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Σεπτέμβριος 2021!
I plant a tree, we grow forests
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter για τον Σεπτέμβριος 2021, με το
οποίοσαςενημερώνουμε

σχετικά

με

τις

τελευταίες

εξελίξεις

για

τις

εκδηλώσειςδενδροφύτευσηςκαι τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
πουλαμβάνουν χώρα στοπλαίσιο του προγράμματος.
Είμαστε

φιλόδοξοι,

επειδή

γνωρίζουμε

ότι

ο

κόσμος

χρειάζεται

μαζική

άμεσηδράσηγια το κλίμα #climateactionnow.
Το πρόγραμμα Life Terra συγχρηματοδοτείται από το CINEA μέσωτουπρογράμματος
LIFE.

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ

Πρόσφατες δράσεις
Το Life Terra στην Ιταλία
Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα του Life Terra ταξίδεψε στην Ιταλία για να
επισκεφθεί την περιοχή όπου θα λάβει χώρα η πρώτη ιταλική επαγγελματική
δενδροφύτευση σε συνεργασία με τον εταίρο μας Legambiente. Μερικά από τα
είδη που θα φυτευτούν είναι: ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur), ασημόλευκα
(Populus alba), στενόφυλλος φράξος (Fraxinus angustifolia), άλνος ο κολλώδης
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και

καμποφτελιά

(Ulmus

minor).

Η

εφαρμογή

εγχειρήματος προγραμματίζεται μεταξύ φθινοπώρου 2021 και άνοιξης 2022.

του
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Αναζήτηση γης στη Μαδρίτη
Το Life Terra ταξίδεψε στον λόφο Guadarrama κοντά στη Μαδρίτη σε
αναζήτηση νέας γης ιππεύοντας! Οι λόφοι αυτοί έχουν πληγεί από πυρκαγιές,
υπερβόσκηση και παραμέληση, αλλά χάρη στο Life Terra, θα φυτευτούν στην
περιοχή μερικά νέα δέντρα την ερχόμενη περίοδο δενδροφύτευσης.

Life Terra – Θερινές επισκέψεις
Εκτός από την Ιταλία και τη Μαδρίτη, το Life Terra ταξίδεψε και σε άλλες χώρες
εφαρμογής
ώστε
να
επισκεφθεί
περιοχές
δενδροφύτευσης
που
πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη του 2021 και να ελέγξει την πρόοδο των
δέντρων. Παρόλο που φέτος το καλοκαίρι σημειώθηκε ρεκόρ υψηλών
θερμοκρασιών, τα δέντρα του Life Terra μεγαλώνουν και λαμβάνουν το νερό και
τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται.
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Επερχόμενες εκδηλώσεις
Συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
(HELECOS 10)
Η ομάδα του ΕΚΕΤΑ, του Ελληνικού εταίρου στο έργο LIFE Terra, θα παρουσιάσει
στο συνέδριο HELECOS10 στις 14-17 Οκτωβρίου 2021 την ιδέα του έργου, τις
https://mailchi.mp/2c2080e8b324/life-terra-newsletter-2021?e=64c8cd0300
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θέλουμε να έχει το έργο στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες. Το Συνέδριο
εστιάζει σε θέματα οικολογίας, βιοποικιλότητας και διαχείρισης του περιβάλλοντος,
και λόγω της πανδημίας COVID-19 θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Το έργο μας θα
παρουσιαστεί στην ενότητα «Οικολογία και Κοινωνία - Εφαρμογές της Οικολογικής
Έρευνας».

Η πρώτη εκδήλωση του Life Terra για τη χάραξη και την
εφαρμογή πολιτικής
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, το Life Terra φιλοξένησε την πρώτη εκδήλωσή του για
τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής εστιάζοντας στο θέμα: «Αποκατάσταση των
δασών και Δενδροφύτευση – Ποιος ο αντίκτυπος για το μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής», με 216 συμμετέχοντες που άκουσαν και επικοινώνησαν
με έμπειρους ομιλητές.
Χάσατε

την

εκδήλωση;

Μπορείτε

να

παρακολουθήσετε

τη

μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης εδώ.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδηλώσεις
δενδροφύτευσης που διοργανώσαμε και το παρασκήνιο των
εκδηλώσεων εδώ.
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Στις Ειδήσεις
Δείτε τα τελευταία και σχετικά νέα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και το
LifeTerra:
1) 12th SERE Conference: Empowering future generations for for climate action
through the Life Terra project
2) Replacing concrete to boost river bank biodiversity in Germany
3) Italian initiative helps prevent sea turtles from dying in fish nets
4) Who says trees can't talk? Trees communicate with each other on the "Wood
Wide Web"

Social Media
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Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
LifeTerra 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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