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 نگری بایدها و نبایدهای پرنده

 

شده است. گاهی اینن اصنوب بنه     طراحیهر حرفه یا فعالیتی اصولی حاکم است که بر اساس در نظر گرفتن منفعت عمومی  در

از اینن اصنوب    در برخنی مواقنن نین    . کنند  ایجاد منی  مقابل طرف، حقوقی را برای و عدم رعایت آن شود ازی میس پیادهصورت قانون 

مننافن همانان حفن      ،با رعایت آنتا  شود تنظیم میها  و بر اساس خودآگاهی و درایت انسانکمتری برخوردار است قانونی  ماهیت

 .شود یاد می یاخالق اصوب شود که از آنها به عنوان

ال امنات  »مقایسنه بنا   در  «ای رفتار حرفنه »رسد  جایااه پویاتری پیدا کرده و به نظر می ای، اصوب اخالقی حرفهامروزه در دنیای 

عننوان   هاصولی اخالقنی حناکم اسنت کنه از آنهنا بن      نی   «ناری پرنده»در از این رو اجرای آن خواهد بود.  ضمانترین تب رگ« قانونی

ین  فعالینت    در کنار انجنام برای حفاظت از تنوع زیستی  ،کنیم. رعایت این بایدها و نبایدها یاد می «ناری ها و نبایدهای پرندهیدبا»

ای از مهمتنرین اصنوب    از این رو مجموعنه  .از اهمیت باالیی برخوردار است بر محیط پیرامونی فریحی با اعماب کمترین اثر خارجیت

 دهیم. ناری در کشور مورد توجه قرار می ای پرنده زیربخش برای ارتقای رفتار حرفه ۸ناری را در قالب  اخالقی پرنده

 

 

 اصول کلی .1

  ینا  ننادر  هنای  گوننه  دیندن  ناران رو این از. لذت بردن از انجام ی  فعالیت تفریحی است ناری پرنده در مساله مهمترین 

 .هست هم تفریح بلکه اطالعات، کسب تنها نه طبیعت، در آنها از عکاسی و ناری پرنده از هدف. نباشید قبل از بیشتر

 سکوت را رعایت کنید. ،ناری فاده هر چه بیشتر از اوقات پرندهبرای کاهش استرس پرندگان و است 

 کند. طرافتان است را به شما اهدا میهای موجود در ا ناری که رکورد گونه سکوت شما بهترین پاداش در پرنده   

 هنر چنند    ناری خناموش نانه داریند.    تلفن همراه خود را در طوب پرنده حتی االمکان کم و با صدای آرام صحبت کنید و

 .کنید حمل خود با را همراهتان تلفن همیشهضروری است 
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 د حتنی در قندم برداشنتن خنود سنعی کنین       گاه اجتناب کنید. ای حرکت کنید و از حرکت تند و گهبه آهستای و پیوست

 .دصدای پرندگان را بشنوی دتوانی بهتر می د،داری های آهسته بر می آهسته حرکت کنید. هناامیکه قدم

 و شانس دیدن آنهنا زمنان    دهستنناری وقت باذارید زیرا پرندگان به حضور شما خیلی حساس  د و برای پرندهیصبور باش

 برد. زیادی می

 باشد موجود امدادرسانی امکان شما، برای مشکل بروز صورت در تا کنید مطلن خود های برنامه از را دیاران. 

 نما به همراه داشته باشد. اس و قطب پی دستااه جی ،های کوهستانی ناری در محیط همواره برای پرنده 

 بپرهی ید گروه از دور و اطراف در زدن پرسه از و کنید حرکت گروه با همراه همیشه. 

 ناری گروهی، نظر سرپرست همواره باید مورد احترام اعضای گروه قرار گیرد. های پرنده در فعالیت 

  بنرای دیانران و حتنی بنرای      ،در زیستااه مورد بازدیدکه  در نظر بایریدای  اندازهبه خود را ناری  پرندهتعداد نفرات گروه

 پرندگان م احمت ایجاد نشود.

  به اشتراک باذارید هانار پرندهدیار را با  شده خود از پرندگان های گرفته و عکس رکوردهابهترین. 

 

 اخالق و احترام به دیگران .2

 دهید نشان نیت حسن دیاران با معاشرت در و باشید مودب و اخالق با همواره نار پرنده ی عنوان  به. 

