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Betanzos - Mandeo
Os concellos de Aranga, Irixoa, Paderne, Miño, Bergondo, Betanzos,
Coirós e Oza-Cesuras acollen este
Lugar de Importancia Comunitaria da
Rede Natura 2000 de aproximadamente
mil hectáreas onde o paso do río Mandeo, enmarcado nun espazo de gran
valor natural e ecolóxico pola variedade
de flora e fauna existente, desemboca
na ría de Betanzos tendo as Marismas
e o Pazo de Mariñán en Bergondo como recursos desta Zona de Especial
Conservación.
.

'A Coruña Green Port' impulsará o
desenvolvemento industrial cara á
transición ecolóxica

Os humidais, o milagre ambiental
contra o cambio climático
O estudo e a posta en valor destes espazos é un
dos obxectivos do Life Wetlands4Climate,
proxecto co que se pretende reivindicar o papel
dos humidais como sumidoiros de carbono e
reductores de gases de efecto invernadoiro
na atmosfera.

A Autoridade Portuaria lanza o proxecto 'A Coruña Green Port', unha iniciativa coa que busca
dar un importante paso na estratexia de transformación da súa actividade de cara a a transición ecolóxica na área metropolitana.

Este proxecto, que se desenvolverá en humidais
de tres comunidades autónomas españolas
ata o 30 de xuño de 2024, parte da idea de que a
boa xestión dos humidais non só contribúe á
conservación da biodiversidade, senón que
ademais pode axudar na loita contra o cambio
climático.

Entre os obxectivos busca servir como catalizador da innovación enerxética do sector industrial
da súa contorna, mediante o uso de enerxías renovables e con cero emisións á atmosfera, e a
creación dun polo industrial enerxético e mariño.
Máis Info
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Un terzo das poboacións de
peixes de auga doce está en risco
de extinción

Nace a Fundación Ocean Born
para velar polo coidado dos
océanos

O número de peixes de auga doce reduciuse un
76% desde 1970, e os peixes autóctonos de
máis de 30 kg desapareceron xa de gran parte
dos ríos, desprazados en boa parte dos casos
por un dos maiores peces de auga doce do mundo: o siluro, unha das especies invasoras que
máis dano está a causar nos nosos ecosistemas fluviais.

Colaborar na conservación dos océanos, mitigando e restaurando o dano que lle provoca o
ser humano é a misión que impulsou a un grupo
de empresarios do sector financeiro a lanzar a
organización sen ánimo de lucro Fundación
Ocean Born.

Estes datos referidos están incluídos nun informe elaborado por 16 organizacións mundiais de
conservación, o chamado The World's Forgotten Fishes, que evalua e resume o alto ritmo de
desaparición que mostran as poboacións de
peixes de río en todo o planeta.
Más Info

O insostible desperdicio alimentario: o 17% dos alimentos acaba no
lixo
O 17% da comida dispoñible para os consumidores termina no lixo dos fogares, os comercios,
os restaurantes e outros servizos de alimentación. En concreto, ao redor de 931 millóns de
toneladas de alimentos acabaron desperdiciándose no mundo en 2019, sen contar as perdas
xeradas durante a produción e transporte. Así o
indica un informe do Programa das Nacións
Unidas para o Medio Ambiente (Pnuma) que
denuncia as implicacións sociais e ambientais
que ten leste malgaste. Mentres se perden esas
cantidades inxentes de alimentos, 690 millóns
de persoas no mundo (case o 9% da poboación) sofre problemas de fame.
O estudo analiza o desperdicio en tres campos
concretos: os fogares, os servizos de alimentación (como os restaurantes) e o comercio comerciante polo miúdo.
Máis Info
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O seu obxectivo será o de velar pola preservación dos océanos e todos os asuntos relevantes
asociados, como a limpeza das praias ou a sustentabilidade dos ecosistemas mariños; obxectivo que se prevé conseguir a través da doazón
do 100% dos ingresos que xeran co lanzamento de diferentes produtos a outras organizacións
e proxectos dedicados a esta causa.
O primeiro desta serie de produtos cos que se
financiará Ocean Born é Ocean Beer, unha
marca creada pola mesma organización que
comercializa cervexas de calidade, elaboradas
artesanalmente e que xeran o mínimo impacto
ambiental, das que se destinará o 100% dos
seus beneficios á causa. Outra liña de produtos
confórmaa a marca de moda Ocean Born Lifestyle.
Máis Info

Sabías que…
O 5 de marzo é o Día Mundial da Eficiencia
Enerxética 2021. A idea é sensibilizar á poboación mundial para que reduza o consumo de electricidade e aos gobernos para
que opten por matrices enerxéticas sostibles.
É unha oportunidade única para mellorar os
hábitos de consumo, para aprender a utilizar de forma adecuada e sostible os dispositivos eléctricos e electrónicos…

RECEITA ECOLÓXICA: Vasiños
de cheescake de limón

3 de marzo, día Mundial da Vida
Silvestre

Ingredientes para 8 racións:

Para a decoración:
2 ovos ecolóxicos, 50 g de azucre, 1 limón
ecolóxico…

O Día Mundial da Vida Silvestre bríndanos a
ocasión de celebrar a beleza e a variedade
da flora e a fauna salvaxes, así como de crear conciencia acerca da multitude de beneficios que a conservación destas formas de
vida ten para a humanidade. A celebración
deste día tamén nos lembra a necesidade
urxente de combater os delitos contra o
medio ambiente e a diminución de especies
causada pola actividade humana, que carrexan consecuencias negativas de gran alcance no ámbito económico, ambiental e social. Este é o motivo polo cal o Obxectivo de
Desenvolvemento Sostible (ODS) número 15
céntrase en deter a perda de biodiversidade.

