρονα 
καταφύγιο στην πανίδα.  

9. Εµβολιασµοί δέντρων  

Εµβολιασµός ή µπόλιασµα είναι η µεταµόσχευση ενός βλαστικού µέρους ενός φυτού σε 
βλαστούς ή ρίζες ενός άλλου. Παράγεται έτσι ένα φυτό που αποτελείται από δύο µέρη, το 
υποκείµενο και το εµβόλιο. Ο εµβολιασµός µπορεί να εφαρµοστεί σε δέντρα οπωρώνων µε 
σκοπό: 

 - Την αξιοποίηση υποκείµενων µε επιθυµητές ιδιότητες, όπως αντοχή σε ξηρασία, ψύχος, 
ασθένειες κα.  

 - Αλλαγή ποικιλίας, στην περίπτωση δέντρων που δεν δίνουν βρώσιµους καρπούς. 

 - Να εξασφαλίζεται η καλύτερη σταυροεπικονίαση σε οπωρώνες µε είδη που δεν 
αυτογονιµοποιούνται και  - δεν υπάρχουν γυρεοδότριες ποικιλίες, ή µε µόνοικα είδη.  

 - Να συντοµεύεται ο χρόνος καρποφορίας των νέων δέντρων.  
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 - Να ανανεώνεται ένα δέντρο 
γηρασµένο ή εξαντληµένο.  

Η επιτυχία του εµβολιασµού 
εξαρτάται από τη βοτανική 
συγγένεια υποκείµενου και 
εµβολίου. Συνδυασµοί ποικιλιών 
που ανήκουν στο ίδιο είδος είναι 
εύκολοι, οι συνδυασµοί ειδών 
του ίδιου γένους δυσκολότεροι 
αλλά εφικτοί (πχ εµβολιάζονται 
µε επιτυχία η αχλαδιά πάνω στην 
γκορτσιά, η κερασιά πάνω στη 
βυσσινιά και η δαµασκηνιά πάνω 
σ τ η ν κ ο ρ ο µ η λ ι ά ) κ α ι ο 
συνδυασµός ειδών διαφορετικής 

οικογένειας ακόµα πιο δύσκολος (πχ είναι βιώσιµος ο εµβολιασµός αχλαδιάς σε κυδωνιά).  

Εξαρτάται επίσης από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως η θερµοκρασία και η υγρασία. 
Κατάλληλες θερµοκρασίες θεωρούνται µεταξύ 13-35ο C και άριστες µεταξύ 25-35ο C, ενώ 
απαιτείται υψηλή σχετική υγρασία. Για αυτό χρησιµοποιούνται αλοιφές ή πλαστικές λωρίδες. 
Ο εµβολιασµός είναι εφικτός επίσης όταν το κάµβιο βρίσκεται σε δραστηριότητα, δηλαδή 
από τη διακοπή του λήθαργου των οφθαλµών την άνοιξη, ως το φθινόπωρο.  

10. Φυτεύσεις νέων δενδρυλλίων  

Οι τεχνητές φυτεύσεις νέων δενδρυλλίων µπορούν να υποβοηθήσουν τη φυσική αναγέννηση 
των υφιστάµενων οπωρώνων, ή να συµβάλλουν στη δηµιουργία νέων θέσεων.  

Οι νέες αυτές θέσεις επιλέγονται µε κριτήρια που αφορούν τη βιωσιµότητα και την 
παραγωγικότητα των οπωροφόρων δέντρων, την πιθανή αξιοποίηση, αλλά και τη σηµασία 
τους για την άγρια ζωή. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το µέτρο αυτό έχει ήδη εφαρµοστεί 
δύο φορές στην Ελλάδα (στο Γράµο και τη Ροδόπη), µε στόχο τον εµπλουτισµό των 
τροφικών αποθεµάτων για την αρκούδα και την αποµείωση έτσι των ζηµιών στο αγροτικό 
κεφάλαιο και της κινητικότητας των ζώων. Για λόγους αύξησης της πιθανότητας επιτυχίας 
των φυτεύσεων προτιµότερο είναι να φυτεύσουµε κάτω από την  εξωδασική ζώνη 
βλάστησης, που βρίσκεται σε µεγαλύτερα από 1.500 µέτρα υψόµετρα που καλύπτεται από 
περισσότερα χιόνια κατά την διάρκεια του χειµώνα. Οι θέσεις των φυτεύσεων πρέπει να 
είναι προσβάσιµες και κοντά στο υπάρχον δασικό δίκτυο ώστε έτσι να εξυπηρετούνται 
ευκολότερα οι εργασίες φύτευσης, περιποίησης και άρδευσης των φυταρίων.  

Ωστόσο, ως προτιµότερη προκρίνεται η φύτευση δενδρυλλίων σε θέσεις που αντιστοιχούν σε 
παλιότερους εγκαταλελειµµένους οικισµούς και συνεπώς οπωρώνες. Οι θέσεις αυτές 
άλλωστε είναι συνήθως φωτιζόµενες λιβαδικές εκτάσεις που ενδείκνυνται για τέτοιες 
επεµβάσεις αφού και οδική πρόσβαση έχουν και συνήθως κάποια ευκολότερη πρόσβαση σε 
νερό που θα χρειαστεί για άρδευση ίσως και µετά την λήξη των συµβατικών υποχρεώσεων 
του αναδόχου του έργου. Όπως άλλωστε υποδεικνύει η δική µας έρευνα, στις περισσότερες 
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ορεινές περιοχές υπάρχουν ήδη πολλές θέσεις εγκαταλελειµµένων οπωρώνων, για να 
χρειάζεται να αναζητηθούν νέες. 

Τα φυτάρια που θα φυτευθούν θα πρέπει επίσης να προέρχονται από οπωροφόρα δέντρα και 
ποικιλίες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Με αυτό τον τρόπο αφενός αυξάνεται η 
πιθανότητα επιβίωσης, αφού οι ποικιλίες αυτές είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στις 
ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, αφετέρου εξασφαλίζεται η διατήρηση των 
παραδοσιακών ποικιλιών. Τα νέα φυτάρια θα πρέπει επίσης να προέρχονται επιλεκτικά από 
δέντρα που έχουν µεγάλη παραγωγικότητα ή µεγάλη αντοχή στις ασθένειες. Τα νέα φυτάρια 
µπορούν να προέλθουν είτε από σπόρους των δέντρων (σπορόφυτα), είτε αγενώς, µέσω 
µοσχευµάτων και παραφυάδων. Τα σπορόφυτα παράγονται σε φυτώριο. Η µεταφύτευση στον 
οπωρώνα γίνεται τον επόµενο χρόνο. Η αγενής παραγωγή µπορεί να γίνει µε µοσχεύµατα ή 
παραφυάδες. Η φύτευση προτείνεται να γίνει στις αρχές της άνοιξης.  

Οι φυτεύσεις γίνονται σε ορισµένη απόσταση (φυτευτικός σύνδεσµος), ανάλογη µε την 
ανάπτυξη και το επιδιωκόµενο σχήµα του δέντρου. Πέρα από την απόσταση, έχει σηµασία 
πόσες ποικιλίες και µε ποια κατανοµή θα φυτευθούν, ώστε να αποφευχθεί το φαινόµενο του 
ασυµβίβαστου, δηλασή η αδυναµία να γονιµοποιούνται τα δέντρα από γυρεόκοκκους που 
προέρχονται από την ίδια ποικιλία. Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται έντονο στην κερασιά, 
τη µηλιά και τη δαµασκηνιά. Πρέπει λοιπόν να φυτεύονται διαφορετικές ποικιλίες, ώστε να 
ενισχύεται η σταυρεπικονίαση και να βελτιώνεται η γονιµοποίηση και η παραγωγή. 
Προτείνεται λοιπόν να χρησιµοποιούνται σπόροι και µοσχεύµατα διαφορετικών ποικιλιών 
από γειτονικούς οπωρώνες της ίδιας περιοχής.  

Στις θέσεις φύτευσης ανοίγεται κατάλληλος λάκκος. Όταν σκεπάζεται, αφήνεται αβαθής 
λάκκος γύρω από το φυτό, ώστε να εµπλουτίζεται µε νερό κατά τη βροχή, ιδιαίτερα σε 
επικλινή εδάφη. Για την επιτυχία των φυτεύσεων θεωρείται απαραίτητη η περίφραξη των 
φυταρίων κατά άτοµο, σε ύψος τουλάχιστον 1,5 µ., ώστε να προστατευθούν από τα 
βόσκοντα ζώα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Μία άλλη λύση, είναι η περίφραξη όλου του 
οπωρώνα και ιδιαίτερα των θέσεων νέων φυτεύσεων.  

Τελικά, η πρακτική της φύτευσης νέων δενδρυλλίων είναι ένα µάλλον ακριβό µέτρο. 
Εξάλλου, η βιωσιµότητα των φυτεµένων δενδρυλλίων είναι πολύ χαµηλότερη από τη 
βιωσιµότητα των σποριόφυτων που αναπτύσσονται µόνα τους. Σύµφωνα µε τις δικές µας 
προκαταρκτικές επιτόπιες παρατηρήσεις, οι δράσεις φύτευσης που έλαβαν χώρα στη Ροδόπη 
και το Γράµο την περίοδο 2000-2002 δεν στέφθηκαν µε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς τα νεαρά, 
χωρίς την απαιτούµενη περιποίηση µετά το πέρας του προγράµµατος, σταδιακά 
αφανίστηκαν. Από την παρούσα µελέτη προτείνεται έτσι ότι οι φυτεύσεις δεν πρέπει να 
θεωρούνται µέτρο προτεραιότητας, αλλά να προηγείται ή κατά το δυνατό βελτίωση των 
υφιστάµενων δέντρων και δενδρυλλίων. Αν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, οι φυτεύσεις θα 
πρέπει να γίνονται µε φυτάρια που προέρχονται από ποικιλίες που συναντώνται στους 
γειτονικούς οπωρώνες και κατά προτεραιότητα σε θέσεις εντός των εγκαταλελειµµένων 
οπωρώνων. Τα σηµεία φύτευσης να επιλέγονται ώστε να εξασφαλίζουν ένα ευνοϊκό 
µικροπεριβάλλον (υγρασία, φως, έδαφος), χωρίς να απαιτείται διαρκής φροντίδα από τον 
άνθρωπο.  
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11. Ex-situ διατήρηση ποικιλιών  

Οι ορεινοί, παραδοσιακοί οπωρώνες φιλοξενούν πολλές τοπικές, σπάνιες και παραδοσιακές 
ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων, οι οποίες είναι µάλιστα ιδιαίτερα προσαρµοσµένες στο 
περιβάλλον της κάθε περιοχής, ενώ παράγουν µία αντίστοιχα µεγάλη ποικιλία διαφορετικών 
καρπών, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο γενετικός αυτός πλούτος, ο οποίος µπορεί επίσης 
να αξιοποιηθεί και για άλλους παραγωγικούς σκοπούς πέρα από την διατήρηση των ίδιων 
των οπωρώνων, παραµένει σε µεγάλο βαθµό αχαρτογράφητος και άγνωστος.  

Εξαιτίας της µεγάλης ηλικίας, της κακής κατάστασης και του χαµηλού ρυθµού in-situ 
αναγέννησης των οπωροφόρων δέντρων, η εξασφάλιση της διατήρησης των παραπάνω 
ποικιλιών µπορεί να εξασφαλιστεί και ex-situ, σε ευνοϊκότερες συνθήκες (καλλιεργούµενοι 
αγροί, βοτανικοί κήποι κα). Οι νέες θέσεις θα πρέπει φυσικά να βρίσκονται σε περιοχές 
γειτονικές ή µε παρόµοια γενικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (υψόµετρο, κλίµα κα). Η 
διατήρηση αυτή µπορεί να γίνει: 

α) µε φύτευση νέων δενδρυλλίων από σπορόφυτα ή αγενώς αναπαραγόµενα φυτά που 
προέρχονται από τους παραδοσιακούς οπωρώνες, όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, 

β) µε εµβολιασµούς υφιστάµενων οπωροφόρων δέντρων µε στελέχη που προέρχονται από 
τους παραδοσιακούς οπωρώνες.  

Η επιλογή των µητρικών φυτών που θα δώσουν τους σπόρους ή τα µοσχεύµατα θα γίνει µε 
τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω (ανθεκτικότητα, ζωτικότητα, παραγωγικότητα, 
ηλικία).  

12. Προστασία άγριας πανίδας 

Η κατανάλωση των καρπών από την άγρια πανίδα της περιοχής (πουλιά και θηλαστικά), 
συµβάλλει στη διασπορά των σπόρων και υποβοηθά έτσι τη φυσική αναγέννηση των 
οπωροφόρων δέντρων. Σηµειώνεται βέβαια ότι η χρήση των οπωροφόρων από µεγάλα 
θηλαστικά, όπως η αρκούδα µπορεί να προκαλέσει ζηµιές στο δέντρο (σπάσιµο κλαδιών), 
αλλά οι ζηµιές αυτές µπορούν να περιοριστούν µε σωστό κλάδεµα.  

Ένα µέτρο προστασίας και διατήρησης είναι συνεπώς και η προστασία της άγριας πανίδας 
στην ευρύτερη περιοχή των οπωρώνων. Σε αυτή την κατεύθυνση, µπορεί να προταθεί και η 
απαγόρευση του κυνηγιού εντός των 
θέσεων των εγκαταλελε ιµµένων 
οπωρώνων.   

13. Ενίσχυση µελισσοκοµίας 

 Η παρουσία επικονιαστών είναι 
αναγκαία για την καρποφορία πολλών 
ειδών οπωροφόρων δέντρων και 
συµβάλλει έτσι στην παραγωγικότητα 
και τη φυσική αναγέννηση των 
οπωροφόρων δέντρων. Πέρα από τη 
µεγάλη ποικιλία άγριων εντόµων, 
βασικοί επικονιαστές µπορούν να είναι 
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και οι µέλισσες της µελισσοκοµίας. Εξάλλου, τα ίδια τα οπωροφόρα δέντρα θεωρούνται 
σηµαντικά µελισσοκοµικά φυτά σε συγκεκριµένες εποχές του χρόνου, ενώ τα ανοίγµατα που 
προκαλούν στο δάσος οι οπωρώνες βοηθούν την ανάπτυξη άλλων µελισσοκοµικών φυτών 
στον υποόροφο. Οι οπωρώνες έτσι αποτελούν δυνητικά ευνοϊκές θέσεις για τη µελισσοκοµία, 
ενώ µπορεί να εγκαθιδρυθεί έτσι µία συνεργατική σχέση ανάµεσα στη διατήρηση των 
οπωρώνων και τη χρήση τους από τη µελισσοκοµία.  

14. Δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

Η αποτελεσµατική 
π ρ ο ώ θ η σ η τ ω ν 
π α ρ α π ά ν ω 
προτεινόµενων µέτρων 
και η επίτευξη των 
στόχων για την ορθή 
δ ι α χ ε ί ρ ι σ η κ α ι 
π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν 
π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν 
οπωρώνων περνά µέσα 
την αποδοχή τους από 
την κο ι νων ία κα ι 
ιδιαίτερα τις οµάδες-
στόχους , όπως ο ι 
ντόπιοι παραγωγοί 
( γ ε ω ρ γ ο ί , 
κ τ η ν ο τ ρ ό φ ο ι , 
µελισσοκόµοι κα), οι 
τοπικές αρχές, οι Φορείας Διαχείρισης. Σε αυτή την κατεύθυνση, µπορούν να συµβάλλουν 
δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οικολογική, οικονοµική και ιστορική 
σηµασία των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων. Μπορούν να συµβάλλουν επίσης δράσεις 
ανάδειξης και προβολής των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων (διάνοιξη διαδροµών, 
σηµατοδότηση, πινακίδες περιβαλλοντικής ερµηνείας). Με αυτόν , οι οπωρώνες µπορούν να 
αποτελέσουν και πόλο έλξης επισκεπτών µίας περιοχής, βελτιώνοντας ποσοτικά και ποιοτικά 
το οικοτουριστικό προϊόν.  

Αξιολόγηση µέτρων και συσχέτιση µε στόχους 

Όλα τα προτεινόµενα µέτρα θα έχουν θετικές επιπτώσεις στη βιωσιµότητα και παραγωγικότητα των 
οπωρώνων και µικρές ως ανύπαρκτες επιπτώσεις στο υπόλοιπο φυσικό περιβάλλον. Στον παρακάτω 
πίνακα γίνεται προσπάθεια αντιστοίχισης των προτεινόµενων µέτρων µε τους στόχους που έχουν 
τεθεί: 

�   �44

Εκδροµή και ξενάγηση στον εγκαταλελειµµένο οπωρώνα της Καλύβας 
(Ροδόπη), στο πλαίσιο του παρόντος έργου



�

Ωστόσο, οι δράσεις διαχείρισης έχουν περιορισµένους πόρους και για αυτό πρέπει να τίθενται 
προτεραιότητες. Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, το κόστος και το 
βαθµό δυσκολίας, τις επιπτώσεις, τις προτάσεις και τις καλές πρακτικές άλλων έργων, και όσο 
αφορά το στόχο διατήρησης των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων, η παρούσα µελέτη προκρίνει ως 
προτεραιότητα τα παρακάτω δράσεις:  

1. Καταγραφή εγκαταλελειµµένων οπωρώνων  

2. Ανάσχεση της διαδοχής  

3. Καθαρισµός εδάφους 

4. Καθαρισµός κορµών  

5. Κλαδέµατα  

6. Ex-situ διατήρηση ποικιλιών  

Πίνακας: Αντιστοίχιση διαχειριστικών 
στόχων και προτεινόµενων 
διαχειριστικών µέτρων: 

+ θετική επίδραση,  

- αρνητική επίδραση  

0 µηδενική επίδραση

Διατή
ρηση 
υφιστ
ά µ ε ν
ω ν 
καλλι
ε ργο
ύ µ ε ν
ω ν 
Παρα
δοσια
κ ώ ν 
Ο π ω
ρώνω
ν. 

Διατή
ρηση 
εγκατ
αλελε
ιµµέν
ω ν 
Παρα
δοσια
κ ώ ν 
Ο π ω
ρώνω
ν. 

Διατή
ρηση 
υφιστ
ά µ ε ν
ω ν 
δέντρ
ω ν 
σ ε 
εγκατ
αλελε
ιµµέν
ο υ ς 
οπωρ
ώνες. 

Διατή
ρηση 
παρα
δοσια
κών , 
τοπικ
ώ ν 
ποικι
λ ι ώ ν 
οπωρ
οφόρ
ω ν 
δέντρ
ων. 

Ενίσχ
υ σ η 
τ η ς 
αναγ
έννησ
η ς 
τ ω ν 
οπωρ
οφόρ
ω ν 
δέντρ
ων. 

Διατή
ρηση 
κ α ι 
ενίσχ
υ σ η 
τ η ς 
παρα
γωγή
ς 
καρπ
ών. 

Διατή
ρηση 
κ α ι 
ενίσχ
υ σ η 
τ η ς 
δοµικ
ή ς 
πολυ
πλοκ
ότητα
ς. 

Διατή
ρηση 
κ α ι 
ανάδ
ε ι ξ η 
τ ω ν 
συνο
δ ώ ν 
πολιτ
ιστ ικ
ώ ν 
στοιχ
είων. 

Ενηµ
έρωσ
η και 
ευαισ
θ η τ ο
ποίησ
η. 

Αξιοπ
οίηση 
τ ω ν 
οπωρ
ώνων
. 

Ενίσχυση καλλιεργούµενων οπωρώνων +++ 0 0 ++ + 0 ++ 0 0 0

Κ α τ α γ ρ αφή ε γ κ α τ α λ ε λ ε ι µ µ έ νω ν 
οπωρώνων 0 + + + + + + + + +

Ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Ανάσχεση της διαδοχής 0 +++ +++ ++ +++ ++ + + 0 ++

Καθαρισµός εδάφους 0 ++ + + +++ + + ++ 0 ++

Εµπλουτισµός µε θρεπτικά και πότισµα 0 + + + ++ ++ + 0 0 ++

Καθαρισµός κορµών 0 + +++ ++ + ++ 0 0 0 ++

Κλαδέµατα 0 ++ +++ ++ +++ +++ 0 0 + ++

Εµβολιασµοί δέντρων 0 + ++ +++ 0 ++ 0 0 0 +

Φυτεύσεις νέων δενδρυλλίων 0 ++ 0 ++ +++ + 0 0 0 0

Ex-situ διατήρηση ποικιλιών + 0 0 +++ 0 + 0 0 + 0

Προστασία άγριας πανίδας - + - + +++ - ++ - +++ -

Ενίσχυση µελισσοκοµίας ++ + 0 ++ ++ ++ 0 0 0 +++

Δ ρ ά σ ε ι ς ε ν η µ έ ρ ω σ η ς κ α ι 
ευαισθητοποίησης + ++ + ++ 0 0 0 ++ +++ +++
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3. Οι εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες ως παραγωγικός 

πόρος 

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα κεφάλαια, οι εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες διατηρούν, ακόµα ως ένα 
βαθµό τουλάχιστον, τη διατροφική, οικονοµική, κοινωνική, ιστορική και πολιτισµική τους σηµασία· 
επίσης έχουν µεγάλη οικολογική σηµασία ως ιδιαίτερη οικοτόποι υψηλής βιοποικιλότητας και 
αναπόσπαστα στοιχεία του ορεινού, αγροδασικού τοπίου. Έτσι, προκρίνεται ο στόχος της 
διατήρησης των ορεινών, παραδοσιακών οπωρώνων, εγκαταλελειµµένων και καλλιεργούµενων. 
Ωστόσο, ιδιαίτερα στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, εκτιµάται ότι είναι πρακτικά δύσκολο και 
µάλλον αδόκιµο, η διατήρηση των οπωρώνων να επιδιωχθεί αποκλειστικά µέσα από προγράµµατα 
αυτοτελούς χρηµατοδότησης σχετικών δράσεων. Αντίθετα, η παρούσα έρευνα εκτιµά ότι ο µόνος 
τρόπος να προστατευθούν και να διατηρηθούν µακροπρόθεσµα αυτά τα στοιχεία σε µεγάλη µάλιστα 
έκταση, είναι να επανενταχθούν σταδιακά και µε ήπιο τρόπο στον κύκλο των τοπικών παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, ως συµπληρωµατική πηγή αγαθών ή/και εσόδων.  

Η καινοτοµία συνεπώς της παρούσας 
πρότασης είναι ότι επιχειρεί να 
εξασφαλίσει την προστασία και 
διατήρηση των οπωρώνων µέσα από 
την επανένταξή τους στις τοπικές 
παραγωγικές δραστηριότητες. Με αυτό 
τ ο ν τ ρ ό π ο , ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι 
µακροπρόθεσµα η διατήρησή τους, 
µαζί µε όλες τις οικολογικές και 
πολιτιστικές λειτουργίες και αξίες που 
φέρουν, χωρίς να επιβαρύνονται τα 
δηµόσια οικονοµικά, ενώ παράλληλα 
γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης ενός 
επιπλέον εισοδήµατος των τοπικών 
παραγωγών.  

Η βασική λοιπόν υπόθεση εργασίας 
όλου του παρόντος σχεδίου είναι ότι η επανένταξη των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων στην 
παραγωγή, µπορεί να προσφέρει ένα επαρκές εισόδηµα στις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγούς, 
ώστε αυτό να λειτουργήσει σαν ένα ουσιαστικό κίνητρο για τη διατήρησή και την ορθή διαχείρισή 
τους, σύµφωνα µε τα µέτρα διαχείρισης που προτάθηκαν παραπάνω. Υποθέτουµε ωστόσο, για 
λόγους που θα αναλυθούν στην παρούσα οικονοµοτεχνική µελέτη, ότι το εισόδηµα που µπορεί να 
προκύψει από την εκµετάλλευση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων δεν µπορεί να είναι αρκετά 
µεγάλο για να στηρίξει τη δηµιουργία νέων εκµεταλλεύσεων και νέων θέσεων εργασίας. Η 
καλλιέργειά τους άλλωστε δεν µπορεί να γίνει εντατική και να προσανατολιστεί στη µαζική 
παραγωγής, για να διατηρήσουν την οικολογική τους σηµασίας. Σύµφωνα λοιπόν µε το σκεπτικό του 
σχεδίου, η εκµετάλλευση αυτή προτείνεται να γίνει από τους παραγωγούς (γεωργούς, κτηνοτρόφους, 
µελισσοκόµους, υλοτόµους κα) που ήδη ζουν και δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή 
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ενδιαφέροντος, ως συµπληρωµατική δραστηριότητα και µε στόχο την ενίσχυση του υφιστάµενου 
εισοδήµατός τους.  

Η διερεύνηση της παραπάνω υπόθεσης µπορεί να αντιµετωπιστεί ανάλογα µε τη διερεύνησης µίας 
πρότασης προώθησης ενός νέου προϊόντος στην αγορά. Το Σχέδιο άλλωστε προτείνει την παραγωγή 
και την προώθηση νέων ουσιαστικά διατροφικών προϊόντων –όπως τα φρούτα και τα άλλα τρόφιµα 
που παράγονται από αυτά (µαρµελάδες, γλυκά κα), το µέλι, οι άλλοι καρποί και τα φυτά- τα οποία 
έχουν καινοτοµικό χαρακτήρα, καθώς αποτελούν προϊόντα µηδενικού ουσιαστικά περιβαλλοντικού 
κόστους και υψηλής διατροφικής και γαστρονοµικής αξίας, ενώ πολλοί από τους καρπούς αυτούς 
έχουν πια ελάχιστη ή καθόλου εµπορική κυκλοφορία. Το βασικό ερώτηµα που πρέπει λοιπόν να 
απαντηθεί, πρώτα θεωρητικά και µετά στην πράξη, είναι το κατά πόσο τα προϊόντα αυτά µπορούν 
πράγµατι να προωθηθούν στην αγορά και να αποδίδουν ένα τέτοιο εισόδηµα που να καθιστά 
συµφέρουσα τη συγκοµιδή, την επεξεργασία και την προώθησή τους.  

Υφιστάµενη κατάσταση: οπωρώνες και παραγωγή   

Η διερεύνηση αυτή ξεκινά µε µία προσπάθεια αποτίµησης της υφιστάµενης κατάστασης, όσο αφορά 
το ρόλο των παραδοσιακών οπωρώνων στην παραγωγή. Από οικονοµική – αναπτυξιακή σκοπιά, οι 
περιοχές ενδιαφέροντος του συγκεκριµένου έργου, δηλαδή οι περιοχές που διαθέτουν πολλούς 
εγκαταλελειµµένους παραδοσιακούς οπωρώνες, όπως και η περιοχή πιλοτικής εφαρµογής του 
παρόντος έργου (Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης), αποτελούν συνήθως µειονεκτικές ορεινές 
περιοχές, καθώς χαρακτηρίζονται από χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού και χαµηλό εισόδηµα. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε τους όρους ορεινές - µειονεκτικές - προβληµατικές περιοχές, για τις 
οποίες προβλέπονται ειδικά µέτρα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που έχουν ως στόχο να 
αντισταθµίσουν τις συνέπειες των φυσικών και κοινωνικοοικονοµικών αντιξοοτήτων (µικρότερη 
βλαστητική περίοδος, δυσκολία διανοµής προϊόντων, κ.α.) σε σχέση µε τις πιο προνοµιούχες 
περιοχές.  

Παραγωγικά, οι κοινότητες στις περιοχές 
στηρίζονται µέχρι σήµερα στον πρωτογενή 
τοµέα και κυρίως στην κτηνοτροφία, τη 
γεωργία και τη δασοπονία. Δευτερευόντως 
και σε ορισµένες κυρίως περιοχές, 
αναπτύσσεται ο τουρισµός και ο 
οικοτουρισµός. Το ίδιο ισχύει σε γενικές 
γραµµές στις περιοχές ενδιαφέροντος του 
παρόντος Σχεδίου και στην περιοχή 
πιλοτικής εφαρµογής (Εθνικό Πάρκο 
Οροσειράς Ροδόπης). Σε γενικές γραµµές 
ωστόσο, οι περιοχές αυτές παραµένουν 
αναπτυξιακά σε µειονεκτική θέση. Ένα 
από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ο 
κατακερµατισµός και η µεγάλη διασπορά 

των εκµεταλλεύσεων. Ακόµη, το ποσοστό της αρδευόµενης γεωργικής γης είναι χαµηλό, ο µέσος 
όρος ηλικίας των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι υψηλός και η επαγγελµατική τους 
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εκπαίδευση ελλιπής. Επίσης, ιδιαίτερα στην ορεινή γεωργία επικρατούν ιδιαίτερα δυσµενείς 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες (µεγάλο υψόµετρο, έντονες κλίσεις εδάφους, φτωχή άρδευση, 
βοσκότοποι κατάλληλοι µόνο για αιγοπρόβατα, µικρή βλαστητική περίοδος).  

Το µικρός µέγεθος των εκµεταλλεύσεων συνεπάγεται αφενός ότι δεν αρκεί για την εξασφάλιση 
επαρκούς αξιοπρεπούς εισοδήµατος, αφετέρου, αφήνει το περιθώριο στους παραγωγούς να 
ασχολούνται µε πολλαπλές δραστηριότητες, δηµιουργώντας το γνωστό πολυλειτουργικό µοντέλο 
που χαρακτηρίζει την οικονοµία στις ελληνικές ορεινές κοινότητες. Από τη σκοπιά αυτή, η πρόταση 
µίας νέας συµπληρωµατικής δραστηριότητας, όπως η εκ νέου αξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων 
οπωρώνων, συµφωνεί µε το υπάρχον µοντέλο και είναι ρεαλιστική.  

Άλλο µεγάλο πρόβληµα των ελλήνων παραγωγών είναι το υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης του 
κλάδου εµπορίας αγροτικών προϊόντων (ΠΠΑ σ.66). Συγκεκριµένα, παρατηρείται υψηλός βαθµός 
συγκέντρωσης στο λιανεµπόριο και σε ορισµένους κλάδους της µεταποίησης τροφίµων και υψηλός 
βαθµός συγκέντρωσης τζίρου στις µεσαίες και µεγάλες αλυσίδες, ο οποίος δηµιουργεί 
ολιγοπωλιακές δοµές, ευνοεί την προ-συνεννόηση των επιχειρήσεων υπό µορφή καρτέλ, πιέζει τις 
τιµές παραγωγού και µεταβιβάζει µέρος των κερδών στο λιανεµπόριο. Αυτός ο συγκεντρωτισµός και 
γενικά η ισχυρή θέση των µεσαζόντων, το οποίο τείνει να αυξάνει τα κέρδη τους και να περιορίζει 
έτσι το κέρδος του παραγωγού. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια πολλές 
πρωτοβουλίες παραγωγών και καταναλωτών, µε σκοπό την άµεση διάθεση των προϊόντων. 
Συµπερασµατικά, υπάρχει πάντα µεγάλη ανάγκη συµπλήρωσης του εισοδήµατος των τοπικών 
κοινωνιών και κυρίως των τοπικών παραγωγών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα 
(αγρότες, κτηνοτρόφοι, µελισσοκόµοι κα).  

Σηµαντική αναπτυξιακή διέξοδο στον πρωτογενή τοµέα αποτελεί η βιολογική γεωργία και η 
παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιηµένων προϊόντων. Καθώς οι έλληνες καταναλωτές ανησυχούν 
σοβαρά για τα υπολείµµατα φυτοπροστασίας στα φρούτα, το µερίδιο των προϊόντων βιολογικής 
καλλιέργειας δείχνει να ανεβαίνει σηµαντικά. Σηµαντικό κοµµάτι της αγοράς επίσης κατακτούν τα 
πιστοποιηµένα προϊόντα. Η Ελλάδα υιοθέτησε τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης 
(Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης – ΠΟΠ και Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη – 
ΠΓΕ) σαν µέρος της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου και έχει εγγράψει περίπου 145 ΠΟΠ και 
ΠΓΕ προϊόντα συµπεριλαµβανοµένων των κρασιών. Εκτιµάται ότι τα προϊόντα ποιότητας 
αποτελούν περίπου το 10% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα. Ο ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ έχει αποκτήσει σηµαντική εµπειρία στην πιστοποίηση µιας σειράς προτύπων που 
περιλαµβάνουν, Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή, Πιστοποίηση 
ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για ζωϊκά και φυτικά προϊόντα.  

Μια άλλη αξιόλογη τάση είναι η καταγραφόµενη πίστη των καταναλωτών στα Ελληνικά προϊόντα. 
Ισχυρές αποδείξεις από όλες τις µέχρι σήµερα πανευρωπαϊκές έρευνες καταναλωτών δείχνουν όχι 
µόνο πίστη των καταναλωτών στα Ελληνικά προϊόντα, αλλά και στα τοπικά ή άλλης ιδιαίτερης 
σήµανσης προϊόντα, π.χ., ορεινά. Μέσω της πρόσφατης θέσπισης των «Συµβάσεων µελλοντικής 
πώλησης αγροτικών προϊόντων»  έχει αρχίσει να προωθείται στην Ελλάδα η συµβολαιακή γεωργία 
από πολλές επιχειρήσεις του τοµέα της µεταποίησης των τροφίµων και υπάρχει η ευκαιρία να 
προωθηθεί ακόµα περισσότερο. Επίσης, υπάρχει ανερχόµενη τάση διασύνδεσης του τουρισµού µε 
τη γαστρονοµική και πολιτιστική παράδοση και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα. Η επιτυχηµένη 
ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, δηµιουργούν την 
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ευκαιρία της σύνδεση της µαγειρικής παράδοσης µε τον τουρισµό και τη συνακόλουθη προώθηση 
των τοπικών προϊόντων.  

Όλες οι προαναφερόµενες τάσεις αυτές θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στην προώθηση των 
προϊόντων από τους παραδοσιακούς οπωρώνες. Ιδιαίτερα, στο βαθµό που η παραγωγή φρέσκων 
φρούτων αποτελεί ήδη σηµαντικό τµήµα της φυτικής παραγωγής στην Ελλάδα, µε την αξία της να 
φτάνει τα 2 δις ευρώ το 2012, ενώ αποτελούν και σηµαντικό µέρος των εξαγωγών.  

Παραδείγµατα αξιοποίησης των παραδοσιακών οπωρώνων 

Υπάρχουν ήδη κάποια πετυχηµένα παραδείγµατα και καλές πρακτικές, κυρίως σε χώρες του 
εξωτερικού, που βοήθησαν στην ενίσχυση της καλλιέργειας των παραδοσιακών οπωρώνων και την 
προώθηση των προϊόντων τους.  Στη Μ. Βρετανία για παράδειγµα, όπου όπως αναφέρθηκε έχει ήδη 
αναγνωριστεί η οικολογική αξία και η ανάγκη προστασίας των παραδοσιακών οπωρώνων, έχουν 
αναπτυχθεί και δράσεις που στοχεύουν στην αξιοποίηση και την ενίσχυση των παραδοσιακών 
οπωρώνων. Έτσι, το Ίδρυµα «Natural England» εξασφαλίζει χρηµατοδότηση για παραγωγούς και 
διαχειριστές γης που θέλουν να διατηρήσουν τους Παραδοσιακούς Οπωρώνες, ενώ παρέχει και 
τεχνικές συµβουλές (www.naturalengland.org.uk). Έχει εκδώσει έτσι ειδικό οδηγό για τους τρόπους 
χρηµατοδότησης παραγωγών φρούτων https://www.gov.uk/funding-for-fruit-and-vegetable-sellers). 
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην υποστήριξη κοινοτικών οπωρώνων (στο https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/5908/19732401.pdf παρατίθενται πολλά 
πετυχηµένα παραδείγµατα).  

Ο διαδικτυακός τόπος «The Orchard Marketplace» αποτελεί µία διαδικτυακή αγορά που διευκολύνει 
την ανταλλαγή φρούτων και άλλων σχετικών προϊόντων (www.orchardmarketplace.org.uk). 
Δηµιουργήθηκε από το Gloucestershire Orchard Group, µε χρηµατοδότηση από National Trust/
Natural England Conserving & Restoring Traditional Orchards, England Project και το Heritage 
Lottery Fund. Εδώ µπορεί κανείς να βρει προς αγορά ή πώληση µία µεγάλη γκάµα προϊόντων 
προερχόµενων από παραδοσιακούς οπωρώνες, όπως φρούτα (µήλα, αχλάδια, δαµάσκηνια, κεράσια), 
ποτά (χυµούς και µηλίτης οίνος) και άλλα σχετικά προϊόντα (δέντρα, εργασία, µαθήµατα κα).  

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες παίρνουν και οι πολλές τοπικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν στη 
Βρετανία για την καταγραφή και προστασία των οπωρώνων (βλ. το «Δίκτυο Οπωρώνων» 
www.orchardnetwork.org.uk). Υπάρχουν επίσης θεµατικά δίκτυα, όπως το Δίκτυο «Marcher Apple 
Network» που ειδικεύεται στους µηλεώνες (www.marcherapple.net) και η ένωση The Kentish 
C o b n u t s A s s o c i a t i o n , η ο π ο ί α π ρ ο ω θ ε ί τ η ν κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α φ ο υ ν τ ο υ κ ι ώ ν 
(www.kentishcobnutsassociation.co.uk). Ενδεικτικό παράδειγµα είναι το δίκτυο Orchard Origins 
(http://orchardorigins.org/) το οποίο εδρεύει κυρίως στην επαρχία του Herefordshire και, όπως 
αναφέρει, στοχεύει στη «βελτίωση της ευηµερίας των ανθρώπων µέσα από τη διαχείριση των 
παραδοσιακών οπωρώνων». Τα µέλη του δικτύου παράγουν διάφορα τροφικά προϊόντα (γλυκά, 
χυµούς, µαρµελάδες), αξιοποιώντας καρπούς παλιών και παραδοσιακών ποικιλιών που βρίσκονται 
στους οπωρώνες της χώρας. Τα προϊόντα προωθούνται µέσω δικτύων χωρίς µεσάζοντες 
προσφέροντας υψηλή αξία.  

