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Ιανουάριος 2021!
 
Καλώς ήρθατε στο πρώτο Newsletter του Life Terra για το 2021 - από όπου μπορείτε
να μαθαίνετε νέα για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις, δράσεις και εκδηλώσεις του έργου.
Λίγα λόγια για εμάς: Αποτελούμαστε από 16 εταίρους που υποστηρίζουμε το έργο
μέσω έρευνας, πρακτικών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, εκπαίδευσης και
οπτικοακουστικού υλικού. Στόχος μας είναι να φυτέψουμε 500 εκατομμύρια δέντρα
μέσα σε 5 χρόνια, που αντιστοιχούν σε δέσμευση 100 εκατομμυρίων τόνων CO2. 

Οι πυλώνες του Life Terra είναι:  
- Φύτευση 
- Παρακολούθηση της ανάπτυξης
των δέντρων 
- Εκπαίδευση 
- Συνεργασία με τις τοπικές
κοινότητες

Το έργο Life Terra χρηματοδοτείται
από το EASME μέσω του
προγράμματος LIFE. 

Πρόσφατες δράσεις

Στους πρώτους έξι μήνες υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες
δράσεις: 
 
Δημοσίευση της εφαρμογής (app) 
H πρώτη έκδοση της πλατφόρμας του Life Terra θα είναι διαθέσιμη την επόμενη

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ
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εβδομάδα. Με τη χρήση της πλατφόρμας, θα έχετε τη δυνατότητα να καταγράψετε
ψηφιακά (γεωσήμανση) και να παρακολουθείτε  τα δέντρα που θα φυτέψετε κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων που θα συμμετέχετε.  
 
Επιπροσθέτως, στην πλατφόρμα θα παρέχονται πληροφορίες σχετικές με την
τοποθεσία φύτευσης του δέντρου, το δασοπονικό είδος, την εκδήλωση και την
ημερομηνία που φυτεύτηκε. Επεξεργαζόμαστε και αφιερώνουμε χρόνο σε ένα
καινοτόμο εργαλείο παρακολούθησης για να σας παρέχουμε επιπλέον πληροφορία,
όπως το ύψος του φυτού και το CO2 που έχει δεσμεύσει. 
 
Στις 22 Ιανουαρίου, το Life Terra και η Volterra (Ισπανός εταίρος του προγράμματος)
επισκέφτηκαν το El Bruc, φύτεψαν και γεωσήμαναν τα δέντρα για να ελέγξουν την
πλατφόρμα και τη λειτουργικότητά της.

Εκδηλώσεις δενδροφυτεύσεων 
 
Ισπανία 
XTREME RACING 
Το Δεκέμβριο, είχαμε την ευκαιρία να φυτέψουμε δέντρα με τον Nico Rosberg, τον
Φινλανδό-Γερμανό ραλίστα! Το Life Terra συνεργάστηκε με την ομάδα του Rosberg
Xtreme Racing για να φυτευτούν δέντρα στο Aragon, μια περιοχή της Ισπανίας που
έχει πληγεί από δασικές πυρκαγιές, ξηρασίες και διάβρωση λόγω ισχυρών ανέμων.
Η δενδροφύτευση αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της
υποβαθμισμένης ποιότητας του εδάφους, καθώς και για τη βελτίωση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. 
 
Η συνεισφορά του Nico Rosberg και της ομάδας του ήταν σημαντική, καθώς
βοήθησαν να δεσμευθούν σε βάθος χρόνου περίπου 20 τόνοι εκπομπών CO2, που
αντιστοιχούν στις εκπομπές 4 πτήσεων μετ’ επιστροφής από Βερολίνο για Νέα
Υόρκη. 
 
Nico Rosberg: “Το πρόγραμμα αποτελεί καταπληκτική ευκαιρία όχι μόνο για
να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, αλλά και για να εμπνεύσει δράσεις στη μάχη
ενάντια στην κλιματική αλλαγή, τη μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας
σήμερα.”
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Ευχαριστούμε τον: Roberg Xtreme Racing 

#RXR #DrivenByPurpose

Πορτογαλία: Έναρξη της πρώτης μεγάλης κλίμακας δενδροφύτευσης για το Life
Terra στην Πορτογαλία 
Montemor o Novo, 15 Ιανουαρίου, 2021 
Πριν δυο εβδομάδες έγινε η αρχή ενός νέου, συναρπαστικού σταδίου για το Life
Terra. Στη φάρμα Herdade Freixo do Meio στο Alentejo, τα πρώτα 3000 δέντρα
και θάμνοι φυτεύτηκαν για να αποκαταστήσουν μια περιοχή που έχει πληγεί
από τη διάβρωση και την έλλειψη βλάστησης.  
 
Το έργο εκτελείται εκ μέρους του συνεργάτη μας IG&H Consulting από την
Ολλανδία. Αυτή η Ολλανδική συμβουλευτική εταιρία, με παράρτημα στη
Λισσαβόνα, ασχολείται με το οικολογικό της αποτύπωμα και έχει υιοθετίσει ένα
εσωτερικό πρόγραμμα για βελτίωση της χρήσης ενέργειας, χαρτιού και
πλαστικού στο γραφείο καθώς και την κίνηση με ηλεκτρικά εταιρικά αυτοκίνητα. 
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Το πρώτο βίντεο του έργου Life Terra είναι
εδώ!

Δείτε τον ιδρυτή του Life Terra να εξηγεί γιατί πιστεύει πως η δενδροφύτευση
είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στην καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και τη βελτίωση της ποιότητας του οικοσυστήματος.

