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Hai unha ermida en Ferrol que só se
pode visitar cando a marea está baixa.
Álzase sobre unha illa xunto á praia
de Santa Comba e o seu único acceso
é unha escaleira á que só se pode chegar cando o mar o permite. Sábese que
no seu día estivo unida á terra e foi
habitada por poboación castrexa entre
os séculos III a.C. e I d.C. Alí foi atopado o único forno obradoiro para traballos con ferro que se coñece en Galicia.
Santa Comba é un deses lugares misteriosos, rodeado de lendas e testemuña de naufraxios. Praia de mil cincocentos metros de lonxitude de area dourada e sometida a unha forte ondada e
vento da zona. Trátase dunha zona
protexida, ZEPA (Zona de Especial
Protección para as Aves) / LIC (Lugar
de Importancia Comunitaria).
.

The Winner is: „O vencello común‟

O proxecto de dragado da ría enlazará o paseo de Oleiros co de
Cambre

Como cada ano, desde 1988, SEO/BirdLife pon
en marcha a campaña de comunicación e
conservación “Ave do Ano” para chamar a
atención sobre a situación que atravesan algunhas das especies máis ameazadas da avifauna e
os seus hábitats e contribuír a que non siga empeorando o seu estado e mellorar a súa situación. Ata hoxe, 31 especies de aves foron elixidas para levar o distintivo de “Ave do Ano”.

Oleiros e Culleredo crecerán. Farano grazas á
obra de dragado da ría do Burgo e sumando espazos verdes, zona de esparexemento e ampliando os seus paseos marítimos. Será terreo
gando á ría e xerado con depósitos do extraído
nuns traballos que levaban demandando décadas. Son actuacións que están contempladas nun
proxecto que se licita por 48,6 millóns de euros e
suporá o dragado de 583.337 metros cúbicos
de lodos.

Os vencellos súmanse á longa lista de aves
comúns, como gorriones ou golondrinas, en declive poboacional, un claro sinal de que nos
enfrontamos a unha crise ecolóxica sen precedentes.

O que se contemplan son dous recheos, un en
cada ribeira.
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Os científicos reivindican a protección do mundo subterráneo
Unha cuarta parte de todas as especies coñecidas viven no chan. A vida na superficie terrestre depende completamente desta biodiversidade. Con todo, ata o de agora, as estratexias globais prestaron moi pouca atención aos organismos do chan.
Na revista Science, un equipo internacional de
investigadores, fai unha chamada para que os
chans teñan unha maior relevancia nas estratexias internacionais para a conservación da
biodiversidade.
Estes investigadores propoñen a creación dunha
rede de monitoreo global baseado en mostraxes estandarizados, que permita así coñecer o
seu estado global.
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As praderías de posidonia poden
capturar e extraer plásticos do
mar
Os herbais mariños de posidonia oceánica,
«poden capturar materiais plásticos verteduras
ao mar e devolvelos a terra firme». Así o revela
un estudo publicado na revista Scientific Reports.

A contaminación atmosférica non
só produce enfermidades respiratorias e cardíacas, senón tamén
mentais
Os bloqueos por coronavirus levaron a ceos notablemente máis despexados sobre moitas áreas metropolitanas. Ao mesmo tempo a xente
volve preguntarse sobre os efectos da contaminación atmosférica. O tráfico e os gases de escape industriais relacionáronse durante moito
tempo con enfermidades respiratorias e cardiovasculares. Pero poucos estudos examinaron o
que este smog faille ao cerebro. Iso comezou a
cambiar. Recentes investigacións revelan que
a demencia e a deterioración cognitiva tamén
teñen relación coa polución do aire.
Os científicos determinaron que as persoas con
maior exposición a contaminantes teñen máis
probabilidades de desenvolver demencia. Parte
do risco residiría na deterioración crónica dos
sistemas cardiovascular e cerebrovascular.
Os investigadores atoparon que a materia particulada (PM2.5) pode entrar ao cerebro a través
dos nervios olfativos ou da barreira hematoencefálica. En consecuencia, poden afectar directamente as neuronas e a glía.
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O traballo describe por primeira vez o papel destacado desta planta propia das costas mediterráneas como filtro e trampa dos plásticos vertidos.
«Todo indica que os plásticos quedan atrapados nos herbais de posidonia. Nestas praderías, os plásticos incorpóranse a uns aglomerados de fibras naturais en forma de bóla», explica Sanchez-Vidal. A investigadora do Departamento de Dinámica da Terra e do Océano engade que estes acaban «expulsados do medio
mariño durante as tormentas».
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Sabías que…
A Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” abarca un total de
116.724 ha (113.969,7 ha terrestres e 2.754,6
ha mariñas), que representa o 14,33% da
superficie da provincia de Coruña, repartidas
en 17 concellos: Abegondo, Aranga, Arteixo,
Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós,
Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado.

RECEITA ECOLÓXICA: Barritas
de cereais e froitos secos

Guía para protexer ás aves salvaxes afectadas polas nevadas

Ingredientes:

A Sociedade Española de Ornitoloxía, SEO
BirdLife, informa de que moitas aves urbanas
están a morrer por causa do temporal filomena. Trátase de especies que dependen, en
gran medida, da actividade humana para
poder subsistir. Debido á gran capa de neve
e xeo, os paxaros tampouco están a poder
acceder á vexetación para poder alimentarse e
moitos deles están en risco de inanición.