Αντίστοιχα, το ευρύτερο δίκτυο European Specialist in Traditional Orchards, το οποίο απλώνεται σε 
έξι ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία) επιδιώκει, µέσα από 
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την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δικτύωση, να αναπτύξει ένα σταθερό σύστηµα για τη χρήση 
των παραδοσιακών οπωρώνων και των προϊόντων τους. Με αυτό τον τρόπο, οι παραδοσιακοί 
οπωρώνες θα διατηρηθούν ως µία πηγή υγιεινών τοπικών τροφών (http://www.esto-project.eu/). 

Το Essedra Project (http://www.essedra.com/) είναι ένα πρόγραµµα για την ενίσχυση των γεωργών 
και των παραγωγών τροφίµων µικρής κλίµακας στην περιοχή των Βαλκανίων. Στόχος του 
προγράµµατος είναι να προωθήσει την οµαλή ενσωµάτωση των νέων χωρών-µελών στην ΕΕ µε 
ταυτόχρονη τη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους στον τοµέα των αγροτικών προϊόντων. Ο 
στόχος αυτός προωθείται µέσω της ενίσχυση της κατανάλωσης διατροφικών προϊόντων τοπικής 
παραγωγής, της διάσωσης και διάδοσης της αξίας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων που 
κινδυνεύουν προς εξαφάνιση καθώς και της διάσωσης της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει εδώ 
και χιλιάδες χρόνια οι γηγενείς πληθυσµοί και οι τοπικές κοινωνίες στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων.  Το πρόγραµµα µπήκε σε εφαρµογή το 2010 από τη ΜΚΟ SlowFood και τη Γενική 
Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (σηµερινή Γ.Δ. Γειτονίας και 
Διαπραγµατεύσεων για τη Διεύρυνση - NEAR )από την οποία και χρηµατοδοτείται. Σε αυτό 
συµµετέχουν άλλες 9 οργανώσεις πολιτών από την περιοχή των Βαλκανίων και της Τουρκίας. 

Από τους βασικούς πυλώνες του Essedra Project είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η 
ανάδειξη της σηµασίας της βιολογικής διαφοροποίησης για υγιή τροφή και την καλή διατροφή του 
ανθρώπου. Το Essedra Project υποστηρίζει τη µοναδικότητα και αξία των τοπικών προϊόντων 
βασιζόµενο στο συνδυασµό του φυσικού ιδιαίτερου πλούτου κάθε περιοχής και της συµβολής των 
κατοίκων του που δίνουν προϊόντα υψηλής διατροφικής και ποιοτικής αξίας. 

Το πρόγραµµα δραστηριοποιείται για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών µε την ενίσχυση των 
τοπικών οµάδων πολιτών και των κατά τόπους οργανώσεων του SlowFood ώστε να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες για την προώθηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το φεστιβάλ «SlowFood Cheese» που 
διοργανώθηκε πρόσφατα στην πόλη Bodrum της Τουρκίας µε στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
τυροκοµικών προϊόντων της Τουρκίας καθώς και η προσπάθεια καταγραφής προϊόντων από την 
περιοχή αναφοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µέσω του προγράµµατος «ArcofTaste»  του 
SlowFood. 

Στην πλατφόρµα ArcofTaste µέχρι σήµερα µπορούµε να βρούµε πολλά προϊόντα τα οποία 
αποτελούν παραδείγµατα µεταποίησης φυτικών καρπών και προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν: το Lëngvishnje  λικέρ βύσσινο µε 
αλκοολούχα βάση τη ρακί από την Αλβανία, το απόσταγµα Rakija από άγρια κυδώνια στη Σερβία, 
το Merdenchi προϊόν συµπύκνωσης φυσικού γλεύκους σταφυλιών (σαν το ελληνικό πετιµέζι) από τη 
Ρουµανία , το Petmezotdivikrushi  ένα είδος µαρµελάδας από άγρια αχλάδια της Βουλγαρίας, το 
GlikoFiku i Eger  ένα γλυκό (σαν γλυκό του κουταλιού) από άγριο σύκο από την περιοχή Përmet της 
Αλβανίας κ.α. 

Στη Μινεσότα των ΗΠΑ, µε πρωτοβουλία του τοπικού πανεπιστηµίου, έγινε συστηµατική 
προσπάθεια για την αναγέννηση ενός παλιού, εγκαταλελειµµένου µηλεώνα, η οποία µοιάζει ως καλό 
παράδειγµα για το τι θα µπορούσε να γίνει στους ελληνικούς ορεινούς οπωρώνες. Ο οπωρώνας είχε 
δηµιουργηθεί το 1911, από τους ερευνητές του πανεπιστηµίου µε σκοπό την εισαγωγή και 
δηµιουργία ανθεκτικών ποικιλιών στο τοπικό κλίµα. Εγκαταλείφτηκε το 1970. Το 2009 
ανακαλύφθηκε εκ νέου από νέους ερευνητές και οπαδούς της τοπικής διατροφής, κρυµµένος 
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ανάµεσα σε πεύκα που τον είχαν κατακλύσει τα τελευταία 40 χρόνια. Όπως φάνηκε, ο οπωρώνας 
φιλοξενούσε πολλές, σπάνιες σήµερα, ποικιλίες. Μερικά δέντρα χρονολογήθηκαν από τη δεκαετία 
του 1930.  

Το σχέδιο της επανάχρησης εντάχθηκε στη στρατηγική του Πανεπιστηµίου να στηρίζει µικρές, 
ποικίλες γεωργικές καλλιέργειες, που στοχεύουν στην κάλυψη των τοπικών αναγκών µε τοπικά 
παραγόµενες, ποιοτικές και οργανικές τροφές. Ο οπωρώνας έγινε κοινή ιδιοκτησία της κοινότητας 
του Duluth. Ο σκοπός είναι οι τροφές αυτές να κυκλοφορούν στην τοπική αγορά και να καλύψουν 
κατά προτεραιότητα τις ανάγκες σε δηµόσια νοσοκοµεία, σχολεία, τοπικά εστιατόρια κα. Με αυτό 
τον τρόπο, µπορούν να θεωρηθούν βιώσιµες και επικερδής. (πληροφοριές http://
minnesota.cbslocal.com/2011/04/25/revival-under-way-at-forgotten-duluth-orchard/).  

Στη Ρουµανία πάλι, τοπικές αρχές και πανεπιστήµια αναζήτησαν τη βοήθεια ευρωπαϊκών 
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, για να υποστηρίξουν τη διατήρηση και την προστασία των 
παραδοσιακών οπωρώνων και ποικιλιών. Εξασφάλισαν έτσι ένα 9µηνό πρόγραµµα ύβους 77.000 
ευρώ (πληροφορίες http://eeagrants.org/project-portal/project/RO09-0135).  

Γενικότερα, στη σύγχρονη επιστηµονική βιβλιογραφία, έχει αναδειχθεί τελευταία επισταµένα η 
πιθανή οικονοµική και διατροφική αξία γενικά των τροφικών δασικών προϊόντων εκτός ξυλείας. Η 
βιβλιογραφία αυτή στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στη συγκέντρωση και την αξιοποίηση της 
παραδοσιακής γνώσης που υπάρχει σε αγροτικές κοινότητες, στον αναπτυσσόµενο κυρίως κόσµο 
(Αφρική, Ινδία) γύρω από αντίστοιχες πρακτικές. Από κοινωνικονοµικής πλευράς, τα δάση 
προσφέρουν µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων µε πιθανή αγοραστική αξία. Τα βρώσιµα άγρια φυτικά 
προϊόντα συλλέγονται κυρίως για οικιακή χρήση και για πώληση στις τοπικές αγορές. Σύµφωνα πάλι 
µε την Croitoru (2007) στο µεσογειακό χώρο, τα δασικά προϊόντα εκτός ξυλείας προσφέρουν 
περίπου 39 ευρώ/ εκτάριο δάσους, το οποίο αποτελεί σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής 
οικονοµικής αξίας των δασών. Οι άγριοι καρποί έχουν έτσι αρχίσει να κερδίζουν αναγνώριση καθώς 
µπορούν αν διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη, τη µείωση της φτώχιας, το 
βιοπορισµό και τη διατροφική ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών. Η άγρια δασική παραγωγή απαιτεί 
εργασία µόνο κατά τη συγκοµιδή των καρπών και έτσι µπορεί να συνδυαστεί καλά µε άλλες 
παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν την κύρια πηγή εισοδηµάτων για τις µικρές αυτές 
κοινότητες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η συµβολή αυτή είναι τόσο σηµαντική για την τοπική 
κοινωνία και οι ίδιοι οι αγρότες σηµειώνουν ότι υπάρχει ανάγκη για µελλοντικό σχεδιασµό σχετικά 
µε την αξιοποίηση της γης ώστε να διατηρηθούν οι οπωρώνες µε τα ντόπια φρούτα.  

Λογότυπο του δικτύου http://orchardorigins.org/ 
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Εκµεταλλεύσιµοι καρποί   

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότεροι δυνητικά εκµεταλλεύσιµοι καρποί από τους 
παραδοσιακούς οπωρώνες, εγκαταλελειµµένους και καλλιεργούµενους, ανά είδος από το οποίο 
προέρχονται, µαζί µε κάποια βασικά στοιχεία για διατροφική και οικονοµική τους αξία. Αξίζει να 
σηµειωθεί εδώ τα τελευταία χρόνια στην αγορά υπάρχει µία διευρυµένη τάση για την αναζήτηση 
νέων γεύσεων, πέρα από τα παραδοσιακά φρούτα και οι δενδροκόµοι στην Ευρώπη στρέφονται 
στους πιο σπάνιους καρπούς από αυτοφυείς θάµνους και τα δέντρα των  ορεινών περιοχών. Η τάση 
αυτή τροφοδοτεί και την ανάδειξη φρούτων µικρότερης σηµασίας, τα οποία ωστόσο είναι πλούσια 
σε βιταµίνες και πολύτιµα ιχνοστοιχεία και χαρακτηρίζονται από ιδιάζουσα γεύση και άρωµα. Στην 
κατηγορία αυτοί περιλαµβάνονται πολλοί ταχέως διαδεδοµένοι σήµερα καρποί που εντάσσονται των 
«υπερ-τροφών», αλλά και καρποί των παραδοσιακών δέντρων των ελληνικών οπωρώνων, ή ακόµα 
αυτοφυών φυτών όπως η κρανιά ή η σουρβιά. Η τάση αυτή διασταυρώνεται και ενισχύεται από την 
τάση που αναφέραµε παρακάτω για αύξηση των βιολογικών φρούτων (περισσότερες πληροφορίες 
και εικόνες από τα δέντρα και τους καρπούς τους, στο αντίστοιχο κεφάλαιο) 

Μηλιά  

Η µηλιά (Malus domestica) είναι το πιο διαδεδοµένο οπωροφόρο παγκοσµίως, αντιπροσωπεύει το 
50% των φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων, µε παγκόσµια ετήσια παραγωγή περί τα 60 
εκατοµµύρια τόνους. Μέχρι το 1940 η παραγωγή µήλων στην Ελλάδα ήταν πολύ µικρή. Σήµερα η 
καλλιεργούµενη έκταση είναι περίπου 150.000 στρέµµατα και η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 
350.000 τόνους, αποτελώντας τη δεύτερη σπουδαιότερη καλλιέργεια από τα φυλλοβόλα οπωροφόρα 
µετά τη ροδακινιά. Η καλλιέργεια της µηλιάς σε µορφή συστηµατικών οπωρώνων εντοπίζεται 
κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο.  

Το µήλο θεωρείται ιδιαίτερα θρεπτικό φρούτο, καθώς περιέχει αρκετές φυτικές ίνες (3-5γρ), 
βιταµίνες (C), αντιοξειδωτικά και µέταλλα πολύ χρήσιµα και ωφέλιµα για τον ανθρώπινο 
οργανισµό. Θερµιδικά αποδίδει 65 kcal ανά 125 gr (τεµάχιο), ενώ αποτελείται από νερό σε ποσοστό 
84%. Πολλαπλά είναι τα οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση µήλων, καθώς καθυστερεί τα 
νοσήµατα φθοράς και παρέχει αντιγηραντική, αγχολυτική, ηρεµιστική και αντιπυρετική προστασία. 

Στους οπωρώνες απαντώνται επίσης τα είδη άγριας µηλιάς Malus dasyphylla και Malus sylvestris. 
Η Malus sylvestris φέρει επίσης εδώδιµους καρπούς σφαιρικού σχήµατος, διαµέτρου 2-4 εκατοστών 
µε ξινόπικρη γεύση. Οι καρποί τους είναι επίσης εδώδιµοι, αλλά σαφώς µικρότεροι και πιο στυφοί. 
Η Malus dasyphylla αναφέρεται και ως «µηλιά του Παραδείσου» και είναι ενδηµική στη ζώνη που 
ανήκει και η Ελλάδα. Οι καρποί της είναι επίσης εδώσιµοι, µικρότεροι, σφαιρική και πιο ξινόπικροι.   

Aχλαδιά  

Η καλλιέργεια της αχλαδιάς (Pyrus communis) είναι επίσης εξαιρετικά διαδεδοµένη σε όλο τον 
κόσµο. Υπάρχουν δεκάδες ποικιλίες στον κόσµο και την Ελλάδα, µε γνωστότερες εδώ την 
Κρυστάλλι, που καλλιεργείται κυρίως στη Μακεδονία και στη Βόρεια Πελοπόννησο, την Κοντούλα, 
εξαιρετικής ποιότητας αλλά και αρκετά ευαίσθητη που καλλιεργείται στη δυτική Πελοπόννησο, τη 
Βουτυράτη, καλλιεργείται κυρίως στη Μακεδονία και Θεσσαλία, τη Δουκέσσα, µε τους µικρούς 
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νόστιµους καρπούς καλλιεργείται στη Μακεδονία. Η παγκόσµια παραγωγή κινείται στα 10 εκ. 
τόνους. Η παραγωγή στην Ελλάδα µειώνεται, από 120.000 τόνους πριν το 1990 σε λιγότερο από 
50.000 σήµερα. Αιτία αποτελεί η εγκατάλειψη της καλλιέργειας, καθώς κρίνεται ως ασύµφορη από 
τους αγρότες λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και των χαµηλών τιµών χοντρικής διάθεσης του 
προϊόντος.  

Τα αχλάδια καταναλώνονται νωπά, ως κοµπόστες, µαρµελάδες, χυµοί, χρησιµοποιούνται ευρέως στη 
ζαχαροπλαστική ενώ φτιάχνεται και λικέρ από αυτά. Παλαιότερα, το ξύλο της αχλαδιάς 
χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή επίπλων και µουσικών οργάνων. Διατροφικά, τα αχλάδια 
αποτελούν εξαιρετική πηγή υδατοδιαλυτών ινών. Περιέχουν βιταµίνες Α, Β1, Β2, C, E, φυλλικό οξύ 
και νιασίνη. Επίσης, είναι πλούσια σε χαλκό, φωσφόρο και κάλιο και σε µικρότερες ποσότητες σε 
ασβέστιο, χλώριο, σίδηρο, µαγνήσιο, νάτριο και θείο και έχουν λίγες θερµίδες. Θεωρούνται ακόµα 
υποαλλεργικά φρούτα που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αλλά ελάχιστα πιθανό να προκαλέσουν 
παρενέργειες και γι αυτό προτείνονται σε άτοµα που πάσχουν από διάφορες διατροφικές αλλεργίες. 
Επιπλέον ωφελούν στην καταπολέµηση διαφόρων ασθενειών. Ο χυµός από αχλάδι συστήνεται 
ακόµη και για βρέφη, είτε για άτοµα που έχουν αλλεργίες. 

Συγγενικές, άγριες ποικιλίες της αχλαδιάς είναι η Αγριαχλαδιά (Pyrus pyraster) και η Γκορτσιά 
(Pyrus amigdaloformis).  Οι ελληνικές ονοµασίες των δύο δέντρων χρησιµοποιούνται πολλές 
διαφορές και εναλλάξ. Οι καρποί τους είναι µικρότερα και πιο στιφά αχλάδια, τα οποία ωστόσο 
είναι εδώδιµα και χρησιµοποιούνταν και σε συνταγές.  

Κερασιά ή Αγριοκερασιά (Prunus avium) 

Η κερασιά καλλιεργείται σε όλο τον. Βάσει στοιχείων του FAO, η καλλιεργούµενη έκταση κερασιάς 
παγκοσµίως την τελευταία δεκαετία, κυµαίνεται από 3.450.000 έως 3.900.000 στρέµµατα περίπου, 
µε τάσεις ανόδου. Στην Ελλάδα η κερασιά καλλιεργείται σε όλα τα διαµερίσµατα της χώρας µας, 
ακόµη και στα νησιά, σε εκτάσεις που πλησιάζουν τις 100.000 στρέµµατα κανονικών δενδρώνων, 
βάσει στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από αυτές τις εκτάσεις το 80% περίπου 
βρίσκεται στη Μακεδονία, µε επίκεντρο τους Νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας, όπου βρίσκεται το 
65%-70% περίπου των καλλιεργούµενων εκτάσεων κερασιάς της χώρας µας. Υπάρχουν πάρα 
πολλές ποικιλίες κερασιάς που βασικά χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, αυτές που έχουν 
απαλή σάρκα και αυτές που έχουν τραγανή. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται αρκετές ποικιλίες ενώ τα 
κεράσια που παράγονται θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας. Πιο γνωστές ποικιλίες είναι η κερασιά 
Ρουπκόβου, που παράγει τα τραγανά κεράσια της Έδεσσας, η πετροκερασιά, µε τα τραγανά και 
νόστιµα πετροκέρασα που φέρουν µία χαρακτηριστική γραµµή στο µέσο του καρπού και η κερασιά 
των βοδενών µε τα µεγάλα και νόστιµα κεράσια. Τα κεράσια που παράγονται από τις πιο πάνω 
ποικιλίες, εκτός από την εγχώρια κατανάλωση, εξάγονται. Άλλες ποικιλίες είναι η τραγανή Βόλου, η 
Ναπολέων, που έχει µεγάλη παραγωγή κερασιών και η καλλιέργεια της αναπτύχθηκε τα τελευταία 
χρόνια και η φράουλα Βόλου. 

Διατροφικά, το κεράσι περιέχει αρκετά µεταλλικά άλατα, φυτικές ίνες και ελαγικό οξύ. Είναι 
ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταµίνη Α, βιταµίνη C, βιταµίνη B, σε κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο, 
µαγνήσιο και χαλκό. Ένα κεράσι αποδίδει 4 θερµίδες. Τα κεράσια είναι επίσης πλούσια σε 
φυτοστερόλες, που ανήκουν στην οµάδα των στερολών και αποτελούν φυσικά συστατικά των 
φυτών. Πολλές όµως έρευνες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη επαρκών ποσοτήτων φυτοστερολών 
οδηγεί στη µείωση των επιπέδων ολικής χοληστερόλης στο αίµα. Αυτό συµβαίνει είτε µε τη µείωση 
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της εντερικής απορρόφησης της χοληστερόλης που προσλαµβάνεται από την τροφή είτε µε αλλαγές 
στον µεταβολισµό της χοληστερόλης στα εντερικά κύτταρα. Αυξάνουν τη φυσική άµυνα του 
οργανισµού προς τις ασθένειες ενώ διαθέτουν αντισηπτικές ιδιότητες, ενάντια σε φλεγµονές και 
λοιµώξεις. Μία έρευνα σχετικά µε τη θεραπευτική αξία των κερασιών υποστηρίζει ότι ο χυµός τους 
αποτελεί ένα ισχυρό αντιβακτηριακό παράγοντα ενάντια στην τερηδόνα των δοντιών. Πιο 
συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι ο χυµός κερασιών καταστέλλει κατά 89% τη δραστηριότητα των 
ενζύµων εκείνων που οδηγούν στο σχηµατισµό πλάκας, δηλαδή, το αρχικό σύµπτωµα της 
τερηδόνας.  

Αντίστοιχα είναι τα χαρακτηριστικά της Βυσσινιάς (Prunus cerasus) και των καρπών της, των 
γνωστών βύσσινων. Η γεύση τους, αν και πιο στιφή, θεωρείται πιο έντονη και χρησιµοποιούνται 
παραδοσιακά για την παραγωγή γλυκών, χυµών και αφεψηµάτων.  

Τσαπουρνιά  

Η τσαπουρνιά (Prunus spinosa) καλλιεργείται σε 
µικρότερο βαθµό, αλλά συναντάται σε µεγάλους 
πληθυσµούς ως αυτοφυής θάµνος. Οι καρποί του, τα 
τσάπουρνα, είναι σφαιροειδή µε µάυρο, µπλε και µωβ 
χρώµα. Η συγκοµιδή γίνεται από τα µέσα Οκτωβρίου 
έως τέλη Νοεµβρίου. Η γεύση των τσάπουρνων είναι 
έντονα στυφή και ξινή. 

Η τσαπουρν ιά έχε ι ευρε ία χρήση , καθώς 
χρησιµοποιούνται όλα τα µέρη της: τα φύλλα, τα 
άνθη, ο φλοιός και οι καρποί. Έχει θεραπευτικές 
ιδιότητες. Τα τσάπουρνα έχουν Βιταµίνη C, 
ανθοκυανίνη και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Η κατανάλωση των τσάπουρνων παρέχει προστασία από 
καρκίνο. Οι καρποί χρησιµοποιούνται και αποξηραµένοι. Μπορούν να παρασκευατούν: αφέψηµα 
από αποξηραµένα µέρη του φυτού ή τους καρπούς για την καταπολέµηση της γρίπης, του πυρετού, 
της καρροής και του πονόλαιµου, αφέψηµα από τα αποξηραµένα άνθη (ή και τα αποξηραµένα 
τσάπουρνα) για την καταπολέµηση της διάρροιας, της δυσεντερίας και της γαστρεντερίτιδας, σιρόπι 
από τα τσάπουρνα για την καταπολέµηση της γρίπης, χυµός φρέσκων ή αποξηραµένων τσάπουρνων 
για την αντιµετώπιση ερεθισµών στο στόµα καθώς και προβληµάτων στα ούλα, λικέρ, µαρµελάδα.  

Το ίδιο ισχύει για το συγγενικό είδος Prunus fruticosa. Όπως τα τσάπουρνα και τα βύσσινα, οι 
στυφοί καρποί του χρησιµοποιούνται στη µαγειρική, σε µαρµελάδες και σάλτσες. Τα άνθη του είναι 
πολύτιµα για τη µελισσοκοµία. 

Δαµασκηνιά  

Η δαµασκηνιά (Prunus domestica) καλλιεργείται για τους καρπούς της, που τρώγονται νωποί ή 
αποξηραµένοι. Το µέγιστο της παραγωγής της είναι στα 25-30 χρόνια και η απόδοση φθάνει τα 
60-65 κιλά.  Τα δαµάσκηνα τρώγονται φρέσκα, κονσερβοποιηµένα, ζαχαρωµένα ή αποξεραµένα. Τα 
ξηρά δαµάσκηνα προσφέρουν βιταµίνες και µέταλλα που είναι ζωτικής σηµασίας για την υγεία και 
τον µεταβολισµό. 

Διατροφικά, τα δαµάσκηνα αποτελούν πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών βιταµινών όπως η βιταµίνη Α 
που βοηθά στην όραση και στην υγεία του δέρµατος και η βιταµίνη C που είναι απαραίτητη για την 
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ανάπλαση των ιστών. Περιέχουν, επίσης, σηµαντικές ποσότητες µετάλλων και ιχνοστοιχείων 
δηλαδή σίδηρο, χαλκό, κάλιο και σελήνιο.  

Παρόµοια χαρακτηριστικά έχουν τα δέντρα και οι καρποί της Κοροµηλιά (Prunus divaricata). Η 
κοροµηλιά καλλιεργείται επίσης για τους καρπούς της. Ένα είδος κοροµηλιάς είναι και η µπουρνελιά 
που βγάζει τους πιο νόστιµους, αρωµατικούς και µεγαλύτερους σε µέγεθος καρπούς τις µπουρνέλες. 
Καταγράφονται ακόµα τα στενά συγγενικά είδη Prunus cerasifera (αγριοκοροµηλιά) και Prunus 
instititia (τζανεριά). Ανάλογα µε τον τόπο, οι ονοµασίες για τις δαµασκηνιές, αγριοδαµασκηνιές και 
κοροµηλιές συγχέονται µεταξύ τους. 

Αµυγδαλιά  

Η αµυγδαλιά (Prunus dulcis) ήταν µια σηµαντική καλλιέργεια για τη χώρα µας αλλά λόγω του 
µικρού κέρδους που έδινε τα τελευταία χρόνια, η έκτασή της µειώθηκε σταδιακά. Στον κόσµο, όπου 
µπορεί να καλλιεργηθεί η αµυγδαλιά, η καλλιέργειά της επεκτείνεται καθώς το αµύγδαλο είναι 
πιθανόν ο καλύτερος ξηρός καρπός όσον αφορά την ποιότητα του λίπους του (εφάµιλλο του 
ελαιολάδου), τα προϊόντα από αµύγδαλο πολλαπλασιάζονται και η ζήτηση αυξάνεται διεθνώς. Στον 
κόσµο η παραγωγή αµύγδαλων φτάνει τα 1,1 εκατ. τόνους, παράγεται κύρια στην Καλιφόρνια, ενώ 
για την Ελλάδα είναι ο κυριότερος ξηρός καρπός µε ετήσια παραγωγή περίπου 30 χιλιάδες τόνους 
(στοιχεία 2012). 

Ο καρπός της αµυγδαλιάς, αποξηραίνεται στον ήλιο, στη συνέχεια αποφλοιώνεται, και οδηγείται 
στους σπαστήρες για αποκελύφωση. Η παραγόµενη αµυγδαλόψιχα είτε καταναλώνεται ωµή είτε 
ψηµένη ή καραµελωµένη. Μπορεί επίσης να κοπεί σε κύβους ή και να λευκανθεί. Το ξύλο της 
αµυγδαλιάς χρησιµοποιείται κυρίως για ξυλολεπτουργικές εργασίες και για την παραγωγή στοµίων 
του µουσικού οργάνου Γκάιντα.  

Το αµύγδαλο βγαίνει σε δυο εκδοχές, τη γλυκιά και την πικρή έκδοση, από τις οποίες η πρώτη είναι 
η βρώσιµη και η δεύτερη χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή του αµυγδαλέλαιου. Τα 
αµύγδαλα περιέχουν 25-40% αµυγδαλέλαιο, που χρησιµοποιείται στη φαρµακοποιία, την 
κοσµετολογία και στην αρωµατοποιία. Σε πολλά κράτη τα αµύγδαλα χρησιµοποιούνται για την ίαση 
από νευρικές και διατροφικές ανωµαλίες καθώς και για την πρόληψη του καρκίνου. Το αµύγδαλο 
ακόµα επεξεργάζεται και βγαίνει σε διάφορες µορφές, όπως είναι το γάλα από αµύγδαλο, το αλεύρι 
και το βούτυρο αµυγδάλου. Τα αµύγδαλα εκτός από πολύ ιδιαίτερη γεύση παρέχουν πλήθος 
ευεργετικών στοιχείων σε εκείνον που τα καταναλώνει, καθώς είναι πλούσιες πηγές πρωτεΐνης, 
βιταµίνης Ε, φυτικών ινών και πολλών σηµαντικών αµινοξέων. Περιέχουν ακόµα χαλκό, βιταµίνες 
της οµάδας Β, ασβέστιο, κάλιο, φώσφορο, σίδηρο και υγιή λιπαρά.  

Kαρυδιά 

Στην Ελλάδα η Kαρυδιά (Juglans regia) καλλιεργείται σε 70% σε ορεινές (>500 µ), 20% 
ηµιορεινές (>200 και <500 µ) και 10% πεδινές περιοχές. Μεγάλο πλεονέκτηµα των κλιµατικών και 
εδαφικών συνθηκών των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών είναι η πολύ υψηλή ποιότητα των 
παραγόµενων καρυδιών (γεύση, άρωµα, λευκός χρωµατισµός της ψίχας). 

Το καρύδι αποτελεί µια πολύ θρεπτική επιλογή στο καθηµερινό µας πιάτο. Τα καρύδια περιέχουν 
68,5 γρ. λίπους ανά 100 γρ. ψίχας καρυδιού. Περίπου το 70% της περιεκτικότητάς τους σε λίπους 
είναι πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα ω-3 λιπαρά οξέα γνωστά σε όλους µας για τις ευεργετικές τους 
επιδράσεις. Επίσης περιέχουν φυτικές ίνες, βιταµίνη Ε, B6, µαγνήσιο, ασβέστιο και άλλα σηµαντικά 
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συστατικά. Αν λάβουµε υπόψη ότι τα παραπάνω θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στα καρύδια 
αποτελούν λειτουργικά συστατικά, τότε αυτόµατα και τα καρύδια µπορούν να χαρακτηριστούν 
λειτουργικά τρόφιµα και µάλιστα ‘φυσικά’ λειτουργικά τρόφιµα, αφού συµβάλλουν στη βελτίωση 
σηµαντικών παραµέτρων υγείας. 

Kαστανιά 

Η Kαστανιά (Castanea sativa) καλλιεργείται µαζικά για τα κάστανα, ή αναπτύσσεται ως αυτοφυές 
δέντρο. Κύριες περιοχές που ευδοκιµεί το κάστανο στην Ελλάδα είναι η Μακεδονία (όρος Πάικο 
στη Γρίβα) και η Θεσσαλία. Καλλιεργείται και στις ορεινές περιοχές της Κρήτης και συναντάται σε 
αρκετά ακόµη µέρη στην Ελλάδα. 

Κάθε δέντρο µπορεί να δώσει από 30-50 κιλά κάστανα. Το µέγιστο της απόδοσης θεωρείται το 
50ο-60ο έτος της ηλικίας του. Το µέγεθος του κάστανου έχει να κάνει µε την υγρασία, τη ποικιλία 
και τη σύσταση του εδάφους. Καλλιεργούµενος καστανεώνας ηλικίας 10 ετών και άνω µπορεί να 
παράγει περίπου 500 κιλά κάστανα το στρέµµα. Τα άγρια κάστανα είναι κατά κανόνα µικρότερα, 
αλλά σύµφωνα µε πολλές µαρτυρίες θεωρούνται πιο νόστιµα. Μεγάλη αξία έχει και το ξύλο 
καστανιάς.  

Το κάστανο είναι καρπός της καστανιάς. Βρίσκεται µέσα σε ξυλώδες περίβληµα που έχει αγκάθια 
εξωτερικά και ανοίγει όταν οι καρποί ωριµάσουν. Ανάλογα µε το είδος, µέσα στο περίβληµα 
υπάρχουν συνήθως 2-3 καρποί, ή και µόνο ένας. Το µέγεθος του κάστανου εξαρτάται από την 
ποικιλία, την υγρασία, και τη σύσταση του εδάφους. Τα νωπά κάστανα περιέχουν 50% νερό, 45% 
υδατάνθρακες και 5% φυτικό έλαιο. Τρώγονται ψητά ή βραστά, χρησιµοποιούνται στη 
ζαχαροπλαστική και τη µαγειρική και γίνονται και αλεύρι, κυρίως σε περιοχές της Ασίας. 

Τα κάστανα περιέχουν αρκετή ποσότητα πρωτεΐνης, της οποίας η βιολογική αξία είναι εφάµιλλη της 
πρωτεΐνης του αυγού και αφοµοιώνεται εύκολα από τον οργανισµό.  Σε αντίθεση µε άλλους 
καρπούς, τα κάστανα περιέχουν λιγότερο λίπος, ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσια σε µέταλλα, 
βιταµίνες και θρεπτικά συστατικά. Είναι καλή πηγή µονοακόρεστων λιπαρών οξέων, όπως ολεϊκού 
και παλµιτολεϊκού οξέος, τα οποία βοηθούν στη µείωση της κακής χοληστερόλης (LDL) και αύξηση 
της καλής (HDL). Η µεσογειακή διατροφή, η οποία είναι πλούσια σε διαιτητικές φυτικές ίνες, που 
βοηθούν το γαστρεντερικό σύστηµα, µονοακόρεστα λιπαρά οξέα, ωµέγα-3 λιπαρά οξέα και 
αντιοξειδωτικά, µπορεί να εµποδίσει την εµφάνιση παθήσεων της καρδιάς και των αρτηριών, 
βελτιώνοντας το λιπιδαιµικό προφίλ. Τα κάστανα είναι γνωστά για την συµβολή τους στην καλή 
λειτουργία του εντέρου, ως υποκατάστατο δηµητριακών.  

Όσον αφορά στα µέταλλα, τα κάστανα και πάλι δεν υστερούν αφού έχουν καλή περιεκτικότητα σε 
ασβέστιο (για τη µεταβίβαση των νευρικών ερεθισµάτων και την ενίσχυση των οστών και των 
δοντιών), µαγνήσιο (αντικαταθλιπτικές ιδιότητες και απαραίτητο για την υγεία των µαλλιών), 
φώσφορο (για τα οστά και την όραση), σίδηρο, νάτριο και κάλιο. Όσον αφορά, µάλιστα, το κάλιο, η 
περιεκτικότητά τους είναι αρκετά υψηλή, φτάνοντας τα 518 mcg στα 100 γραµµάρια. Το κάλιο 
αντισταθµίζει την υπερτασική δράση του νατρίου, ρίχνει τους καρδιακούς παλµούς, αλλά και την 
πίεση, ο σίδηρος εµποδίζει την εµφάνιση της µικροκυτταρικής αναιµίας και το µαγνήσιο και ο 
φώσφορος είναι σηµαντικά µέταλλα για τον µεταβολισµό των οστών. Επιπρόσθετα, τα κάστανα 
περιέχουν βιταµίνες Β1 και Β2, απαραίτητες για την µετατροπή των τροφών σε ενέργεια και για την 
οµαλή λειτουργία του νευρικού συστήµατος, καθώς επίσης βιταµίνη C (ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστηµα) και φυλλικό οξύ (απαραίτητο για την παραγωγή των ερυθρών αιµοσφαιρίων). 
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Kυδωνιά  

Ο καρπός της Kυδωνιάς (Cydonia oblonga) έχει χρώµα κίτρινο προς το χρυσό, όταν είναι ώριµο 
και έχει σχήµα ακανόνιστο (αχλαδιού). Η κυδωνιά αυτοφύεται σε όλες τις χώρες που γειτνιάζουν µε 
τη Μεσόγειο, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Χρησιµοποιείται για την παρασκευή 
µαρµελάδας, κυδωνόπαστας και κοµπόστας (από τον καρπό της), ενώ το ξύλο της είναι ανθεκτικό 
και δεν σαπίζει. Ως αποτέλεσµα, το ξύλο της κυδωνιάς χρησιµοποιείται στην τορνευτική και στη 
λεπτοξυλουργική. Από τα φύλλα του δέντρου παρασκευάζεται αφέψηµα, το οποίο έχει µαλακτικές 
και αποχρεµπτικές ιδιότητες. Το φυτό δεν µπορεί να καρποφορήσει αν δεν ποτίζεται συχνά, αλλά µε 
µικρές ποσότητες νερού. Σε διαφορετική περίπτωση, οι καρποί δε µεγαλώνουν, αποκτούν 
ακανόνιστο σχήµα και γεµίζουν πολλά λιθώδη κύτταρα. 

Φουντουκιά (λεπτοκαρυά) 

Η φουντουκιά Corylus avellana καλλιεργείται επίσης για τους καρπούς της. Τα φουντούκια είναι 
θρεπτικά, πλούσια σε πρωτεΐνες και ανόργανα στοιχεία. Τρώγονται κυρίως ψηµένα και είναι από 
τους πολύ καλούς ξηρούς καρπούς. Χρησιµοποιούνται στη σοκολατοβιοµηχανία, 
στη ζαχαροπλαστική και στην αρτοποιία όπου αλέθονται µαζί µε σιτάρι για την παραγωγή ψωµιού. 
Οι καρποί της αγριοφουντουκιάς είναι γνωστοί ως φουντούκια Κωνσταντινούπολης. 

