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1. هدف

درباره  آگاهی  افزایش  راهنما  این  هدف 
اثرات منفی بالقوه پرنده نگری تفریحی بر 

روی پرندگان است.

پرنده  راهنمایی  دنبال  به  راهنما  این 
نگرهای آماتور و مردمی است که به محیط 

زیست و پرندگان عالقمند هستند.

به  کند  می  تالش  راهنما  این  عالوه  به 
تــورگــردانــهــای تــجــاری و داوطــلــب کمک 
ارتقای سطح تجربه شرکت  تا ضمن  کند 
کنندگان این تورها، به گسترش فعالیت 
هایی بپردازند که باعث کاستن هرگونه 

اثر منفی بر روی پرندگان می شود.

 Birding/ در این راهنما »پرنده نگری« یا
تفریحی  فعالیتهای  به   Bird Watching
مانند جستجو و نگاه کردن یا عکاسی از 

پرندگان وحشی اطالق می شود.

ــی ــ ــ ــاق ــ ــ راهـــــــنـــــــمـــــــای پــــــــرنــــــــده نـــــــگـــــــری اخ 4



2. دالیل
پرنده نگری تفریحی و فعالیتهای توریستی همراه با آن میتوانند اثرات منفی بر محیط زیست داشته باشد. اغلب این اثرات غیر عمدی 
بوده یا به دلیل عدم آگاهی اتفاق می افتند. میتوان با آگاهی بخشی، تبیین استاندارهای اخالقی و آموزش عمومی نقش بزرگی در 

بهبود شرایط یا حذف این اثرات منفی ایفا کرد.
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3. اصول اولیه 
افزایش آسایش پرندگان وزیستگاه آنها 

• حمایت از حفاظت از پرندگان وزیستگاه آنها
برای پرنده نگرها مهم است که مطمین باشند پرندگان مورد عالقه شان برای نسلهای آینده باقی بمانند. پرنده نگرها با احترام 
گذاشتن، حمایت و ترویج حفاظت زیستگاه پرندگان، نقشی اساسی در بقای گونه های پرندگان ایفا می کنند. شناخت پوشش گیاهی 

بومی و سیاستهای زیست محیطی مرتبط با آن در این زمینه مفید است.

ــی ــ ــ ــاق ــ ــ راهـــــــنـــــــمـــــــای پــــــــرنــــــــده نـــــــگـــــــری اخ 6



• اجتناب از وارد کردن استرس یا مواجه کردن پرندگان با خطر
پرنده نگرها باید در حین پرنده نگری فاصله مناسب را از تمام پرندگان حفظ کنند. در 
در  و  مانده  روی مسیرهای عالمتگذاری شده  بر  تردد مشخص شده،  مناطقی که محل 
برابر وسوسه عبور از حد و حدود قوی باشید. ایجاد مزاحمت در منطقه تغذیه یا منطقه 
آشیانه گذاری پرنده میتواند باعث استرس و ترس شده و او را به منطقه ای براند که در 

آن در برابر شکارچیان آسیب پذیرتر باشد.
محتاط و  دار  خویشتن  پرندگان،  از  فیلمبرداری  یا  صدا  ضبط  عکاسی،  مشاهده،  حین 

ضبط  صــدای  پخش  از  استفاده  باشید. 
را  پرندگان  جذب  روشهای  سایر  و  شده 
روشها  این  کارگیری  به  از  کنید.  محدود 
جذب  برای  پرنده،  جمعیت  پر  مناطق  در 
گونه های در معرض تهدید یا گونه های 
کامال  کنید.  اجتناب  منطقه  یک  در  نادر 
از النه ها، مناطق النه سازی، محل شب 
مانی، محل دیده بانی و سایت های مهم 
تغذیه پرندگان دوری کنید. اگر در چنین 
مناطق حساسی قصد ادامه دادن پرنده 
نگری، عکاسی، فیلم برداری یا ضبط صدا 
یا  از پوشش  وجود دارد، سعی کنید که 
پوششهای  از  و  کرده  استفاده  مخفیگاه 

طبیعی بهره ببرید.

