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Preto do Mosteiro de Sobrado sitúase a
coñecida lagoa do mesmo nome. Protexida pola Rede Natura 2000, converte A
Lagoa de Sobrado dos Monxes nun dos
humidais máis importantes e interesantes da xeografía de Galicia, tanto pola súa
riqueza na súa flora e na súa avifauna. A
forma case circular da lagoa comprende
unha superficie de 10 ha. cunha profundidade media de 1,5 a 4,5 metros. Entre a
vexetación destacan especies como o
bidueiro, freixo, carballo, salgueiro,
ameneiro ou o sauco. Nenúfares, trevos
de auga, espigas de auga, xuncos, forman parte da vexetación acuífera. Na profundidade do lago vive unhas algas que
tan só se poden atopar neste lugar como
son a Nitella flexilis e a Myriophyllum alterniflorum.
Galicia máxica

.

Cando o máis ecolóxico é subir o lixo
no canto de baixala

A Friday Mobility Night regresa este 16
de setembro á Coruña coa Ruta Branca

Durante a mañá do domingo, Punta Herminia
recibiu a visita duns voluntarios dispostos a levar o lixo acumulado entre os seus peñascos.
Aproveitando a marea baixa, e coa axuda de escaladores da Sociedade de Montaña Ártabros,
puideron retiraron toda clase de desperdicios.
Con esta iniciativa ecolóxica, o Festival Mar de
Mares anunciaba o seu comezo do próximo xoves. Para a retirada dos residuos usáronse capazos atados con cordas que foron izando os
voluntarios con cordas, e que consistían principalmente en plásticos, vidros e metal. O máis
habitual foron os recipientes de plástico, aparellos de pesca ata calzado, como botas e zapatos.
Todo acabou en tres colectores proporcionados
por Ecovidrio, sumando uns cen quilos.

A Coruña acollerá o próximo 16 de setembro
unha nova edición da Friday Mobility Night.
Coincidindo coa Semana Europea da Mobilidade, este evento celebrarase baixo a temática de
Ruta Branca. A organización pediu aos asistentes que acudan con roupa branca. O punto de
partida será a praza de María Pita ás 21:30 horas, onde finalizará o percorrido tras pasar por
varias localizacións como o Obelisco, a rotonda
do Pavo Real ou o Paseo Marítimo.
A xornada estará amenizada con música grazas
a un ciclista que asistirá co seu equipamento de
son. A Policía Local da Coruña colaborará para
garantir a seguridade do percorrido.
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A biodiversidade na UE segue diminuíndo

Día Internacional do Aire Limpo por un
ceo azul 2022

A Comisión Europea publicou a terceira revisión da
aplicación da política ambiental (EIR polas súas
siglas en inglés), unha ferramenta fundamental de
notificación que apoia o cumprimento desa normativa
e conciencia sobre a importancia do este cumprimento. Colmar a brecha entre o que se decide a escala
da Unión e o que se cumpre na práctica é esencial
para garantir uns bos resultados ambientais para os
cidadáns e manter unhas condicións de competencia
equitativas para as empresas, á vez que se crean
oportunidades de desenvolvemento económico.

Cada ano, o 7 de setembro, o mundo celebra o
Día Internacional do Aire Limpo para ceos azuis,
que ten como obxectivo crear conciencia e
facilitar accións para mellorar a calidade do
aire que nos rodea e do que nós e moitas especies dependen.