  دهد  جلوه مناسب و سالم تفریح عنوان به را ناری پرنده عموم، انظار در که کند  رفتار نحوی بهباید  نار پرنده همیشه. 

  اخنالب  هسنتند،  آنها تماشای حاب در دیاران که پرندگانی یا و ها نار پرنده سایر فعالیت در ،ناری هناام پرنده کنید سعی 

  .نکنید ایجاد

  هنای  فعالینت  بنا  ناری پرنده هناام به این مساله توجه کنید که. برند می لذت من ب خارج های فعالیت از مردم از بسیاری 

 .نکنیدپیدا  تداخل آنها

 

 نگری مسوالنه پرنده .3
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  کنه در   یابد در صورتی تحقق میگردی مسوالنه  ان باشد طبیعتتیادو  درا در ساختار محیط به وجود آوری کمترین تغییر

و بنه جامعنه محلنی کمن       برید ی ج  عکس و خاطره همراه نو چی دی ج  رد پا از خود بر جای ناذاریطبیعت هیچ اثر

 .دکنی

  کنید.یرهای موجود و پاکوب استفاده ان باشد در صورت امکان از مستدر خصوص رد پا هم یاد   

  و در مقایسه با باورهنای   آنهاما نباید برای شنوع پوشش، گفتار و رفتار  .دمحلی احترام باذاریردی به جامعه گ در طبیعت

 .تلقی شودآنها غیرمتعارف 

      یی و محصنوالت صنناین   کم  به جامعه محلی از طریق کرایه محل اقامت، استفاده از راهنمای محلنی، تهینه منواد غنذا

 تواند تحقق یابد. دستی آنها می

 امنالک  بنه  دون اجنازه  بن قوانین مالکیت شخصی افنراد احتنرام گذاشنته و    به گردی  ناری و طبیعت پرنده در دمراقب باشی

 .دوارد نشویآنها خصوصی و حریم شخصی 

 کنید قدردانی ، حتماًکنند می فعالیت شما برای ناری پرنده مناسب شرایط آوردن فراهم در که اشخاصی و نهادها از. 

 

 وسایل نقلیهرانندگی و استفاده از  .4

 .های عمومی احترام باذارید. ها و مکان به قوانین، مقررات و قواعد ناظر بر نحوه استفاده از جاده با احتیاط رانندگی کنید 

  در مسیر رفت و آمد پارک نکنید. همیشه برای دیدن و رکورد پرندگان، خود را  وسیله نقلیه ،هیچااه برای دیدن پرندگان

هرگن    ،خود را به شانه جاده منتقل کنید. در صنورت عندم وجنود شنانه راه     وسیله نقلیهچه برای زمانی کوتاه یا طوالنی، 

 توقف نکنید.

  ًبه نحوی پارک کنید که فضای الزم در اختیار دیاران نی  قرار گیرد. و های مناسب در مکان وسیله نقلیه خود را صرفا  

  و  سنفر  هنای  ه یننه  کناهش  در وسایل نقلیه عمومی و یا به اشتراک گذاشتن وسیله نقلینه شخصنی   از استفادهاز آنجا که

 ار دهید.ناری خود مورد توجه قر های پرنده کننده است، این مساله را در برنامه کم حفاظت از محیط زیست 

  و تاثیرگذار بسیار های راه از یکی. کنید دعوت خود ماشین به را نارها پرنده دیار بود، مقدور برایتان که مکانی و زمان هر 

 و نانری  پرننده  هنای  مهنارت  ینادگیری  و نانری،  پرنده های داستان شنیدن و تعریف نارها، پرنده دیار شناختن برای مفید

 .است آنها عکاسی
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 نگری در پرنده پوشش .5

  پوشاک و کفش مناسب بپوشیدشود،  انجام میدر طبیعت و فضای آزاد ناری که  پرندههای  برای فعالیت. 

  ناری، آبرسانی الزم به بدن خود را فراموش نکنید های پرنده مدت برنامه های طوالنی روی در پیاده. 

  پوشاک همرنگ با طبیعت بپوشید. و با محیط پیرامون خود هماهنگ شوید ،در مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده 

  لباس روشن و غیر استتار بپوشیدو مناطق شکار آزاد ناری در فصوب شکار در صورت پرنده ،. 