نگری  پرنده  برای  زیادی  مفید  ابزارهای 
هست که میتواند پرنده نگرها را بدون 
های  گونه  به  پــرنــده،  بر  گذاشتن  اثــر 
مختلفی که تماشا می کنند نزدیک کند. 
باال، دوربینهای دوچشمی  زوم  با  لنزهای 
گزینه  نگری  پــرنــده  هــای  تلسکوپ  و 
از  صبر  انــدکــی  هستند.  مفیدی  هــای 
سوی پرنده نگر کمک می کند که پرنده 
نزدیکتر  حتی  و  کــرده  امنیت  احساس 

شود.
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)Call Playback( باز پخش صدا
 

باعث  میتواند  صدا  پخش  باز  از  استفاده 
از گونه ها شده و ممکن  پریشانی بعضی 
آنها  زادآوری  و  تغذیه  اختالل  سبب  است 
استفاده  کلی،  قانون  یک  بعنوان  شــود. 
مشاهده  منظور  بــه  ــدا  ص پخش  ــاز  ب از 
اینحال  با  نیست.  حمایت  مورد  پرندگان 
اگر قرار است از صدای مصنوعی پرندگان 
استفاده شود باید برای مدتی محدود و با 
نظر  مورد  پرنده  صدای  از  پایینتر  صدایی 
در طول  نباید  صدا  بازپخش  پخش شود. 
فصل جفتگیری و زادآوری پرنده مورد نظر 

استفاده شود. 

همیشه  باید  ابزارهایی  چنین  از  استفاده 
به طور حداقل باشد، خصوصا در مناطقی 
که با حضور باالی پرنده نگران مواجه است 
و ممکن است از بازپخش صدا توسط سایر 
پرنده نگران در گذشته ای نزدیک استفاده 

شده باشد. استفاده مسووالنه از بازپخش 
ایجاد آسیب جدی، در  بدون  میتواند  صدا 
موقعیت یابی پرندگان پنهان کار ارزشمند 
باشد؛ در حالی که این روش، نیازمند مهارت 
است و نباید به سادگی با آن برخورد کرد. 

باز پخش صدا پرهیز  از  اگر تردید دارید، 
سازی  النه  فصل  طی  در  ویــژه  به  کنید، 
پراهمیت  وظیفه  از  را  پرنده  است  ممکن 
باعث  حتی  یا  کــرده،  منحرف  داری  جوجه 
شوید که النه و جوجه هر دو را ترک کند.

ــی ــ ــ ــاق ــ ــ راهـــــــنـــــــمـــــــای پــــــــرنــــــــده نـــــــگـــــــری اخ 8



 )flushing( پر دادن پرنده با ایجاد هیجان

درحالیکه هرنوع ارتباط با پرندگان ممکن 
است باعث ترس و مبهوت شدن آنها و در 
مواردی باعث فرار آنها شود، اعتقاد بر این 
است که ترساندن و پراندن عامدانه پرنده 
به منظور بهتر دیدن زیربال یا سایر قسمت 

 )spotlighting( پروژکتورِکشی

حیواناتی  و  پرندگان  روی  پروژکتورِکشی 
که ممکن است خواب یا در حال استراحت 
باشند ایجاد مزاحمت کرده و ممکن است 

دید گونه های شب فعال را مختل کند. 

به عالوه پروژکتورکشی نزدیک النه ممکن 
ترک  را  اش  النه  پرنده  شود  باعث  است 
کند یا پرنده های جوانتر از النه به بیرون 

بیفتند.

توصیه می شود که پرنده نگرها رویکردی 
صورت  در  و  گرفته  پیش  در  را  احتیاطی 
را  پرنده  یک  به  نور  تاباندن  زمان  لزوم، 
تاباندن  مثال  برسانند؛  ممکن  حداقل  به 
نور در چند ثانیه باشد و نه چند دقیقه. 
استفاده از نور با شدت پایینتر، فیلترهای 
باعث  ســوژه  کنار  به  نور  هدایت  و  قرمز 

کاهش ناراحتی پرنده می شود.

