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Servizos e actividades

Biblioteca
Ferrol e Santiago: Máis de 2.000 volumes
especializados sobre natureza galega.

Atlas de fauna e flora
Coordinados polas distintas seccións da SGHN,
desenvolvéronse o atlas de vertebrados de Galicia e
máis recentemente o atlas de anfibios e réptiles e o
atlas de insectos. A recollida de datos destes grupos
faunísticos segue na actualidade para mater información
constante da súa evolución e recentemente empezouse
o atlas de especies invasoras vexetais. Se estás
interesado en participar, ponte en contacto coa Sección
correspondente.

Defensa e Conservación
Participamos en diversas campañas como
Clean the World, realizamos alegacións a proxectos
que poidan afectar negativamente ó medio ambiente e
colaboramos con outras entidades a favor da mellora
da xestión dos recursos naturais.
Campaña de seguimento do LIC Gándaras de
Budiño, con diversas actividades e reivindicacións.
Custodia do Territorio
Participamos a través da Fundación Terras do
Mandeo (A Coruña) e coa merca e administración de
diversos terreos na bisbarra da Limia (Ourense), na
antiga lagoa de Antela ou lago Bión.
Museo de Historia Natural (Museo da Natureza)
Situado en Ferrol e aberto días laborables e
festivos.
Para
concertar visitas
con grupos
ou fora deste
horario (só
grupos), pódese
contactar para
xestionar a
visita.

Calamar xigante (Architeuthix dux) no Museo

Censos de Aves invernantes
Durante o mes de xaneiro de cada ano.
Seguimento das poboacións acuaticas de aves
invernantes dende 1973. Para participar ou iniciarte,
ponte en contacto coa túa delegación.

Publicacións
SGHN ten varias publicacións, periódicas o
puntuais.
Paspallás é a revista de divulgación, onde se
recollen informacións das actividades desenvolidas,
novas varias,
artigos de
opinión, etc.
BRAÑA,
primeira
revista
científica en
galego, ten
periodicidade
anual
e
recolle artigos
científicos sobre calquera vertente da historia natural,
arqueoloxía, patrimonio cultural, etc. s Voceiros, Atlas e
Roteiros son publicacións puntuais, adicadas a temas
específicos (O asunto nuclear, As Baleas, Os incencios
forestais, Atlas de Hérpetos, Atlas de Lucanidae e
Carabini...).
Visita a nosa web www.sghn.org, onde se
relacionan as mesmas e algunhas están dispoñibles en
pdf de descarga gratuíta.

FAITE DA
SOCIEDADE GALEGA
DE HISTORIA
NATURAL

Fundada en 1973, é unha
asociación independente e
científica, dedicada ó estudo,
divulgación, conservación e
defensa da natureza e do medio
ambiente, que non ten na súa
actuación fins lucrativos (Art.
5º dos Estatutos).

¿Onde estamos?
Sociedade Galega de Historia Natural
Apdo. nº 330
15780 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Avda.de Vilagarcía,2 entreandar C(Praza de
Vigo)
Tfno./Fax 981 52 58 53
15706 Santiago de Compostela
sghn@sghn.org
www.sghn.org
Delegación das Mariñas
Apdo. de correos nº 81; 15160 Sada

asmarinhas@sghn.org

Delegación de Ferrol
ferrol@sghn.org
Praza de Canido, s/n; 15401 Ferrol
Tfno/Fax. 881 931 315
Apdo. de correos nº 356; 15480 Ferrol
Delegación de Ourense
ourense@sghn.org
Rúa Jesús Soria, 23-2º; 32002 Ourense
Apdo. de correos nº 212; 32080 Ourense
Delegación de Pontevedra
pontevedra@sghn.org
Apdo. de correos nº 303; 36600 Vilagarcía de Arousa
Sección Antela
antela@sghn.org
Apdo. de correos nº 212; 32080 Ourense
Sección Astronomía e Contaminación Lumínica
Apdo. de correos nº 356; 15480 Ferrol astronomia@sghn.org
Sección de Botánica
botanica@sghn.org
Apdo. de correos nº 303; 36600 Vilagarcía de Arousa
Sección de Entomoloxía
entomoloxia@sghn.org
Apdo. de correos nº 303; 36600 Vilagarcía de Arousa
Sección de Herpetoloxía
herpetoloxia@sghn.org
Apdo. de correos nº 303; 36600 Vilagarcía de Arousa
Sección de Ornitoloxía
ornitoloxia@sghn.org
Apdo. de correos nº 330; 15780 Santiago
Sección Vertebrados Mariños mamiferosmarinos@sghn.org
Apdo. de correos nº 356; 15480 Ferrol

Cubre e envía esta ficha ó apdo. nº 330, C.P. 15780 de Santiago de Compostela ou sghn@sghn.org
Se domicilias o pago dos recibos, entrega unha copia no teu Banco / Caixa de Aforros.
Apelidos:
Nome:
DNI:
Data de nacemento*:
No caso de socios familiares indicar o nome da segunda persoa.
Apelidos:
Nome:
DNI:
Data de nacemento:
Enderezo:
Localidade:
Código Postal:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono:
Área/s de interese: 
Anelamento de Aves 
Astronomía e Contaminación Lumínica
Botánica
Entomoloxía
Herpetoloxía
Ornitoloxía
Vertebrados Mariños  Outras: __________________________
Categoría de Socio (riscar )
 Xuvenil (ata 18 anos) 17,50 EURO/ano  Estudante (ata 25 anos)
26,25 EURO/ano
52,50 EURO/ano
 Numerario
35,00 EURO/ano  Familiar** (dúas persoas no mesmo domicilio)
 Protector (aboar dunha soa vez o equivalente a 50 cotas de numerario)
1.750,00 EURO
PAGO DAS COTAS:
- A mellor opción é que indiques ó teu Banco/Caixa que realice un ingreso automático na nosa conta, na data
que queiras do 1º trimestre anual (solicítanos o nº de conta), xa que así aforramos os custes de emisión de
recibo, que pode chegar a ser o 5% da cota. (lémbrate de informarnos desta opción e a data elixida).
- A segunda opción é a domiciliación bancaria, para elo cumprimenta os datos que se piden a continuación.
- Son posibles outras opcións como o Xiro Postal ou a entrega en man, pero as desaconsellamos.
Sr. Director do Banco/Caixa:
Sucursal nº
en (localidade)
Prégolle que admita os recibos que no sucesivo lle remita ó meu nome a Sociedade Galega de Historia Natural e os
cargue a miña conta nº (IBAN) _________-_________-_________-_________-_________-_________***
Atentamente.
Sinatura:
Data:

A S.G.H.N. usará estes datos exclusivamente para os propios fins organizativos e cumprindo a Lei Orgánica 15/1999
de 13 de nadal, de Protección de Datos de Carácter Persoal. Estes datos non serán transmitidos a terceiros salvo
nos casos imprescindibles por obriga legal ou funcionamento interno. Dacordo coa Lei, poderá exercer dos dereitos
de acceso, cancelación, rectificación e oposición, mediante escrito á S.G.H.N.
* Imprescindible indicar a data de nacemento ó estar limitadas algunhas categorías de socios pola idade.
** Indicar o nome, idade e DNI das dúas persoas
*** Por favor, indicar os vinte díxitos do código da conta.

