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Científica galega: Ángeles Alvariño

Científica

Ángeles Alvariño foi unha importante zoóloga, oceanógrafa e mestra galega. Ela
naceu en Serantes, un pequeno pobo de A Coruña o 3 de outubro de 1916 e faleceu o 29
de maio de 2005.

Dende que era moi pequena xa mostraba
unha inquietude intelectual o que posteriormente
a  levaría  a  estudar  tantas  cousas  pola  súa
necesidade  de  obter  máis  coñecementos.  Ao
comezar  os  seus  estudos  na  Universidade  de
Madrid  estes  serían  interrompidos  pola  Guerra
Civil. Nese tempo perfeccionaría o seu dominio do
inglés  e  do  francés.  Despois  disto  ela  fai  un
máster en Ciencias Naturais na Universidade de
Madrid e tamén obtén Certificado de Doutorado
en Psicoloxía  Experimental,  Química Analítica e
Ecoloxía Vexetal na mesma universidade.

Logo recibiría unha beca para traballar nun
laboratorio  británico  no  que  faría  varias  expedicións.  Posteriormente  traballaría  en
Estados Unidos ata xubilarse despois de traballar como bióloga investigadora no Centro
Científico das Pesqueiras no Suroeste.
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Descubrimentos e recoñecementos

Ángles  Alvariño  descubriu  22  novas  especies  de  organismos  marítimos.  Ela
dedicouse as especies de medusas, sifonóforos, quetognatos e hidromedusas. Iniciou a
súa investigación destes seres cando traballou a bordo do barco británico onde logrou
atopar un quetognato no plancto. Algunhas destas especies levan o seu nome.

Ángeles  Alvariño  ten  numerosos recoñecementos dada a  súa gran labor  como
científica.  No ano 2013 o IEO rendeulle homenaxe poñéndolle  o  seu nome a un dos
buques  oceanográficos  mais  avanzados  da  flota  española  e  tamén  lle  dedicou  a
Universidade da Coruña a Semana das ciencias. Ademais concedéronlle a Medalla de
Prata de Galicia. Ela tamén figura na Encyclopedia of Word Scientitst onde se atopan os
1000 científicos mundiais mais importantes de todos os tempos e que so conta con 3
españois.
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Opinión persoal

A min paréceme que Ángeles Alvariño foi unha muller precursora no seu campo
científico. Descubriu moitas especies de organismos marítimos o que contribúe moito a
investigación de pequenas formas de vida nos océanos.

Aparte ela naceu nunha época que non era tan doado facer as cousas como agora
e menos se eras unha muller dado que o pensamento en este sentido estaba bastante
anticuado e pensábase q as mulleres non valían para facer este tipo de cousas. Aínda así
viaxou a Estados Unidos mais a Inglaterra, ademais de ter un perfecto dominio do inglés,
do francés e ter uns coñecementos científicos impresionantes.

 Ademais  paréceme que  todos  os  descubrimentos  son  importantes,  aínda  que
sexan moi pequenos todos nos aportan novos coñecementos e nos axudan a comprender
mellor o entorno que nos rodea.
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