Στόχοι για τη νέα χρονιά – Πώς να
παραμείνετε «πράσινοι» το 2021:

Καθώς ξεκινάει το 2021, το Life Terra προτείνει 10 ενέργειες που μπορούμε
όλοι να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον πλανήτη μας:
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Στις Ειδήσεις

Δείτε τα τελευταία και σχετικά νέα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και το Life
Terra: 
 
Nobel Laureates, Global Scientists call on World Leaders to Accelerate Climate
Adaptation 
Rotterdam, 22 January 2021 – Today, five Nobel Laureates and more than 3,000
scientists from over 100 countries signed up to the "Groningen Science
Declaration" calling on world leaders, decision-makers and investors, to change the
way we understand, plan and invest for a changing climate to ensure we limit future
damage. The signing took place ahead of the virtual Climate Adaptation Summit
(CAS 2021) on 25th-26th January… 
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Carbon capture is vital to meeting climate goals, scientists tell green critics 
Engineers and geologists have strongly criticised green groups who last week
claimed that carbon capture and storage schemes – for reducing fossil fuel
emissions – are costly mistakes. EURACTIV’s media partner, The Guardian,
reports… 
  
Clever cocoons transform the drylands 
No irrigation? No problem. These clever tree-planting cocoons can bring soil back to
life and restore dry, dusty land back to its former, greener glory. 
Some deserts don’t look like the striking sands of the Sahara or the dramatic plains
of the Atacama. Desertification can happen to any land in dry areas of the world,
where there is a decline in quality of soil, vegetation, water resources or wildlife… 
  
Bundestag to make agroforestry funding a reality 
The German federal parliament (Bundestag) is to decide whether agroforestry will be
recognised as a form of land use in the future, which would make the practice
eligible for funding in the national strategic plan under the EU’s Common Agricultural
Policy (CAP). EURACTIV Germany reports… 
  
Discover how Costa Rica has doubled its forest cover in under 30 years 
Following decades of deforestation, Costa Rica has doubled its forest cover in the
last 30 years. Over half of the country’s land surface is now covered with trees,
creating a huge carbon sink and a big draw for tourists. Forest now accounts for 52%
of the country’s land surface area, up from 26% in 1983…

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

Επερχόμενες εκδηλώσεις

Fique atento às próximas actividades relacionadas com o projecto Life Terra. 
 
Μείνετε συντονισμένοι για τις μελλοντικές δράσεις του Life Terra.  
 
Ισπανία 
06/02/2021: Οικογενειακές δενδροφυτεύσεις στο χωριό Garraf/Sitges, στην
Καταλονία 
21/02: Τοπική δενδροφύτευση στην πόλη Alzira και την περιοχή Circ de la Safor, στη
Βαλένθια 
24-27/02: Εκδήλωση δενδροφύτευσης στο σχολείο Huerto Alegre, στη Γρανάδα της
Ανδαλουσίας 
17-19-20/03/2021: Τοπικές εκδηλώσεις δενδροφυτεύσεων με σχολεία και πολίτες
στην Cardona της Βαρκελώνης 
20/03/2021: Φύτευση με τον οργανισμό KRING, Βαρκελώνη 
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Βέλγιο 
25/03: Εναρκτήρια εκδήλωση δενδροφύτευσης στις Βρυξέλλες (εν αναμονή
επιβεβαίωσης) 
26/03: Δημοφιλής εκδήλωση δενδροφύτευσης στις Βρυξέλλες (εν αναμονή
επιβεβαίωσης) 
 
Γερμανία – Νόρτνχαϊν-Βέστφάλεν  
Φεβρουάριος 2021: Έναρξη δενδροφύτευσης μεγάλης κλίμακας “Life Terra –
Ehreshoven Klimawald” 
Φεβρουάριος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης από την ομάδα του Ehreshoven στο
Engelskirchen (εκκρεμεί η απόφαση για την ημερομηνία της εκδήλωσης) 
27/3: Δενδροφυτεύσεις από πολίτες στο Engelskirchen. 
 
Ιταλία 
Φεβρουάριος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης από τους συνεργάτες μας στο
AlberItalia στην περιοχή Viadana στη Μάντοβα. 
 
Πορτογαλία 
18/02: Εκδήλωση δενδροφύτευσης με την Fam. Serra Louça, Cerdeira 
19/02: Εκδήλωση δενδροφύτευσης στο Monte Frio, στο χωριό Arganil της Coimbra.  
Φεβρουάριος/Μάρτιος: Εκδήλωση δενδροφύτευσης με την IG&H Consulting, στην
περιοχή Freixo do Meio, στο Montemor o Novo (εν αναμονή επιβεβαίωσης) 
 
Ολλανδία 
Αρχές του 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης με την Plan Boom, στην επαρχεία Noord-
Brabant 
Φεβρουάριος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης στην πολή Roosendaal 
Φεβρουάριος/Μάρτιος 2021: Εκδηλώσεις δενδροφυτεύσεων σε
Rotterdam/Barendrecht/Tilburg (εν αναμονή επιβεβαίωσης) 
Αρχές του 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης από τον τραπεζικό όμιλο Rabobank στην
περιοχή Hosterwold, της πόλης Zeewolde 
 
Ελλάδα – Δυτική Μακεδονία 
Μάρτιος/Απρίλιος 2021: Εκδηλώσεις δενδροφύτευσης στην Κοζάνη  
Μάρτιος/ Απρίλιος 2021: Εκδηλώσεις δενδροφύτευσης στην Καστοριά 
Μάρτιος/Απρίλιος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης στο Βόιο 
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για εκδηλώσεις του Life Terra εδώ.

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://lifeterra.eu/coming-events/
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:;


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. 
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