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Ponte do Ruso, Mazaricos
Un dos últimos camiños de Santiago recoñecidos pola igrexa (2020), é o Camiño
Inglés da Ría de Muros-Noia. Existen dúas variantes que converxen en Noia. Un
ramal que chega desde Porto do Son e outro desde a beira norte da ría e cuxo inicio é
Muros. Este último atravesa o río Entíns,
tamén chamado Tins, antes de chegar a
Serra de Outes. E faino no lugar de os Muíños a través dunha ponte de pedra secular,
concretamente do ano 1746. É o chamado
Ponte do Ruso.
Pola beira do río Entíns ou Tins e xunto a
esta ponte de O Ruso, discorre unha ruta
que nos levará a coñecer parte do patrimonio etnográfico e natural desta zona.

.

A Coruña ponse á cabeza de Galicia en
vehículos híbridos e eléctricos

Eliminan unha vertedura de augas industriais ao arroio de Teixueiras, en
Arteixo

A loita contra o cambio climático empeza por modificar os hábitos de circulación, e iso significa
depender menos do combustible fósil e empregar o transporte público ou, na súa falta, os
vehículos eléctricos e hibridos. Con todo, o
feito de que estes últimos sexan moito máis caros
que os convencionais os fai menos populares. A
Coruña é a cidade galega con máis vehículos
deste tipo. Apenas supoñen o 0,49% do total de
España (674.000 en 2020), pero iso ponlle por
diante doutras cidades, como Vigo ou Santiago.
Atópase non só á cabeza das cidades galegas na
adopción do vehículo eléctrico ou híbrido, senón
tamén na metade da táboa a nivel nacional.

Eliminouse unha vertedura de augas residuais
industriais ao arroio de Teixueiras, no concello
de Arteixo. A orixe do foco estaba nunha instalación da zona, nun punto de alivio non autorizado ao dominio público hidráulico, verificado
mediante unha toma de mostra e posterior análise das augas residuais.
Ante a deficiencia observada, requiriuse aos responsables da instalación a adopción das medidas correctoras oportunas co obxectivo de
emendar ese foco.
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Bruxelas arrinca o proceso para restrinxir miles de sustancias químicas
daniñas para a saúde e o medio ambiente
A Comisión Europea arrincou o proceso que pode concluír coa restrición do uso de miles de
sustancias químicas que hoxe son de uso común e que algúns estudos científicos relacionan
con problemas de saúde e para o medio ambiente. A folla de ruta proporciona “información
detallada sobre todos os traballos en curso sobre
as futuras restricións”, informou a Comisión. Inclúe unha listaxe coas familias de sustancias
que se poden ver potencialmente afectadas os
vetos e o calendario para arrincar o proceso para a súa prohibición, algo que terá que ser acordado cos Estados membros da UE e apoiado
pola Axencia Europea de Sustancias e Mesturas
Químicas (BOTA, polas súas siglas en inglés).
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Rocas na costa da Antártida rexistraron
temperaturas de 34 graos en xaneiro
Sensores instalados en rocas situadas na illa Rei
Jorge, na Antártida, rexistraron unha temperatura máxima de 34°C o pasado xaneiro, o que
evidencia o avance do cambio climático e pon en
perigo a supervivencia de moitas especies, informaron investigadores chilenos.
Os dispositivos forman parte do "Pole to Pole
Marine Biodiversity Observation Network of
the Americas", un proxecto internacional no que
máis de 30 científicos recollen información en
diversas costas do continente americano co fin
de estudar a biodiversidade mariña.
Os sensores foron adheridos en febreiro de 2020
a cunchas reais de moluscos na Baía Fildes e,
grazas á súa tecnoloxía, é posible extraer a información desde un móbil, sen a necesidade de
cables ou a remoción dos equipos.
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O cambio climático provoca a desaparición global de insectos
O mundo enfróntase a un devastador colapso
oculto das especies de insectos debido a unha
dobre ameaza: o cambio climático e a perda
de hábitats.
O Centro de Investigación da Biodiversidade e o
Medio do University College London levou a cabo unha das maiores avaliacións da diminución
de insectos en todo o mundo, con tres cuartos
de millón de mostras duns 6.000 lugares. Concluen que as terras de cultivo sometidas a tensión climática só teñen, por termo medio, a metade de exemplares de insectos e un 25% menos de especies que as zonas de hábitat natural.
A diminución de insectos é maior nas zonas
agrícolas de alta intensidade dos países tropicais, onde os efectos combinados do cambio
climático e a perda de hábitat son máis profundos.
Reducir a intensidade da agricultura utilizando menos produtos químicos, ter unha maior
diversidade de cultivos e preservar algúns hábitats naturais pode mitigar os efectos negativos
para os insectos da perda de hábitats e o cambio climático.
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Sabías que…
As ECOHORTAS municipais coruñesas teñen
unha clara vocación educativa e integradora,
polo que, ademais do seu uso particular, certo
número de parcelas reservaranse para a xestión
colectiva por parte de centros de ensino, asociacións sen ánimo de lucro e outros colectivos.
Así mesmo, en todas as zonas habilitaranse
parcelas adaptadas para persoas con mobilidade reducida. As ECOHORTAS están situadas nas zonas do Agra do Orzán, parque Adolfo
Suárez, Novo Mesoiro e o parque de Eirís.

RECEITA ECOLÓXICA: Potaxe de bacallau con fabas e acelgas

Cazadores de especies: a imposible
tarefa de describir o mundo natural

Ingredientes: 400 gramos de bacallau desalado, 200 gramos de fabas brancas cocidas, 2
ovos, 800 mililitros de caldo de peixe, 100 gramos de acelgas, 1 cebola, 2 allos, 1 pemento
verde, 1 cucharada de fariña de trigo, hebras de
azafrán, 2 poliñas de perexil, 1 guindilla, sal,
aceite de oliva.