Κρανιά   

Η Κρανιά  (Cornus mas)  είναι κυρίως αυτοφυής, αλλά οι καρποί της είναι αξιοποιήσιµοι. Ο 1

καρπός είναι δρύπη (1,5 εκτ) µε έντονο ερυθρό χρώµα, ωοειδή, σαρκώδης, βρώσιµος και ωριµάζει 
τον Σεπτέµβριο. Ο καρπός πλένεται και καταναλώνεται νωπός για βρώση (σε διάστηµα ολίγων 
ηµερών) ή ψύχεται για προϊόντα µεταποίησης (ποτά, γλυκά, µαρµελάδες, κ.α.). Τα κράνα, περιέχουν 
χρήσιµες φαρµακευτικές ουσίες, όπως φλαβανοειδή, ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικές ουσίες και 
φαινολικά παράγωγα. Το ξύλο της κρανιάς θεωρείται πολύτιµο, διότι αντέχει στον χρόνο και στην 
θραύση. Η συλλογή του καρπού γίνεται χειρωνακτικά χειρωνακτικά ή µε δίχτυα. 

Άλλοι καρποφόροι θάµνοι 

Ανάµεσα στα καρποφόρα φυτά που συναντάµε στους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες είναι και το 
Αµπέλι Vitis vinifera. Συνοπτικά αναφέρεται εδώ ότι το αµπέλι καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό 
του, το σταφύλι, ενώ και τα φύλλα του χρησιµοποιούνται στη µαγειρική (ντολµάδες). Τα σταφύλια 
µπορούν να καταναλωθούν ως έχουν ή να χρησιµοποιηθούν είτε για γλυκίσµατα (γλυκό του 
κουταλιού) είτε για την παρασκευή σταφίδων, κρασιού, άλλων οινοπνευµατωδών.  

Επίσης, κάποιοι από τους βάτους του γένους Rubus που απαντώνται µαζί µε τους οπωρώνες, 
παράγουν βρώσιµα νωπά φρούτα, τα οποία χρησιµοποιούνται και για την παραγωγή µαρµελάδων 
και γλυκών. Οι πιο γνωστοί καρποί είναι τα βατόµουρα και τα σµέουρα. Τα σµέουρα και βατόµουρα 

 Πληροφορίες για την Κρανιά από «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες», ∆ρ. Ιωάννης 1

Σπανός, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών (http://www.nagref.gr/
journals/ethg/images/36/eth36p18-19.pdf, http://www.naevias.gr/files8/%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%9D
%CE%99%CE%91.pdf)  
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θεωρούνται οι πιο ευπαθείς καρποί καθώς καταρρέουν ή ‘γηράζουν’ ή σαπίζουν µέσα σε 24 ώρες σε 
θερµοκρασία δωµατίου. Γι’ αυτό απαιτούν συγκοµιδή πρωινές ώρες, άµεση πρόψυξη στους 5 ºC, 
συντήρηση ελάχιστες ηµέρες στους 0 ºC ή µεταφορά άµεσα στο λιανεµπόριο στους 0 ºC και 
τροποποιηµένη ατµόσφαιρα µε υψηλό CO  (10-20%). 

Υπάρχουν ακόµα και άλλοι θάµνοι µε µικρότερη διατροφική σηµασία, όπως οι Μουριές του γένους 
Morus, µε τα είδη Morus alba µε λευκούς, ιώδεις ή µαύρους καρπούς (και τα φύλλα κατάλληλα για 
καλλιέργεια µεταξοσκωλήκων) και Morus nigra µε κόκκινους καρπούς. Τα σκουρόχρωµα φρούτα 
της µουριάς είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Καταναλώνονται φρέσκα ή 
µεταποιηµένα σε µαρµελάδες, χυµούς και αποξηραµένα ή κατεψυγµένα. Ακόµα παράγονται υψηλής 
ποιότητας χρωστικές. Καµία συστηµατική καλλιέργεια στην Ελλάδα, παρότι έχουν µελετηθεί και 
Ελληνικές ποικιλίες. Οι καρποί ωριµάζουν το Μάιο (M. alba) έως και τον Ιούλιο-Αύγουστο 
(ποικιλίες της M. nigra). Πολύ ευαίσθητο στη συγκοµιδή του γιατί είναι υπερβολικά µαλακό.  

Αναφέρονται ακόµα οι διάφοροι θάµνοι του γένους Rosa (αγριοτριανταφυλλιές), µε κύρια είδη τα 
Rosa camina, Rosa arvensis,  Rosa gallica,  Rosa pimpinellifoli,  Rosa agrestis,  Rosa 
pulverulenta, Rosa heckeliana. Οι καρποί τους δεν καταναλώνονται νωποί, αλλά χρησιµοποιούνται 
σε ροφήµατα, ενώ θεωρείται ότι έχουν φαρµακευτική σηµασία. Επίσης, καταναλώνονται από την 
άγρια πανίδα.  

Φαρµακευτική σηµασία έχουν ακόµα οι καρποί της Kουφοξυλιάς, Γένος Sambucus, µε βασικότερα 
είδη τα Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Sambucus ebulus. 

O Κράταιγος Crataegus monogyma είναι θάµνος ή µικρό δέντρο µε λοβωτά φύλλα. Ανθίζει το 
Μάιο και τον Ιούνιο. Οι καρποί του (τσιάτσια) είναι ωοειδείς, µε µήκος 8 µε 12 εκατοστά και έχουν 
κόκκινο χρώµα. Υπάρχουν είδη µε κίτρινους, ασπριδερούς ή µαύρους καρπούς. Τα κλαδιά και ο 
κορµός του φέρουν αγκάθια που έχουν συνήθως µήκος 1 µε 3 εκατοστά. Τα πλείστα είδη του γένους 
Κράταιγος είναι δέντρα ή θάµνοι ακανθοφόροι, ορισµένα είδη χρησιµοποιούνται ως καλλωπιστικά 
φυτά, άλλα για τον εµβολιασµό οπωροφόρων όπως η αχλαδιά ή η µουσµουλιά.  

Τέλος, κάποια οικονοµική αξία έχουν και οι Σορβιές του γένους Sorbus (Sorbus aucuparia, Sorbus 
domestica, Sorbus torminalis). Οι καρποί της είναι  σαρκώδης, κόκκινοι, πορτοκαλί, κίτρινοι ή 
καστανωποί. Όπως και άλλα  αυτοφυή δέντρα της Ελλάδας που  µένουν  ανεκµετάλλευτα, έτσι και η 
σουρβιά έχει ξεχαστεί και οι  καρποί της δεν βρίσκονται στις αγορές. Δεν υπάρχει οργανωµένη 
παραγωγή η εκµετάλλευση, και µόνο κάποιοι ντόπιοι πληθυσµοί τους χρησιµοποιούν. Τα σούρβα 
πριν ωριµάσουν έχουν στυφή γεύση. Οι καρποί  θεωρούνται ώριµοι όταν σκουρύνει το χρώµα τους 
αργά το φθινόπωρο, και τότε είναι ιδιαίτερα εύγεστοι. Πολλές φορές συλλέγονται από το έδαφος 
αφού πέσουν από το δένδρο, η µαζεύονται ανώριµοι και αφήνονται σε προσήλιο µέρος  για να 
ολοκληρωθεί η ωρίµανσή τους. 

Τα σούρβα είναι σπάνιος άγριος καρπός του δάσους  που µοιάζουν µε µικρό µήλο. Τρώγονται ωµά, 
και γίνονται µαρµελάδα, ενώ γίνονται έρευνες για τη συµβολή του καρπού κατά του διαβήτη. Το 
παραπάνω τουλάχιστον προσπαθούν να εντοπίσουν  οι έρευνες που διεξάγονται για την 
υπογλυκαιµική  δράση του φυτού.   

Στα παραπάνω φυτά πρέπει να προστεθούν και άλλα άγρια καρποφόρα φυτά, όπως οι 
άγριοφραουλιές ή χαµοκέρασα (Fragaria vesca).  
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Θρεπτική αξία 

Παραπάνω, αναφέρθηκαν κάποια προκαταρκτικά στοιχεία σε σχέση µε τη θρεπτική αξία των 
καρπών που προέρχονται από τα καλλιεργηµένα δέντρα. Φυσικά, στη βιβλιογραφία για κάθε καρπό 
αναφέρονται πολλά περισσότερα. Ο παρόν οδηγός ωστόσο επικεντρώνει στα εγκαταλελειµµένα, 
αυτοφυή και άγρια καρποφορά δέντρα και θάµνους. Οι καρποί από αυτά τα δέντρα είναι 
αναµενόµενο να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εξαιτίας της κατάστασής τους, δηλαδή του 
γεγονότος ότι επιβιώνουν και καρποφορούν χωρίς καµία καλλιεργητική παρέµβαση (κλάδεµα, 
πότισµα, λίπανση, αραίωµα κοκ). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κατάσταση αυτή έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποσότητα και την ποιότητα της καρποφορίας. Ταυτόχρονα όµως, µπορεί να έχει και 
θετικές επιπτώσεις στην τροφική αξία των καρπών, καθώς αυτοί θα είναι απολύτως καθαροί από 
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων κοκ, τα θρεπτικά τους χαρακτηριστικά θα είναι πιο συµπυκνωµένα 
λόγω της ξερικής τους καλλιέργειας κοκ. Έτσι, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η σταδιακή επανένταξή 
των εγκαταλελειµµένων φυτών στην παραγωγή, µέσα από την εφαρµογή των απολύτως 
απαραίτητων καλλιεργητικών πρακτικών (κλάδεµα κα), θα µπορούσε να αποδώσει καρπούς µε 
ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά.  

Δυστυχώς, δεν βρέθηκαν στην ελληνική ή διεθνή βιβλιογραφία άρθρα ή δηµοσιεύµατα που να 
µελετούν τη θρεπτική αξία τέτοιων καρπών και να τη συγκρίνουν µε αυτή την καλλιεργηµένων. 
Μπορούµε ωστόσο να στηριχτούµε στην –περιορισµένη- βιβλιογραφία που υπάρχει για τους 
καρπούς των άγριων και αυτοφυών φυτών, αφού οι συνθήκες στις οποίες καρποφορούν τα φυτά 
αυτά είναι αντίστοιχες µε αυτές στις οποίους καρποφορούν τα εγκαταλελειµµένα οπωροφόρα. Έτσι, 
πολλοί µελετητές έχουν επισηµάνει τα τελευταία χρόνια τη µεγάλη θρεπτική αξία άγριων καρπών 
και φρούτων. Πολλά βρώσιµα δασικά φυτά είναι πιο πολύτιµα διατροφικά από τα αντίστοιχα 
καλλιεργήσιµα και η κατανάλωσή τους έχει πολλά διατροφικά οφέλη καθώς περιέχουν υψηλές 
συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών, θερµίδων και αντιοξειδωτικών ουσιών.  

Όσον αφορά το περιεχόµενο των καρπών σε ασκορβικό οξύ (βιταµίνη C), µια πολύ σηµαντική 
αντιοξειδωτική ουσία για τον ανθρώπινο οργανισµό, έρευνες έχουν δείξει ότι κυµαίνεται σε 
ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις στους βλαστούς των άγριων τριαντάφυλλων (Rosa spp.).Τα 
βακκίνια (cranberries) και τα άγρια µύρτιλα (blueberries) πρόσφατα αναγνωρίστηκαν για την 
περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή τα οποία έχουν θεραπευτικές ιδιότητες και 
χρησιµοποιούνται σε συµπληρώµατα διατροφής. Επίσης µπορεί να περιέχουν απροσδόκητα υψηλές 
ποσότητες άλλων θρεπτικών συστατικών όπως ασβέστιο, βιταµίνη Α ως καροτένιο και φολικό οξύ. 
Μάλιστα κάποια γένη όπως τα Rubus (βατόµουρα και συγγενείς καρποί) και Rosa (άγρια 
τριαντάφυλλα) αποδίδουν παραπάνω από ένα είδος τροφής µε υψηλή διατροφική αξία (φύλλα, 
καρποί, φρέσκοι βλαστοί).  

Τα είδη του γένους Cornus (Κρανιά) είναι πολύ πλούσια σε φαινολικές ουσίες και εξαιτίας της πολύ 
ισχυρής τους βιολογικής τους δράσης, χρησιµοποιούνται ευρέως τόσο στην παραδοσιακή όσο και τη 
µοντέρνα ιατρική, κτηνιατρική και φαρµακοποιία. Τα φύλλα τους και τα φρούτα τους έχουν 
αντιοξειδωτικές, αντιφλεγµονώδεις, κυτοπροστατευτικές, αναλγητικές, αντιδιαβητικές και 
αντιπηκτικές ιδιότητες. Φαρµακευτικές ενεργά ουσίες στα είδη του γένους Cornus είναι οι 
φαινολικές ενώσεις, ανόργανες ουσίες, βιταµίνες – και ειδικά η βιταµίνη C – ταννοειδείς ουσίες και 
ανθοκυάνες.  
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Πρόσφατες έρευνες των Morales et al (2013) έδειξαν ότι τα βρώσιµα φρούτων των άγριων µικρών 
δέντρων ή θάµνων (συγκεκριµένα µελετήθηκαν τα είδη Arbutus unedo, Crataegus monogyna, 
Prunus spinosa και Rubus ulmifolius) που καταναλώνονται παραδοσιακά στην Ιβηρική χερσόνησο, 
αποτελούν πολύ καλές πηγές βιοενεργών ουσιών όπως οργανικά οξέα, τοκοφερόλες και 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Έτσι, µπορούν να θεωρηθούν λειτουργικά τρόφιµα ή πιθανές πηγές 
βιοενεργών ουσιών µε συνέργεια αντιοξειδωτικής δράσης και να χρησιµοποιηθούν ως φυσικά 
αντιοξειδωτικά µε σκοπό να αντικαταστήσουν τα συνθετικά πρόσθετα (Egea et al 2010) αλλά επίσης 
και τη χρήση τους στην παραγωγή λειτουργικών τροφίµων ή συµπληρωµάτων διατροφής. 

Την σηµασία των άγριων καρπών και φρούτων ως πηγές αντιοξειδωτικών, επιβεβαιώνουν οι έρευνες 
των Serteser et al (2008). Που µελέτησαν την αντιοξειδωτική δράση διαφόρων βρώσιµων φυτικών 
ειδών µεταξύ των οποίων τα εξής: Rosa pulverulenta, Rosa canina L., Rubus discolor, Rubus 
canescens, Rubus sanctus, Rubus caesius, Prunus avium L. και Prunus cerasus. Οι ερευνητές 
προτείνουν πως η ανακάλυψη και χρήση φυσικών πηγών αντιοξειδωτικών – που είναι οι πιο 
αποτελεσµατικές ενώσεις ενάντια στις ελεύθερες ρίζες – έχει µεγάλη σηµασία καθώς η απαίτηση 
του σύγχρονου ανθρώπου για υγιέστερη και µεγαλύτερης διάρκειας ζωή, οδηγεί την έρευνα στην 
ανακάλυψη εναλλακτικών θεραπειών για πολλές ασθένειες και η µόλυνση, το στρες και η 
κατανάλωση βιοµηχανοποιηµένης τροφής  έχει αυξήσει την παρουσία των ελεύθερων ριζών. 
Πιστεύεται ότι η ανίχνευση φυσικών αντιοξειδωτικών πηγών και η κατάλληλη ενσωµάτωσή τους 
στην καθηµερινή διατροφή ή η αποµόνωση ενώσεων από αυτές για κλινική χρήση µπορεί να 
βοηθήσει στην επίτευξη µιας πιο υγιεινής ζωή. 

Πολλές από τις παραπάνω ευεργετικές για τον άνθρωπο ιδιότητες των άγριων καρπών και φρούτων 
αλλά και κάποιες από τις χρήσης τους στην καθηµερινή διατροφή, δεν είναι καινούριες. Μπορεί µε 
την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη συστηµατική έρευνα να έχουµε σήµερα έγκυρα στοιχεία για την 
αξία και την αποτελεσµατικότητα των φυτικών αυτών ειδών ως αντιοξειδωτικά, όµως έρευνες στην 
περιοχή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και στη βαλκανική χερσόνησο, φανερώνουν ότι οι γηγενείς 
πληθυσµοί γνώριζαν τις ιδιαίτερες αυτές ιδιότητες των δασικών φυτικών ειδών και τα αξιοποιούσαν 
στην καθηµερινή τους διατροφή από την αρχαιότητα ακόµα (Redzic 2006) πολλά χρόνια πριν οι 
επίσηµες ακαδηµαϊκές έρευνες τις επιβεβαιώσουν. Μάλιστα ο Redzic (2006) υποδεικνύει πως τα 
βρώσιµα άγρια φυτά που καταναλώνονται πιο συχνά, είναι αυτά που µεγαλώνουν κοντά στις 
κατοικήσιµες περιοχές και πως ο άνθρωπος άρχισε πρωταρχικά να χρησιµοποιεί αυτά τα φυτά 
αποκλειστικά ως πηγές τροφίµων και ως φυτικά φάρµακα. Στην ίδια έρευνα παρουσιάζεται και µια 
κατηγοριοποίηση σε 4 οµάδες διαφόρων δασικών φυτικών ειδών ως προς το περιεχόµενό τους σε 
βιταµίνη C. Στις πρώτες δύο κατηγορίες µε την υψηλότερη περιεκτικότητα στη βιταµίνη, συναντάµε 
τα είδη Juglans regia (3000 mg %), Rosa canina (2000 mg %) και Prunus avium (φυτά που 
περιέχουν πάνω από 200 mg βιταµίνης C) και τα Rubus idaeus και  Sorbus aucuparia (φυτά που 
περιέχουν µεταξύ 100-200 mg βιταµίνης C). 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται εµφανές πως τα οφέλη των καρπών των εγκαταλελειµµένων 
οπωρώνων στην περιοχή της Ροδόπης είναι πολλαπλά. Τα φυσικά αυτά προϊόντα συµβάλουν στην 
υγιεινή και σωστή διατροφή του ανθρώπου τόσο µε την άµεση κατανάλωσή τους (νωπά/
ανεπεξέργαστα) όσο και µε τις δυνατότητες που παρουσιάζουν για να αντικαταστήσουν συνθετικά 
συντηρητικά τροφίµων. 
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Επεξεργασµένα προϊόντα 

Οι καρποί των δέντρων από τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες µπορούν να διοχετευτούν στην 
τοπική, εγχώρια και διεθνή αγορά. Οι καρποί µπορούν να εµπορευθούν τόσο στη φυσική τους 
µορφή ή µε ελαφρά επεξεργασία (αποξηραµένοι) είτε έπειτα από επεξεργασία (µεταποιηµένα 
προϊόντα). 

Η ήπια επεξεργασία των καρπών σε οικοτεχνική κλίµακα αποτελεί µία από τις βασικές 
προϋποθέσεις για την αύξηση της υπεραξίας των γεωργικών προϊόντων και για αυτό προωθείται από 
τις πολιτικές ενίσχυσης (βλ. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, «Πολυλειτουργικό 
Αγρόκτηµα»). Τα προτερήµατα που προσφέρει είναι πολλαπλά: 

- Αξιοποίηση µεγαλύτερης ποικιλίας καρπών, πέρα από αυτούς που µπορούν να 
καταναλωθούν νωποί 

- Δυνατότητα παραγωγής και πιστοποίησης πολλών τοπικών, παραδοσιακών, ποιοτικών 
διατροφικών προϊόντων  

- Διεύρυνση των πιθανών χρήσεων και των πιθανών αποδεκτών των προϊόντων (πχ 
ξενοδοχεία, εστιατόρια κα) 

- Αύξηση του ποσοστού κέρδους από τους καρπούς 

- Διεύρυνση της περιόδου συντήρησης και κατ’ επέκταση των περιθωρίων αξιοποίησης και 
εµπορίας των καρπών 

- Επέκταση των ωφελειών και του κέρδους σε µεγαλύτερες κοινωνικές οµάδες (πχ Γυναικείοι 
Συνεταιρισµοί) 

- Διάσωση και αναπαραγωγή της παραδοσιακής γνώσης γύρω από αυτά τα προϊόντα 

- Αναθέρµανση της δραστηριότητας οικοτεχνικών επιχειρήσεων, όπως είναι οι Γυναικείοι 
Συνεταιρισµοί, µέσα από τον εµπλουτισµού της γκάµας των προϊόντων της 

Ξηροί και αποξηραµένοι καρποί  

Όπως αναφέρεται παραπάνω, τόσο οι λεγόµενοι ξηροί καρποί (καρύδια, αµύγδαλά και φουντούκια) 
όσο και τα µικρά φρέσκα, ζουµερά φρούτα (όπως µύρτιλα, κάποια είδη µούρων, κράνα και βύσσινα) 
είναι γνωστοί για την υψηλή διατροφική τους αξία και τη µεγάλη τους περιεκτικότητα σε  χρήσιµα 
για τον ανθρώπινο οργανισµό ιχνοστοιχεία. Έτσι µπορούν να προωθηθούν ως φυσικά και θρεπτικά 
συµπληρώµατα διατροφής (σνακς). Καρποί µε µικρή περιεκτικότητα σε νερό –οι λεγόµενοι ξηροί 
καρποί: αµύγδαλα, καρύδια, φουντούκια κ.α. – µπορούν να εµπορευθούν ως έχουν (µε το κέλυφός 
τους) είτε αποφλοιωµένοι. Για την αποφλοίωσή τους απαιτείται µόνο χειρονακτική εργασία και 
µικρά εργαλεία (π.χ. καρυοθραύστες). Τα µικρά φρούτα, λόγω της µεγάλης τους περιεκτικότητας σε 
νερό, είναι δύσκολο να συντηρηθούν ανεπεξέργαστα για µεγάλο χρονικό διάστηµα και γι’ αυτό 
πρέπει να υποστούν ξήρανση, µια ήπια φυσική κατεργασία που η σωστή εφαρµογή της µπορεί να 
επιµηκύνει την ασφαλή κατανάλωση των καρπών διατηρώντας παράλληλα, σε µεγάλο βαθµό, την 
αρχική διατροφική τους αξία. Στη µορφή αυτή, οι παραπάνω καρποί µπορούν να εµπορευθούν 
συσκευασµένοι σε αδρανή ατµόσφαιρα, η οποία και διασφαλίζει τη µεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους. 
Η πώληση µπορεί να γίνει χονδρική ή λιανική, ανάλογα µε τη χρήση τους. Για απευθείας διάθεση ή 
λιανική πώληση, οι παραπάνω καρποί µπορούν να διοχετευθούν στην αγορά σε συσκευασίες µικρών 
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ποσοτήτων (50-100gr) ως σνακς και ενδιάµεσα γεύµατα για παιδιά, εκµεταλλευόµενοι την πλούσια 
θρεπτικής τους αξία.  

Γλυκά του κουταλιού 

Τα γλυκά του κουταλιού παρασκευάζονται µε το βρασµό των φρούτων σε µίγµα ζάχαρης και νερού. 
Σε µερικές περιπτώσει προστίθεται λεµόνι ή ξινό (κιτρικό οξύ) ως πρόσθετα για συντήρηση. Κάποια 
φρούτα – κυρίως τα εσπεριδοειδή – απαιτούν πρότερη κατεργασία σε ασβέστη ώστε να διατηρηθούν 
τραγανά και συµπαγή. Το αποτέλεσµα του βρασµού είναι η δηµιουργία ενός παχύρευστου γλυκού 
σιροπιού µέσα στο οποίο περιέχονται οι καρποί των φρούτων (ολόκληροι ή σε οµοιόµορφα κοµµένα 
τεµάχια). Τα γλυκά του κουταλιού συνήθως συσκευάζονται σε γυάλινα βάζα µε τη διαδικασία της 
κονσερβοποίηση (Downing 2013) και αποθηκεύονται εκτός ψυγείου. Η διάρκεια ζωής τους 
κυµαίνεται από µερικούς µήνες έως 1-2 χρόνια (Aleid 2013), ανάλογα µε το βαθµό της θερµικής 
επεξεργασίας που έχουν υποστεί. 

Μαρµελάδες 

Οι µαρµελάδες είναι παχύρευστα ηµι-
στερεά προϊόντα µε γλυκιά γεύση που 
παρασκευάζονται από τον πουρέ ή 
πούλπα φρούτων µε την προσθήκη 
ζάχαρης (Desrosier & Desrosier 1977)  
και την προσθήκη (προαιρετικά) 
µπαχαρικών (κανέλα, γαρίφαλο, µαστίχα 
Χίου, βανίλια κ.α). Και αυτή η µέθοδος, 
αποτελεί µέθοδο συντήρησης φρέσκων 
καρπών φρούτων που διαφορετικά θα 
αποικοδοµούνταν σε πολύ µικρό 
διάστηµα και δε θα µπορούσαν να 
αξιοποιηθούν από τον άνθρωπο  - 
εµπορικά ή µη. Σε αντίθεση µε τα 

περισσότερα γλυκά του κουταλιού όπου ο καρπός απαιτείται να είναι σφιχτός και οµοιόµορφος ώστε 
να υπάρχει το καλύτερο δυνατόν αισθητικά αποτέλεσµα, για την παρασκευή µαρµελάδων µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν και τραυµατισµένοι ή παραωριµασµένοι καρποί. Συνεπώς η µετατροπή των 
φρούτων σε µαρµελάδες αποτελεί έναν άριστο τρόπο συντήρησης και αξιοποίησης µεγάλων 
ποσοτήτων φρούτων που διαφορετικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Οι µαρµελάδες 
χρησιµοποιούνται ως επάλειµµα αρτοσκευασµάτων στο πρωινό αλλά και ως γέµιση ή επικάλυψη σε 
διάφορα γλυκά. 

Μια παραλλαγή των µαρµελάδων αποτελούν οι γλυκόξινες ή γλυκάλµυρες σάλτσες φρούτων, 
γνωστές ως chutneys (Verma & Joshi 2000). Τα chutneys χρησιµοποιούνται ευρέως στη µαγειρική σε  
πολλά µέρη του κόσµου, συνήθως ως συνοδευτικά ψητών κρεάτων αλλά δεν είναι ιδιαίτερα 
διαδεδοµένα στην Ελλάδα. Στις σκανδιναβικές χώρες, µάλιστα, είναι ιδιαίτερα γνωστές τέτοιου 
τύπου σάλτσες που παρασκευάζονται από τις τοπικές ποικιλίες των γενών Rubus & Malus. Τα 
αντίστοιχα τοπικά είδη των παραπάνω γενών καθώς και διάφορα άγρια δαµάσκηνα θα µπορούσαν 
να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία παρόµοιων, νέων για την εγχώρια αγορά, προϊόντων. 
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Ηδύποτα (λικέρ) 

Πρόκειται για υψηλής γλυκύτητας αλκοολούχα ποτά τα οποία έχουν έντονο άρωµα και γεύση το 
οποίο προέρχεται από την εκχύλιση σε βρώσιµη αλκοόλη των συστατικών κάποιου καρπού ή 
αρωµατικού φυτού (Andrew et al 2003). 
Και αυτό το προϊόν, όπως και τα γλυκά του 
κουταλιού, έχει µακρά ιστορία στον 
ελλαδικό χώρο. Χρησιµοποιούνταν, ως 
κέρασµα στο καλωσόρισµα και σε  
ιδιαίτερες κοινωνικές εκδηλώσεις (εορτές, 
γάµοι κλπ). Τα λικέρ από βύσσινα, κράνα 
και άλλους µικρούς καρπούς είναι 
ιδιαίτερα διαδεδοµένα. Όπως και στις 
παραπάνω περιπτώσεις, η παρασκευή λικέρ 
από άγριους βρώσιµους καρπούς µπορεί να 
δ ώ σ ε ι π ρ ο ϊ ό ν τ α µ ε ι δ ι α ί τ ε ρ α 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Αποστάγµατα φρούτων 

Εκτός από τα λικέρ, στον ελλαδικό χώρο, άγρια φρούτα χρησιµοποιούνται και για την παρασκευή 
αλκοολούχων αποσταγµάτων. Η απόσταξη αλκοολούχων διαλυµάτων από το διάλυµα ζύµωσης 
φρούτων µε πλούσια περιεκτικότητα σε σάκχαρα, αποτελεί µια κοινή πρακτική µε µεγάλη ιστορία 
στη χώρα µας. Το τσίπουρο, η τσικουδιά και το ούζο αποτελούν τα πιο γνωστά από αυτά. Λιγότερο 
γνωστά – λόγω παρασκευής και εµπορίας τους σε τοπικό επίπεδο, είναι τα αποστάγµατα από την 
αλκοολική ζύµωση άλλων φρούτων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν η «Μουρνόρακη» 
στην Κρήτης που όπως δηλώνει και το όνοµά της παρασκευάζεται από µούρο, το «Μούρο» 
Ευρυτανίας το οποίο µάλιστα παρασκευάζεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στο χωριό Καλεσµένο 
και το «Κούµαρο». Ως εκ τούτου, η οικειοποίηση και εξέλιξη της παραδοσιακής γνώσης για την 
παρασκευή αποσταγµάτων από άγριους βρώσιµους καρπούς µπορεί να αποτελέσει µια νέα διάσταση 
την αξιοποίηση των βρώσιµων δασικών καρπών και τον καρπών των εγκαταλελειµµένων 
οπωρώνων. 

Συµπέρασµα 

Παρότι τα προϊόντα περιγράφηκαν παραπάνω δεν αποτελούν νέα τεχνολογικά προϊόντα, υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες επέκτασης της εµπορική τους εκµετάλλευσης καθώς η κυκλοφορία τους είναι 
περιορισµένη στην εγχώρια αγορά. Ακόµα µπορούν να αποτελέσουν τη βασική συνταγή για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων τόσο γευστικά όσο και τεχνολογικά. Ενδεικτικά επισηµαίνεται πως, 
καθώς η συλλογή των άγριων βρώσιµων καρπών δε έχει γίνει ποτέ οργανωµένα, οι ποσότητες των 
καρπών που µπορούσαν να έχουν στη διάθεσή τους µέχρι σήµερα οι διάφορες παραγωγικές µονάδες 
δεν επαρκούσε για την παρασκευή εµπορεύσιµης ποσότητας τελικών προϊόντων κι έτσι πολλά άγρια 
φρούτα δεν έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά ως γλυκά, µαρµελάδες ή λικέρ. Επίσης, οι καρποί από 
τους εγκαταλελειµµένους  οπωρώνες, λόγω της ήπιας ή και καθόλου εκµετάλλευσής τους, είναι 
γευστικά πλουσιότεροι και µπορούν να συµβάλουν ανώτερα ποιοτικά προϊόντα µε καλύτερα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (πλουσιότερη γεύση και άρωµα). 
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Χαρακτηρισµός και πιστοποίηση προϊόντων 

Η ένταξη των αγροτικών προϊόντων στα διάφορα συστήµατα ποιοτικής και περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης αυξάνουν τόσο την υπεραξία τους, όσο και τη διεισδυτικότητά τους στις αγορές του 
εσωτερικού και του εξωτερικού. Σύµφωνα και µε την ανάλυση του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, οι γεωργοί και οµάδες γεωργών θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συµµετέχουν 
σε συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, έτσι ώστε να προσδώσουν 
προστιθέµενη αξία στο προϊόν τους και να το καταστήσουν ανταγωνιστικό στην αγορά. Ως συνέπεια 
της συµµετοχής τους στα συστήµατα αυτά οι γεωργοί επιτυγχάνουν να προσδώσουν προστιθέµενη 
αξία στα προϊόντα τους και να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά. Η εφαρµογή εθνικών 
κανόνων προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας γίνεται µέσω των προτύπων της σειράς AGRO.  

Εξίσου σηµαντική είναι και η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Σύµφωνα µε τους κοινοτικούς 
κανονισµούς ορίζεται ως βιολογική γεωργία το σύστηµα διαχείρισης γεωργικών καλλιεργειών που 
προϋποθέτει σηµαντικούς περιορισµούς στη χρήση λιπασµάτων και χηµικών συνθετικών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτή η µέθοδος παραγωγής βασίζεται σε διάφορες καλλιεργητικές 
πρακτικές, η εφαρµογή τους έχει ως αποτέλεσµα την προστασία του περιβάλλοντος, επιδιώκει την 
ενίσχυση της αειφορίας της γεωργίας, στοχεύει στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 
που είναι απαλλαγµένα από χηµικά κατάλοιπα και είναι αντίθετη προς τη γενετική τροποποίηση. 

Επίσης, στο πλαίσιο της παραγωγής ποιοτικά διαφοροποιηµένων προϊόντων, οι καταναλωτές δίνουν 
µεγάλη σηµασία στη σύνδεση του προϊόντος µε ένα ορισµένο τόπο, η καταναλωτική τους 
συµπεριφορά επηρεάζεται από τις περιοχές παραγωγής των προϊόντων  και είναι πρόθυµοι να 
πληρώσουν επιπρόσθετα για προϊόντα συγκεκριµένου τόπου προέλευσης. Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν γεωργικά προϊόντα 
και τρόφιµα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόµενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα αφενός στους 
παραγωγούς να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευµένα 
χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας το εισόδηµά τους µε τις καλύτερες τιµές που πετυχαίνουν στην 
αγορά και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, µε εγγυήσεις για την 
παραγωγή, την επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους. 

Επίσης, στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 θεσπίζονται και 
προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας µε σκοπό να διευκολύνουν τους παραγωγούς γεωργικών 
προϊόντων στην ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα στοιχεία τα οποία προσδίδουν αξία στα 
προϊόντα τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 1 του ανωτέρω Κανονισµού, οι προαιρετικές 
ενδείξεις ποιότητας αφορούν «οριζόντιο» χαρακτηριστικό µιας ή περισσότερων κατηγοριών 
προϊόντων ή στοιχείο της µεθόδου  γεωργικής παραγωγής ή µεταποίησης που ισχύει σε 
συγκεκριµένες περιοχές, προσδίδουν αξία στο προϊόν σε σύγκριση µε παρεµφερή προϊόντα και 
έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Δυο χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι ο όρος «προϊόν ορεινής 
παραγωγής» και «προϊόντα νησιωτικής γεωργίας». Η ελληνική γεωργία εκτός των σηµάτων που ήδη 
έχουν υιοθετηθεί και προσαρµοσθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θα προβεί και στην υιοθέτηση των 
σηµάτων «Ορεινό προϊόν», «Νησιωτικό προϊόν». 

Βιολογική πιστοποίηση παραδοσιακών οπωρώνων 

Σε αντίθεση µε τις εντατικές καλλιέργειες, οι οποίες διαχειρίζονται µε στόχο την µεγιστοποίηση της 
παραγωγής καρπών, οι παραδοσιακοί οπωρώνες αποτελούν χαµηλής έντασης ή εκτατικές 
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καλλιέργειες, χωρίς τη χρήση χηµικών, παρασιτοκτόνων, εντοµοκτόνων και ανόργανων 
λιπασµάτων, ενώ τα πολυετή δέντρα αφήνονται  να φτάσουν στο στάδιο ωρίµανσης. Ένας 
παραδοσιακός οπωρώνας καθορίζεται από χαµηλές εισροές, χαµηλή ένταση εργασίας και είναι 
υψηλής βιολογικής ποικιλοµορφίας και αισθητικής. Από τη σκοπιά αυτή, οι παραδοσιακοί οπωρώνες 
είναι το αρχέτυπο της αειφόρου γεωργίας. 

Ακόµα περισσότερο, η επαναξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων προϊόντων που προτείνει το παρόν 
Σχέδιο καινοτοµεί από περιβαλλοντικής σκοπιάς, αφού προτείνει την παραγωγή και την προώθηση 
νέων διατροφικών προϊόντων και κατά συνέπεια την αύξηση του εισοδήµατος των τοπικών 
παραγωγών, χωρίς ούτε να εντατικοποιεί τη χρήση των εδαφών που χρησιµοποιούνται ήδη από τη 
γεωργία, αλλά ούτε και να αλλάζει τη χρήση άλλων εδαφών. Αντίθετα, αξιοποιούνται εδάφη χωρίς 
να αλλάζει η χρήση, ο χαρακτήρας και η οικολογική τους σηµασία, η οποία µάλιστα ενισχύεται 
καθώς οι οπωρώνες διατηρούνται και βελτιώνονται. 

Όσο αφορά συνεπώς τη βιολογική πιστοποίηση, οι καρποί από τα εγκαταλελειµµένα, αυτοφυή και 
άγρια δέντρα και γενικά οι δασικοί καρποί, έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα λόγω της φυσικής τους 
καλλιέργειας. Πρόκειται για προϊόντα αυτοφυούς βλάστησης τα οποία δεν έχουν υποστεί εντατική 
καλλιέργεια ή όποια άλλη παρέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα για 30 ή και παραπάνω χρόνια. Το 
γεγονός αυτό αναγνωρίζεται από το Ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο που προβλέπει για τη 
δυνατότητα εκµετάλλευσης της δασικής βρώσιµης παραγωγής ως βιολογικής. Πιο συγκεκριµένα, ο 
Ευρωπαϊκός Κανονισµός της ΕΚ Νο 834/2007 επιτρέπει την πιστοποίηση των άγριων δασικών 
προϊόντων ως βιολογικών εφόσον α) ο χώρος συγκοµιδής δεν έχει υποστεί γεωργικές επεµβάσεις µε 
σκευάσµατα ή τεχνικές πέρα από τις επιτρεπόµενες για την οργανική γεωργία και β) η συγκοµιδή/
συλλογή των καρπών γίνεται µε ήπιους όρους και δε διαταράσσει το φυσικό περιβάλλον. Από τη 
φύση τους οι εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και άρα µπορούν να 
διεκδικήσουν την βιολογική τους πιστοποίηση. 

