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Penedos de Pasarela e Traba
Admirados miradoiros son o catro cumes que rodean o val da Traba, aberto
ao océano nun extenso areal con lagoa
costeira incluída. Desde a praia, eles
mesmos son unha das vistas panorámicas máis espectaculares da
Costa da Morte (LIC). Pedra sobre pedra elévanse ata os 274 metros de altitude e proclaman o seu nome, segundo
a forma ou a lenda con que a tradición
bautizounos. A Pena dos Mouros, Pena
Forcada, O Castelo e a Torre da Moa
son os nomes do catro picos que delimitan o espazo. Ademais do seu valor
estético ou paisaxístico as formas teñen
un enorme valor científico porque permiten coñecer cal foi a evolución da
paisaxe.
.

A Coruña, a cidade na que máis
diminuíu a contaminación no confinamento

A saúde do magnolio de Lanzós
de Betanzos, a estudo, ás súas
130 primaveras

O confinamento non só serviu á Coruña para frear o avance do coronavirus en marzo do ano pasado, senón tamén para diminuír a contaminación. Foi, de feito, a cidade de toda España na
que máis baixaron os niveis de dióxido de
nitróxeno (NO2) durante o peche, segundo un
estudo realizado polo Observatorio de Sustentabilidade.

O maxestoso magnolio da rúa Lanzós, fronte á
igrexa de Santiago en Betanzos, está a ser sometido a unha revisión. A raíz dunha investigación do perito, Joaquín Barral, estiman que debe
ter unha idade preto aos 130 anos se non os
supera, que é de finais do século XIX e debe de
ser unha dás árbores máis lonxevas do centro de
Betanzos.

O NO2 é o contaminante emitido polos tubos de
escape dos automóbiles (ademais de por as caldeiras industriais e domésticas), polo que a súa
evolución está directamente ligada ás emisións
do tráfico motorizado.

Betanzos non conta, polo momento, con ningún
exemplar incluído no Catálogo galego de árbores senlleiras pero queren tratar de chegar a
esa catalogación.
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26 de xaneiro, Día Mundial da
Educación Ambiental
Todos os anos celébrase o 26 de xaneiro o Día
Mundial da Educación Ambiental, unha efeméride
que busca sensibilizar ás persoas sobre a delgada liña que existe entre o desenvolvemento
humano e a conservación do planeta. Durante
moitos anos viuse ao medio ambiente como unha
fonte inesgotable de recursos, pero hoxe en día
recoñécese que existe un delicado equilibrio
entre a contorna e o home, polo que si este non
toma conciencia dos seus actos pode carrexar
graves consecuencias para todos os habitantes
do planeta.
A educación ambiental vén crear conciencia
en todas as persoas sobre a importancia de
coidar o medio ambiente, de protexer a flora e a
fauna das súas localidades e sumarse ás iniciativas mundiais.
Más Info

As pilas, os aparellos eléctricos e
electrónicos con litio ou níquel
metal serán residuo perigoso
O Consello de Ministros/as aprobou un Real Decreto que modifica outros dous anteriores, de
2008 e 2015, relativos á xestión de pilas e baterías e de aparellos eléctricos ou electrónicos respectivamente que, entre outras cuestións, establece que a partir de agora as pilas, acumuladores ou aparellos eléctricos ou electrónicos serán
considerados residuo perigoso. En concreto,
aquelas pilas que conteñan litio ou níquel metal hidruro serán residuo perigoso polo que
terán que ser xestionados atendendo á súa nova
característica de perigo.
Ademais, revisa algúns aspectos da lexislación de RAEE e introduce novas formas de
control destes residuos como son as importacións da inscrición no Rexistro Integrado Industrial, que redundarán nunha mellor xestión.
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A duna de Corrubedo perdeu
desde 2008 máis de 270.000 metros cúbicos de area
Máis de 20.000 camións, un detrás doutro, cargados con máis de 20 toneladas de area cada
un deles, que desde 2008 estiveron retirando
sedimentos do sistema dunar de Corrubedo.
É a comparación que se pode facer coa estimación e unha das conclusións do estudo realizado
polos investigadores da USC Augusto Pérez
Alberti, Alejandro Gómez Pazo e Xosé Lois Otero, e que ocupa a portada de xaneiro da revista
Applied Science. O traballo compilou as imaxes
dispoñibles do complexo da duna de Corrubedo,
hoxe catalogado como parque natural xunto
ás lagoas de Carregal e Vixán, desde 1956, data do coñecido voo americano, ata as últimas
imaxes dispoñibles coas tecnoloxías como LiDAR. E calculan que só entre 2008 e 2015, “o
rango de tempo no que se pode estimar o volume”, aclara Pérez Alberti, asinante do artigo, a
duna de Corrubedo perdeu máis de 270.000 metros cúbicos de area.
A propia dinámica natural xogou un importante
papel, en combinación coa man humana. A
peculiaridade de tratarse dunha duna móbil,
que o vento, as achegas de sedimentos e outros
factores modelan, cambiou a paisaxe de Corrubedo.
Máis Info

Sabías que…
A economía circular é unha estratexia que ten por obxectivo reducir
tanto a entrada dos materiais virxes
como a produción de refugallos,
cerrando os «bucles» ou fluxos
económicos e ecolóxicos dos recursos.

