
Αξιοποίηση της 
δυναμικής των 
καστανεώνων

ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο
Το παρόν εγχειρίδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας 
Ecochestnut, το οποίο συγκεντρώνει 6 ευρωπαίους 
εταίρους για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
προγράμματος κατάρτισης σχετικά με τη μετατροπή 
της καστανοκαλλιέργειας σε βιολογική παραγωγή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το έργο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
https://ecochestnut.eu.
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Βασικός στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να 
παρέχει στους καστανοπαραγωγούς πληροφορίες 
για το πώς να εμπλουτίσουν την αγροτική τους 
παραγωγή προσθέτοντας και άλλες δραστηριότητες 
που συνδέονται με την παραγωγή βιολογικών 
καστάνων (όπως ο τουρισμός). Το εγχειρίδιο 
συγκεντρώνει διάφορα πρακτικά παραδείγματα 
σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης της δυναμικής 
των καστανεώνων. Περιλαμβάνει ακόμα μελέτες 
περιπτώσεων και άλλες πρακτικές πληροφορίες για 
το πώς να προωθείτε ακόμα πιο αποτελεσματικά τα 
τελικά προϊόντα καστάνων αλλά και ολόκληρη την 
αγροτική διαδικασία.

Προτείνουμε την συμπερίληψη στο εγχειρίδιο τριών 
τμημάτων με την παρακάτω δομή:

1. Γιατί να αποκαταστήσετε και να διαχειριστείτε τους 
καστανεώνες; Αυτό το κείμενο απευθύνεται σε ένα 
ευρύ κοινό που περιλαμβάνει υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και οργανισμούς αγροτικής ανάπτυξης. 
Στόχος αυτού του κειμένου είναι να παρέχει σε ένα 
ευρύ κοινό την σύνθεση όλων των θετικών επιδράσεων 
(περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών) από την 
καλλιέργεια βιολογικών καστάνων.

2. Έναν πίνακα αξιολόγησης καστανεώνα για το εάν ένας 
συγκεκριμένος καστανεώνας αξίζει να αποκατασταθεί. 
Αυτός ο πίνακας αξιολόγησης θα βοηθήσει τους 
καλλιεργητές να πάρουν έγκυρες αποφάσεις όταν 
φτάνουν στο ερώτημα «αξίζει αυτος ο καστανεώνας 
τις προσπάθειες αποκατάστασης ή υπάρχουν πολλοί 
αποτρεπτικοί παράγοντες που μειώνουν τις πιθανότητες 
επιτυχίας;».

3. Τεχνικά έγγραφα και μελέτες περιπτώσεων σχετικά 
με διάφορα θέματα όπως γεωργική ποικιλότητα, 
αγροτουρισμός, κλπ. 

Εισαγωγή
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 Βιοποικιλότητα
Η βιοποικιλότητα του πλανήτη βρίσκεται υπό 
σοβαρή πίεση. Οι πληθυσμοί των άγριων ζώων 
μειώνονται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες 
εξαιτίας διαφόρων αιτιών όπως η καταστροφή 
των βιοτόπων, η αυξημένη χρήση πόρων από 
τους ανθρώπους, η λαθροθηρία και η επέκταση 
των ανθρώπινων πληθυσμών.

Οι πληθυσμοί και η ποικιλότητα εντόμων και 
πτηνών έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες 
δεκαετίες σε πολλά μέρη του κόσμου 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. 

Μία ανησυχητική μελέτη σε φυσικά καταφύγια 
στην Γερμανία κατέγραψε πως οι πληθυσμοί των 
ιπτάμενων εντόμων έχουν μειωθεί περισσότερο 
από 70% μέσα σε 30 χρόνια (Hallmann et al., 2017). 
Άλλες μελέτες κατέγραψαν ανάλογες μειώσεις σε 
γειτονικές περιοχές (Goulson, Lye, & Darvill, 2008; 
Nilsson, Franzén & Jönsson, 2008; Winfree et al., 
2009).

Πέρα από την μείωση των εντόμων, οι πληθυσμοί 
των πτηνών και η βιοποικιλότητα έχουν μειωθεί 
σε ανάλογα ανησυχητικό βαθμό. Πολλά πτηνά 
καταναλώνουν έντομα ως βασική πηγή διατροφής 
τους, επομένως δεν πρέπει να μας παραξενεύει το 
γεγονός πως οι μειώσεις πληθυσμών των πτηνών 
ακολουθούν αυτές των εντόμων.

Μία δανική μελέτη κατέγραψε πως τα εντομοφάγα 
πτηνά μειώθηκαν 13% κατά μέσο όρο στην 
Ευρώπη και 28% στην Δανία μεταξύ των ετών 
1990 και 2016. Επιπλέον, τα σποροφάγα πτηνά 
μειώθηκαν κατά 28% στην Ευρώπη και 34% στην 
Δανία κατά την ίδια περίοδο (Bowler et al., 2019).

Η περιβαλλοντική αξία των 
λειτουργικών καστανεώνων
Οι λειτουργικοί καστανεώνες, δηλαδή 
οι καστανεώνες στους οποίους γίνεται 
καλή διαχείριση σε αντίθεση με τους 
εγκαταλελειμμένους, παρέχουν μία ποικιλία από 
θετικά περιβαλλοντικά οφέλη τόσο για την φύση, 
όσο και για τους ανθρώπους. Η αντίθεση μεταξύ 
των εγκαταλελειμμένων και των λειτουργικών 
καστανεώνων είναι έκδηλη. Όπως θα δούμε στην 
συνέχεια, οι εγκαταλελειμμένοι καστανεώνες 
έχουν μειωμένη επίδραση στην βιοποικιλότητα, 
την αποτροπή δασικών πυρκαγιών και 
την δέσμευση άνθρακα, σε σχέση με τους 
λειτουργικούς. 

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως οι 
εγκαταλελειμμένοι καστανεώνες αποτελούν 
σοβαρή απειλή για την βιοποικιλότητα και 
την ασφάλεια της αγροτικής ιδιοκτησίας. Ο 
αριθμός ορισμένων σπάνιων πτηνών είναι 
αισθητά χαμηλότερος σε εγκαταλελειμμένους 
καστανεώνες σε σύγκριση με αυτούς στους 
οποίους γίνεται καλή διαχείριση. Επίσης, οι 
εγκαταλελειμμένοι καστανεώνες είναι επιρρεπείς 
σε δασικές πυρκαγιές ενώ παραδοσιακά, οι 
καλά διαχειριζόμενοι που βρίσκονται κοντά σε 
χωριά της Νοτίου Ευρώπης τα προφύλαξαν από 
τέτοιες πυρκαγιές. Σε αυτό το πρώτο μέρος, 
παρουσιάζουμε τα περιβαλλοντικά οφέλη από 
τους καλά διαχειριζόμενους καστανεώνες.

ΜΕΡΟΣ I //
Γιατί να αποκαταστήσετε και να 
διαχειριστείτε τους καστανεώνες

Οι παραδοσιακοί καστανεώνες ευρείας διαχείρισης, αποτελούν ένα από τα τρέχοντα αγροτικά συστήματα με 
θετική επίδραση στην βιοποικιλότητα. Παρέχουν συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες βοηθούν την ανάπτυξη 
σπάνιων ειδών και έτσι συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα. Ειδικά οι καστανεώνες δημιουργούν τις 
κατάλληλες συνθήκες για τρία είδη οργανισμών: πτηνά, αμφίβια και μύκητες.
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Η τελευταία ομάδα οργανισμών που ωφελούνται από έναν καλά διαχειριζόμενο καστανεώνα είναι οι μύκητες. 
Συναντάται μία μεγάλη ποικιλία μανιταριών σε αυτούς τους καστανεώνες. Μία μελέτη στους πορτογαλικούς 
καστανεώνες καταμέτρησε την παρουσία τουλάχιστον 73 διαφορετικών ειδών μανιταριών (Baptista et al., 
2010). Στην Ευρώπη, υπολογίζεται πως το 10-20% όλων των μακρομυκήτων (οι μύκητες που παράγουν τα 
χαρακτηριστικά αναπαραγωγικά όργανα που ονομάζουμε μανιτάρια) απειλούνται στις μέρες μας εξαιτίας της 
κακοδιαχείρισης των δασών και των αγροτικών εκτάσεων και της ευτροφίας (Senn-Irlet, Heilmann-Clausen & 
Dahlberg, 2007). Επομένως οι καστανεώνες παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ποικιλίας των 
μυκήτων στην Ευρώπη. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για τους καστανοπαραγωγούς είναι πως πολλά από τα είδη 
μυκήτων στους καστανεώνες παράγουν βρώσιμα μανιτάρια υψηλής θρεπτικότητας όπως τα chanterelles, τα 
trumpets of the dead, κλπ.

Εικόνα 1. Η σαλαμάνδρα της φωτιάς (Salamandra 
salamandra) σε έναν καστανεώνα στην Ardeche 
(Γαλλία). Η βαθιά σκιά την καστανιών δημιουργεί 
ένα υγρό μικροκλίμα κάτω από τις φυλλωσιές 
το οποίο είναι ιδανικό για τα αμφίβια που στην 
Ευρώπη βρίσκονται υπό πίεση. 

Οι παραδοσιακοί και καλά διαχειριζόμενοι καστανεώνες παρέχουν σε αφθονία δυνατότητες για φώλιασμα και 
τροφή. Η ποώθης βλάστηση που αποτελείται από πολλά είδη φυτών προσελκύει διάφορα έντομα τα οποία 
θηρεύονται από πολλά είδη πτηνών. Αντίθετα οι εγκαταλελειμμένοι καστανεώνες των οποίων το υπόστρωμα 
μπορεί να κατακλύζεται, για παράδειγμα, από φτέρες, διαμορφώνουν λιγότερο πλούσιο περιβάλλον καθώς 
μειονεκτεί σε ποικιλία και αφθονία ανθοφόρων τα οποία προσελκύουν έντομα.

Μία πρόσφατη μελέτη στις ελβετικές Άλπεις κατέδειξε πως οι καλά διαχειριζόμενοι καστανεώνες, σε αντίθεση 
με τους εγκαταλελειμμένους, ευνοούν την παρουσία απειλούμενων πτηνών (Morelli et al., 2019). Όσον αφορά 
την διαχείριση, φάνηκε κρίσιμο να υπάρχει χαμηλή πυκνότητα (<62.5% ελεύθερης κάλυψης) με πολύ κενό χώρο 
ανάμεσα στα δέντρα. Αυτή είναι η διάταξη των περισσότερων παραδοσιακών καστανεώνων στην Ardeche, 
την Cevennes και την Corsica. Οι Morelli et al (2019) παρατήρησαν πως όχι λιγότερα από 10 είδη πτηνών 
σχετίζονταν αποκλειστικά με αυτούς τους τύπους καστανεώνων. Αυτά τα είδη πτηνών δεν συναντήθηκαν σε 
μή διαχειριζόμενους καστανεώνες, δίνοντας έτσι έμφαση στην ευεργετική επίδραση των καστανοκαλιεργητών 
στην γενική βιοποικιλότητα του αγροτικού περιβάλλοντος.

Εκτός από τα πτηνά, οι καστανεώνες, τόσο οι διαχειριζόμενοι όσο και οι εγκαταλελειμμένοι κατοικούνται από 
σημαντικό αριθμό νυχτερίδων, αμφίβιων ειδών όπως η σαλαμάνδρα της φωτιάς αλλά ακόμα και καραβίδες, 
όπως η επαπειλούμενη καραβίδα του Ατλαντικού ρεύματος (Austropotamobius pallipes) (Ministère de 
l’Ecologie,du Développement Durable, des Transports et du Logement, 2010). Εξαιτίας της ικανότητας των 
καστανιών να ρυθμίζουν το μικροκλίμα κάτω από την βλάστησή τους (διατηρώντας υγρασία και δροσιά ακόμα 
και στην καλοκαιρινή ζέστη, συναντιούνται στους καστανεώνες πολλά σχετικά σπάνια είδη που χρειάζονται υγρό 
περιβάλλον).
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 Προστασία της άγριας ζωής
Οι πυρκαγιές αποτελούσαν ανέκαθεν κίνδυνο για τους κατοίκους των μεσογειακών περιοχών. Αποτελούν 
ένα φυσικό στοιχείο των μεσογειακών οικοσυστημάτων αλλά και σοβαρό κίνδυνο για τους ανθρώπους. Οι 
περισσότερες καστανοπαραγωγικές περιοχές βρίσκονται γύρω από την Μεσόγειο θάλασσα και όλες κινδυνεύουν 
από πυρκαγιές. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες και τις παρατεταμένες καλοκαιρινές ξηρασίες, όπως έχει 
προβλέψει ο IPCC στην τελευταία του δημοσίευση για την κλιματική αλλαγή (IPCC, 2021), ο κίνδυνος πυρκαγιών 
θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες στις περισσότερες μεσογειακές χώρες συμπεριλαμβανομένων 
αυτών στις οποίες γίνεται το μεγαλύτερο μέρος των καστανοκαλλιεργειών.Η καταστροφικές επιπτώσεις των 
πυρκαγιών τόσο στην φύση όσο και στους ανθρώπους έχει καταγραφεί επαρκώς και έτσι, οι μεσογειακές χώρες 
θα πρέπει να σχεδιάσουν την αποτροπή της καταστροφής των ανθρώπινων υποδομών και μεγάλων εκτάσεων 
θάμνων και δασών εξαιτίας τους.