Παρ’ όλα αυτά, βάση της υφιστάµενης δοµής του ευρωπαϊκού συστήµατος βιολογικής πιστοποίησης 
αγροτικών προϊόντων, µπορεί να προκύψουν πιθανά εµπόδια - προβλήµατα στην πιστοποίηση των 
βιολογικών προϊόντων. Βασικό ζήτηµα είναι πως για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων 
απαιτείται καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς της καλλιέργειας, καθώς η πιστοποίηση αποδίδεται στον 
καλλιεργητή – ιδιοκτήτη (ή ενοικιαστή) για την εκάστοτε καλλιεργήσιµη έκταση. Το πρώτο ζήτηµα 
που προκύπτει εν προκειµένω, σχετίζεται τόσο µε το κατά πόσο οι διασκορπισµένοι 
εγκαταλελειµµένοι (σήµερα) οπωρώνες που βρίσκονται σε τοποθεσίες πέριξ παλαιότερων 
κατοικηµένων περιοχών έχουν καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς δηµοσίου ή όχι. Ακόµα και στην 
περίπτωση που αποτελούν κρατική περιουσία (όπως η πλειονότητα των δασικών περιοχών στην 
Ελλάδα), η πιστοποίηση του κράτους από τον ιδιωτικό οργανισµό (µε βάση το ελληνικό µοντέλο 
βιολογικής πιστοποίησης όπου η πιστοποίηση γίνεται από ιδιωτικούς φορείς) είναι προβληµατική. 
Κι αυτό διότι το κράτος είναι ο εντολοδόχος φορέας καθώς και ο φορέας διαπίστευσης των 
ιδιωτικών εταιριών που αναλαµβάνουν τον έλεγχο και την πιστοποίηση των καλλιεργειών, οπότε 
τίθενται ζητήµατα αξιοπιστίας και συµβατότητας µε το ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο που επιβάλει 
ο έλεγχος και η πιστοποίηση να γίνεται από δεύτερο ή τρίτο ανεξάρτητο φορέα. 

Πιστοποίηση προϊόντων µε προέλευση / γεωγραφική ένδειξη 

Όλα τα παραπάνω προϊόντα που προτείνονται για την αξιοποίηση των καρπών των 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων, είναι κατά βάση αποτέλεσµα του συνδυασµού του ιδιαίτερου 
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φυσικού περιβάλλοντος και µικροκλίµατος της περιοχής της κάθε περιοχής (όπως το Εθνικό Πάρκο 
Οροσειράς Ροδόπης), η οποία δίνει τις πρώτες ύλες και της τεχνογνωσίας (παραδοσιακής ή µη) που 
έχει αναπτυχθεί από τους κατοίκους των γύρω περιοχών, αποτελούν προϊόντα τα οποία συνδέονται 
ισχυρά µε την τον τοπικό ανθρώπινο και βιολογικό παράγοντα. Είναι προϊόντα τα οποία η 
γεωγραφική τους προέλευση αποτελεί σηµείο αναφοράς για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
γνωρίσµατα.  

Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά έχουν ιδιαίτερη προστιθέµενη αξία καθώς αντανακλούν τόσο το 
φυσικό πλούτο και την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής όσο και την παραδοσιακή και µη 
γνώση των ανθρώπων της. Έτσι, είναι σηµαντικό η εµπορική τους προώθηση να βασιστεί σε αυτή 
τους την ιδιαιτερότητα και να γίνουν συντονισµένες προσπάθειες από την τοπική κοινωνία για τη 
διεκδίκηση και κατοχύρωση της προστασίας της γεωγραφικής τους ένδειξης ως δείκτη ποιότητας. Η 
πιστοποίηση γεωγραφικής ένδειξης σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική προώθηση των 
προϊόντων, αποτελούν δύο σηµαντικούς παράγοντες αλλά και εργαλεία για επικερδή εµπορία τους 
στην εγχώρια και διεθνή αγορά και ως εκ τούτου την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας.  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4. Δυνατότητες επαν-αξιοποίησης  

Κόστος παραγωγής  

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των προτάσεων για επανένταξη στην παραγωγή των 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων είναι η εξέταση της οικονοµικής βιωσιµότητας των προϊόντων, 
νωπών και επεξεργασµένων, που προέρχονται από αυτούς. Η βιωσιµότητα αυτή εξαρτάται από το 
κόστος παραγωγής και την αναµενόµενη τιµή πώλησης των προϊόντων. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν 
εξετάζονται αυτοί οι δύο παράγοντες και προτείνονται οι όροι κάτω από τους οποίους η αξιοποίησή 
τους µπορεί να είναι βιώσιµη και επικερδής για τους παραγωγούς που θα την επιχειρήσουν.  

Σηµειώνεται ότι ο υπολογισµός των παραπάνω τιµών είναι εξαιρετικά δύσκολος, για τους εξής 
κυρίως λόγους: 

 α) Το κόστος παραγωγής εξαρτάται από ιδιαίτερες, τοπικές συνθήκες και εποµένως είναι στην 
πραγµατικότητα διαφορετικό για κάθε οπωρώνα.  

β) Τα προϊόντα αυτά είναι ιδιαίτερα και η τιµή πώλησής τους δεν µπορεί να ταυτίζεται µε τις 
διαδεδοµένες τιµές που έχουν στην αγορά συναφή προϊόντα από καλλιέργειες.  

γ) Δεν υπάρχει διαθέσιµη βιβλιογραφία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που να διερευνά 
επισταµένα τις παραπάνω τιµές για τα προϊόντα που µας ενδιαφέρουν.  

Κατά συνέπεια, ο υπολογισµός των τιµών του κόστους παραγωγής και της αναµενόµενης τιµής 
πώλησης είναι απολύτως υποθετικός και βασίζεται αναγκαστικά σε προκαταρκτικά δεδοµένα, 
υποθέσεις και θεωρητικά σενάρια.  

Το κόστος παραγωγής για τα νωπά φρούτα και καρπούς που προέρχονται από τους 
εγκαταλελειµµένους οπωρώνες περιλαµβάνει τρεις συνιστώσες: το κόστος διαχείρισης – 
καλλιέργειας, το κόστος συγκοµιδής και το κόστος συντήρησης και µεταφοράς των προϊόντων στα 
σηµεία πώλησης. Στα επεξεργασµένα προϊόντα θα πρέπει να προστεθεί στα παραπάνω και το κόστος 
µεταποίησης – επεξεργασίας.  

Κόστος διαχείρισης - καλλιέργειας 

Η λογική του συνολικού Σχεδίου όσο αφορά τη διαχείριση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων, 
προτείνει την εκτέλεση µόνο των εργασιών που είναι απολύτως αναγκαίες για τη διατήρησή τους και 
την αναζωογόνηση της παραγωγής τους. Σύµφωνα λοιπόν µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι 
εργασίες αυτές περιλαµβάνουν κλαδέµατα, καθαρισµούς κορµών και εδάφους και κυρίως ανάσχεση 
της δάσωσης.  

Η πρώτη φορά εφαρµογής αυτών των µέτρων θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ακριβή διαδικασία, 
που θα απαιτεί αρκετή εργασία, τόσο ερευνητική (για την καταγραφή των οπωρώνων και των 
δέντρων και την κατάρτιση του πλάνου των εργασιών), όσο και εξειδικευµένη φυτοτεχνική. Τις 
επόµενες χρονιές, θα µπορούσαν να γίνονται σχετικά πιο ήπιες παρεµβάσεις (κλαδέµατα, 
καθαρισµοί), κάθε 2-3 χρόνια, ανάλογα µε την τοποθεσία και τα είδη.   

Σε προηγούµενη µελέτη που έγινε για τη διατήρηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων του Γράµου 
(Βυτανιώτης 2012), υπολογίστηκε το κόστος που απαιτείται για τις εργασίες κλαδέµατος σε 21 €/
δέντρο. Η εργασία διαµόρφωσης κόµης ενός δέντρου µε ύψος µέχρι 4 m περιλαµβάνει τη δαπάνη 

�   �67



�
του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν καθώς και τη δαπάνη για την αποµάκρυνση των προϊόντων κοπής και την 
απόρριψή τους σε οποιαδήποτε χιλιοµετρική απόσταση που επιτρέπεται. Η τιµή αυτή υπολογίζεται 
µε βάση το ισχύον τιµολόγιο έργων πρασίνου και τις νόµιµες πρακτικές εργολαβίες και 
περιλαµβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες και επιβαρύνσεις, όπως -µεταξύ άλλων- κάθε είδους 
επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην 
του Φ.Π.Α., δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών, δαπάνες 
µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, νυκτερινών κλπ., του 
κάθε είδους προσωπικού κ.ο.κ. Αν στην τιµή αυτή περιληφθεί το περιθώριο εργολαβικού κέρδου, 
ΦΠΑ, απροβλέπτων κ.α., φτάνει τελικά σε 36,90 €/δέντρο.  

Η τιµή αυτή αναφέρεται µόνο σε εργασίες κλαδέµατος. Θα πρέπει όµως να προβλεφθούν εργασίες 
καθαρισµού του εδάφους, οπότε οι απαιτήσεις θα είναι µεγαλύτερες. Από την άλλη, η εκτίµησή µας 
είναι ότι αυτή η τιµή είναι αρκετά υψηλή, ώστε να έχει περιθώρια περιορισµού ή αντίστροφα 
αύξησης των εργασιών που περιλαµβάνει. Με αυτά τα δεδοµένα, εκτιµούµαι ότι µία τιµή περί των 
50 € / δέντρο θα είναι αρκετή να περιλάβει όλες τις αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται για τη 
διατήρηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων (κλαδέµατα διαµόρφωσης κόµης και καθαρισµός 
εδάφους κορµών και εδάφους σε επαρκή ακτίνα γύρω από το κάθε δέντρο, τόσο για τα ενήλικα όσο 
και για επιλεγµένα δενδρύλλια φυσικής αναγέννησης). Ανάλογα µε τον αριθµό των δέντρων που 
µπορούν να συντηρηθούν σε κάθε οπωρώνα, θα προκύπτει και το κόστος ανά οπωρώνα.  

Το κόστος αυτό βέβαια ισχύει στην περίπτωση εργολαβικής ανάληψης ενός σχετικού έργου, µε τους 
ισχύοντες όρους για δηµόσια έργα.  

Η άλλη περίπτωση είναι τις εργασίες να αναλάβει παραγωγός της περιοχής µε ιδία µέσα και 
δυνάµεις. Αυτό µπορεί να γίνει βέβαια σε έκταση δικής του ιδιοκτησίας, ή σε έκταση ιδιοκτησίας 
του δηµοσίου ή τρίτου, µετά από σχετική άδεια και παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης. Σε αυτή 
την περίπτωση, το πραγµατικό κόστος θα περιλαµβάνει µόνο την εργασία, την απόσβεση του 
εξοπλισµού, τα αναλώσιµα υλικά και τα µεταφορικά. Έτσι, µπορεί να θεωρηθεί ότι θα είναι πολύ 
µικρότερο και µία χοντρική εκτίµηση (µε βάση την παραπάνω τιµή) θα είναι 10-30 € / δέντρο. Από 
την τιµή αυτή, τα άµεσα έξοδα αφορούν ουσιαστικά µόνο τα µεταφορικά και τα αναλώσιµα .  

Τελικά, εκτιµούµε ότι το κόστος των εργασιών καθαρισµού, τουλάχιστον για την πρώτη φορά, είναι 
αρκετά µεγάλο για να αναληφθεί από τους ίδιους τους παραγωγούς, τουλάχιστον για  τις δηµόσιες 
εκτάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει προσπάθεια να αναληφθεί από το δηµόσιο, να εκτελεστεί από 
δηµόσιους φορείς ή να χρηµατοδοτηθεί από σχετικά προγράµµατα (βλ. παρακάτω).  

Για να υπολογίσουµε τώρα το πόσο επιβαρύνεται το συνολικό κόστος παραγωγής από το κόστος 
διαχείρισης – καλλιέργειας των δέντρων, θα πρέπει να γνωρίζουµε την ετήσια παραγωγή των 
δέντρων, τουλάχιστον κατά µέσο όρο. Στην περίπτωση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων και των 
άγριων/αυτοφυών δέντρων και θάµνων, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η παραγωγικότητα 
εξαρτάται έντονα από το έτος, την περιοχή, το είδος και την κατάσταση του φυτού και άλλους 
ιδιαίτερους παράγοντες, ενώ κάθε σύγκριση µε τα αντίστοιχα καλλιεργούµενα είδη είναι απολύτως 
αδόκιµη και θα οδηγήσει σε αυθαίρετα συµπεράσµατα.  
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Κάνοντας λοιπόν την αυθαίρετη υπόθεση εργασίας (στηριζόµενη µόνο στην εµπειρία του ερευνητή), 
ότι κάθε οπωροφόρο δέντρο από τα εξεταζόµενα, παράγει ετησίως κατά µέσο όρο 20 περίπου κιλά 
φρούτων, η επιβάρυνση από τις εργασίες διαχείρισης – καλλιέργειας φτάνει κατά µέσο το 1 € / κιλό 
παραγωγής, στην περίπτωση που οι εργασίες γίνονται από τον παραγωγό που αναλαµβάνει και την 
εκµετάλλευση. Αυτό βέβαια ισχύει για την πρώτη µόνο χρονιά και τις επόµενες αναµένεται να είναι 
πολύ µικρότερο  και υπολογίζεται εδώ υποθετικά σε 0,5 € / κιλό.  

Κόστος συγκοµιδής  

Αντίστοιχα δύσκολος είναι ο υπολογισµός του κόστους συγκοµιδής, αφού και αυτός µπορεί να 
στηριχτεί µόνο σε υποθέσεις. Το κόστος αυτό περιλαµβάνει το κόστος εργασίας, το κόστος χρήσης ή 
απόσβεσης του εξοπλισµού (ο οποίος σε αυτή την περίπτωση είναι σχετικά λίγος και φθηνός, όπως 
κασόνια, γάντια κα) και το κόστος µετακίνησης, καθώς οι περιοχές παραγωγής τους είναι 
αποµακρυσµένες από  τις κατοικήσιµες περιοχές ή περιοχές στις οποίες µπορούν να εγκατασταθούν 
οι εκάστοτε µεταποιητικές µονάδες. Το κόστος µεταφοράς περιλαµβάνει το κόστος των καυσίµων 
και της συντήρησης των µέσων µεταφοράς.  

Στ η δ ι ε θ ν ή β ι β λ ι ο γ ρ αφ ί α 
εντοπίζονται αναφορές για το 
κ ό σ τ ο ς σ υ γ κ ο µ ι δ ή ς σ τ ι ς 
καλλ ι έ ρ γε ι ε ς οπωροφόρων 
δέντρων. Η εργασία αυτή είναι 
ρ ι ζ ι κ ά δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή σ τ η ν 
π ε ρ ί π τ ω σ ή ε ν τ α τ ι κ ά 
καλλιεργηµένων οπωρώνων , 
στους οποίους κάθε δέντρο 
αναµένεται να έχει µία ορισµένη 
διαµόρφωση και παραγωγή και τα 
δέντρα βρ ίσκοντα ι σε µ ί α 
κανονική, µικρή απόστασή µεταξύ 
τους . Στην περίπτωση των 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων 
αντίθετα, τα δέντρα έχουν άστατη 

διαµόρφωση και παραγωγή και βρίσκονται µεταξύ τους σε µεγάλη απόσταση. Θα ήταν λάθος λοιπόν 
το κόστος συγκοµιδής που αναφέρεται σε καλλιέργειες να χρησιµοποιηθεί ως βάση αναφοράς για το 
κόστος συγκοµιδής στους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες. Για να υπολογιστεί αυτό, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη: 

• το κόστος µετακίνησης προς τους οπωρώνες (βλ. παραπάνω) 
• ο αριθµός δέντρων και οµοειδών δέντρων σε κάθε οπωρώνα  
• η µέση παραγωγή κάθε δέντρου και η πυκνότητα των καρπών 
• η διαµόρφωση του κάθε οπωρώνα και η διαµόρφωση της κώµης κάθε δέντρου 

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω παράγοντες είναι ιδιαίτεροι για κάθε περίπτωση και κανένας γενικός 
υπολογισµός δεν θα είχε νόηµα. Έτσι, στη συνέχεια διατυπώνουµε µόνο µία περίπτωση, ως σενάριο 
εργασίας:  

�   �69



�
Ένας παραγωγός µπορεί να συλλέγει σε µία ηµέρα εργασίας 50 κιλά φρούτων, σε έναν οπωρώνα 
που απέχει 10 χλµ από τη βάση του. Με αυτές τις προϋποθέσεις, το κόστος συγκοµιδής είναι κατά 
µέσο όρο 1€ / ανά κιλό φρούτων.  

Κόστος συντήρησης - µεταφοράς 

Μετά τη συγκοµιδή, τα φρούτα θα πρέπει να µεταφερθούν πρώτα στην έδρα του παραγωγού, όπου 
θα πρέπει να συντηρηθούν για ένα µικρό διάστηµα, µέχρι να µεταφερθούν τελικά στα σηµεία 
πώλησης προς τους καταναλωτές. Θεωρείται δεδοµένο, για λόγους που αναλύονται παρακάτω, ότι 
τα προϊόντα πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές και κυρίως στην τοπική αγορά.  

Για όλους τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω, είναι αδύνατος ο ακριβής υπολογισµός και  του 
κόστους µεταφοράς – συντήρησης, αφού εξαρτάται από το µέγεθος της παραγωγής, τις αποστάσεις 
των οπωρώνων και άλλους παράγοντες. Ως υπόθεση εργασίας πάλι, υποθέτουµε ότι το κόστος αυτό 
φτάνει κατά µέσο όρο το 0,5 € / κιλό φρούτων.  

Συνολικό κόστος παραγωγής νωπών φρούτων 

Αθροίζοντας τις παραπάνω –υποθετικές- τιµές, το κόστος παραγωγής των νωπών φρούτων από 
εγκαταλελειµµένους οπωρώνες, υπολογίζεται κατά µέσο όρο σε 2 € κιλό. Αν και στηριζόµενη µόνο 
σε αυθαίρετες υποθέσεις εργασίας, η τιµή αυτή είναι σχετικά ρεαλιστική, αφού προσοµοιάζει µε τις 
ακριβότερες τιµές των καλλιεργηµένων φρούτων (βλ. παρακάτω). Για να επιτευχθεί ωστόσο, ή 
ακόµα και να περιοριστεί σε κάποιες περιπτώσεις, θα πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις όπως 
η σχετικά καλή κατάσταση των οπωρώνων και η προσβασιµότητά τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα 
βοηθούσε κάθε σχετική δηµόσια παρέµβαση ή χρηµατοδοτική ενίσχυση (βλ. παρακάτω).  

Επίσης αποδεικνύεται ότι η αξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων µπορεί να θεωρείται 
βιώσιµη (και εκεί υποθετικά), µόνο από παραγωγούς που ήδη ζουν και δραστηριοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή, διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα (αγροτικό αυτοκίνητο, εργαλεία), έχουν τη σχετική 
τεχνογνωσία και έχουν επίσης τη δυνατότητα άµεσης προώθησης των προϊόντων σε συγκεκριµένες 
αγορές (βλ. σχετικές προτάσεις παρακάτω). Πολύ βοηθητικό οικονοµικά θα ήταν ο συνδυασµός των 
εργασιών που απαιτεί η αξιοποίηση των οπωρώνων µε τις υπόλοιπες εργασίες που κάνει ο 
παραγωγός στην περιοχή, ώστε να περιορίζεται το κόστος µετακίνησης. Για παράδειγµα, οι 
κτηνοτρόφοι τείνουν να έχουν τα χωράφια τους στις ορεινές περιοχές µέχρι και την εποχή που 
καρποφορούν τα οπωροφόρα δέντρα (καλοκαίρι, φθινόπωρο). Οι µελισσοκόµοι επίσης που 
διατηρούν τα µελίσσια τους εντός των οπωρώνων την εποχή της άνθισης διαφορών ειδών, µπορούν 
παράλληλα να αναλάβουν εργασίες κλαδέµατος των ειδών που δεν έχουν ανθοφορήσει ακόµα ή 
καθαρισµού του εδάφους, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγή.  

Κόστος επεξεργασίας  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επεξεργασία των καρπών µπορεί να αυξήσει την παραγόµενη 
υπεραξία των γεωργικών προϊόντων. Ταυτόχρονα βέβαια, ανεβάζει το κόστος παραγωγής. Το κόστος 
αυτό περιλαµβάνει την εργασία, την απόσβεση του αναγκαίου εξοπλισµού και τη συσκευασία και 
προστίθεται φυσικά στο κόστος παραγωγής των νωπών καρπών. Στο πλαίσιο αυτής της µελέτης 
εξετάζονται µόνο οι µέθοδοι ήπιας επεξεργασίας των καρπών σε οικοτεχνική κλίµακα, οπότε 
θεωρείται ότι αυτή δεν απαιτεί µεγάλους χώρους και µπορεί να γίνει στην έδρα του παραγωγού, ενώ 
απαιτεί σχετικά µικρό εξοπλισµό (ξηραντήρια, θερµαντικά µάτια, κουζινικά, αποστακτήρια κα). 
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Ανάλυση του κόστους παραγωγής ανά προϊόν δεν µπορεί να γίνει εδώ, αφού το κόστος κάθε 
προϊόντων επεξεργασίας εξαρτάται πάλι από το είδος του καρπού και τον τρόπο επεξεργασίας. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω υποθέσεις: 

Η αποξήρανση φρούτων και 
καρπών αυξάνει το αρχικό 
κόστος παραγωγής ανά κιλό 
καρπών, αφού µειώνει το 
βάρος και προσθέτει το κόστος 
για την αποξήρανσή τους. Η 
αύξηση αυτή εξαρτάται από το 
ποσοστό της ξήρανσης, αλλά 
µπορεί κατά µέσο όρο να 
υπολογιστεί στο 200-300%.  

Προκύπτει έτσι τελικά ένα 
κόστος παραγωγής 6-8 €/κιλό.  

Κάθε κιλό µαρµελάδας ή 
γλυκού του κουταλιού απαιτεί 
µία ποσότητα νωπών καρπών, 

µία ποσότητα ζάχαρης και άλλων συστατικών (µυρωδικά κα), ένα κόστος µαγειρέµατος και ένα 
κόστος συσκευασίας. Οι αναλογίες ποικίλουν από καρπό σε καρπό και από συνταγή σε συνταγή, 
αλλά µπορούµε χοντρικά να υποθέσουµε ότι κάθε κιλό τελικού προϊόντος θα κοστίζει περίπου τα 
διπλά (100%) παραπάνω από το κόστος παραγωγής του νωπού καρπού.  

Προκύπτει έτσι τελικά ένα κόστος παραγωγής 4-6 €/κιλό.  

Οι χυµοί έχουν παραπάνω κόστος ανά κιλό από το νωπό καρπό, καθώς περιλαµβάνουν µία απώλεια 
µάζας (ανάλογα µε το είδος) και απαιτούν πάλι ένα κόστος επεξεργασίας και συσκευασίας. 
Χοντρικά, µπορούµε πάλι να θεωρούµε ότι κάθε κιλό τελικού προϊόντος θα κοστίζει περίπου τα 
διπλά (100%) παραπάνω από το κόστος παραγωγής του νωπού καρπού. 

Προκύπτει έτσι τελικά ένα κόστος παραγωγής 4-6 €/κιλό.  

Για τα οινοπνευµατώδη ποτά και αποστάγµατα δεν µπορεί να γίνει κάποια ρεαλιστική γενική 
εκτίµηση, αφού το κόστος παραγωγής για το καθένα από αυτά είναι ξεχωριστό και εξαρτάται κυρίως 
από την εκάστοτε διαδικασία παραγωγής, τον απαιτούµενο εξοπλισµό και τα συµπληρωµατικά 
υλικά, παρά από το κόστος των νωπών καρπών.  

Τιµές πώλησης 

Η αξία των προϊόντων από τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες, νωπών και επεξεργασµένων, όπως 
άλλωστε όλων των εµπορευµάτων, προκύπτει από το κόστος παραγωγής τους, από την άµεση και 
έµµεση δηλαδή κοινωνική εργασία που απαιτείται για την παραγωγή τους. Οι τιµές πώλησης των 
προϊόντων στην αγορά µπορούν να αποκλείουν βέβαια από την αξία τους, ανάλογα µε τις 
διαταραχές που προκαλεί η αγορά (προσφορά – ζήτηση κοκ). Από τη σκοπιά αυτή, µπορούµε να 
υπολογίζουµε την ανταλλακτική αξία των προϊόντων αυτών χρησιµοποιώντας ως βάση αναφοράς τις 
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µέσες τιµές του κόστους παραγωγής που υπολογίστηκαν παραπάνω, µε βάση πάντα τις υποθέσεις 
εργασίας που έγιναν και προσθέτοντας σε αυτές ένα ποσοστό 25-50%, για να καλύψει τις επιπλέον 
εργασίες που πρέπει να κάνει ο παραγωγός για την προώθησή τους και το περιθώριο ενός εύλογου 
κέρδους, το οποίο θα καλύπτει πιθανές απώλειες. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά αµείβεται µόνο η 
εργασία του παραγωγού, χωρίς να προκύπτει κάποια επιπλέον υπεραξία. Έτσι, πολύ αδρά, ως βάση 
αναφοράς µπορούµε να δώσουµε τις παρακάτω τιµές: 

Νωπά φρούτα: 2-5 €/κιλό, ανάλογα πάντα µε το καρπό, την εποχή, το έτος κοκ  

Ξηροί καρποί 6-15 €/κιλό (ο.π.) 

Μαρµελάδες, γλυκά κουταλιά κοκ 4-10 €/κιλό (ο.π.).  

Το ερώτηµα που προκύπτει ωστόσο είναι αν οι καταναλωτές είναι πρόθυµοι να πληρώσουν αυτές τις 
τιµές για τέτοια προϊόντα. Για την αναλυτική διερεύνηση αυτού του ερωτήµατος, θα απαιτούνταν 
µία κανονική έρευνα αγοράς, µε ερωτηµατολόγια κοινού κοκ, η οποία φυσικά δεν προβλέπεται από 
την παρούσα µελέτη. Επίσης, το ερώτηµα αυτό δεν µπορεί να απαντηθεί µε ένα γενικό τρόπο, αφού 
το αγοραστικό κοινό διαφοροποιείται και τα προϊόντα αυτά µπορούν να απευθυνθούν σε κοινά µε 
συγκεκριµένες προτιµήσεις και δυνατότητες (πχ επισκέπτες Προστατευόµενων Περιοχών, 
καταναλωτές µε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, καταναλωτές που προτιµούν βιολογικά τρόφιµα ή 
που προτιµούν παραδοσιακά, τοπικά τρόφιµα κα). Μια σχετική ένδειξη για αυτή τη δυνατότητα 
µπορεί ωστόσο να δοθεί από την εξέταση και τη σύγκριση µε τις τρέχουσες τιµές αντίστοιχων 
προϊόντων.  

Όσο αφορά λοιπόν τα φρούτα, φαίνεται πως οι τιµές των φρούτων από συµβατικές καλλιέργειες 
απέχουν πολύ από τις παραπάνω τιµές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το πιο πρόσφατο 
Στατιστικό Δελτίο για τις τιµές των φρούτων και των λαχανικών που εξέδωσε ο «Οργανισµός 
Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε.» ισχύουν οι παρακάτω επικρατούσες τιµές (αναφέρονται µόνο 
συναφή είδη µε αυτά των παραδοσιακών οπωρώνων): 

• Αχλάδια 1-1,2 € / κιλό (ανάλογα µε την ποικιλία) 
• Μήλα 0,6-0,9 € / κιλό (ανάλογα µε την ποικιλία) 
• Κεράσια 1-8,5 € / κιλό (ανάλογα κυρίως µε την εποχή και τη διαθεσιµότητα) 

Μεγαλύτερες τιµές ωστόσο έχουν τα εξωτικά φρούτα, γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχουν 
περιθώρια απορρόφησης για ιδιαίτερα προϊόντα µε µεγαλύτερη αξία και τιµή.   

Όπως όµως αναλύθηκε παραπάνω, τα προϊόντα από τους παραδοσιακούς οπωρώνες πρέπει να 
θεωρούνται ως βιολογικά, οπότε µπορεί η τιµή να συγκριθεί µε την τιµή των αντίστοιχων φρούτων 
βιολογικής καλλιέργειας. Στην περίπτωση των βιολογικών δεν υπάρχουν εξίσου σταθερές και 
γνωστές τιµές, αλλά αυτές κυµαίνονται περισσότερο ανάλογα το είδος, την εποχή, τον τόπο κοκ. Η 
µέση τιµή των βιολογικών ανά είδος είναι σαφώς µεγαλύτερη από των συµβατικών. Αυτή οφείλεται: 
στη µικρότερη παραγωγή (κατά 50% περίπου) σε σχέση µε τα συµβατικά, στο υψηλότερο κόστος 
παραγωγής έως και 50%, στο υψηλότερο κόστος διακίνησης και στη σχετικά µικρότερη ζήτηση. 
Γενικά, η τελική τιµή είναι µεγαλύτερη κατά 60-100%.  

Με βάση την παραπάνω εκτίµηση, καθώς και µία πρώτη έρευνα αγοράς στα σχετικά καταστήµατα 
(λιανικής και e-shop), προκύπτουν οι παρακάτω ενδεικτικές τιµές: 
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• Βιολογικά µήλα (ανάλογα µε την ποικιλία) 2,5 – 3,5 €/κιλό 
• Βιολογικά αχλάδια (ανάλογα µε την ποικιλία) 2,5 – 3,5 €/κιλό 
• Βιολογικά Κεράσια (ανάλογα κυρίως µε την ποικιλία, την εποχή και τη διαθεσιµότητα) 1-8,5 
€ / κιλό  

• Βιολογικοί ξηροί καρποί (φουντούκια, αµύγδαλα, καρύδια κα) 5-10 €/κιλό 
• Βιολογικοί αποξηραµένοι µεγάλοι καρποί (δαµάσκηνα) 8-10 €/κιλό 
• Βιολογικοί αποξηραµένοι µικροί καρποί (µούρα, µύρτιλλα κα) 25-65 €/κιλό 

Από αυτά τα πρώτα στοιχεία, υποδεικνύεται ότι οι παραπάνω τιµές πώλησης των φρούτων από τους 
οπωρώνες µπορούν, κάτω από προϋποθέσεις, να καλυφθούν από την αγορά. Η βασικότερη 
προϋπόθεση είναι να προωθηθούν ως πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα και να απουσιάζει το 
κέρδος των µεσαζόντων.  

Σύγκριση µε τιµές αγοράς – επεξεργασµένα προϊόντα 

Όσο αφορά τα επεξεργασµένα προϊόντα, η σύγκριση µπορεί να γίνει µε τα παρόµοια παραδοσιακά 
προϊόντα που πωλούνται ήδη από υφιστάµενους γυναικείους συνεταιρισµούς. Οι Γυναικείοι, ή 
Αγροτουριστικοί Συνεταιρισµοί όπως ονοµάζονται µε το νέο πλαίσιο, στηρίζουν τη δραστηριότητά 
τους κυρίως σε παραδοσιακά διατροφικά προϊόντα ήπιας επεξεργασίας σε επίπεδο οικοτεχνίας, όπως 
αυτά που προτάθηκαν παραπάνω (γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες, αποστάγµατα κα). Για αυτό έγινε 
µία εκτενή καταγραφή των προϊόντων και των τιµών όσων Συνεταιρισµών ήταν διαθέσιµα στο 
διαδίκτυο. Όπως φάνηκε, οι τιµές κυµαίνονται ως εξής: 

• γλυκά κουταλιού 6,5-10,6 €/κιλό ή λίτρο (ανάλογα το είδος και το συνεταιρισµό) 
• µαρµελάδες 6-9 €/κιλό ή λίτρο (ανάλογα το είδος και το συνεταιρισµό) 
• λικέρ 10,5-20 €/λίτρο (ανάλογα το είδος και το συνεταιρισµό) 

Οι παραπάνω τιµές υποδεικνύουν ότι οι αντίστοιχες υποθετικές τιµές που υπολογίστηκαν παραπάνω 
για τα αντίστοιχα προϊόντα είναι σχετικά ρεαλιστικές και είναι επίσης εφικτό να προσφερθούν από 
τους καταναλωτές.  

Τρόποι προώθησης 

Γενική θέση της παρούσας µελέτης είναι να γίνεται κατά το δυνατό η προώθηση των φρέσκων και 
επεξεργασµένων προϊόντων που θα προκύψουν από τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες µέσα από 
δίκτυα άµεσης διάθεσης, χωρίς την παρέµβαση εµπορικών δικτύων και µεσαζόντων. Μόνο µε αυτή 
τη συνθήκη, εκτιµάται ότι είναι η οικονοµική αξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων 
οικονοµικά βιώσιµη και ρεαλιστική. Επίσης, µε αυτό τον τρόπο θα επωφελούνται από την 
αξιοποίηση περισσότερο οι τοπικές κοινότητες, εξασφαλίζοντας έτσι µακροπρόθεσµα τη διατήρηση 
των οπωρώνων.  

Σήµερα, η διάθεση ποιοτικών προϊόντων απ’ ευθείας στους τελικούς καταναλωτές, χωρίς µεσάζοντες 
αναγνωρίζεται γενικά ως ο καλύτερος δυνατός τρόπος να διατεθεί µικρή βιολογική παραγωγή µε 
δυνατότητα κέρδους. Η παράκαµψη µεσαζόντων, η µείωση των ενδιαµέσων στην παραγωγική 
αλυσίδα και η απευθείας διάθεση προϊόντων στους καταναλωτές, διασφαλίζει δικαιότερες τιµές 
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πώλησης για τον παραγωγό και χαµηλότερες τιµές αγοράς για τον καταναλωτή. Επιπλέον η 
απευθείας επικοινωνία παραγωγού-καταναλωτή εξασφαλίζει και την άµεση ενηµέρωση του πρώτου 
σχετικά µε την αντιλαµβανόµενη ποιότητα των προϊόντων που παραγάγει και δίνει τη δυνατότητα 
για καλύτερη και πιο άµεση αξιοποίηση των σχετικών πληροφοριών. 

Για τους λόγους αυτούς έχουν αναπτυχθεί διάφορα εγχειρήµατα άµεσης διάθεσης, όπως: 
• Παζάρια και λαϊκές αγορές χωρίς µεσάζοντες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια οργανώνονται 
από παραγωγούς, κοινωνικές οργανώσεις και συλλογικότητες σε τακτική ή έκτακτη βάση, 
στα αστικά κυρίως κέντρα (βλ. για παράδειγµα εδώ για τη Θεσσαλονίκη http://
www.enallaktikos.gr/kg15el_anoixto-diktyo-gia-tin-apeytheias-diathesi-proiontwn-sti-
thessaloniki-_a376.html). 

• Οι Γιορτές οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, οι γνωστές Οικογιορτές, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται σε πολλές περιοχές της χώρας και όπου οι παραγωγοί καλούνται να 
διαθέσουν άµεσα την παραγωγή τους, η οποία αποτελείται βέβαια κυρίως από βιολογικά, 
παραδοσιακά και ποιοτικά προϊόντα (βλ. http://oikogiorti.gr/ για τις Οικογιορτές 
πανελλαδικά, και  http://oikogiortithessalonikis.blogspot.gr/ για την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης) 

• Ανταλλακτικά δίκτυα και νοµίσµατα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές της 
χώρας, για την άµεση ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς τη µεσολάβηση χρηµάτων 
(πχ βλ. http://koino.com.gr/index.php)  

• Αυτοοργανωµένα οικοπρατήρια και δίκτυα παραγωγών – καταναλωτών, τα οποία στοχεύουν 
στο να φέρουν άµεσα και χωρίς κέρδος µεσαζόντων ποιοτικά προϊόντα από τους παραγωγούς 
στους καταναλωτές (βλ. πχ. http://micropolis-socialspace.blogspot.gr/2013/09/blog-
post.html, http://ecology-salonika.org/2010/02/11/omotrapezoi-from-field-to-the-consumer-
without-intermediaries/  κλπ).  

Συνεταιριστικά εγχειρήµατα παραγωγών και καταναλωτών  

Στο πνεύµα που αναπτύχθηκε και παραπάνω, προκρίνεται γενικά η αξιοποίηση των προϊόντων να 
γίνεται µέσα από συλλογικά, συνεταιριστικά εγχειρήµατα των παραγωγών. Οι πρωτοβάθµιοι 
αγροτικοί συνεταιρισµοί θα µπορούσαν να αναλάβουν και την επιχείρηση αξιοποίηση των 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων, που βρίσκονται σε δηµόσια έκταση, ή να βοηθήσουν στην καλύτερη 
αξιοποίηση των καλλιεργούµενων παραδοσιακών προϊόντων. Πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο ότι σε 
πολλές περιοχές της χώρας, όπως στην περιοχή της πιλοτικής εφαρµογής, η πρωτοβάθµια οργάνωση 
των αγροτών βρίσκεται σε σαφή υποχώρηση.  

