
 

 

Ethische Code van de Vereniging van Professionele Natuur- en 

Vogelgidsen in Extremadura (GUIDEX). 

 

Inleiding: 

Het doel van dit document is om de verplichtingen en de aanbevelingen 

onder woorden te brengen waar de leden van GUDEX zich aan houden, 

verwijzend naar de ethische aspecten van het behoud van natuur en 

biodiversiteit, bij hun activiteiten als professionele gidsen, en tevens een 

handboek te zijn met ” best practices”, met als doel ervoor te zorgen dat de 

leden van de Vereniging van Professionele Natuur- en Vogelgidsen in 

Extremadura (GUIDEX) altijd voorbeeldig gedrag tonen in termen van 

bewustzijn en respect voor het welzijn en het behoud van de natuur, 

alsmede de hoogste kwaliteitszorg leveren aan hun cliënten. 

 

Deze code betreft alle professionele activiteiten van de leden, met inbegrip 

van het observeren en het fotograferen van wilde dieren. 

 

Om lid te kunnen zijn van de Vereniging, moet ieder lid zich inzetten voor 

de naleving van deze code en zal moeten aanvaarden dat het Bestuur actie 

kan ondernemen in geval van niet-naleving. In extreme gevallen van nietnaleving 



van deze code, kunnen maatregelen worden genomen die leiden 

tot uitschrijving of tot schorsing van de persoon als lid van de Vereniging. 

 

Verplichtingen: 

- Alle professionele natuurgidsen stellen het welzijn van wilde dieren op de 

eerste plaats. De gids heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 

dat zijn / haar gedrag en dat van zijn / haar groep niet leidt tot een 

negatief effect op de wilde dieren die worden geobserveerd. 

- Te allen tijde vallen de cliënten onder de verantwoordelijkheid van de 

gids en de gids moet de cliënten aanspreken op ongepast gedrag. 

- De gids moet ten alle tijden het goede voorbeeld geven, en de leden van 

de groep aanmoedigen zich hetzelfde te gedragen. 

- In geen geval mag de weergave van zang of lokroep worden gebruikt om 

soorten aan te trekken die vermeld staan als Bedreigd, Kwetsbaar of 

Gevoelig voor veranderingen in het leefgebied, gebaseerd op de 

regionale lijst van bedreigde soorten in Extremadura (CREA). 

- Er mag geen opzettelijke verstoring van broedende vogels plaatsvinden 

en gidsen moeten ervoor zorgdragen dat cliënten op een veilige afstand 

blijven van nesten of andere gevoelige gebieden (bijv. baltsplaatsen) 

tijdens het broedseizoen. 

- Behalve op plaatsen die goed beschermd en bewaakt zijn en op plaatsen 

waar er een observatie infrastructuur is, zoals kijkhutten, en er geen 

gevaar is voor de vogels, mogen er geen nesten gezocht of getoond 

worden, noch mag informatie worden gegeven over de locatie van 

nesten of jonge vogels. 

- Elk seizoen zal de het Bestuur de leden adviseren over welke bekende 

nestelplaatsen aan cliënten kunnen worden getoond, met specifieke 

aanbevelingen over de beste locatie voor het observeren, om mogelijke 

verstoringen te voorkomen. 

- De gids geeft geen informatie over plekken die kwetsbaar of gevoelig 

zijn vanwege de aanwezigheid van bedreigde soorten of vanwege de 



specifieke kenmerken van de plek. 

- De officiële instanties moeten worden geïnformeerd indien een lid 

getuige is van verstoring in de buurt van een nest of van broedgebieden 

in het algemeen, of andere situaties waarin bedreigde soorten in gevaar 

kunnen komen. 

Aanbevelingen: 

- De gids informeert de cliënten over de noodzaak om het welzijn van 

wilde dieren op de eerste plaats te laten komen. 

- Het is raadzaam om, indien mogelijk, met kleine groepen te werken, om 

zo min mogelijk verstoring van vogels en andere dieren te veroorzaken 

en de groep beter van dienst te kunnen zijn. 

- Het wordt aangeraden niet het geluid van zang of roep te gebruiken om 

vogels aan te trekken in verband met mogelijke negatieve effecten, 

alsook het risico dat anderen het voorbeeld kunnen volgen en hetzelfde 

gaan doen. Bij gebruik van geluid van soorten die niet in de CREA staan 

als Bedreigd, Kwetsbaar of Gevoelig voor verandering in het leefgebied, 

moet de duur van het afspelen kort zijn en mag niet plaatsvinden op 

minder geschikte plekken (zoals plekken die veel bezocht worden door 

andere vogelaars). 

- Probeer de groep zo dicht bij elkaar mogelijk te houden en verlaat niet 

de paden of sporen, vooral tijdens het broedseizoen. 

- De gids moet vooraf informatie verstrekken aan de cliënten over de 

gevoelige soorten waarnaar gezocht zal worden en over de kenmerken 

van de te bezoeken plaats, om ervoor te zorgen dat het gedrag van de 

groep op locatie naar behoren is. Cliënten moeten geadviseerd worden 

over de beste locatie om de vogels te observeren, het houden van de 

juiste afstanden tot de vogels en de beschikbare tijd voor het 

observeren. 

- In het geval dat het nodig is om privé-eigendom te betreden is het beter 

om vooraf toestemming te hebben verkregen van de landeigenaren. 

- De gids moet zeer vertrouwd zijn met de te volgen route en de 



stopplaatsen onderweg, om er zorg voor te dragen dat de diensten die 

worden geleverd zo min mogelijk verstorend zijn voor dieren en andere 

mensen, en dat de route veilig is. 

- Men moet voorkomen dat de activiteiten niet belastend zijn voor andere 

activiteiten die in het gebied plaatsvinden, zoals 

landbouwwerkzaamheden of recreatieve activiteiten. 

- De gids heeft de plicht om acties die schadelijk zijn voor het milieu en de 

natuur af te wijzen. 

- Gidsen moeten beschikken over alle vergunningen die vereist zijn voor 

het professioneel verrichten van de activiteiten. 

- De gids moet publiekelijk herkenbaar zijn als professionial. 


