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Ιούνιος 2021  
 
I plant a tree, we grow forests

Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter για τον Ιούνιο 2021, με το οποίο σας
ενημερώνουμε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για τις εκδηλώσεις δενδροφύτευσης
και τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο
πλαίσιο του προγράμματος.  
 
Είμαστε φιλόδοξοι, επειδή γνωρίζουμε ότι ο κόσμος χρειάζεται μαζική άμεση δράση
για το κλίμα #climateactionnow  
 
Το πρόγραμμα Life Terra συγχρηματοδοτείται από το CINEA μέσω του
προγράμματος LIFE.

Πρόσφατες δράσεις

Καθώς η περίοδος δενδροφύτευσης ολοκληρώθηκε, το Life Terra διοργανώνει
εκδηλώσεις για την προώθηση του έργου του και με στόχο την προετοιμασία
για την επόμενη περίοδο δενδροφύτευσης το Φθινόπωρο του 2021: 
 
Την Παρασκευή 28 Μαΐου, το Life Terra από κοινού με έναν τοπικό εταίρο, τη
Stift Ehreshoven, εγκαινίασαν επίσημα την έναρξη του πρώτου πιλοτικού έργου
“Klimawald” στη Γερμανία (μια σύνθετη λέξη που προέρχεται από τις λέξεις
«κλίμα» και «δασοπονία» στα γερμανικά). 
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε συμβολική δενδροφύτευση κατά την
οποία ο τοπικός παιδικός σταθμός προμήθευσε μια κόκκινη βελανιδιά και το
Life Terra παρουσίασε την τεχνολογία σήμανσης δέντρων. Περίπου 19.500
δενδρύλλια ισπανικής προέλευσης φυτεύτηκαν το Μάρτιο του 2021 και

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ
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ριζώνουν, επιδεικνύοντας μεγάλη πρόοδο μετά από τους δύο πρώτους
βροχερούς μήνες.

Τον Ιούνιο του 2021, το Life Terra επισκέφθηκε επίσης διάφορες τοποθεσίες στην
Ισπανία που είναι ενθουσιασμένες για τη συνεργασία τους με το Life Terra τα
επόμενα χρόνια, όπως: 
 

Το αγρόκτημα El Espinar - στην περιοχή του Navas de San Antonio, κοντά στη
Μαδρίτη, για την αποκατάσταση 550 στρεμμάτων γης, όχι μόνο φυτεύοντας
οπωροφόρα αλλά και δημιουργώντας ξανά ένα οικοσύστημα, το οποίο θα
βοηθήσει επίσης στην αποκατάσταση του ποταμού που διασχίζει το
αγρόκτημα. 
Τον ελαιώνα Castillo de Canena – στην περιοχή της Canena, Jaén για τη
συνέχιση της ανάπτυξης ενός προγράμματος αναδάσωσης που ξεκίνησε
πέρυσι σε συνεργασία με το Life Terra για την από κοινού αναδάσωση 250
στρεμμάτων. 
Αγρόκτημα αναγεννητικής γεωργίας La Junquera και Mulas – στη La Junquera
της Murcia για τη φύτευση 10.000 δέντρων κατά τη διάρκεια της επόμενης
περιόδου δενδροφύτευσης.
Ένα οικογενειακό αγρόκτημα στην περιοχή Mulas της Murcia σε μια γη 200
στρεμμάτων που αγοράστηκε από κοινού από επτά οικογένειες με στόχο την
αναγέννηση της περιοχής. 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://lifeterra.eu/short-trip-to-el-espinar-farm/
https://lifeterra.eu/life-terra-visits-the-castillo-de-canena-vineyard/
https://lifeterra.eu/visit-to-the-regenerative-farm-la-junquera-and-mulas/
https://lifeterra.eu/visit-to-the-regenerative-farm-la-junquera-and-mulas/
http://eepurl.com/hi4Kbn
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=24f4b280c0
javascript:;


Επίσης, το Life Terra συμμετείχε και προωθήθηκε  κατά τη διάρκεια του
ECOFEST 2021 στην Ελλάδα από τον εταίρο μας, τo EKETA (CERTH) -
πρόκειται για ένα τριήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη, τις
πράσινες και έξυπνες πόλεις και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδηλώσεις δενδροφύτευσης
που διοργανώσαμε και το παρασκήνιο των εκδηλώσεων εδώ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2021 
 
Το Life Terra έλαβε μέρος στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2021 σε
συνεργασία με την Pestana στην Πορτογαλία για μια ψηφιακή εκδήλωση στις 8
Ιουνίου 2021. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περιβαλλοντολόγοι, η τουριστική
βιομηχανία και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, όλοι με τη διάθεση να
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συνεργαστούν για να συζητήσουν ένα φλέγον ζήτημα: τη συμφιλίωση
τουρισμού και περιβάλλοντος.

Επερχόμενες εκδηλώσεις

Η πρώτη περίοδος δενδροφύτευσης του Life Terra έχει πλέον τελειώσει και
κατορθώσαμε να φυτέψουμε πάνω από 71.284 δέντρα και πάνω από 100
διαφορετικά είδη. Η επόμενη περίοδος δενδροφύτευσης θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο
του 2021. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι τότε για να υποστηρίξετε το
σκοπό μας, καθώς μπορείτε να κάνετε δωρεά ή υιοθεσία δέντρων μέσω της
πλατφόρμας μας: της διαδικτυακής εφαρμογής Life Terra.

Βίντεο του Life Terra – Με ποιον τρόπο τα
δέντρα επικοινωνούν μυστικά μεταξύ τους

Όταν περπατάτε στο δάσος… Σκέφτεστε ποτέ τι συμβαίνει από κάτω; Τα
δέντρα επικοινωνούν σχετικά με τις ανάγκες τους αποστέλλοντας το ένα στο
άλλο θρεπτικές ουσίες μέσω ενός «δασικού δικτύου». Αυτή η σύνδεση είναι
βαθύτερη από ό,τι πίστευαν αρχικά οι επιστήμονες. Παρακολουθήστε το βίντεο
για να μάθετε περισσότερα.
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Στις Ειδήσεις

Δείτε τα τελευταία και σχετικά νέα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και το Life
Terra: 
 
1) Life Terra: apply the scienti�c criteria to plant a tree for every inhabitant of Europe
until 2025 
 
2) Green groups band together to buy Belize rainforest and help secure its future 
 
3) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet 
 
4) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press

Social Media
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Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Life
Terra για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας:

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners. 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

Εγγραφείτε στο Life Terra Newsletter
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