Εξάλλου, οι Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισµοί προκρίνονται από το παρόν Σχέδιο ως οι 
κατεξοχήν παραγωγικοί φορείς που µπορούν να αξιοποιήσουν τους καρπούς από τα οπωροφόρα 
δέντρα, ώστε να παράγουν ποιοτικά, βιολογικά, παραδοσιακά τρόφιµα όπως αυτά που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω (µαρµελάδες, γλυκά, αποστάγµατα κα). Με αυτό τον τρόπο, αυξάνονται 
τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας, τόσο τα άµεσα (οικονοµικά), όσο και τα έµµεσα (ενίσχυση της 
ισότητας και των κοινωνικών σχέσεων).  

Με  βάση  την  τελευταία  (2012) καταγραφή των γυναικείων συνεταιρισµών από τη Διεύθυνση  
Αγροτικής  Οικιακής  Οικονοµίας, από τους 140 γυναικείους συνεταιρισµούς,  121  (ποσοστό  
86,4%) ασχολούνται µε την παρασκευή παραδοσιακών τροφίµων (ζυµαρικά, γλυκά κουταλιού κα).  
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Ωστόσο, πολλοί από τους Συνεταιρισµούς που ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 2000, είναι σήµερα 
κλειστοί ή ανενεργοί. Μετά από σειρά επαφών που κάναµε στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου και 
µε σκοπό την ενηµέρωσή τους, διαπιστώσαµε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι κλειστοί οι 
ανενεργοί. Για παράδειγµα, στην ευρύτερη περιοχή πιλοτικής εφαρµογής (Εθνικό Πάρκο Οροσειράς 
Ροδόπης), 3 από τους 6 συνεταιρισµού που καταγράφονται είναι σήµερα κλειστοί, όπως και το 
ελπιδοφόρο µέχρι πρόσφατα Δίκτυο Γυναικείων Συνεταιρισµών Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 

Με βάση τα παραπάνω, εκτιµούµε ότι η 
προώθηση προϊόντων προερχόµενων από 
π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ ς ο π ω ρ ώ ν ε ς , 
εγκαταλελειµµένους ή καλλιεργηµένους, 
µπορεί να συµβάλει στην αναζωογόνηση των 
Γ υ ν α ι κ ε ί ω ν Α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν 
Συνεταιρισµών. Τα προϊόντα αυτά είναι 
παραδοσιακά, βιολογικά και τοπικά και 
µπορούν να πιστοποιηθούν ως τέτοια. Οι 
πρώτες ύλες (καρποί) , µπορούν να 
συλλέγονται απευθείας από τα µέλη του 
Συνεταιρισµού, ή σε συνεργασία µε άλλους 
παραγωγούς της περιοχής. Η µεταποίηση 

µπορεί να γίνεται στις υφιστάµενες καταστάσεις του κάθε Συνεταιρισµού ή ακόµα και στα σπίτια 
και τις έδρες των µελών του. Η προώθηση µπορεί να γίνεται µε πολλούς τρόπους, όπως:  

• Να πωληθούν άµεσα στους επισκέπτες της περιοχής, ιδιαίτερα αν ο Συνεταιρισµός διαθέτει 
σηµείο πώλησης.  

• Να αγοράζονται από τα τουριστικά καταστήµατα της περιοχής, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα 
εστιατόρια κοκ. Η δυνατότητα αυτή θα µπορούσε να διευρυνθεί µέσα από Τοπικά Σύµφωνα 
Ποιότητας και άλλες παρόµοιες δικτυώσεις (βλ. παρακάτω).  

• Να διοχετεύονται στην αγορά, µέσα από τους υπόλοιπους τρόπους που παρουσιάζονται εδώ 
(δίκτυα άµεσης διάθεσης, τοπική αγορά, εξαγωγές κοκ).  

Όσο αφορά επίσης την προώθηση των προϊόντων, αυτή µπορεί να γίνει µέσα από τους 
Καταναλωτικούς Συνεταιρισµούς, ή τα σύγχρονα συνεταιριστικά εγχειρήµατα που συνδέουν τους 
παραγωγούς µε τους καταναλωτές (βλ. για παράδειγµα το Παραδοσιακό συνεταιριστικό 
παντοπωλείο «Το κουκούλι» http://www.tokoukouli.gr/).  

Τοπική αγορά 

Η προώθηση των προϊόντων αυτών δεν µπορεί να ξεκινήσει παρά µε τη διάθεσή τους στην τοπική 
κοινωνία. Η τοπική κοινωνία, πέρα από το ότι είναι πιο εξοικειωµένη µε το είδος πολλών από αυτά 
τα προϊόντα (αγροτικές και ηµι-αστικές περιοχές), µπορεί να λειτουργήσει και ως προθάλαµος και 
δοκιµαστική εφαρµογή της προώθησης των προϊόντων από εγκαταλελειµµένους οπωρώνες και των 
άλλων βρώσιµων άγριων καρπών. 

Για να ενθαρρυνθεί η τοπική αγορά ώστε να απορροφά τα προϊόντα αυτά και ταυτόχρονα να 
ενισχύεται η τοπική οικονοµία, µπορούν να αξιοποιηθούν γνωστά σήµερα αναπτυξιακά εργαλεία, 

�   �75

http://www.tokoukouli.gr/


�
όπως τα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας. Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας είναι µια συλλογική 
προσπάθεια που διαχειρίζεται το καλό όνοµα και το περιβάλλον µιας περιοχής. Σ’ αυτή µπορούν να 
συµµετέχουν και να εµπλακούν παραγωγοί τοπικών προϊόντων όπως αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, 
εργαστήρια τυποποίησης ή µεταποίησης τοπικών προϊόντων, ταβέρνες, ξενώνες, ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, γραφεία εναλλακτικού τουρισµού, ελεύθεροι επαγγελµατίες παροχής υπηρεσιών που 
διοργανώνουν εκδηλώσεις, δήµοι, επιµελητήρια, αγροτικοί και βιοτεχνικοί συνεταιρισµοί, 
συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών, φορείς διαχείρισης µνηµείων πολιτισµού, θρησκευτικού 
τουρισµού, αρχαιολογικών χώρων, λαογραφικών µουσείων και πολιτιστικής κληρονοµιάς.   

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας διαχειρίζεται, µε προδιαγραφές που εκπονεί και συµφωνούνται για 
τα µέλη του, τη φήµη των παραδοσιακών προϊόντων, τις οµορφιές της περιοχής οι οποίες 
συνδέονται µε ιστορικά, γεωγραφικά αρχαιολογικά και πολιτισµικά στοιχεία, τις προδιαγραφές 
παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις 
εργασιακές σχέσεις και συνθήκες, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας τις ορθές και υγιεινές συνθήκες 
παραγωγής και εν γένει όλα αυτά που µπορούν να αναπτύξουν µε βιώσιµα χαρακτηριστικά µια 
περιοχή. 

Ως παράδειγµα, στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας που έχει αναπτυχθεί από την Εταιρία Ανάπτυξης 
Πηλίου Α.Ε. για την περιοχή του Πηλίου, µία περιοχή δηλαδή µε µεγάλη παράδοση στα οπωροφόρα 
δέντρα, ανάµεσα στους υπόλοιπους κοινά συµφωνηµένους όρους, αναφέρει ότι οι πρώτες ύλες που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των γευµάτων στα συµβεβληµένα καταστήµατα σίτισης 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους παραγωγούς της περιοχής, ενώ το εστιατόριο προτείνει 
κυρίως τοπική κουζίνα µε τοπικές παραδοσιακές σπεσιαλιτέ.  

Αντίστοιχες προτάσεις θα ήταν να περιλαµβάνονται στα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας προϋποθέσεις 
όπως: 

• Τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία της περιοχής αγοράζουν και σερβίρουν κατά προτεραιότητα 
φρέσκα φρούτα, µαρµελάδες και γλυκά προερχόµενα από παραδοσιακούς οπωρώνες.  

• Οι παραπάνω επιχειρήσεις δεσµεύονται να προτιµούν προϊόντα των τοπικών Συνεταιρισµών.  
• Τα εµπορικά καταστήµατα της ευρύτερης περιοχής δεσµεύονται να προωθούν τα παραπάνω 
προϊόντα.  

Πολυλειτουργικά αγροκτήµατα – οικοτεχνία  

Η αξιοποίηση των παραδοσιακών οπωρώνων, εγκαταλελειµµένων και καλλιεργούµενων, µπορεί να 
είναι µία κατ’ εξοχή δραστηριότητα των νέων θεσµών του «πολυλειτουργικού αγροκτήµατος» και 
της «Οικοτεχνίας», οι οποίοι προβλέπονται στο νέο 4235/2014 του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (βλ. http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/2216-
dt270214a). Στον ίδιο νόµο προβλέπεται και η Οικοτεχνία που είναι επίσης πολύ χρήσιµη διέξοδος 
για ένα πρώτο βαθµό µεταποίησης (κοµπόστα, µαρµελάδα, γλυκό κουταλιού, αποξήρανση) και 
εµπορικής αξιοποίησης του πλεονάσµατος.  

Οι θεσµοί αυτοί συνδυάζουν έτσι στο πλαίσιο της ίδια παραγωγικής µονάδας την παραγωγή, την 
ήπια επεξεργασία - µεταποίηση και τις αγροτουριστικές δραστηριότητες, µε σκοπό την αύξησης της 
αξίας και του εισοδήµατος που αποφέρει η αγροτική παραγωγή.  
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Προώθηση µέσω αγροτουριστικών µονάδων   

Η προώθηση των παραγόµενων προϊόντων µέσω αγροτουριστικών µονάδων συνάδει πλήρως µε τον 
τοπικό τους χαρακτήρα. Αγροτουριστικές υπηρεσίες  οι οποίες υποδέχονται και εξυπηρετούν στην 
περιοχή παραγωγής των προϊόντων κοινό και καταναλωτές από αποµακρυσµένες περιοχές, µπορούν 
να λειτουργήσουν εξαιρετικά θετικά για τη διάδοση των προϊόντων µακριά από τον τόπο παραγωγής 
τους. Μάλιστα τα διατροφικά αυτά προϊόντα µπορούν να συνδυαστούν µε δραστηριότητες για τη 
γνωριµία των επισκεπτών µε την τοπική γαστρονοµία και τη διατροφική κουλτούρα της περιοχής. 
Έτσι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι αγροτουριστικές µονάδες και γενικά τα τουριστικά 
καταστήµατα της εκάστοτε περιοχής (ξενοδοχεία, καταστήµατα σίτισης κοκ), µπορούν να 
αποτελέσουν βασικό τρόπο απορρόφησης των προϊόντων. Η πρακτική αυτή µπορεί να ενθαρρυνθεί 
από τη συµµετοχή σε Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας (βλ. παραπάνω).  

Αγορές βιολογικών προϊόντων  

Όπως αναλύθηκε εκτενώς παραπάνω, τα προϊόντα από τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες και 
γενικά τους παραδοσιακούς οπωρώνες, πληρούν συνήθως τις προϋποθέσεις ώστε να αποκτήσουν 
την βιολογική τους πιστοποίηση. Μία βασική γραµµή απορρόφησης µπορούν να είναι έτσι οι κατά 
τόπους Λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων (βλ. αναλυτικά http://bioagores.org/).  Στην ίδια 
κατεύθυνση µπορούν να συµβάλλουν, στο βαθµό που αναπτυχθούν και οι θεσµοί και δυνατότητες 
άµεσης πώλησης των βιολογικών αυτών προϊόντων από τους παραγωγούς, σε αγορές τύπου 
«farmers markets», ή στο στάσιµο και πλανόδιο υπαίθριο εµπόριο 

Εξαγωγές 

Τα παραλλαγές των παραπάνω προϊόντων είναι γνωστές στη διεθνή αγορά. Λόγω όµως της 
παγκοσµιοποίησης του εµπορίου και τις αυξηµένες ανάγκες για κάλυψη των διατροφικών αναγκών 
της ανθρωπότητας, η παραγωγή επεξεργασµένων/µεταποιηµένων τροφίµων έχει σε µεγάλο 
εκβιοµηχανιστεί µε αποτέλεσµα τα τρόφιµα να χάσουν πολλά τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά και 
διατροφικά τους χαρακτηριστικά. Η Παρασκευή µαρµελάδων αποτελεί κοινή παγκοσµίως πρακτική 
για τη συντήρηση φρούτων. Επιπλέον, η χρήση τους ως συστατικό του πρωινού γεύµατος είναι 
εξίσου κοινή σε πολλούς διαφορετικούς πολιτισµούς και κράτη. Παρ’ όλα αυτά, η 
βιοµηχανοποιηµένη παραγωγή οδηγεί στην Παρασκευή πανοµοιότυπων προϊόντων, πολλά από τα 
οποία στερούνται ιδιαίτερων αρωµατικών και γευστικών χαρακτηριστικών, καθώς ο παράγοντας που 
υπερισχύει στη βιοµηχανία τροφίµων, είναι η επαναλαµβανόµενη και σταθερή ποιότητα της 
παραγωγής. Έτσι τα βιοτεχνικά ή οικοτεχνικά προϊόντα που παρασκευάζονται µε φυσικές µόνο 
µεθόδους, δίχως τη χρήση συντηρητικών και άλλων πρόσθετων υλών και από άγριες πρώτες ύλες 
από οπωροφόρα που δεν υπόκεινται σε συστηµατική εντατική εκµετάλλευση, πλεονεκτούν 
σηµαντικά ως προς την ιδιαίτερη ποιότητά τους έναντι των βιοµηχανικών αναλόγων τους. Γι’ αυτό 
το λόγο, τα προϊόντα αυτά µπορούν έχουν και συγκριτικό πλεονέκτηµα στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Μάλιστα η ενδεχόµενη πιστοποίηση της γεωγραφικής τους ένδειξης, όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω, µπορεί να τους δώσει ακόµα ένα πλεονέκτηµα και καλύτερες τιµές εµπορίας. 

Στόχος πρέπει να είναι καταστήµατα ή και αλυσίδες καταστηµάτων που εµπορεύονται τοπικά 
προϊόντα µε ιδιαίτερα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά καθώς και προµηθευτικές βιολογικών 
προϊόντων (στο επίπεδο της διεθνούς καπιταλιστικής αγοράς, είναι σχεδόν αδύνατον για µικρούς 
παραγωγούς να προσεγγίσουν απευθείας των καταναλωτή).  
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Εναλλακτικά η δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας διαδικτυακού εµπορίου από ένα σύνολο 
παρόµοιων εγχειρηµάτων σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο µπορεί να προσφέρει καλύτερες τιµές πώλησης 
και αποτελεσµατικότερη προώθηση των προϊόντων µε κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα την 
προέλευσή τους. 

Ιδιοκατανάλωση  

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µία βασική –και κυρίαρχη σήµερα- µέθοδος αξιοποίησης των 
καρπών από τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες είναι η ιδιοκατανάλωση. Η ιδιοκατανάλωση 
αφορά τους κατοίκους και τους παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι έτσι συνεχίζουν να αποκοµίζουν 
σηµαντικούς, όχι µόνο διατροφικά ή οικονοµικά, αλλά πολιτισµικά και συµβολικά, πόρους. 

Η ιδιοκατανάλωση όµως µπορεί να αφορά επίσης και τους επισκέπτες µίας περιοχής, κάτω βέβαια 
από προϋποθέσεις, όπως η µη εµπορική εκµετάλλευση. Με αυτό τον τρόπο εµπλουτίζεται το 
αγροτουριστικό προϊόν µε µία ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, αυξάνεται η ελκυστικότητα της 
περιοχής και ενισχύεται το ρεύµα του αγροτουρισµού. Επίσης, αναδεικνύονται οι οπωρώνες και 
κατά συνέπεια διευρύνονται οι δυνατότητες για διατήρηση και προστασία τους.    

Σηµειώνεται µάλιστα ότι διεθνώς υπάρχει µία άτυπη, διάχυτη, αλλά έντονα αναπτυσσόµενη τάση 
για την επανάχρηση µέσω της ιδιοκατανάλωσης των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων. 

  

Δυνατότητες ενίσχυσης της παραγωγής    

Οι απαιτούµενες δράσεις για την επανένταξη των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων στην παραγωγή 
µπορούν να ενισχυθούν από δηµόσια χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, κυρίως από τα µέτρα του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, καθώς και άλλα περιβαλλοντικά και διατροφικά 
προγράµµατα.  

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Η αναγκαιότητα της διατήρησης των παραδοσιακών οπωρώνων, τόσο των καλλιεργούµενων όσο και 
των εγκαταλελειµµένων, συµπίπτει σε µεγάλο βαθµό µε τις ανάγκες που εντοπίζει και τη στρατηγική 
που προτείνει το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σύµφωνα λοιπόν µε τον αρχικό 
σχεδιασµό του προγράµµατος, το οποίο σηµειώνεται ότι προτού τεθεί σε εφαρµογή αναµένεται να 
επικαιροποιηθεί και να συγκεκριµενοποιηθεί µετά τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
διατήρηση των οπωρώνων µπορεί να συµβάλλει στις περισσότερες ανάγκες που καταγράφονται από 
το Πρόγραµµα, όπως η «Ανάδειξη της τοπικής οικονοµίας, της διαφοροποίησης και της πολύ-
λειτουργικότητας των αγροτικών περιοχών» (4.2.2), η «Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας 
και των δασών για την προστασία του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας» (4.2.3-4) και 
ιδιαίτερα η διατήρηση των τοπικών – παραδοσιακών ειδών και ποικιλιών, η προστασία των 
περιοχών (γεωργικών και δασικών) υψηλής φυσικής αξίας σε συνδυασµό µε την προστασία του 
αγροτικού τοπίου, η «Ενδυνάµωση της ποιότητας ζωής και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών στις 
αγροτικές περιοχές» (4.2.6) και ιδιαίτερα η προστασία και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, µαγειρικής, κλπ.).  

Συνεπώς, πολλά από χρηµατοδοτούµενα µέτρα που προβλέπονται από το Πρόγραµµα, µπορούν να 
αξιοποιηθούν για τη διατήρηση και προστασία των παραδοσιακών οπωρώνων. Η αξιοποίησή τους 
µπορεί να ωφελήσει άµεσα την τοπική κοινωνία και τους παραγωγούς που θα εργαστούν για αυτά. 
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Ενδεικτικά, παρατίθενται στη συνέχεια κάποιες από τα σχετικά µέτρα που περιλαµβάνονται στην 
αρχική εκδοχή του Προγράµµατος, όπου θα µπορούσαν να ενταχθούν δράσεις διατήρησης, 
προστασίας και επαναξιοποίησης εγκαταλελειµµένων οπωρώνων.   

Μέτρο 8.2.3 «Quality schemes for agricultural products and foodstuffs»  

Υποµέτρο «8.2.3.3.1. 3.1 Στήριξη για νέα συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας» 

Μέτρο 8.2.4 «Investments in physical assets»  

Υποµέτρο «8.2.4.3.1. 4.1 Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της 
βιωσιµότητας των γεωργικών Εκµεταλλεύσεων»  

Μέτρο 8.2.6 «Farm and business development»  

Υποµέτρο «8.2.6.3.3. 6.3 Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων»   

Μέτρο 8.2.7 «Basic services and village renewal in rural areas»  

Υποµέτρο 8.2.7.3.1. 7.1 «Εκπόνηση µελετών δήµων για τον προγραµµατισµό δράσεων και 
έργων, συµπεριλαµβανοµένων προστατευόµενων περιοχών»  

Υποµέτρο 8.2.7.3.6. 7.5 «Δηµιουργία δηµόσιων τουριστικών υποδοµών και υποδοµών 
αναψυχής»  

Υποµέτρο 8.2.7.3.7. 7.6.1 «Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς των αγροτικών 
περιοχών».  

Υποµέτρο 8.2.7.3.8. 7.6.2 «Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς των 
αγροτικών περιοχών»  

Μέτρο 8.2.8 «Investments in forest area development and improvement of the viability of 
forests»  

Υποµέτρο 8.2.8.3.3. «Ενίσχυση για γεωργοδασοκοµικά συστήµατα». Το υποµέτρο αυτό 
αναφέρεται ρητά σε καλλιέργειες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τους παραδοσιακούς 
οπωρώνες. Έτσι, ως Δασογεωργικά ονοµάζονται τα συστήµατα που συνδυάζουν την παρουσία 
δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Σε ένα τέτοιο σύστηµα 
τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραµµές µε ελάχιστη απόσταση µεταξύ τους µεγαλύτερη από 
10 µέτρα, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται γεωργικά µηχανήµατα. Η απόσταση µεταξύ των 
δέντρων στην ίδια γραµµή θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 4 µέτρα. Ο µέγιστος αριθµός δέντρων 
που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 250 δέντρα στο εκτάριο. Επειδή τα 
συστήµατα αυτά είναι εκτατικά και τα είδη των φυτών και των ζώων που συµµετέχουν είναι 
προσαρµοσµένα στις Μεσογειακές συνθήκες, ενώ πολύ συχνά αξιοποιούν περιοχές όχι κατάλληλες 
για καλλιέργεια (λοφώδεις, ηµι-ξηρές, σε µεγάλες κλίσεις, σε υψηλό υψόµετρο), η αναβάθµιση και 
επέκταση τους είναι πολύ σηµαντική για την ανακύκλωση των θρεπτικών, την προστασία του 
εδάφους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η ελάχιστη πυκνότητα µπορεί να είναι στα 5 δέντρα 
/εκτάριο και η µέγιστη στα 40 δέντρα / εκτάριο ανάλογα µε την κλίση, το είδος των δέντρων και τις 
κλιµατικές συνθήκες. Η περιγραφή του υποµέτρου περιλαµβάνει και έναν «Κατάλογο δασοπονικών 
ειδών για αγροδασικά συστήµατα», στον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα σηµαντικά είδη των 
ορεινών οπωρώνων, όπως η αχλαδιά, η κερασιά, η καρυδιά, η µηλιά, η κρανιά, η µουριά κα.  
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Οι ενισχύσεις του υποµέτρου καλύπτουν το κόστος εγκατάστασης µε είδη του Πίνακα 1, και µπορεί 
να χορηγείται ετήσια πριµοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, για 
περίοδο µέγιστης διάρκειας πέντε ετών. Επίσης επιλέξιµο είναι και το κόστος συντήρησης, µε την 
προϋπόθεση ότι έχει γίνει η εγκατάσταση στο πλαίσιο του µέτρου.  

Ενδεικτικά, η εγκατάσταση περιλαµβάνει δράσεις όπως: 
• Εγκατάσταση Αγροδασικών συστηµάτων µε φύτευση δέντρων. 
• Απαραίτητη διαχείριση που σχετίζεται µε άρδευση και κοπή. 
• Επαναφύτευση σε περίπτωση µεγάλων απωλειών λόγω βιοτικών ή αβιοτικών καταστροφών 
κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου εγκατάστασης.  

Η συντήρηση καλύπτει δράσεις όπως: 
• Συντήρηση του Αγροδασικού συστήµατος για µέγιστη περίοδο πέντε ετών, µε ετήσια 
ενίσχυση ανά δασωµένο εκτάριο. 

• Διάφορες µορφές ενίσχυσης προσαρµοσµένες στη µορφή του Αγροδασικού συστήµατος: π.χ. 
ενίσχυση ανά εκτάριο για καταπολέµηση ζιζανίων, κλάδεµα, αραιώσεις ή ενίσχυση µε βάση 
το µοναδιαίο κόστος. 

• Συντήρηση εξοπλισµούς προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, 
εγκατάσταση ή διατήρηση ποτίστρων για τα ζώα κ.λπ.) 

Με αυτό τον τρόπο µπορούν να αναγεννηθούν παλιοί ή να δηµιουργηθούν νέοι οπωρώνες.  

Μέτρο 8.2.10 «Agri-environment-climate»  

Δράση 8.2.10.3.14. 10.2.3  «Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών που 
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση». Η δράση αυτή στοχεύει στην προστασία της γεωργικής 
βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας, µεταξύ των ειδών και εντός των ειδών και η 
προστασία των αγροτικών οικοσυστηµάτων, την προστασία και αειφορική διαχείριση των 
φυτογενετικών πόρων, την προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών – ποικιλιών, τη 
στήριξη µικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή θέλουν να καλλιεργήσουν τοπικούς 
αβελτίωτους πληθυσµούς – ποικιλίες, την προστασία του δικαιώµατος των καταναλωτών να 
επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελτίωτους πληθυσµούς – ποικιλίες. 

Οι συνήθως χαµηλές αποδόσεις των τοπικών ποικιλιών έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια 
εισοδήµατος των παραγωγών που επιλέγουν να τις καλλιεργήσουν. Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν τη 
δέσµευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσµούς ποικιλίες του πίνακα 5 για µία πενταετία 
και ενισχύονται για την απώλεια εισοδήµατος που τους προκαλεί η καλλιέργεια αυτή. Η στήριξη 
υπολογίζεται µε βάση την έκταση που καλλιεργείται. Δικαιούχοι του µέτρου µπορούν να κριθούν 
γεωργοί ή οµάδες γεωργών, φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, 
οι οποίοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καλλιεργούν τις τοπικούς αβελτίωτους πληθυσµούς - 
ποικιλίες στην έκταση για την οποία έχουν υπογράψει σύµβαση, καθ’ όλη της διάρκεια της περιόδου 
δέσµευσης. 
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Περιβαλλοντικά, διατροφικά και άλλα Προγράµµατα 

Πέρα από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι δράσεις διατήρησης και αξιοποίησης των 
οπωρώνων µπορούν να επωφεληθούν και από άλλα προγράµµατα, που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος ή του διατροφικού πλούτου.  

Παράδειγµα αποτελεί το Πρόγραµµα LIFE, το οποίο άλλωστε, όπως αναφέρθηκε, στην Ελλάδα 
ήδη έχει χρηµατοδοτήσει δράσεις για την προστασία των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων (βλ. 
παραπάνω). Σύµφωνα µε τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», το πρόγραµµα LIFE στοχεύει µεταξύ άλλων «στην 
προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην  ανάσχεση και 
αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συµπεριλαµβανοµένης της στηρίξεως του δικτύου 
Natura 2000, και στην  αντιµετώπιση της υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων»· στο πλαίσιο αυτό, 
µπορεί και πρέπει να υποστηριχθεί και η διατήρηση των οπωρώνων. Σηµειώνεται ακόµα ότι η 
γενική κατεύθυνση ευνοεί τη σύµπραξη µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων, χρηµατοδοτικών 
εργαλείων και στόχων.  

Άλλο παράδειγµα που έχει ήδη αναφερθεί είναι το Essedra Project (http://www.essedra.com/), ένα 
πρόγραµµα για την ενίσχυση των γεωργών και των παραγωγών τροφίµων µικρής κλίµακας στην 
περιοχή των Βαλκανίων. Στόχος του προγράµµατος είναι να προωθήσει την οµαλή ενσωµάτωση των 
νέων χωρών-µελών στην ΕΕ µε ταυτόχρονη τη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους στον 
τοµέα των αγροτικών προϊόντων. Ο στόχος αυτός προωθείται µέσω της ενίσχυση της κατανάλωσης 
διατροφικών προϊόντων τοπικής παραγωγής, της διάσωσης και διάδοσης της αξίας των τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων που κινδυνεύουν προς εξαφάνιση καθώς και της διάσωσης της 
τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει εδώ και χιλιάδες χρόνια οι γηγενείς πληθυσµοί και οι τοπικές 
κοινωνίες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 

Συµπέρασµα   

Ανακεφαλαιώνοντας τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από όλη την παραπάνω µελέτη, 
καταλήγουµε ότι η αξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων µπορεί να θεωρείται οικονοµικά 
βιώσιµη και συµφέρουσα, µόνο κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, µε κυριότερες τις εξής: 

• Για την εκµετάλλευσή τους παρέχεται σχετική άδεια/παραχώρηση χρήσης από τον ιδιοκτήτη 
της περιοχής (δηµόσιο, δήµος ή ιδιώτης), χωρίς την απαίτηση άλλου ανταλλάγµατος πέρα 
από τη βελτίωση του ίδιου του οπωρώνα (ή εναλλακτικά γίνεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη).  

• Η εκµετάλλευσή τους γίνεται από παραγωγούς που ήδη ζουν και δραστηριοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή, διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα (αγροτικό αυτοκίνητο, εργαλεία), έχουν τη 
σχετική τεχνογνωσία και έχουν επίσης τη δυνατότητα άµεσης προώθησης των προϊόντων σε 
συγκεκριµένες αγορές.  

• Επίσης, η εκµετάλλευσή τους γίνεται συνδυαστικά µε άλλες εργασίες που κάνει ο παραγωγός 
στην περιοχή, ώστε να περιορίζεται το κόστος µετακίνησης. 

• Το κόστος των φυτοτεχνικών εργασιών (κλαδέµατα, καθαρισµοί κα) που απαιτούνται για την 
προετοιµασία της επανένταξης ενός εγκαταλελειµµένου οπωρώνα στην παραγωγή, 
αναλαµβάνεται από δηµόσιο φορέα ή/και χρηµατοδοτείται από σχετικά προγράµµατα.  
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• Τα προϊόντα πιστοποιούνται και κυκλοφορούν ως βιολογικά, τοπικά και παραδοσιακά 
ποιοτικά τρόφιµα.  

• Κάποια από τα προϊόντα τουλάχιστον υφίστανται ήπια επεξεργασία – µεταποίηση που 
αυξάνει την αξία τους. 

• Τα προϊόντα φτάνουν από τον παραγωγό ως τον καταναλωτή άµεσα, χωρίς δηλαδή τη 
µεσολάβηση µεσάζοντα ή εµπορικού κέρδους.  

Οι προϋποθέσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικό να ισχύουν όλες µαζί, αλλά όσες περισσότερες 
συµπίπτουν τόσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες βιώσιµης εκµετάλλευσης και το περιθώριο 
κέρδους. Η εκτίµηση της µελέτης είναι ότι στην ιδανική περίπτωση που ισχύουν όλες οι παραπάνω 
προϋποθέσεις, η εκµετάλλευση των προϊόντων από τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες µπορεί να 
είναι αποδοτική. Το ίδιο άλλωστε προτείνουν και οι διεθνείς εµπειρίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Σε αυτή την περίπτωση, οι εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες µπορούν να επανενταχθούν ήπια και 
σταδιακά στην παραγωγή, µε αποτέλεσµα τη διατήρησή τους και µε πολλαπλά οφέλη τόσο για την 
τοπική κοινωνία όσο και για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Πολύ συνοπτικά τα οφέλη αυτά 
περιλαµβάνουν: 

• Άµεσα και έµµεσα οικονοµικά οφέλη για την τοπική κοινωνία από την κυκλοφορία των 
προϊόντων. 

• Οφέλη από την πιθανή παράλληλη αξιοποίηση των οπωρώνων στη µελισσοκοµία.  
• Έµµεσα οφέλη από την προστασία από ζηµιές που προκαλεί η άγρια πανίδα στις υπόλοιπες 
εκµεταλλεύσεις και από την αποµείωση των κινδύνων καταστροφής και υποβάθµισης των 
δασικών οικοσυστηµάτων.  

• Διατήρηση της παραδοσιακής γνώσης γύρω από τους οπωρώνες και τα προϊόντα τους.  
• Ενίσχυση των κοινοτικών δεσµών, των κοινωνικών σχέσεων και της ισότητας των φύλων, 
όταν οι εργασίες περνούν µέσα από Γυναικείους Συνεταιρισµούς.  

• Ενίσχυση του οικοτουρισµού.  
• Προστασία των παραδοσιακών οπωρώνων ως οικοτόπων, στοιχείων του τοπίου, πυρήνα 
βιοποικιλότητας και πόρο για την άγρια ζωή. 
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5. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς γενικά   

Για να λάβουν χώρα δράσεις επαναξιοποίησης των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων, δηµόσιες ή 
ιδιωτικές, θα πρέπει να διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό και διαχειριστικό καθεστώς αυτών των 
εκτάσεων και να βρεθεί η κατάλληλη νοµική φόρµουλα ώστε να παρέχονται µε ευκολία οι σχετικές 
άδειες ή παραχωρήσεις χρήσης. Σήµερα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περισσότερων από αυτές τις 
θέσεις εµφανίζεται ως εξαιρετικά ασαφές, ιδιαίτερα στις περιοχές για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί 
Κτηµατολόγιο και Δασικός Χάρτης.  

Σε γενικές γραµµές, οι περισσότερες θέσεις εγκαταλελειµµένων οπωρώνων που µας αφορούν εδώ, 
βρίσκονται εντός ή γύρω από εγκαταλελειµµένους οικισµούς ή αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Το 
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς είναι ασαφές· κάποιοι από αυτούς πρέπει να θεωρούνται ακόµα ως 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αφού βρίσκονται εντός ή γύρω από ιδιόκτητη γη ακόµα και αν αυτή δεν 
χρησιµοποιείται πια. Άλλοι βρίσκονται σε εκτάσεις κοινόχρηστες, δηµόσιες ή κοινοτικές/δηµοτικές. 
Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο, οι θέσεις αυτές βρίσκονται σε µία διαδικασία δάσωσης, έχουν 
δηλαδή ή τείνουν να αποκτήσουν δασικό χαρακτήρα. Συνεπώς, η διαχείρισή τους ορίζεται από τη 
δασική νοµοθεσία.  

Νοµικό πλαίσιο και διαχειριστικό καθεστώς 

Συγκεκριµένα, ο βασικός νόµος που διέπει το ιδιοκτησιακό και διαχειριστικό καθεστώς των 
παραπάνω θέσεων είναι ο πρόσφατος Νόµος 4280 του 2014 «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και 
ιδιωτική πολεοδόµηση − Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ   Αρ. Φύλλου 159, 8 Αυγούστου 2014).  

Καταρχάς, µε τα άρθρα 16-24 (Μέρος Α3) του παραπάνω νόµου αναγνωρίζονται ως ειδικοί 
κατηγορία οικισµών οι εγκαταλελειµµένοι, µικροί και φθίνοντες οικισµοί προβλέπουν µία σειρά 
διατάξεων για την ανάδειξη και αναβίωση τους. Ειδικότερα, ως εγκαταλελειµµένος ορίζεται ο 
οικισµός που εµφανίζεται µε µηδενικό πληθυσµό στην απογραφή του 1981 της ΕΛΣΤΑΤ και 
προϋφίσταται του έτους 1923, ενώ ως µικρός και φθίνον ορίζεται ο οικισµός µε µόνιµο πληθυσµό 
µικρότερο των εκατόν πενήντα (150) κατοίκων, Για τους παραπάνω οικισµούς προβλέπεται κάτω 
από προϋποθέσεις η έκδοση Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης 
(Ε.Σ.ΠΕΡ.Α.Α.) το οποίο ορίζει τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης και ορίζονται κίνητρα για την 
αναβίωσή τους.  

Εξάλλου, στο Κεφάλαιο Γ του νόµου επαναπροσδιορίζεται η δασική νοµοθεσία µε σκοπό «τον 
καθορισµό των συγκεκριµένων µέτρων προστασίας για τη διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των 
δασών, των δασικών εκτάσεων και των δηµοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων». Οι 
διατάξεις αυτές αναφέρονται εδώ, γιατί, όπως θα φανεί, οι περισσότερες από τις θέσεις των 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων εµπίπτουν σήµερα στην κατηγορία της δασικής γης. Έτσι, σύµφωνα 
µε το άρθρο 34 «µέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη, ο χαρακτηρισµός µίας περιοχής ή 
τµήµατος της επιφανείας της γης ως υπαγοµένης ή µη στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος 
νόµου (σσ δασική έκταση) και ο καθορισµός των ορίων τούτων για την εφαρµογή των διατάξεων   
αυτού, όπως και ο προσδιορισµός της κατηγορίας στην οποία ανήκει κατά τις στο άρθρο 4 
διακρίσεις, ενεργείται µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννοµο συµφέρον ή και 

�   �83



�
αυτεπαγγέλτως µε πράξη του κατά τόπον αρµοδίου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν στο νοµό 
δεν υφίσταται Δασαρχείο».  

Έτσι, ο χαρακτηρισµός µίας περιοχής αποτελεί διαδικασία της δασικής υπηρεσίας (που γίνεται είτε 
αυτεπάγγελτα από την ίδια είτε από αίτηµα πολίτη), κατά την οποία αποφασίζεται αν µια εκτός 
σχεδίου έκταση γης αποτελεί δασική ή όχι έκταση. Σηµειώνεται ότι ο χαρακτήρας που δίνεται σε µια 
έκταση δεν έχει πάντα σχέση µε τη µορφή που έχει αυτή σήµερα. Ο χαρακτήρας µιας έκτασης 
καθορίζεται κυρίως και από τη µορφή που είχε στο παρελθόν (δηλαδή το 1945 ή 1960 ή και 
νωρίτερα)- και σε κάποιες περιπτώσεις και από τη µορφή (αν αυτή είναι δασική) που απέκτησε 
αργότερα. Συνεπώς µια έκταση δασικής µορφής στο παρελθόν και καθαρή σήµερα, είναι προφανές 
ότι αποτελεί δασικού χαρακτήρα έκταση. Αντίστοιχα µια έκταση αγροτική παλαιότερα και δασική 
σήµερα αν δεν εµπίπτει σε κάποιες ευνοϊκές ρυθµίσεις, µπορεί να χαρακτηρίζεται ως δασική. Η 
Πράξη Χαρακτηρισµού αποτελεί το έγγραφο του δασαρχείου το οποίο αναφέρει το χαρακτηρισµό 
της εκτός σχεδίου έκτασης και συνοδεύεται από το σχετικό χάρτη.   

