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Vilarmaior: abre o 4 de xuño o labirinto
máis grande de España
Vilarmaior é un pequeno e vizoso concello
da comarca de Betanzos, ten 1.219 habitantes e a maior concentración de petróglifos
de Galicia: 134 nunha superficie de 2,5 quilómetros cadrados. A partir do 4 de xuño,
este municipio terá outra marca do que presumir, o de acoller o labirinto vexetal máis
grande de España. Trátase dun recinto de
6.120 metros cadrados formado por 4.000
cipreses que debuxan unha cruz celta. O
recinto disporá de quiosco, merendero, aseos e aparcamentos. O labirinto xa está
completo e, a medio prazo, o seu promotor
prevé completalo cunha “torre de Breoghán”, un miradoiro ao que se ascenderá a
través dunha escaleira de caracol e que
permitirá apreciar a cruz celta desde o alto.

.

A Coruña, modelo de urbe sostible e de Confirman a presenza "constante" de
vangarda no 'Atlantic Cities' de San osos pardos en varias zonas de Galicia
Sebastián
A alcaldesa Inés Rey participou no foro urbano
atlántico „Atlantic Cities‟, rede europea de carácter transnacional que representa os intereses e
as iniciativas das diferentes autoridades locais de urbes bañadas polo Océano Atlántico.
A entidade está formada por localidades de distintos países como Irlanda, Reino Unido, Francia,
España ou Portugal.
Presentou e participou na sesión 'A transformación das cidades atlánticas derivadas do
cambio climático' no que explicou os grandes
campos de acción do seu Goberno na busca
dunha Coruña máis saudable, sostible e amable coas persoas.

O biólogo e coordinador de proxectos da Fundación
Ouso Pardo, Fernando Ballesteros, confirmou que
"a presenza do oso é xa permanente e constante" en zonas dos Ancares e O Courel, así como
que é un feito a expansión desta especie a outros
lugares da provincia de Lugo e "a amplas zonas da
de Ourense".
En todo caso, recoñeceu que é "difícil" precisar o
número de exemplares de oso pardo que pode
haber nestes momentos nos montes galegos, dado
que os "machos novos" desprázanse dun lugar a
outro e existe un contacto permanente con zonas
de Asturias e de León.
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A importancia da natureza para os nenos
A vida dos nenos de cidade transcorre de
maneira bastante pautada: dentro de contornas
cerradas como a casa ou a escola, con pouca ou
nula actividade física e en contacto coas novas
tecnoloxías, especialmente no ámbito lúdico ou
de entretemento. É fundamental que contacten
coa natureza, para que esperte a súa curiosidade acerca da mesma.
Os nenos que si gozan da natureza senten moito
máis estimulados. Tanto polo feito de estar en
espazos abertos, como polo mil sensacións que
espertan os elementos cos que se cruzan. Os
cheiros, as texturas de plantas e animais e ata da
terra e as pedras, son moi importantes para
aprender e valorar á natureza. É imposible lograr que os nenos valoren a natureza e de maiores saiban coidala e protexela, si cando son pequenos non aprenden a coñecela e a gozala.
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A restauración de hábitats degradados
podería absorber 300 millóns de toneladas de CO2 ao ano
A restauración de hábitats degradados podería absorber 300 millóns de toneladas de dióxido
de carbono ao ano, é dicir, unha cantidade similar ás emisións anuais de gases de efecto invernadoiro de España, segundo despréndese dun
informe de WWF que mostra o importante efecto
de restaurar ecosistemas sobre o cambio climático.
A menos dun mes de que a presidenta da Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, presente a
lei da UE para restaurar a natureza, WWF presentou este estudo, encargado pola organización
e realizado polo Instituto de Política Ambiental
Europea (IEEP).

Podemos predicir as secas?
Unha clasificación dos perigos e os desastres
naturais distingue dous tipos: os intensivos e
os extensivos, cuxos exemplos prototípicos son
os terremotos e as secas respectivamente.
As secas, a diferenza dos terremotos, presentan
unha frecuencia elevada (así é non caso de
España), unha duración prolongada (de varios
meses ou mesmo anos), unha extensión espacial considerable e unha velocidade de implantación lenta, entre outras características físicas.
Con respecto á duración e á velocidade de implantación, realmente non sabemos con precisión cando se inicia unha seca. Asumir progresivamente tras semanas ou meses cunha precipitación inferior, nunha certa porcentaxe, á normal. Hai que indicar que no presente artigo fálase exclusivamente da seca meteorolóxica, un
déficit conxuntural da precipitación. Existen outros tipos de seca, como a hidrolóxica, a
agrícola ou edáfica, a socioeconómica e a
ecolóxica.
Os efectos da escaseza de precipitación notaranse, cun certo desfasamento temporal, na auga almacenada, na humidade do chan, etc. É
dicir, nos demais tipos de seca.
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Sabías que…

Segundo WWF, a futura lei de restauración europea busca dar solución á rápida deterioración
dos ecosistemas comunitarios e os impactos do
cambio climático. Con todo, para impulsar este
cambio necesítase unha lei que estableza obxectivos legalmente vinculantes.
Máis Info
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Son uns animais fieis, leais e bos amigos do
home, que a pesar de non posuír un certificado
de pureza de raza alégrannos a existencia. O
28 de maio celébrase o Día Mundial do Can
Sen Raza.
Esta simpática e curiosa efeméride ten como
finalidade fomentar a adopción de cans mestizos e rueiros abandonados, moitos dos cales son cans sen raza.

