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М. Пина (Maria Helena Mesquita Pina) е пре-
подавателка в Университета в Порто. Про-
вела е много научни изследования върху
динамиката и проблемите на селските об-
ласти в Португалия, особено в Североиз-
точната част на страната (региона Douro)
и в планинските райони. Тези изследва-
ния са насочени към разработване на стра-
тегии за териториално развитие.

Въведение

Португалия, страната на най-западната нация на
европейския континент, се откроява като една осо-
бено разнообразна ландшафтна мозайка, и еднов-
ременно с това е изключително привлекателна по-
ради съчетанието на множество фактори, с различ-
ни нюанси на регионално ниво. Те са както при-
родни, така и социални и исторически, и дори поли-
тически. Именно в този контекст на изключително
разнообразен релеф, съчетаващ планинска северна
част и обширни хълмисти области на юг с надморс-
ка височина, рядко надвишаваща 500 м, изграден
от преобладаващо гранитни скали, разнообразени
с шисти и други скални видове, е и съществуващото
почвено разнообразие. Хетерогенността на ланд-
шафтната картина се подчертава още повече бла-
годарение на факта, че макар и да преобладава кли-
матът от средиземноморски тип, континенталните
характеристики се засилват от запад на изток, като
валежите бързо намаляват, докато средногодиш-
ните температури и температурните амплитуди рас-
тат. Това изостря проблемите с водните ресурси в
южната вътрешна част на страната.

Социалният аспект също акцентира върху предс-
тавените по-горе диспаритети. Всъщност населени-
ето от 10,618 млн. жители (по данни на Националния
статистически институт на Португалия от 2007 г.) съ-
що засилва тези асиметрии, предвид струпването
му по крайбрежието. Точно там се намират и основ-
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ните градски центрове, включително столицата Ли-
сабон (около 500 000 жители) с прилежащия й реги-
он, включва 2,5 милиона жители (по данни на НСИ
на Португалия от 2007 г.). Същевременно на север
гр. Порто наброява около 240 000 жители (1,5 млн. с
прилежащия регион, по данни на НСИ на Португа-
лия от 2007 г.).

В демографски аспект могат да се посочат и
други проблеми. Ако се върнем в 2001 г., когато се
проведоха последните преброявания на население-
то, без усилие ще констатираме застаряването на
португалското население, чиято средна продължи-
телност на живота е почти 78 години, а раждаемост-
та е изключително ниска, редуцирана до 3. Вътреш-
ният брутен продукт на глава от населението, от своя
страна, се доближава до 76 % от средното равнище
за ЕС, като населението е заето предимно в сектора
на услугите (67,8 %), докато заетото в обработва-
щата промишленост население е само 28,2 %, в
добивния сектор – 13 % (12 % от които – в селското
стопанство).

При това положение е уместно да се постави въп-
роса за значението на селскостопанския сектор в
Португалия. И в тази връзка, какво е стратегичес-
кото позициониране на селските райони в момента
в Португалия?

Както се вижда от изнесените по-горе данни, фи-
зико-географските условия невинаги са твърде бла-
гоприятни – особено климатът, с подчертаните кон-
тинентални характеристики, както и недостигът на
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водни ресурси, най-вече в южните гранични регио-
ни. Ето защо почвите невинаги са плодородни, осо-
бено във вътрешността на страната, макар и разно-
образни вследствие геоложката основа. Така се от-
крояват резки контрасти и във възможността за из-
ползване на почвите.

От друга страна, макар в Португалия да преобла-
дават в изключително висока или в значителна сте-
пен селските райони, проблематичните аспекти там
са много предвид факта, че брутният доход на глава
от населението е около една трета от този в градове-
те (Министерство на земеделието, развитието на сел-
ските райони и рибарството, 2007), а демографското
застаряване е очевидно, тъй като повече от 40 % от
местното население вероятно1 е над 65-годишна въз-
раст, като малка част от него е със завършено техни-
ческо или друго образование. В действителност се
касае за райони с отчетлив демографски срив, къде-
то вече е обичайна гъстота на населението под 40
души/км2, докато средната гъстота на населението в
страната е почти 116 души/км2.

Но трудностите не се изчерпват само със соци-
алния аспект, тъй като структурата на земеделски-
те стопанства също представлява проблемен мо-
мент. Преобладават дребните ферми (с по-малко от
пет хектара използвана земеделска площ) от фа-
милен тип, най-вече в Северозападна Португалия. В
действителност, около 90 % от фермите, установе-
ни там, не достигат и 5 хектара площ, като повече от
50 % от тях не достигат дори 2 хектара. Тази ситуа-
ция се усложнява и от високата степен на разпръс-
натост на земеделските блокове, като средната
стойност за страната е 5,8 блока/земеделско сто-
панство. На юг, в провинция Алентежу, се наблюда-
ва подобряване на ситуацията в това отношение по-
ради фактът, че там са останали стопанства с най-
оптимални размери и най-добра инфраструктура, и
по-специално – по отношение на пътища и техни-
ческо оборудване. В крайна сметка като най-тре-
вожна е сочена ситуацията  в Северна Португалия.

