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Δημιουργήστε μια κληρονομιά που να αξίζει
 
Καλώς ήρθατε στo Life Terra Newsletter, έκδοση Μάιος 2022.
 
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  
 
Αναζήτηση εδαφών στην Πορτογαλία 
 
Το Life Terra συνεχίζει να επεκτείνεται και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ολοένα περισσότεροι ιδιοκτήτες
γης αρχίζουν πλέον να συμμετέχουν στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής προσφέροντας τη γη τους
για δενδροφύτευση. Αυτό ισχύει και στην Πορτογαλία όπου η ομάδα μας υπεύθυνη των δράσεων του
πεδίου άρχισε να επισκέπτεται διάφορες τοποθεσίες, ώστε να ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη
σεζόν δενδροφύτευσης. 
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και να ρίξετε μια ματιά σε περισσότερες φωτογραφίες εδώ, εδώ και
εδώ.
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Εκδήλωση δενδροφύτευσης ASES στη Γαλλία 
 
Μία από τις τελευταίες εκδηλώσεις δενδροφύτευσης της σεζόν πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Απριλίου
στην περιοχή Ardèche της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Με τη βοήθεια της ομάδας ASES και αρκετών εθελοντών,
συμβάλλαμε στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας φυτεύοντας πάνω από 130 δέντρα
διαφορετικών ειδών.
 
Διαβάστε την ανάρτηση στο ιστολόγιό μας για να μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση, καθώς και για
όλα τα διαφορετικά είδη που φυτέψαμε.
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Διαφορετικές γενιές, διαφορετικές γλώσσες φυτεύουν μαζί
 
 
Το Μάρτιο, καλωσορίσαμε την Prototyp, μια ομάδα από ενθουσιώδεις Σουηδούς προγραμματιστές
ιστοσελίδων στη Βαρκελώνη όπου πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εκδήλωση δενδροφύτευσης με τους
μαθητές του Escola Dolors Monserdà-Santapau. Θέλετε να μάθετε πώς πήγε; Παρακολουθήστε αυτό το
καινούριο βίντεο για να ακούσετε τις εντυπώσεις τους.
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Τοπικές δράσεις
 
Αυτό το μήνα η ομάδα του ΕΚΕΤΑ διοργάνωσε πέντε εκδηλώσεις δεντροφύτευσης, εμπλέκοντας τις
τοπικές κοινότητες, τους μαθητές και τους δήμους να δράσουν για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
τώρα. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη φύση και να συνειδητοποιήσουν
τη σημασία της δενδροφύτευσης. Αυτές ήταν οι τελευταίες εκδηλώσεις  για αυτήν την εποχή! Περισσότερες
εκδηλώσεις δεντροφύτευσης ήδη οργανώνονται για το ερχόμενο φθινόπωρο. Μέχρι τότε μείνετε
συντονισμένοι!  

Προσεχείς δραστηριότητες
 
Ημερίδα του EURACTIV για τα ενδιαφερόμενα μέρη στη γερμανική γλώσσα  
 
Στις 14 Ιουνίου, η διαρκώς μεταβαλλόμενη πολιτική συζήτηση σχετικά με την προστασία των γερμανικών
δασών θα αποτελέσει κεντρικό θέμα σε μια ημερίδα για τα ενδιαφερόμενα μέρη με τίτλο Braucht
Deutschland eine neue Waldpolitik? Potential und Problematik der Waldstrategie 2050. Καθώς η νέα
κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία ανέλαβε τα ηνία το 2021, η στρατηγική για τα δάση φαίνεται να
αποκτά προτεραιότητα της πλειοψηφίας. Μήπως ήρθε, λοιπόν, η στιγμή να αναβαθμιστεί η στρατηγική για
τα γερμανικά δάση;
 
Μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτόν τον εικονικό διάλογο δηλώνοντας συμμετοχή εδώ.

 
Συνέδριο SERE στο Αλικάντε 
 
Από 5-9 Σεπτεμβρίου, το Life Terra θα βρίσκεται στο συνέδριο SERE στο Αλικάντε με μια παρουσίαση που
θα περιέχει διάφορα έργα του LIFE με στόχο να παρουσιαστεί η αποστολή του που είναι η κατεπείγουσα
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης των δασών με τη βοήθεια των
πολιτών.
 
Ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το συνέδριο; Εάν ναι, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Στον Τύπο
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Developing a reforestation project in Teruel, Spain
HP Spain planting with Life Terra!
Terra Mission, workshop for school principals in Greece
New food forest in Germany!
Taking care and giving back: helping a Quadpackers' family forest

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε τις σελίδες του Life Terra στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να
ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες ιστορίες μας:

Γραφτείτε στο Life Terra Newsletter
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