
Novembro, mes da ciencia en galego
no comedor escolar

No mes de novembro celebramos o mes da ciencia en galego, por iso, dende o comedor escolar, queremos dedicarllo a unha muller do
mundo do mar, unha científica galega pioneira, descoñecida para moitos pero dunha importancia e relevancia  que merece ser destacada.

Ángeles Alvariño (1616 - 2005) foi unha oceanógrafa experta en zooplancto que descubriu vinte e dúas novas especies para  a ciencia.
Naceu en 1916 en Serrantes, unha parroquia costeira de Ferrolterra e dende ben pequena lía e estudaba música e era toda unha apaixonada
dos libros. 

En Madrid estudou Ciencias Naturais, pero ca chegada da Guerra Civil tivo que deixar os seus estudos e volver a Galicia. Aproveitou ese
tempo para aprender francés e inglés, algo que lle resultaría fundamental na súa carreira no estranxeiro. Ángeles puido continuar os seus
estudos trala guerra ata conseguir licenciarse. Despois dalgúns anos como profesora de instituto foise a Madrid onde se incorporou como
bolseira. Dous anos despois conseguiu unha praza de bióloga no Centro Oceanográfico de Vigo e alí empezou a estudar o zooplancto. 

Recibiu unha beca para seguir estudando estes pequenos organismos en Inglaterra, onde se converteu na primeira muller científica en
traballar a bordo dun barco británico de investigación. Tres anos máis tarde recibiu outra axuda para continuar cas súas investigacións nos
Estados Unidos, baixo a tutela da oceanográfica Mary Sears. Impresionada polo seu traballo, recomendouna para traballar nun instituto
oceanográfico de  California, onde analizou millares de mostras de plancto de todo o mundo.

Xa xubilada, continuou traballando como científica emérita e escribindo e dando a coñecer a historia das ciencias mariñas en España. 
Grazas ao seu traballo, Ángeles descubriu vinte e dúas novas especies planctónicas para a ciencia e na actualidade, un dos buques
oceanográficos máis avanzados da flota española leva o seu nome.

Por que serán tan importantes esas especies planctónicas para os peixes e para a alimentación dos seres humanos? 
O descubriremos este mes de novembro!