شوند  نمی  دیــده  معموال  که  پرنده  های 
پرنده  مکرر  دادن  رم  نیست.  قبول  قابل 
برای  انرژی الزم  رفتن  باعث هدر  میتواند 
فعالیتهای حیاتی مثل تغذیه شده و پرنده 
دهد. قرار  ضــروری  غیر  استرس  تحت  را 
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)Photography( عکاسی
و  لذت  که  همانطور  پرندگان  از  عکاسی 
احساس رضایت را در عکاس بوجود می 
فهم  و  درک  افزایش  بــرای  راهــی  آورد، 
ایجاد  آنها  زیستگاه  و  پرندگان  از  عموم 
می کند، هرچند ممکن است مشکالتی را 
که خاص این فعالیت هستند ایجاد کند.

دغدغه  باید  پرنده  سالمت  و  آسایش   •
به  اینکه  از  اطمینان  برای  و  بوده  اصلی 
نمی  وارد  استرس  شکل  هیچ  به  پرنده 

شود، نهایت تالش مبذول گردد.
در  که  پرندگانی  از  عکاسی  هنگام   •
داشت  ویژه  دقت  باید  هستند  آشیانه 
چرا که این پرندگان ممکن است النه را 
به دلیل مزاحمت حاصل از نصب مخفیگاه 
و سایر تجهیزات، بازدیدهای بسیار مکرر 
از النه یا صدا و فالش دوربین ترک کنند.

با  را  النه  اطراف  مناطق  نباید  عکاسان   •
کندن شاخه ها یا سایر چیزهایی که دید 
سازد  می  مختل  آشیانه  به  را  مستقیم 
این کار سبب می شود  دستکاری کنند. 
شرایط  معرض  در  بیشتر  النه  پرندگان 

جوی و شکار قرار بگیرند.
آشیانه  دستکاری  شرایطی  هیچ  در   •
داشتن  ــرای  ب پرنده  آشیانه  ــراف  اط یا 
موقعیت بهتر عکاسی قابل قبول نیست.

ــی ــ ــ ــاق ــ ــ راهـــــــنـــــــمـــــــای پــــــــرنــــــــده نـــــــگـــــــری اخ 10



توجهی  خــود  ســوژه  به  باید  عکاسان   •
خاص و دقیق داشته و به هر نشانه ای 
از نا آرامی و استرس توجه کنند. حضور 
استرس  پرنده  قلمروی  قلب  در  طوالنی 
غیر ضروری ایجاد کرده و می تواند سبب 

ترک آشیانه توسط او شود.
• عکاسان باید برای عکاسی یا فیلمبرداری 
از  نزدیک  نماهای  گرفتن  برای  ویژه  به 

مقدار کمی نور مصنوعی استفاده کنند.

از دست زدن به پرندگان بپرهیزید
دلیل  داشتن  بدون  نباید  نگرها  پرنده 
موجه به پرندگان دست بزنند. زمانی که 
انتقال یک پرنده آسیب دیده به مکانی 
های  جوجه  برگرداندن  به  کمک  یا  امن 
بیرون افتاده از آشیانه به نظر الزم باشد، 
به  زدن  دست  از  است  این  کار  بهترین 
پرندگان اجتناب کرد. اگر الزم است که 
پرنده ای که آسیب دیده یا در خطر است 
را لمس یا جا به جا کرد، باید به کمترین 
خطر  کاهش  بــرای  زد.  دست  آن  به  حد 
دستکش  ویروسی  یا  باکتریایی  آلودگی 
را در  به دست کرده و به سرعت پرنده 
جایی امن و آرام که در آن بتوانند به طور 
به  را  شان  رفته  دست  از  نیروی  طبیعی 

دارد.(دست بیاورند قرار دهید. خاص  شرایط  که  شود  می  محسوب  ضــروری  رسانی  امــداد  مــوارد  برخی  )در 
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دیدن پرندگان نادر 

بخواهد  نگر  پرنده  یک  که  است  طبیعی 
که کشف هیجان انگیز یک آشیانه تازه، 
نگری  پرنده  مکان  یک  یا  نادر  گونه  یک 
ناشناخته را با سایرین در میان بگذارد، 
استرس  تواند  می  اقدامی  چنین  ولــی 

زیادی به پرندگان وارد کند.

