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Το σωστό δέντρο, στο σωστό σημείο
Καλώς ήλθατε στο Life Terra Newsletter, έκδοση Απρίλιος του 2022.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Life Terra ή να υιοθετήσετε ένα δέντρο; Ρίξτε μια ματιά στην
ιστοσελίδα μας.

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ

Πρόσφατες δραστηριότητες του έργου
Δεντροφύτευση με την Quadpack
Στο πλαίσιο των τελευταίων δεντροφυτεύσεων της σεζόν που διεξάγουμε στη Γερμανία, η Life Terra
συνεργάστηκε με την εταιρεία Quadpack στις 26 Μαρτίου, για μία ημέρα δραστηριοτήτων στο πεδίο. Χάρη
στην ενεργητικότητα των συμμετεχόντων, φυτεύτηκαν περισσότερα από 2000 δέντρα στην περιοχή του
Κίρσπε, κοντά στην Κολωνία. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις δεντροφυτεύσεις στη Γερμανία την επόμενη
σεζόν.
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Γιορτή της μητέρας –δωρίστε ένα δέντρο στη μητέρα σας
Ψάχνετε ένα μοναδικό δώρο για τη γιορτή της μητέρας; Μην ψάχνετε μακριά! Όταν φτάνει ο Μάιος, συχνά
δυσκολευόμαστε να βρούμε το κατάλληλο δώρο για να υπενθυμίσουμε στη μητέρα μας ότι την αγαπάμε,
αλλά φέτος, υπάρχει μια απλή –και πράσινη- λύση: υιοθετήστε ένα δέντρο για τη μητέρα σας! Αν αυτό σας
κινεί το ενδιαφέρον, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να αγοράσετε ένα δέντρο (ή δέντρα) αποκλειστικά
για τη μητέρα σας!

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Terra Mission!
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Για να προάγει τη φροντίδα του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της πιο πολύτιμης επένδυσης της κοινωνίας
μας, της εκπαίδευσης, το Life Terra δημιούργησε το διαδραστικό περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Life Terra για μαθητές ηλικίας 8-14 ετών.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτό; Δείτε πώς εφαρμόστηκε στο Ολλανδικό σχολείο:

Η ομάδα του Life Terra συναντιέται στη Βαρκελώνη
Για να ανακεφαλαιώσει τη σεζόν δεντροφύτευσης 2021-2022 που τελειώνει, η ομάδα του Life Terra
συναντήθηκε στη Βαρκελώνη στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου. Οι διάφορες ομάδες εργασίας παρουσίασαν
τα επιτεύγματά τους και συμμετείχαν σε συνεδρία ανταλλαγής ιδεών για την προετοιμασία της στρατηγικής
στην επόμενη σεζόν.
Δοκιμάστηκε το νέο εργαλείο παρακολούθησης δέντρων του Life Terra στην περιοχή δεντροφύτευσης του
Ελ Μπρουκ. Με αυτό το εργαλείο, η ομάδα σκοπεύει να ιχνηλατεί την ανάπτυξη και την υγεία των δέντρων
μόλις βρεθούν στο έδαφος. Θα ακολουθήσουν περισσότερα τους επόμενους μήνες!
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Προσεχείς δραστηριότητες
Η σεζόν δεντροφύτευσης έχει πλέον τελειώσει, αλλά έχουμε σχεδιάσει νέες δραστηριότητες για το
προσεχές διάστημα:
Μάιος 2022: Συνεδρίαση σχετικά με το ρόλο του ιδιωτικού τομέα και των κατόχων γης στη δεντροφύτευση
με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (στα Ισπανικά), που διοργανώνεται από την EFE
Verde
Ιούνιος 2022: Ένα εικονικό εργαστήριο των ενδιαφερόμενων μερών στη Γερμανία που οργανώνεται από το
EURACTIV για την προώθηση των συζητήσεων γύρω από την αναδάσωση και την κλιματική
ανθεκτικότητα
Σεπτέμβριος 2022: Συνέδριο SERE, Αλικάντε

Τοπικά Νέα
Αυτό το μήνα, η ομάδα του ΕΚΕΤΑ οργάνωσε 3 εκδηλώσεις δενδροφύτευσης, δύο στην Άνω Κώμη
Κοζάνης και μια στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή του τοπικού σχολείου. Και στις δύο
περιπτώσεις οι τοπικές κοινότητες υποστήριξαν τις εκδηλώσεις και φύτεψαν δέντρα. Ενήλικες και παιδιά
ενημερώθηκαν επιπλέον για την κλιματική αλλαγή και τις θετικές επιπτώσεις της δενδροφύτευσης καθώς
και για το εκπαιδευτικό πακέτο Terra Mission. Η περίοδος φύτευσης στη βόρεια Ελλάδα τελειώνει τον
ερχόμενο μήνα! Μείνετε συντονισμένοι!

Στον τύπο:
Η έκτη έκθεση αξιολόγησης του IPCC που εκδόθηκε πρόσφατα συνέβαλε στο να διασαφηνιστεί τι
χρειάζεται να γίνει ώστε να περιοριστεί η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας της γης. Μπορείτε να βρείτε
όλες τις λεπτομέρειες σε αυτό το άρθρο που εμφανίστηκε πρόσφατα στο EURACTIV:
Five takeaways from the IPCC’s report on limiting dangerous global heating
First Life Terra tree planting in Ireland
Taking climate action with kids!
First professional planting in Italy finished!
Volterra and the UB participate in the IV Sustainable Development Entities Open Day
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