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, κάθε εκτός σχεδίου πόλης έκταση που είναι δασική, αυτοµάτως 
θεωρείται και δηµόσια εκτός αν ο ιδιοκτήτης αποδείξει ότι διαθέτει τίτλους αναγνωρισµένους 
τίτλους κυριότητας που ανάγονται στο 1885. Κάθε πολίτης έχοντας έννοµο συµφέρον µπορεί να 
προσφύγει κατά πράξης χαρακτηρισµού µε την οποία διαφωνεί, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 
που καλείται «Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αµφισβητήσεων» και η οποία εξετάζει το αίτηµα του 
και επανεξετάζει τον αποδιδόµενο από το δασαρχείο χαρακτηρισµό απορρίπτοντας τον ή ουσιαστικά 
επικυρώνοντας τον. Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η Δευτεροβάθµια Επιτροπή µετά την 
πρωτοβάθµια. Οι Πράξεις Χαρακτηρισµού και οι αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών 
Αµφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) αναρτώνται σε ειδικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος (http://
dp.ypeka.gr/). 

Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι στις χρήσεις που επιτρέπονται στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί 
οριστικά ως δασικές περιλαµβάνεται υπό όρους και η γεωργική εκµετάλλευση (άρθρο 47). 
Συγκεκριµένα, η «εκχέρσωση δασών προς απόδοση σε αγροτική οποιασδήποτε φύσης καλλιέργεια 
απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η από γεωργικούς συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών ή 
φυσικά πρόσωπα εκχέρσωση δασικών εκτάσεων ή η χρήση από αυτούς ασκεπούς έκτασης ή 
διάκενου εντός δάσους ή δασικής έκτασης, εµβαδού έως 30 στρέµµατα όταν πρόκειται για φυσικά 
πρόσωπα, για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια ή για φύτευση σε ανάµειξη αγρίων και 
οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων ή για φύτευση δασικών ειδών για την απόδοση προϊόντων, 
ιδίως, κάστανων, καρυδιών και τρούφας, ή για δηµιουργία αµπελώνων ή φυτειών αρωµατικών 
φυτών. Επιτρέπεται, επίσης, η δια εµβολιασµού εξηµέρωση άγριων οπωροφόρων ή καρποφόρων 
δένδρων».  

Επίσης, οι δηµόσιες εκτάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3, ως και οι 
κοινόχρηστες και διαθέσιµες εποικιστικές δασικές εκτάσεις µπορούν να διατεθούν σε φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα για δενδροκοµική ή γεωργική καλλιέργεια και εκµετάλλευση. Με αυτό τον τρόπο, 
δίνεται η δυνατότητα για ήπια αξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων που αποτελούν 
σήµερα δασική γη.  

Η έγκριση για τη γεωργική εκµετάλλευση χορηγείται εφόσον διαπιστωθεί, κατόπιν σχετικής 
οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης, ότι οι εδαφολογικές και 
οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκµετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται 
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η λειτουργία του δασικού οικοσυστήµατος, από την απώλεια του φυσικού του στοιχείου. Η µελέτη 
συντάσσεται από ιδιώτη γεωτεχνικό επιστήµονα, σε περίπτωση δε που αυτός δεν είναι δασολόγος, 
απαιτείται συνυπογραφή αυτής και από δασολόγο, περιέχεται δε σε αυτήν ειδικό κεφάλαιο για την 
τυχόν οικολογική αναβάθµιση του φυσικού οικοσυστήµατος λόγω της συγκεκριµένης 
εκµετάλλευσης. 

Επίσης, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

- α) Οι εκτάσεις δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις β΄ της παρ. 1 και α΄ και ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
4 του παρόντος νόµου. 

- β) Η κλίση του εδάφους είναι µικρότερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και το βάθος του 
εδάφους κατάλληλο για γεωργική καλλιέργεια και 

- γ) Δεν υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους ή άλλως να είναι δυνατή η λήψη των 
απαραίτητων προστατευτικών µέτρων. 

Όσο αφορά τώρα τις περιπτώσεις εγκαταλελειµµένων οπωρώνων, για τους οποίους υπάρχουν 
ιδιοκτήτες µε νοµίµους τίτλους, ισχύει ότι ορίζει το αρ. 39. Συγκεκριµένα, εκτάσεις που 
εµφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, µε 
αγροτική µορφή που δασώθηκαν µεταγενέστερα επί των οποίων το Δηµόσιο δεν θεµελιώνει 
δικαιώµατα κυριότητας βάσει τίτλου, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές µε απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από εισήγηση του αρµοδίου δασάρχη ή 
του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νοµό, εφόσον ο ιδιώτης προσκοµίσει 
τίτλους ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί. 

Όσες από τις εκτάσεις έχουν σήµερα µορφή δασικής έκτασης και στερούνται των παραπάνω τίτλων, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, αποκλειστικά και µόνο για γεωργική και δενδροκοµική 
εκµετάλλευση κατόπιν αδείας του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά 
από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νοµό, 
χορηγούµενης της άδειας επί τη βάσει αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώµατα 
κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, δυνάµει τίτλου ιδιοκτησίας µεταγενεστέρου µεν της 23ης 
Φεβρουαρίου 1946, όχι όµως νεότερου των δέκα ετών µέχρι την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος. 
Στην περίπτωση που η συγκεκριµένη έκταση έχει κηρυχθεί  αναδασωτέα, η πράξη αναδάσωσης 
ανακαλείται. 

Ο ειδικότερος χαρακτηρισµός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειµένης της εφαρµογής των  
διατάξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται, εάν µεν υπάρχει κυρωµένος δασικός χάρτης από την 
Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010, άλλως 
µε πράξη χαρακτηρισµού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, η οποία εκδίδεται ακόµη και στην 
περίπτωση που η συγκεκριµένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα ή έχει χαρακτηριστεί µη 
τελεσίδικη κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, ως δασικού χαρακτήρα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αν ένας εγκαταλελειµµένος οπωρώνας εµφανίζεται σήµερα ως δασική 
έκταση, υπάρχουν οι εξής δυνατότητες για την αξιοποίησή του: 

- αν κάποιος ιδιώτης επικαλεστεί τίτλους ιδιοκτησίας και αναγνωριστεί η ισχύς τους, µπορεί να 
τον εκµεταλλευτεί για δενδρώδεις καλλιέργειες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται παραπάνω.  
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- Αν δεν υπάρχουν έγκυροι τίτλοι ιδιοκτησίας, τότε το Δηµόσιο µπορεί να παραχωρήσει τη χρήση 
τους για τους ειδικούς σκοπούς της καλλιέργειας οπωροφόρων, όπως περιγράφεται παραπάνω. 
Ειδικό καθεστώς υπάρχει για τους καστανεώνες.  

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παραπάνω θέσεων σήµερα είναι εξαιρετικά ασαφές. Η οριστική 
διασαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε θέσης µπορεί να γίνει µόνο µε τη λειτουργία 
Κτηµατολογίου και τη σύνταξη Δασικού Χάρτη για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος. 

Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ένα ενιαίο σύστηµα πληροφοριών που καταγράφει τις νοµικές, 
τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώµατα πάνω σε αυτά, µε την 
ευθύνη και την εγγύηση του Δηµοσίου. Συγκεκριµένα, το Εθνικό Κτηµατολόγιο καταγράφει την 
γεωγραφική περιγραφή (µορφή, θέση και µέγεθος) του ακινήτου και όλες τις πράξεις που 
δηµιουργούν, µεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώµατα πάνω σε αυτό. Αποκαλύπτει και 
καταγράφει συστηµατικά τη Δηµόσια ακίνητη περιουσία. Σήµερα Κτηµατολόγιο λειτουργεί σε 
ορισµένες ακόµα περιοχές της χώρας. Συγκεκριµένα, από το 2014, εντάσσονται σταδιακά σε 
προγράµµατα Κτηµατογράφησης, οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας, που δεν έχουν 
κτηµατογραφηθεί, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των 107 περιοχών του 2008, που αφορούσε στις 
πρωτεύουσες νοµών, καθώς και µε τα παλαιότερα προγράµµατα. Από τις 107 περιοχές, των οποίων 
η συλλογή δηλώσεων ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου του 2008, πολλές έχουν προχωρήσει στα επόµενα 
στάδια της κτηµατογράφησης (πχ ανάρτηση κτηµατολογικών στοιχείων), ενώ σε αρκετές από αυτές 
λειτουργούν Κτηµατολογικά Γραφεία  (αρχικές εγγραφές). 

Εξάλλου, η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείµενο την οριοθέτηση και καταγραφή 
των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των 
διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό. Ειδικότερα, η 
κατάρτιση Δασικών Χαρτών έχει ως αντικειµενικό σκοπό το διαχρονικό (σήµερα και στο παρελθόν) 
και χωρικό (γεωγραφικό) προσδιορισµό και αποτύπωση των δασών και δασικών εκτάσεων.  Η όλη 
διαδικασία συνίσταται στην έρευνα των εκτάσεων που είτε σήµερα είτε στο παρελθόν καλύπτονται 
από δασική βλάστηση, στην κωδικοποίηση των στοιχείων και στην ορθή απεικόνιση τους επί 
κατάλληλου χαρτογραφικού υλικού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης 
δασικών χαρτών (ΦΕΚ 1811, Τεύχος Β’, 10-09-2007). Από τη στιγµή που συνταχθεί και αναρτηθεί ο 
Δασικός Χάρτης µίας περιοχής, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί 
να υποβάλει αντιρρήσεις κατά το περιεχοµένου του δασικού χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση µπορεί 
να υποβληθεί είτε επειδή µια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα 
επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική (ενώ είναι). Μέχρι σήµερα, 
δασικοί χάρτες έχουν συνταχθεί ή συντάσσονται για ορισµένες ακόµα περιοχές της χώρας. 

  

Μετά τη λειτουργία του Κτηµατολογίου και τη σύνταξη του Δασικού Χάρτη, µπορεί να 
διευκρινιστεί µε σαφήνεια αν κάθε οπωρώνας ανήκει σε ιδιοκτήτη ή στο δηµόσιο και αν θεωρείται ή 
όχι δασική έκταση. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες για 
την αξιοποίησή του.  
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Δυστυχώς, η περιοχή πιλοτικής εφαρµογής του παρόντος Σχεδίου (Εθνικό Πάρκο Οροσειράς 
Ρόδόπης), δεν διαθέτει ακόµα Κτηµατολόγιο και Δασικό Χάρτη. Για τις περιοχές όπου δεν υπάρχει 
ακόµα κτηµατολόγιο και δασικός χάρτης, το καθεστώς κάθε θέσης µπορεί να εξεταστεί µόνο µέσα 
από τις εξής διόδους: 

- Αν υπάρχει καταγεγραµµένο από τα αρµόδια Τµήµατα Τοπογραφίας, Εποικισµούς & 
Αναδασµού των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. της περιοχής.  

- Αν έχει δηλωθεί κάποια αγροτική εκµετάλλευση προς ενίσχυση ή επιδότηση, µέσω του 
ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού 
και Εγγυήσεων).  

- Αν εκδοθεί για αυτό Πράξη Χαρακτηρισµού από το Αρµόδιο Δασαρχείο (βλ. παραπάνω).  

Σύνοψη 

Συνοψίζοντας, για τις ανάγκες τέλος της παρούσας µελέτης, και σε σχέση µε το ιδιοκτησιακό τους 
καθεστώς, οι εγκαταλελειµµένοι οπωρώνες µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω γενικές 
κατηγορίες: 

- Ιδιωτικοί: ανήκουν σε ορισµένο και γνωστό ιδιώτη. Σε αυτή την περίπτωση, η 
εκµετάλλευσή τους προϋποθέτει την παραχώρηση άδειας χρήσης από τον ιδιοκτήτη, µε 
ιδιωτικό συµφωνητικό. Επιπλέον, αν έχουν χαρακτηριστεί ως δασική έκταση, η 
εκµετάλλευσή τους απαιτεί τις σχετικές άδειες από τους αρµόδιους φορείς (βλ. παραπάνω). 

- Δηµόσιοι: ανήκουν στο Δηµόσιο και διαχειρίζονται από το Υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το κτηµατικό καθεστώς τους σηµαίνεται 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες (Τµήµατα Τοπογραφίας, Εποικισµούς & Αναδασµού) ως 
«κοινό», «κοινόχρηστο» και «διαθέσιµο». Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και όσες θέσεις 
έχουν δασωθεί, χαρακτηρίζονται σήµερα δασική έκταση και η διαχείριση της οποίας ανήκει 
στην αρµοδιότητα των αρµόδιων Δασαρχείων (χαρακτηρίζονται από τα Τµήµατα 
Τοπογραφίας, Εποικισµούς & Αναδασµού ως «Ορεινός Όγκος»). Η εκµετάλλευσή τους 
απαιτεί τις σχετικές άδειες από τους αρµόδιους φορείς (βλ. παραπάνω).  

- Δηµοτικοί/κοινοτικοί: είναι αυτοί που ανήκουν στον εκάστοτε Δήµο που υπάγεται πλέον η 
εκάστοτε κοινότητα. Η εκµετάλλευσή τους απαιτεί τη σχετική άδεια/παραχώρηση από το 
Δήµο. Επιπλέον, αν έχουν χαρακτηριστεί ως δασική έκταση, η εκµετάλλευσή τους απαιτεί 
τις σχετικές άδειες από τους αρµόδιους φορείς (βλ. παραπάνω). 

Άδειες χρήσεις αυτοφυών φυτών 

Πέρα από την κανονική καλλιέργεια των οπωροφόρων δέντρων, το ισχύον νοµικό πλαίσιο επιτρέπει, 
κάτω από όρους, τη δυνατότητα συλλογής και εµπορίας άγριων καρπών και φυτών. Στο βαθµό 
συνεπώς που ο εγκαταλελειµµένος οπωρώνας δεν ενταχθεί σε ένα από τα παραπάνω καθεστώτα για 
να γίνεται νόµιµα η καλλιέργεια και εκµετάλλευσή του, οι καρποί του θα µπορούσαν να 
συλλέγονται ως καρποί άγριων και αυτοφυών φυτών.  

Το νοµικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη δυνατότητα βασίζεται σε παλιό Προεδρικό Διάταγµα Π.Δ.
67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/81) «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και 
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καθορισµού διαδικασίας συντονισµού και ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτής» και σε µία σειρά 
διατάξεων της κείµενης δασικής νοµοθεσίας. Με βάση αυτό το πλαίσιο, τα Δασαρχεία της χώρας 
βγάζουν συχνά Δασικές Ρυθµιστικές Διατάξεις µε τοπική ισχύ, που περιγράφουν αναλυτικά τι 
επιτρέπεται και τι απαγορεύεται όσο αφορά τη συλλογή αυτοφυών καρπών και φυτών. Οι διατάξεις 
αυτές επικεντρώνουν στα αρωµατικά και φαρµακευτικά βότανα, τα οποία κινδυνεύουν από τη 
µαζική συλλογή τους, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται και σε άγριους καρπούς, όπως 
κάστανα. Η συνηθισµένη πρόβλεψη είναι ότι επιτρέπεται κατά την εποχή της ωρίµανσης η συλλογή 
άγριων εδώδιµων καρπών ή για φαρµακευτική χρήση καρπών, απαγορευµένης της κλάδευσης των 
θάµνων και δένδρων, µέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ΄ άτοµο κατ΄ έτος (ή παραπάνω αν 
πρόκειται για κάστανα) και µόνο για ατοµική χρήση.  

Για εµπορική χρήση επιτρέπεται η συγκοµιδή µεγαλύτερων ποσοτήτων µόνο µετά από άδεια του 
οικείου Δασαρχείου.  

Επίσης, η συλλογή απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση από περιοχές που εµπίπτουν σε ειδικό 
καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριµένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης προστασίας, περιοχές 
NATURA, αναδασωτέες εκτάσεις κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών 
της αυτοφυούς χλωρίδας ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθµισης της βιοποικιλότητας και προστασίας 
του οικοσυστήµατος. 

Συµπεράσµατα - προτάσεις  αξιοποίησης 

Ανακεφαλαιώνοντας όλα τα παραπάνω, το νοµικό και ιδιοκτησιακό πλαίσιο που διέπει σήµερα την 
πιθανή αξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων είναι ασαφές, συγκεχυµένο και περίπλοκο. 
Αυτό όµως δεν αποκλείει τη δυνατότητα αξιοποίησής τους, µέσα από µία σειρά κατάλληλων 
ενεργειών. Συνοπτικά: 

- Οι περισσότερες θέσεις αναφέρονται ως «Ορεινός Όγκος». Για τη νόµιµη αξιοποίησή τους 
χρειάζεται Πράξη Χαρακτηρισµού από το αρµόδιο Δασαρχείο. Στο βαθµό που 
χαρακτηριστούν δασική γη και δεν τα διεκδικήσει ιδιοκτήτης (κάτι που αναµένεται να είναι ο 
κανόνας για τα περισσότερα), η διαχείρισή τους περνά στο αρµόδιο Δασαρχείο, το οποίο 
µπορεί να δώσει άδειες γεωργικής καλλιέργειας όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αν υπάρξει 
ιδιοκτήτης, αλλά χαρακτηριστεί δασική γη, τότε αυτός µπορεί να το εκµεταλλευτεί ως 
δενδρώδης καλλιέργειας, µε τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω ανάλογα µε το αν 
θεωρηθεί ή όχι δασική γη (ή φυσικά να το παραχωρήσει σε τρίτο). Αν τέλος υπάρχει 
ιδιοκτήτης και αποδειχθεί γεωργική γη, τότε η καλλιέργεια προχωρά κανονικά.  

- Άλλη µεγάλη κατηγορία είναι οι θέσεις που ανήκουν σε δηµόσια κτήµατα (κοινά, 
κοινόχρηστα και διαθέσιµα). Για την εκµετάλλευση των θέσεων αυτών, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η σχετική παραχώρηση ή εξαγορά από το Υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος.  

- Άλλη κατηγορία είναι οι θέσεις που ανήκουν σε δηµοτικά κτήµατα (δηµοτικά ή κοινοτικά 
κτήµατα ή οπωρώνες εντός συνοικισµών σε κοινοτικές εκτάσεις εκτός ιδιοκτησιών). Για την 
εκµετάλλευση των θέσεων αυτών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σχετική παραχώρηση ή 
εξαγορά από τον αρµόδιο Δήµο.  
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- Τέλος, µερικές θέσεις είναι γνωστού ιδιοκτήτη (κληρούχου), ο οποίος µπορεί να τα 
εκµεταλλευτεί ή να τα παραχωρήσει σε τρίτο. 

Κλείνοντας, και µε βάση πάντα όσα καταγράφτηκαν ως εδώ, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε σε 
κάποιες ευσύνοπτες προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων οπωρώνων: 

- Να συνταχθεί το συντοµότερο Κτηµατολόγιο και Δασικός Χάρτης, για να ξεκαθαρίσει το 
ιδιοκτησιακό και διαχειριστικό καθεστώς.  

- Μέχρι να γίνει αυτό, ενδιαφερόµενα πρόσωπα (ιδιώτες, φορείς κα) µπορούν να ζητούν τον 
χαρακτηρισµό συγκεκριµένων εκτάσεων από το Δασαρχείο και µόλις γίνει αυτός να ζητούν 
να λάβουν άδεια καλλιέργειας για τα οπωροφόρα δέντρα, σύµφωνα πάντα µε τις νόµιµες 
προϋποθέσεις. Τα Δασαρχεία να διευκολύνουν τις παραπάνω διαδικασίες.  

- Το Δηµόσιο αντίστοιχα να παραχωρεί στους ενδιαφερόµενους, εύκολα και χωρίς κόστος, 
προς καλλιέργεια τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες που βρίσκονται εντός των κτηµάτων 
του.  

- Να δοθούν κίνητρα στους ιδιώτες να εκµεταλλευτούν τους εγκαταλελειµµένους οπωρώνες 
που έχουν στην κατοχή τους, ή να επιτρέπεται η χρήση τους από τρίτους αν µένουν 
ανενεργοί.  

- Τέλος, να διευρυνθούν τα οικονοµικά κίνητρα των παραγωγών που θα προβούν σε τέτοιες 
καλλιέργειες, µέσω ενισχύσεων από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 
δικτυώσεων και δράσεων για την προώθηση των προϊόντων, δηµόσιων βελτιωτικών έργων 
στους οπωρώνες και όποια άλλη πρόσφορη µέθοδος που διευκολύνει την επανένταξη των 
εγκαταλελειµµένων οπωρώνων στην περιοχή χωρίς να αποµειώνει την περιβαλλοντικής τους 
αξία.   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6. Οδηγός αναγνώρισης βασικών ειδών 

Το παρόν και τελευταίο κεφάλαιο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα κυριότερα είδη που απαρτίζουν 
τους ορεινούς, παραδοσιακούς οπωρώνες, να περιγραφθούν τα βασικά οικολογικά και 
καλλιεργητικά τους χαρακτηριστικά και να εξειδικευθούν τα προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα ανά 
είδος. Τα στοιχεί για την περιγραφή των ειδών προέρχονται από τις βιβλιογραφικές πηγές Brickell 
1989, Λαζαρίδου 2001, Μηνοπούλου 2007, Νάνος 2014, καθώς και από έγκυρες πηγές του 
διαδικτύου. Οι φωτογραφίες από έγκυρες πηγές του διαδικτύου. 

Τα είδη που αναφέρονται είναι τα εξής: 

Δέντρα: 
Γένος Malus 
Μηλιά Malus domestica 
Malus dasyphylla  
Malus sylvestris 
Γένος Pyrus 
Αχλαδιά Pyrus communis 
Αγριαχλαδιά Pyrus pyraster 
Γκορτσιά Pyrus amigdaloformis 
Γένος Prunus 
Αγριοκερασιά Prunus avium  
Βυσσινιά Prunus cerasus 
Κοροµηλιά Prunus divaricata 
Δαµασκηνιά Prunus domestica 
Αγριοκοροµηλιά Prunus cerasifera 
Αµυγδαλιά Prunus dulcis 
Prunus spinosa 
Prunus fruticosa 
Άλλα σηµαντικά είδη 
Καστανιά Castanea sativa 
Κυδωνιά Cydonia oblonga 
Καρυδιά Juglans regia 

Θάµνοι 
Αµπέλι Vitis vinifera 
Φουντουκιά (λεπτοκαρυά) Corylus avellana 
Άγρια λεπτοκαρυά Corylus colurna 
Κρανιά  Cornus Sanguine  
Κράταιγος Crataegus monogyma 
Kουφοξυλιά Γένος Sambucus 
Sambucus nigra,  
Sambucus racemosa,  
Sambucus ebulus 
Βάτος Γένος Rubus:  
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Rubus  idaeus,  
Rubus canescens,  
Rubus ulmifolius,  
Rubus hirtus,  
Rubus caesius,  
Rubus Sanctus 
Μουριά Γένους Malus  
Malus sylvestris,  
Malus dasyphylla 
Σορβιά Γένους Sorbus  
Sorbus aucuparia,  
Sorbus domestica,  
Sorbus torminalis 
Τριανταφυλλιά Γένους Rosa  
Rosa camina,  
Rosa arvensis,  
Rosa gallica,  
Rosa pimpinellifoli,  
Rosa agrestis,  
Rosa pulverulenta,  
Rosa heckeliana 
 

Μηλιές γένους Malus 

Μηλιά (Malus domestica) 

Βοτανική ταξινόµηση: Η µηλιά ανήκει στην 
οικογένεια Rosaceae και την υποοικογένεια Pomoideae. 
Η καλλιεργούµενη µηλιά (Malus domestica Borkh), 
καθώς αναφέρεται, προήλθε από το Mallus pumilla 
Mill., αλλά στην εξέλιξη της, καθώς παραδέχονται 
σήµερα, συνέβαλαν το Mallus sylvestris Mill., καθώς 
και πολλά άλλα είδη.  

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Η µηλιά είναι δέντρο 
φυλλοβόλο, µεγάλου µεγέθους, πλαγιόκλαδο ή 
ορθόκλαδο και µακρόβιο. Το ριζικό σύστηµα της 
µηλιάς αποτελείται από πολλές πλάγιες ρίζες και 
καταλαµβάνει έκταση διπλάσια από εκείνη που 
καταλαµβάνει η προβολή της κόµης του δέντρου. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό του ριζικού συστήµατος βρίσκεται 
στα επιφανειακά 50 εκ. του εδάφους αλλά η ρίζα µπορεί 
να φθάσει σε βάθος 3 µ. ή και περισσότερο. Τα φύλλα 
είναι απλά, κατ’ εναλλαγή, ωοειδή, οδοντωτά, βραχύµισχα, µε την κάτω επιφάνεια χνουδωτή. Το 
µέγεθος και το πάχος των φύλλων επηρεάζονται από την ποικιλία, τις καλλιεργητικές συνθήκες, το 
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χρόνο εµφάνισής τους και τη ζωηρότητα του δέντρου. Κάθε άνθος αποτελείται από 5 σέπαλα, 5 
πέταλα, 20 στήµονες που φέρουν κίτρινους ανθήρες και 1 ύπερο ο οποίος αποτελείται από την 
ωοθήκη και 5 στύλους συµφυείς στη βάση τους. Το άνθος της µηλιάς είναι εντοµόφιλο. Σε µερικές 
ποικιλίες επειδή οι στήµονες είναι µακρύτεροι από τους στύλους οι µέλισσες µπορούν να συλλέγουν 
γύρη χωρίς να επικονιάζουν τα στίγµατα. 

Διάρκεια ζωής: Η µηλιά εισέρχεται σε αξιόλογη καρποφορία από το 5ο έως το 8ο χρόνο της ηλικίας 
της, ανάλογα µε την ποικιλία και το υποκείµενο. Αυξάνει την παραγωγή µέχρι τα 10-12 έτη, Τη 
διατηρεί σταθερή µέχρι τα 50 και παραµένει φθίνουσα αλλά παραγωγική µέχρι τα 60. Ζει περίπου 
80 χρόνια.   

Ανθοφορία/καρποφορία: Ανθίζει Μάρτιο µε Απρίλιο. Ανάλογα µε την ποικιλία, οι καρποί 
ωριµάζουν Ιούλιο – Σεπτέµβριο. Η απόδοση εξαρτάται από την ποικιλία και από άλλους 
παράγοντες, όπως το κλάδεµα.  

Οικότοπος: Η µηλιά είναι δέντρο κυρίως των ψυχρών και υγρών περιοχών, µέχρι υψόµετρο 1500 µ. 
Απαιτεί δροσερό καλοκαίρι (µέγιστη θερµοκρασία 29οC) και αντέχει στις χαµηλές θερµοκρασίες 
µέχρι -40 C. Οι χαµηλές θερµοκρασίες είναι απαραίτητες για τη διακοπή του λήθαργου των 
οφθαλµών της και το δροσερό καλοκαίρι για παραγωγή µήλων υψηλής ποιότητας. Η µηλιά προτιµά 
εδάφη γόνιµα, βαθειά, καλά αποστραγγιζόµενα και επαρκώς εφοδιασµένα µε ασβέστιο. 

Πολλαπλασιασµός: Η µηλιά πολλαπλασιάζεται είτε εγγενώς µε σπόρο είτε αγενώς µε µοσχεύµατα, 
καταβολάδες, παραφυάδες και εµβολιασµό. Ο συνηθέστερος τρόπος πολλαπλασιασµού της µηλιάς 
είναι µε εµβολιασµό της επιθυµητής ποικιλίας πάνω σε υποκείµενα, που µπορεί να είναι σπορόφυτα 
(Φιρίκι) ή κλώνοι. Τα σπορόφυτα στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από την ποικιλία “Φιρίκι”. Τα 
µειονεκτήµατα των σποροφύτων είναι το ότι αργούν να µπουν στην καρποφορία (10 – 12 χρόνια), η 
µεγάλη ανοµοιοµορφία στο γενετικό υλικό, το γεγονός ότι ζουν πολλά χρόνια (60 – 80) και το 
υψηλό κόστος παραγωγής. Το κυριότερο όµως µειονέκτηµα είναι ότι δίνουν δέντρα ζωηρής 
ανάπτυξης που δεν επιτρέπουν την εντατικοποίηση της καλλιέργειας. Τα πλεονεκτήµατα των 
σποροφύτων είναι το ισχυρό ριζικό σύστηµα, η καλά προσαρµογή στο περιβάλλον και η αντοχή στις 
ασθένειες, στους εχθρούς, στην εδαφική υγρασία και στη ξηρασία.  

Προϊόντα: Η µηλιά είναι το πιο διαδεδοµένο οπωροφόρο παγκοσµίως. Σήµερα µηλεώνες 
βρίσκονται ακόµη και στη Σιβηρία και στη Β. Κίνα όπου η θερµοκρασία το χειµώνα κατέρχεται 
στους -40 C. Η µηλιά σήµερα αντιπροσωπεύει το 50% των φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων.  

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα: Το φυσικό σχήµα του δέντρου είναι συνήθως σφαιρικό επειδή η κυριαρχία της κορυφής 
δεν είναι τόσο έντονη. Τα σχήµατα στα οποία µπορεί να διαµορφωθεί και προτείνονται είναι τα εξής: 
κύπελλο µε 5-7 βραχίονες, κυπελλοπυραµίδα.   

Συγκοµιδή: Τα µήλα ανήκουν στην κατηγορία των κλιµακτηρικών καρπών, δηλαδή έχουν απότοµη 
αύξηση της αναπνοής και της παραγωγής αιθυλενίου κατά την ωρίµανσή τους. Εποµένως θα πρέπει 
να συγκοµισθούν στο κατάλληλο στάδιο συλλεκτικής ωριµότητας. Ο καρπός ωριµάζει αφού 
περάσουν ορισµένες ηµέρες από την πλήρη άνθηση και αυτό είναι χαρακτηριστικό της κάθε 
ποικιλίας. Αυτή η περίοδος ονοµάζεται καρπική περίοδος. Υπάρχουν ποικιλίες πρώιµες µε καρπική 
περίοδο 100 – 120 ηµέρες, ποικιλίες κανονικές µε καρπική περίοδο 140 – 150 ηµέρες και ποικιλίες 
όψιµες µε καρπική περίοδο 180 – 200 ηµέρες. Το πότε θα συγκοµισθεί ο καρπός είναι µεγάλης 
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σηµασίας παράγοντας για την ποιότητα και την καλή συντήρηση του καρπού. Υπάρχει µία περίοδος 
5 – 20 ηµέρες κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να συγκοµισθούν οι καρποί. Η διάρκεια της 
περιόδου αυτής εξαρτάται από την ποικιλία και από τις καιρικές συνθήκες. Τα µήλα ωριµάζουν 
αρκετό καιρό µετά τη συγκοµιδή τους. Οι καρποί πρέπει να συγκοµίζονται σε ορισµένο στάδιο 
ανάπτυξής τους, που λέγεται στάδιο ωρίµανσης προς συγκοµιδή και επιτρέπει την κανονική εξέλιξη 
της ωρίµανσης των καρπών προς κατανάλωση µετά τη συγκοµιδή τους. Συγκοµιδή νωρίτερα από 
την κανονική εποχή έχει ως αποτέλεσµα τη χαµηλή ποιότητα, τη συρρίκνωση του καρπού και την 
εµφάνιση επιφανειακού εγκαύµατος (scald). Συγκοµιδή αργότερα του κανονικού συνεπάγεται 
µειωµένη αντοχή του καρπού στους µικροοργανισµούς, γρήγορη αλλοίωση της ποιότητας 
(αλεύρωµα) των καρπών, εµφάνιση υάλωσης και εσωτερικό καφέτιασµα. Και στις δύο περιπτώσεις 
οι καρποί δεν πρέπει να µείνουν στο ψυγείο επί µακρό χρονικό διάστηµα. Για τους παραπάνω 
λόγους θα πρέπει να εφαρµόζονται σχολαστικά τα κριτήρια ωρίµανσης κατά τη συγκοµιδή.  

Φύτευση: Φυτευτικός σύνδεσµος 7-9x7-9 µ. Οι περισσότερες ποικιλίες είναι αυτόστειρες και για 
αυτό πρέπει να προβλεφθεί και ένας επικονιαστής ανά 3-4 δέντρα. Η σταυρεπικονίαση, ακόµα και 
εκεί που δεν είναι απολύτως απαραίτηση, αυξάνει την παραγωγή. Η φύτευση περισσότερων από δύο 
ποικιλιών µε κατάλληλο συνδυασµό συνίσταται.  

Στους οπωρώνες απαντώνται επίσης τα είδη άγριας µηλιάς Malus dasyphylla και Malus sylvestris 
(βλ. εικόνες). 

      

Αχλαδιές γένους Pyrus 

Aχλαδιά (Pyrus communis) 

Βοτανική ταξινόµηση: Η αχλαδιά ανήκει στην οικογένεια των Rosaceae και στην υποοικογένεια 
Pomoidae. Το γένος Pyrus περιλαµβάνει περισσότερα από 20 είδη, που όλα κατάγονται από την 
Ευρώπη και την Ασία. Πολλά από τα είδη αυτά µοιάζουν και η διάκρισή τους είναι συνήθως 
δύσκολη, ενώ εύκολα υβριδίζουν µεταξύ τους.  

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Η αχλαδιά είναι δέντρο φυλλοβόλο, µακρόβιο, µικρού ως µεγάλου 
µεγέθους (ανάλογα µε το υποκείµενο που χρησιµοποιείται). Με το κλάδεµα η αχλαδιά περιορίζεται 
συνήθως στα 5-6µ. ύψος και στα 3-4µ. διάµετρο. Τα φύλλα είναι απλά, κατ’ εναλλαγή, ωοειδή ή 
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καρδιόσχηµα, οδοντωτά, στιλπνά και µακρόµισχα. 
Ο µίσχος των φύλλων στη βάση του φέρει δύο µικρά 
παράφυλλα. Τα άνθη είναι λευκά, σπανιότερα δε 
ρόδινα. Παράγονται πριν ή συγχρόνως µε τα φύλλα 
από µικτούς οφθαλµούς κατά σκιαδόµορφους 
κορύµβους. Κάθε άνθος αποτελείται από 5 πέταλα, 5 
σέπαλα και 20 – 30 στήµονες που φέρουν κόκκινους 
ανθήρες. 

Διάρκεια ζωής: Ζει αρκετά, τουλάχιστον για 30 
χρόνια. Καρποφορεί στο 4ο- 5ο έτος, αναλόγως τη 
ζωηρότητα του δέντρου και την ποικιλία της 
αχλαδιάς.  

Ανθοφορία/καρποφορία: Ανθίζει Απρίλιο µε Μάιο, 
πριν βγουν τα λαµπερά, πριονωτά, σε σχήµα καρδιάς 
φύλλα ή ταυτόχρονα µε αυτά. Η ανθοφορία διαρκεί 
πάνω από 20 ηµέρες. Τα λευκορόδινα λουλούδια της 
χρωµατίζουν έντονα το γκρίζο και άχρωµο ακόµα για την εποχή τοπίο του κήπου µας. Το νέκταρ των 
ανθέων της αχλαδιάς είναι φτωχό σε σάκχαρα και έτσι οι µέλισσες δεν τα επισκέπτονται αν 
υπάρχουν άλλα είδη ανθισµένα. Οι πολλές ποικιλίες της διαφέρουν σηµαντικά στο χρόνο ωρίµανσης 
των αχλαδιών, από Ιούνιο οι πρώιµες και ως τέλη Σεπτέµβρη-Οκτώβριο οι όψιµες/ φθινοπωρινές. 

Ικανοποιητικά παραγωγή δίνει η καρπόδεση του 8 – 
10% των ανθέων. Επειδή οι περισσότερες ποικιλίες 
αχλαδιάς είναι αυτόστειρες, εάν οι καιρικές συνθήκες 
δεν είναι ευνοϊκές για την πτήση των µελισσών 
υπάρχει κίνδυνος µειωµένης παραγωγής.  

Οικότοπος: Η αχλαδιά καλλιεργείται από τα πεδινά 
ως το υψόµετρο των 1.000 µ. Οι περισσότερες 
π ο ι κ ι λ ί ε ς ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς α χ λ α δ ι ά ς ε ί ν α ι 
προσαρµοσµένες σε περιοχές όπου οι µέσες ετήσιες 
ελάχιστες θερµοκρασίες κυµαίνονται από -29ο έως 
-7ο C. Χρειάζεται, αναλόγως την ποικιλία, από 800 
ως 1.200 ώρες θερµοκρασίας κάτω από 7οC για να 
ξυπνήσει από το χειµερινό λήθαργο. Επίσης, 
αποφεύγουµε την καλλιέργειά της όπου είναι συχνοί 

οι όψιµοι παγετοί, λόγω της πρώιµης, ανοιξιάτικης ανθοφορίας της. Η αχλαδιά αποδίδει καλύτερα 
σε βαθιά εδάφη, αµµοπηλώδη ή πηλοαµµώδη, που δεν έχουν περίσσεια ασβεστίου και είναι καλά 
στραγγιζόµενα, ενώ δεν ευδοκιµεί σε πολύ αλκαλικά εδάφη (ρΗ 7,5). 