Máis Info

Máis Info

Cear tarde, facer vida nocturna e
usar o móbil antes de durmir engorda

Albatros, petreles e pardelas pasan o 40 % da súa vida en alta
mar, en zonas sen xurisdición

Estamos afeitos a escoitar os beneficios de
madrugar ou de ter unha rutina específica de
soño ou de comidas. Pero, aplícanse estas vantaxes a todos por igual? Un dos factores que
interveñen é o cronotipo de cada persoa.
Isto é a predisposición natural de experimentar
picos de enerxía ou momentos de descanso
segundo a hora do día. É distinto en cada persoa.

O grupo dos albatros, petreles e pardelas
pasa o 39 % do seu tempo en alta mar, en
lugares onde ningún país ten xurisdición. O
dato provén dunha nova análise global dos
movementos destas aves mariñas, altamente
ameazadas, durante todo o ano.

Para o crumble:
2 bizcochos con espelta ecolóxicos, 60 g de
copos de avena integral, 50 g de manteiga
ecolóxica
Para o cheesecake de limón:
300 g de queixo fresco para untar, 400 ml de
leite condensada, 2 limóns ecolóxicos, 150 ml
de nata para montar.

Esta é unha das principais conclusións dun
estudo publicado na revista Science Advances, elaborado por un equipo internacional de
investigadores formado por máis de 70 colaboradores. Os autores seguiron por telemetría
un total de 5.775 exemplares de 39 especies de aves procelariformes en diferentes
continentes mediante geolocalizadores ou
GPS tan diminutos que nalgúns casos pesan
menos dun gramo.

Cando se lles dá a elixir, hai persoas que mostran unha preferencia por realizar as súas actividades pola mañá. Estas tenden a almorzar e
comer ou cear pronto, polo que presentan un
cronotipo “matutino”. En linguaxe coloquial
chámaselles tamén “lavercas”…
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A Universidade da Coruña
súmase ao manifesto Slowlight
para unha iluminación pública
sostible

A FEMP premia o Concello da Coruña polas a súas “solucións b aseadas na natureza”
O Concello da Coruña presentouse á convocatoria do VII Premio as Boas Prácticas Locais
polo Clima, organizado pola Federación E spañola de Municipios e Provincias onde resultou
premiado na categoría de "Solucións baseadas
na natureza" polo proxecto de redes de hortas
urbanas.

O reitor da Universidade da Coruña, Julio
Abalde, e o presidente da Asociación Slowlight, José Enrique Alcázar Sánchez-Biscaíño,
asinaron un convenio de adhesión da entidade académica ao manifesto Slowlight para
unha iluminación pública sostible.

A Concellería de Medio Ambiente buscou dar un
novo impulso a este proxecto poñendo a disp osición de asociacións sen ánimo de lucro a
posibilidade de xestionar a hortas urbanas
non Parque de Oza e Carlos Casares. Á súa
vez, o Concello tamén está a traballar nun
proxecto piloto de Hortas Escolares que xa im- - 4 plantou en varios CEIP: Prácticas, Emilia Pardo
Bazán, Wenceslao Fernández Flórez, Juan Fernández Latorre e San Pedro de Visma.
.

Abalde mostrou a súa satisfacción por formar
parte da iniciativa e considera que «a sustentabilidade é un tema sensible na UDC, como
vén a demostrar a existencia dun campus de
especialización específico neste tema».
Máis Info
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Un novo vídeo de Divulgar sobre
a polinización
Plantas que se adaptan para favorecer a súa
polinización por insectos. É o tema do novo
vídeo do premiado grupo „Divulgar‟ da Universidade de Vigo, que acumula galardóns polos
seus audiovisuais de divulgación científica.

Cidades saudables: Calidade ambiental, 26 de marzo.
Exposición de fotografía microscópica “Photomyxo” do fotógrafo Carlos de Mier. Prazo límite:
Madrid, 28 de marzo de 2021.

Neste novo vídeo explican a plasticidade fenotípica como resultado de mecanismos presentes en moitos organismos por medio dos cales un mesmo xenotipo pode producir diferentes fenotipos cando exponse a diferentes
ambientes. Coas mesmas instrucións xenéticas,
resultar poden ser distintos.

XVI Premios Fundación BBVA á
Conservación da Biodiversidade.
Prazo límite: 31 de marzo de 2021.
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