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Vores princip
Fuglenes velfærd og beskyttelse af deres levesteder har altid første prioritet.

Adfærd i naturen















Vi opfører os generelt respektfuldt og ansvarligt i naturen, uanset om området er beskyttet
(f.eks. naturreservat eller nationalpark) eller ej.
Vi undgår forstyrrelser af fugle og andre væsener samt forstyrrelser af deres levesteder, først og
fremmest ved at holde en tilstrækkelig stor observationsafstand.
Vi bliver på veje og stier og skræmmer ikke fuglene.
Vi bevæger os langsomt, er tålmodige og laver ikke unødvendig støj.
Vi tager hensyn til ynglende, fældende, fødesøgende, rastende eller kurtiserende fugle og
forstyrrer dem ikke.
Beskyttelsen af ynglefugle er yderst vigtig, men også trækfugle har brug for tilstrækkelig tid og
ro til at hvile og fouragere, da de ofte er udmattede og sultne.
Vi er opmærksomme på stressadfærd, tegn på rastløshed og advarselskald fra fuglene, og
trækker os tilbage, når vi bemærker dem.
Vi benytter de eksisterende observationsfaciliteter (skjul, tårne m.v.), fordi fuglene her ofte er
mindre følsomme over for forstyrrelser og lette at observere.
Vi overholder alle krav til naturbeskyttelse (især naturbeskyttelsesloven, Bekendtgørelsen om
Natur- og Vildtreservat Vadehavet, nationalparklovgivningen, og særlige
beskyttelsesforordninger for områder), f.eks.adgangsforbud i beskyttede områder.
Vi anvender ikke – eller kun i meget begrænset omfang - akustiske hjælpemidler til at tiltrække
fugle, og bestemt ikke i fuglenes yngletid!
Vi undgår at bruge flash og anden belysning, når vi tager billeder eller film. Vi afstår fra at tage
billeder, hvis der er risiko for at det har negative virkninger. Vi stiller kun skjul og
camouflagetelte op i samråd med myndighederne og lodsejerne. Generelt er det forbudt at
bruge droner i nationalparken og i andre beskyttede områder.
Vi rapporterer vore observationer til www.dofbasen.dk/www.ornitho.de, så de bliver
tilgængelige for arbejdet med naturbeskyttelse og videnskabelige evalueringer. Vi håndterer
imidlertid vore observationer ansvarligt og overvejer, om offentlig formidling giver mening.
Følsomme observationer indtaster vi som "beskyttet" på www.dofbasen.dk/www.ornitho.de.
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Adfærd i forhold til andre mennesker



Vi opfører os altid på en venlig og respektfuld måde overfor andre fuglekiggere, beboere og
lodsejere samt naturmedarbejdere i området.
Vi respekterer alle forbud mod færdsel på privat ejendom, er opmærksomme overfor og
respekterer ejendomsretten til jorden, forbliver på veje, stier mv. og blokkerer ingen veje. Vi
parkerer kun på udpegede og egnede pladser.

Adfærd i grupper










Fugleiagttagelse i grupper kræver særlig opmærksomhed fra deltagerne for at undgå
forstyrrelser.
Alle deltagere skal kende og acceptere disse adfærdsregler.
Fugletursguider fører an med gode eksempler i deres adfærd.
Gruppen forbliver samlet. Folk, der går i forvejen, kan ødelægge observationsmulighederne og
oplevelserne for resten af gruppen.
Alle gruppemedlemmer respekterer de øvrige deltageres interesser, rettigheder og evner. De
deler deres viden.
Adfærd, der ikke overholder disse adfærdskrav, håndteres høfligt.
Områder, der ikke er egnede til grupper, besøges ikke.
Gruppens størrelse skal afpasses med forholdene i det beskyttede område.
Hensynet til naturen og deltagerne vægter altid højere end de kommercielle interesser.

