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RECURSOS

Ramsés Pérez

LIBROS
A TERRA DE ANNA

AS LIBÉLULAS DE PORTUGAL

Jostein Gaarder, texto
David Álvarez,traduc.
Kalandraka
Galego (160 páx.)
D.L. PO 353-2017
ISBN: 978-84-16721-14-6

Ernestino Maravalhas e Albano Soares
Portugués (337 páx.), 2013
D.L. 364614/13

Dirixida a lectores/as xuvenís e a un público
adulto, “A Terra de Anna” aborda o desafío ambiental. A cabalo entre o pasado, o presente e
o futuro, entre os seus ingredientes destacan
a emoción e o misterio. Jostein Gaarder volve
apostar por unha protagonista feminina, curiosa, idealista e valente para reflexionar sobre as grandes cuestións do mundo, da
humanidade e da vida.
MEDIO PLANETA: La lucha por las tierras
salvajes en la Era de la Sexta Extinción

Trata-se do primeiro guia, em Português,
exclusivamente dedicado a este grupo
faunístico, que conta com a descrição pormenorizada de cada uma das 65 espécies
encontradas em Portugal. Para além da
identificação das espécies, o guia conta ainda com uma introdução que aborda o ciclo
de vida, anatomia, habitats e conservação
dos Odonata. O guia é totalmente fotográfico e inclui centenas de microfotografias feitas com recurso a uma técnica
inovadora de empilhamento de imagens (stacking) que permite uma melhor
resolução. Os mapas de distribuição e as fotos de vouchers entomológicos
em tamanho natural ajudam a identificar os animais. É fornecido um mapa e
fotos dos locais emblemáticos para a observação das libélulas em Portugal.

Edward O. Wilson, aut.
Teresa Lanero, tradut.
Errata naturae
Español (320 páx.), 2017
ISBN: 978-84-16544-47-9
Edward O. Wilson é un dos biólogos máis reputados do noso tempo, un dos pensadores máis
influentes da actualidade e un dos mellores
divulgadores científicos. O seu novo libro é un
ensaio imprescindible sobre o risco ao que se
enfronta a biosfera diante do cambio climático.
Propón un plan realista e necesario para superalo e garantir a vida no noso planeta. A obra é un libro de intervención, o máis apaixonado e reivindicativo do seu
autor. Un ensaio de alcance político que se presenta como un fermoso canto á
riqueza natural e á preservación das terras salvaxes. Aquí, o coñecemento científico e o activismo ambiental enfíanse coas experiencias persoais, as aventuras
nos lugares máis salvaxes e as anécdotas de toda unha vida como naturalista.

SOBRE LAS ALAS DEL
MUNDO, AUDUBON
Fabien Grolleau e Jérémie
Royer, autores; Teresa Lanero,
tradutora.
Norma Editorial
Español (184 páx.)
D.L. B-7186-2017
Obra galardoada co Premio
ao Cómic Xeográfico 2016
concedido no Festival Internacional de Xeografía e inspirada
na vida e nos propios relatos
do naturalista Audubon, que
no século XIX emprendeu
a inxente tarefa de pintar e
inventariar todos os paxaros
de Norteamérica. Nesta obra
dáse conta da vida deste aventureiro e naturalista e ofrécese unha panorámica
daquel inmenso territorio, aínda salvaxe, a través das súas obras e das especies
retratadas nas súas pranchas.
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Amancio Castro González
Asociación Vaipolorío
Galego (40 páx.), 2016
D.L. PO-541-20161
Caderno de Amancio Castro que recolle
e pon en valor parte do patrimonio inmaterial que no ámbito de traballo da Asociación Vaipolorío, o río Gafos, tan ben se
ten traballado. A publicación, con fotografías en cor, comeza cunha explicación da
tradición das herbas de San Xoán e da do Cacho (recipiente de boca ancha
onde se poñen as herbas máxicas), e continúa cun percorrido cronolóxico
desde 2009 ata 2015 contando -parroquia por parroquia- que herbas utilizan
as mulleres entrevistadas.

LIGAZÓN

BANDA DESEÑADA

COLABORA CON “RECURSOS” CERNA

AS HERBAS DE SAN XOÁN NA
CONTORNA DO RÍO GAFOS

PROXECTO NOUCHO
http://gnhabitat.org/proxecto-noucho/
O Grupo Naturalista Hábitat está a desenvolver unha iniciativa de interese e
aberta á participación de calquera persoa, sexa puntual ou continua, baixo o nome de Proxecto Noucho. Se preto
da casa, lugar de traballo ou, de forma accidental, atopas morta unha curuxa,
un moucho, unha avelaiona, ou calquera outra ave nocturna podes contribuír
neste proxecto para a compilación de información. Se escoitas calquera destas aves desde onde estás, ou ves algúns dos seus niños, tamén.
Proxecto Noucho pretende “mellorar o estado de conservación destas especies, traballando na divulgación e coñecemento da nosa contorna, para a
posta en valor das nosas rapinas nocturnas ante institucións e público xeral”.
Na páxina podes ver cal foi a xénese do proxecto, como se está a desenvolver
e como podes axudar coas túas observacións ou escoitas.

Se queres que divulguemos nesta publicación algún libro, CD, revista, película, documental, etc., envía a
referencia a ramses@adega.gal ou cerna@adega.gal, indicando “Recursos CERNA”.

