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A media hora en coche desde a cidade
herculina áchase o Monte Xalo, un dos
espazos naturais máis elevados do litoral
coruñés. A flora do Monte Xalo é moi variada, deriva das antigas actividades de
explotación forestal, nas que agricultura e
gandería tiñan un papel preponderante.
Así, atopamos piñeiros de Monterrey,
unha variedade que escasea na provincia
da Coruña, piñeiros do país, carballos,
castiñeiros e, cada vez menos, eucalipto
branco.
En ocasións, podemos ver aguiluchos,
peneireiros, raposos, algún lobo no
inverno e mesmo cabalos que viven no
monte en estado de semi liberdade.
.

Ríos atmosféricos, autoestradas
no ceo que inciden en borrascas
en España

As praias da Coruña serán accesibles para todas as persoas a
partir deste verán

Os ríos atmosféricos, autoestradas aéreas de
miles de quilómetros de lonxitude e que transfiren grandes cantidades de vapor de auga
desde rexións tropicais ata latitudes medias,
atópanse detrás das borrascas de alto impacto
que golpearon a España este xaneiro con abundante precipitación e fortes ventos.

Para realizar o proxecto e coñecer as carencias dos accesos aos areais, o Concello contou
coa axuda de Confederación Galega de Persoas
con Discapacidade (Cogami), o Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña (Grumico),
ONCE e a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Fapxg).

Das cinco borrascas que afectaron á península Filomena, Gaetan, Hortense, Justine e Ignacio-,
en concreto, Gaetan e Hortense, arrastraron un
río atmosférico evidente na súa xénese, explicou a EFE Jorge Eiras, doutor en Física...

As obras, que empezarán no paseo marítimo,
realizaranse nas praias de Riazor, Oza e San
Amaro. Instalaranse ramplas, aparcamentos e
pasos de peóns de madeira.
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Un proxecto para protexer ao corvo mariño cristado nas augas de
Galicia e Portugal
O corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis) é unha ave mariña que vive nos tramos rochosos da costa. Nos últimos anos viuse especialmente ameazada e a súa poboación experimentou unha importante regresión en toda España. Entre as principais causas deste descenso
poboacional está a sobrepesca das súas especies presa, a contaminación por hidrocarburos e
os accidentes que se producen nas artes de pesca. Aínda e todo, esta especie ten en Galicia a
poboación máis importante de toda a península ibérica, polo que os investigadores Grupo
de Ecoloxía Animal (GEA) da Universidade de
Vigo levan anos estudando a súa evolución e
buscando solucións que protexan a súa supervivencia.
Más Info

Un pioneiro cemiterio nuclear a
medio quilómetro baixo terra pretende solucionar o gran problema
da enerxía atómica

Pódense converter os pousos de
café en alimento para o gando?
Cada ano consúmense 2,67 millóns de toneladas de café ao ano na Unión Europea e
xéranse grandes cantidades de residuos como os pousos ou as cápsulas. Doutra banda,
o sector gandeiro, que actualmente depende
moito do mercado da fariña de soia ou do cereal,
necesita novos ingredientes máis sostibles
nas súas dietas para garantir a súa sustentabilidade no futuro.
Neste contexto nace o proxecto de economía
circular Life-ECOFFEED, que busca valorizar o
pouso de café que se produce no sector HORECA (hoteis, restaurantes e cafeterías) como ingrediente alternativo en dietas de gando vacún e
ovino produtor de leite.
O obxectivo desta iniciativa de economía circular
é desenvolver, demostrar e implementar a escala real unha solución innovadora e sostible para
a recuperación do pouso de café mediante a
súa reutilización como ingrediente de alimentación animal.
Máis Info

Poucas veces a expresión "enterrar os problemas" tivo tanto sentido. Finlandia leva décadas
planificando, e nos últimos anos executando, un
macroproxecto pioneiro e moi ambicioso para
poñer fin ao gran problema da enerxía atómica: residuos que poden seguir emitindo perigosa
radiación durante centos de miles de anos.
A idea é enterrar os refugallos a medio quilómetro de profundidade nunha zona xeolóxicamente
estable mediante un complexo sistema de
túneles que se estenden ao longo de 70
quilómetros a diferentes niveis de profundidade
e o proxecto, que comezou a desenvolverse en
2004, estará completo en 2024, segundo estiman
as autoridades finlandesas.
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Sabías que…
A oliveira monumental de Ulldecona é a
árbore datada máis antigo da Península e
está así mesmo entre os máis vellos de todo
o mundo. A Farga do Pou do Mais, que se
acha en A Jana (Castelló), conta cunha idade estimada de 1.182 anos e sería plantado
no 833, durante o emirato de Abderramán II
(822 a 852 dC.).

