Codi de conducta en les activitats d’Aula i Natura
La finalitat d’aquest Codi de conducta és establir unes directrius que assegurin que
les activitats d’AiN no tenen un impacte negatiu sobre els ocells i les seves poblacions.
1. La seguretat dels ocells és el més important i tots els procediments estan
supeditats a aquest primer punt.
2. L’època de nidificació és un moment especialment crític en el cicle biològic de
les aus, per aquesta raó només s’observaran nius quan això es pugui fer de
forma totalment segura per als ocells, generalment a distància. El criteri del
guia/professor és el que prevaldrà en cas de dubte.
3. En cas de troballa de nius d’espècies especialment sensibles, el participant es
compromet a introduir la informació només de forma oculta en les bases de
dades de seguiment d’ocells i no comunicar-ho a tercers, així com a no visitar
el lloc amb posterioritat per fotografiar o fer observacions de més de prop.
4. Els itineraris seguits en els cursos són per camins públics oberts als vianants
en general. No es transita fora d’aquestes pistes excepte en situacions
concretes i només quan el guia ho consideri pertinent.
5. No es permet sota cap concepte acostar-se fora dels camins públics a ocells
en displays (com sisó, gall fer), descansant en joques o en zones vitals per la
seva supervivència.
6. No s’utilitzen reclams per atraure els ocells per observar-los o fotografiar-los.
En situacions concretes, se’n poden utilitzar per detectar algun ocell però, en
qualsevol cas, només durant un moments (per exemple, per detectar aus
nocturnes).
7. Es respecten estrictament les senyalitzacions de propietats privades, zones
tancades al públic en espais protegits i els codis de conducta aplicables en
cada espai.
8. S’aconsella introduir totes les observacions a Ornitho per tal de contribuir al
coneixement de les aus seguint sempre el criteri de preservar primer la seva
seguretat.
9. El participant a les activitats es compromet a seguir en tot moment el criteri
del guia/professor en cada situació. En cas de dubte, les seves indicacions són
les que prevalen.