گونه  گزینی  النه  های  سایت  موقعیت 
اهمیت  دارای  هــای  گونه  یا  ــادر  ن هــای 
حفاظتی فقط و فقط بایستی نزد مسووالن 
افشای  از  و  شود  فاش  مربوطه  حفاظتی 

آن برای افراد غیر خودداری گردد.

عواقب  دقت  با  نگرها  پرنده  است  الزم 
را  نگرها  پرنده  از  ــادی  زی تعداد  جــذب 
دهند.  قــرار  نظر  مد  حساس  مناطق  به 
و  هستند  خجالتی  طبیعی  بطور  پرندگان 
افزایش ناگهانی حضور انسان به سادگی 
میتواند مزاحم آها باشد؛ حتی اگر پرنده 
به  نیز  را  نگری  پرنده  اخالقیات  نگرها 

خوبی رعایت کنند.
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پرهیز از ایجاد مزاحمت در زیستگاه 

از بر جا گذاشتن زباله در مسیرهای پرنده نگری خودداری کنید و شاخ و برگ درختان را به منظور داشتن دید واضحتر از پرندگان جا 
به جا نکنید؛ به جای آن خودتان جا به جا شوید تا زاویه دید بهتری داشته باشید.

بر روی جاده، مسیرها و راههای پاکوب موجود باقی بمانید؛ و اگر مسیری وجود ندارد ایجاد مزاحمت در زیستگاه پرندگان را به حداقل 
برسانید.
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دیــــگــــران حــــقــــوق  و  ــن  ــ ــی ــ ــوان ــ ق بـــــه  ــن  ــ ــت ــ ــذاش ــ گ احــــــتــــــرام 

از جاده ها و مناطق  برای استفاده  را که 
عمومی وضع شده اند، چه داخل کشور و 

چه خارج از آن رعایت کنید.
به خاطر داشته باشید که مناطق سنتی 
و  نوشته  ضوابط  اســت  ممکن  بومی  و 
به  باشند؛  داشته  بیشتری  نانوشته 
از  مراقبت  ــرای  ب سنتی  مالکان  حقوق 
فــارغ  بــگــذاریــد.  احــتــرام  زمینهایشان 
قوانین  از  همیشه  مکانی،  موقعیت  از 
می  بازدید  که  ای  منطقه  به  دسترسی 

کنید پیروی کنید.
رانندگی  هنگام  نگرها  پرنده  همچنین 
های  خسارت  از  باید  بارندگی  شرایط  در 
حاصل از رانندگی در معابر خاکی یا خارج 
از جاده ها آگاه باشند. با اینکه بسیاری 
از معابر محلی هیچ تابلوی محدود کننده 
یا منع رانندگی ندارند اما آسیب حاصل 
مالکین،  با  تواند  می  خودروها  تردد  از 
اصطکاک  محلی  افــراد  و  زمینها  مدیران 
کیفیت  ــر  ب کــه  همچنان  کــنــد؛  ایــجــاد 

زیستگاه اثر دارد.

• در ارتباط با سایر افراد متواضع باشید

پرنده نگری یکی از متداول ترین سرگرمی 
ها در جهان است و یک پرنده نگر با اخالق، 

اجازه  داشتن  بدون  خصوصی  اماک  به   •
صریح از مالک آنها وارد نشوید.

حقوق  بــه  نگرها  پــرنــده  کــه  اســت  مهم 
مالکان زمینهای خصوصی احترام گذاشته 
اجازه  خصوصی  امالک  به  ورود  از  قبل  و 
بگیرند. وقتی که پرنده نگرها بدون اجازه 
از مالکی وارد زمینش شوند، می توانند به 
روابط بین مالک و تمام جامعه پرنده نگری 

و حفاظتی صدمه بزنند.
این مساله میتواند با جلوگیری از دسترسی 
محققان به زیستگاههای مهم اثر مستقیم 
حفاظتی داشته باشد؛ همچنین دیدگاهی 
منفی در مورد پرنده نگرها ایجاد می کند 
و  اجتماعی  فعالیت  سالها  تواند  می  که 
به  را  محلی  جوامع  با  شده  ساخته  روابط 
عقب برگرداند. بنابراین لطفا همیشه قبل 
عکاسی  یا  دیدن  برای  امالک  به  ورود  از 

اجازه بگیرید.