RECEITA ECOLÓXICA: Pastel de
cabaza

Visitas virtuais á Casa das Ciencias, Domus e Aquarium Finisterrae

Ingredientes:
A pesar que as novas restricións para tratar de
frear o avance do coronavirus obrigaron a cerrar aos museos de toda a comunidade, a Casa das Ciencias, Domus e Aquarium Finisterrae poderán seguir visitándose de maneira
virtual durante a fin de semana e os días festivos. Os percorridos serán gratuítos, terán
unha duración de 20 minutos e realizaranse
por videoconferencia cunha conexión a
través de Google Maps.

400 gramos de cabaza fervida ou asada
150 gramos de manteiga ou margarina
300 ml de nata vexetal ou de vaca
4 ovos ecolóxicos
150 gramos de fariña de trigo
200 gramos de azucre de cana
1 sobre de gasosa ou polvo de hornear
Preparación:
Bater a manteiga co azucre
Agregar as xemas dos ovos e seguir batendo
Agregar a nata e o sobre de polvo de hornear…

Quen reserven algunhas das visitas recibirán
unha ligazón para conectar co persoal de
atención ao público que dirixe a actividade
desde o museo, co que ademais, poderán
interactuar a través do vídeo ou o chat.
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Somos o que comemos? O impacto da dieta no cerebro
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Medio Ambiente aumentará un
20% as liñas de subvencións para financiar os gastos das colonias felinas da cidade

O trepidante ritmo de vida das cidades está a
afastarnos da cociña dos nosos devanceiros, a
dieta mediterránea. A falta de tempo lévanos a
consumir comida rápida e produtos precocinados con maior frecuencia. Por tanto, os nosos
hábitos alimenticios son cada vez menos saudables. Estes cambios aféctannos negativamente, facilitando o desenvolvemento de enfermidades metabólicas.

A concellería de Medio Ambiente e Sustentabilidade, reuniuse con representantes das diferentes asociacións que xestionan as colonias
felinas existentes na cidade para lles manifestar o seu agradecemento pola tarefa voluntaria
que están a levar a cabo para controlar a poboación de gatos na Coruña.

A obesidade e a diabetes son dous exemplos
moi claros destas patoloxías. A súa incidencia
non para de crecer nas sociedades occidentais. De feito, o número de casos a nivel mundial triplicouse nos últimos 30 anos. Estímase que actualmente hai 711 millóns de persoas
obesas e 422 millóns de pacientes con diabetes.

Vanse asinar convenios nominativos con
estas asociacións e a súa contía virá determinada de acordo co gasto xustificado en anos
anteriores para a xestión dás colonias e aumentarase nun 20%.
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goCircular Radar, o primeiro mapa de startups do sector da economía circular

As enerxías verdes crean máis
de 3.000 empregos en Andalucía
O ano pasado entraron en funcionamento novas centrais fotovoltaicas, máis instalacións de
autoconsumo, maior superficie solar térmica e
un novo parque eólico, proxectos grazas aos
cales se logrou que "o 46% da potencia actual do parque xerador de electricidade andaluz teña xa orixe renovable, o que permite evitar a emisión de máis de cinco millóns
de toneladas de CO2 á atmosfera".

A procura dun modelo de sociedade máis responsable e sostible para o planeta é urxente.
A economía circular ofrece a empresas e institucións unha boa ferramenta: ademais de proporcionar un aproveitamento máis eficiente dos
residuos e ofrecer un respiro á nosa contorna,
permite aforrar custos e obter ingresos con
produtos e servizos novos.
Startups e emprendedores viron no sector
unha gran oportunidade de negocio e, a través
dos seus novos desenvolvementos, axudan a
impulsar esa transición cara a un modelo de sociedade máis sostible. Por iso, desde TheCircularLab, o centro de innovación aberta de - 4 Ecoembes en materia de economía circular,
quixo dar resposta creando goCircular Radar, o
mapa que agrupa a todas as startups que coa
súa actividade poidan contribuír ao cambio cara
a este novo modelo e permítelles ofrecer información acerca da actividade que levan a cabo.
.

Respecto ao autoconsumo, a comunidade
andaluza conta xa con máis de 10.900 instalacións cunha potencia total que ascende a 127
megawatts, "o que supón multiplicar por 3,5 a
potencia rexistrada en 2019 (36 MW)".
Máis Info
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LIFE Néboas avaliará a recuperación de zonas desertificadas coas
pingas de auga da néboa

Cidades Sostibles: Solucións baseadas na natureza, 26 febreiro
2021.
Conferencia e Matchmaking Virtual
IPEC 2021 - Dixitalización e Sustentabilidade, 3 marzo 2021.

O reto é recoller 215.000 litros anuais de auga
para repoboar 35 hectáreas de Gran Canaria
(Barranco da Virxe e Selva de Doramas) con
20.000 árbores de especies endémicas das
illas, así como haxas, aciñeiras, madroños, barbusanos e outras especies de laurisilva, e a experiencia tamén levará a cabo na conca do Mediterráneo e Portugal.

II Encontro Virtual Internacional de
Escolas na Natureza, Online 9, 16,
23, 30 de xaneiro de 2021, 6, 13, 20
e 27 de febreiro de 2021 e 6 de marzo de 2021.
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