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Αύγουστος 2021!
I plant a tree, we grow forests
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter για τον Αύγουστος 2021, με το οποίο
σαςενημερώνουμε
δενδροφύτευσηςκαι

σχετικά
τις

με

τις

τεχνολογικές

τελευταίες
και

εξελίξεις

εκπαιδευτικές

για

τις

εκδηλώσεις

δραστηριότητες

που

λαμβάνουν χώρα στοπλαίσιο του προγράμματος.
Είμαστε φιλόδοξοι, επειδή γνωρίζουμε ότι ο κόσμος χρειάζεται μαζική άμεση
δράσηγια το κλίμα #climateactionnow.
Το

πρόγραμμα

Life

Terra

συγχρηματοδοτείται

από

το

CINEA

μέσω

τουπρογράμματος LIFE.

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ

Καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην
Ελλάδα
Πάνω από 580 πυρκαγιές ξέσπασαν στην Ελλάδα από τις 27 Ιουλίου, οι
περισσότερες εκ των οποίων έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, ο κίνδυνος
εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών παραμένει υψηλός. Τουλάχιστον 1.200.000
στρέμματα δάσους και άλλων φυσικών ενδιαιτημάτων, καθώς και πολλά χωριά,
κάηκαν ολοσχερώς. Το Life Terra στηρίζει τον εταίρο μας ΕΚΕΤΑ και τους
ιδιοκτήτες γης σε ολόκληρη τη χώρα. Είμαστε όλοι ευγνώμονες στους
περισσότερους από 1200 πυροσβέστες που έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο για
την κατάσβεση αυτών των πυρκαγιών – πυροσβέστες από διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, της
Σερβίας, της Σλοβακίας, της Πολωνίας, της Μολδαβίας, της Γαλλίας και της
Γερμανίας.
Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες εφαρμογής των δράσεων του Life Terra και
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καταστροφή που προκλήθηκε λόγω της κλιματικής αλλαγής και να στηρίξουμε
την αναγέννηση της βιοποικιλότητας και των δασών στη χώρα.

Πρόσφατες δράσεις
Επίσκεψη στον τόπο δενδροφύτευσης της Rosberg X Racing στο
Motorland Aragón
Πέρυσι, το Δεκέμβριο του 2020, η Rosberg X Racing φύτεψε 100 δέντρα σε μια
προσπάθεια να αντισταθμίσει τις εκπομπές αερίων που συνδέονται με τις
αγωνιστικές της δραστηριότητες και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την
ανάληψη κλιματικής δράσης από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της
συμμετοχής της στο πρωτάθλημα Extreme-E. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Φεστιβάλ Cruïlla Barcelona
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Cruïlla Barcelona, η DKV Seguros - Elche
έστησε ένα περίπτερο όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να υπολογίσουν το
αποτύπωμα άνθρακα που δημιούργησαν ταξιδεύοντας στο φεστιβάλ. Από τους
465 συμμετέχοντες στην έρευνα, οι 43 ταξίδεψαν στο φεστιβάλ με μηδενικές
εκπομπές αερίων. Η ποσότητα των εκπομπών αερίων των υπολοίπων
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Η DKV, η @volterraecosystems και το Life Terra θα φυτέψουν 443 δέντρα: 400
δέντρα στο πλαίσιο αντιστάθμισης των εν λόγω εκπομπών αερίων και επιπλέον
43 ως μια χειρονομία έκφρασης των ευχαριστιών τους στους επισκέπτες του
φεστιβάλ με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Τα δέντρα θα φυτευτούν στο El
Bruc (Βαρκελώνη), σε μια περιοχή που καταστράφηκε από τη φωτιά το 2015.
Επίσης, θα γίνει φύτευση γηγενούς θαμνώδους βλάστησης προκειμένου να
αυξηθεί η βιοποικιλότητα στην περιοχή.
Ευχαριστούμε την @dkvseguros που επέλεξε το Life Terra και όλους τους
συμμετέχοντες στην έρευνα για το αποτύπωμα άνθρακα!
Μάθετε περισσότερα εδώ.

Η C&A συνεργάζεται με το Life Terra για τη δημιουργία δύο νέων
δασών σε Πορτογαλία και Ισπανία
Ανακοινώνουμε με ενθουσιασμό ότι αυτό το φθινόπωρο θα γίνει η φύτευση δύο
νέων δασών που θα προστεθούν στην περιβαλλοντική δράση της C&A Ιβηρίας.
Η αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης γιορτάζει τα
τριακοστά της γενέθλια στην Πορτογαλία τον Οκτώβριο και θα προσκαλέσει
πελάτες, εργαζόμενους και επιχειρηματικούς εταίρους να φυτέψουν ένα νέο
δάσος στα περίχωρα της Λισαβόνας. Στην Ισπανία, το δάσος θα φυτευτεί στην
περιοχή της Γαλικίας στο πλαίσιο των εορτασμών για το άνοιγμα του
ανακαινισμένου καταστήματος Vigo. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη
ενημέρωση!

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

Επερχόμενες εκδηλώσεις
Life Terra Policy Event
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7 Σεπτεμβρίου 2021, το Life Terra θα φιλοξενήσει την πρώτη
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Εκδήλωση Χάραξης Πολιτικής που εστιάζει στην Αποκατάσταση των

Δασών και τη Δενδροφύτευση – Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στο
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής;
Συναντήστε μας στις 09:30, 7 Σεπτεμβρίου, για να συζητήσουμε σχετικά με το
συνδυαστικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν η αποκατάσταση των δασών και η
δενδροφύτευση στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Μπορεί ένα πρόγραμμα
όπως το Life Terra, το οποίο στοχεύει στη δενδροφύτευση 500 εκατομμυρίων
δέντρων μέσα σε μια πενταετία, να κάνει ουσιαστική διαφορά; Τι μπορούμε να
διδαχθούμε από τα προγράμματα αυτού του είδους και πώς μπορούν να
αναπαραχθούν επιτυχώς;
Ομιλητές:
Humberto Delgado Rosa, Director Natural Capital, DG Envi, European
Commission
Ozlem Yildirim, Confederal Adviser to the General Confederation of
Labour , EESC
Jytte Guteland MEP, Member ENVI Committee, European Parliament
Ville Niinisto MEP, Member ENVI and ITRE Committees, European
Parliament
Sergiy Moroz, Policy Manager on Water and Biodiversity, European
Environmental Bureau
Fanny-Pomme Langue, Secretary-General Confederation of European
Forest Owners
Sven Kallen, Founder and Secretary, Life Terra Foundation

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση ή απλώς ΔΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ.

Life Terra - Klimawald
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Στις Ειδήσεις
Δείτε τα τελευταία και σχετικά νέα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και το
LifeTerra:
1) Earth Overshoot Day
2) Glasgow to plant 18m trees as city readies for Cop26 climate summit
3) Europe's ban on single use plastic
4) Which countries are leading the way in terms of Green Progress?
5) New Dutch Vertical Forest
Special Report on Forestry and Climate change

Social Media

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

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

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το Life Terra Newsletter

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