Enkele goede gewoonten en normen voor het observeren van vogels en dieren in het wild:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan uw trip.
Bepaal welk terrein u betreedt en pas uw schoeisel aan dit gebied aan.
Zijn er beperkingen in het gebied?
Is er een schuilplaats of observatiehut aanwezig?
Blijf altijd op de gemarkeerde wandelpaden.
Verstoor zo min mogelijk dieren in het wild.
Vergeet niet om eten en drinken mee te nemen, maar zeker ook iets om je afval in op te slaan,
neem het mee naar huis of laat het in een vuilnisbak achter.
Laat geen afval achter in de natuur!
8. Beschadig niets.
9. Vergeet niet een smartphone of GPS of andere middelen om uw positie te bepalen,
dit kan van levensbelang zijn en u helpen als u verdwaalt.
Vergeet niet dat je je in een onbekend bekend gebied bevindt.
10.Vergeet nooit dat u de vreemdeling bent en niet andersom!
Regels en normen inzake natuurbescherming:
01. Het welzijn van dieren in het wild en de natuur is prioritair of u nu een vogelspotter of een fotograaf bent,
u moet niet vergeten dat het welzijn van dieren in het wild en de natuur prioriteit is.
02. De omgeving kan een natuurgebied, een park of een beschermd gebied zijn en het is altijd een waardevol gebied.
Het leefgebied is van vitaal belang voor dieren in het wild, dus onze activiteiten moeten respect hebben voor
deze leefgebieden en geen schade veroorzaken. We moeten alles achterlaten zoals we het hebben gevonden.
03. Betreed geen waardevol nestgebied en verstoor hun omgeving niet of zeker zo min mogelijk.
Verander of verstoor het gedrag van dieren in het wild niet.
De tolerantie van vogels of dieren in het wild op menselijke verstoring hangt af van de soort in kwestie
en de tijd van het jaar.
04. De soorten dieren die je fotografeert, kunnen bedreigd zijn of een zeldzame of bedreigde diersoort omvatten.
Verstoor geen zwervende, zeldzame of bedreigde soorten of soorten tijdens de trekperiode.
Zwervende vogels of zeldzame vogels mogen in geen geval worden gestoord.
05. Respecteer de rechten van landeigenaren waar je doorheen gaat.
06. Respecteer te allen tijde de normen voor vogelbescherming en natuurbescherming.
Op de plek of het land waar u zich bevindt, kunnen andere wetten of normen gelden
dan deze die u kent in uw land of gebied, informeer U hieromtrent.
Houd in alle gevallen een acceptabele afstand, houd de afstand tot het wild zo groot mogelijk!
Het gebruik van telelenzen is dus geen overbodige luxe.
07. Deel uw afspraken met andere lokale waarnemers.
08. Handel zoals u wilt dat anderen zich in uw omgeving gedragen.
09. Informeer jezelf bij de lokale instanties over de toepasselijke rechten en verplichtingen.
10. Als u zeldzame of bedreigde diersoorten waarneemt, houd deze plaats dan geheim omwille van deze soort,
een stormloop naar deze plek kan het uitsterven of ondergang betekenen voor deze soort
U hebt wel het recht om de lokale instanties van uw waarneming op de hoogte te brengen.
Onthoud altijd het volgende:
Probeer nooit een wild dier in gevaar te helpen voordat je informatie hebt over de soort,
bel onmiddellijk de bevoegde autoriteit.
Help een dier dat in gevaar is of zelf gewond is niet, ze kunnen agressief reageren,
er zijn instanties die u kunnen helpen en informatie kunnen verstrekken.
Bel onmiddellijk natuurbescherming, zij zullen u vertellen wat u moet doen.

Deze lijst is geen complete lijst van vogels die je in Spanje kunt observeren, je kunt ook andere vogels vinden en
observeren zoals onder andere:
Alpengierzwaluw - Tachymarptis melba
Eleonora's valk - Falco eleonorae
Gierzwaluw - Apus apus
Havikarend - Aquila fasciata
Moorse nachtzwaluw - Caprimulgus ruficollis
Roodstuitzwaluw - Cecropis daurica
Rotszwaluw - Ptyonoprogne rupestris
Scopoli's pijlstormvogel - Calonectris diomedea
Steenarend - Aquila chrysaetos
Vale gierzwaluw - Apus pallidus
Vale pijlstormvogel - Puffinus mauretanicus
Zwarte tapuit - Oenanthe leucura
...
Onthoud altijd het volgende:
Neem meer dan één lens mee, ook de omgeving zal u inspireren!
Als je je werk graag deelt en samenwerkt om deze lijst compleet te maken, neem dan contact met me op
op rudyvanderpoorten87@outlook.be
Ontwerp, lay-out en bewerking door Vanderpoorten Rudy.
Namen gecontroleerd door Jesús Osés op de lijst van Spanje - SEO / BirdLife.
Dit is een gratis verzameling vogelfotografie zonder commercieel doel of de bedoeling om iets te verdienen
over de verspreiding of publicatie van dit kunstwerk. Het is bedoeld om mensen te helpen bij het herkennen
van vogels in het wild of in gevangenschap terwijl je geen toegang hebt tot internet.
Alle rechten voorbehouden. Behalve de mensen die dit kunstwerk verspreiden,
mag geen deel of bestand uit deze publicatie gereproduceerd, opgeslagen in een extern ophaalsysteem
of verzonden worden in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch,
door fotokopiëren, opname of een andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur
of door de schriftelijke of elektronische toestemming van de juiste eigenaar.
Alle foto's blijven eigendom van de juiste eigenaren, zelfs als u de schriftelijke toestemming hebt om te publiceren,
te gebruiken of ze te bewerken.
U mag nooit het watermerk, de naam of het logo op de foto of foto's verwijderen, ook al mag U ons werk gebruiken.
U kunt dit werk voor eigen doeleinden gebruiken en opslaan in een ophaalsysteem of elektronisch gegevenssysteem
zoals geheugenkaarten, smartphones, schijven enz ..
U verkrijgt daarentegen het recht op gebruik en om dit werk zonder commerciële intentie elektronisch op te slaan,
af te drukken en / of te delen.
Vanwege de soms moeilijke bepaling van soorten en of veranderende familienamen of
specienamen nadat DNA-tests hebben bewezen dat ze in een andere familie moeten worden geplaatst, kunnen we
niet verantwoordelijk worden gehouden of geacht indien er een fout bestaat in de gegeven naam
of zelfs in het kunstwerk.
Neem contact op met, rudyvanderpoorten87@outlook.be als u een fout ontdekt.
Ik hoop dat dit werk nuttig zal zijn in het veld en het je plezier zal geven in deze buitengewoon mooie hobby
ornithologie of vogels spotten genoemd.
Speciale dank aan de fotografen en hun prachtige werk:
Gerard van Zeele, Jesús Osés en Jasmijn Fotografeert.
Ik hoop dat je van ons werk zult genieten en moge het nuttig zijn in het veld.
Bedankt om deze lijst te downloaden en hopelijk deel je deze ook massaal indien je ons werk leuk vind.
Vanderpoorten Rudy.