Накратко, въпреки че в португалския селскосто-
пански сектор е заето около 12 % от населението в
активна трудова възраст, то е с нисък културен и
технически профил и разчита за препитанието си
на сектор с много слаба земеделска структура. По-
добна ситуация затрунява модернизацията и пови-
шаването на производителността – факти, които ве-
роятно биха били преодолени, ако е налице ефек-
тивна организация за обединяване в сдружения и
кооперации. Съществуващото положение е резул-
тат от лошо планиране, предвид второстепенната
роля, отредена на селскостопанския сектор, както
и от самия начин на наследяване на фамилните име-

ния, институционализиран от законовата рамка, сил-
но допринасяща за наличието на значителна раз-
дробеност и разпръснатост на собствеността. Из-
ключение се наблюдава в централната вътрешна
част на страната и особено на юг в Алентежу.

Това води до пречки при оползотворяването на
различни възможности и при представянето на про-
екти, кандидатстващи за субсидии от ЕС, достъпни
чрез програмата PRODER (Програма за развитие
на селските райони – бел. прев.). По този начин все
по-често ландшафтът е белязан от изоставени зе-
меделски земи. Въпреки това не можем да пренеб-
регнем факта, че в някои от регионите се забелязва
предприемаческа прослойка, инвестираща в голе-
ми корпоративни единици с човешки ресурси и ико-
номическа рамка на високо ниво, където образова-
нието и капиталът си подават ръка, особено в атрак-
тивни дейности, като свързаните с производство на
вино или мляко.

Това се отнася до Класифицирания винен регион
Дору, който е всъщност един периферен регион, но
мултифункционалността на селскостопанския сек-
тор в него е очевидна в една ландшафтна среда, кла-
сифицирана като забележителност от световното
наследство.

Класифицираният винен регион Дору:
общи характеристики

Емблематичен по същността си, Класифицирани-
ят винен регион Дору е не само привилегировано мяс-
то за производството на различни първокласни вина,
сред които почетно място заема прословутият Порт-
вайн (Виню ду Порту – Вино от Порто, бел. прев.), но
също така е и една съвкупност от многообразни лан-
дшафтни единици, резултат от взаимодействието
между природата и човешката дейност. Уместна е
метафората „гиганстко платно” (Диунизиу, 1977, с.
122), в което потенциалът и особеностите на регио-
на, в съчетание с разнообразието и промените, нас-
тъпващи с различните сезони, през цялата година
действат като притегателна сила и това кара редица
автори да се позовават на това специално място. Нуну
Кащелу, например, казва, че „... пластичното богат-
ство на Дору се крие в богатото разнообразие на
контрасти: долини, дълбоки ждрела (...) терасовидни
форми, планини, стръмни склонове, плата, язовири,
селища и т.н., съчетани с неповторимото богатство
от цветове, позволяват да възприемаме Дору като
неизчерпаем извор на вдъхновение, гигантско плат-
но, където могат да се впишат всички художествени
течения според поривите и въображението на отдел-
ния творец ...” (1999, с. 91). Дору наистина е един

1 През 2001 г. 17,4 % от населението вече е надхвърлило 65 годишна възраст (Демографски преброявания
2001, Национален статистически институт на Португалия)
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регион, в който обединяването на множество факто-
ри е довело до появата на един изключително прив-
лекателен ландшафт.

Въпреки отчетливите териториални различия в
региона (които, между другото, трябва да бъдат за-
пазени в автентичния им вид и да се търсят възмож-
ности за активиране на потенциала им, без да бъ-
дат хомогенизирани), по цялото му протежение на
площ от 250 000 хектара именно лозата обосновава
спецификата на територията –  сгушените по тера-
совидните хълмове лозя, някои от които вековни,
са най-типичната гледка. Въпреки това, само 45 000
хектара от площта са заети от постоянни лозя2.

В тази картина на терасовидни терени по стръм-
ните брегове на река Дору и нейните основни при-
тоци, покрити с лозя, хомогенност обаче не се наб-
людава. Точно обратното: откроява се една органи-
зация на региона, за която са характерни контрас-
тите, ставащи все по-отчетливи с придвижването от
запад на изток, или при изкачване по склоновете,
като различията се появяват постепенно и плавно.
Те са от физико-географско, социално, икономи-
ческо, културно, или дори ландшафтно естество,
обосноваващи разделянето на региона на три подре-
гиона: Байшу Коргу, Сима Коргу и Дору Супериор
(фиг. 1).

При прегледа на тези винарски подрайони се ус-
тановява, че в най-западния – Байшу Коргу, където
се намират градските центрове Вила Риал, Ламегу
и Пезу да Регуа, площите с лозя надхвърлят 60 % от
територията. В непосредствена близост на изток в
подрайона Сима Коргу въпреки регистрираното уве-
личение на лозята през последните десетилетия,
те заемат едва около 45 %, като се отчита по-голя-
мо разнообразие от селскостопански култури. В
Дору Супериор, най-източният подрайон, разпрос-
транението на лозята надвишава 20 % само в ло-
зарските центрове с богата история, а обичайните
за подрайона дялове са под 10 %. Многообразието
от фактори от естествен и антропогенен произход
допринася за обособяването на тези контрасти.

Въпреки, че регионът Дору е осеян с идилични
пейзажи, сред които е разположено обширно архи-
тектурно наследство в допълнение на изключително
богатото и разнообразно  културно и историческо
наследство, има и редица проблеми. Открояват се
слабата земеделска структура на стопанствата,
(не)контролираното разширяване на лозята (с пос-
ледващото свръхпроизводство и неговото отражение
върху ситуацията в региона), а също така заетото в
лозаро-винарския сектор население, което е заста-

2 По данни от Института по Вината в Дору и Порто, 2009 г.