Esta revisión da aplicación da política ambiental (EIR)
extrae conclusións e define tendencias comúns a
escala da UE, sobre a base de vinte e sete informes
por países que mostran a situación na UE respecto
diso. Inclúe abundante información sobre o grao en
que os gobernos da UE protexen a calidade do aire
que os cidadáns respiran, a auga que beben e a natureza da que gozan. Ademais, a revisión establece
accións prioritarias de mellora en cada Estado
membro.
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Google Maps marcará a ruta menos
contaminante no canto da máis rápida
por defecto
A plataforma Google Maps cambiou a forma na
que nos desprazamos polos municipios. Agora xa
non fai falta ter un mapa en papel na guantera do
coche para non perderse nin comprar un dispositivo con GPS, senón que basta cun teléfono intelixente e a app de Alphabet.
Google Maps permite seleccionar unha ruta sen
peaxes, con eles, o máis rápido ou o que menos
combustible gaste. Polo xeral, a aplicación recomendaba a que levaba antes ao destino pedido,
con todo, o ano pasado propuxéronse para 2022
cambiar este método.
A compañía anunciou que ao redor de 40 países
europeos ían empezar a ter novos traxectos máis
ecolóxicos por defectos. Agora, no canto de que
a app seleccione a ruta máis rápida, optará
por mostrar como primeira opción a menos
contaminante.
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É unha celebración instituída polo PNUMA. A
súa declaración decidiuse na Asemblea Xeral
das Nacións Unidas de 2019. E tivo a súa orixe
no crecente interese da comunidade internacional na necesidade de que haxa máis aire puro.
Nesa data destaca a necesidade de realizar a
máxima cantidade de esforzos para protexer a
saúde humana.
O 7 de setembro de 2022, o tema do 3.º Día
Internacional do Aire Limpo por un ceo azul, organizado polo PNUMA será „O aire que compartimos‟. O 99% da poboación mundial a día
de hoxe respira aire tóxico. A contaminación
do aire é a maior ameaza ambiental para a saúde humana e causa moitísimos millóns de mortes prematuras cada ano. Con este tema trátase
de salientar a natureza transfronteiriza da contaminación do aire. Á vez que promove o recoñecemento dunha responsabilidade colectiva
a través da cooperación global, rexional e local.
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Sabías que…
O Concello de Oleiros ten prevista a ampliación da pista de skate de Bastiagueiro (contará
"cunha nova mini rampla e outros elementos
que dan continuidade á instalación actual, e
servirán de unión entre as dúas zonas deportivas") como a creación dunha nova área para
practicar parkour (unha disciplina centrada no
desenvolvemento do corpo e a mente a través
do movemento, combinará diferentes actividades, como correr, saltar, rubir e rodar).

RECEITA ECOLÓXICA: Gazpacho con
aguacate

Corax Fauna, o centro educativo e de
rescate da fauna salvaxe en Paderne

Ingredientes (para 4 persoas):

Desde que abriu as súas portas fai un par de
anos, Corax Fauna converteuse aos poucos
nun auténtico referente dos centros educativos e de rescate de fauna salvaxe en Galicia. Coa súa base situada na localidade coruñesa de Paderne, concretamente na coñecida
como Leira As Travesas, o espazo alberga a
día de hoxe máis de 50 especies animais
diferentes, entre elas o primeiro guepardo
nado en Galicia. Trátase dun lugar que vincula educación e diversión para que grandes e
pequenos poidan gozar dunha visita amena e
diferente. "O noso principal valor é a proximidade coa que se pode observar as nosas especies, animais moi sociables que se comportan dunha maneira natural e espontánea", sinalan.

Tomate 800 g, aguacate mediano 1, cebolleta
50 g, pepino pequeno 1, dente de allo 1, zume
de limón, vinagre de mazá ou Xerez 30 ml,
aceite de oliva virxe extra 80 ml, sal.
Non imos usar pan, así que o repouso previo
non é tan necesario, ou polo menos non fai falta
que sexa tan longo. Trocear a cebolleta e colocar en auga fría durante 30 minutos si se quere
suavizar o seu sabor. Lavar e trocear todas as
hortalizas, colocándoas nun cunco grande ou
vaso de robot de cociña. Engadir un bo chisco
de sal, un pouco de vinagre e un chorrito de
aceite de oliva. Incorporar a pulpa de aguacate
mesturada con zume de limón e remover ben…
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Que necesitas para ter un horto urbano?

Os españois tiraron ao lixo 1.245 millóns de quilos de alimentos, un 8,6%
menos que en 2020

Un horto urbano non é máis que unha forma
de cultivar vexetais e froitas en áreas urbanas. Polo xeral, trátase dun pequeno xardín ou
dunha parcela de terra situada nunha cidade,
onde a xente planta e coida as súas propias
plantas.