• تمام قوانین، مقررات و آیین نامه هایی 
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حین  در  اســت.  مــودب  نگر  پــرنــده  یــک 
عالقه  مورد  و  محبوب  محلهای  از  بازدید 
پرنده نگری، بهترین مناظر را با سایر پرنده 
گونه  هر  از  و  گذاشته  اشتراک  به  نگرها 

شدن  مختل  باعث  تواند  می  که  رفتاری 
تمرکز  بــردن  بین  از  و  پرندگان  آسایش 
سایر پرنده نگرها شود پرهیز کنید. حرف 
زدن را به حداقل رسانده، تلفنهای همراه 

خود را خاموش کرده و از عکاسی با فالش 
برای  مزاحمت  ایجاد  باعث  است  ممکن  که 
پرنده  بقیه  ابزارهای مشاهده  یا  پرندگان 

نگرها شود خودداری کنید.
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4. اخاق پرنده نگری گروهی 
فعالیتشان  چه  ها،  تورگردان  داریم  باور 
مسوول  تجاری،  چه  و  باشد  داوطلبانه 
ــوزش  آم و  اخــالقــی  نگری  پــرنــده  تــرویــج 
پرندگان  از  حفاظت  بــه  مــربــوط  مسائل 
هستند. ــور  تـ کــنــنــدگــان  ــت  ــرک ش بــه 

در عمل الگو باشید و مخاطبتان را بشناسید
شرکت  و  کــرده  پیروی  حاضر  راهنمای  از 
تشویق  کار  این  به  نیز  را  خود  کنندگان 
اطالعات  گردش،  به  رفتن  از  قبل  کنید. 
الزم را در مورد سطح آگاهی و تجربه افراد

به  کنید  می  هدایت  را  آن  که  گروهی 
دست آورید. به این روش از سطح آموزش 
ترویج  بــرای  گــروه  اطالعات  با  متناسب 
اصول پرنده نگری اخالقی و مسائل مربوط 

به حفاظت از پرندگان اطالع می یابید.
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مشاهدات پرندگان را گزارش کنید
 

ــردان هـــای داوطــلــب و هم  ــورگـ ــم تـ ه
تورگردان های تجاری، باید از بازدیدهای 
ارایــه  ــرای  ب خــاص  منطقه  از  خــود  مکرر 
اطالعات به پایگاه های داده ها و تحقیقات 
را  استفاده  کمال  شناسی  پرنده  جــاری 
های  پایگاه  چنین  از  هایی  نمونه  ببرند. 
این  هستند.  فعال  ایــران  در  مطالعاتی 
افراد همچنین در موقعیتی ایده آل برای 
کشف و گزارش مشکالتی هستند که بر 
بقای پرندگان و شیوه زندگی آنها اثر می 
برای  قانونی  غیر  های  دامگذاری  گذارد. 
پرندگان و تخریب محیط زیست نمونه ای 

از این مشکالت هستند.

در انتقال دانش کوشا باشید

به منظور فراهم آوردن تجربه ای رضایت 
بدون  کنندگان  شرکت  تمام  برای  بخش 
بازدید،  مورد  منطقه  به  رساندن  آسیب 

راهنمایان گروهها باید: 
به  دقیق  اطالعات  انتقال  دنبال  به   •
که  نحوی  به  باشند  کنندگان  شرکت 
مورد  منطقه  به  توجه  و  دقیق  شناخت 

بازدید را افزایش دهد.
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اهمیت  مــورد  در  کنندگان  شرکت  به   •
رعایت اصول پرنده نگری اخالقی آموزش 

دهند.

مــورد  محل  ــورد  م در  را  الزم  مـــدارک   •
که  را  مسائلی  و  ساخته  فراهم  بازدید 
را  منطقه  مدت  بلند  حفاظت  و  مدیریت 

تحت تاثیر قرار می دهند بیان کنند. 

