Τα δάση και τα βοσκοτόπια, πηγή πλούτου για την κοινότητα
Στο Δήμο Φοινικαίων μεταβιβάστηκε η κυριότητα 12.117 ha βοσκοτόπων, εκ των οποίων
8.171ha χειμερινά, 2.923ha καλοκαιρινά και 1.017ha ετήσια βοσκοτόπια, με Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.433 και ημερομηνία 8.6.2016, με δυναμική εκτροφής 21.624
προβάτων, 4.440 αιγών και 201 μόνοπλων ζώων (ιπποειδή), τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως
για τη μεταφορά γάλακτος. Η μεταβίβαση έγινε μαζί με την υποστηρικτική υποδομή αυτών,
όπως δρόμοι και υδατικά έργα, κ.λπ.
Στο Δήμο μεταβιβάστηκαν ακόμη 9.309 ha δασικής έκτασης, από τα 16.420 ha που ανήκουν στο
νομό Αγίων Σαράντα, δηλαδή το 57,3% της δασικής έκτασης.
Στην επικράτεια του Δήμου εκτρέφονται πάνω από 26.500 πρόβατα, 11.300 γίδια, περίπου 2.000
αγελάδες, ελευθέρας βοσκής καθώς και πάνω από 6.000 κυψέλες μελισσών.
Μεγάλο πλούτο αποτελούν τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά καθώς και τα φυτά που
περιέχουν τανίνες, που είναι πάνω από 200 είδη, και βρίσκονται στα βοσκοτόπια και τις δασικές
εκτάσεις της περιοχής. Το φασκόμηλο φύεται ευρέως και η ετήσια παραγωγή του ανέρχεται σε
αρκετές εκατοντάδες τόνους. Η δάφνη, επίσης, είναι διαδεδομένη σε πολλές περιοχές και
μπορούν να εξασφαλισθούν δεκάδες kv φύλλα δάφνης. Σε δεκάδες τόνους ανέρχεται και η
ετήσια παραγωγή ρίγανης, τσουκνίδας, τσαγιού του βουνού και κυρίως η παραγωγή βελανιδιού,
που με αρκετές εκατοντάδες τόνους και χρήση στη βιομηχανία για την παραγωγή των τανινών, η
ζήτηση εξαγωγής αυξάνεται συνεχώς. Επίσης αξιόλογη είναι και η παραγωγή κάστανου, στις
δασικές περιοχές κυρίως της Δρόβιανης και της Λεσινίτσας.
Οι παραπάνω δείκτες καταδεικνύουν ότι έχουμε να κάνουμε με μεγάλο φυσικό πλούτο, ο οποίος
με σωστή διοίκηση και διαχείριση, μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα, συμβάλλοντας έτσι
στην ευημερία της κοινότητάς μας.
Είναι ένας τομέας που πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για επενδύσεις από το δήμο
καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, δίνοντας κίνητρα για ποικίλες μορφές επένδυσης.
Χάρη στη μεγάλη έκταση του Δήμου Φοινικαίων, με δασικές εκτάσεις, πεδιάδες, λόφους και
ορεινούς όγκους, η δυνατότητα ανάπτυξης του αγροτουρισμού είναι επίσης μεγάλη. Η λεκάνη
απορροής του ποταμού Μπίστρισσα και εντός της σε έκταση 180 εκταρίων το «Γαλάζιο Μάτι»,
ανακηρυγμένο ως μνημείο της φύσης (που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των φυσικών
μνημείων "Ο δρόμος του Φιδιού", ο καταρράκτης Γαρδικακίου, τα βράχια της Πετσάς
(Μουζίνα), ο πλάτανος της Μουζίνας, οι Βελανιδιές της Δρόβιανης, ο πλάτανος της Δίβρης κ.α,
με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.676, ημερομηνία 20.12.2002 «Περί
ανακήρυξης σε προστατευόμενη περιοχή των αλβανικών φυσικών μνημείων», θα πρέπει να
προωθηθούν, να γίνουν γνωστά και να εξεταστεί η δυνατότητα εκμετάλλευσής τους για
τουριστικούς σκοπούς.