Фиг. 1. Основни винарски подрайони в Дору
Fig. 1. Douro Demarcated Wine Region
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ряващо и в рецесия и чиито технико-професионални
познания по същество са чисто емпирични.

Някои фактори, обуславящи индивидуал-
ността на региона

Обособяването на регионалната рамка и на ка-
чеството и спецификата на произвежданите вина,
се обуславя от съчетаването на множество пара-
метри, а именно – регионалният контекст, в който
се вписват, едафичните и  климатични фактори и
селекцията на регионални сортове, използвани при
производството на вината. Ще разгледаме факто-
рите с ключово значение, като започнем с естест-
вената среда.

В геоморфоложки аспект може да се каже, че до-
лината на река Дору, ориентирана от изток на запад,
е най-характерният елемент на ландшафта, като нак-
лонът на склоновете често е със стойности над 30°
(преобладават на изток от река Коргу). От друга стра-
на, ако големите разлики в надморската височина са
неоспорими, като тя варира от 50 м на брега на р.
Дору до над 1000 м в планинските вериги Марау и
Монтемуру, обграждащи долината на Дору, то тера-
совидно разположените лозя се срещат само на всо-
чина под 500 м (Пина, 2009). Тази граница може да
варира в зависимост от ориентацията на склоновете
и степента на защитеност от вятъра, но над 500 мет-
ра надморска височина, в действителност, се сре-
щат само по-нискокачествени лозя.

Геоложкият и едафичният строеж, от своя страна,
също придават индивидуалност на региона, тъй като
лозовите насаждения виреят почти без изключения
върху шистови почви с примеси от псамитов пясъчник
от горния ордовик, и особено литосоли, при които се
отбелязва изобилие от шистови фрагменти над повър-
хността на почвата (Пина, 2009). Голямата напуканост
и фрагментирането на скалната основа улеснява вко-
реняването на лозите в неуморното им търсене на вла-
га и хранителни вещества. Това е най-характерно за
Дору Супериор. Трябва да отбележим още, че изоби-
лието от скални фрагменти ограничава температур-
ните амплитуди на почвата, като я предпазва също
така от ерозия при поройни дъждове и забавя ско-
ростта на оттичане на водата. Освен това, самият тъ-
мен цвят на тези почви позволява по-голяма способ-
ност за абсорбиране на слънчевата енергия - харак-
теристика, която спомага за по-бързото узряване на
гроздето, и по този начин подобрява качеството на
виното.

Що се отнася до климатичните условия, също се
наблюдават специфични особености, но с различни
нюанси. Макар в долината на р. Дору и нейните основ-
ни притоци да преобладава средиземноморски тип
микроклимат, той търпи промени при по-голяма над-

морска височина. Различни са средно годишната тем-
пература и температурната амплитуда, независимо,
че като цяло са много високи в целия регион – те се
повишават с приближаването към границата с Испа-
ния. В действителност, в долината на р. Дору се откро-
ява една „знойна” атмосфера, която допринася за от-
личното качество на произведените там вина3.

Средните годишни валежи търпят по същия на-
чин дълбоки промени в анализирания регион, като
стойностите им винаги са по-ниски в близост до р.
Дору, и освен това намаляват в посока изток. От близо
900 мм валежи, регистрирани в град Пезу да Регуа
(Байшу Коргу), разположен на по-малко от 100 метра
над морското равнище, те се редуцират до 710 мм в
Пиняу (Сима Коргу), а в Барка де Алва, на границата с
Испания, дори не надвишават 400 мм. От това произ-
тичат проблеми с водните ресурси, особено явни в
Дору Супериор.

Очевидно е наличието на климатични градиенти, съ-
пътстващи промените в надморската височина и ори-
ентацията на склоновете или типа почва и съответната
растителна покривка: по този начин се откроява една
истинска „климатична мозайка” в региона Дору, макар
и с водещ средиземноморски оттенък.

Въпреки, че множество фактори обуславят съ-
ществуващата териториална организация, не мо-
жем да пренебрегнем факта, че съвкупността от
планинските вериги, обграждащи анализирания ре-
гион, представляват мощен съюзник за обособява-
нето на тези климатични особености. Планините за-
щитават региона както от влажните атлантически
ветрове, така и от преобладаващите през зимата
студени и сухи северни и североизточни ветрове.
Тези фактори определят своеобразните характерис-
тики на регионалния микроклимат, макар и с извес-
тни различия, наблюдаващи се при придвижване от
крайбрежието към вътрешността и засилващи се
при увеличаване на надморската височина.

В крайна сметка безспорно е въздействието, ко-
ето физико-географските фактори оказват за пос-
тигане на индивидуалния облик на класифицирания
регион Дору, но същевременно и за увеличаването
на вътрешнорегионалните диспропорции.

Байшу Коргу. В този най-западен подрайон пре-
обладават литосоли с шистов произход, с висок про-
цент съдържание на глина и висока степен на фраг-
ментация на шистите. Лозята и лозаровинарството
са добре развити и заемат повече от 60 % от общата
площ. По отношение на климатичните условия тук
средиземноморският тип климат се отличава с по-
висока влажност на въздуха и по-ниски средногодиш-
ни температури, макар през летния сезон да се за-
държат максимални дневни стойности от почти 40°С.
Годишните валежи достигнат максимални стойности

3 По бреговете на р. Дору летните температури често превишават 35°C, макар че през зимата могат да
паднат до 0іі°C.