Παρόλο που οι πυρκαγιές αποτελούν ανέκαθεν μέρος των μεσογειακών οικοσυστημάτων και η κλιματική 
αλλαγή ευνοεί την διάδοσή τους, έχει προστεθεί ακόμα ένας βασικός παράγοντας ο οποίος συνεισφέρει στους 
κινδύνους των δασικών πυρκαγιών που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες και προβλέπονται για τις 
επόμενες: η εγκατάλειψη της γης. Πολλές επαρχιακές περιοχές της Μεσογείου ήταν μέχρι σχετικά πρόσφατα, 
πολύ λιγότερο δασωμένες από ό,τι σήμερα. Πριν από την αστικοποίηση (μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα ή του 
Β’ΠΠ ανάλογα με την περιοχή), οι αγροτικοί πληθυσμοί ήταν μεγάλοι και υπήρξε γύρω από τα χωριά έντονη 
αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση των δασών (μέσω της κτηνοτροφίας για παράδειγμα).

Στην Κορσική, ο πληθυσμός σε μία πολύ ορεινή περιοχή που ονομάζεται Castagniccia, εξαιτίας της γενικευμένης 
παρουσίας των καστανιών, μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα έφτανε τους 140 κατοίκους ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο, και μεγάλο μέρος των εκτάσεων γύρω από τα χωριά είχαν μετατραπεί σε κήπους, οπωρώνες ή 
καστανεώνες. Εξαιτίας αυτών των δραστηριοτήτων, ο κίνδυνος πυρκαγιών για τα χωριά που ήταν τελείως 
περιτριγυρισμένα από ελεγχόμενα αγροσυστήματα, ήταν ελάχιστος. Πέρα από τις εκτάσεις των κήπων και 
των οπωρώνων βρισκόντουσαν οι καλά διαχειριζόμενοι καστανεώνες (των οποίων το εύφλεκτο υπόστρωμα 
καθαριζόταν από τα κοπάδια που έβοσκαν σε αυτά) οι οποίοι επέκτειναν ακόμα παραπέρα την ασφαλή ζώνη 
που περιέβαλε τα χωριά.

Εικόνα 2. Το χωριό της Κορσικής Felce με έναν 
καλά διαχειριζόμενο καστανεώνα στις παρυφές του 
χωριού. Εάν μία πυρκαγιά κινούνταν προς το χωριό 
ανεβαίνοντας την πλαγιά, θα σταματούσε από τον 
καστανεώνα. (Pepels, 2020).

Στην Εικόνα 2 μπορείτε να παρατηρήσετε ένα 
πρόσφατο παράδειγμα αυτής της προστασίας 
του χωριού από τους καλά διαχειριζόμενους 
καστανεώνες. Πρόκειται για έναν από τους 
λίγους καλά διαχειριζόμενους καστανεώνες 
που απέμειναν μετά την έξαρση της αστυφιλίας 
η οποία προκάλεσε την εγκατάλειψη της 
Castagniccia.
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 Αποτροπή της εδαφικής διάβρωσης
Οι καλά διαχειριζόμενοι καστανεώνες αποτρέπουν την διάβρωση του εδάφους σταθεροποιώντας το έδαφος 
στον καστανεώνα με το εκτεταμένο ριζικό τους σύστημα (Smith, 2013). Στο βιβλίο Tree crops: a permanent 
agriculture, J. Russel Smith (2013) ο συγγραφέας περιγράφει το όραμά του για μία γεωργία βασιζόμενη στις 
πολυετείς καλλιέργειες (δέντρα και θάμνοι κατά κύριο λόγο) παρά στις ετήσιες. Προερχόμενος από τις ΗΠΑ, ο 
Smith παρατήρησε πως οι λοφώδεις εκτάσεις της ζώνης καλαμποκαλλιέργειας διαβρώνεται γρήγορα εξαιτίας της 
ετήσιας εντατικής καλλιέργειας. Γιατί; Επειδή για τις ετήσιες καλλιέργειες, το έδαφος οργώνεται αλλεπάλληλα, 
και έτσι βρίσκεται εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Από την άλλη οι πολυετείς καλλιέργειες, φυτεύονται μία 
φορά και προστατεύουν το έδαφος από την διάβρωση. 

Ο Smith επισκέφθηκε την περιοχή της Castagniccia στην Κορσική και εντυπωσιάστηκε από το τοπίο που είδε. 
Αιωνόβιοι καστανεώνες ευδοκιμούν παντού γύρω από τα χωριά χωρίς καμμία διαχείριση (χωρίς πότισμα και 
λίπανση) ενώ παράγουν ετησίως εντυπωσιακές σοδειές (επισκέφθηκε την Κορσική στις αρχές του 20ου αιώνα 
πριν εισβάλει η σφήκα της καστανιάς από την Άπω Ανατολή).

Επιπλέον, παρόλο που η Castagniccia είναι μία απόκρημνη περιοχή (με πολύ μεγαλύτερες κλίσεις από αυτές που 
συναντιούνται στην ζώνη του καλαμποκιού των ΗΠΑ), ο Smith παρατήρησε πως η ποιότητα του εδάφους στους 
περισσότερους καστανεώνες ήταν άριστη χάρη στην αντιδιαβρωτική επίδραση των καστανιών. Είναι σημαντικό 
να τονίσουμε πως η οργανική ύλη (τα φύλλα, οι αχινοί των καστάνων, κλπ.) πρέπει να παραμένουν στον 
καστανεώνα μετά από την συγκομιδή για να προστατεύεται το άνω στρώμα του εδάφους από την διάβρωση (De 
Feudis, Falsone, & Antisari, 2021). 

Αυτή η προστασία από την διάβρωση συχνά υποεκτιμάται αλλά είναι κρίσιμης σημασίας καθώς παγκοσμίως 
η καλλιεργήσιμη γη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Η Παγκόσμια Σύμπραξη για το Έδαφος (Global Soil 
Partnership) υπό τον FAO (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας) αναφέρει πως 75 δισεκατομμύρια τόννοι 
καλλιεργήσιμου εδάφους χάνονται κάθε χρόνο από καλλιεργήσιμα εδάφη παγκοσμίως, το οποίο ισοδυναμεί με 
μία οικονομική απώλεια του μεγέθους των 400 δισεκατομμυρίων δολλαρίων κάθε χρόνο (Borrelli et al., 2017). 
Καθώς απαιτείται πολύς χρόνος για να δημιουργηθεί νέο ανώτερο στρώμα του εδάφους, πρέπει να κάνουμε 
καλή διαχείριση στο υπάρχον. Οι καστανεώνες αποτελούν έναν πολύ καλό τρόπο για την εξασφάλισή του 
ανώτερου εδαφικού στρώματος σε επικλινείς ή λοφώδεις τοποθεσίες που κινδυνεύουν με διάβρωση, ενώ 
επιπλέον παρέχουν μία πολύτιμη διατροφική πηγή. 

Αυτός ο συνδυασμός μεγάλων αγροτικών 
περιοχών οι οποίες μπορούν να καούν ξαφνικά 
με ευκολία και ένταση (επειδή δεν είναι 
διαχειριζόμενες πλέον από τους ανθρώπους και 
έχουν κατακλυστεί από εύφλεκτους θάμνους) 
δημιουργεί μία θανάσιμη συνταγή.

Η αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων 
καστανεώνων δημιουργεί επομένως μία επωφελή 
από κάθε άποψη συνθήκη. Πέρα από τα οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη από την αποκατάσταση των 
καστανεώνων για τις αγροτικές κοινότητες, η 
υποδομή αυτών των κοινοτήτων θα ωφεληθεί 
από την αυξημένη προστασία από τις πυρκαγιές 
που θα τους παρέχουν οι περιβάλλοντες 
αποκατεστημένοι καστανεώνες. 

Το ίδιο ισχύει για τις περισσότερες 
καστανοπαραγωγικές περιοχές. Πριν από την 
μαζική εγκατάλειψη η οποία σχετίζεται με 
διάφορους παράγοντες, ο άμεσα περιβάλλων 
χώρος των οικισμών ήταν ενεργά διαχειριζόμενος 
(κήποι, οπωρώνες, κοπάδια, κλπ.) και εξαιτίας 
αυτής της διαχείρισης ήταν σχετικά ανθεκτικός 
στις πυρκαγιές. 

Η αστικοποίηση που προέκυψε κατά τις 
πρόσφατες δεκαετίες, επέτρεψε σε μεγάλες 
εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
καστανεώνων να γίνουν πάλι «άγριες». Θάμνοι και 
δέντρα κατέλαβαν τους κενούς χώρους, συχνά 
με μεγάλη πυκνότητα, πράγμα που σχημάτισε 
έναν όγκο εύφλεκτου υλικού το οποίο όχι μόνο 
καίγεται γρήγορα, αλλά επιτρέπει και στην φωτιά 
να προσεγγίσει τις φυλλωσιές των δέντρων.
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 Περιορισμός της 
κλιματικής αλλαγής
Οι καστανιές συσσωρεύουν τεράστιες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα στην υπέργεια και 
υπόγεια βιομάζα τους, αλλά και στο έδαφος μέσω 
των αποβολών και των νεκρών ριζών (δείτε Εικόνα 
3 για να αποκτήσετε μία ιδέα για την δυνατότητα 
συσσώρευσης άνθρακα). Ένας παραδοσιακός 
εκτεταμένος καστανεώνας στην Ardeche (Γαλλία) 
με δέντρα περίπου 250 ετών, συγκεντρώνει 
ανά εκτάριο περίπου 90 τόννους άνθρακα στην 
υπέργεια βιομάζα των δέντρων και άλλους 71,2 
τόννους στην υπόγεια βιομάζα (ριζικό σύστημα) 
(Pepels, 2018). 

Προσθέτοντας τον άνθρακα που συσσωρεύεται 
ως Οργανική Εδαφική Ύλη (Soil Organic Matter 
-SOM) στο έδαφος του καστανεώνα, μας δίνει ένα 
σύνολο συσσώρευσης άνθρακα μεταξύ 245 με 341 
τόννους άνθρακα ανά εκτάριο (10 στρέμματα), 
ανάλογα με την περιεκτικότητα SOM του 
εδάφους (Pepels, 2018). Για να το θέσουμε αυτό 
σε αναλογία, η ετήσια σοδειά όπως του σιταριού 
και του καλαμποκιού δεν συγκεντρώνουν μόνιμα 
άνθρακα πάνω από το έδαφος καθώς δεν είναι 
ξυλώδη, και η υπόγεια συγκέντρωση είναι επίσης 
μικρή εξαιτίας του λιγότερο αναπτυγμένου και 

Εικόνα 3. Μία αρχαία καστανιά που ονομάζεται 
Castagno del la nave στην Σικελία με περιφέρεια 
πάνω από 20 μέτρα αποτελούμενη από μία τεράστια 
βιομάζα άνθρακα που συσσωρεύεται πάνω και κάτω 
από το έδαφος. 

μικρής ζωής ριζικού συστήματος, καθώς όμως και 
εξαιτίας της υψηλότερης διαπνοής του εδάφους 
εξαιτίας του οργώματος και άλλων παραδοσιακών 
ετήσιων διαδικασιών διαχείρισης των 
καλλιεργειών. Υπολογίζεται πως οι καστανεώνες 
στο σύνολό τους συγκεντρώνουν μεταξύ 2,5 με 5 
φορές περισσότερο άνθρακα ανά εκτάριο από τις 
καλλιέργειες δημητριακών (Pepels, 2018).

Αυτό δείχνει πως η αποκατάσταση των παλαιών 
και η φύτευση νέων καστανεώνων θα μπορούσε 
να βοηθήσει στον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής δεσμεύοντας μεγάλες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα. Φυσικά, για να υπάρξει 
ένα ορατό αποτέλεσμα, μεγάλες εκτάσεις 
παγκοσμίως θα πρέπει να μετατραπούν σε 
αγροδασικές. Ωστόσο, κάθε χώρα θα πρέπει 
να επιλέξει τους δικούς της τρόπους για να 
αναδασώσει τις αποψιλωμένες εκτάσεις και οι 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν την δυνατότητα να 
το κάνουν αυτό εν μέρει αποκαθιστώντας την 
κληρονομιά των καστανιών τους.
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 Κοινωνική συνοχή
Η κοινωνική συνοχή και οι κοινωνικοί δεσμοί 
φανερώνουν τον βαθμό της αλληλεγγύης και την 
σύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών κοινοτικών 
και κοινωνικών ομάδων. Πρόκειται για μια 
κοινωνική διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην 
μείωση του κατακερματισμού και των κοινωνικο-
οικονομικών ανισοτήτων στην κοινωνία και 
βασίζεται σε δύο πυλώνες: στις σχέσεις μεταξύ 
των μελών μιας κοινότητας ή κοινωνίας και στην 
αίσθηση του ανήκειν σε μία κοινότητα (Manca, 
2014). 

