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2.  ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ 
Ενημέρωση πολιτικής της EURAF (Σεπτέμβριος 2020) 

 
A. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση 
 
Η EURAF με χαρά έμαθε από την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη 
«Νέα Δασική Στρατηγική» που θα αντικαταστήσει τη «Νέα Δασική Στρατηγική» του 2013. Δυστυχώς, 
η EURAF πρέπει να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτές οι στρατηγικές δεν έχουν κάνει πολλά για 
να προωθήσουν την υιοθέτηση της αγροδασοπονίας από τα κράτη μέλη τα τελευταία 25 χρόνια. 
 
Το 1998, η πρώτη Δασική Στρατηγική (COM 1998/649) περιλάμβανε αρκετές αναφορές στην 
αγροδασoπονία : 
 
● ζητούσε να δοθεί έμφαση στην «βιώσιμη και πολυλειτουργική διαχείριση των δασών, την 
ανάλυση, τις μεθόδους και τους κατάλληλους δείκτες, τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους 
αναδάσωσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, τη γενετική βελτίωση των δέντρων για καλύτερη 
ανάπτυξη, αντίσταση και ποιότητα και τη βελτιστοποίηση των αγροδασικών συστημάτων » (σελ. 15). 
 
● ζητούσε η έρευνα να επικεντρωθεί στην «πολυλειτουργική διαχείριση των δασών: υποστήριξη σε 
θέματα δασικής πολιτικής, διαφοροποίηση (άλλες πλην του ξύλου χρήσεις, δασολιβαδικά 
συστήματα), πολυλειτουργική και βιώσιμη διαχείριση που συνδυάζει ποιοτική παραγωγή με 
διατήρηση και προστασία, βιοποικιλότητα δασικών οικοσυστημάτων και προστασία δασικών 
εδαφών (σελ. 16). 
 
● αναγνώριζε ότι «η διατήρηση της παραδοσιακής διαχείρισης δασολιβαδικών συστημάτων με 
υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας ενδέχεται να χαθεί αν εγκαταλειφθούν αυτές οι περιοχές (π.χ. στις 
περιοχές της Μεσογείου)» (σελ. 20) και 
 
● ανέφερε τη σημασία της αγροδασοπονίας για τη δέσμευση του άνθρακα (σελ. 23). 
 
Ωστόσο, αυτοί οι στόχοι ξεχάστηκαν. Η αξιολόγηση της στρατηγικής για το 2005 (European 
Commission, 2005) δεν χρησιμοποίησε τη λέξη αγροδασοπονία, πόσο μάλλον να ελέγξει την πρόοδό 
της. Το «Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα δάση» του 2006 (European Commission, 2006) κάλεσε εκ νέου 
τα κράτη μέλη να «προωθήσουν τα συστήματα αγροδασοπονίας» στα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Και πάλι δεν αναφέρθηκε η αγροδασοπονία σε καμία από τις 145 σελίδες της 
αξιολόγησής του για το 2012 (Paivi et al., 2012). Μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε η «Νέα Δασική 
Στρατηγική» του 2013 (European Commission, 2013), οπότε η αγροδασοπονία εισήχθη στο πλαίσιο 
των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης αλλά, για άλλη μια φορά, παραλείφθηκε από 
όλους τους στόχους στο πολυετές σχέδιο εφαρμογής (European Commission, 2015). 
 
Αλλά η ελπίδα δε χάνεται! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε πρόσφατα ότι δεν αρκεί απλά να 
συμπεριληφθεί η λέξη «αγροδασοπονία» σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική και ελπίζει ότι τα κράτη 
μέλη θα την υιοθετήσουν. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της δασικής στρατηγικής του 2013 (European 
Commission, 2018) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: 
 
Η λήψη ορισμένων μέτρων (π.χ. αγροδασοπονία, Natura 2000) μέχρι στιγμής δεν έχει επιτύχει τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Η πρόσθετη ανταλλαγή και προώθηση ορθών πρακτικών στα κράτη 
μέλη και εντός των κρατών μελών ενδέχεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση πιθανών περιοριστικών 
παραγόντων, που συχνά αποδίδονται στη διοικητική επιβάρυνση (γραφειοκρατία) ή στη δομή 
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ιδιοκτησίας των δασών. Η πρόταση για την ΚΑΠ 2021-2027, παρέχοντας μεγαλύτερη επικουρικότητα 
και ευελιξία, θα πρέπει να προσφέρει νέες ευκαιρίες στα κράτη μέλη να σχεδιάσουν μέτρα που 
υποστηρίζουν καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες με απλούστερες διοικητικές 
διαδικασίες. 
 