7

www.geography.iit.bas.bg           4/2010

                                        ГЕОГРАФИЯ

в този подрайон, като често надхвърлят 1000 мм, та-
ка че, въпреки наличието на шистови почви, при по-
голямата надморска височина, по-влажният климат и
меките температури са причина за редуциране рас-
тежа на лозята.

Сима Коргу. Разположен е на запад от Байшу
Коргу и заема бреговете на р. Дору и нейните основ-
ни притоци, чиито склонове често надхвърлят наклон
от 30°. Развити са шистови литосоли с показател за
фрагментиране по-висок от този в Байшу Коргу (Пи-
на, 2007). Тази ситуация улеснява развитието на пър-
вокласни лозя и в резултат на това има наличие на
най-висока концентрация на големи ферми с корпо-
ративна структура. Този подрегион е „Сърцето на
Портвайна”.

Дору Супериор. В този най-източен подрайон
се намират най-малко лозя – през 2008 г. те са приб-
лизително 15 % от лозята на класифицирания регион
Дору4. Климатът е със средни летни температури над
28°C, което, в съчетание с годишните валежи под 400
мм, обуславя оскъдни водни ресурси. В този контекст
на по-остри геоморфоложки и едафични дадености,
едва наскоро започнаха да се отглеждат лозя по скло-
новете, както и да се разширява площта на лозята с
механизирана обработка. Трябва да се има предвид
и все още не много завишената цена на земите. Все
още обаче, в пейзажа преобладават бадемовите и
маслиновите дървета.

От своя страна, качеството на сортовете също е
от основно значение за получаването на регионал-
ните вина, като съществуват типични сортове със
специфични органолептични характеристики. Нека
добавим, че при най-младите лозя все по-често се
използват ограничен брой сортове, но с най-високо
качество, резултат от задълбочена научна селек-
ция, в която участват различни организации – как-
то публични, така и частни, включително Универси-
тета в Траз-уж-Монтеш и Алту Дору (Калдаш, 2000).

Някои основни моменти в исторически
и организационен план

Дору е лозарски регион с богата история и ма-
кар да е бил обособен и регламентиран през 1756 г.
по време на управлението на Маркиз де Помбал,
съществува информация за лозята в този регион,
датираща още от римско време. Споменава се за
малки лозови масиви, обградени от гористи мест-
ности, отглеждани по бреговете на река Дору и ос-
новните й притоци. Все пак, най-ранните данни за
износ на вина от Дору се появяват чак през XVI в.,
когато са се изнасяли „Вина Ламегу” (Дияш, 1947).

Те не са били ликьорни вина, но вече са имали мно-
го високо качество, особено отлежалите, произ-
веждани под ръководството на местните религиоз-
ни ордени или от едрите земевладелци.

Именно по инициатива на британските търговци,
установили се в гр. Порто, разположен на около 100
км западно от региона, е станал известен и е започ-
нал да се разпространява Портвайнът5. В тази ситуа-
ция броят на лозята бързо нараства като опит да се
отговори на получените заявки, но нараства и броят
на фалшификациите – продажби на вина с органолеп-
тични характеристики, различни от тези на местните
вина. Следва поредица от кризи в региона. В този кон-
текст, през 1756 г. (Мартинш, 1990 г.), след поредната
криза в резултат на свръхпроизводство и пълните с
вино складове, но ширещи се  глад и малария в целия
регион Дору, група едри местни земевладелци и ня-
кои търговци изпращат петиция до тогавашния ми-
нистър-председател Маркиз де Помбал с предложе-
ния за разрешаване на проблема с кризите. Така е
бил обособен и административно регламентиран ви-
неният регион Дору, като едновременно с това е съз-
дадена и „Генералната земеделска компания по ви-
ната в Алту Дору” – организация, регулираща целия
добивен процес и производството на вино.

Западна граница на региона е била община Ме-
зау Фриу, която и до днес е граница на лозарския
регион Дору, а източна граница е бил Кашау Ва-
лейра, гранитен нос, който се е явявал пречка за
корабоплаването по р. Дору на изток.

След известен период на социално и икономи-
ческо затишие, въпреки враждебността на прослой-
ката английски износители, които смятали, че по
този начин действията и контролът им върху цените
се ограничават, през XIX в. следват няколко после-
дователни кризи, които водят до свиване на търго-
вията с Портвайн. Това е обусловено от размирния
политически живот на национално и регионално ни-
во вследствие налагането на либералния режим,
както и от френските инвазии (Мартинш, 1990). Пред-
вид тогавашната нестабилност, през 1834 г. се от-
меня обособяването на границите на региона. По-
късно те да са възстановени поради поредната поя-
ва на фалшицирани вина и непозволеното разпрос-
транение на насаждения, както и загърбване на „се-
лекцията” на сортовете. През 1865 г. следва нова
отмяна на обособените граници на региона, като
това положение се запазва до началото на ХХ в.