RECEITA ECOLÓXICA: Porrusalda

Achan bacterias «hiperresistentes»
na Antártida

Ingredientes: 3 allos porros grandes, 4 cenorias medianas, 2 patacas medianas, 2 cebolletas (só o talo verde), 1,2 litros de caldo de peixe, pito ou verduras, 2 cucharadas de AOVE,
sal ao gusto.

Un grupo de investigadores da Universidade
de Chile descubriu recentemente na Antártida
bacterias «hiperresistentes» e alerta de que
poderían significar un risco para a saúde global. O achado é «de especial relevancia no
marco do cambio climático, o desxeo dos polos e a crise de resistencia a antibióticos», segundo explicou a universidade.

Porrusalda significa literalmente “caldo de
allos porros”, e é que, aínda que se fai de moitas formas, o allo porro é sempre o ingrediente
principal. Pode levar ou non cenoria, pode levar
anacos de bacallau ou ovo duro picado.

As bacterias descubertas posúen xenes que
teñen resistencia a múltiples antibióticos e
outras sustancias antimicrobianas, como o
cobre, o cloro ou o amonio cuaternario, e que
poden facilmente transferirse a outros microorganismos, como as bacterias patóxenas
(causantes de enfermidades), de acordo á investigación.

Pelamos as hortalizas, retiramos as partes feas,
lavámolas e cortámolas en anacos de bocado
(os allos porros, cebolleta e cenorias en rodajas
e as patacas en dados)…
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O alerce de Chile podería ser a árbore
máis anciá do planeta: ten máis de
5.400 anos
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O MITECO e o Mitma impulsan a participación na Semana Europea da
Mobilidade 2022

A lista de árbores vivas máis anciáns do
planeta pode cambiar de líder si confírmase a
idade estimada dun alerce (Fitzroya cupressoides) que estende as súas raíces en Chile desde hai máis de 5.400 anos, segundo os cálculos
do investigador Jonathan Barichivich, do Laboratorio de Ciencias Ambientais e do Clima en
París (Francia).

A inscrición para que os concellos participen
na iniciativa está aberta ata o 15 de setembro. Este programa ten como obxectivo difundir os beneficios do uso de modos de transporte sostibles. Ao redor do “Día sen coches”,
que se celebra o día 22 de setembro, organízanse diferentes actividades para fomentar o
transporte público e a recuperación de espazos para peóns e ciclistas.

Os resultados preliminares desta investigación foron publicados (20 de maio) nunha reportaxe divulgativa na revista Science. A confirmación da antigüidade deste exemplar chileno coñecido popularmente como o Gran Avó
non se producirá ata que os resultados do estudo publíquense en forma de artigo científico, tras a revisión de contidos por parte doutros
científicos expertos na materia.

A Semana Europea da Mobilidade é unha
iniciativa dirixida a sensibilizar, tanto aos responsables políticos como aos cidadáns europeos, sobre as consecuencias negativas que
ten o uso excesivo do coche na cidade para a
saúde e o medio ambiente.
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Xaén implementa o servizo de recollida
de roupa e calzado de forma gratuíta a
través de FCC

Madrid contará cunha Oficina de
Control de Calidade das zonas verdes e parques municipais

Calquera destes colectores está preparado para
recoller roupa, zapatos e resto de produtos téxtiles, o que favorece a separación en orixe dos
residuos sólidos urbanos, un simple feito que
comporta a diminución de volume das entulleiras
municipais e favorece así á redución dos niveis
de contaminación. Esta prestación aténdese cun
equipo exclusivo, cuxa labor é exclusivamente
o mantemento e recollida dos colectores. Todos
os colectores levan no lateral superior esquerdo un adhesivo con teléfono, e dirección de correo electrónico, polo que en caso de incidencia
é fácil comunicalas para que o persoal as atenda, en menos de 24 horas..

Os novos contratos de limpeza e recollida de
residuos e os de zonas verdes e parques
municipais da capital contarán coas súas
respectivas Oficinas de Control de Calidade
para "avaliar e controlar o cumprimento dos
contratos".
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A nova asistencia técnica analizará a xestión da información dos servizos de conservación de zonas verdes, permitindo á Área de
Medio Ambiente e Mobilidade avaliar a correcta prestación dos servizos e incluír melloras en
función dos indicadores de calidade dos propios cidadáns, así como incrementar a rapidez
na detección de incidencias co fin de emendalas con maior celeridade.
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Vitoria-Gasteiz recibe o galardón Escoba de Platino pola súa estratexia na
xestión de residuos
Vitoria-Gasteiz conseguiu a Escoba de Platino,
o galardón máximo co que a Asociación Técnica
para a Xestión de Residuos e Medio Ambiente
outorga cada dous anos as súas Escobas de
Prata, Ouro e Platino ás institucións e organismos que máis destacan polo seu labor a favor do
medioambiente. A cidade foi recoñecida pola
Estratexia de Circularidade na xestión de residuos.

I Xornadas online ‘A práctica da
Interpretación do Patrimonio: casos reais’ que terá lugar os vindeiros
6 e 7 de xuño en horario de 18 a 20
h, a través da plataforma Zoom.
XVI Congreso Asociación Iberomacaronésica de Xardíns Botánicos AIMJB, Real Xardín Botánico de
Madrid, do 7 ao 10 de xuño de 2022.
Congreso Internacional sobre Dereito da Biodiversidade e do Cambio Climático, Murcia, do 2 ao 3 de
xuño de 2022.

A Unidade de Xestión de Residuos desenvolveu
unha nova estratexia que se centra en dous obxectivos principais: por unha banda, ampliar a
responsabilidade na xestión dos residuos co
obxectivo de influír na súa xestión posterior e
impulsar a súa reutilización directa, a preparación para a reutilización e a súa reciclaxe e, doutra banda, xerar demanda de materiais circulares.
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