Ομοίως, η ενδιάμεση αξιολόγηση όλων των δασικών προγραμμάτων της ΚΑΠ (Alliance 
Environnement,2017) συμφώνησε ότι η εφαρμογή του αγροδασικού υπομέτρου (8.2) ήταν 
απογοητευτική, αλλά πρόσθεσε: 
 
Αυτό το υπομέτρο φαίνεται να είναι ένα σημαντικό πιθανό εργαλείο για την εφαρμογή νέων 
πρακτικών διαχείρισης. Η αγροδασοπονία θα μπορούσε να προσφέρει νέες οικονομικές ευκαιρίες 
σε οριακές περιοχές καλλιέργειας, να προσφέρει σημαντικές πρόσθετες υπηρεσίες 
οικοσυστήματος και οφέλη για τη βιοποικιλότητα και να οδηγήσει σε καλύτερη προσαρμογή των 
γεωργικών συστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη του αξιολογητή, η 
σημασία της μπορεί να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί ένα 
επαρκές επίπεδο κινήτρων  και θα είναι άμεσα διαθέσιμη τεχνική συμβουλή (πλαίσιο υποστήριξης). 
 

Β Δέντρα εκτός δασών  
 
Ο ορισμός της ΕΕ για την αγροδασοπονία είναι: «ένα σύστημα χρήσης γης στο οποίο τα δέντρα 
καλλιεργούνται σε συνδυασμό με τη γεωργία στην ίδια γη» (Καν. 1305/2013), και το Καταστατικό  
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αγροδασοπονίας διευκρινίζει ότι: «Οι πρακτικές της αγροδασοπονίας 
περιλαμβάνουν όλες τις μορφές συνδυασμού δέντρων και καλλιεργειών (δασογεωργικά  
συστήματα) ή / και ζώων (δασολιβαδικά συστήματα), σε ένα αγροτεμάχιο γεωργικής γης, είτε στο 
εσωτερικό του αγροτεμαχίου είτε στις παρυφές του (φράκτες) ». 
 