 

 پرندگان آگاهی نسبت به  .6

 جوانب از آگاهی با و ندرت به بسیار کار، این به اجبار صورت در یا نکنید استفاده آنها صدای پخش از پرندگان جلب برای 

 غینر  صنورت  بنه  کنار  این انجام حقیقت در. دهید انجام را کار این شناسی پرنده یا ناری پرنده کارشناسان مشورت با و آن

 .شود پرنده توسط قلمرو ترک به منجر حتی است ممکن اصولی

 شود اجتناب پرندگان گاه زیست در آنها از استفاده از .زد خواهد هم بر را پرندگان آرامش لی ری پوینترهای از استفاده. 

 نماییند  اجتناب باال نور پراکنش با پیشانی های چراغ یا افکن نور مثل اب ارهایی بردن کار به از شب، در گردی طبیعت برای .

 .شود می فعاب شب پرندگان آزار به منجر نور این

 اجنازه  تا کنید توقف دیار باید که بدانید یافتید، ای ایستاده اخطاردهنده و حالت در را آنها پرندگان به شدن ن دی  اگر با 

 بازگردند. خود قبلی و آرامش وضعیت به آنها دهید

 از پرنندگان  کنه  ترسنی  بنه  توجنه  با و زادآوری فصوب در ویژه به مساله این. نشوید ن دی  پرندگان قلمرو به حد از بیش 

 نبایند  و ایند  شنده  وارد آنهنا  زندگی محیط و قلمرو به شما که باشد یادتان. شود می آنها آزار و استرس موجب دارند انسان

 .ب نید هم بر را آنها امنیت و آرامش

 بدون لمس الننه از   ،در فصل زادآوری )بهار( هرگ  به النه پرندگان ن دی  نشوید و اگر بر حسب اتفاق به آن ن دی  شدید

. هنا گرسننه بماننند    آن دور شوید زیرا امنیت النه برهم خواهد خورد و احتماب دارد پرنده به النه خود باز ناردد و جوجنه 

 .برسندپرندگان و به النه کرده بوی شما را دنباب ممکن است حیوانات وحشی نظیر روباه حتی 

 ًزیست پرننده   برای  به النه پرندگان دست ن نید. با اینکه النه محل دایمیشود در فصوب غیر زادآوری نی   توصیه می اکیدا

به النه قبلی خنود  نی  در فصل زادآوری بعدی  النه، خوردن امنیتننیست، اما برخی پرندگان ممکن است در صورت برهم 
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بنابراین ممکن اسنت   ،ندکن گیری می ساب چندین بار جفت وببازگردند و آن را احیا کنند. همچنین برخی پرندگان در ط

 .ی تخماذاری کرده باشدا شوید، پرنده ای که در فصل غیر زادآوری عمومی )بهار( به آن ن دی  می در النه

 ینا  و اسنتراحت  در سعی کنید با ن دین  نشندن بنه آنهنا     رو این از باشند، گرسنه یا و خسته است ممکن مهاجر پرندگان 

 نیاورید. وجود به اخاللی این پرندگان غذاخوردن

 محیطنی بنه طنور کلنی      مالحظات زیست نظرشود اما از  ا عملی پسندیده محسوب میم  غذا دادن به پرندگان در فرهنگ

وابسنتای غیرمتعنارف او    تغذیه بلندمدت ی  پرنده باعث تغییر رفتار غذایی و احتماالً ،قابل داوری نیست. در برخی موارد

هنا سنهیم شنوید و از گذاشنتن      انسنان  ، غذای خود را فقط بنا دیانر  ناری های پرنده از این رو در برنامه .شود به انسان می

 باقیمانده غذا برای پرندگان اجتناب کنید.