Πολλαπλασιασµός: Τα καλλιεργούµενα δέντρα αχλαδιάς συνήθως αποτελούνται από το εµβόλιο 
δηλαδή το υπέργειο τµήµα που δίνει τους καρπούς και το οποίο είναι εµβολιασµένο σε ένα 
υποκείµενο. Το υποκείµενο προέρχεται από σπόρο ή από αγενή πολλαπλασιασµό. Σε µερικές 
περιπτώσεις καλλιεργούνται αυτόρριζες ποικιλίες. Τα αυτόρριζα φυτά προέρχονται είτε από 
µοσχεύµατα είτε από µικροπολλαπλασιασµό. Σε περιοχές που οι περιβαλλοντικές συνθήκες το 
επιτρέπουν και υπάρχει διαθέσιµο νερό άρδευσης, πολλοί παραγωγοί της αχλαδιάς χρησιµοποιούν 
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κλωνικά υποκείµενα κυδωνιάς. Τα πλεονεκτήµατα αυτών των υποκειµένων είναι ότι δίνουν 
νανίζοντα δέντρα που εισέρχονται νωρίς στην παραγωγή, είναι παραγωγικά και η ποιότητα των 
καρπών είναι υψηλή. 

Προϊόντα: Τα αχλάδια καταναλώνονται νωπά, ως κοµπόστες, µαρµελάδες, χυµοί, χρησιµοποιούνται 
ευρέως στη ζαχαροπλαστική ενώ φτιάχνεται και λικέρ από αυτά. Παλαιότερα, το ξύλο της αχλαδιάς 
χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή επίπλων και µουσικών οργάνων.  

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα: Η φυσική τάση του δέντρου είναι προς πυραµίδα. Μπορούν να χρησιµοποιούνται όµως 
και άλλα σχήµατα. Στην περίπτωσή µας, προτείνεται πυραµίδα και κύπελλο για τα νεαρά δέντρα. 
Στα ηλικιωµένα δέντρα όπου υπάρχει µεγάλη βλαστική ανάπτυξη δεν µπορεί να γίνει πολύ αυστηρό 
κλάδεµα γιατί µπορεί να προκύψει ανεξέλεγκτη βλαστική ανάπτυξη. Προτείνεται λοιπόν να 
αποκοπεί η κορυφή, να καθαριστούν τα άρρωστα και ξηρά κλαδιά και να γίνει µικρή αραίωση, ώστε 
να προκύψει κυπελλοπυραµία. Στην όλη διαδικασία πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα οριζόντια 
κλαδιά είναι καρποφόρα και τα κάθετα άκαρπα. Στις καλλιεργηµένες αχλαδιές προτείνεται επίσης 
αραίωµα καρπών.  

Συγκοµιδή: Τα ευρωπαϊκά αχλάδια για να επιτύχουν την υψηλότερη ποιότητα πρέπει να 
συγκοµιστούν όταν είναι ώριµα. Αν επιλεγούν προς συγκοµιδή όταν είναι πάρα πολύ 
ανώριµα,ζαρώνουν στην αποθήκευση, στερούνται τη γλυκύτητα και τη γεύση και είναι ευαίσθητοι 
στο ζεµάτισµα που είναι µία αναταραχή που εµφανίζει σαν σύµπτωµα ένα επιφανειακό 
αποχρωµατισµό των καρπών. Αν πάλι οι καρποί συγκοµιστούν πολύ ώριµοι θα έχουν µικρή 
αποθηκευτικοί ζωή στο ράφι και µπορεί να υποστούν εγκαύµατα. Η συγκοµιδή των αχλαδιών 
γίνεται µε το χέρι. Αµέσως µετά οι καρποί τοποθετούνται σε κιβώτια, µικρής χωρητικότητας. Κατά 
τη συλλογή των καρπών πρέπει να ληφθεί πρόνοια να αποφευχθούν οι µωλωπισµοί, οι 
τραυµατισµοί από τους ποδίσκους και ο αποχρωµατισµός λόγω προστριβών. Η γρήγορη 
αποµάκρυνση της θερµοκρασίας των καρπών κατά τη συλλογή και η κατάλληλη ψύξη των 
συγκοµιζόµενων καρπών είναι ενέργειες αναγκαίες, όταν επιδιώκεται µεγαλύτερη διάρκεια 
συντήρησης των καρπών. Κάθε καθυστέρηση ψύξης των καρπών αυξάνει την απώλεια υγρασίας και 
την υποβάθµιση της ποιότητας κατά τη συντήρηση.  

Φύτευση: Φυτευτικός σύνδεσµος 8-10x8-10 µ. Οι ποικιλίες που συναντώνται µπορεί να είναι 
µερικώς ή πλήρως αυτόστειρες ή αυτογόνιµες. Η φύτευση περισσότερων από δύο ποικιλιών µε 
κατάλληλο συνδυασµό συνίσταται.  

Αγριαχλαδιά (Pyrus pyraster)  

Βοτανική ταξινόµηση: Βλ. παραπάνω για την αχλαδιά P. communis. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Παρόµοιο µε την αχλαδιά. Απαντάται σε ύψος 3–4 µ. ως θάµνος 
µεσαίου µεγέθους και 15–20 µ. ως δέντρο.  

Διάρκεια ζωής: Φαίνεται ότι ζει περισσότερο από την κανονική αχλαδιά, φτάνοντας τα 100-150 
χρόνια. 

Ανθοφορία/καρποφορία: Όπως και η αχλαδιά, ανθίζει Απρίλιο-Μάιο. Τα φρούτα που παράγονται 
είναι µικρά (1–4 cm διάµετρο) και ωριµάζουν στα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του 
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φθινοπώρου. Είναι σχετικά σκληρά και στυφά, αλλά 
όταν είναι ώριµα είναι βρώσιµα και νόστιµα.  

Οικότοπος: Έχει ακόµα λιγότερες απαιτήσεις από την 
αχλαδιά και απαντάται σε πολλούς οικότοπους, από τα 
0–1.400 µ. υψόµετρο.  

Πολλαπλασιασµός: Βλ. παραπάνω για την αχλαδιά P. 
communis. 

Καλλιέργεια στην Ελλάδα: Άγνωστη κατάσταση.  

Καλλιεργητικές πρακτικές Βλ. παραπάνω για την 
αχλαδιά P. communis. 

Γκορτσιά (Pyrus amigdaloformis)  

Βοτανική ταξινόµηση: Βλ. παραπάνω για την αχλαδιά 
P. communis. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Είναι µικρότερο σε µέγεθος 
από τα παραπάνω είδη, φτάνοντας ως δέντρο τα 3-10 µ.  

Ανθοφορία/καρποφορία: Όπως και παραπάνω, άνθιση Μάρτιο-Απρίλιο. Οι καρποί ωριµάζουν τον 
Οκτώβριο. Είναι µικροί, µε πικρή και στυφή γεύση, αλλά τρώγονται.  

Οικότοπος: Αναπτύσσεται µέχρι 1000 µ. υψόµετρο, χωρίς πολλές απαιτήσεις σε έδαφος.  

Πολλαπλασιασµός: Γίνεται µε σπορόφυτα, όπως η αχλαδιά. Η σπόροι εξάγονται όταν 
υπερωριµάσουν οι καρποί.  

Κλάδεµα: Προτείνονται µόνο αραιώσεις της κόµης.  

Συνώνυµα: Pyrus nivalis Lindl., Pyrus parviflora Desf. 

Κερασιές, βυσσινιές, δαµασκηνιές, κοροµηλιές και αµυγδαλιές γένους Prunus 

Κερασιά ή Αγριοκερασιά (Prunus avium) 

Βοτανική ταξινόµηση: Η κερασιά ανήκει στο γένος Prunus, ένα µεγάλο γένος οπωροφόρων 
δέντρων που περιλαµβάνει δέντρα όπως η κερασιά, η δαµασκηνιά, η αµυγδαλιά, η ροδακινιά κα. 
Ανήκει στην οικογένεια των Rosaceae και στην υποοικογένεια  Amygdaloideae. Το γένος Prunus 
περιλαµβάνει περισσότερα από 20 είδη, που όλα κατάγονται από την Ευρώπη και την Ασία. Πολλά 
από τα είδη αυτά µοιάζουν και η διάκρισή τους είναι συνήθως δύσκολη, ενώ εύκολα υβριδίζουν 
µεταξύ τους. Όλες οι καλλιεργούµενες ποικιλίες της κερασιάς προέρχονται από την αγριοκερασιά, 
που χρησιµοποιείται για τον πολλαπλασιασµό της και σήµερα µέσω εµβολιασµού. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Είναι φυλλοβόλο δέντρο µεγάλου µεγέθους, αφού φτάνει τα 15–32 µ. 
ύψος. Είναι δέντρο ανθεκτικό στις χαµηλές θερµοκρασίες, µακράς περιόδου λήθαργου και όψιµης 
άνθισης. 
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Διάρκεια ζωής: Η κερασιά ζει περίπου 70 χρόνια. 
Αρχίζει την καρποφορία το 5ο – 6ο έτος, την αυξάνει 
µέχρι το 25ο, τη διατηρεί σταθερή µέχρι το 50ο και 
παράµενει αλλά φθίνουσα ως το 60ο.  

Ανθοφορία/καρποφορία: Ανθοφορεί το Μάιο και οι 
καρποί ωριµάζουν τον Ιούνιο.  

Οικότοπος: Η κερασιά ευδοκιµεί µέχρι ύψους 1200 µ.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζονται κυρίως µε 
σπόρο και εµβολιασµό και σπανιότερα µε καταβολάδες 
και µοσχεύµατα ριζών . Οι εµβολιασµοί που 
χρησιµοποιούνται είναι ο ενοφθαλµισµός µε κοιµώµενο 
και ο υπόφλοιος εγκεντρισµός.  

Προϊόντα: Η κερασιά καλλιεργείται για το νόστιµο 
καρπό της, το κεράσι, ενώ υπάρχουν και ποικιλίες που 
κα λ λ ι ε ρ γ ο ύ ν τ α ι ως κα λ λωπ ι σ τ ι κά δ έ ν τ ρ α . 
Χρησιµοποιείται όµως και το ξύλο της, που είναι 
ανθεκτικό στην υγρασία, στην κατασκευή επίπλων αλλά 
και µουσικών οργάνων και ηχείων, καθώς δίνει καλύτερη ακουστική.  

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα: Σε ελεύθερη ανάπτυξη το δέντρο παίρνει σφαιρικό ή ωοειδές σχήµα. Τα σχήµατα που 
µπορούµε να δώσουµε στο δέντρο είναι: ελεύθερο κύπελλο, κυπελλοπυραµίδα, ελεύθερο σφαιρικό 
σχήµα. Τα ηλικιωµένα δέντρα µπορούν να ανανεωθούν µε έντονο κλάδεµα.  

Φύτευση: Φυτευτικός σύνδεσµος 8-10x8-10 µ. Η κερασιά είναι πλήρως αυτόστειρο είδος και 
πολλές ποικιλίες της είναι και σταυτοασύµβίβαστες. Η κερασιά είναι επικονιαστής της βυσσινιάς, το 
αντίθετο όµως δεν γίνεται πάντοτε. Σε οπωρώνες που έχουν εγκατασταθεί και παρουσιάζουν 
ακαρπία λόγω ανεπαρκούς σταυρογονιµοποίησης συνίσταται: 1) φύτευση δέντρων επικονιαστών σε 
τυχόν υπάρχοντα κενά. 2) Ο εµβολιασµός ορισµένων κλαδιών µε ποικιλία επικονιαστή.   

Βυσσινιά (Prunus cerasus) 

Βοτανική ταξινόµηση: Βλ. παραπάνω για το γένος Prunus. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Είναι φυλλοβόλο δέντρο µεγάλου µεγέθους, αφού φτάνει τα 15–32 µ. 
ύψος. Είναι δέντρο ανθεκτικό στις χαµηλές θερµοκρασίες, µακράς περιόδου λήθαργου και όψιµης 
άνθισης. 

Διάρκεια ζωής: Η διάρκεια ζωής και καρποφορίας της είναι αντίστοιχη αλλά λίγο µικρότερη από 
της κερασιάς.   

Ανθοφορία/καρποφορία: Ανθοφορεί το Μάιο και οι καρποί ωριµάζουν από τέλη Ιουνίου ως Ιούλιο.  
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Οικότοπος: Η βυσσινιά έχει µεγαλύτερη αντοχή στο ψύχος από ότι η Κερασιά. Επίσης ανέχεται 

καλύτερα τις υψηλές θερµοκρασίες.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζονται κυρίως µε 
σπόρο και εµβολιασµό και σπανιότερα µε 
καταβολάδες και µοσχεύµατα ριζών . Οι 
εµβολιασµοί που χρησιµοποιούνται είναι ο 
ενοφθαλµισµός µε κοιµώµενο και ο υπόφλοιος 
εγκεντρισµός.  

Προϊόντα: Οι καρποί της είναι πιο οξείς από της 
κερασιάς, αλλά έχουν µεγαλύτερη θρεπτική και 
φαρµακευτική σηµασίας.  

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα: Σε ελεύθερη ανάπτυξη το δέντρο παίρνει σφαιρικό ή ωοειδές σχήµα. Τα σχήµατα που 
µπορούµε να δώσουµε στο δέντρο είναι: ελεύθερο κύπελλο, κυπελλοπυραµίδα, ελεύθερο σφαιρικό 
σχήµα. Τα ηλικιωµένα δέντρα µπορούν να ανανεωθούν µε έντονο κλάδεµα.  

Φύτευση: Φυτευτικός σύνδεσµος 8-10x8-10 µ. Η βυσσινιά µερικώς αυτογόνιµο είδος. Η κερασιά 
είναι επικονιαστής της βυσσινιάς, το αντίθετο όµως δεν γίνεται πάντοτε, λόγω της µικρής βλαστικής 
ικανότητας της γύρης της βυσσινιάς. Σε οπωρώνες που έχουν εγκατασταθεί και παρουσιάζουν 
ακαρπία λόγω ανεπαρκούς σταυρογονιµοποίησης συνίσταται: 1) φύτευση δέντρων επικονιαστών σε 
τυχόν υπάρχοντα κενά. 2) Ο εµβολιασµός ορισµένων κλαδιών µε ποικιλία επικονιαστή.   

Συνώνυµα: Prunus vulgaris 

Τσαπουρνιά (Prunus spinosa) 

Βοτανική ταξινόµηση: Βλ. 
παραπάνω για το γένος 
Prunus. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: 
Η τσαπουρνιά είναι µεγάλος 
φυλλοβόλος θάµνος ή µικρό 
δέντρο. Φτάνει σε ύψος έως 
5 µέτρα. Έχει σκούρο φλοιό 
και πυκνά σκληρά και 
αγκαθωτά κλαδιά. 

Διάρκεια ζωής: Η διάρκεια 
ζωής είναι αντίστοιχη µε της 
κερασιάς. Αποδίδει καρπούς 
πολύ νωρίς, µόλις από τον 
τρίτο χρόνο της ζωής της. 
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Ανθοφορία/καρποφορία: Ανθοφορεί το Μάιο και οι καρποί ωριµάζουν από τέλη Ιουνίου ως Ιούλιο. 
Τα άνθη είναι µικρά, 1,5 εκ. σε διάµετρο, µε λευκό-κρεµώδες χρώµα. Είναι ερµαφρόδιτα και 
γονιµοποιούνται από τις µέλισσες.  

Οικότοπος: Βλ. παραπάνω.   

Πολλαπλασιασµός: Βλ. παραπάνω.   

Προϊόντα: Οι καρποί του, τα τσάπουρνα, είναι σφαιροειδή µε µάυρο, µπλε και µωβ χρώµα. Η 
συγκοµιδή γίνεται από τα µέσα Οκτωβρίου έως τέλη Νοεµβρίου. Η γεύση των τσάπουρνων είναι 
έντονα στυφή και ξινή. 

Η τσαπουρνιά έχει ευρεία χρήση, καθώς χρησιµοποιούνται όλα τα µέρη της: τα φύλλα, τα άνθη, ο 
φλοιός και οι καρποί. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Τα τσάπουρνα έχουν Βιταµίνη C, ανθοκυανίνη 
και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Η κατανάλωση των τσάπουρνων παρέχει προστασία από καρκίνο. Οι 
καρποί χρησιµοποιούνται και αποξηραµένοι. Μπορούν να παρασκευατούν: αφέψηµα από 
αποξηραµένα µέρη του φυτού ή τους καρπούς για την καταπολέµηση της γρίπης, του πυρετού, της 
καρροής και του πονόλαιµου, αφέψηµα από τα αποξηραµένα άνθη (ή και τα αποξηραµένα 
τσάπουρνα) για την καταπολέµηση της διάρροιας, της δυσεντερίας και της γαστρεντερίτιδας, σιρόπι 
από τα τσάπουρνα για την καταπολέµηση της γρίπης, χυµός φρέσκων ή αποξηραµένων τσάπουρνων 
για την αντιµετώπιση ερεθισµών στο στόµα καθώς και προβληµάτων στα ούλα, λικέρ, µαρµελάδα.  

Καλλιεργητικές πρακτικές Βλ. παραπάνω. 

Prunus fruticosa 

Βοτανική ταξινόµηση: Βλ. παραπάνω για το γένος Prunus. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Πρόκειται για θάµνο µεσαίου µεγέθους, που φτάνει τα 1-2 µ. σε ύψος 
και σε πλάτος. Οι ρίζες είναι άφθονες. Ο κορµός είναι σκούρος καφές µε κίτρινα στίγµατα. Τα 
φύλλα είναι  

Διάρκεια ζωής: Η διάρκεια ζωής είναι αντίστοιχη µε της κερασιάς. Αποδίδει καρπούς πολύ νωρίς, 
µόλις από τον τρίτο χρόνο της ζωής της. 

Ανθοφορία/καρποφορία: Τα άνθη είναι µικρά, ερµαφρόδιτα και γονιµοποιούνται από τις µέλισσες. 

Οικότοπος: Προτιµά µάλλον ανοιχτά , 
ηλιόλουστα µέρη, παρά το δασικό υποόροφο. 
Το ιδιαίτερα αναπτυγµένο ριζικό σύστηµα 
βοηθά στη σταθεροποίηση του εδάφους.   

Πολλαπλασιασµός: Βλ. παραπάνω.   

Προϊόντα: Όπως τα τσάπουρνα και τα βύσσινα, 
οι στυφοί καρποί του χρησιµοποιούνται στη 
µαγειρική, σε µαρµελάδες και σάλτσες. Τα άνθη 
του είναι πολύτιµα για τη µελισσοκοµία.  

Καλλιεργητικές πρακτικές Βλ. παραπάνω. 
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Δαµασκηνιά (Prunus domestica) 

Βοτανική ταξινόµηση: Βλ. παραπάνω για το γένος Prunus. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Φυλλοβόλο δέντρο, που φτάνει 
σε ύψος τα 12 µέτρα. Διαθέτει πλούσιο ριζικό σύστηµα αλλά 
επιπόλαιο. 

Διάρκεια ζωής: Η δαµασκηνιά ζει περίπου 40-50 χρόνια. 
Αρχίζει την καρποφορία το 3ο – 4ο έτος, την αυξάνει µέχρι το 
15ο, τη διατηρεί σταθερή µέχρι το 25ο και τη διατηρεί 
φθίνουσα ως το 30ο.  

Ανθοφορία/καρποφορία: Ανθοφορεί Μάρτιο-Απρίλιο και οι 
καρποί ωριµάζουν Σεπτέµβριο-Οκτώβριο.   

Οικότοπος: Η δαµασκηνιά αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
Δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα προσαρµογής στο κλίµα ή στο 
έδαφος και είναι ανθεκτική στο ψύχος, ακόµα και για τα άνθη 
της. Είναι περισσότερο κατάλληλη για βαριά και υγρά εδάφη.   

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζονται εύκολα µε σπόρο, 
παραφυάδες, µοσχεύµατα και εµβολιασµό Προτιµάται ο 
πολλαπλασιασµός µε σπόρο γιατί τα φυτά αναπτύσσουν 

πλούσιο ριζικό σύστηµα και ως εκ τούτου αντέχουν και σε φτωχά εδάφη. Ο εµβολιασµός γίνεται 
συνήθως µε ενοφθαλµισµό, µπορούν όµως να χρησιµοποιηθούν και άλλοι τρόποι εµβολιασµού.  

Προϊόντα: Η δαµασκηνιά καλλιεργείται για τους καρπούς της, που τρώγονται νωποί ή 
αποξηραµένοι. Σα ξηρά δαµάσκηνα προσφέρουν βιταµίνες και µέταλλα που είναι ζωτικής σηµασίας 
για την υγεία και τον µεταβολισµό. Αποτελούν πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών βιταµινών όπως η 
βιταµίνη Α που βοηθά στην όραση και στην υγεία του δέρµατος και η βιταµίνη C που είναι 
απαραίτητη για την ανάπλαση των ιστών. Περιέχουν, επίσης, σηµαντικές ποσότητες µετάλλων και 
ιχνοστοιχείων δηλαδή σίδηρο, χαλκό, κάλιο και σελήνιο. Το µέγιστο της παραγωγής της είναι στα 
25-30 χρόνια και η απόδοση φθάνει τα 60-65 κιλά.   

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα: Τα σχήµατα στα οποία προτείνεται να διαµορφωθεί το δέντρο είναι: ελεύθερο κύπελλο µε 
5 το πολύ βραχίοντες ή κυπελλοπυραµίδα µε 3 βασικούς βραχίονες και 5-6 υποβραχίονες.  

Φύτευση: Φυτευτικός σύνδεσµος 6-8x6-8 µ. Η δαµασκηνιά είναι είδος αυτογόνιµο.   

Κοροµηλιά (Prunus divaricata) 

Βοτανική ταξινόµηση: Βλ. παραπάνω για το γένος Prunus. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Φυλλοβόλο δέντρο, που φτάνει σε ύψος τα 6-15 µέτρα, ή µεγάλος 
θάµνος. Τα φύλλα είναι 4-6 εκ. Διαθέτει πλούσιο ριζικό σύστηµα αλλά επιπόλαιο. 

Διάρκεια ζωής: Η κοροµηλιά ζει περίπου 40-50 χρόνια. Αρχίζει την καρποφορία το 3ο – 4ο έτος, την 
αυξάνει µέχρι το 15ο, τη διατηρεί σταθερή µέχρι το 25ο και τη διατηρεί φθίνουσα ως το 30ο.  
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Ανθοφορία/καρποφορία: Ανθοφορεί νωρίς, από τα πρώτα οπωροφόρα, στα µέσα Φλεβάρη. Οι 
καρποί ωριµάζουν το καλοκαίρι.   

Οικότοπος: Η κοροµηλιά αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες. Δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα 
προσαρµογής στο κλίµα ή στο έδαφος και είναι ανθεκτική στο ψύχος, ακόµα και για τα άνθη της. Σε 
σχέση µε τη δαµασκηνιά, είναι περισσότερο ανθεκτική στο ασβέστιο και την ξηρασία.   

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζονται εύκολα µε σπόρο, παραφυάδες, µοσχεύµατα και 
εµβολιασµό Προτιµάται ο πολλαπλασιασµός µε σπόρο γιατί τα φυτά αναπτύσσουν πλούσιο ριζικό 
σύστηµα και ως εκ τούτου αντέχουν και σε φτωχά εδάφη. Ο εµβολιασµός γίνεται συνήθως µε 
ενοφθαλµισµό, µπορούν όµως να χρησιµοποιηθούν και άλλοι τρόποι εµβολιασµού.  

Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό φυτό και γενικά είναι σκληραγωγηµένο έτσι γίνεται και υποκείµενο 
εµβολιασµού για µεγάλη ποικιλία οπωροφόρων δέντρων. Προτιµά τη µοναξιά και όχι τις συστοιχίες 
δέντρων. 

Προϊόντα: Η κοροµηλιά καλλιεργείται επίσης για τους καρπούς της. Ένα είδος κοροµηλιάς είναι και 
η µπουρνελιά που βγάζει τους πιο νόστιµους, αρωµατικούς και µεγαλύτερους σε µέγεθος καρπούς 
τις µπουρνέλες.  

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα: Τα σχήµατα στα οποία προτείνεται να διαµορφωθεί το δέντρο είναι: ελεύθερο κύπελλο µε 
5 το πολύ βραχίοντες ή κυπελλοπυραµίδα µε 3 βασικούς βραχίονες και 5-6 υποβραχίονες. Εάν 
κοπούν οι παραφυάδες τότε ευνοείται η γρήγορη ανάπτυξη του φυτού αλλά εξασθενίζει κιόλας και 
είναι επικίνδυνο να ξεραθεί. Οι ρίζες της είναι επιπόλαιες και έτσι µπορεί να φυτευτεί και σε ρηχά 
εδάφη, ακόµα και σε γλάστρες. Ο κορµός της βγάζει όταν τραυµατιστεί µία κολλώδη ουσία σαν 
ρετσίνι, χρώµατος κίτρινου ή πορτοκαλιού το οποίο προσελκύει πολλά έντοµα. 

Φύτευση: Φυτευτικός σύνδεσµος 6-8x6-8 µ. Η δαµασκηνιά είναι είδος αυτογόνιµο.   

Καταγράφονται ακόµα τα στενά συγγενικά είδη Prunus cerasifera (αγριοκοροµηλιά) και Prunus 
instititia (τζανεριά). Ανάλογα µε τον τόπο, οι ονοµασίες για τις δαµασκηνιές, αγριοδαµασκηνιές και 
κοροµηλιές συγχέονται µεταξύ τους. 

Αµυγδαλιά (Prunus dulcis) 

Βοτανική ταξινόµηση: Βλ. παραπάνω για το γένος Prunus. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Είναι δένδρο φυλλοβόλο µε ύψος από 4 ώς 12 µέτρα, κορµό διαµέτρου 
µέχρι 30 εκατοστά και φύλλα ελλειψοειδή, λογχοειδή και οδοντωτά. 

Διάρκεια ζωής:  

Ανθοφορία/καρποφορία: Ανθοφορεί νωρίς, από τα πρώτα οπωροφόρα, στα µέσα Φλεβάρη.   

Οικότοπος: Η αµυγδαλιά αναπτύσσεται και καλλιεργείται σε θερµά κλίµατα κυρίως λόγω του ότι 
ανθίζει νωρίς την άνοιξη. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται παγετόπληκτες περιοχές, ακόµα και 
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όταν φυτεύονται οψιµανθείς ποικιλίες. Στις βόρειες 
περιοχές της χώρας, όπου οι όψιµοι ανοιξιάτικοι  
παγετοί αποτελούν τον κανόνα, οι ποικιλίες όψιµης 
άνθησης είναι εκείνες που δίνουν λύση στο 
πρόβληµα και πάλι όµως για µη παγετόπληκτα 
µικροκλίµατα. Οι ευνοϊκοί τύποι εδαφών είναι 
ανάλογοι µε το είδος τού υποκειµένου επάνω στο 
οποίο εµβολιάζεται η Αµυγδαλιά. Γενικά όµως η 
αµυγδαλιά κάνει σχεδόν σε όλα τα είδη εδαφών , 
ακόµη και σε πετρώδη και µε µεγάλη κλίση εδάφη.   

Πολλαπλασιασµός: Προτείνεται ότι ότι επικονιάστριες 
ποικιλίες πρέπει να φυτεύονται έστω διάσπαρτα και 
ακόµα και σε µικρότερο ποσοστό (προτείνεται γενικά 
20-30% επικονιαστές, αλλάτουλάχιστον να φυτεύονται 
10-15% επικονιαστές) και να φέρνουµε µελίσσια στον 
αµυγδαλεώνα µε την έναρξη της άνθισης.  

Προϊόντα: Ο καρπός της αµυγδαλιάς, αποξηραίνεται 
στον ήλιο, στη συνέχεια αποφλοιώνεται, και οδηγείται 
στους σπαστήρες για αποκελύφωση. Η παραγόµενη 
αµυγδαλόψιχα είτε καταναλώνεται ωµή είτε ψηµένη ή 
καραµελωµένη. Μπορεί επίσης να κοπεί σε κύβους ή 
και να λευκανθεί . Το ξύλο της αµυγδαλιάς 
χρησιµοποιείται κυρίως για ξυλολεπτουργικές εργασίες 
και για την παραγωγή στοµίων του µουσικού οργάνου 
Γκάιντα.  

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα: Το δέντρο είναι αρκετά ορθόκλαδο και έχει µια ισχυρή τάση να µεγαλώνει πολύ σε ύψος. 
Χρειάζεται λοιπόν κατά τη διαµόρφωση του σχήµατος στη µικρή ηλικία άνοιγµα των βραχιόνων 
µέχρι να πάρουν κατεύθυνση τουλάχιστον ελαφρώς πλάγια. Αφού οι βραχίονες αποκτήσουν το 
επιθυµητό ύψος πρέπει να αρχίσει το κόψιµο των κορυφών  σε ένα πλάγιο βλαστό. Τα πρώτα χρόνια 
πρέπει να εφαρµόζεται ένα µέτριου βαθµού κλάδεµα, το οποίο γίνεται πιο ισχυρό όσο το δέντρο 
ενηλικιώνεται. Ακλάδευτα δέντρα γερνάνε γρήγορα. Αυστηρά κλαδέµατα δηµιουργούν λαίµαργους. 

Φύτευση:  Κατά τη φύτευση αφαιρούνται οι σπασµένες, τραυµατισµένες ή πολύ µεγάλες ρίζες. 
Απαιτείται προστασία του κορµού των δέντρων από ηλιόκαυµα, ειδικά εάν φυτευτούν αργά, µε 
επάλειψη αυτών µε λευκό  πλαστικό χρώµα ή ασβέστη. Το εµβόλιο τοποθετείται πάντα έξω από το 
έδαφος. Όπου υπάρχει πρόβληµα µε µόνιµους ανέµους, τότε τα δέντρα φυτεύονται µε κλίση προς 
τον άνεµο. Προτείνεται ακόµα σε επίπεδα χωράφια µε βαρύ έδαφος, για την ευκολότερη 
αντιµετώπιση των ζιζανίων, αποµάκρυνση των τρωκτικών και εντόµων και την αποφυγή 
συγκέντρωσης υγρασίας στο λαιµό των δέντρων, η τοποθέτηση αµέσως µετά τη φύτευση ενός 
κουβά άµµου σπαστήρα στο λαιµό του δέντρου. 
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Άλλα είδη δέντρων  

Kαρυδιά (Juglans regia) 

Βοτανική ταξινόµηση: Η καρυδιά ανήκει στην οικογένεια 
των Juglandaceae, µε 20 είδη φυλλοβόλων δέντρων. Οι 
καλλιεργούµενες ποικιλίες στην Ελλάδα προέρχονται όλες 
από την Juglans regia και έχουν προέλθει σχεδόν όλες από 
βελτιωτικά προγράµµατα της Καλιφόρνιας.  

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Η καρυδιά είναι ένα µεγάλο 
φυλλοβόλο δέντρο, που φτάνει σε ύψος τα 35 µέτρα.  Τα 
φύλλα της καρυδιάς είναι µεγάλα, µακριά, σύνθετα. Το κάθε 
φύλλο αποτελείται από 7-9 µικρά φύλλα, µε ωοειδές σχήµα. 
Τα άνθη της είναι αφανή χωρίς πέταλα και τα αρσενικά 
σχηµατίζουν ταξιανθίες. Ο κορµός της είναι παχύς και η 
διάµετρος του φτάνει τα 2,5 µέτρα. 

Διάρκεια ζωής: Είναι µακρόβιο φυτό, που µπορεί να 
ξεπεράσει την ηλικία των 250 ετών.  

Ανθοφορία/καρποφορία: Ο χρόνος άνθισης εξαρτάται από 
την ποικιλία και κυµαίνεται από Μάρτιο ως Απρίλιο. Συνήθως κατά τον 5ο χρόνο τα δέντρα 
εισέρχονται σε παραγωγή. Μια µέση παραγωγή ανά δέντρο είναι περίπου 37 κιλά ανά δέντρο µε τα 
ώριµα δέντρα να έχουν πιθανότητα να ξεπεράσουν τα 180 κιλά 

Οικότοπος: Η Καρυδιά δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα προσαρµογής και καλλιεργείται σε διάφορους 
τύπους κλιµάτων και περιβάλλοντος. Έτσι καλλιεργείται παντού, όπου δεν υπάρχουν συχνές και 
παρατεταµένες παγωνιές. Προσαρµόζεται όµως καλύτερα σε ζεστούς τόπους και δεν την ενοχλούν 
τόσο οι άνεµοι. Σε τόπους ζεστούς τη συναντούµε και σε υψόµετρο µέχρι 800 µέτρα, αλλά σε 
τόπους όχι τόσο ζεστούς και στα 600 µ. ύψος. Καλλιεργείται κάτω από µεγάλη ποικιλία κλιµατικών 
συνθηκών, αποδίδει όµως σε περιοχές µε δροσερό και υγρό κλίµα. Για να αποκτήσουν οι καρποί της 
καλό µέγεθος η περίοδος βλαστήσεώς της το καλοκαίρι πρέπει να είναι µεγάλη. Πολύ υψηλές όµως 
θερµοκρασίες -πάνω από 38°C- είναι δυνατό να προκαλέσουν εγκαύµατα στους καρπούς. Επειδή το 
φθινόπωρο η ξυλοποίηση των βλαστών γίνεται αργά, παθαίνει ζηµιές από πρώιµους παγετούς το 
χειµώνα. Ζηµιές από παγετούς παθαίνει και την άνοιξη, γι'αυτό δεν πρέπει να φυτεύεται σε 
παγετόπληκτες περιοχές. Ορισµένες ποικιλίες έχουν µεγάλες απαιτήσεις σε χαµηλές θερµοκρασίες 
το χειµώνα για να διακοπεί ο λήθαργός τους. Σε περιοχές που ο χειµώνας είναι ζεστός τα δέντρα 
καθυστερούν να βλαστήσουν την άνοιξη.  

Πολλαπλασιασµός: Στην Ελλάδα γίνεται εµβολιασµός πλακίτης το Μάιο σε σπορόφυτο ηλικίας 
ενός έτους µε εµβολιοφόρους που παρέµειναν στο ψυγείο από το Μάρτιο. Αλλιώς επιτραπέζιος 
αγγλικός εγκεντρισµός µε θέρµανση του σηµείου εµβολιασµού (µελετάται στην Ελλάδα). 
Δοκιµάζουν και όρθιο Ταφ το Σεπτέµβριο. Υποκείµενο στην Ελλάδα η J. regia. Για τον 
πολλαπλασιασµό µε σπόρο διαλέγονται καλής ποιότητας καρύδια που αντιπροσωπεύουν διαλεχτές 
ποικιλίες. Το καλό καρύδι διακρίνεται από το κανονικό σχήµα και χρώµα του, αλλά και από το 
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βάρος του. Οµοίως για την εκλογή του σπόρου για φύτεµα πρέπει να είναι γνωστός ο χρόνος που 
έχει συγκοµισθεί. 

Προϊόντα: Τα καρύδια, όταν ωριµάσουν, τινάζονται από το δέντρο µε ράβδισµα και µαζεύονται από 
το έδαφος πριν µαυρίσουν. Στη συνέχεια ξεφλουδίζονται και ξεραίνονται σε ειδικά ξηραντήρια. Το 
εσωτερικό του καρυδιού, η καρυδόψιχα, αποτελείται από δύο µεγάλες κοτυληδόνες οι οποίες 
περιβάλλονται από ένα λεπτό σπερµατικό περίβληµα. Η καρυδόψιχα τρώγεται σκέτη σαν ξηρός 
καρπός, χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική, στη µαγειρική και τρώγεται µε µέλι. Το χλωρό καρύδι 
γίνεται νόστιµο γλυκό του κουταλιού. Το ξύλο της καρυδιάς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και δεν 
εµφανίζει ρωγµές. Είναι συµπαγές µε εξαιρετική ελαστικότητα και χρησιµοποιείται στην κατασκευή 
επίπλων πολύ καλής ποιότητας. Επειδή κατεργάζεται εύκολα χρησιµοποιείται και στην 
ξυλογλυπτική. 

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα:  Όσο αφορά τα νέα δενδρύλλια, προτείνεται η διαµόρφωση σε κεντρικό άξονα. Η 
διαµόρφωση αυτή επιτυγχάνεται ως εξής: ξεκινάµε µε ζωηρά δενδρύλλια. Καρατόµηση του 
δενδρυλλίου σε 2 µάτια στο εµβόλιο. Αφήνουµε τον καλύτερο βλαστό να αναπτυχθεί την πρώτη 
χρονιά να πάρουµε τον κεντρικό άξονα έως τουλάχιστον 150 εκατοστά. Αφαιρούµε τυχόν άλλους 
βλαστούς. Το χειµώνα και τους επόµενους χειµώνες αφαιρούµε τους οφθαλµούς που έχουν λαιµό 
και τους µεγαλύτερους οφθαλµούς σε κάθε γόνατο αφήνοντας το µικρότερο οφθαλµό στο γόνατο 
που είναι ο καλύτερος για δηµιουργία βραχίονα. Επιλέγουµε τα επόµενα χρόνια >12 βραχίονες καθ’ 
ύψος µε τον κατώτερο να ξεκινά στα 100-120 εκατοστά από το έδαφος. Βοηθάµε τους βραχίονες να 
αναπτυχθούν µε κορυφολογήµατα και αφαιρέσεις τυχόν ανταγωνιστών (τυχόν κατακόρυφους που 
φύονται επάνω τους και τυχόν κρεµοκλαδείς πλάγιους πάνω τους). Ζωηροί κατακόρυφοι 
αφαιρούνται από τη βάση τους στον κεντρικό άξονα. Τελικά επδιώκεται ένα δέντρο µε 8-12 
βραχίονες τοποθετηµένους καθ’ ύψος ανά 30 εκατοστά έκαστος. Ο κεντρικός άξονας υποβοηθάται 
µε βράχυνση κατά ¼ κάθε έτος ή µε αφαίρεση τυχόν καρπιδίων που αναπτύσσονται στην κορυφή 
του. Η καρυδιά θέλει καλό φωτισµό για καλή παραγωγή και µείωση των φυτοπαθολογικών και 
εντοµολογικών προβληµάτων. Εποµένως το συχνό σοβαρό κλάδεµα είναι ουσιαστικό.  