Към по-ранните грешки се прибавят разруши-
телните фитопатологични кризи, а именно – недос-
тигът на бор, брашнестата мана, обикновената ма-
на, но най-вече филоксерата през втората половина
на ХIХ в. Настъпва дълбока социална и икономичес-

4 Източник: Институт по вината в Дору и Порто
5 Виното е приело названието на града, където се е намирало пристанището, от което се извършва износът.
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ка криза с унищожаването на лозята, чиито собст-
веници нямат средства да възстановят. В тези усло-
вия се регистрира масово изкупуване от търговци-
те, и то за нищожни суми, на стопанствата,  които
се нуждаят от пълно обновяването на лозята.

Макар и бавно обновяването на лозята се осъ-
ществява, а също и възстановяването на региона,
въпреки мрачната перспектива, свързана с нараст-
ващата миграция на най-бедната част от населени-
ето към гр. Порто. Той е свързан с региона Дору
чрез железопътна линия, построена в най-западна-
та му част през 1879 г. Между 1880 г. и 1887 г. лини-
ята достига до най-източната част на региона, до
границата с Испания при Барка де Алва (Пина, 2000).

С настъпването на XX в. регионът се опитва да
оцелее в условията на нови кризи, възникнали в ре-
зултат на последователните фалшификации на Пор-
твайн и излишъците от вино. През 1907 г. има поре-
ден опит за контрол и обособяване на границите на
региона. Нов закон ще се появи обаче едва през
1921 г., за да коригира предишните грешки и да ут-
върди границите, определени много преди това.

Тъй като кризите следват една след друга, през
тридесетте години се появяват различни админист-
ративно-политически органи за координиране на ця-
лостния производствен цикъл на Портвайна. Така
се зараждат професионалните сдружения, в които
участват производителите. Тези организации са
предшественици на „Каза ду Дору”, тъй като всич-
ки лозари от класифицирания регион Дору е тряб-
вало задължително да се запишат в тях. „Каза ду
Дору” е институция, създадена с Наредба-закон от
18 ноември 1932 г. (Пина, 2007), на която е било въз-
ложено да отговаря за надзора на целия произ-
водствен сектор и дори за някои търговски аспекти.

Сред многобройните функции, които са били въз-
ложени на тази институция, се откроява контролът
на нови насаждения с цел решаване на въпроса с
хроничните излишъци и техническите нарушения.
Друго нейно правомощие е било свързано с  квоти-
те за мъстта (гроздов сок по време на ферментаци-
ята – бел. прев.), която да се „облагодетелства”6,
т.е. става дума за вината, които получават разре-
шение да се превърнат в Портвайн, както и разпре-
делението му между производителите. За тази цел
„Каза ду Дору” се позовава на работата на инж. Ал-
вару Мурейра да Фонсека, който през 1947/48 г. съз-
дава „метода на точкуване” (Фонсека, 1948). При то-
зи метод се взимат предвид не само физическите
характеристики на лозята, но и качеството на сор-
товете и други фактори, които влияят върху качест-
вото на мъстта. Съответно, за всяко лозаро-винарс-
ко стопанство се регистрират данни за собственика
и резюме на техническите и физическите парамет-

ри като тип почва, наклон, надморска височина,
средно разстояние между лозите, санитарен ста-
тус на лозята, отглеждани сортове лози, преобла-
даващи сортове и др. В съответствие с получените
стойности, отразяващи качеството на мъстта, въп-
росното стопанство е оценявано с „букви”. Първата
буква, най-привилегирована и включваща гроздето
с най-високо качество, е била определена като „А”,
и е надхвърляла 1200 получени точки. Следваща е
буквата „В” за стопанствата, получили между 1001
и 1200 точки, а с буквата „С” били оценявани сто-
панствата, получили 801–1000 точки, и така ната-
тък, докато се стигне до буквата „F” – последната,
обхваната от „облагодетелстването”, и то само в го-
дини, когато е било необходимо. Стопанствата с по-
ниски оценки, макар и интегрирани в класифицира-
ния винен регион, не са могли да произвеждат Порт-
вайн, а само други местни трапезни вина. Това оце-
няване е имало дълбоко отражение върху доходите
на земеделските производители, тъй като дори це-
ната на произведеното вино е търпяла намаление,
пропорционално на по-ниското качество, както и на
количеството вино, получило разрешение да се „об-
лагодетелства” в съответното стопанство.

Друг много бурен в административно-политически
план период настъпва след революцията от 25 април
1974 г. „Каза ду Дору” се опитва многократно да оце-
лее в условията на последователни опити за закрива-
нето й. В действителност, разработен е нов устав, пуб-
ликуван през 1989 г., който установява нейната фи-
нансова и административна автономия, макар и под
министерски надзор. В същото време следват ограни-
чения на правомощията й, прехвърлени междувремен-
но на други институции, като „Каза ду Дору” единст-
вено има право да контролира пазара на Качествените
вина, произведени в определен район и на различни
Вина с контролирано наименование за произход. Но и
това е временно, тъй като тези правомощия също са
били отменени. През 1995 г. се осъществява ново вът-
решнобраншово преустройство в Региона, което дава
началото на  Вътрешнобраншовата комисия на кла-
сифицирания винен регион Дору.

През 2003 г. следва друга промяна – създаден е
Институтът по вината в Дору и Порто – контролиращ
институт, който иззема всички функции, принадле-
жали по-рано на Вътрешнобраншовата комисия на
класифицирания винен регион Дору, като освен то-
ва му е възложено разпространението на вината от
региона и координирането на търговския сектор. По
този начин историческата институция „Каза ду До-
ру” почти изцяло губи функциите си, без при това
да е създаден и наложен друг орган за координира-
не на производствения сектор, а от това произтичат
само негативни последици.

