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Ações dewith
implementação no campo: L2 REAM (IT)
NETWORKING
LIFE Agri AdaptPromoção da biodiversidade
A implementação do Plano do Modelo de Adaptação à Desertificação na áreapiloto (L2) gerida por Francesco Matraxia (Ambiente&Territorio) está a analisar
estratégias para apoiar a biodiversidade.
Francesco Matraxia instalou
postes de nidificação para
cegonhas, juntamente com uma
réplica da ave para incentivar o
seu interesse e assim, a sua
presença. Além disso, foi criada
uma ilha flutuante para anfíbios
que foi instalada na charca
:presente. A maior parte dos
materiais
utilizados
foram
obtidos na exploração de forma
a apoiar soluções baseadas na
natureza.

CONTATOS
simona.castaldi@unicampania.it (EN)
paola.quatrini@unipa.it (IT)
nando@unex. es (SP)
ambiente@adpm.pt (PT)

PERMANEÇA EM CONTACTO
VISITE A NOSSA PÁGINA WWW.DESERT-ADAPT.IT
Siga-nos no Facebook
LIFE Desert-Adapt

Ações de implementação no campo : L7 REAM (IT)
Melhoria Dehesa
.

O plano DAM da exploração "Monteviejo"
gerida pelo parceiro L7 Gam Viveros Forestales
La Dehesa SL (SP) está 60% concluído.
Plantação de árvores autóctones, utilização de
protetores individuais Cactus para defender as
plantas do pastoreio, criação de bancos de
forragem e melhoramento de pastagens são
algumas das ações e medidas de adaptação já
levadas a cabo para restaurar o montado.
:Para saber mais visite os casos de estudo no
nosso website.

Relatório intercalar do Desert-Adapt
O projeto Desert-Adapt atingiu a etapa
intermédia, encontrando-se agora a metade
da execução. O guia operacional do Modelo
de Adaptação à Desertificação (DAM) na sua
versão preliminar resume os conceitos-chave
aplicados até agora nas áreas-piloto pelos
proprietários nossos parceiros. A versão final
verá um conjunto de ferramentas que
permitirão aos novos agricultores e
proprietários de explorações replicar a
experiência do Desert-Adapt.
projeto. Fique atento e siga-nos.

ANÚNCIOS
• 18-19 de maio de 2020 Reunião do projeto com EASME e NEEMO na plataforma webex