300 gr. de copos de avena, 50 gr. de coco rallado, 150 gr. de manteiga, 160 gr. de mel, froitos secos variados,pebidas de chocolate.
Proceso de elaboración:
O primeiro que imos facer é poñer a manteiga
nun cazo e deixarémola derretir, a continuación,
engadiremos o mel e coceremos a mestura durante uns minutos. Á parte, nun bol mesturaremos os copos de avena e o coco rallado, e engadiremos a mestura de manteiga e mel…

Desde a organización piden colaboración
cidadá e aconsellan colocar alimentos nas
xanelas para que as aves poidan sobrevivir.
Nese sentido, SEO BirdLife publica unha guía
para axudar a estes seres vivos nun momento
clave.
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As orixes do caldo galego, o prato de culler estrela do inverno

Percorrido polo termalismo en
Galicia: mellores termas e balnearios

Un dos pratos máis revitalizantes e clásicos da
cociña de Galicia é o caldo galego, cuxos
orixes son, como moitas comidas populares, un
tanto incertos. O caldo galego nace como un
prato vegetariano case “por obrigación”, ante
unha comunidade profundamente rural e empobrecida, incapaz de introducir produtos cárnicos, moito máis custosos na época; como contaba a propia Emilia Pardo Bazán na cociña
española antiga (1913).

Galicia é unha das comunidades autónomas
máis rica en balnearios e fontes termais,
unha terra que desde sempre tivo unha relación íntima coa auga e o seu uso terapéutico.
No século XIX experimentou o seu maior
auxe, e as chamadas “casas de baños” transformáronse en auténticos balnearios para o
coidado e goce corporal, como no caso de
Cuntis, Caldas, Lugo ou Arteixo.

Outro escritor prolífico do século XIX, Manuel
María Puga e Parga, alias “Picadillo”, tamén
sinalaba a natureza humilde e enteiramente
vexetal do caldo galego: “Unha mixtura de patacas, xudías, verduras, unto de porco rancio e
nada máis”. Co paso do tempo, fóronse engadindo novos ingredientes cárnicos como
chourizo, saia de tenreira, lacón, un costillar
ou touciño entrefebrado…

A principios do século XX, naceron novos
balnearios: Cabreiroá, A Toxa, O Carballiño,
Guitiriz... E, si queres unha experiencia de talaso sen moverte da cidade da Coruña, Termaria na Casa da auga ten numerosas opcións.
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Betanzos estrea plan de mobilidade sostible con enerxía limpa e
menos atascos

Guía práctica para organizacións vascas sobre a aplicación
da Axenda 2030 e como contribuír aos ODS

O concello de Betanzos acaba de adxudicar a
redacción dun Plan de Movilidad coa intención
de programar e implantar de forma paulatina
actuacións que permitan mellorar os desprazamentos dentro da cidade. As actuacións incluirán, entre outras, a promoción da mobilidade peonil (peonalizacións e restricións de tráfico); a implantación de Plan director da bicicleta co deseño de itinerarios de seguridade pola
zona urbana, carril bici, unha rede de aparcamentos e a ampliación do camiño escolar seguro.

O Gobierno Vasco publicou recentemente un
manual orientado ás empresas e organizacións de Euskadi con recomendacións e
exemplos para a implantación da Axenda
2030 e optimizar o enfoque para o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

Os principais beneficios que se buscan co deseño deste Plan de mobilidade urbana sostible - 4 son: a redución dos atascos, da contaminación
atmosférica .….diminución do consumo de
enerxías non renovables promovendo o uso doutras enerxías máis limpas, a mellora dos servizos
de transporte público e o avance nas condicións
de accesibilidade e a calidade do medioambiente
urbano.

Este documento, titúlase “Como implementar
a Axenda 2030 e contribuír aos Obxectivos
de Desenvolvemento Sostible”. Inclúense
400 exemplos de boas prácticas e trata de
promover as oportunidades do desenvolvemento sostible para a súa actividade
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Evento virtual de entrega das
Paxarelas Azuis 2021, 16 de febreiro

BioCultura ON: „A Feira „virtual
ecolóxica‟. Evento virtual. Terá lugar
do 21 ao 23 de xaneiro.

Paxarelas Azuis é un programa anual de asesoramento, avaliación e recoñecemento da calidade da xestión municipal en recollida selectiva
para a reciclaxe de papel e cartón, enfocado á
mellora continua. Aspapel convídache, o 16 de
febreiro, ao evento virtual de entrega das Paxarelas Azuis 2021. Onde daranse a coñecer aos
municipios e agrupacións de municipios que se
distinguen pola súa excelencia na recollida selectiva de papel e cartón.

X Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e a Acuicultura - X
FIRMA 2021. Online, do 7 ao 12 de
febreiro de 2021.
SUMMIT4OCEANS
Sevilla
Blue
Economy Virtual Event. Online, 24 e
25 de febreiro de 2021.
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