6 Към мъстта се добавя винен дестилат в технически определения срок, като по този начин се прекъсва
ферментацията и естествените захари, съдържащи се в гроздето, се запазват във виното.
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В момента нестабилността е очевидна, тъй като
съчетава уязвимостта на „Каза ду Дору”, и следо-
вателно – на производствения сектор, – с лошия
контрол на този сектор. Това позволява наличието
на (не)контролирано разширяване на лозята и съ-
ответните излишъци на вино: регионалната криза е
факт, но потенциалът за преодоляването й – също.

Настоящата икономическа и социална рам-
ка: значението на лозаро-винарския сектор

Като се изключат регионалните градски цент-
рове, които обуславят един ефективен сектор на ус-
лугите, благоприятстващ оставането в региона на
квалифицирана работна ръка, при това младежи с
техническо и професионално образование, което
пък от своя страна, прави възможно оцеляването
на лозарските традиции (Пина, 2009-та), именно ло-
заровинарството е секторът, който издържа мест-
ната икономика.

Предвид богатият опит, надхвърлящ 250 години,
и конкретните специфики на региона, не е странно,
че от XVIII век насам се правят опити да се обособи
район, оторизиран да произвежда Портвайн и да се
контролират техническите характеристики на този
нектар. В този контекст трябва да подчертаем ос-
новните насоки в производствения сектор, пробле-
мите и възможностите за развитие.

Според Селскостопанското преброяване от
1999 г., средният размер на земеделските стопан-
ства в обособения регион Дору е малка, фиксирана
на 2,5 ха, въпреки че в Байшу Коргу структурата на
земеделските земи е по-проблемна. Там има насе-
лени места, в които средният размер на сто-
панствата не достига дори 2 ха. В Сима Коргу, и то
само в най-привилегированите по отношение на ло-
зарския сектор селища, има стопанства с над 5 ха.
В Дору Супериор са често срещани средни стой-
ности над 10 ха. Въпреки това, поради общоизвест-
ните водни и едафични проблеми динамиката на пос-
ледния подрайон се базира главно на разширяване
на маслиновите и бадемовите насаждения, като жи-
телите се възползват от субсидиите от ЕС, пред-
назначени за тази цел.

Най-големите стопанства са разположени в Си-
ма Коргу, като са предимно от корпоративен тип -
една тенденция, която постепенно обхваща и Дору
Супериор, където тези стопанства представляват
20 до 40 % от общия брой стопанства. Използва се
и ситуацията, че все още има наличност на земи,
чиито цени не са твърде завишени.

Но именно стопанствата под 2 ха от фамилен тип
преобладават в числено отношение в областта До-
ру, което говори за голяма несигурност, дължаща се
на тревожната структура на земеделските земи.
Достатъчно е да се прибави и друга променлива –
степента на раздробеност на земята – и реалността

добива още по-мрачни краски, тъй като тези стопан-
ства имат малка обща площ и са разделени на 2 до 4
земеделски блока, при това разпръснати. Откроява
се голяма раздробеност на земеделските сто-
панства, като често се срещат блокове с 2000 m2 до
2500 m2 площ - раздробеността е истински проблем
в Дору, особено в Байшу Коргу. В Сима Коргу стой-
ностите са най-обещаващи, въпреки че раздробе-
ността на стопанствата също е значителна. Ако в
селищата със силно корпоративно присъствие само
в редки случаи земеделските блокове са повече от
два на стопанство, то ситуацията е различна в сели-
ща с подчертано присъствие на стопанства от фами-
лен тип. Преобладават стопанствата, чиято използ-
вана земеделска площ  е била разделена на 5 до 10
блока (Пина, 2007) със среден размер на земеделс-
кия блок от 0,5 ха. Този сценарий се повтаря и в До-
ру Супериор, макар и с по-меки нюанси. По този на-
чин както механизацията, така и въвеждането на
иновации са затруднени. (Сантуш, 2000). Освен това
е необходим по-голям брой наемни работници, като
така се получава недостиг на работна ръка за нор-
малното протичане на мероприятията, включени в
регионалния селскостопански календар.

Въпреки посочените проблеми, класифицирани-
ят регион Дору продължава да се радва на известна
икономическа жизнеспособност и вследствие на то-
ва – на социална стабилност. Тенденцията към срив
на селското население обаче става още по-мрач-
на, когато си припомним, че останалото в региона
население е застаряващо, с ниска грамотност, до-
като по-младите залагат предимно на дейности от
сферата на услугите, които ще им дадат възмож-
ност освен за желаната икономическа стабилност,
също така и за друг социален и икономически ста-
тут, по-висок от този на техните родители. Когато
семейната ферма си струва усилието, то тогава те
се посвещават на две професии едновременно, ка-
то увеличават по този начин доходите на населени-
ето от паралелна заетост в селското стопанство.