Μια ολοκληρωμένη «δασική στρατηγική» θα πρέπει να περιλαμβάνει και «Δέντρα εκτός των 
δασών» (Trees outside Forests-ToF) για διάφορους σημαντικούς λόγους. Η έννοια των δέντρων 
εκτός των δασών δεν περιλαμβάνει μόνο τα δέντρα σε αγροδασικά συστήματα, αλλά και τα αστικά 
δέντρα. Συνολικά, σε ολόκληρη την Ευρώπη, μιλάμε για δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα. Ο μόνος 
λόγος για τον οποίο φαίνονται εκτός εμβέλειας σε μια δασική στρατηγική είναι λόγω των στεγανών 
που υπάρχουν μεταξύ των δασικών και γεωργικών υπηρεσιών στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη. 
Πρόκειται για ένα τεράστιο ζήτημα, δεδομένου ότι δημιουργεί σοβινιστικά κανάλια που εμποδίζουν 
την ολιστική αντιμετώπιση του τρόπου λειτουργίας των οικοσυστημάτων. Αυτό προκαλεί 
αναπόφευκτα τεράστια προβλήματα. Για παράδειγμα, ο στόχος της στρατηγικής για τη 
Βιοποικιλότητα να φυτευτούν 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα μπορεί να οδηγήσει  σε  
περιβαλλοντική καταστροφή, αν όλα αυτά τα δέντρα εγκατασταθούν σε δασικές εκτάσεις με σκοπό 
τη δημιουργία παραγωγικών δασών. Αν, ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των 3 δισεκατομμυρίων 
δέντρων φυτευτούν σε γεωργικές και αστικές εκτάσεις, θα προσθέσουν αντί να αφαιρέσουν μια 
σειρά υπηρεσιών οικοσυστήματος. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της νέας στρατηγικής. Πώς μπορεί η νέα στρατηγική  να σπάσει το κατεστημένο στα 
κράτη μέλη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βιομηχανία; Ένα ισχυρό μήνυμα θα ήταν να 
συμπεριληφθεί στην στρατηγική αυτή  μια ξεχωριστή ενότητα για την αγροδασοπονία. Θα πρέπει 
δηλαδή να περιλαμβάνει ρητούς, αριθμητικούς στόχους ή ποσοστά για ορισμένα (ή, ίσως, όλα) από 
τα 3 δισεκατομμύρια αυτά νέα δέντρα να  φυτευτούν εκτός δασικών εκτάσεων. 
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Πίνακας 1: Εθνικά ποσοστά κάλυψης δασικών πόρων που 
περιλαμβάνουν δάση (Forest), άλλες δασικές εκτάσεις (OWL) 
και άλλα εδάφη με κάλυψη δέντρων (OLTC). Περιέχονται  
εκτάσεις με ελάχιστη επιφάνεια  0,5 εκτάρια και πάνω (FAO, 
2015.) 
 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των den Herder et al. (2017), 
χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων LUCAS, η 
συνολική έκταση των αγροδασικών συστημάτων  στην ΕΕ 
των 27 είναι περίπου 15,4 εκατομμύρια εκτάρια, που 
ισοδυναμεί με το 3,6% περίπου της συνολικής εδαφικής 
επιφάνειας και το 8,8% της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής γης. Η αξιολόγηση των δασικών πόρων από 
τον FAO  για τα κράτη μέλη της ΕΕ (Πίνακας 1) δείχνει, 
ότι τουλάχιστον το 10% των δενδρωδών εκτάσεων δεν 
ανήκει στην «επίσημη» δασική γη και αυτό είναι πιθανό 
να είναι μια σημαντική υποτίμηση, επειδή ομάδες 
δέντρων κάτω των 0,5 εκταρίων ή δέντρων πλάτους 
κάτω των 20 μέτρων εξαιρούνται από τις εθνικές 
απογραφές του FAO. Ακόμη και οι Άγγλοι έχουν 
αναγνωρίσει την ανάγκη να δουν τα δέντρα έξω από το 
δάσος, και μόλις ολοκληρώθηκε μια διαβούλευση για 
μια «Αγγλική Στρατηγική για τα Δέντρα» (DEFRA, 2020), 
για να αντικαταστήσει μια προηγούμενη «δασική» 
στρατηγική. Η σημασία της αγροδασοπονίας 

αναγνωρίζεται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 29 τροπολογίες με την προσθήκη της 
«αγροδασοπονίας» ελήφθησαν μέχρι τον Ιούλιο του 2020 στην έκθεση γνωμοδότησης του 
Κοινοβουλίου με τίτλο «Ευρωπαϊκή δασική στρατηγική, ο δρόμος προς τα εμπρός» (2019/2157 - 
INI). Οι αποφάσεις για το τελικό κείμενο θα ληφθούν σε σύνοδο της ολομέλειας του Κοινοβουλίου 
τον Οκτώβριο του 2020. 
 
Γ.  Ποιοι στόχοι χρειάζονται για την αγροδασοπονία; 
Τέσσερις ποσοτικές προσεγγίσεις έχουν αξιολογήσει τις δυνατότητες επέκτασης της 
αγροδασοπονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
 
Γ.1 Aertsens et al (2013) - μια πρώτη αξιολόγηση του δυναμικού δέσμευσης άνθρακα των  
αγροδασικών συστημάτων στην ΕΕ. 
 
Η εργασία των Aertstens et al. (2013) επικεντρώθηκε κυρίως στην εκτίμηση της δέσμευσης άνθρακα. 
Για να το κάνουν αυτό, υπέθεσαν ότι η αγροδασοπονία ήταν δυνατή στο ήμισυ της αρόσιμης γης της 
ΕΕ (90 εκατ. εκτάρια) και των μόνιμων βοσκοτόπων (50 εκατ. εκτάρια). Θεώρησαν επίσης ότι είναι 
δυνατόν να περιληφθούν επιπλέον 17,8 εκατ.  χιλιόμετρα φράκτες στην ΕΕ. 
 