RECEITA ECOLÓXICA: Tostada
con tofu e crema de anacardos

Mobilidade eléctrica as cidades
teñen que espabilarse

Ingredientes

As cidades son o principal foco de contaminación por gases de efecto invernadoiro,
partículas e elementos polucionantes. Estes
niveis dependerán do tamaño das mesmas, do
tipo de actividades que nelas leven a cabo e
da educación e grao de involucramiento na
procura de solucións, dos seus habitantes e os
seus gobernantes.

Tostadas lixeiras de arroz de Soria Natural,
anacardos, tofu natural, aguacate, 1 Dente de
allo, 1 cucharadita de pementa negra, media
cucharadita de allo en polvo, media cucharadita
de perexil, 1 cucharadita de ourego, 1 cucharadita de albahaca, curry e cúrcuma en polvo,
limón, sal, aceite de oliva virxe.

Por tanto, a mobilidade eléctrica debe ser
unha das bases da reconversión, das cidades que aposten por liberarse do carbono.
De feito, en países como Noruega, Francia,
Finlandia ou Países Baixos pódense atopar
metrópoles nas que o mix eléctrico vai camiño
de independizarse dos combustibles fósiles e
imponse os coches eléctricos.

Preparación. Para a crema:
Pon os anacardos a remollo con catro horas de
antelación.
Nun bol, mestura os anacardos co dente de
allo, unha cucharadita de pementa negra, media de allo en polvo, media de perexil, unha cucharadita de ourego, outra de albahaca...

Máis Info

Redes sociais para divulgar biodiversidade e reconectar coa Natureza
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A maior enquisa mundial sobre a
emerxencia climática: a poboación pide actuar xa

As redes sociais como Instagram e Twitter
convertéronse en aliadas de biólogos e divulgadores para “sementar sementes de interese” que acheguen a Natureza a unha sociedade “desconectada do mundo natural”,
especialmente no Día Mundial da Educación
Ambiental, que se celebrou o pasado martes.

Unha macroencuesta realizada polo Programa
das Nacións Unidas para o Desenvolvemento
(PNUD) en colaboración coa Universidade de
Oxford revela un alto apoio da poboación á
necesidade de que se tomen accións contra
o quecemento global. Tamén mostra que a
percepción maioritaria é que o cambio climático
é unha emerxencia global. “A xente cre maioritariamente que estamos nunha emerxencia
climática, non importan de onde sexan, non
importa a idade, non importa o xénero”, apunta
Cassie Flynn, unha das responsables do PNUD
encargada deste proxecto.

Así o explicaron a Efeverde biólogos como
Raúl León, que se describe a si mesmo como
“un apaixonado das serpes e os arácnidos” ata
o punto de que a súa identidade nas redes
sociais é Raulophis -do grego „ophis‟, que significa „serpe‟-.
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O bosque de secuoyas máis
grande de Europa está en Galicia

As "cabañitas do bosque" de
Albeida (A Coruña), premio nacional de Arquitectura e Urbanismo

En Galicia existe xa algún bosque formado por
secuoyas, como o coñecido como Bosque de
Colón, en Poio, do cal se di que era o máis
grande de Europa. Con todo, a realidade é que o
supera outro localizado en Cabezón de la Sal, en
Cantabria, que conta con 848 exemplares.
Pero desde agora xa non haberá dúbidas, o
bosque de secuoyas máis grande de Europa
está en Galicia e máis concretamente en
Gondomar. Desde hai moi pouco un novo bosque de secuoyas do Monte Galiñeiro conta con
1200 árbores dispostas nunha extensión de 6
ha. A actuación foi levada a cabo pola comunidade de montes de Vincios dentro do proxecto Vincios Verde, que pretende impulsar e - 4 rexenerar os montes da Serra do Galiñeiro, a cal
fose case totalmente calcinada polas chamas
nos incendios de 2017.
.

As cabanas sostibles do Complexo Turístico
de Albeida (A Coruña) e as novas Directrices
de Ordenación Territorial do País Vasco son
os proxectos gañadores dos premios de
Arquitectura e Urbanismo 2020 do Consello
Superior dos Colexios de Arquitectos de España (CSCAE). Segundo o xurado profesional,
as dúas obras galardoadas comparten os
valores arquitectónicos cos de sustentabilidade e optimización de recursos e aspiran
ao reequilibrio entre o hábitat urbano e natural, como prescriben os obxectivos da
“Axenda 2030” da ONU.
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O Concello de Barcelona incorpora iluminación solar ao paseo
marítimo de Platja de Llevant
Baños de Bosque. Unha experiencia de conexión coa Natureza. Moralina de Sayago (Zamora), 21 de febreiro de 2021.

O Concello de Barcelona apostou pola instalación de farois solares de EKIONA, empresa guipuscoana comprometida co medio ambiente,
a mellora da eficiencia enerxética e a sustentabilidade, ofrecendo solucións de iluminación
solar adaptadas ás condicións climatolóxicas do
lugar e sen necesidade de conexión á rede
eléctrica.

Concurso "Novos pola auga fronte
ao Cambio Climático". Prazo límite:
5 de febreiro de 2021.
X Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e a Acuicultura - X
FIRMA 2021. Online, do 7 ao 12 de
febreiro de 2021.

Farois solares de fibra de vidro especialmente
deseñadas para zonas costeiras cunha alta resistencia á corrosión
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