Как обаче да се пренебрегне липсата на работ-
на ръка и последващото оскъпяване на по-специа-
лизирани дейности като подрязването на овошки
или лози, или поддръжката на много слаба земе-
делска структура, особено в Байшу Коргу (Пина,
2005)? Как да не обърнем внимание на (не)контро-
лираното разширяване на лозята, водещо до свръх-
производство и негативни отражения върху ре-
гионалната икономика (Пина, 2004). Всъщност, ако
в началото на осемдесетте години на миналия век в
региона е имало  около 30 000 ха с лозя, в момента
те вече надхвърлят 45 000 ха, което е израз на екс-
панзионистичните стратегии на предприятията, про-
изводители/износители, които по този начин раз-
ширяват своето регионално влияние. Между впро-
чем традицията, липсата на капитал и инициатива,
както и вече посочената земеделска структура и
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недобрата пътна мрежа, връзват ръцете на около
40 000 малки производители, които упорито продъл-
жават да съществуват заедно с лозаро-винарските
дейности във фамилното си стопанство.

Накратко  структурата на земеделските земи в ре-
гиона Дору в началото на XXI в. е проблемна, особено
в Байшу Коргу, но и с подчертана дуалистична същ-
ност. Докато стопанствата от корпоративен тип, с бо-
гат технически и финансов ресурс, разширяват дей-
ността си, то фермите от фамилен тип, преобладава-
щи в числено отношение, продължават да съществу-
ват с една структура, която е все по-зависима от лип-
сата на капитал и на новаторски технически позна-
ния. Само обединяването в асоциации или коопера-
тивните винарски изби могат да повлияят положител-
но в тази насока (Ребелу, 1996), особено в най-бедни-
те райони, където бъдещето изглежда по-мрачно.

Обединяването в асоциации или дори евентуал-
ната консолидация на парцелите земеделска земя
са необходими, но винаги са оставяни на заден план
предвид културия профил на типичния производи-
тел на възраст и много силно привързан към фамил-
ното наследство. Поради това за налагането на това
обединяване се изисква да се заложи на информа-
цията и на образоването на същите тези производи-
тели и селскостопански работници, които действи-
телно опазват вековната природа и съхраняват едно
наследство, което започва да открива мултифунк-
ционалността (Дружество за промотиране на фир-
ми и инвестиции в Дору и Траз-уж-Монтеш, 2003).
За тази цел трябва да се предприеме едно прест-
руктуриране на съществуващата ситуация, с осо-
бен акцент върху структурата на земеделската зе-
мя, но включващо и подобряване на профила на фер-
мерите и работниците в региона.

Необходимо е да се стимулира предприемачест-
вото, като се увеличат проектите за преструктурира-
не, които да се възползват от субсидии от ЕС в рамки-
те на PRODER  (Министерство на земеделието, разви-
тието на селските райони и рибарството, 2007). По
този начин ще се засили развитието на тези традици-
онни, но и изпълнени с проблеми, както и с потенциал
за развитие селски райони (Координационна комисия
за регионално развитие на Северна Португалия, 2006).
Точно в този контекст сред новите стратегии за регио-
нално развитие мултифункционалността се очертава
като една устойчива алтернатива.

Новите стратегии за регионално развитие:
значението на туризма

След плахото въвеждане на селския туризъм в
региона Дору в края на осемдесетте години на ми-
налия век, в началото на XXI в. той се утвърждава
изцяло, особено след класифицирането на лозарс-
кия регион от ЮНЕСКО като „Жив еволютивен пей-
заж, Световно наследство”. Оттогава все повече на-

раства броят на големите и средни стопанства, кои-
то се включват в дейности, свързани със селския
туризъм. В момента тяхното териториално разпрос-
транение е голямо, макар и с превес в Байшу Коргу.
Като цяло, туризмът в селските райони обхваща
имения с привилегирована ландшафтна рамка и за-
бележително архитектурно наследство. Тези име-
ния под ръководството на членове от семейството
предлагат на гостите си дейности, които само по
изключение са ограничени в рамките на самото име-
ние и дават възможност за опознаване на Региона и
на по-големите градски центрове, както и възмож-
ности за посещение на защитени територии и за
участие в други дейности.

Въпреки значението на тези единици за селски
туризъм, предвид стратегиите им за развитие, в ко-
ито явно място заема мултифункционалността, ка-
пацитетът им за настаняване е ограничен, а освен
това използването на туристическата им инфраст-
руктура е с твърде сезонен характер. Съсредоточе-
но е между май и октомври, а дори и с още по-висо-
ка честота – между август и септември, което оба-
че не е достатъчно за създаване и поддържане на
устойчиво ендогенно динамично развитие. Въпреки
всичко не е и за пренебрегване. Трябва да обърнем
внимание и на човешкия ресурс – обикновено коор-
динаторът на дейностите в селския туризъм. Като
се има предвид, че тази му дейност се допълва с
производството на вино, като цяло координаторът е
от мъжки пол, макар и все повече дами да се включ-
ват в динамизирането и координирането на проек-
тите. Възрастта на заетите в селския туризъм е меж-
ду 40 и 65 години, и дори в още по-широк диапазон,
а тяхното техническо и културно образоваие е на
университетско ниво (Пина, 2009).

Без съмнение се наблюдава пробуждане и изли-
зане от инертността на управителите на тези сред-
ни и големи имения за селски туризъм, в чиято дей-
ност високо се оценява значението най-вече на мес-
тния потенциал за развитие. Трябва  обаче да се
разширяват и диверсифицират предизвикателства-
та, като се инвестира по-специално в тяхното вза-
имно допълване – един от начините за увеличаване
на заетостта (Пина, 2010). Всъщност възможността
за откриване на работни места в тези единици за
селски туризъм е ограничена, като освен това е се-
зонна или дори случайна. Тя се вписва често в от-
делни събития или в посрещане на големи групи,
като служителите на постоянен трудов договор са
изключение и не са повече от двама.