Γ.2 Reisner et al (2007) - μια πρώιμη εκτίμηση των κατά προτεραιότητα περιοχών για 
δασογεωργικά συστήματα. 
 
Οι Reisner et al. (2007) επικεντρώθηκαν στα δασογεωργικά συστήματα, λαμβάνοντας δεδομένα για 
το έδαφος, το κλίμα, την τοπογραφία και για την κάλυψη της γης προκειμένου να εντοπίσουν τις 
περιοχές-στόχους για αγροδασοπονία, όπου: (i) θα μπορούσε να αναμένεται παραγωγική ανάπτυξη 
δέντρων (Juglans spp., Prunus avium, Populus spp. , Pinus pinea και Quercus ilex) σε δασογεωργικά 
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συστήματα και (ii) τα δασογεωργικά συστήματα  θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειώσουν τον 
κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους, έκπλυσης νιτρικών και να αυξήσουν την ποικιλομορφία του 
τοπίου. Η ανάλυση έδειξε ότι δασογεωργικά συστήματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
παραγωγικά στο 56% των αρόσιμων γαιών της  Ευρώπης (δηλαδή σε 90,79 εκατ. εκτάρια). Αυτός ο 
αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί εξετάζοντας ένα ευρύτερο φάσμα ειδών δέντρων, αλλά η EURAF 
προτείνει ότι τα 90 εκατ. εκτάρια είναι ένας λογικός στόχος για τη μέγιστη έκταση των 
δασογεωργικών συστημάτων  στην ΕΕ27. 
 
Γ.3 Kay et al (2019) - μια προσέγγιση περιβαλλοντικής πίεσης για την εύρεση αγροδασικών 
περιοχών  για τον μετριασμό του άνθρακα.  
 
Αυτοί οι συγγραφείς έδωσαν μια εκτίμηση των κατά προτεραιότητα εκτάσεων για αγροδασοπονία, 
που ταξινομούνται ανά βιογεωγραφικές περιοχές,  χρησιμοποιώντας λεπτομερείς περιβαλλοντικές 
πιέσεις σε 100 x 100m εικονοστοιχεία (pixels) σε όλη την Ευρώπη. Περιοχές με περισσότερες 
περιβαλλοντικές πιέσεις από 4 (βοσκότοποι) ή 5 (αρόσιμες περιοχές) επιλέχθηκαν ως «περιοχές 
προτεραιότητας». Αυτές είναι λοιπόν οι περιοχές στην Ευρώπη με τα χειρότερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Έτσι, η EURAF εκτιμά ότι η έκταση-στόχος προτεραιότητας για νέα και ανανεώσιμη 
αγροδασοπονία  έως το 2030 ανέρχεται σε 12,8 εκατ. εκτάρια. Το ίδιο σύνολο δεδομένων, το οποίο 
αποκλείει προστατευόμενες περιοχές (NATURA 2000, Ramsar) και περιοχές με υπάρχοντα  
αγροδασικά συστήματα, έχει αναλυθεί για τον εντοπισμό περιοχών (pixels) με μία μόνο 
περιβαλλοντική πίεση. Αυτή κατέληξε σε μια έκταση 119,89 εκατομμυρίων εκταρίων (καλλιεργήσιμη 
95,89 εκατ. εκτάρια, μόνιμοι βοσκότοποι 24,00 εκατ. εκτάρια). Έτσι, η EURAF εκτιμά ότι η πιθανή 
έκταση - στόχος για νέα και ανανεώσιμη αγροδασοπονία  έως το 2030 ανέρχεται σε  119,9 εκατ. 
εκτάρια. 
 
Γ.4 den Herder et al. (σε προετοιμασία) - μια προσέγγιση χαμηλής γεωργικής δενδρώδους 
κάλυψης για τον προσδιορισμό περιοχών προτεραιότητας AF.  
 