که  کنند  کمک  کنندگان  شرکت  به   •
یا  جمعیت  کاهش  باعث  که  را  عواملی 
در  و  نادر  های  گونه  پراکنش  شدن  کم 
معرض خطر شده درک کنند و بفهمند چه 
چیزی برای بقای بلند مدت این گونه ها 

ضروری است.

مشارکت کردن 

وقتی فرصت به وجود می آید، تورگردان 
باید به دنبال این موارد نیز باشد: 

که  فعالیتهایی  در  را  کنندگان  شرکت   •
اثری مثبت بر منطقه مورد بازدید دارند 
حفاظتی  کارهای  )مثل  دهد.  مشارکت 

داوطلبانه( 

مشاهدات  ثبت  به  را  کنندگان  شرکت   •
موجب  تواند  می  کــار  ایــن  کند؛  تشویق 

شناخت بیشتر منطقه مورد بازدید شود.

• از مشاغل محلی برای تامین خدمات الزم 
حال  در  شما  دیدن  کنید؛  استفاده  گروه 
حمایت از خدمات منطقه، به جوامع محلی 
محیط  از  حفاظت  برای  مضاعف  ای  انگیزه 

زیست طبیعی می دهد.

پرنده ها را در نظر داشته باشید 

راهنمایان و تور گردان ها یک مسوولیت 
خاص هم دارند: این که آسایش پرندگان 
تجاری  سود  بر  را  عمومی  آگاهی  مزایای  و 
شرکت یا نیازهای پرنده نگری افراد گروه 
مقدم دارند. در شرایط ایده آل، راهنمایان 
باید پیگیر مشاهدات تور بوده و اتفاقات 
غیر عادی را ثبت کنند؛ همچنین اطالعات 
ثبت شده را به سازمان های مربوطه ارائه 

دهند.
برای کاهش اثر بر محیط زیست، سایز گروه 
افرادی  سایر  کار  در  و  کنید  محدود  را  ها 
که از آن منطقه استفاده می کنند دخالت 

نکنید.
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ــامــه ــقــت ن حــقــی
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محیط  و  ــان  ــدگ ــرن پ آســایــش  شــرایــط 
زیستشان را ارتقا دهید

آنها  زیستگاه  و  پرندگان  از  حفاظت  از   •
پشتیبانی کنید.

• از وارد کردن استرس به پرندگان یا به 
خطر انداختن آنها بپرهیزید.

تــرســانــدن،  قبیل  از  ــایــی  روشــه از   •
پروژکتورِکشی و باز پخش صدا، خصوصا 
زادآوری  و  ــازی  سـ النــه  فصل  طــی  در 
بپرهیزید. با این کار ممکن است پرنده 
از انجام وظایف جوجه کشی منحرف شده 

یا حتی النه و جوجه هایش را ترک کند.
• در مورد اثراتی که عکاسی می تواند بر 
باشید،  آگاه  باشد  داشته  پرندگان  روی 
از ماندن اطراف آشیانه ها و مرکز قلمرو 
پرنده برای مدت طوالنی خودداری کرده و 
استفاده از نور مصنوعی را محدود کنید.

• از دست زدن به پرندگان بپرهیزید.
• مشاهده پرندگان نادر را به مسووالن 

و  آســایــش  و  ــرده  کـ گـــزارش  حفاظتی 
دادن  قرار  بر  مقدم  را  پرندگان  سالمت 
نظر  در  عموم  دسترس  در  اطالعات  این 

داشته باشید.
ها،  جــاده  سطح  بر  ــود،  وج صــورت  در   •
و  بمانید  باقی  پاکوب  معابر  و  مسیرها 
از رها کردن زباله در مسیر پرنده نگری 
خودداری کنید؛ و در نبود معابر، اخالل در 

زیستگاه آنها را به حداقل برسانید.

احــتــرام  سایرین  حــقــوق  و  قوانین  بــه 
بگذارید

امالک  وارد  از مالک  اجازه صریح  • بدون 
خصوصی نشوید.