Οι καστανοπαραγωγικές περιοχές παρουσίαζαν, 
πριν την μαζική αστυφιλία και την εγκατάλειψή 
τους, μία ισχυρή αίσθηση κοινωνικής συνοχής. 
Η καθημερινότητα στην καστανοπαραγωγικές 
περιοχές επικεντρωνόταν γύρω από τα κάστανα. 
Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο, οι 
περισσότεροι κάτοικοι συνεισέφεραν στην 

συλλογή των καστάνων και στην επεξεργασία 
τους, ενώ άλλοι ήταν υπεύθυνοι για την προώθηση 
και το εμπόριο βασικών τροφικών παραγώγων 
των καστάνων (ψωμί και polenta για παράδειγμα). 

Παρουσιάζουμε εδώ έναν ευρύ κατάλογο 
εργασιών/δραστηριοτήτων που αναπτύσσονταν 
γύρω από τα κάστανα: 

• Φύτευση καστανιών 

• Επιλογή ποικιλίας καστανιών 

• Εμβολιασμός καστανιών 

• Συγκομιδή καστάνων 

• Έμποροι καστανάλευρου για την παραγωγή 
προϊόντων που δεν θα μπορούσαν να 
παραχθούν τοπικά. 

• Βοσκοί των κοπαδιών επιφορτισμένοι με την 
ευθύνη της προστασίας των καστάνων κατά 
την περίοδο της συγκομιδής 

• Επεξεργασία καστάνων (ξήρανση και 
άλεσμα) 

Κοινωνική αξία

Η κουλτούρα των καστάνων ήταν τόσο σημαντική 
ώστε οι καστανοπαραγωγικές περιοχές εισήγαγαν 
συγκεκριμένους κανονισμούς για να ρυθμίζουν 
τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων 
(όπως των κτηνοτρόφων και των καλλιεργητών). 
Στην Κορσική για παράδειγμα, τα κοινοτικά 
συμβούλια υποχρέωναν τους βοσκούς να κρατάν 
τα ζώα τους μακρυά από τους καστανεώνες 
κατά την διάρκεια της συγκομιδής, ενώ τα ζώα 
μπορούσαν να βόσκουν κάτω από τα δέντρα όλες 
τις άλλες περιόδους του έτους. Η βοσκή βοηθούσε 
στην πραγματικότητα να ελέγχεται η βλάστηση 
κάτω από τα δέντρα διευκολύνοντας έτσι την 
συγκομιδή. Αυτό μας δείχνει πως οι καστανεώνες 
δεν χρησιμοποιούνταν μόνο για την παραγωγή 
καστάνων αλλά και για την παραγωγή γάλακτος 
και κρέατος (δείτε Εικόνα 4 με αυτή την διπλή 
δραστηριότητα) (Michon, 2011).

Εικόνα 4. Πρόβατα βόσκουν κάτω και ανάμεσα 
από τις καστανιές.
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Τα κάστανα όχι μόνο συνέδεαν μεταξύ τους 
διαφορετικούς παράγοντες (βοσκούς, γεωργούς, 
εμπόρους), αλλά συνέδεαν και διαφορετικές 
γενεές. Καθώς οι καστανιές ζουν για αιώνες και 
απαιτούνται λίγες δεκαετίες από την στιγμή 
της φύτευσης μέχρι να προσεγγιστεί η πλήρης 
απόδοση των δέντρων, το κάστανο εκπροσωπεί 
την γεφύρωση μεταξύ των γενεών. Εξασφάλιζαν 
την μακροπρόθεσμη οικονομική και κοινωνική 
συνέχεια του καστανοπαραγωγικού πολιτισμού 
(Michon, 2011). 

Η Ευρώπη βιώνει τις επιπτώσεις της αστυφιλίας 
και της αγροτικής εγκατάλειψης των τελευταίων 
δεκαετιών. Πολλές αγροτικές περιοχές σε όλη 
την ήπειρο έχουν λίγους μόλις κατοίκους, ενώ 
οι περισσότεροι νέοι φεύγουν για να βρουν 
καλύτερη τύχη στα αστικά κέντρα. Ως συνέπεια, 
οι πιο ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
πρόσβασης στο σύστημα παροχών υγείας (το 
οποίο αντανακλάται εν μέρει στην απόκλιση του 
προσδόκιμου ζωή των Γάλλων: οι κάτοικοι των 
αγροτικών περιοχών έχουν αισθητά χαμηλότερο 
προσδόκιμο ζωής σε σχέση με τους κατοίκους 
των πόλεων (Mastrandreas, 2020)) και συχνά 

αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι.

Η αγροτική ανάπτυξη και ειδικά η προσέλκυση 
νέων ανθρώπων στην επαρχία, αποτελεί πυλώνα 
των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η αναζωογόνηση των 
εγκαταλελειμμένων καστανεώνων θα μπορούσε 
να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για την 
επιτάχυνση αυτής της αγροτικής ανάπτυξης, 
ειδικά όταν νέοι άνθρωποι υποστηρίζονται 
ενεργά για να γίνουν καστανοπαραγωγοί ή για να 
επιδιώξουν επαγγέλματα σε αγροτικές περιοχές 
τα οποία συνδέονται με την καστανοπαραγωγή 
(κτηνοτρόφοι, μεταποιητές καστάνων, κλπ.). Με 
απλά λόγια, οι προσπάθειες να αποκατασταθεί η 
κληρονομιά των καστάνων που επιβιώνει ακόμα 
σε ορισμένες περιοχές, αυξάνει την κοινωνική 
συνοχή μεταξύ των εναπομείναντων κατοίκων 
των καστανοπαραγωγικών περιοχών της 
Ευρώπης. Αυτή η αυξημένη κοινωνική συνοχή 
επιφέρει σταθερότητα και ανθεκτικότητα στην 
ζωή των κατοίκων και μπορεί να οδηγήσει σε 
φαινόμενα που θα ενισχύσουν περαιτέρω την 
αγροτική ανάπτυξη.

Στην Κορσική για παράδειγμα, πολύ λίγοι εναπομείναντες 
κάτοικοι στην καστανοπαραγωγική περιοχή la 
Castagniccia γνωρίζουν πώς να κεντρώσουν καστανιές, 
ενώ στο παρελθόν όλοι οι πρόγονοί τους γνώριζαν 
την διαδικασία (Bellache, 2020). Ένα άλλο παράδειγμα 
είναι η χρήση της τοπικής κουζίνας. Στην Κορσική, στην 
κοιλάδα Alesani στην la Castagniccia, πριν από την 
μεγάλη έξοδο προς τις πόλεις, παράγονταν από τους 
ίδιους τους κατοίκους περισσότερα από 20 διαφορετικά 
προϊόντα από τα καστανάλευρα. Σήμερα, μόλις μια 
χούφτα άνθρωποι εξακολουθούν να μαγειρεύουν με 
καστανάλευρο. 

Η επανακατοίκηση αυτών των καστανοπαραγωγικών 
περιοχών από νέους ανθρώπους είναι επομένως κρίσιμη 
για να μεταβιβαστεί η εναπομείνασα πολιτιστική 
γνώση της τοπικής κουζίνας από τους τελευταίους 
αρκετά ηλικιωμένους ώστε να θυμούνται τις παλαιές 
συνταγές, στην νέα γενιά κατοίκων (Η Εικόνα 5 δείχνει 
ένα παράδειγμα μιας παλαιάς συνταγής καστάνων). 
Καθώς η αποκατάσταση των καστανεώνων παρέχει μία 
υλική μέθοδο προσέλκυσης νέων ανθρώπων, αποτελεί 
έναν ενδιαφέροντα τρόπο να αποτραπεί η απώλεια 
του αυθεντικού πολιτισμού ο οποίος χαρακτηρίζει τις 
καστανοπαραγωγικές περιοχές. 

 Πολιτιστική ανάπτυξη
Η πολιτιστική ανάπτυξη συνδέεται στενά με την κοινωνική συνοχή. Οι καστανοπαραγωγικές περιοχές 
χαρακτηρίζονται από έναν πολύ ανθεκτικό πολιτισμό ο οποίος εκδηλώνεται στην διατροφή, τις κατασκευές, 
αλλά και στις συνήθειες και τις αξίες (όπως οι συγκεκριμένοι κανονισμοί για την βοσκή και την ιδιοκτησία των 
δέντρων). Με την απώλεια των μεγάλης κλίμακας καλλιεργειών στις περισσότερες αγροτικές περιοχές της 
Ευρώπης κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αυτές οι περιοχές έχασαν το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων τους, και 
μαζί τους σημαντικές πολιτιστικές πτυχές της αγροτικής ζωής.

Εικόνα 5. Μαρμελάδα καστάνων. Ένα παράδειγμα 
προϊόντος καστάνων.
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 Η αξία της αισθητικής του τοπίου των 
καστανοπαραγωγικών περιοχών  
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο ορίζει το τοπίο ως: 

«Η πτυχή μιας περιοχής, όπως εκλαμβάνεται από τους ανθρώπους, της οποίας ο 
χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών και της διάδρασης φυσικών ή/και 
ανθρώπινων παραγόντων» (Olwig et al., 2016).

Οι καστανοπαραγωγικές περιοχές επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπους, καθώς η φύτευση των 
καστανεώνων τροποποιεί δραστικά το αρχικό τοπίο (αντικαθιστώντας την φυσική βλάστηση). Οι άνθρωποι 
έφτιαξαν επιφάνειες, πεζούλες, αφαίρεσαν την φυσική βλάστηση και φύτεψαν τις καστανιές. Αυτό το τεχνητό 
τοπίο χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους ανθρώπους, όμορφο. 

Η κυριαρχία των καστανιών σε αυτές τις περιοχές τους δίνει μία εντυπωσιακή πράσινη εμφάνιση σε σύγκριση με 
γειτονικές περιοχές που τείνουν να είναι λιγότερο πράσινες (καθώς η καστανιά που φύεται σε πολλές μεσογειακές 
περιοχές, κάνει έντονη αντίθεση με άλλα βασικά δέντρα όπως το πουρνάρι που έχει σκουροπράσινα φύλλα και 
επομένως δίνει μία λιγότερο φωτεινή εικόνα από μία καστανιά). Αυτό το χαρακτηριστικό πράσινο αποτελεί έναν 
από τους ελκυστικούς παράγοντες των καστανοπαραγωγικών περιοχών (Εικόνα 6). 

Εικόνα 6. Η πράσινη ζώνη των καστανιών στις 
πλαγιές γύρω από το οροπέδιο του όρους Tanargue 
στην Ardeche της Γαλλίας. 

Το χαρακτηριστικό τοπίο των 
καστανοπαραγωγικών περιοχών αποτελεί 
έτσι ένα ισχυρό συνδετικό στοιχείο των 
διαφόρων παραγόντων με τις περιοχές τους. 
Δεν υπάρχει στατικό τοπίο καστανιάς καθώς 
τα τοπία συνεχώς εξελίσσονται. Ακόμα και οι 
καστανεώνες μπορούν να διαφέρουν μεταξύ 
τους σημαντικά ως προς την εικόνα που 
παρουσιάζουν ανάλογα με την χώρα και την 
περιοχή. 

Ωστόσο, παρόλες τις υπαρκτές διαφορές, 
οι περιοχές που κυριαρχούνται από τις 
καστανιές, έχουν μια καθολικά ελκυστική 
δύναμη, μία συγκεκριμένη αισθητική αξία 
η οποία δεν είναι εύκολο να περιγραφεί σε 
ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι μαζί 
της, και η οποία έλκει τους ανθρώπους ανά 
τους αιώνες. Μπορεί ίσως να περιγραφεί 
καλύτερα ως ένας συνδυασμός φυσικών 
και πολιτιστικών στοιχείων, φυσικών με την 
έννοια της περιβαλλοντικής ομορφιάς (η 
ατμόσφαιρα στους καστανεώνες, η μεγάλη 
ηλικία των δέντρων, κλπ.), και πολιτιστικών 
με την έννοια της πολιτιστικής ανάπτυξης 
γύρω από την καλλιέργεια των καστάνων (οι 
κοινωνικοί δεσμοί, η πολιτιστική κληρονομιά, 
κλπ.).