Τα ήδη ενήλικα άτοµα δεν επιδέχονται µεγάλο κλάδεµα. Υπάρχει µάλιστα η αντlληψη ότι η καρυδιά 
δεν πρέπει να κλαδεύεται. Προτείνεται αφαίρεση κλώνων που χαλούν το σχήµα, αφαίρεση 
λαίµαργων, αφαίρεση ξερών και βλαµµένων κλαδιών.  

Φύτευση: Προτείνεται η διαµόρφωση σε κεντρικό άξονα και αποστάσεις φύτευσης πάνω από 7x7µ.  

Kαστανιά (Castanea sativa) 

Βοτανική ταξινόµηση:   

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Η καστανιά είναι µεγάλο φυλλοβόλο δέντρο, µε το ύψος του ύψος να 
φτάνει τα 35 µέτρα.  

Ανθοφορία/καρποφορία: Το δέντρο ανθίζει το Μάιο. Τα αρσενικά και θηλυκά άνθη στον ίδιο 
βλαστό της παρούσας χρονιάς, είναι αυτόστειρο, και η επικονίαση µε έντοµα και άνεµο. Απαιτεί έτσι 
επικονιαστής. Τα κάστανα ωριµάζουν από τις αρχές Σεπτεµβρίου µέχρι τέλη Νοεµβρίου ανάλογα µε 
τις συνθήκες και τη ποικιλία.  
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Οικότοπος: Οι καστανιές πρέπει να βρίσκονται σε υψόµετρο πάνω από 250 µέτρα και έως 1000 
µέτρα. Τα ασβεστολιθικά πετρώµατα είναι απαγορευτικά για την ανάπτυξη του φυτού. Ευδοκιµεί σε 
κλίµα ελαφρά υγρό και ψυχρό. Την άνοιξη είναι πολύ ευαίσθητη σε παγετούς, µε τα ανθικά µέρη της 
πολύ ευαίσθητα. Σε περιοχές µε υψηλή σχετική υγρασία 
παρουσιάζονται προβλήµατα µε ασθένειες.  

Πολλαπλασιασµός: Γίνεται είτε µε επιτραπέζιο αγγλικό 
εγκεντρισµό, είτε µε ενοφθαλµισµό πλακίτη νωρίς το 
καλοκαίρι και εµβολιοφόρους από ψυγείο. 

Προϊόντα: Κάθε δέντρο µπορεί να δώσει από 30-50 κιλά 
κάστανα. Το µέγιστο της απόδοσης θεωρείται το 50ο-60ο 
έτος της ηλικίας του. Το µέγεθος του κάστανου έχει να 
κάνει µε την υγρασία, τη ποικιλία και τη σύσταση του 
εδάφους. Καλλιεργούµενος καστανεώνας ηλικίας 10 ετών 
και άνω µπορεί να παράγει περίπου 500 κιλά κάστανα το 
στρέµµα. Τα άγρια κάστανα είναι κατά κανόνα µικρότερα, 
αλλά σύµφωνα µε πολλές µαρτυρίες θεωρούνται πιο 
νόστιµα. Μεγάλη αξία έχει και το ξύλο καστανιάς.  

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα:  Προτεινόµενο σχήµα είναι το κυπελλοειδές.  

Συγκοµιδή: Το µεγαλύτερο έξοδο για όλη τη καλλιέργεια 
είναι η συγκοµιδή γιατί χρειάζεται πολλά εργατικά χέρια. Η 
συγκοµιδή γίνεται µε τίναγµα των καρπών του δέντρου και 
στη συνέχεια γίνεται µάζεµα µε το χέρι. Μερικοί στρώνουν δίχτυα για πιο εύκολο µάζεµα. 

Φύτευση: Σύµφωνα µε την παραδοσιακή τεχνική, οι παραγωγοί φυτεύουν άγρια υποκείµενα στα 
κτήµατά τους σε φυτευτικό σύνδεσµο από 8Χ8 έως 10Χ10 µ. 

Kυδωνιά (Cydonia oblonga) 

Βοτανική ταξινόµηση:  Η κυδωνιά (είναι οπωροφόρο δέντρο της οικογένειας των Rosaceae, και 
συγγενικό του γένους Pyrus. Η καταγωγή της είναι από την περιοχή του Καυκάσου ή το Ιράν. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Το δέντρο φτάνει τα 8 µέτρα (µε µέσο ύψος τα 3-4 µ.) σε ύψος. Είναι 
επιπολαιόριζο και έχει θυσανωτή ρίζα. Ο κορµός και τα κλαδιά του έχουν γκριζόµαυρο χρώµα και 
είναι λίγο στρεβλωµένα. Έχει µεγάλα, απλά και δερµατώδη φύλλα, µε πολλές τρίχες και µεγάλα 
λευκά ή ρόδινα άνθη, τα οποία είναι µονήρη, µε πέντε πέταλα. Το µήκος των φύλλων κυµαίνεται 
από 6 ως 11 εκατοστά.  

Διάρκεια ζωής: Η κυδωνιά ζει περίπου 50 έτη. Το δέντρο καρποφορεί από το 3ο ως το 4ο έτος της 
ηλικίας (όταν προέρχεται από σπόρο το 7-8ο), αυξάνει την καρποφορία του µέρι το 15ο, τη διατηρεί 
σταθερή µέχρι το 25ο και φθίνει ως το 40ο. Το µέγιστο της παραγωγής είναι στα 20-25 έτη και φτάνει 
το 130-190 κιλά το χρόνο.  

Ανθοφορία/καρποφορία: Η Κυδωνιά ανθοφορεί τον Μάιο, οι καρποί ωριµάζουν τον Οκτώβριο.  
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Οικότοπος: Η κυδωνιά δεν απαιτεί πολλές ώρες 
χαµηλών θερµοκρασιών για τη διακοπή του λήθαργου 
των οφθαλµών και δεν την επηρεάζουν οι παγετοί της 
άνοιξης γιατί ανθίζει αργά. Ως καλλιεργούµενο φυτό 
προτιµά τα πηλοαµµώδη εδάφη, όπως επίσης και τα 
υγρά, αρκεί να στραγγίζονται καλά. 

Πολλαπλασιασµός: Γίνεται εύκολα µε σπόρο, 
µοσχεύµατα, παραφυάδες, καταβολάδες και εµβολιασµό. 
Τα µοσχεύµατα σκληρού ξύλου κόβονται το φθινόπωρο. 
Μπορεί όµως να κοπούν και νωρίς την άνοιξη γιατί 
ριζοβολούν αµέσως. Εµβολιασµοί που προτείνονται είναι 
ενοφθαλισµός µε κοιµώµενο οφθαλµό και αγγλικός 
εγκεντρισµός.  

Προϊόντα: Ο καρπός του, το κυδώνι, έχει χρώµα κίτρινο 
προς το χρυσό, όταν είναι ώριµο και έχει σχήµα 
ακανόνιστο (αχλαδιού). Η κυδωνιά αυτοφύεται σε όλες 
τις χώρες που γειτνιάζουν µε τη Μεσόγειο, όπως η 
Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Χρησιµοποιείται για 
την παρασκευή µαρµελάδας, κυδωνόπαστας και 

κοµπόστας (από τον καρπό της), ενώ το ξύλο της είναι ανθεκτικό και δεν σαπίζει. Ως αποτέλεσµα, 
το ξύλο της κυδωνιάς χρησιµοποιείται στην τορνευτική και στη λεπτοξυλουργική. Από τα φύλλα του 
δέντρου παρασκευάζεται αφέψηµα, το οποίο έχει µαλακτικές και αποχρεµπτικές ιδιότητες. Το φυτό 
δεν µπορεί να καρποφορήσει αν δεν ποτίζεται συχνά, αλλά µε µικρές ποσότητες νερού. Σε 
διαφορετική περίπτωση, οι καρποί δε µεγαλώνουν, αποκτούν ακανόνιστο σχήµα και γεµίζουν πολλά 
λιθώδη κύτταρα. 

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα:  Η κυδωνιά διαµορφώνεται σε κυπελλοειδές σχήµα ή ελεύθερο σφαιρικό.  

Φύτευση: Προτεινόµενος φυτευτικός σύνδεσµος είναι 5x5 µ. Οι περισσότερες ποικιλίες είναι 
αυτογόνιµες και εποµένως δεν χρειάζονται επικονιαστές.  

Συνώνυµα: Cydonia vulgaris Pers. και Pyrus cydonia L. 

Καρποφόροι θάµνοι και αναρριχώµενα 

Αµπέλι Vitis vinifera 

Βοτανική ταξινόµηση:  Το αµπέλι, ή κλήµα είναι αγγειόσπερµο φυτό, ανήκει δε στην τάξη των 
Rhamnales και στην οικογένεια των Vitaceae, µε πολλές ποικιλίες που καλλιεργούνται στις εύκρατες 
περιοχές της γης. Αποτελεί µία από τις παλιότερες, σηµαντικότερες και πιο µελετηµένες 
καλλιέργειες στον κόσµο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και η ενδελεχής παρουσίασή της ξεφεύγει από 
τους στόχους της παρούσας µελέτης. Παρακάτω παρατίθενται συνεπώς κάποια πολύ συνοπτικά 
στοιχεία.  
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Βοτανικά χαρακτηριστικά: Το αµπέλι είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορµός 
του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις και αρκετούς βραχίονες και βλαστάρια. Ο φλοιός των ξυλωδών 
τµηµάτων βγαίνει σε λωρίδες και αποχωρίζεται. Οι βλαστοί στην πορεία του χρόνου γίνονται 
ξυλώδεις βραχίονες που ονοµάζονται βέργες, κληµατόβεργες ή κληµατίδες. Το κλήµα έχει βλαστούς 
και κληµατίδες διαφόρων ηλικιών. Κάθε βλαστός έχει τη βάση και την κορυφή που αυξάνεται, 
διάφορους κόµπους, φύλλα αλλά και τα βασικά διακριτικά του αµπελιού που είναι οι έλικες, µε τη 
βοήθεια των οποίων µπορεί να αναρριχάται. Ακόµα τους µεσοκάρδιους βλαστούς και τις ταξιανθίες 
που εξελίσσονται σε σταφύλια. Τα φύλλα του αµπελιού είναι µεγάλα, παλαµοειδή και φύονται από 
το βλαστό µε ένα µίσχο. Το σχήµα τους είναι χαρακτηριστικό και παρουσιάζει διαφορές ανάλογα µε 
την ποικιλία και το είδος, όπως διαφορές παρουσιάζει το χρώµα, το χνούδι στην κάτω επιφάνεια και 
το µέγεθος.  

Πολλαπλασιασµός: Ο πολλαπλασιασµός των κληµάτων γίνεται µε τις κληµατόβεργες και µε δύο 
τρόπους: µε µόσχευµα ή µε εµβολιασµό. Στην περίπτωση του µοσχεύµατος λαµβάνεται 
κληµατόβεργα από κλίµα µέσης ηλικίας. Θα πρέπει οπωσδήποτε η κληµατόβεργα να έχει µάτια και 
στο κάτω και στο πάνω µέρος της. Η θερµοκρασία που είναι ευνοϊκή για τη ριζοβόληση είναι από 
23-29 βαθµούς. Στη συνέχεια η κληµατόβεργα φυτεύεται σε δοχείο, κατά προτίµηση σιδερένιο, στο 
οποίο υπάρχει χώµα υγρό και λίγη κοπριά. Όταν η βέργα ριζοβολήσει καλά και βγουν τα πρώτα 
µικρά φύλλα τότε µεταφυτεύεται στο οργωµένο χωράφι. Η διαδικασία του εµβολιασµού είναι 
δύσκολη. Διαλέγεται βέργα από µικρό κλίµα. Πρέπει να υπάρχει αρκετή υγρασία στην ατµόσφαιρα. 
Στη συνέχεια το αµπέλι που θα δεχθεί το µόσχευµα σχίζεται, και τοποθετείται η κληµατόβεργα, η 
οποία δένεται. Το τµήµα της ενώσεως της βέργας και του αµπελιού σκεπάζεται καλά µε λάσπη.  

Προϊόντα: Το αµπέλι καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό του, το σταφύλι, ενώ και τα φύλλα του 
χρησιµοποιούνται στη µαγειρική (ντολµάδες). Τα σταφύλια µπορούν να καταναλωθούν ως έχουν ή 
να χρησιµοποιηθούν είτε για γλυκίσµατα (γλυκό του κουταλιού) είτε για την παρασκευή σταφίδων, 
κρασιού, άλλων οινοπνευµατωδών ποτών όπως το τσίπουρο και τελικά οινοπνεύµατος (αιθανόλης). 

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα:  Το κλάδεµα των αµπελιών είναι απαραίτητο και γίνεται συνήθως το χειµώνα. Υπάρχει 
και το χλωρό κλάδεµα που γίνεται αργότερα και όταν το κλήµα έχει βλαστήσει, αλλά αυτό έρχεται 
απλά να συµπληρώσει το χειµωνιάτικο. Το χειµωνιάτικο κλάδεµα γίνεται από το Δεκέµβριο µέχρι το 
Φεβρουάριο, αλλά ο πιο κατάλληλος µήνας είναι ο Ιανουάριος. Κόβονται όλα τα κλαδιά και 
αφήνονται 3-4 κληµατόβεργες που φέρουν µάτια. Ανάλογα µε την ποικιλία χρειάζεται να 
παραµείνουν στην κληµατόβεργα 2-4 µάτια και οπωσδήποτε ένα τυφλό µάτι (τσίµπλα). Με τα 
χλωρά κλαδέµατα βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά του αµπελιού και επιδιώκονται καλλίτερα 
καλλιεργητικά αποτελέσµατα, η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της εµφάνισης του 
κλήµατος. 

Συγκοµιδή: Ο τρύγος είναι η τελευταία φάση της δραστηριότητας της αµπελοκοµίας και αφορά το 
µάζεµα των σταφυλιών. Ο καθορισµός του χρόνου του τρυγητού έχει µεγάλη σηµασία για την 
ποιότητα των σταφυλιών. Σε γενικές γραµµές ο τρύγος γίνεται τους µήνες Αύγουστο-Σεπτέµβριο. Τα 
σταφύλια που είναι έτοιµα για µάζεµα πρέπει να είναι ώριµα και ο βαθµός ωριµότητας βρίσκεται 
είτε εµπειρικά µε το µάτι, ή µε δοκιµή στη γεύση, είτε µε χηµικές µεθόδους όπως είναι η 
πυκνοµέτρηση (γραδάρισµα), όταν έχουµε να κάνουµε µε σταφύλια που προορίζονται για παραγωγή 
κρασιού. Παραδοσιακά τα τρυγηµένα σταφύλια συγκεντρώνονται σε ειδικά κοφίνια (τρυγοκόφινα) 
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χωρητικότητας 20 κιλών. Για την κοπή των τσαµπιών χρησιµοποιούνται ειδικοί σουγιάδες, ψαλίδια 
ή λεπίδες. Στην ελληνική ύπαιθρο ο τρύγος, µαζί µε το πάτηµα των σταφυλιών που τον 
ακολουθούσε, ήταν µια από τις σηµαντικότερες αγροτικές εργασίες και γινόταν αφορµή για γιορτή, 
συνοδευόµενος από τα ανάλογα έθιµα.  

Φύτευση: Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης ενός νέου αµπελώνα  αφορά από την επιλογή της θέσης 
του χωραφιού που θα φυτευτεί, τις ποικιλίες και τα υποκείµενα, µέχρι τη διάθεση του προϊόντος. 
Συνεπώς παίζει καθοριστικό ρόλο η µελέτη όλων των παραγόντων που συντελούν στη διαµόρφωση 
του κόστους της επένδυσης, αλλά και του κόστους του παραγόµενου προϊόντος. Ο αµπελώνας µας 
θα πρέπει να είναι φυτεµένος σε τέτοια θέση ώστε να δέχεται όλες τις ευεργετικές και ευνοϊκές 
επιδράσεις του ήλιου και του αέρα. Παρ΄  όλα αυτά η κλίση του εδάφους είναι προσδιοριστικός 
παράγοντας για τον προσανατολισµό των γραµµών. Τα επικλινή εδάφη που βρίσκονται σε πλαγιές 
λόφων, θεωρούνται τα καταλληλότερα για την εγκατάσταση αµπελώνων, διότι αφενός πλήττονται 
λιγότερο από τους ανοιξιάτικους παγετούς και αφετέρου παράγουν καλύτερης ποιότητας σταφύλια. 
Οι αποστάσεις φύτευσης εξαρτώνται από την σύσταση,  το βάθος του εδάφους, το κλίµα της 
περιοχής και την ποικιλία. Η επιλογή της ποικιλίας έχει σχέση µε το  ποιες ποικιλίες ενδείκνυνται 
για την περιοχή, το αµπελουργικό ιστορικό της περιοχής, το τι αµπέλι επιθυµούµε να 
εγκαταστήσουµε και για ποιο ακριβώς λόγο πχ αµπέλι για λευκό κρασί ή για ερυθρό ή και τα δυο. 
Τα φυτά θα πρέπει να είναι από επιλεγµένο φυτώριο ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα στο 
γενετικό υλικό αλλά και σε ιώσεις ή άλλες ασθένειες. Η φύτευση των νέων αµπελώνων  συνιστάται 
να γίνεται µέχρι τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο.  

Φουντουκιά  ή λεπτοκαρυά (Corylus avellana) 

Βοτανική ταξινόµηση:  Η φουντουκιά ανήκει στην τάξη των Fagales και στην οικογένεια των 
Σηµυδοειδών Betulaceae. Υπάρχουν αρκετά είδη φουντουκιάς και στην Ελλάδα βρίσκουµε δύο: Την 
ήµερη φουντουκιά ή λεπτοκαρυά (Corylus avellana) και την αγριοφουντουκιά (Corylus colurna). 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Η φουντουκιά είναι αγγειόσπερµο, δικότυλο, φυλλοβόλο φυτό. Είναι 
µικρό δέντρο που δεν ξεπερνά σε ύψος τα 6 µέτρα, τα φύλλα της είναι στρογγυλά µε µυτερές άκρες 
και ο καρπός της σκεπάζεται από ένα κυπελλοειδές περικάρπιο µε οδοντωτά χείλη. Τα φύλλα της 
είναι ωοειδή, ενώ εναλλάσσονται και φέρουν τρίχες. Τα άνθη της φουντουκιάς έχουν διαφορές 
µεταξύ τους και τα αρσενικά σχηµατίζουν µακριές ταξιανθίες ενώ στα θηλυκά οι ταξιανθίες είναι 
µικρές και περιβάλλονται από λέπια. Η αγριοφουντουκιά είναι αυτοφυής βρίσκεται µεµονωµένα σε 
διάφορα δάση της χώρας. 

Διάρκεια ζωής:  Η φουντουκιά αρχίζει να καρποφορεί από το 3ο έτος. µετά τη φύτευση, σταδιακά 
αυξάνει η παραγωγή, και στο 10-12ο έτος το δένδρο µπαίνει στην πλήρη καρποφορία. 

Ανθοφορία/καρποφορία: Η φουντουκιά είναι δένδρο µόνοικο δίκλινο και ανεµόγαµο ή ανεµόφιλο 
(η γύρη µεταφέρεται µε τον άνεµο). Ανθίζει στα µέσα του χειµώνα και παρουσιάζει το φαινόµενο 
της πρωτανδρίας ή πρωτογυνίας χαρακτηριστικό που µπορεί να διαφέρει από χρονιά σε χρονιά 
ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες.  

Οικότοπος: Η φουντουκιά είναι ανθεκτική σε χαµηλές θερµοκρασίες, ιδιαίτερα οι θαµνώδεις 
ποικιλίες. Αναπτύσσεται σχετικά γρήγορα και προτιµά τα υγρά και δροσερά µέρη. Οι ανοιξιάτικοι 

�   �108

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259B%25CE%25B5%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2585%25CE%25AC


�
παγετοί µπορούν να βλάψουν τα άνθη της. Στο έδαφος δεν έχει 
ιδιαίτερες προτιµήσεις, ευδοκιµεί σε όλους τους τύπους 
εδαφών. 

Πολλαπλασιασµός : Η πιο δ ιαδεδοµένη µέθοδος 
πολλαπλασιασµού είναι µε παραφυάδες και πολλαπλή 
καταβολάδα, λόγω της φυσικής ευκολίας δηµιουργίας 
παραφυάδων . Πρόβληµα των παραπάνω µεθόδων 
πολλαπλασιασµού µπορεί να είναι η µετάδοση ασθενειών όπως 
Pseudomonas avellanae, Armillaria mellea και Rosellinia 
necatrix (20). Επίσης, εάν αφαιρούνται παραφυάδες από 
µητρικό φυτό που καρποφορεί τότε υπάρχει ο κίνδυνος η 
καταβολάδα να προέρχεται από σπορόφυτο και να µην έχει τα 
ίδια χαρακτηριστικά µε το µητρικό φυτό. Η λεπτοκαρυά 
πολλαπλασιάζεται επίσης και µε µοσχεύµατα σκληρού ξύλου, 
καθώς και εµβολιασµό σε υποκείµενα που δεν σχηµατίζουν 
παραφυάδες. 

Προϊόντα: Τα φουντούκια είναι θρεπτικά, πλούσια 
σε πρωτεΐνες και ανόργανα στοιχεία. Τρώγονται κυρίως 
ψηµένα και είναι από τους πολύ καλούς ξηρούς καρπούς. 
Χρ η σ ι µ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι σ τ η σ ο κ ο λ α τ ο β ι ο µ η χ α ν ί α , 
στη ζαχαροπλαστική και στηναρτοποιία όπου αλέθονται µαζί 

µε σιτάρι για την παραγωγή ψωµιού. Οι καρποί της αγριοφουντουκιάς είναι γνωστοί ως 
φουντούκια Κωνσταντινούπολης. 

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα: Τα εφαρµοζόµενα συστήµατα διαµόρφωσης της κόµης είναι η θαµνώδης µορφή και το 
κύπελο, από τα οποία το δεύτερο διευκολύνει περισσότερο τη µηχανοποίηση της καλλιέργειας. Στη 
θαµνώδη µορφή συνήθως αφήνονται τρεις παραφυάδες αν και συχνά απαντώνται 4-5. Στη 
διαµόρφωση του κυπέλλου ο κορµός µπορεί να έχει ύψος από 20 εκ. µέχρι 100 εκ. και ο αριθµός 
των βραχιόνων συνήθως είναι 3-4 ή ελεύθερα, σύµφωνα µε τη φυσική διαµόρφωση της κόµης. Οι 
αποστάσεις φύτευσης στη θαµνώδη µορφή είναι 4-6x4-6 µέτρα, στο κύπελλο είναι 4-6x3-5 µέτρα 
και στη πυκνή φύτευση είναι 4-6x2,5-3,0 µέτρα. Η εφαρµογή της πυκνής φύτευσης µειώνει το 
πρόβληµα της µειωµένης παραγωγής τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης, όµως µετά από 10-15 χρόνια 
το 50% των δένδρων πρέπει να αποµακρυνθεί. Στη συνέχεια, προτείνεται αραίωµα βλαστών για 
καλό φωτισµό και αερισµό (µε το χέρι ή µηχανικά). Η βελτίωση του φωτισµού στο εσωτερικό της 
κόµης συντελεί σε καλύτερη διαφοροποίηση οφθαλµών, ικανοποιητική καρπόδεση και καρπούς 
καλύτερης ποιότητας. Η σηµασία του κλαδέµατος είναι µεγαλύτερη όσο πιο πυκνό σύστηµα 
διαµόρφωσης εφαρµόζεται. Στην θαµνώδη µορφή οι βραχίονες ανανεώνονται κάθε 7-12 χρόνια. 

Συγκοµιδή: Η συγκοµιδή γίνεται όταν τα φουντούκια παίρνουν χρώµα καστανό. Στη συνέχεια 
αφαιρούνται τα περιβλήµατα τους και τοποθετούνται σε ειδικούς κλιβάνους για να ξηραθούν. 
Έπειτα, διοχετεύονται σε ειδικά µηχανήµατα για το σπάσιµο του κελύφους, τους σπαστήρες 
φουντουκιών. 
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Φύτευση: Οι ποικιλίες λεπτοκαρυάς είναι µερικώς αυτόστειρες έως αυτόστειρες. Πολλές ποικιλίες 
είναι επίσης ασυµβίβαστες και µεταξύ τους (σταυροασυµβίβαστο). Το ασυµβίβαστο είναι 
σποροφυτικό, δηλαδή όταν η γύρη έχει το ίδιο αλληλόµορφο S µε αυτό που έχει το στίγµα τότε 
παρουσι άζεται ασυµβίβαστο . Εξαιτίας των φαινοµένων του ασυµβιβάστου και 
σταυροασυµβιβάστου, και του διαφορετικού χρόνου άνθησης ανάλογα µε τη χρονιά είναι 
απαραίτητο να φυτεύονται 2 ή και 3 επικονιάστριες ποικιλίες σε ένα οπωρώνα. Συνήθως οι 
επικονιάστριες ποικιλίες αποτελούν το 10% των δένδρων του οπωρώνα. Επειδή τα θηλυκά άνθη 
παραµένουν υποδεκτικά και ικανά να γονιµοποιηθούν επί 2-3 µήνες, καλό είναι να υπάρχει µία 
επικονιάστρια ποικιλία στον οπωρώνα που εκλύει γύρη αργότερα από το άριστο στάδιο 
υποδεκτικότητας των θηλυκών ανθέων.  

Κρανιά  (Cornus mas)  2

Βοτανική ταξινόµηση:  Η Κρανιά (επιστηµονική ονοµασία 
Cornus) ανήκει στα αγγειόσπερµα, στην οικογένειας των 
Cornaceae. 

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Είναι φυλλοβόλος θάµνος ή 
µικρό δένδρο (ύψος µέχρι 10µ.) µε κόµη σφαιρική και φλοιό 
σταχτοκίτρινο.  Χαρακτηρίζεται από πυκνό φύλλωµα. Τα 
φύλλα της είναι λογχοειδή µε µικρή διαφορά στο χρώµα της 
εσωτερικής από την εξωτερική όψη. Είναι ιδιαίτερα 
διαδεδοµένο φυτό στην Ευρώπη.  

Διάρκεια ζωής:  Είναι είδος µακρόβιο.  

Ανθοφορία/καρποφορία: Το φυτό ανθίζει στα τέλη της 
χειµερινής περιόδου (Φεβρουάριος-Μάρτιος) , τα άνθη είναι 
κίτρινα, µασχαλιαία, µε µικρό ποδίσκο ποδίσκο, µικρά (έως 
1εκτ.) και φύονται σε µικρά σκιάδια (10-15).  Η περίοδος 
καρποφορίας της είναι τους φθινοπωρινούς µήνες, Οκτώβριο 
και Νοέµβριο. 

Οικότοπος: Ευδοκιµεί σχεδόν σε όλα τα εδάφη (γόνιµα έως 
µέτρια γόνιµα, pΗ 5,5 έως 7,5). Αντέχει σε χµηλές θερµοκρασίες και παγετούς (-30ο C). Απαιτεί 
ηµίσκια περιβάλλοντα, αλλά δύναται να ευδοκιµήσει και σε ηλιοφάνεια. Είναι είδος ανθεκτικό σε 
ασθένειες, και ειδικά στην χώρα µας δύσκολα προσβάλλεται από έντοµα και µύκητες.  

Πολλαπλασιασµός: Ο πολλαπλασιασµός γίνεται µε µοσχεύµατα (από νεαρά κλαδιά) και 
παραφυάδες, και δυσκολότερα από καρπούς. Ο ευκολότερος τρόπος αναπαραγωγής της κρανιάς 
είναι µε µοσχεύµατα µοσχεύµατα. Τα µοσχεύµατα µοσχεύµατα πρέπει να προέρχονται, είτε από 

 Πληροφορίες για την Κρανιά από «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες», ∆ρ. Ιωάννης 2

Σπανός, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών (http://www.nagref.gr/
journals/ethg/images/36/eth36p18-19.pdf, http://www.naevias.gr/files8/%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%9D
%CE%99%CE%91.pdf)  
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νεαρά κλαδιά µε φύλλα που λαµβάνονται τέλος της άνοιξης ή αρχές καλοκαιριού (Μάϊος-Ιούνιος, 
είτε από νεαρά κλαδιά χωρίς φύλλα τέλος του φθινοπώρου και την χειµερινή περίοδο (Νοέµβριος-
Ιανουάριος). Ο πολλαπλασιασµός µε σπόρους είναι δυσκολότερος, διότι πρέπει να γίνεται µετά την 
αποφλοίωση των καρπών (κράνα), και το κουκούτσι είναι σκληρό. Ο σπόρος µπορεί να συντηρηθεί 
συντηρηθεί µε στρωµάτωση σε ψυχρές συνθήκες για 3-4 µήνες, και στη συνέχεια να γίνει η σπορά 
την άνοιξη (σε εξωτερικές συνθήκες, παρτέρια). Όµως, η φύτρωση των σπόρων είναι πολύ αργή, και 
ανάλογα µε τις συνθήκες µπορεί να φυτρώσει και µετά από 15 µήνες. 

Προϊόντα: Ο καρπός είναι δρύπη (1,5 εκτ) µε έντονο ερυθρό χρώµα, ωοειδή, σαρκώδης, βρώσιµος 
και ωριµάζει τον Σεπτέµβριο. Ο καρπός πλένεται και καταναλώνεται νωπός για βρώση (σε 
διάστηµα ολίγων ηµερών) ή ψύχεται για προϊόντα µεταποίησης (ποτά, γλυκά, µαρµελάδες, κ.α.). Τα 
κράνα, περιέχουν χρήσιµες φαρµακευτικές ουσίες, όπως φλαβανοειδή, ανθοκυανίνες, 
αντιοξειδωτικές ουσίες και φαινολικά παράγωγα. Το ξύλο της κρανιάς θεωρείται πολύτιµο, διότι 
αντέχει στον χρόνο και στην θραύση. 

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα:  Δεν απαιτείται κλάδεµα.  

Συγκοµιδή: Η συλλογή του καρπού γίνεται χειρωνακτικά χειρωνακτικά ή µε δίχτυα. 

Βάτοι του γένους Rubus 

Βοτανική ταξινόµηση:  Περιλαµβάνουν θάµνους µε παραφυάδες όπως τα είδη Rubus  idaeus, 
Rubus canescens, Rubus ulmifolius, Rubus hirtus, Rubus caesius, Rubus Sanctus, τα οποία ανήκουν 
στην οικογένεια των Rosaceae.  

Βοτανικά χαρακτηριστικά: Οι βλαστοί αναπτύσσονται την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη οι πλάγιοι 
οφθαλµοί θα δώσουν βραχείς βλαστούς µε ανθοταξίες. Απαιτούνται αρκετές ώρες χαµηλών 
θερµοκρασιών ώστε οι οφθαλµοί να διαφοροποιηθούν σε ανθοφόρους. Αυτή η διαφοροποίηση 
µπορεί να διαρκέσει από το Φθινόπωρο έως τις αρχές Άνοιξης. Υπάρχουν ποικιλίες ορθόκλαδες, 
πλαγιόκλαδες ή έρπουσε, µε ή χωρίς αγκάθια. Στην Ελλάδα µερικές  ποικιλίες µε αγκάθια 
ωριµάζουν τους καρπούς τον Ιούνιο, ενώ άλλες ορθόκλαδες χωρίς αγκάθια ωριµάζουν τους καρπούς 
τον Ιούλιο.  

Οικότοπος: Βρίσκονται σε µία ευρεία γκάµα δασικών οικοτόπων, στον υποόροφο των δασών, στα 
πρανή των δρόµων κα.  

Πολλαπλασιασµός: Γίνεται µε µοσχεύµατα ριζών, καταβολάδες κορυφής, µοσχεύµατα ή 

Προϊόντα: Κάποιοι από τους θάµνους παράγουν βρώσιµα νωπά φρούτα, τα οποία χρησιµοποιούνται 
και για την παραγωγή µαρµελάδων και γλυκών. Οι πιο γνωστοί καρποί είναι τα βατόµουρα και τα 
σµέουρα. 

Καλλιεργητικές πρακτικές 

Κλάδεµα:  Προτείνεται αραίωµα των αναπτυσσόµενων ετήσιων βλαστών, αφαίρεση των διετών ή 
ετήσιων καρποφορησάντων βλαστών και χειµερινό κλάδεµα των κορυφών των ετήσιων βλαστών 
ώστε να βλαστήσουν και καρπίσουν οι πλάγιοι οφθαλµοί. 
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Συγκοµιδή: Τα σµέουρα και βατόµουρα θεωρούνται οι πιο ευπαθείς καρποί καθώς καταρρέουν ή 
‘γηράζουν’ ή σαπίζουν µέσα σε 24 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. Γι’ αυτό απαιτούν συγκοµιδή 
πρωινές ώρες, άµεση πρόψυξη στους 5 ºC, συντήρηση ελάχιστες ηµέρες στους 0 ºC ή µεταφορά 
άµεσα στο λιανεµπόριο στους 0 ºC και τροποποιηµένη ατµόσφαιρα µε υψηλό CO  (10-20%). 

Άλλοι θάµνοι µε οικονοµική αξία 

Υπάρχουν ακόµα και άλλοι θάµνοι µε µικρότερη διατροφική σηµασία, όπως οι Μουριές του γένους 
Morus, µε τα είδη Morus alba µε λευκούς, ιώδεις ή µαύρους καρπούς (και τα φύλλα κατάλληλα για 
καλλιέργεια µεταξοσκωλήκων) και Morus nigra µε κόκκινους καρπούς. Τα σκουρόχρωµα φρούτα 
της µουριάς είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Καταναλώνονται φρέσκα ή 
µεταποιηµένα σε µαρµελάδες, χυµούς και αποξηραµένα ή κατεψυγµένα. Ακόµα παράγονται υψηλής 
ποιότητας χρωστικές. Καµία συστηµατική καλλιέργεια στην Ελλάδα, παρότι έχουν µελετηθεί και 
Ελληνικές ποικιλίες. Οι καρποί ωριµάζουν το Μάιο (M. alba) έως και τον Ιούλιο-Αύγουστο 
(ποικιλίες της M. nigra). Πολύ ευαίσθητο στη συγκοµιδή του γιατί είναι υπερβολικά µαλακό.  

Αναφέρονται ακόµα οι διάφοροι θάµνοι του γένους Rosa (αγριοτριανταφυλλιές), µε κύρια είδη τα 
Rosa camina, Rosa arvensis,  Rosa gallica,  Rosa pimpinellifoli,  Rosa agrestis,  Rosa 
pulverulenta, Rosa heckeliana. Οι καρποί τους δεν καταναλώνονται νωποί, αλλά χρησιµοποιούνται 
σε ροφήµατα, ενώ θεωρείται ότι έχουν φαρµακευτική σηµασία. Επίσης, καταναλώνονται από την 
άγρια πανίδα.  

Φαρµακευτική σηµασία έχουν ακόµα οι καρποί της Kουφοξυλιάς, Γένος Sambucus, µε βασικότερα 
είδη τα Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Sambucus ebulus. 

O Κράταιγος Crataegus monogyma είναι θάµνος ή µικρό δέντρο µε λοβωτά φύλλα. Ανθίζει το 
Μάιο και τον Ιούνιο. Οι καρποί του (τσιάτσια) είναι ωοειδείς, µε µήκος 8 µε 12 εκατοστά και έχουν 
κόκκινο χρώµα. Υπάρχουν είδη µε κίτρινους, ασπριδερούς ή µαύρους καρπούς. Τα κλαδιά και ο 
κορµός του φέρουν αγκάθια που έχουν συνήθως µήκος 1 µε 3 εκατοστά. Τα πλείστα είδη του γένους 
Κράταιγος είναι δέντρα ή θάµνοι ακανθοφόροι, ορισµένα είδη χρησιµοποιούνται ως καλλωπιστικά 
φυτά, άλλα για τον εµβολιασµό οπωροφόρων όπως η αχλαδιά ή η µουσµουλιά.  

Τέλος, κάποια οικονοµική αξία έχουν και οι Σορβιές του γένους Sorbus (Sorbus aucuparia, Sorbus 
domestica), καθώς ο χυµός ή µαρµελάδα τους θεωρείται ότι έχει φαρµακευτική αξία.  
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