Recomendações para os passeios de campo de observação de aves
Os observadores de aves constituem uma força poderosa para a
conservação da natureza. O número de interessados em aves tem
aumentado ultimamente, sendo importante termos responsabilidade para
evitar qualquer dano aos pássaros ou ao ambiente do qual dependem.
Os observadores de aves têm a obrigação de proteger a vida selvagem e
o ambiente natural e respeitar os direitos de seus pares.
Pautados nessas premissas apresentamos essas recomendações,
complementam o Código de Ética dos observadores de aves.

que

1. Respeite as limitações de acesso aos diversos lugares. Sempre peça permissão para entrar em
propriedades particulares, principalmente quando houver sinalização do tipo: "Entrada Proibida".
2. Pratique a cortesia com as pessoas que encontrar nos passeios de observação de aves, de maneira
a manter a boa imagem da comunidade de observadores aos olhos do público.
3. Use moderadamente gravações e métodos similares de atrair pássaros, especialmente durante a
época de reprodução. Caso tenha dúvidas de como usar, pergunte aos membros mais experientes.
4. Ao utilizar celulares ou outros equipamentos sonoros em campo, ajuste o volume para um nível
bastante baixo, que permite a você ouvir sem incomodar os outros. Se possível, manter-se a
alguma distância dos outros, enquanto utiliza esses equipamentos.
5. Ao avistar uma ave interessante em campo avise imediatamente aos colegas do grupo, para que
eles possam vê-la também. Não é elegante deixar de avisar aos colegas para ter a primazia de ser
o único a fotografá-la ou avistá-la.
6. Aguarde o tempo necessário para que todos da equipe possam visualizar e fotografar
adequadamente alguma ave, não apressando o percurso pelo fato de já ter visto ou fotografado
bem a ave em questão, especialmente se for o condutor do veículo ou do grupo.
7. Por outro lado o grupo pode convencionar o tempo que deverá ser gasto em cada parada, para que
todos possam usufruir da melhor forma o passeio e seu objetivo possa ser cumprido.
8. Quando alguém estiver gravando a voz de uma ave, todos devem fazer completo silêncio bem como
evitar movimentar-se, pois o barulho das pisadas em alguns lugares também pode prejudicar a
gravação. O grupo deve convencionar uma “palavra de ordem” para quando vai gravar, por
exemplo: “gravando!” e avisar quando terminar a ação. Apenas quando a gravação se encerrar as
conversas deverão ser retomadas.
9. O tempo de gravação deve ser somente o necessário, de modo a não atrasar a programação do
grupo e impactar no avistamento de maior número de espécies.
10. Quando todos estão aproveitando uma situação interessante para fotografar alguma ave, ao se
movimentar em busca de uma melhor posição, evite entrar na frente do colega que já está
posicionado.
11. Aguarde que o colega termine de fazer suas fotos ou peça licença para posicionar-se no mesmo
lugar, caso isso implique em mudança da pessoa que já estava posicionada.

12. Evite monopolizar o melhor ângulo visual para fotografar uma ave. Faça suas fotos brevemente e
deixe que o resto do grupo também aproveite o local.
13. Procure se aproximar de uma ave em grupo, evitando se antecipar aos outros, o que poderá fazer a
ave voar deixando os demais membros do grupo frustrados por não terem conseguido fotografá-la.
14. Seja paciente com os iniciantes. Divida seus conhecimento e habilidades com os demais membros,
especialmente com os principiantes na prática da observação de aves.
15. Respeite os interesses, hábitos e preferências pessoais dos demais membros do grupo, desde,
claro, que isto não prejudique de alguma forma os demais do grupo. Procure agir sempre com
cortesia e atenção aos colegas do grupo.
16. Quando fizer um avistamento ou fotografia que tenha algum especial interesse, como espécies
raras ou em situações interessantes de vida, e isto for devido à participação de outra pessoa, será
elegante mencionar a participação dessa pessoal quando fizer a exposição da fotografia em algum
lugar ou mencionar o avistamento feito.
17. Caso faça publicações científicas de fatos observados em campo, quando em companhia de um
grupo, deve mencionar essa circunstância e eventualmente dar o crédito às pessoas que tenham
ajudado de alguma forma para a observação dos fatos publicados.
18. Caso leve um convidado, certifique-se de repassar a ele os regulamentos e recomendações dos
passeios de campo, para evitar que essa pessoa toma atitudes que possam desagradar aos demais
do grupo. Lembre-se: a responsabilidade pelo comportamento adequado do convidado é de quem
fez o convite.

