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Δημιουργήστε μια παρακαταθήκη που θα είναι άξια λόγου
 
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter, έκδοση Σεπτέμβριος 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
 
Η υγεία των δέντρων του Life Terra μετά από ένα σκληρό καλοκαίρι  
 
Η δενδροφύτευση δεν αρκεί αν τα δέντρα δεν μπορούν να επιβιώσουν τους πρώτους μήνες αφού 
φυτευτούν. Για αυτόν το λόγο, η ομάδα του Life Terra επισκέπτεται τακτικά τις τοποθεσίες όπου 
έγιναν προηγούμενες δενδροφυτεύσεις, ώστε να ελέγξει το ποσοστό επιβίωσης των δέντρων της 
κάθε τοποθεσίας. H τοποθεσία του Bellpart στην επαρχία της Βαρκελώνης ήταν η τελευταία που 
επισκέφθηκε πρόσφατα η ομάδα μας για να ελέγξει την κατάσταση των νεαρών δέντρων. Παρά 
τις έντονες συνθήκες του καλοκαιριού, το ποσοστό επιβίωσης των νεαρών δέντρων ήταν 90%, 
μια πολλά υποσχόμενη αρχή για τα νεόφυτα δέντρα. 
Για να διαβάσετε και να δείτε περισσότερα, πατήστε εδώ. 
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9η Steering Committee Meeting του Life Terra
 
Όλα τα μέλη της κοινοπραξίαςτου Life Terra συνεδρίασαν για ένατη φορά από την αρχή του 
προγράμματος στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η συνεδρίαση έγινε διαδικτυακά και το πρόγραμμα 
περιελάμβανε ενημερώσεις για τις τρέχουσες δραστηριότητες σε όλους τους τομείς που 
καλύπτουν οι διάφορες ομάδες: δενδροφύτευση, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παρακολούθησης 
και φύτευσης, εκπαίδευση και επικοινωνία. 
Καθώς το πρόγραμμα μετρά ήδη δύο χρόνια δράσης, προσδοκούμε ότι θα συνεχίσουμε να 
έχουμε αντίκτυπο στη διατήρηση και επέκταση των δασών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
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Το Life Terra έδωσε το παρόν στο 13ο συνέδριο SERE στο Αλικάντε
 
 
Μεταξύ 5 και 9 Σεπτεμβρίου, το 13ο συνέδριο SERE έλαβε χώρα στο Αλικάντε με θέμα: 
«Αποκατάσταση της φύσης, επανασύνδεση των ανθρώπων». Το Life Terra ήταν παρόν στην 
εκδήλωση κατά την οποία μέλη της σύμπραξής μας με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης 
διοργάνωσαν ένα εργαστήρι με παρουσιάσεις από έξι διαφορετικά προγράμματα 
αποκατάστασης. Στόχος ήταν η διάδοση πληροφοριών για το Life Terra, η συνεργασία με άλλα 
προγράμματα και η γνωστοποίηση και αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μεταξύ αυτών των 
προγραμμάτων αποκατάστασης. 
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TΟΠΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 
 
Καθώς το καλοκαίρι έφτασε στο τέλος του, η ομάδα του ΕΚΕΤΑ και του LIFE Terra ετοιμάζει 
πυρετωδώς τις δράσεις για τη νέα φυτευτική περίοδο. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί αρκετές επαφές 
με Δήμους και εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, τόσο για εθελοντικές όσο και για επαγγελματικές 
δενδροφυτεύσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και επιτόπιες επισκέψεις για επιθεώρηση των 
υποψήφιων περιοχών. 

Στον Τύπο
 
 
Visit to Fuente Amarga nursery to prepare the planting season
First planting of the season in La Junquera
Thriving trees in Las Rozas, Madrid
Trees looking good in Bellprat, Barcelona

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

https://api-esp.piano.io/-c/480/24998/392257/9910285/-1/e247afa34d9e26306bb49be202f80562/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24998/392238/9910285/-1/e7eff5f82b36f959643eaf9ad262fdc3/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24998/392238/9910285/-1/8d9ab98bb88743f73566fc0aa067823d/-1/-1?attrs=0&order=1
https://api-esp.piano.io/-c/480/24998/392238/9910285/-1/995487758731d59420521d0f403402a0/-1/-1?attrs=0&order=2
https://api-esp.piano.io/-c/480/24998/392238/9910285/-1/2f2f7f5e6c5400ec5b1bcaf5d345aff6/-1/-1?attrs=0&order=3


10/12/22, 5:10 PM Life Terra | Σεπτέμβριος 2022 Newsletter

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/24998/-1/9910285/-1/vib-cl95rpz5r000c01xw3iivcb1a?sig=5e9fd97fecf6ec801f8f62f6c352fb067584dfac… 5/6

 
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
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Life Terra is co-financed by the European Commission through the LIFE Programme (LIFE19 CCM/NL/001200). 
 
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The Agency does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

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