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Απρίλιος 2021  
 
Φυτεύω ένα δέντρο, αναπτύσσουμε ένα δάσος
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter για τον Απρίλιο 2021, με το οποίο σας
ενημερώνουμε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για τις εκδηλώσεις δεντροφύτευσης
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 έργο Life Terra χρηματοδοτείται από το EISMEA μέσω του προγράμματος LIFE.

Πρόσφατες δράσεις

Εκδηλώσεις δενδροφυτεύσεων 
 
Τον τελευταίο μήνα, το Life Terra διοργάνωσε πάνω από 20 εκδηλώσεις

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ
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δεντροφύτευσης σε έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Ολλανδία,
Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα και Πορτογαλία. 
 
Το Life Terra συνεργάστηκε με οικογένειες και παρέες, εθελοντές, ειδικούς
δενδροφύτευσης και οργανώσεις όπως οι De Kring, Rabobank, Mach3Builders,
Avans Hogeschool και πολλούς άλλους για να εξασφαλίσει την επιτυχία των
εκδηλώσεων δενδροφύτευσης – τόσο με ήλιο όσο και με βροχή!  
 
Αυτές οι εκδηλώσεις δημιουργούν ευκαιρίες πειραματισμού με ποικίλες τεχνικές
σε διάφορες περιοχές με διαφορετικές κλιματικές ανάγκες και απαιτήσεις. Για
παράδειγμα, η ομάδα μας χρησιμοποίησε την τεχνική του κουκουλιού (cocoon)
στην πόλη Caceres της Ισπανίαςαυτόν το μήνα. 
 
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδηλώσεις δενδροφύτευσης
που διοργανώσαμε και το παρασκήνιο των εκδηλώσεων εδώ. 
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Διαδικτυακή εφαρμογή του Life Terra 
 
Επίσης, το Life Terra ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι η διαδικτυακή εφαρμογή
Υιοθεσίας δέντρων (Adopt a Tree web app) παρέχεται πλέον στα Αγγλικά, τα
Ισπανικά και τα Γερμανικά. Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στην
ψηφιακή εφαρμογή (web app) – δεν είναι απαραίτητο να κατεβάσετε κάτι, απλώς
πατήστε στο σύνδεσμο για να ξεκινήσει η διαδικασία υιοθέτησης ή προσφοράς ενός
δέντρου βοηθώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και των δασών από την
άνεση του σπιτιού σας. 
 
Τι καταφέραμε μέχρι σήμερα:

Αριθμός χρηστών στη web app της εφαρμογής: 81
Αριθμός υιοθετημένων δέντρων: 1319
Αριθμός προσφερθέντων δέντρων: 168
Χώρες: Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Περού, Σουηδία, Ελβετία και
Ιρλανδία 
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Επερχόμενες εκδηλώσεις

Μείνετε συντονισμένοι/ες για τις επερχόμενες δραστηριότητες που συνδέονται με το
έργο Life Terra. Η περίοδος δεντροφύτευσης έληξε (θα τελειώσει σύντομα στην
Ελλάδα), αλλά η επόμενη περίοδος δεντροφύτευσης θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο/
Οκτώβριο του 2021.  
 
Ελλάδα – Δυτική Μακεδονία 
Μάιος 2021: Ημέρα δεντροφύτευσης με το Σύλλογο Πολυτέκνων Πτολεμαΐδας  
 
Ιταλία 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

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:;


Μάιος 2021: Εκδήλωση δεντροφύτευσης με τον εταίρο μας, την οργάνωση AlberItalia
στη Viadana της Μάντοβα 
 
Πορτογαλία 
Εκδήλωση ομαδικής δεντροφύτευσης με το γραφείο της IG&H Consulting στη
Λισαβόνα, στο Freixo do Meio, Montemor o Novo (αναμένεται επιβεβαίωση) 
 
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Life Terra εδώ.

Βίντεο του Life Terra – Εκδήλωση
δεντροφύτευσης στις Βρυξέλλες

Στις 26 Μαρτίου 2021, η EURACTIV ένωσε τις δυνάμεις της με το Life Terra
Foundation και τη Ένωση Δασοκομίας του Βελγίου (Royal Forestry Society of
Belgium) για τη φύτευση δέντρων σε ένα βελγικό δάσος κοντά στις Βρυξέλλες.  
 
Το συγκεκριμένο δάσος, σε απόσταση 30 λεπτών από τις Βρυξέλλες,
αποδεκατίστηκε από φλοιοφάγα σκαθάρια. Μια ομάδα εξειδικευμένων
δασοκόμων και εθελοντών συνεργάστηκαν για να φυτέψουν πάνω από 200
δέντρα, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή (web app) του Life Terra για τη
σήμανση και παρακολούθηση του έργου τους.

Βίντεο του Life Terra – Δέλτα του Λομπρεγκάτ

Αυτόν το μήνα, στο Δέλτα του Λομπρεγκάτ, η EFE Verde ένωσε τις δυνάμεις
της με την De Kring εστιάζοντας στην περιβαλλοντική αποκατάσταση
πολύτιμων οικότοπων που καταστράφηκαν από την ανθρώπινη δράση. Το Life
Terra θέλησε να προβάλει αυτή την ιστορία με μια εθελοντική δράση στο Δέλτα
του Λομπρεγκάτ στην επαρχία της Βαρκελώνης. 
 
Το δέλτα ήταν μια πλούσια φυσική ζώνη που συνδύαζε υγρότοπους, πεύκα και
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αμμόλοφους. Όμως, επί του παρόντος βρίσκεται σε κακή κατάσταση λόγω του
κατακερματισμού του ενδιαιτήματος και των εισβολικών  ειδών.

Στις Ειδήσεις

Δείτε τα τελευταία και σχετικά νέα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και το Life
Terra: 
 
1) El Congreso aprueba la primera ley para mitigar el cambio climático en España 
 
2) Top 10 most surprising benefits of trees 
 
3) Swamp Sentinels 
 
4) The Royal Forestry Society of Belgium welcomes Life Terra’s first planting
initiative in Belgium 
 
5) The climate crisis can´t be solved by carbon accounting tricks 

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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