12

 Δημιουργία αγροτικών θέσεων εργασίας και 
επανακατοίκηση εγκαταλελειμμένων αγροτικών περιοχών 
Όταν αυτές οι περιοχές ήκμαζαν, τα κάστανα αποτελούσαν συχνά το επίκεντρο της ζωής πρακτικά όλων 
των κατοίκων. Υπήρχαν άνθρωποι που παρήγαγαν κάστανα, άνθρωποι που τα μεταποιούσαν, άλλοι που τα 
εμπορεύονταν, βοσκοί που μεγάλωναν τα κοπάδια τους μέσα και γύρω από τους καστανεώνες, και άνθρωποι 
που κατασκεύαζαν μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων, μεταξύ άλλων και από ξύλο καστανιάς. Με λίγα λόγια, η 
καθημερινότητα και η οικονομία επικεντρωνόταν γύρω από τα κάστανα. 

Τώρα που οι περισσότερες καστανοπαραγωγικές περιοχές της Ευρώπης έχουν εγκαταλειφθεί, μπορούμε να 
κοιτάξουμε προς τα πίσω στο πώς αυτοί οι καστανοπαραγωγικοί πολιτισμοί λειτουργούσαν τότε, ώστε να 
εμπνευστούμε για το πώς θα μπορούσαμε σήμερα να αναζωογονήσουμε αυτές τις περιοχές.

Υποστηρίζοντας την αναζωογόνηση των καστανεώνων, διάφορες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν 
να έρθουν ξανά στο προσκήνιο. Για παράδειγμα, οι βοσκοί μπορούν να θρέφουν τα κοπάδια τους στους 
καστανεώνες βοηθώντας του καστανοπαραγωγούς στον έλεγχο της εδαφικής κάλυψης. Μελισσοκόμοι μπορούν 
να τοποθετούν τις κυψέλες τους στους καστανεώνες και να παράγουν μέλι καστάνων (μεταξύ άλλων). Τα 
κάστανα που συλλέγονται μπορούν να μεταποιούνται είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς είτε από άλλους 
επαγγελματίες που ειδικεύονται και βιοπορίζονται από αυτό (ζαχαροπλάστες για παράδειγμα).

Οικονομική αξία

Αυτά τα προϊόντα μπορούν στην συνέχεια να 
πωλούνται σε άλλες περιοχές, αλλά μπορούν 
επίσης να πωλούνται σε τοπικά εστιατόρια 
και φούρνους. Η διάθεση αυτών των τοπικών 
προϊόντων με βάση το κάστανο, θα μπορούσε 
σε συνδυασμό με ένα καλό μάρκετινγκ, να 
προσελκύσει στην περιοχή τουρίστες. Αυτοί 
οι τουρίστες θα μπορούσαν να προσελκυθούν 
τόσο από την τοπική κουζίνα που χρησιμοποιεί 
αυθεντικά προϊόντα καστάνων, όσο και από τα 
αυθεντικά τοπία που προσφέρουν πολλή σκιά 
τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες αλλά και ένα 
μοναδικό οικοσύστημα. 

Με λίγα λόγια, η αναζωογόνηση των καστανεώνων 
θα μπορούσε να επιφέρει διαδοχικά 
αποτελέσματα που δημιουργούν θέσεις εργασίας 
και συνεισφέρουν στην επανακατοίκηση των 
εγκαταλελειμμένων καστανοπαραγωγικών 
περιοχών.

Εικόνα 7. Κορσικανικό canistrelli από καστανάλευρο. 

Πηγή: http://www.aocfarinedechataignecorse.com/ 
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Οι αγρότες, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι, 
που είναι διατεθειμένοι να αποκαταστήσουν 
έναν καστανεώνα μπορούν να αξιολογήσουν την 
δυναμική του συμπληρώνοντας αυτόν τον πίνακα. 
Είναι ένα χρωματικό σύστημα που χρησιμοποιεί 
4 χρώματα. Η ιδέα είναι πως εάν ο χρήστης 
σημειώσει δύο ή και περισσότερα κόκκινα πλαίσια, 
θα πρέπει να το θεωρήσει αποθαρρυντικό για να 
ξεκινήσει την αποκατάσταση του καστανεώνα, 
καθώς το κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε πολύ 
δυσχερή κριτήρια όπως για παράδειγμα 
υψηλά ποσοστά μελανώματος στα δέντρα. Για 
παράδειγμα, εάν τσεκάρετε το κόκκινο χρώμα 
το οποίο σημαίνει πως >25% των δέντρων 
παρουσιάζουν συμπτώματα της ασθένειας, αυτό 
θα πρέπει να αποθαρρύνει την αποκατάσταση 
εξαιτίας της μολυσματικότητας της ασθένειας. Με 
λίγα λόγια, το πιθανότερο είναι να μην αξίζει τον 
κόπο.

Εάν σημειώσετε μόνο πράσινα ή κίτρινα πλαίσια, 
αυτό σημαίνει πως οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 
για να ξεκινήσετε την αποκατάσταση του 
καστανεώνα. 

ΜΕΡΟΣ II //
Πίνακας 
αξιολόγησης 
καστανεώνα



15

Χρωματικός πίνακας αξιολόγησης καστανεώνα

Κόκκινο: Αντιστοιχεί 
σε απαγορευτικούς 
παράγοντες όπως 
η έντονη παρουσία 
μελάνωσης ή η 
υφιστάμενη λειψυδρία 
(η οποία αναμένεται 
να ενταθεί εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής). 
Το τσεκάρισμα ενός 
και μόνο πλαισίου με 
κόκκινο χρόνο είναι 
αρκετό για να γίνει η 
αξιολόγηση αρνητική 
συνολικά, καθώς το 
πιθανότερο είναι 
πως ο συγκεκριμένος 
καστανεώνας δεν αξίζει 
να αποκατασταθεί.

Πορτοκαλί: Αντιστοιχεί 
σε παράγοντες που 
θα μπορούσαν να 
καταστήσουν μια 
αποκατάσταση ιδιαίτερα 
δύσκολη, αλλά όχι 
απαγορευτική. Για 
παράδειγμα, όπως 
είναι οι υψηλές μέσες 
θερμοκρασίες, οι οποίες 
σε συνδυασμό με την 
κλιματική αλλαγή μπορεί 
να οδηγήσουν τον 
καστανεώνα στα όριά 
του κατά τις επόμενες 
δεκαετίες.

Το τσεκάρισμα ενός 
ή περισσότερων 
πορτοκαλί πλαισίων δεν 
αποτελεί απαγορευτικό 
κριτήριο, όπως το 
κόκκινο, αλλά αποτελεί 
μία προειδοποίηση την 
οποία θα πρέπει να 
λάβετε υπόψη και να 
αντιμετωπίσετε.

Κίτρινο: Αντιστοιχεί 
σε μία αρκετά καλή 
επίδοση. Καταδεικνύει 
πως το συγκεκριμένο 
κριτήριο δεν είναι 
ιδανικό αλλά παραμένει 
ικανοποιητικό. 
Για παράδειγμα 
βροχοπτώσεις 1.000-
1.250 χλστ.

Αποτελούν 
ικανοποιητικό κριτήριο, 
αλλά μπορεί να 
αυξήσουν τον κίνδυνο 
της μελάνωσης σε σχέση 
με μία βροχόπτωση 
800-1.000 χλστ, η οποία 
θεωρείται ιδανική και 
η οποία θα όριζε το 
κριτήριο ως πράσινο.

Πράσινο: Αντιστοιχεί 
στην ιδανική επίδοση 
(σωστό υψόμετρο και 
σωστή βροχόπτωση 
για παράδειγμα). Όσο 
περισσότερα είναι τα 
τσεκαρισμένα πράσινα 
πλαίσια τόσο καλύτερη 
είναι η αξιολόγηση του 
καστανεώνα.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για όλα τα κριτήρια όταν 
αποδίδετε την βαθμολογία/χρώματα. Για παράδειγμα, ένας καστανεώνας βρίσκεται σε περιοχή με θερμοκρασίες 
από 8/9°C έως 14/15°C. Συνυπολογίζοντας την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την έκθεση του IPCC, στο τέλος 
του αιώνα πολλές μεσογειακές περιοχές θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες κατά πολύ θερμότερες 
από τις υφιστάμενες. Με λίγα λόγια, καστανεώνες με τρέχον ανώτερο όριο την ιδανική θερμοκρασία 13/14/15°C 
στο τέλος του αιώνα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με καταστροφικές θερμοκρασίες και ξηρασίες (εξαιτίας της 
αυξημένης εξατμισοδιαπνοής σε συνδυασμό με τυχόν μειωμένες βροχοπτώσεις). 

Στην περιοχή της Μεσογείου για παράδειγμα, οι καστανεώνες είναι συνήθως τοποθετημένοι σε μεσαία υψόμετρα 
(μεταξύ 400 με 800 μέτρα), αλλά με 3 βαθμούς αύξηση το 2100 (ένα από τα πιθανά σενάρια για την περιοχή της 
Μεσογείου), οι καστανεώνες που βρίσκονται σε υψόμετρο 60/700 μέτρα (ανάλογα και με άλλους παράγοντες όπως 
το μικροκλίμα, η σύσταση του εδάφους, κλπ.) αναμένεται λογικά να υποφέρουν ή και να καταστραφούν εξαιτίας 
του μειωμένου επιπέδου φωτοσύνθεσης που προκαλούν αβιοτικοί παράγοντες (ξηρασία, καύσωνας – πρακτικά 
στην Κορσική δεν υπάρχουν αρδευόμενοι καστανεώνες. Στην Κορσική, όπου οι περισσότεροι καστανεώνες 
βρίσκονται τοποθετημένοι σε υψόμετρο γύρω στα 600-700 μέτρα, αυτό σημαίνει πως οι περισσότεροι αρχαίοι 
καστανεώνες κινδυνεύουν να καταστραφούν μέσα στον αιώνα (εκτός αν εγκατασταθούν σε μεγάλη κλίμακα 
αρδευτικά συστήματα το οποίο είναι μάλλον απίθανο).

Λίγοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ταχύτητα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτη καθώς θερμαίνεται γρηγορότερα από άλλες περιοχές (στην έκθεση του IPSS-2021 χαρακτηρίζεται ένα 
θερμό σημείο της κλιματικής αλλαγής). 
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Επιστρέφοντας στο κριτήριο της θερμοκρασίας στον πίνακα αξιολόγησης, θα ήταν αφελές να χαρακτηρίζουμε τοποθεσίες με 
την υφιστάμενη μέγιστη θερμοκρασία 13-15°C ως ιδανική (πράΠρόβλημα με τον πινακα οπως εμφανίζεται πάνω στο κείμενομός 
ή ακόμα και κόκκινος, καθώς στις επόμενες δεκαετίες, οι μή αρδευόμενες καστανιές σε πολλές περιοχές της Μεσογείου θα 
υποφέρουν σημαντικά ή ακόμα και θα καταστραφούν εξαιτίας των έντονων ξηρασιών. Επιπλέον, το σκεπτικό πίσω από αυτόν 
τον πίνακα αξιολόγησης είναι να προσαρμοστεί σε κάθε τοπικό πλαίσιο. Εξαιτίας των τοπικών διαφοροποιήσεων ορισμένα από 
τα όρια/μεγέθη που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα δεν έχουν εφαρμογή σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ένα παράδειγμα 
είναι το υψόμετρο. Σε ορισμένες περιοχές, το ιδανικό τρέχον υψόμετρο είναι τα 400-600 μέτρα, σε άλλες τα 600-800 μέτρα και 
σε άλλες μπορεί να είναι ακόμα ψηλότερα. Κάθε χρήστης επομένως θα πρέπει να προσαρμόσει τον πίνακα με βάση το τοπικό 
πλαίσιο. Τέλος, είναι σημαντικό να υπολογίσετε την κλιματική αλλαγή όχι μόνο για το κριτήριο της θερμοκρασίας αλλά και για 
άλλα όπως το υψόμετρο (το ιδανικό υψόμετρο θα διαφοροποιηθεί μαζί με την μεταβολή του κλίματος). 

Άρδευση Μή εφικτή
 

Εφικτή με 
την χρήση 

παράπλευρου 
ποταμού 

Εφικτή με την 
χρήση δημόσιου 

δικτύου ύδρευσης

Εφικτή με την 
χρήση γεώτρησης

Κίνδυνος 
πυρκαγιάς από 
την παράπλευρη 
βλάστηση 

Πολύ υψηλός Υψηλός Μικρός Πολύ μικρός 

Κλίση εδάφους Πολύ ήπια - <10% Ήπια - 10-30% Έντονη - 31-60 % Πολύ έντονη - 
>60%

Πρόσβαση στον 
καστανεώνα

Προσβάσιμος από 
κοινό αυτοκίνητο  

Προσβάσιμος 
από τετρακίνητο 

όχημα αλλά κοντά 
σε δημόσιο δρόμο  

Προσβάσιμος 
μόνο από 

τετρακίνητο 
όχημα και μακρυά 

από δημόσιο 
δρόμο  

Μή προσβάσιμο 
από οχήματα  

Περίφραξη 
καστανεώνα

Χωρίς περίφραξη  Με επαρκή 
περίφραξη 

Με παλαιή 
περίφραξη με πολλά 

ανοίγματα 

Συγκομιδή Εφικτή μόνο με τα 
χέρια 

Εφικτή η χρήση 
διχτυών 

Εφικτή με 
την χρήση 

μηχανημάτων

Μέση ηλικία των 
καστανιών (έτη)

<200 200-400  >400

Τρέχουσα μέση 
παραγωγή ανά 
δέντρο (χλγ.) 

