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Μια κληρονομιά που να αξίζει
 
 
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter, Δεκέμβριος 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
 
Το Life Terra γιορτάζει το πρώτο εκατομμύριο δέντρων που φυτεύτηκαν με τον Nico 
Rosberg 
 
Μετά από πολυετή εργασία, το Life Terra μπορεί να ανακοινώσει επίσημα ότι το πρώτο 
εκατομμύριο δέντρων έχει φυτευτεί! Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο που έλαβε χώρα στις 2 
Δεκεμβρίου στη Σαρδηνία με την παρουσία του παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 και 
επιχειρηματία που εστιάζει στην αειφορία Nico Rosberg, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τη 
συμβολική δενδροφύτευση. Ο στόχος μας τώρα είναι να αναπτυσσόμαστε, ώστε να φυτέψουμε 
περισσότερα δέντρα παντού στην Ευρώπη. 
Θέλετε να συνεισφέρετε στην αποστολή του Life Terra; Μπορείτε να το κάνετε υιοθετώντας ένα 
δέντρο.
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Ειδική έκθεση: Η θέση της ΕΕ σχετικά με τη δασοκομία ως τρόπο απορρόφησης του 
CO2 
 
Σε μια Ειδική Έκθεση, το EURACTIV αναλύει την πρόοδο που σημειώθηκε στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών θεσμών αναφορικά με την έγκριση ενός προγράμματος πιστοποιήσεων για την 
απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα, μέσω κλάδων όπως η δασοκομία, μετά την πρόσφατη 
COP27. Παρόλο που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία αναφορικά με την υιοθέτηση παγκόσμιων 
κριτηρίων, εντός της ΕΕ ετοιμάζεται ένας νέος νόμος που στοχεύει στη βελτίωση της 
απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να 
διαβάσετε τα πέντε σχετικά άρθρα εδώ. 
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Ποσοστό επιβίωσης των νεαρών δέντρων: πώς μπορεί να βελτιωθεί;
 
Μόλις φυτευτούν τα δέντρα του Life Terra δεν μένουν ξεχασμένα. Κατά περιόδους, μέλη των τοπικών
ομάδων επιστρέφουν, για να παρακολουθήσουν το ποσοστό επιβίωσης και να πάρουν πολύτιμα μαθήματα
για το πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον. 
Πρόσφατα, δραστηριότητες παρακολούθησης έλαβαν χώρα στην Ισπανία και τη Γερμανία, συχνά με
αντικρουόμενα αποτελέσματα. Οι λόγοι πίσω από την ευδοκίμηση ή την καταπόνηση των δέντρων που
φυτεύτηκαν σε διάφορα μέρη δεν είναι προφανείς, καθώς ποικίλλουν και κυμαίνονται από τις κλιματικές
συνθήκες έως τη γονιμότητα του εδάφους που φυτεύονται τα δέντρα.
Εάν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για το ποσοστό επιβίωσης των δέντρων του Life Terra και τους
λόγους πίσω από αυτό, δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα δημοσιεύτηκαν πρόσφατα για την ισπανική και τη
γερμανική περίπτωση. 
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Νέα βίντεο: Φύτευση με συντροπικές τεχνικές
 
Γνωρίζετε για τις τεχνικές της συντροπικής γεωργίας; Οι τεχνικές της συντροπικής γεωργίας 
επιτρέπουν τη φυσικότερη ανάπτυξη των δέντρων με την πάροδο του χρόνου. Για να βρείτε όλες 
τις λεπτομέρειες, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε το τελευταίο μας βίντεο όπου αυτές οι 
αρχές εξηγούνται μέσω του παραδείγματος πάνω από 1000 δέντρων που φυτεύτηκαν κατά αυτόν 
τον τρόπο σε συνεργασία με το Life Terra.
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Τι γνώμη έχετε για το ενημερωτικό μας δελτίο;
 
 Επιδιώκουμε πάντοτε να λαμβάνουμε σχόλια και παρατηρήσεις για το πώς θα βελτιώσουμε το 
περιεχόμενο του ενημερωτικού μας δελτίου και πώς θα εξηγήσουμε την αποστολή μας και την 
πρόοδο του προγράμματός μας πιο αναλυτικά. Θέλετε να αφιερώσετε δύο λεπτά, για να μας 
στείλετε τις παρατηρήσεις σας; Μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο για την έρευνά μας εδώ. 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 
Ελλάδα
Παρά τις εντατικές προσπάθειες να μετριαστεί η κλιματική κρίση και τα αποτελέσματα της, η Ελλάδα
περνάει ένα αφύσικα θερμό φθινόπωρο, με θερμοκρασίες που συχνά ξεπερνούν τους 20οC. Η ομάδα του
ΕΚΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε αυτή την συγκυρία για να ενισχύσει τις δράσεις προς την επίτευξη της αποστολής
του LIFE Terra. Δυο επαγγελματικές δενδροφυτεύσεις ολοκληρώθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, με την
συμμετοχή εθελοντών και την τοποθέτηση περίπου 2000 δέντρων. Παράλληλα, λίγες μέρες πριν τις
γιορτές, σε συνεργασία με την Τεχνομπετόν Α.Ε.,  ξεκινάει μια νέα επαγγελματικής κλίμακας
δενδροφύτευση 2500 δέντρων, σε ένα παλιό λατομείο της εταιρείας. Τέλος, οι επαφές σε όλη την Ελλάδα
συνεχίζονται δυναμικά για ακόμα περισσότερες εθελοντικές και επαγγελματικές δενδροφυτεύσεις. 
 
 
 

Στον Τύπο:
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Nice will plant 1 tree for each inhabitant
4th Scientix Conference
Student awareness action in Greece
The challenge of urban plantings: case studies of Viladecans (Barcelona) and Las Rozas (Madrid)

Στα 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:
 

Happy holidays from the Life Terra team!
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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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