Като допълнение към гореспоменатите инициа-
тиви и след класифицирането на ландшафта като
световно наследство се появиха и други проекти от
частен характер, много амбициозни и свързани с
големи инвестиции. Става дума за инициативи в об-
ластта на луксозния туризъм, каквито представля-
ват хотелите в селските райони, сред които има до-
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ри четири и петзвездни хотели. Те са малки по раз-
мер, като основното им предимство е пленителната
природа, сред която са разположени – по този на-
чин те се опитват да преодолеят бедното предлага-
не в традиционните градски условия. Именно в град-
ските центрове се намират по-големите хотелски
звена, но при все това атрактивните природни и кул-
турни забележителности на региона Дору започ-
ват да се налагат все по-забележимо.

Социалният обхват на тази инициатива на местно
и регионално ниво е значителен, предвид средата, в
която демографският срив е безспорен факт.

Трябва да отбележим, че чрез тези предприе-
мачески инвестиции в хотелски единици не само се
опазва съществуващото наследство, но и се раз-
пространяват други свързани дейности. Освен съ-
ществуването на Спа-услуги в последно време, хо-
телите  предлагат възможности и за дегустация на
вина и гастрономически изделия от региона, както
и посещения на имения, с които имат споразуме-
ния. Предлагат още разходка с туристическо влак-
че и пътувания по р. Дору, което насърчава опозна-
ването на региона, включително разнообразното ар-
хитектурно наследство, както и местните занаяти
и друго нематериално културно наследство - напри-
мер традиционни празници и обичаи, народната кул-
тура, и в крайна сметка, забележителната история
на този природен район. Този подход се разп-
ростира и в други допълващи инициативи,
включително спортни дейности – тенденция, която
улеснява привличането на всички членове на се-
мейството, предлагайки развлечения за различните
възрастови групи.

* * *
Само чрез един мултифункционален подход, об-

хващащ всички социални слоеве, независимо дали
са местни или приходящи, но наблягайки приори-
тетно на първите, които ефективно работят за опаз-
ването на регионалното наследство, ще се създадат
условия за устойчиво динамично развитие. Освен
това, предвид стратегическите предизвикателства,
насочени към регионалното развитие, където мар-
кетингът и рекламата са широко разпространени,
включително на международно ниво, туризмът пред-
ставлява още едно свързващо звено, една полити-
ка, която благоприятства оставането на високооб-
разованото младо население в региона Дору. Освен
това той привлича по-динамични и атрактивни кад-
ри, които, следва да се подчертае, се интегрират в
средата, без тя да губи от оригиналния си облик.
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Summary

Portugal is the westernmost country of mainland Europe
and boasts a highly diversified, attractive landscape,
ranging from a mountainous north to a south of rolling
plains, with altitudes rarely going beyond 500 meters.
This diversity is further intensified when we consider a
varied subsoil cover and a Mediterranean-type climate,
even though increased continentality becomes more
evident in areas closer to the border with Spain.

This diversity and asymmetrical perspective can also
be found when examining the social and economic di-
mensions. There is a very clear demographic and pro-
ductive sector concentration on Portugal’s coastal ar-
eas, leading to deeply problematic inland areas suffer-
ing from severe depopulation and economic stagna-
tion/regression. The perspective is even bleaker if we
focus on the agricultural sector. Demographic decline
and the abandonment of agricultural holdings are en-
demic, with few exceptions. One of these is the Douro
Demarcated Region, even though here too we find a
range of deficiencies.

The emblematic Douro Demarcated Region not only
produces a diversity of high quality wines, among which

Port wine naturally stands out, but also boasts a land-
scape that reflects close interaction between nature
and human activity. Throughout its 250.000 hectares,
terraces laden with vines rise up the slopes of the Douro
River and its main tributaries, offering a highly attrac-
tive landscape that was partially classified as World
Heritage in December 2001.

Having always the Douro River as its structuring ele-
ment, the DDR does however reveal a high degree of
heterogeneity, by which reason it is divided into three
sub-regions: the “Baixo Corgo” (Lower Corgo) to the
west, where some of the main urban centres are lo-
cated, followed by the “Cima Corgo” (Upper Corgo)
and, to the east, on the border with Spain, the “Douro
Superior” (Higher Douro).

Although extremely appealing, the region is strife with
major problems which have to be solved. Among these
is the (dis)orderly expansion of the vineyards, resulting
in excessive production, an ageing workforce in de-
cline and, particularly, the inadequate land structure
of the farmsteads. Indeed, it is the small family-based
holdings that predominate, where over 65% of farm-
steads are less than one hectare in area. This situation
is more common in the Lower Corgo, a sub-region which
is the “cradle” of the Douro wine sector.
However, winegrowing is not the region’s sole economic
mainstay. Since the 1980s, a multifunctional approach
has taken root, a policy that has enhanced and boosted
a diversity of endogenous potentialities. Thus, many
multifaceted initiatives have been implemented aimed
at increasing sustainability, particularly those related
to tourism in rural areas (TER). However, various local
actors still have to be mobilized, providing information,
training and coordination to residents, and particularly
to the projects that being proposed.