<15 15-35 36-75 >75 
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Πιστεύετε πως 
οι καστανεώνες 
αποτελούν 
ένα στοιχείο 
κοινωνικής 
συνοχής και 
δεσμών στην 
περιοχή σας; 

Ναι Όχι Δεν γνωρίζω

Πιστεύετε τα 
κάστανα και οι 
καστανεώνες 
μπορούν να 
προσελκύσουν 
τουρίστες στην 
περιοχή σας; 

Ναι Όχι Δεν γνωρίζω

Πως αξιολογείτε 
το τοπίο της 
περιοχής σας; 

Πολύ υψηλής 
ποιότητας

Υψηλής ποιότητας Χαμηλής 
ποιότητας

Πολύ χαμηλής 
ποιότητας

Υψόμετρο (μέτρα) 0-400 400-600 601-900 >900 

Συνολική ετήσια 
βροχόπτωση  
(χλσ.)

<600 600-1000 1001-1250 >1250 

Τρέχουσα μέση 
θερμοκρασία

<9 °C 9-10 °C 11-13 °C >13 °C 

Περιεκτικότητα 
οργανικής ύλης 
στο έδαφος

<2% 2-3  3-5 >5 

Τύπος εδάφους Αργιλώδες Μεικτό Αμμώδες

pH εδάφους <5.5 5.5-6.5 >6.5  
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 Ποσοστό 
μολυσμένων 
δέντρων (νεκρά 
και ασθενή) από 
μελάνωση, επί του 
συνόλου 

0 % 0-15 % 16-25 % >25  %

Ποσοστό 
μολυσμένων 
δέντρων (νεκρά 
και ασθενή) από 
έλκος, επί του 
συνόλου

<5 % 5-10 % 11-25 % <25 %

Μέση ατομική 
βλάβη στα 
δέντρα που έχουν 
μολυνθεί από 
έλκος (ποσοστό 
μολυσμένων 
κλαδιών επί του 
συνόλου των 
κλαδιών του 
δέντρου) 

<5 % 5-10 % 11-25 % >25 %

Παρουσία 
υπομολυσματικού 
ιού 
(hypovirulence) 
στον καστανεώνα

Ναι Όχι Άγνωστο

Τρέχον επίπεδο 
παραγωγής 
των γειτονικών 
καστανεώνων 
σε σύγκριση με 
την εποχή πριν 
την εισβολή 
της σφήκας της 
Ανατολής 

<30% της πρό 
σφήκας εποχής 

30-50 % της πρό 
σφήκας εποχής 

51-70%  της πρό 
σφήκας εποχής 

>70 %  της πρό 
σφήκας εποχής 

Χρόνος από 
την στιγμή που 
απελευθερώθηκε 
πρώτη φορά στην 
περιοχή το έντομο 
Torymus sinensis 

< 3 έτη 3-5 έτη 6-9 έτη  >9 έτη 
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Αυτό το τελευταίο μέρος του Εγχειριδίου παρέχει 
επιτυχημένα παραδείγματα αναζωογόνησης της 
καλλιέργειας καστανιών, με τον εμπλουτισμό και 
την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών μέσα 
από την καστανοκαλλιέργεια και την οικονομία 
των καστάνων. Αποσκοπεί στο να βοηθήσει 
τους μελλοντικούς καστανοπαραγωγούς να 
τοποθετήσουν τα προσεχή έργα τους στην βάση 
ενός ευρύτερου πλαισίου για την ανάπτυξη της 
περιοχής τους. Εστιάζει συγκεκριμένα σε δύο 
βασικές δυνατότητες:Α. Εμπλουτισμός μέσω του 
τουρισμού.Β. Αγροτικός εμπλουτισμός για την 
αύξηση της ανθεκτικότητας του αγρότη για τα 
ενδεχόμενα συμβάντα παρασίτων ή κλιματικής 
αλλαγής ή άλλων παραγόντων που επηρεάζουν 
την παραγωγή.

Αυτές οι μελέτες περιπτώσεων δεν αποτελούν πρότυπα 
προς μίμηση, αλλά παραδείγματα επιτυχούς δυναμικής σε 
διαφορετικές περιοχές, τα οποία μπορούν να εμπνεύσουν 
παρόμοιες νέες πρωτοβουλίες του κοινού στο οποίο 
απευθύνεται το έργο EcoChestnut.

ΜΕΡΟΣ III //
Τεχνικά έγγραφα 
και μελέτες 
περιπτώσεων
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Τίτλος της Μελέτης 
περίπτωσης

Εμπλουτισμός του εισοδήματος των καστανοπαραγωγών με την καλλιέργεια 
μανιταριών shiitake.

Χώρα / Περιοχή Γαλλία, Κορσική

Κύριος στόχος της 
αποκατάστασης του 
καστανεώνα (μόνο μία 
επιλογή)

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
  Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Αυτό το παράδειγμα παρουσιάζει πώς οι καστανοπαραγωγοί μπορούν να 
εμπλουτίσουν τα εισοδήματά τους καλλιεργώντας στους καστανεώνες 
μανιτάρια shiitake.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων
Καλλιέργεια μανιταριών shiitake (Lentinula edodes) σε κορμούς στην σκιά 
των καστανιών. Οι κορμοί αγοράζονται τοποθετούνται στην σκιά των 
καστανιών και εμβολιάζονται με γόνο shiitake (Εικόνα 1).

Οι εμβολιασμένοι κορμοί στοιβάζονται κατά τον πρώτο χρόνο σε 
ένα αποθετήριο για να αναπτυχθεί ο γόνος (Εικόνα 2). Αυτό είναι ένα 
συγκεκριμένο μέρος στον καστανεώνα το οποίο παρέχει επαρκή σκίαση 
κατά την διάρκεια όλου του χρόνου, πράγμα πολύ σημαντικό για την 
αποφυγή της υπερβολικής ξήρανσης των κορμών (Sabota, 2007). Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα νερού για να διατηρούνται οι κορμοί υγροί 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Sabota, 2007). Θα πρέπει να υπάρχουν στον 
καστανεώνα ορισμένα αειθαλή είδη καθώς οι καστανιές δεν μπορούν να 
προστατεύουν τους κορμούς από την ηλιακή ακτινοβολία νωρίς την Άνοιξη 
και αργά τον Χειμώνα (καθώς δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα οι φυλλωσιές).

Εικόνα 1. Figure /* 
ARABIC 1 

Μελέτη περίπτωσης I
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Οι κορμοί αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς το δεύτερο έτος και παραμένουν 
παραγωγικοί για τέσσερα χρόνια. 

Οι κορμοί θα πρέπει να διαβρέχονται βυθίζοντάς τους σε δεξαμενές με νερό 
τουλάχιστον για 24 ώρες, δύο ή τρεις φορές τον χρόνο για να ενισχυθεί η 
παραγωγικότητά τους (Mudge et al., 2013; Sabota, 2007). Επομένως είναι 
σημαντικό να υπάρχει διαθέσιμο νερό κοντά στην εγκατάσταση των κορμών. 
Αυτό μπορεί να προέρχεται από ένα σύστημα συλλογής ομβρίων (Sabota, 
2007), ή από ένα σύστημα άρδευσης. 
Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες από την βύθιση των κορμών, 
επαναστοιβάζονται (Στοίβα με διάταξη Α, δείτε Εικόνα 3 (Sabota, 2007)) σε 
άλλη σκιερή τοποθεσία του καστανεώνα και η συγκομιδή γίνεται τις επόμενες 
εβδομάδες. 

Ο εμπλουτισμός της επιχείρησης δεν είναι κοστοβόρος κατά την 
εγκατάσταση και, επιπλέον, οι καστανοπαραγωγοί διαθέτουν ήδη πολλά από 
τα απαιτούμενα εργαλεία. 

Αναμενόμενα έσοδα
0,47 χλγ. shiitake ανά κορμό, ανά έτος, κατά μέσο όρο κατά την διάρκεια ζωής 
ενός μόνο κορμού (πέντε έτη) με μέγιστη αναμενόμενη παραγωγή με μία 
συντηρητική εκτίμηση τα 2 χλγ.  (Mudge et al., 2013). 
Στην μέγιστη παραγωγικότητα της επιχείρησης (από το πέμπτο μέχρι και το 
δέκατο έτος) υπάρχουν 371 παραγωγικοί κορμοί. 
Εξετάζονται δύο εκδοχές:

• Η πώληση των μανιταριών shiitake σε μία σχετική τιμή στα 10 ευρώ 
ανά χλγ. σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μετά από δέκα έτη το 
συνολικό καθαρό κέρδος υπολογίζεται στα 7.066 ευρώ.

• Η πώληση των μανιταριών shiitake σε υψηλή τιμή σε εστιατόρια και σε 
πωλητήρια παραγωγών έναντι 15 ευρώ το χλγ. Μετά από δέκα έτη το 
συνολικό καθαρό κέρδος υπολογίζεται στα 13.661 ευρώ. 

Εικόνα 2: Στοίβα εμβολιασμένων κορμών κάτω από 
υφασμάτινο σκίαστρο. Πηγή:  Mudge et al. (2013).

Εικόνα  SEQ Figure \* ARABIC 3, Καρποφορία 
των κορμων: μετά από το μούλιασμα των κορμών, 
στοιβάζονται σε διάταξη Α για να επιτευχθεί καλός 
αερισμός. Πηγή: Mudge et al. (2013).
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Υλικά οφέλη  Η δεύτερη εκδοχή μας δείχνει πως μετά από 5 έτη, το ετήσιο κέρδος 
ανέρχεται στα 2.088 ευρώ. Αυτό φυσικά δεν είναι αρκετό για έναν 
εισερχόμενο καστανοπαραγωγό να πληρώσει τους λογαριασμούς του ενόσω 
περιμένει τον καστανεώνα να ξεκινήσει να αποδίδει. Ωστόσο, πρέπει να 
λάβουμε υπόψη πως η ενασχόληση με αυτήν την δραστηριότητα είναι μόνο 
152 ώρες ανά έτος πράγμα το οποίο σημαίνει πως αν οι καστανοπαραγωγοί 
κρίνουν πως αυτή η δραστηριότητα είναι συμβατή με τις δραστηριότητές 
τους, μία αύξηση της παραγωγής των μανιταριών θα μπορούσε να δώσει την 
δυνατότητα αύξησης του κέρδους και μείωσης του κινδύνου μίας αποτυχίας 
στην παραγωγή των καστάνων. 
Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υπερτριπλασιαστούν οι κορμοί και 
να ανέλθουν στους 1.500. Αυτό θα μπορούσε να αποδώσει μία μέγιστη 
ετήσια παραγωγή 525 χλγ. μανιταριών shiitake, αποφέροντας ετησίως 
ένα μέγιστο κέρδος της τάξης των 6.264 ευρώ (τα έξοδα τριπλασιάζονται 
επίσης). Ένα τέτοιο κέρδος είναι ήδη υπολογίσημο για έναν νεοεισερχόμενο 
καστανοπαραγωγό και δείχνει πως η καλλιέργεια μανιταριών shiitake μπορεί 
να αποτελεί έναν τρόπο να βοηθηθεί στην αποκατάσταση του καστανεώνα. 

Επιπρόσθετα σχόλια

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι

• Mudge, K., Matthews, A., Waterman, B., Hilshey, B., Sierigk, S., Laskovki, 
N., Rockcastle, J., Rockcastle, S. and Gabriel, S. (2013). Βέλτιστες 
πρακτικές για την καλλιέργεια μανιταριών shiitake σε κορμούς στις 
Βορειοανατολικές ΗΠΑ. 

• Διαθέσιμο στο: https://www.uvm.edu/sites/default/files/media/Shii-
takeGuide.pdf

• Pepels, N. (2020). Τα κάστανα χρειάζονται τον ειδικό τους - The chestnut 
needs its master. MSc Thesis, Wageningen University & ISARA. 

• Διαθέσιμο στο: https://e6477a83-f549-4a4c-afb0-103217d1d19c.filesusr.
com/ugd/d7b56a_8399892fd7f24fc3bcb8761c663a0516.pdf

• Sabota, C. (2007) Καλλιέργεια μανιταριών Shiitake  σε κορμούς - 
Shiitake Mushroom Production On Logs. Διαθέσιμο στο : https://www.
mushroomcompany.com/resources/shiitake/ala-logs.pdf 
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Titre de l’Étude de Cas Αναγέννηση της παραγωγής καστανάλευρων στην περιοχή Castagniccia της 
Κορσικής

Pays / Région Κορσική - Castagniccia

Principal objectif de 
la renaissance de la 
châtaigneraie

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
  Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
  Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Objectifs / Description / 
Résultats

Ο Jean Marie Vecchioni εργάζεται σε ένα χωριό της Castagniccia το 
οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 400-800 μέτρα στο σχιστολιθικό τμήμα 
της Βορειοανατολικής Κορσικής. Με την αναζωογόνηση αυτής της 
δραστηριότητας ο Jean Marie Vecchioni ήθελε να εξασφαλίσει την υλική και 
άυλη κληρονομιά, για να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και την οικονομική 
ανάπτυξη του χωριού του.