نامه  آیین  و  مقررات  و  قوانین  تمام   •
و  ها  جــاده  از  استفاده  بر  که  را  هایی 

مناطق عمومی حاکمند رعایت کنید.
• حقوق مالکین را در نظر داشته و به آن 

ها احترام بگذارید.
• با سایرین متواضع باشید.

اخــــــــاق پـــرنـــده 
ــی  ــروهـ ــری گـ ــ ــگ ــ ن
را  خود  مخاطب  و  باشید  عملی  الگوی   •
اصول  رعایت  به  را  دیگران  بشناسید. 

پرنده نگری اخالقی تشویق کنید.
کنید؛  گزارش  را  پرندگان  مشاهدات   •
تمام داده ها و اطالعات برای حفاظت از 
پرندگان مفید بوده و هر گاه که ممکن 
های  داده  پایگاههای  به  باید  اســت، 

پرنده شناسی گزارش شوند.
آنچه  باشید.  کوشا  دانش  انتقال  در   •
می  آنها  زیستگاه  و  پرندگان  به  راجع 
دانید را با دیگران به اشتراک بگذارید.

به  را  نگرها  پرنده  کنید.  مشارکت   •
تعامل با جوامع محلی تشویق کرده و در 
نگری  پرنده  محل  در  حفاظتی  ابتکارات 

مورد عالقه شان مشارکت کنید.
باشید.  داشته  نظر  در  را  پرندگان   •
همواره آسایش و سالمت پرندگان را در 
فردی  اثر  همیشه  دهید.  قرار  اولویت 
و  پرندگان  روی  بر  را  گروه  و  تان  خود 

محیط آنها در نظر بگیرید.

ــده نـــگـــری اخـــاقـــی ــ ــرن ــ راهـــنـــمـــای پ
حقیقت نامه ای برای پرنده نگرها

ــی ــ ــ ــاق ــ ــ راهـــــــنـــــــمـــــــای پــــــــرنــــــــده نـــــــگـــــــری اخ 22



 برای دانلود این دفترچه یا به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی میتوانید از این لینک استفاده کنید.

شناسنامه
تــشــکــر  بــــا   | ــان  ــ ــدی ــ ــم ــ اح ــا  ــ ــون ــ ن تـــرجـــمـــه: 
 1395 ــار  ــ ــه ــ ب  | فــــرهــــادیــــار  فــــــــرزاد  از 
ــران ــ ایـ ــان حـــقـــوق حـــیـــوانـــات -  ــ بـ دیــــــده 

دفـــتـــرچـــه  ایـــــــن  ــم  ــیـ ــظـ ــنـ تـ و  ــه  ــ ــم ــ ــرج ــ ت
ــت. ــ ــ ــام شـــــــده اس ــ ــ ــج ــ ــ ــه ان ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ داوطـ

منبع:
BirdLife Australia, Ethical Birding Guidelines

23دیـــــــــــــــــده بـــــــــــــان حـــــــــقـــــــــوق حـــــــیـــــــوانـــــــات

http://arw.ir/?p=63504
http://birdlife.org.au/documents/POL-Ethical-Birding-Guidelines.pdf


رسالت
دیده بان حقوق حیوانات برای به رسمیت شناخته 
شدن و مراعات همیشگی حقوق حیوانات در کلیه 

فعالیت های اجتماعی تالش و فعالیت می کند.
و  مکانی  زمانی،  شرایط  به  توجه  با  داریم  اعتقاد 
ترین  و کوتاه  ترین  بهترین، منطقی  قوانین جاری، 
ارایه  و  این مسیر، نقد  برداشتن در  برای گام  راه 
راه حل برای مشکالت موجود، تولید محتوای آگاهی 
دهنده، کمک رسانی به ارگان ها، گروه ها و افراد 
و  باور  زمینه  در  جامعه  فرهنگ  سطح  بردن  باال  و 

احترام به »حقوق حیوانات« است.

فـــــــروش قــــــابــــــل  ــر  ــ ــیـ ــ غـ  / رایــــــــگــــــــان 
آگـــــــاهـــــــی رســـــــانـــــــی هـــــــــای عـــمـــومـــی
ــران ــ ایـ ــان حـــقـــوق حـــیـــوانـــات -  ــ بـ دیــــــده 


