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Rías, bosques, montañas, ríos, canóns, lagoas, illas, praias,
dunas, matogueiras, esteiros… unha gran diversidade
de ambientes que debuxan unha paisaxe única que non se
pode comprender sen a presenza humana desde hai milleiros
de anos.
Con esta exposición didáctica, a Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia
pretende que todos os galegos coñezan a diversidade de
ecosistemas, de especies e de variedades xenéticas que se
conservan en Galicia. Que se estimule a toma de conciencia
sobre a importancia da conservación da biodiversidade máis
próxima que atesouramos en Galicia e, ao mesmo tempo,
a mundial. Ademais se queren desenvolver comportamentos
positivos cara á conservación das especies e dos seus hábitats
e fomentar actitudes responsables que favorezan a
conservación da natureza.
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CARACTERÍSTICAS DA EXPOSICIÓN
Galicia Biodiversidade está composta polos seguintes materiais:
• 21 displais portátiles de exposición con alta versatilidade da montaxe
para adaptarse ás necesidades de espazo
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Moluscos
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Peixes
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Anfibios

• 21 tubos de transporte

PANEL 14

Réptiles

• 21 paneis de 200 x 100 cm impresos a catro tintas sobre lona reforzada
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Aves

Idioma: galego
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Mamíferos
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A cultura tradicional e a biodiversidade

Portada
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Usos tradicionais da biodiversidade
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Biodiversidade mundial
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Biodiversidade en Galicia: factores

Problemáticas, importancia e estratexia galega de conservación
da biodiversidade. Especies ameazadas en Galicia: catálogo
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Hábitats para a diversidade
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Exemplos de espazos naturais que destacan pola súa biodiversidade

PANEL 5

Un mar de biodiversidade
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Comportamentos individuais e medidas e mecanismos de conservación
e usos sostibles da biodiversidade
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As paisaxes
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O descoñecido mundo dos fungos e dos cogomelos
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Musgos, líquenes, algas, fieitos…
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Espermatófitos: plantas superiores
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Invertebrados

Superficie mínima de montaxe: 50 m
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OUTROS ELEMENTOS DA EXPOSICIÓN
• Audiovisual foto-fixa sobre a biodiversidade de Galicia
• Folleto sobre biodiversidade en Galicia para entregar aos visitantes da exposición
• Tríptico de difusión da exposición para concellos e outras entidades