Στα 33 του, μετά από τις σπουδές του και την εμπειρία της μισθωτής 
εργασίας, ο Jean Marie Vecchioni αποφάσισε να αλλάξει κατεύθυνση προς 
την παραγωγή καστανάλευρου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

1. Αναπαλαίωση ενός καστανεώνα 100 στρεμμάτων, καθαρίζοντας, 
κλαδεύοντας και περιφράσσοντάς τον. 

2. Συλλέγοντας, αποξηραίνοντας σε ειδικό αποξηραντήριο, και 
αποφλοιώνοντας με το χέρι και στην συνέχεια με μηχανικά μέσα. 

3. Τα δύο πρώτα χρόνια τα κάστανα αλέθονταν εκτός χωριού μέχρι ο Jean 
Marie Vecchioni να κατασκευάσει τον δικό του μύλο. Αν και η υδραυλική 
κίνηση αντικαταστάθηκε από την ηλεκτρική, ο μηχανισμός της ξύλινης 
χοάνης και οι λίθινες μυλόπετρες ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά 
των παραδοσιακών μεθόδων. Λειτούργησε χάρη στην τεχνογνωσία 
παλαιότερων μυλωνάδων τόσο όσο αφορά την κατασκευή του, όσο και 
την συντήρηση.

Ο Jean Marie Vecchioni από τους έξι τόννους καστάνων που συλλέγει, 
αποξηραίνει και αλέθει, παράγει δύο τόννους καστανάλευρου, το οποίο 
πουλάει 20 ευρώ το χλγ. Η ποιότητα του καστανάλευρου που παράγεται με 
την παραδοσιακή μέθοδο είναι ελκυστική για πολλούς καστανοπαραγωγούς 
οι οποίοι δεν διαθέτουν μύλο οι ίδιοι.
Έτσι, από τον μύλο παράγονται επιπλέον 8 τόννοι καστανάλευρου. 
Τέλος, ο Jean Marie Vecchioni έγινε ο πρόεδρος των πιστοποιημένων 
παρασκευαστών βιολογικών καστανάλευρων της Κορσικής με ονομασία 
προέλευσης, επιφορτισμένος με την προστασία του προϊόντος από 
εισαγωγές και απομιμήσεις σε μία ανερχόμενη αγορά.

Μελέτη περίπτωσης II
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Υλικά οφέλη  Αυτό το παράδειγμα δείχνει την βιωσιμότητα μιας αναπροσαρμοσμένης 
δραστηριότητας γύρω από την αξιοποίηση του βιολογικού καστανάλευρου. 

Επιπρόσθετα σχόλια -

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι
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Τίτλος της Μελέτης 
περίπτωσης

Βελτίωση και αύξηση της καστανοπαραγωγής στον Λυκουρέση της Αρκαδίας 

Χώρα / Περιοχή Ελλάδα – Λυκουρέσης, Τρίπολη, Αρκαδία 

Κύριος στόχος της 
αποκατάστασης του 
καστανεώνα (μόνο μία 
επιλογή)

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
  Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Στόχοι / Περιγραφή / 
Αποτελέσματα

Ο Ιωάννης Κόλλιας διαχειρίζεται έναν παραδοσιακό καστανεώνα σε ένα 
χωριό της Τρίπολης σε υψόμετρο 900 μέτρα και 21 χλμ. Νοτιοδυτικά 
της Τρίπολης στα υψίπεδα του όρους Μαίναλον, στην Πελοπόννησο. 
Συνεχίζοντας και ανανεώνοντας αυτήν την παραδοσιακή δραστηριότητα ο 
Ιωάννης Κόλλιας επιθυμούσε να εξασφαλίσει την υλική και άυλη κληρονομιά, 
να ζωντανέψει τις μνήμες που είχε ως παιδί βλέποντας τον παππού και 
τον πατέρα του να καλλιεργούν αυτή την γη και φυσικά, να ενισχύσει την 
κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη της οικογένειας και του 
χωριού του. 

Στα 27 του, μετά τις γεωπονικές σπουδές (η διατριβή του αφορούσε τις 
καστανιές), ο Ιωάννης Κόλλιας αποφάσισε να αναζωογονήσει αυτό που είχε 
ξεκινήσει ο παππούς του – ο οποίος είχε γεννηθεί στην περιοχή – το 1952. 
Όταν το ανέλαβε το 2010, ο καστανεώνας ήταν 25 στρέμματα. Σήμερα, 
2022, έχει αυξηθεί στα 80 στρέμματα. Η μέθοδος καλλιέργειας δεν είναι 
πιστοποιημένη ως βιολογική, ωστόσο ακολουθούνται οι βασικές αρχές. 
Πρόσφατα υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Βιολογικής Παραγωγής και αναμένει τα αποτελέσματα. 

Βασικά σημεία :
1. Αποκατάσταση καστανεώνα 25 στρεμμάτων με τον καθαρισμό της γης 

και το κλάδεμα των δέντρων.
2. Αύξηση της έκτασης του καστανεώνα στα 80 στρέμματα και φύτευση 

νέων δέντρων της τοπικής ποικιλίας Αρκαδία.
3. Επένδυση σε μηχανικό εξοπλισμό απαραίτητο για την φροντίδα του 

καστανεώνα.
4. Επένδυση σε μηχανικό εξοπλισμό για την διαλογή των καστάνων με 

βάση το μέγεθος και την κατάσταση του περιβλήματος. 
5. Επένδυση στο μάρκετινγκ (ιστότοπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 

για την διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων.
6. Σχέδια για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων σε 

συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις.
7. Σχέδια για δημιουργία ενός φορέα παραγωγών για την από κοινού 

αξιοποίηση εξοπλισμού και άλλων πόρων. 

Μελέτη περίπτωσης III



26

Υλικά οφέλη  Άμεση και έμμεση κοινωνικο-οικονομική αγροτική ανάπτυξη, διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, προστασία από δασικές πυρκαγιές, προστασία από την 
διάβρωση του εδάφους, αύξηση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ενίσχυση της επάρκειας παραγωγής στην ΕΕ. 

Επιπρόσθετα σχόλια Σχέδια για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία 
με τοπικές επιχειρήσεις. 

Σχέδια για δημιουργία ενός φορέα παραγωγών για την από κοινού 
αξιοποίηση εξοπλισμού και άλλων πόρων.

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι

• https://www.facebook.com/kastaneonas.kollias
• https://www.my-nuts.gr/to-ktima-mas
• https://kastaneonas-kollias.blogspot.com/2016/12/blog-post_24.html 
• https://www.ypaithros.gr/giannis-kollias-nees-poikilies-eksoplis-

mous-anadiarthrose-kalliergeia-kastanias-karydias-mainalo/

Ο Ιωάννης Κόλλιας παράγει μερικές χιλιάδες χλγ. κάστανα. Η αγορά, 
χονδρικής και λιανικής, ανταποκρίνεται καλά στα κάστανα της παραγωγής 
του εξαιτίας της ποιότητας, αλλά και της προέλευσής τους. 

Αποτελεί θετικό παράδειγμα και για άλλους καλλιεργητές στην περιοχή, οι 
οποίοι επίσης αυξάνουν την επένδυσή τους γύρω από τα κάστανα. 
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Τίτλος της Μελέτης 
περίπτωσης

Ποιοτικές βελτιώσεις στην καστανοπαραγωγή μέσω συνεταιριστικών 
πρακτικών, στην Μελίβοια της Λάρισας

Χώρα / Περιοχή Ελλάδα, Μελίβοια, Λάρισα, Θεσσαλία 

Κύριος στόχος της 
αποκατάστασης του 
καστανεώνα (μόνο μία 
επιλογή)

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
  Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Στόχοι / Περιγραφή / 
Αποτελέσματα

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Μελίβοιας βρίσκεται στο όρος Όσσα στην 
Θεσσαλία. 

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 2016 από 32 παραγωγούς που κατείχαν 600 
στρέμματα καστανεώνων, με ορισμένα από τα δέντρα μεγαλύτερων από 100 
ετών. Σήμερα αποτελείται από 39 παραγωγούς με συνολικά 750 στρέμματα 
και μία παραγωγή 280 τόννων καστάνων. 
Οι καστανιές είναι τοποθετημένες σε μία εντυπωσιακή τοποθεσία που ξεκινά 
από πολύ χαμηλό υψόμετρο και φτάνει τα 1.150 μέτρα. Η ποικιλία των 
καστανιών είναι τοπική της Μελίβοιας, μιας τοποθεσίας που φημίζεται για 
τα κάστανά της από τον 3ο αιώνα π.Χ., με την αρχαία πόλη να ονομάζεται 
Καστανέα. 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καστάνων είναι το μέγεθός τους, με 35 
κάστανα στο χλγ. Αυτά τα χαρακτηριστικά οδήγησαν τους συνεταιριστές 
να αιτηθούν πιστοποίηση Προορισμού (ΠΟΠ) για την οποία αναμένουν τα 
αποτελέσματα. 

Αυτή την στιγμή το 70% της παραγωγής εξάγεται σε χονδρεμπόρους στην 
Ευρώπη με τους περισσότερους να βρίσκονται στην Ιταλία. Το υπόλοιπο 30% 
διατίθεται στην εγχώρια αγορά. 

Ο συνεταιρισμός έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καστάνων EURO-
CASTANEA, το οποίο ιδρύθηκε το 2018 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
εκπροσώπησης του κλάδου σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και σε εθνικές και 
περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες. 

Μέσα από μία νέα συνεργασία εφαρμόζουν ψηφιακές λύσεις ακριβείας στις 
καλλιέργειές τους προκειμένου να μειώσουν τις ασθένειες και τις όποιες 
εισβολές, εξασφαλίζοντας έτσι την παραγωγή. Η παρακολούθηση του 
προϊόντος και η εξισορρόπηση του διοξειδίου του άνθρακα αποτελούν μέρος 
της συνεργασίας αυτής. 

Μελέτη περίπτωσης IV
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Υλικά οφέλη  Μόλις πριν από δύο χρόνια, ο συνεταιρισμός αιτήθηκε και πέτυχε την 
χρηματοδότηση με 600.000 ευρώ μέσω προγράμματος LEADER και έτσι 
προγραμματίζει την αγορά βιομηχανικών υποδομών, και την διαμόρφωση 
πιστοποιημένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας της καλλιέργειας (GLOBAL 
GAP), συσκευασίας και ψυχρής συντήρησης με δυνατότητα 350 τόννων.

Οι παραγωγοί του συνεταιρισμού σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την βιολογική 
καλλιέργεια από φέτος σε πειραματική βάση ώστε να κατανοήσουν πλήρως 
την συμπεριφορά των δέντρων όσον αφορά την παραγωγή και τις ασθένειες. 

Επιπρόσθετα σχόλια -

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι

• https://acmelivias.gr
• https://www.facebook.com/kraniot/
• https://www.ypaithros.gr/meliboia-agias-kentro-kastanou-oli-ellada
• https://greenagenda.gr/digital-farming
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Τίτλος της Μελέτης 
περίπτωσης

Η γιορτή των καστάνων του Kolarovo

Χώρα / Περιοχή Petrich, Βουλγαρία

Κύριος στόχος της 
αποκατάστασης του 
καστανεώνα (μόνο μία 
επιλογή)

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
  Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Στόχοι / Περιγραφή / 
Αποτελέσματα

Στόχοι 
Το φεστιβάλ των καστάνων οργανώνεται ετησίως στο χωριό Kolarovo, στην 
περιοχή Petrich.
Ο βασικός στόχος του φεστιβάλ είναι η παρουσίαση των διαφόρων χρήσεων 
των καστάνων και των παραγώγων τους καθώς και η προώθηση των 
καστάνων ως θρεπτικού και νόστιμου προϊόντος. 

Περιγραφή 
Κάθε χρόνο στο τέλος του Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στο χωριό Kolaro-
vo οι τοπικοί καστανοπαραγωγοί οργανώνουν το Φεστιβάλ των καστάνων. Το 
χωριό Kolarovo βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Belasitsa στην περιοχή Petrich, 
την βασική καστανοπαραγωγική περιοχή της χώρας. 
Συνήθως το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει μία έκθεση 
παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων από την περιοχή Belasitsa, καθώς 
και πολλές τοπικές παραδοσιακές εκδηλώσεις.  Υπάρχουν στο Φεστιβάλ 
πολλά περίπτερα που εκθέτουν μοναδικές παραδοσιακές φορεσιές, χαλιά, 
ζωγραφιές, διακοσμήσεις, γευστικά φρούτα και λαχανικά. Οι επισκέπτες 
μπορούν να γευτούν παραδοσιακά πιάτα και ποτά της περιοχής, καθώς 
και διάφορες τυρόπιτες, τελετουργικούς άρτους, ρύζι και καβούρια, 
λαχανοντολμάδες και γιαπράκια, μέλι ακακίας, ρακί και ποτά από σύκο, 
χυμό από μούρα cornel, και πολλά άλλα είδη που ετοιμάζονται ειδικά για την 
γιορτή. Αρωματικά φυτά και γευστικοί βουλγάρικοι πειρασμοί με κάστανα 
όπως, καστανόπιτα, κοτόπουλο με κάστανα, ψητά κάστανα, μέλι καστάνων 
και πολλά άλλα. 
Υπάρχουν επιπλέον ενδιαφέροντα όπως μαθήματα παραδοσιακών χορών, 
ορειβασία και παιχνίδια και διασκεδάσεις για μικρούς και μεγάλους.

