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ETIESE GEDRAGSKODE VIR VOËLKYKERS
Voëlkykers het ten alle tye ‘n verpligting om wildlewe, die natuurlike omgewing en die regte van
ander te beskerm. Ons verskaf leierskap deur te hou by riglyne van goeie voëlkykgedrag.
1

Voëlkykers stel nie die welsyn van voëls of ander wildlewe in gevaar nie. Ons sal:
 Voëls waarneem en fotografeer sonder om hulle doelbewus te versteur
 Dit vermy om voëls te verjaag en herhaaldelik uit skuilplekke op te jaag
 Klankopnames en soortgelyke metodes om voëls te lok spaarsamig gebruik en ook nie
in gebiede met baie voëls of gedurende die broeiseisoen nie
 Behoorlike afstande van neste en neskolonies hou, hulle nie versteur of aan gevaar
blootstel nie
 Nie voëls en eiers hanteer behalwe in erkende navorsingsaktiwiteite nie.

2

Voëlkykers doen nie die natuurlike omgewing skade aan nie. Ons sal:
 Op bestaande paaie, spore en paadjies bly om vertrapping of versteuring van sensitiewe
habitat te vermy
 Alle habitatte laat soos ons dit gevind het.

3

Voëlkykers respekteer die regte van andere. Ons sal:
 Die privaatheid en eiendom van ander respekteer deur te let op “Geen toegang” tekens,
en toestemming vra om privaatgrond te betree
 Bedagsaam wees in ons kontak met ander deur byvoorbeeld versoeke vir inligting te
beperk en dit ook op redelike tye doen
 Altyd op so ‘n wyse optree om die beeld van die voëlkykersgemeenskap in die oë van
die publiek te verbeter.

4

Groepe voëlkykers het spesiale verantwoordelikhede. Ons sal:
 Spesiale sorg dra om probleme en versteuring te verminder wat gewoonlik toeneem as
daar meer mense teenwoordig is
 Die belange van die groep, sowel as ons eie, in ag neem
 Deur ons dade, die verantwoordelikheid van die groepleier(s) vir die gedrag van die
groep ondersteun. As groepleiers sal ons:
o Verantwoordelikheid aanvaar vir die gedrag van die groep
o Op hoogte kom van, en die groep inlig oor enige spesiale reëls, regulasies of
gedrag van toepassing op die gebied of habitat wat besoek word
o Groepe beperk tot ‘n grootte wat nie die omgewing of die vrede en rustigheid van
ander bedreig nie
o Aan ander die etiek van voëlkyk leer deur woorde en voorbeeld.
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