Conforme os datos recolleitos no Informe do
Desperdicio Alimentario en España 2021,
elaborado polo Ministerio de Agricultura, Pesca
e Alimentación, no noso país tiráronse ao lixo
1.245 millóns de quilos/litros de alimentos
sen consumir, un 8,6 % menos que o ano anterior. Isto supón unha media de 28,21 quilos/litros por habitante, a cifra máis baixa do
últimos cinco anos e 2,72 quilos/litros menos
que en 2020. A taxa de desperdicio nos fogares, con todo, é similar á do ano anterior, xa
que se tiraron sen consumir o 4,2 % dos alimentos comprados, unha décima menos que
en 2020.

Os hortos urbanos son moi beneficiosos para
a saúde, xa que te permiten obter froitas e
verduras frescas directamente do teu propio
xardín. Ademais, tamén axudan a mellorar o
ambiente dunha cidade, xa que aumentan a
cantidade de vexetación e reducen a contaminación do aire.
Por último, os hortos urbanos poden servir
como lugares de reunión para a comunidade, onde diferentes persoas dunha mesma
zona poden socializar e compartir as súas experiencias.

O informe atribúe o descenso do desperdicio
alimentario a un cambio de hábitos tras as
restricións de 2020 debido á pandemia da Covid-19, cocíñase menos en casa.
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Madrid culmina as obras da rúa de Alcalá, modelo do urbanismo que se impulsará na cidade – Equipamento e
Servizos Municipais

Santa Cruz de Tenerife logra un 98%
de residuos orgánicos de alta calidade co colector marrón

O Concello de Madrid finalizou a remodelación
integral da rúa de Alcalá no tramo comprendido
entre a praza de Cibeles e a rúa Cedaceros.
Unha vez executado o proxecto, este ámbito urbano está adaptado para todos os modos de
mobilidade previstos, especialmente a mobilidade peonil, o transporte público e a mobilidade ciclista. O deseño contemplou a ampliación
da aceira norte permitindo incorporar unha segunda aliñación de arborado e tamén renovouse o pavimento. A rúa conta cuns novos pasos de peóns e mellorouse a semaforización
para dar maior fluidez ao tráfico. Co obxectivo de - 4 naturalizar a rúa e como barreira de protección
entre as beirarrúas peonís e a calzada, incorporouse vexetación arbustiva…

O Concello de Santa Cruz de Tenerife, a través da empresa concesionaria Valoriza SA,
pon en valor que, desde que se puxese en
marcha a implantación da chave para o uso
do colector marrón, conseguiuse que o 98%
dos residuos orgánicos sexan de alta calidade.
O concelleiro de Servizos Públicos, Carlos Tarife, indica que “grazas ao uso restrinxido do
colector marrón lógrase maior compromiso
por parte da cidadanía, que cada vez selecciona mellor os residuos orgánicos, o que
permite esa calidade final do recolleito”.
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O Concello aproba o plan de acción
que desenvolverá a Estratexia Urbana
Valencia 2030
A Xunta de Goberno Local do Concello de Valencia aprobou o Plan de Acción que desenvolverá a Estratexia Urbana Valencia 2030. O marco estratéxico concrétase en 165 liñas de actuación que facilitarán a captación de fondos
europeos para levar a cabo os proxectos.

Premios Sostibles por Natureza
2022. O premio consistirá nun montante total de dous mil euros (2.000€)
para cada un dos premiados en cada
unha do catro categorías. O prazo
para presentar candidaturas aos
premios está aberto ata o 16 de setembro de 2022.

O plan desenvolveuse "para os barrios, non
só para o centro", co obxectivo de conseguir "a
neutralidade climática", sinalou o edil Sergi
Campillo, que defendeu "a aposta pola renaturalización dos barrios, a recuperación dos nosos
espazos naturais ou o cambio de modelo enerxético, preparando a cidade para facer fronte ao
cambio climático".

Semana Europea da Mobilidade
2022. A inscrición para que os concellos participen na iniciativa está aberta ata o 15 de setembro.
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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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