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500 εκατομμύρια δέντρα στην Ευρώπη

Καλώς ήρθατε στην έκδοση Φεβρουαρίου 2022 του Life Terra Newsletter.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Life Terra ή να υιοθετήσετε
ένα δέντρο; Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας.
Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ

Πρόσφατες δραστηριότητες του
προγράμματος
Εκδήλωση δενδροφύτευσης στο El Espinar
Στις 12 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η φύτευση 11.000 δέντρων στο Finca las
Moradas, Campo Azalvaro. Μετά από την προετοιμασία του εδάφους και την
καταπολέμηση του παγετού, τα δέντρα βρίσκονται επιτέλους φυτεύτηκαν! Θα
δημιουργήσουν τώρα μια μεγάλη περίφραξη σε μια έκταση 550 στρεμμάτων,
αυξάνοντας τη διήθηση του νερού, μειώνοντας τη διάβρωση, περιορίζοντας τις
επιπτώσεις του ανέμου στο έδαφος και τα ζώα, και δημιουργώντας τροφή και ένα
περιβάλλον για διάφορα ζωικά είδη.
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Αυτό ήταν μόνο το πρώτο στάδιο του προγράμματος, καθώς περισσότερα δέντρα θα
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ακολουθήσουν και ελπίζουμε ότι θα έχει αντίκτυπο στη γύρω περιοχή!
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Βίντεο για την τεχνολογία στην υπηρεσία των δασών
Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δέντρα που φυτεύετε στο
πλαίσιο του προγράμματος Life Terra; Στο βίντεό μας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα,
ο Ned Dwyer, ειδικός του Life Terra στα δεδομένα δορυφορικής απεικόνισης, εξηγεί
το ρόλο που παίζουν οι δορυφόροι στην παρακολούθηση της ανάπτυξης και της
υγείας δεντροφυτεμένων εκτάσεων και πώς σας επιτρέπουν να «κρατήσετε επαφή»
με τα δέντρα που φυτέψατε.

Τα δέκα πιο πολυφυτευμένα είδη δέντρων του Life Terra το 2021
Αποστολή του Life Terra είναι η δενδροφύτευση και η αποκατάσταση της γης για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα δέντρα κατάλληλα
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περιβάλλοντος. Για αυτόν το λόγο, αρκετά διαφορετικά είδη δέντρων έχουν φυτευτεί

μέχρι τώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, βάσει της γεωγραφικής
περιοχής και του τύπου κλίματος. Στο σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο
ιστολόγιό μας, το Life Terra συγκέντρωσε μια λίστα με τα 10 πιο πολυφυτευμένα είδη
κατά το 2021, κάνοντας μια επισκόπηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
καθενός.
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα διάφορα είδη, ρίξτε μια ματιά
στο άρθρο μας!

Επικείμενες δραστηριότητες
Εκστρατεία ανακάλυψης του STEM 2022
Τα πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των
Μαθηματικών (STEM) είναι μερικά από τα σημαντικότερα για την κατάρτιση των
μελλοντικών εμπειρογνωμόνων για το κλίμα. Εάν θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη
μας, πρέπει όλοι να είμαστε καλύτερα εφοδιασμένοι έτσι ώστε να καταλάβουμε πώς
θα καταπολεμήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Για αυτόν το λόγο, το Scientix
οργάνωσε την Εκστρατεία Ανακάλυψης του STEM, ώστε να προωθήσει τη
σταδιοδρομία και τις σπουδές σε αυτά τα αντικείμενα στα σχολεία, τα πανεπιστήμια,
τα προγράμματα και τους οργανισμούς ανά τον κόσμο. Πιστεύουμε σθεναρά στη
σημασία αυτών των θεματικών και ελπίζουμε να συμμετάσχετε κι εσείς και ο
οργανισμός σας!
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες αναφορικά με την Εκστρατεία Ανακάλυψης
του STEM εδώ.
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Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδηλώσεις
δενδροφύτευσης που διοργανώσαμε και το παρασκήνιο
τωνεκδηλώσεων εδώ.

Τοπικές δράσεις
Έναρξη φυτευτικής περιόδου
Το Μάρτιο θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις δεντροφύτευσης στην Ελλάδα σε
συνεργασία με
συντονισμένοι!
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Μείνετε

Στον Τύπο
Ειδική έκθεση – Απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα
Για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, δεν αρκεί μόνο να
μειώσουμε τις εκροές CO2 αλλά και να δεσμεύουμε αυτό που παράγουμε.
Αποστολή του Life Terra είναι να βοηθήσει στην απορρόφηση του διοξειδίου
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα χάρη στα δέντρα. Ωστόσο, τι μπορούν να
κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών στην Ευρώπη για να συνδράμουν
προκειμένου να επισπευσθεί αυτή η διαδικασία σε όλους τους τομείς; Οι
δημοσιογράφοι του EURACTIV μελέτησαν διεξοδικά αυτό το θέμα στην
τελευταία Ειδική Έκθεσή μας, η οποία εξετάζει την κατεύθυνση που
ακολουθούν οι θεσμοί της ΕΕ αναφορικά με την απορρόφηση του διοξειδίου
του άνθρακα, τι συζητείται επί του παρόντος και ποια μπορεί να είναι τα πιθανά
https://mailchi.mp/3f9012c83e6b/life-terra-newsletter-2022?e=64c8cd0300

4/6

🌳 Life Terra Newsletter - Φεβρουάριος 2022 🌳

3/8/22, 3:54 PM

αποτελέσματα.

Subscribe

Past Issues

Translate

Σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα; Μπορείτε να διαβάσετε την Ειδική
Έκθεση εδώ.

EY Belgium creates a forest of 2ha in Oostende
Webinar: Teams and trees grow together. Watch it again!
First demo week in the Netherlands!
Ecological restoration at the Ramalheira Woods, Portugal

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
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Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε τις σελίδες του Life Terra στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ενημερώνεστε για τις πιο
πρόσφατες ιστορίες 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.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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