Στόχοι για αγροδασοπονία μπορούν επίσης να τεθούν χρησιμοποιώντας λεπτομερείς χάρτες 
πυκνότητας κάλυψης δέντρων. Στην Ευρώπη, υπάρχουν εκτεταμένες εκτάσεις καλλιεργούμενων 
εκτάσεων χωρίς ή με πολύ χαμηλή κάλυψη δέντρων, και αυτές συχνά συνδέονται με περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όπως διάβρωση, έκπλυση θρεπτικών στοιχείων και νιτρικών, ξηρασία και χαμηλά 
επίπεδα αξίας τοπίου καθώς και  λειτουργικής βιοποικιλότητας. Ως μια συμβολή στη δασική 
στρατηγική, η EURAF έχει ετοιμάσει χάρτες περιοχών-στόχων για πιθανή εγκατάσταση 
αγροδασικών συστημάτων χρησιμοποιώντας 100Χ100 m raster πληροφορίες από το σύστημα 
Copernicus Tree Cover Density 2015, τη βάση δεδομένων Corine Land Cover 2018 (για την παροχή 
«γεωργικής» επικάλυψης) και από τις βάσεις δεδομένων Natura 2000 / Ramsar (για εξαίρεση 
προστατευόμενων περιοχών). Οι συγγραφείς της EURAF θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα αυτά, 
αλλά πρωταρχικά στοιχεία δίνονται παρακάτω, δείχνοντας τις περιοχές της «γεωργικής γης» με 
χαμηλή κάλυψη δέντρων (Πίνακας 1), το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν αυτές οι εκτάσεις στη 
συνολική γεωργική έκταση (Πίνακας 2) και την κατανομή χαμηλής κάλυψης δέντρων σε γεωργικές 
εκτάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη (Εικόνα 1). 
Αυτές οι πληροφορίες θα μετατραπούν σε περιοχές NUTS3 για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να 
ορίσουν περιοχές-στόχους σε σημαντικές γεωγραφικές ενότητες. 
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Πίνακας 1. Έκταση (km2) γεωργικής γης με 0%, <1%, <2%, <5%, <10% κάλυψη δέντρων για το έτος 2015 (ΕΕΑ-
39). 
 

Κλάση Corine  Κάλυψη δένδρων Συνολική 
έκταση 
 (km2) 0% <1% <2% <5% <10% 

211 Μη αρδευόμενη γεωργική γη 962,804 969,374 982,468 1,013,740 1,039,933 1,212,620 

212 Αρδευόμενη γη 93,809 94,725 95,773 97,808 99,852 109,331 

213  Ορυζώνες 6,012 6,045 6,103 6,235 6,355 8,210 

231 Βοσκότοποι 248,130 250,396 257,926 276,927 296,912 428,720 

244 Αγροδασικές  εκτάσεις 4,478 5,824 6,645 8,493 11,179 33,083 

2 Συνολική γεωργική έκταση 1,686,407 1,709,746 1,749,513 1,843,090 1,945,852 2,445,287 

 
Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει, ότι 1,69 εκατομμύρια km2 της ευρωπαϊκής γεωργικής γης έχει 
κάλυψη δέντρων 0% (Εικόνα 1), 1,71 εκατομμύρια km2 έχει λιγότερο από 1% κάλυψη δέντρων και  
1,9 εκατομμύρια km2 έχει λιγότερο από 10% κάλυψη δέντρων. 

 
Πίνακας  2. Ποσοστό γεωργικής γης με 0%, <1%, <2%, <5%, <10% και> 10% κάλυψη δέντρων για το 2015 (ΕΕΑ-
39). 
 

Κλάση Corine  Κάλυψη δένδρων 

0% <1% <2% <5% <10% >10
% 

211 Μη αρδευόμενη γεωργική γη  84.5 85.0 86.2 88.9 91.7 9.3 

212 Αρδευόμενη γη  88.6 89.4 90.4 92.4 94.3 5.7 

213 Ορυζώνες 89.6 90.1 91.0 93.0 94.8 5.2 

231 Βοσκότοποι  65.5 66.1 68.1 73.1 78.4 22.6 

244 Αγροδασικές  εκτάσεις  13.5 17.6 20.1 25.6 33.8 66.2 

2 Συνολική γεωργική έκταση  68.8 69.8 71.4 75.2 79.4 20.6 

 

Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει, ότι μόνο το 20% της ευρωπαϊκής γεωργικής γης έχει πάνω από 
10% κάλυψη δέντρων. Το 84,5% των μη αρδευόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων (Κλάση 2.2.1) έχει 
μηδενική κάλυψη δέντρων και μόνο το 9,3% αυτής της γης έχει πάνω από 10% κάλυψη δέντρων. Ο 
ίδιος πίνακας δείχνει ότι άλλες αρόσιμες κατηγορίες έχουν παρόμοια χαμηλά επίπεδα κάλυψης 
δέντρων. Επίσης δείχνει ότι το 34% των αγροδασικών εκτάσεων, όπως προσδιορίζεται στη βάση 
δεδομένων CORINE, έχει πυκνότητες κόμης δέντρων κάτω από το 10%. Αυτό προσδιορίζει την 
ανάγκη ανανέωσης  και διαχείρισης των παραδοσιακών αγροδασικών συστημάτων, εκτός από την 
εγκατάσταση σε νέες  περιοχές. 
 
Για την πυκνότητα φύτευσης δέντρων σε αγροδασικά συστήματα , υπάρχει ανάγκη να φυτευτούν 3-
4 φορές περισσότερα από τον τελικό ρυθμό, καθώς υπάρχει πάντα ανάγκη να αραιωθούν τα 
κατεστραμμένα δέντρα ή τα δέντρα κακής ποιότητας κατά τη διάρκεια της ζωής της φυτείας. 
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Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να φυτευτούν  200 δέντρων / εκτάριο περίπου σε δασογεωργικά 
συστήματα και 400 δέντρα / εκτάριο σε δασολιβαδικά συστήματα. Έτσι, ο απαιτούμενος συνολικά 
αριθμός δένδρων φύτευσης φαίνεται στον Πίνακα 3, και αυτό οδηγεί στην επόμενη πρότασή  μας, 
σχετικά με τον  στόχο των 3 δισεκατομμυρίων δέντρων στη στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 
(European Commission, 2020). 
 
3. Οι «περιοχές Προτεραιότητας» για αγροδασοπονία χρειάζονται τουλάχιστον 3,14 
δισεκατομμύρια δέντρα για να φυτευτούν έως το 2030, κάτι που υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια 
επιπλέον δέντρα που προβλέπονται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.  
 

Πίνακα 3. Υπολογισμένες περιοχές "προτεραιότητας"(priority areas) και "πιθανές"(possible areas) στις 

οποίες μπορούν να εγκατασταθούν ή να ανανεωθούν αγροδασικά συστήματα πριν το 2030 με βάση 

τη μεθοδολογία των Kay et al., 2019. Οι φυτευτικοί σύνδεσμοι περιλαμβάνουν ενδιάμεση επιλεκτική 

αραίωση των δένδρων στην αναλογία  3-4:1  μέχρις ότου επιτευχθεί η τελική πυκνότητα. Οι περιοχές 

δεν περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κροατία. Θα μπορούσαν να περιληφθούν  επιπλέον 

100.000 δέντρα για την Κροατία στο σενάριο «Προτεραιότητα». 

Σενάριο Αγροδασικό 
σύστημα 

Υπολογισμένη 
έκταση (εκτ.) 

Αριθμός 
δένδρων/ 
εκτάριο  

Συνολικός 
αριθμός 
δένδρων 
(δισ/ρια) 

Περιοχές 
προτεραιότητας 

(4-5 
περιβαλλοντικές 

απειλές) 

Δασογεωργικά 9.959.142 200 1,99 

Δασολιβαδικά 2.844.592 400 1,14 

Σύνολο 3,13 

Περιοχές 
προτεραιότητας 

(1 
περιβαλλοντικές 

απειλές) 

Δασογεωργικά 95.890.000 200 19,18 

Δασολιβαδικά 24.000.000 400 9,60 

Σύνολο 25,78 
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Εικόνα  1. Πυκνότητα κάλυψης δέντρων (% κάλυψη δέντρων) σε γεωργικές εκτάσεις. Πηγή: Πυκνότητα 

κάλυψης δέντρων με βάση το  Copernicus 2015. 
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