Cada ano os científicos describen ao redor de
20.000 novas especies de plantas e animais. Pequenos bloques que se van engadindo, sen facer ruído, na construción do monumental edificio que supón o inventario de todo
o mundo natural. Unha tarefa colosal que se
desenvolve en tres etapas: descubrimento,
estudo e descrición.

Coce os ovos durante 8 minutos, arrefríaos,
pélaos e resérvaos. Pela e pica a cebola e os
dentes de allo. Lava e pica o pemento. Lava,
escurre e trocea as acelgas. Escurre as fabas
do seu líquido de conservación. Corta o bacallau en tacos de tamaño de bocado…

Na Terra viven entre oito e 10 millóns de
especies, das que ata o de agora se catalogaron algo máis de dous millóns. Algunhas
familias revelaron case todos os seus segredos, como os mamíferos ou as aves, pero
outras aínda son pouco coñecidas como a microflora ou as especies do fondo oceánico.
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Que facer coas cascas de ovos
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Si ata o de agora tiraches as cascas de ovo ao
lixo, déixame dicirche que estás a desperdiciar unha materia prima que pode proporcionarche moitos beneficios. O ovo é un alimento moi nutritivo, por tanto a súa casca posúe tamén moitos destes nutrientes. Ademais
podes usalas para mellorar a túa saúde, no
fogar ou para a beleza.

Venus, único planeta do Sistema Solar que vira ao revés
Dos planetas do Sistema Solar, Venus ten
unha particularidade. Todos os planetas viran de leste a oeste, excepto o segundo máis
próximo ao Sol. Venus vira sobre si mesmo de
oeste a este, e en realidade, non debería facelo así. Un novo estudo sostén que o motivo
do xiro investido é a súa poderosa atmosfera. Tal e como recolle Gizmodo, si non fóra
pola atmosfera espesa e de rápido movemento
en Venus, o planeta probablemente non rotaría.

Conteñen un 98 % de carbonato de calcio e
tamén outros minerais en menor proporción,
magnesio, fósforo e potasio.
Usos da casca de ovo:
Limpador desincrustante: engade cascas de
ovo trituradas ao teu deterxente para pratos e
frega con eles os cus de potas e tixolas.

A atmosfera venusina tamén impide que a
enerxía do sol abandone o planeta, o que impide que se arrefríe ou que haxa auga líquida
na súa superficie, un estado coñecido como
efecto invernadoiro descontrolado.

Fortalecer as uñas. Ingredientes: ½ cucharadita de cascas de ovo pulverizadas, un esmalte
de uñas transparente…
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O Concello de Tarrasa implantará o
servizo de recolleita porta a porta en
tres urbanizacións, Can Palet de Vista
Alegre, Vista Alegre e Can Gonteres

O Concello e Mobi-liza ofrecerán varios cursos de formación ciclista
O Concello da Coruña únese á Escola da Bici,
unha iniciativa posta en marcha pola asociación Mobi-liza para mellorar a formación ciclista dos usuarios. Estes cursos están divididos en tres niveles: de iniciación, de habilidades e de circulación. Estarán dirixidos tanto
a persoas adultas como a nenos e nenas que
queiran aprender a andar en bicicleta, mellorar
a súa destreza ou coñecer as normas para
circular de maneira segura pola cidade.

O proxecto deseñouse seguindo as directrices
marcadas no estudo previo sobre „Análise da
situación actual e proposta de modelos de
recollida que permiten lograr os obxectivos
europeos en Terrassa', que son chegar ao
65% de recollida selectiva o 2030. Aínda que
nos últimos anos as taxas de reciclaxe aumentaron na cidade, sobrepasando xa o 40%, aínda
queda lonxe chegar aos obxectivos marcados
pola Unión Europea polo 2030.
A elección destas tres urbanizacións responde o
feito que este novo modelo de recollida de residuos é máis efectivo en zonas de baixa densida- - 4 de de poboación, onde a identificación de residuos domésticos e comerciais é máis sinxela.

O obxectivo é fomentar o uso da bicicleta na
cidade a través dunha infraestrutura ciclista
segura, eficaz, protexida e de calidade. Para
maio ofértanse oito cursos en diferentes niveis. Para participar, é necesario inscribirse
previamente.
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Estremadura pon en marcha unha
campaña para concienciar da separación correcta de residuos e a reciclaxe
de envases lixeiros
A ONG coruñesa Ecos do Sur, dentro do proxecto Habita Rural II, organiza un curso ocupacional en
agricultura, gandería e servizos forestais, dirixido a persoas de toda
Galicia que desexen buscar oportunidades de vida e emprego no rural galego. A inscrición está aberta ata o
día 30 de abril.

O obxectivo é que os consumidores estremeños
afiancen conceptos sinxelos como “non todos
os plásticos van ao colector amarelo". Cada
estremeño deposita 14,01 kg ao ano de envases lixeiros no colector amarelo, dos cales un
40’56% non debería haberse depositado nese
colector. No último ano publicáronse dúas convocatorias para impulsar a recollida selectiva
en colaboración coas entidades locais, dotadas
con 14,3 millóns de euros. A pesar diso, non se
consegue reducir a cantidade de residuos que se
depositan de maneira errónea nos colectores de
recollida selectiva.

Seminario web A Dimensión Ecosocial para unha Educación Transformadora, online, do 4 ao 5 de maio
de 2022.
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Rutas
Ver Boletíns anteriores

Deputación da Coruña
Servizo de Desenvolvemento Territorial e Transición Ecolóxica
Email: medioambiente@dacoruna.gal
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