 پرنده نکنید سعی مواقن گونه این در. اندافتاده بیرون النه از دلیلی هر به که ببینید را هایی جوجه است ممکن طبیعت در 

 .است طبیعت از ج ئی اتفاق این. برگردانید النه به را

  غنذایی  چرخنه  از ج ئی الشه آن. ن نید دست آن به ترجیحاً دیدید، طبیعی هایمحیط در را جانی بی حیوان یا پرنده اگر 

 .آید می حساب به منطقه آن

 و به سنازمان   ثبترا با دوربین  اطالعات آن دسعی کنی ،که نشانی مصنوعی شبیه حلقه در پا داشت دای را دیدی اگر پرنده

 .این حوزه بسیار با ارزش است و پژوهشاران در . این اطالعات برای دانشمنداندمحیط زیست شهر اطالع دهی

 نگری در پرنده عکاسی .7

  در  کنیند و توجنه   دشیهای مسکونی مراقب با محلدر  های عکاسی و دوربین تلسکوپ ،های چشمی در استفاده از دوربین

   .وجود نداشته باشد خصوصیحریم  شما  افق دوربین

  برای آنها ایجاد م احمت نکنید. برای عکاسی در حالت پرواز، با کیش کردن و پراندن پرندگان 

  از استفاده از فلش اجتناب کنید. ،هناام عکاسی از پرندگان 

  از این کار دست بکشید. ،العمل پرندگان در عکاسی از آنها توجه کنید و در صورت مضطرب شدن پرنده به عکس 

 

 آنها محیط زیستپرندگان و حفاظت از  .8

 و بپرهی یند  عمنوم  به آن اطالع از طبیعت، در آنها مشاهده از پس شناسید، می را انقراض معرض در و خاص های گونه اگر 

 .دهید اطالع زیست محیط سازمان انندم حمایتی نهادهای و ها سازمان به حتماً
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  کنید توجه و مکان زیست آنها نادر پرندگانمشاهده  خبر انتشار از قبل محلی مردم عالیق به. 

  کنید حمایت خطر، معرض در های گونه خصوص به و گانپرند مهم های گونه از. 

  دکنی کم  آنها زیست محیط حراست و حف  وگان پرند آینده رفاه به دهستی مسئوب نار عنوان پرنده به. 

 همنراه  ربط  ذینشان یا تلفنی از سازمان محیط زیست یا نهادهای حفاظتی  ،گردی خود ناری و طبیعت در سفرهای پرنده

اطنالع   مربوطنه مراجن حتماً به  ،گذاری برخورد نمودید تلهمحیط یعت با شکارچیان غیر مجاز یا داشته باشید و اگر در طب

 .دهید

  دبایری مجوزاز سازمان محیط زیست  ،شده چهار گانه برای ورود به مناطق حفاظت. 

  از آلوده کردن محیط، آب و زیستااه پرندگان اجتناب کنید. 

  های قابنل بازیافنت را حتمناً بنه شنهر خنود        ترین شکل ممکن دفن نموده و زبالهشدنی خود را به به های تر و تج یه زباله

 باشد. موجود نمیزباله امکان بازیافت  ی ن دی  زیستااه پرندگانروستاهازیرا در  ،بازگردانید

   یسنتااه پرنندگان را در همنان    ز یاهی، محنیط زیسنت را تخرینب نکنیند.    ماب کردن پوشش گلادها و  شکستن شاخه با

های خش  موجود در  توانید هناام بازگشت مقداری از زباله در این زمینه میکنید. ترک وضعیتی بهتر  موجود یا وضعیت

 آوری کنید. زیستااه جمن

   های پرندگان خودداری نمایید حیوانات اهلی و خانای به زیستااهاز به همراه بردن. 

  های طبیعی به شدت اجتناب کنید وحشی )مثل سنجاب و ...( در محیط از رها کردن پرندگان و حیوانات خانای اهلی یا 

 . 1ی دیار آفت محسوب شودا یرا ی  گونه ممکن است برای گونهز

 

 

 عنوا  بنه هتناا  اننن م شنرا   ر و شنه روب   خنو  زیسنتاا  از زاگنای هنا  جنال زیسنتاا  بنه متعلن  ایناای سنجاا  مثال، طور به- 1
 و هنا پارک مثل هایی محل  ر عموما   است،  شوار آ  نار ار  و شو  منی اهلی حیوا  این که آناا از. رو  یم فاوش به خانای حیوا 

 بنه مجانا و کنن  یم تغذینه پانن گا  تخم از سجاا  این ج ی ، محیط  ر بلوط وجو  ع م  لیل به رو این از. شو  یم رها زیستاا  غری فضاها 
 .شو  یم ما آگاهی نا اثا با زیست محیط تخایب


