
Exposición

Monarca
OOppeerraacciióónn

Cubra os datos da seguinte ficha e remitaa por fax ao CEIDA.

Datos da entidade solicitante
Centro/Asociación....................................................................................

Correo-e......................................................Teléfono.................................

Enderezo.........................................................................................................

Poboación.............................................................CP....................................

Datos do responsable
Nome e apelidos .......................................................................................

Correo-e......................................................Teléfono.................................

Enderezo.........................................................................................................

Poboación.............................................................CP....................................

Cargo ................................................................................................................

Datas de solicitude

Sinale as datas de solicitude, por orde de preferencia:

Data 1: do.................................................ao.................................................

Data 2: do.................................................ao.................................................

Data 3: do.................................................ao.................................................

Enviar solicitude ao fax 981 614 443

Máis información: 

CEIDA
Castelo de Santa Cruz � Liáns 15179 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981 630 618    Web: www.ceida.org
Correo-e: ceida@ceida.org

Coordenación "Operación Monarca": 
CEIDA e Eliseo H Fernández Vidal

Como solicitar a exposición? Organiza

Patrocina



Un dos fenómenos máis abraiantes que nos ofrece
a natureza galega, é unha visitante de alén do Atlántico: a
bolboreta Monarca, que voa miles de quilómetros coas súas
fráxiles ás, cruza o mar e nos visita cada outono cun sixilo

que non fai honra a semellante fazaña.

A “Operación Monarca” preséntase por cuarto ano consecutivo e o
CEIDA non podía deixar de colaborar nunha campaña coma esta,
divulgando este segredo da natureza con esta exposición patrocinada
pola Deputación de A Coruña destinada a axudarnos a descubrir este
apaixonante viaxe.

Presentación

A chegada a Galicia desta bolboreta, espertou unha interesante iniciativa
por parte do seu descubridor, o lepidopterólogo galego Eliseo H Fernández
Vidal, para poder obter máis datos sobre o arribo desta especie ás nosas
costas: a Operación Monarca.

Este proxecto ten como obxectivo que cada vez máis persoas coñezan esta
bolboreta e poidan informar das súas observacións, co fin de ter un coñe-
cemento máis profundo da súa presenza en Galicia.

Ademais, pretende que as persoas alleas á
lepidopteroloxía se interesen polo
coñecemento deste marabilloso
mundo e a súa conservación.

A Operación Monarca en Galicia

• Panel 1: A monarca, un bo
xinete que cabalga polo
mundo

• Panel 2: Case corenta anos
para descubrir o lugar de
invernada das monarcas da
costa oeste norteamericana.

• Panel 3: Á monarca sáenlle
imitadoras.

• Panel 4: A monarca: unha
viaxeira incansable

• Panel 5: A migración e a
vida da monarca.

• Materiais complementarios 

• Dosier informativo 

• Tríptico da exposición

• Tarxeta identificativa

• Cinco  displays portátiles para monta-
xe dos paneis 

• Cinco tubos de transporte

• Cinco paneis de 200 cm x 100 cm
impresos a toda cor en lona reforzada:

A exposición da Operación Monarca está composta polos seguintes
elementos:

Características da exposición