Αποτελέσματα
Το Φεστιβάλ είναι ένα σημαντικό γεγονός στο κοινωνικό και πολιτιστικό 
ημερολόγιο του δήμου του Kolarovo και της υπόλοιπης περιοχής.
Το Φεστιβάλ προσελκύει πολλούς επισκέπτες στην περιοχή και προωθεί τα 
κάστανα και τα παράγωγά τους σε δυνητικούς πελάτες.

Μελέτη περίπτωσης V
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Υλικά οφέλη  Οικονομικά έσοδα
Προώθηση των πολιτιστικών παραδόσεων

Επιπρόσθετα σχόλια -

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι

• https://travelbulgaria.news/chestnut-festival/
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Τίτλος της Μελέτης 
περίπτωσης

Το καστανόμελο

Χώρα / Περιοχή Petrich, Βουλγαρία

Κύριος στόχος της 
αποκατάστασης του 
καστανεώνα (μόνο μία 
επιλογή)

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
  Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Στόχοι / Περιγραφή / 
Αποτελέσματα

Το καστανόμελο παράγεται στους πρόποδες του όρους Belasitsa. Καθώς 
είναι πολύ θρεπτικό και ωφέλιμο για το σώμα, το καστανόμελο αποτελεί ένα 
εξαιρετικό παράδειγμα απότοκου της καστανοκαλλιέργειας.
Το καστανόμελο διαφέρει εξαιτίας της συγκεκριμένης γεύσης, η οποία 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως γλυκιά, αλλά ταυτόχρονα με μία νότα πικρής 
κατάληξης. Αυτή η ιδιαιτερότητα το καθιστά ιδανική επιλογή για όποιον δεν 
προτιμά την ζάχαρη. 
Το χρώμα είναι παρόμοιο με το πευκόμελο, αλλά ξαφνιάζει με την 
ολότελα ιδιαίτερη μυρωδιά και γεύση. Αργεί πολύ να κρυσταλλοποιηθεί 
καθώς είναι πλούσιο στην περιεκτικότητα γλυκόζης. Σύμφωνα με τους 
καστανοπαραγωγούς, όποιος το δοκιμάζει το θεωρεί καλύτερο από όλα τα 
μέλια. 

Στους πρόποδες του όρους Belasitsa όπου βρίσκονται πολλοί καστανεώνες 
βρώσιμων καστάνων, αρκετές οικογένειες διατηρούν μελισσώνες και 
παράγουν καστανόμελο.
Την Άνοιξη, οι μέλισσες συλλέγουν την γύρη από τα άνθη των καστανιών, τα 
οποία έχουν μακρείς κιτρινωπούς στήμονες με πικρή μυρωδιά και κολλώδη 
υφή. 
Η συλλογή της γύρης είναι περιορισμένη καθώς στην περιοχή του Petrich 
κάνει πολύ ζέστη και τα άνθη διατηρούνται φρέσκα για μικρό διάστημα. 
Η ανθοφορία των βρώσιμων καστάνων γίνεται στο τέλος του Ιουνίου, 
επιτρέποντας μόνο μία συλλογή, αντί για πολλές όπως συμβαίνει σε άλλες 
περιοχές. Όταν η ζέστη είναι έντονη τα δέντρα ανθίζουν μεμιάς και η γύρη 
μπορεί να συλλεχθεί μόνο 3-4 φορές τον χρόνο. 

Τα πλεονεκτήματα από την κατανάλωση του καστανόμελου έχουν 
τεκμηριωθεί επιστημονικά. Σε σύγκριση με άλλα μέλια, έχει ισχυρότερη 
αντιβακτηριακή επίδραση και είναι το πιο ισχυρό φυσικό αντιβιοτικό. 
Όλες οι ασθένειες με φλεγμονώδη χαρακτηριστικά περιορίζονται όταν 
συμπεριλαμβάνεται στην θεραπεία βρώσιμο καστανόμελο.

Μελέτη περίπτωσης VI
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Υλικά οφέλη  Οικονομικό έσοδο
Προώθηση των πολιτιστικών παραδόσεων

Επιπρόσθετα σχόλια -

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι

• https://slowtours.bg/medat-ot-kesteni-shtedriyat-priroden-dar-ot-pla-
ninata-belasitsa/

Το καστανόμελο έχει ευεργετική επίδραση σε προβλήματα του 
αναπνευστικού και του ουρογεννητικού συστήματος. Ανοίγει την όρεξη και 
βελτιώνει την επίδοση του συκωτιού και της χολής. Ονομάζεται και ανδρικό 
μέλι καθώς θεωρείται πως βελτιώνει την λίμπιντο και την ερωτική πράξη. 

Η γευσιγνωσία καστανόμελου συμπεριλαμβάνεται σε πολλές περιηγήσεις που 
προσφέρονται στο όρος Belasitsa. Το καστανόμελο προσφέρει επίσης ένα 
καλό εισόδημα στις οικογένειες που το παράγουν ενώ διατηρούν ταυτόχρονα 
την αρχαία παράδοση της παραγωγής του.
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Τίτλος της Μελέτης 
περίπτωσης

Το φεστιβάλ καστάνων στο Brezhani

Χώρα / Περιοχή Περιοχή Blagoevgrad, Βουλγαρία

Κύριος στόχος της 
αποκατάστασης του 
καστανεώνα (μόνο μία 
επιλογή)

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
  Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Στόχοι / Περιγραφή / 
Αποτελέσματα

Το φεστιβάλ καστάνων στο Brezhani διοργανώνεται ετησίως στο ομώνυμο 
χωριά στην περιοχή  Blagoevgrad.
Βασικός στόχος του φεστιβάλ είναι να παρουσιάσει διάφορους τρόπου 
χρήσης των καστάνων και των παραγώγων τους καθώς και να προωθήσει τα 
κάστανα ως γευστικό και θρεπτικό προϊόν.

Το Brezhani βρίσκεται στις απότομες πλαγιές δεξιά και αριστερά μιας 
κοιλάδας σε υψόμετρο από 500 έως 700 μέτρα. Παλαιότερα το Brezhani 
υπήρξε χωριό μεταλλωρύχων. Σήμερα, πολλοί κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει 
το χωριό τους για να εγκατασταθούν σε διάφορα μέρη της χώρας. Αυτό που 
τους επανασυνδέει είναι η ανάμνηση των παραδόσεών τους, η γευστική 
κουζίνα τους, τα τραγούδια και οι διασκεδάσεις το φεστιβάλ των καστάνων 
του Brezhani. 
Το φεστιβάλ γίνεται στην πλατεία του χωριού όπου στήνεται μία μεγάλη 
εξέδρα. Οι ντόπιοι ετοιμάζουν ένα μεγάλο γεύμα για να επιδείξουν την 
γονιμότητα των κήπων τους και την επιμέλεια των παρασκευασμάτων 
τους. Οι πιο επιδέξιες μαγείρισσες σηκώνουν τα μανίκια για να επιδείξουν 
τις μαγειρικές τους ικανότητες. Έτσι, στήνεται μια μεγάλη γαστρονομική 
επίδειξη και μαζί γιορτή με μουσική χορούς και πολύ κόσμο. 

Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν πολλές συνταγές με κάστανα, πίτες, 
καθώς και να διδαχθούν απευθείας από τις γυναίκες που παρουσιάζουν 
τα πιάτα τους. Η διάθεση είναι εξαιρετική, οι μυρωδιές μοναδικές και τα 
ορεκτικά ελκυστικά. Η εμπειρία είναι αξέχαστη, χωρίς προσποίηση, με 
αμεσότητα και ζεστασιά, ενώ τα μακρυά ατελείωτα τραπέζια και οι πάγκοι, 
αναβιώνουν τις παραδόσεις των αγροτικών τραπεζιών όπου όλοι κάθονται 
μαζί και μοιράζονται την γιορτή ως μία μικρή συνεκτική κοινωνία.

Κάστανα και μήλα διαφόρων ποικιλιών μπορούν να αγοραστούν στην 
μοναδική αγορά του Brezhani. 

Μελέτη περίπτωσης VII



34

Υλικά οφέλη  Οικονομικά έσοδα
Προώθηση των πολιτιστικών παραδόσεων

Επιπρόσθετα σχόλια -

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι

• https://www.culinarytourism.bg/dolinata-na-vinoto/kulturni-zabelezhi-
telnosti/brezhani-praznik-na-kestena & https://www.culinarytourism.
bg/sabitiya/praznik-na-brezhanskiya-kesten-na-19-oktomvri 

Ο σύλλογος Άνθρωποι και Παραδόσεις υποστηρίζει τις προσπάθειες των 
ντόπιων να διατηρήσουν το πνεύμα και την ζωντάνια του τόπου τους. Οι 
επιτυχημένες συνεργασίες τους με το Delchevo της Βόρειας Μακεδονίας 
και οι υπαίθριες καλλιτεχνικές διοργανώσεις με καλλιτέχνες από την 
Βουλγαρία και την Βόρειο Μακεδονία διαμορφώνουν την Καλλιτεχνική 
Έκθεση του Brezhani. Ο σύλλογος εκπροσωπεί κάθε χρόνο το Brezhani στην 
διεθνή συνάντηση Terra Madre στην Ιταλία. Αποτελούν τον κορμό ενός 
προγράμματος φύτευσης νέων καστανιών.

Τα κάστανα του Brezhani είναι αρκετά διαφορετικά από τα άλλα κάστανα. 
Είναι μικρότερα και αρκετά πιο γλυκά. 
Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός στην κοινωνική και πολιτιστική 
ατζέντα της περιοχής με πολλούς ανθρώπους να επιστρέφουν ή να 
επισκέπτονται την περιοχή εξαιτίας του.
Το φεστιβάλ προσελκύει πολλούς επισκέπτες στην περιοχή και προωθεί τα 
κάστανα και τα παράγωγά τους μεταξύ δυνητικών πελατών. 
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Τίτλος της Μελέτης 
περίπτωσης

Castañas Naiciña στην Chantada.

Χώρα / Περιοχή Ισπανία / Galicia

Κύριος στόχος της 
αποκατάστασης του 
καστανεώνα (μόνο μία 
επιλογή)

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
  Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Στόχοι / Περιγραφή / 
Αποτελέσματα

Στόχοι (μέχρι πέντε γραμμές)
Μία μικρή οικογενειακή αγροτική επιχείρηση με έδρα την ισπανική 
επαρχία επιδίωξε να αξιοποιήσει και να επεκτείνει την παραδοσιακή 
καστανοπαραγωγή σε μεγαλύτερη κλίμακα, ώστε να αποκτήσει εθνική και 
διεθνή παρουσία.

Περιγραφή (μέχρι δεκαπέντε γραμμές)
Από το 1985, η οικογενειακή επιχείρηση Naiciña ξεκίνησε να επενδύει 
στην παραδοσιακή καστανοπαραγωγή, ένα ιστορικό προϊόν της περιοχής 
της Γαλικίας. Προχώρησαν σε αυξανόμενες επενδύσεις όσον αφορά την 
μηχανοποίηση της διαδικασίας της συγκομιδής, την συσκευασία και την 
επεξεργασία, ενώ ταυτόχρονα διατήρησαν παραδοσιακές μεθόδους και τους 
όρους της βιολογικής καλλιέργειας. Η εταιρεία ανάπτυξε ακόμα και δικές 
της βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και 
την συντήρηση των καστάνων. Πρόσφατα, προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία 
καστάνων και παραγώγων τους, φρέσκων και επεξεργασμένων, με κάστανα 
που αναγνωρίζονται ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης από το 
Ισπανικό κράτος. 

Αποτελέσματα (μέχρι δέκα γραμμές)
Από τότε που ξεκίνησε η φύτευση και η συγκομιδή, η εταιρία παρουσίαση μία 
αργή αλλά σταθερή αύξηση στο μέγεθος, την παραγωγή και τις πωλήσεις. 
Επιπλέον, τα κάστανα που εμπορεύεται είναι χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ 
και έτσι αναγνωρισμένα ως μοναδικά ως προς τα χαρακτηριστικά τους 
και την προέλευσή τους. Πρόσφατα, η εταιρεία εμπορεύεται τα κάστανά 
της σε διάφορες μορφές, αλλά και εκτός Ισπανίας και Ευρώπης, όπως για 
παράδειγμα στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Νότιο Αμερική και τις χώρες της 
Μέσης Ανατολής. 

Παρακαλούμε εικονογραφήστε αυτό το απόσπασμα με λίγες φωτογραφίες, 
εικόνες, σχέδια, φόρμες, κλπ. (4-5 στοιχεία)*

Μελέτη περίπτωσης VIII
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Υλικά οφέλη  Μέσα σε μία περίοδο 30 χρόνων, η μικρή οικογενειακή επιχείρηση σημείωσε 
σημαντική ανάπτυξη εξαιτίας της αποφασιστικότητάς της να επενδύσει στην 
παραδοσιακή βιολογική παραγωγή καστάνων. Αυτή την στιγμή, η εταιρεία 
Naiciña είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής καστάνων 
στην Ισπανία. 

Επιπρόσθετα σχόλια -

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι

• Ιστότοπος: https://arean-hijos.com/en 
• Παρουσίαση της εταιρείας και της αξίας της στον ημερήσιο τύπο: 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/naici-
na-la-empresa-gallega-pionera-en-transformar-la-castana-y-apro-
vechar-el-souto 

Εικόνα 1.Προϊόντα 
καστάνων διαθέσιμα 
στην αγορά σήμερα, 
συμπεριλαμβανομένων 
φρέσκων καστάνων, 
αποξηραμένων, 
επεξεργασμένων, 
καθώς και μαρμελάδες, 
αλοιφές, και σοκολάτες.
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Εικόνα 2. Μία 
σύνοψη της 
ιστορίας της 
εταιρείας και της 
υποστήριξής της 
για την παραγωγή 
βιολογικών 
καστάνων, όπως 
παρουσιάζεται στην 
ιστοσελίδα της. 

Εικόνα 3. Μια 
κοντινή ματιά σε 
μια συσκευασία 
προμαγειρεμένων 
καστάνων έτοιμων 
προς πώληση, με 
εμφανή αναγραφή 
του βάρους, της 
σύνθεσης, και 
της σήμανσης 
βιολογικού 
προϊόντος με 
ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση.
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Τίτλος της Μελέτης 
περίπτωσης

Επιχείρηση “Amarelante” στην Manzaneda της Γαλικίας.

Χώρα / Περιοχή Ισπανία / Γαλικία

Κύριος στόχος της 
αποκατάστασης του 
καστανεώνα (μόνο μία 
επιλογή)

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
  Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Στόχοι / Περιγραφή / 
Αποτελέσματα

Στόχοι (μέχρι πέντε γραμμές)
Μία μικρή, συνεργατική πρόσφατα δημιουργημένη κοινότητα που επιχείρησε να 
ανανεώσει την αγροτική οικονομία, την ζωή και την πολιτιστική ανάπτυξη, φυτεύοντας 
τοπικές ποικιλίες καστάνων. 

Περιγραφή (μέχρι δεκαπέντε γραμμές)
Ιδρυμένη το 2013 στην Γαλικία της Ισπανίας, η μικρή συνεταιριστική κοινότητα Ama-
relante επιδίωξε την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και την ανάκτηση των 
παραδοσιακών αξιών των καστάνων. Ο συνεταιρισμός διαχειρίζεται την συγκομιδή, την 
αποθήκευση, την επεξεργασία, και την συσκευασία της ποικιλίας καστάνων Amare-
lante, η οποία υπήρξε τυπική για την ισπανική επαρχία της Ourense. Παρουσιάζοντας 
επιτυχίες και ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα βιολογικά κάστανα, 
ο συνεταιρισμός έλαβε περιφερειακή και εθνική χρηματοδότηση προκειμένου να 
αυξήσει τις δραστηριότητές του ακολουθώντας παραδοσιακές και βιολογικές μεθόδους 
καλλιέργειας. Επιπλέον, ο συνεταιρισμός ξεκίνησε δραστηριότητες ενημέρωσης του 
κοινού, σε σχολεία και πανεπιστήμια, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά και την 
οικονομική και κοινωνική αξία των καστάνων. 

Αποτελέσματα (μέχρι δέκα γραμμές)
O συνεταιρισμός από την στιγμή της ίδρυσής του αυξάνει σταθερά το μέγεθός του. Το 
2015 ξεκίνησε να εμπορεύεται συσκευασμένα κάστανα και προϊόντα καστάνων για την 
μαγειρική. Την ίδια χρονιά, έλαβε επιβραβεύσεις για τον συνεργατικό χαρακτήρα του, 
και την δικτύωση με άλλους μικρούς τοπικούς καλλιεργητές. Το 2019, έλαβε ακόμα μία 
τοπική επιβράβευση για τις προσπάθειές του να αποκαταστήσει εγκαταλελειμμένες 
αγροτικές περιοχές με σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων ο 
συνεταιρισμός έχει συνεργαστεί με το πανεπιστήμιο του Vigo.

Υλικά οφέλη  Αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την παραδοσιακή αξία των καστάνων και 
της σύνδεσής τους με τον αγροτικό τρόπο ζωής. Αναγνώριση της αξίας της παραγωγής 
των καστάνων για τις αγροτικές περιοχές. Αύξηση του μεγέθους της συνεταιριστικής 
κοινότητας, των εμπορευόμενων προϊόντων και αναγνώριση της αξίας της από την 
περιφερειακή διοίκηση.  

Επιπρόσθετα σχόλια Ο συνεταιρισμός Amarelante έχει ήδη διοργανώσει μία περιβαλλοντική κατασκήνωση 
εργασίας όπου οι εκπαιδευόμενοι έμαθαν για τους καστανεώνες και την πολιτιστική, 
κοινωνική, περιβαλλοντική, και οικονομική αξία, και συνεργάστηκε με σχολεία.

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι

• Page d’accueil du site web d’Amarelante (en Espagnol): https://amarelante.gal/ 

Μελέτη περίπτωσης IX
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Εικόνα 1. Διαθέσιμα προϊόντα σήμερα. Από 
αριστερά, καστανάλευρο, αποξηραμένα κάστανα, 
συσκευασμένο κέικ καστάνων.

Εικόνα 2. Φρέσκα κάστανα κατά 
την συλλογή τους και έτοιμο 
τελικό προϊόν προς πώληση.

Εικόνα 3. Διαθέσιμα προϊόντα αυτή την στιγμή 
και αγρότες σε έναν καστανεώνα της Γαλικίας. 

Εικόνα 4. Ομιλία σε σχολείο με σκοπό την προσέγγιση των 
παιδιών στις παραδοσιακές αξίες της καστανοπαραγωγής.
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Τίτλος της Μελέτης 
περίπτωσης

Marron – Oficina da Castanha 

Χώρα / Περιοχή Πορτογαλία / Bragança

Κύριος στόχος της 
αποκατάστασης του 
καστανεώνα (μόνο μία 
επιλογή)

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
  Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Στόχοι / Περιγραφή / 
Αποτελέσματα

Στόχοι (μέχρι πέντε γραμμές)
Προώθηση των καστάνων της Terra Fria, της μεγαλύτερης 
καστανοπαραγωγού περιοχής της Ευρώπης, με σκοπό την προώθηση της 
κατανάλωσης καστάνων καθόλη την διάρκεια του έτους, σε όλο το εύρος της 
ποικιλίας προϊόντων. 

Περιγραφή (μέχρι δεκαπέντε γραμμές)
Το Marron – Oficina da Castanha βρίσκεται στο κέντρο της Bragança και 
ειδικεύεται στα κάστανα και τα παράγωγά τους (κατάστημα πώλησης, 
καφετέρια και κέντρο ερμηνείας), και μπορείτε να μάθετε για τα κάστανα 
και τις καστανιές. Ιδρυτής αυτού του χώρου είναι ο João Campos, ένας 
πρώην δημοσιογράφος ο οποίος αποφάσισε να αφιερωθεί στην προώθηση 
των καστάνων, των οποίων η προοπτική θεωρείται ανεξάντλητη. Επέλεξε 
την Bragança επειδή είναι η μεγαλύτερη καστανοπαραγωγός περιοχή της 
Ευρώπης, και έθεσε ως στόχο την προώθηση της κατανάλωσής τους καθόλη 
την διάρκεια του έτους με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους
Αποτελέσματα (μέχρι δέκα γραμμές)
Σε αυτόν τον χώρο θα βρείτε γλυκά και μαρμελάδες, λικέρ και σπιτική 
μπύρα, είδη φούρνου και γλυκά, αφεψήματα, αλμυρές κρέμες (με πιπεριές 
ή παντζάρια με κάστανα), μπομπονιέρες και σοκολάτες, όλα με βάση τα 
κάστανα. Επιπρόσθετα, οργανώνονται ημερήσιες επισκέψεις στο Μουσείο, 
στο οποίο μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την παραγωγή και την 
μεταποίηση των καστάνων, είτε μέσω εκθεμάτων, είτε μέσα από διαδραστικά 
περιεχόμενα σε οθόνες αφής και με δοκιμές λικέρ και γλυκισμάτων από 
κάστανα. Προκειμένου να υπερβεί τους γεωγραφικούς περιορισμούς 
δημιούργησε ένα διαδικτυακό κατάστημα. Τώρα με μία κίνηση, μπορείτε να 
προμηθευτείτε χειροποίητα είδη από την Castanha de Trás-os-Montes ή από 
άλλες περιοχές της Πορτογαλίας, της Ισπανίας ή της Γαλλίας.

Υλικά οφέλη  -

Επιπρόσθετα σχόλια -

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι

• https://marron.pt/ 

Μελέτη περίπτωσης X
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Τίτλος της Μελέτης 
περίπτωσης

Η διαδρομή των καστάνων της Terra fria

Χώρα / Περιοχή Πορτογαλία / Bragança e Vinhais

Κύριος στόχος της 
αποκατάστασης του 
καστανεώνα (μόνο μία 
επιλογή)

 Βιοποικιλότητα
  Προστασία από δασικές πυρκαγιές
  Προστασία από την διάβρωση του εδάφους
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Κοινωνική συνοχή
 Πολιτιστική ανάπτυξη
 Αξιοποίηση του τοπίου
 Αγροτική οικονομία / Δημιουργία θέσεων εργασίας 
 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε):

Στόχοι / Περιγραφή / 
Αποτελέσματα

Στόχοι (μέχρι πέντε γραμμές)
Η διαδρομή των καστάνων της Terra fria αποσκοπεί στην προώθηση των 
χιλιετών καστανιών και του μοναδικού πολιτισμού, την αξία του τοπίου 
και του περιβάλλοντος, καθώς και στην προώθηση του τουρισμού και της 
αγροτικής ανάπτυξης. 

Περιγραφή (μέχρι δεκαπέντε γραμμές)
Τα κάστανα υπήρξαν η βάση της ευρωπαϊκής διατροφής μέχρι την 
εισαγωγή της πατάτας, και αποτελούν ακόμα ένα βασικό συστατικό 
της παραδοσιακής κουζίνας. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός των καστάνων 
ανέδειξε μία πολύ πλούσια φαντασία. Το ενδιαφέρον για τα κάστανα 
οδήγησε στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Διαδρομής των Καστάνων. Στην 
Πορτογαλία, η περιοχή της Terra Fria, στην οποία η καστανοκαλλιέργεια 
είναι περιβαλλοντικά προσαρμοσμένη και έχει πολύ μεγάλη οικονομική 
δυναμική (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, Castanha da Terra Fria), 
αποτελεί μέρος αυτής της Διαδρομής μέσω των διαδρομών που, σε γενικές 
γραμμές, διασχίζουν τους δήμους Vinhais και Bragança, με τους πλέον 
πυκνοφυτεμένους καστανεώνες. 

Αποτελέσματα (μέχρι δέκα γραμμές)
Η μακροβιότητα των καστανιών αποτελεί μία από τα πιο αξιοσημείωτα 
χαρακτηριστικά της, φτάνοντας τα 3.000 χρόνια, και όπως αναφέρει η λαϊκή 
παράδοση «η καστανιά χρειάζεται 300 χρόνια για να αναπτυχθεί, 300 για 
να ζήσει, και 300 για να πεθάνει». Στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην 
περιοχή που ονομάζεται Terra Fria στο Trás-os-Montes, μπορούμε να βρούμε 
έναν σημαντικό αριθμό αιωνόβιων δέντρων τα οποία εξακολουθούν να 
παράγουν κάστανα. Πρόκειται για μία διαδρομή περίπου 70 χλμ., από την 
Bragança στο Vinhais, μέσω του Φυσικού Πάρκου Montesinho.

Υλικά οφέλη  -

Επιπρόσθετα σχόλια -

Σύνδεσμοι / Συμπληρωματικοί 
πόροι

• http://www.rotaterrafria.com/pages/140
• http://www.myownportugal.com/roteiro/castanhas/

Μελέτη περίπτωσης XI
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης 
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, το 
οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των 
συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.




