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QUÈ ÉS SEO/BirdLife?

60 anys treballant en defensa de la 

natura i del benestar humà.

El 1954 uns quants científics i amants entusiastes dels nostres ocells, després 
d’una expedició a Donyana (on coneixen a un dels propietaris), i davant les greus 
amenaces de dessecació i repoblació del Coto de Doñana i les Marismas del 
Guadalquivir decideixen fundar la Sociedad Española de Ornitología amb la idea 
de conservar-ho.

Per fer-ho van haver d’escriure un 
informe a Franco convencent-lo de 
dels enormes valors naturals i la 
seva importància per a la caça (a la 
qual era molt aficionat) i demanen 
la creació d’una reserva o un parc 
nacional.



Seguiments científics

Divulgació

Conservació

Censos, seguiments amb GPS, anellament, 

atles ocells, seguiment poblacions, etc…

Club infantil, sortides, tallers, xerrades, 

exposicions, activitats en familia, etc... 

Politiques agràries, politiques de l’aigua, 

lleis, declaracio d’espais protegits, manuals 

i estratègies de conservació, etc...
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SEO/BirdLife i el Turisme Ornitològic

Plantejaments i objectius de SEO/BirdLife vers el turisme ornitològic

- Vetllar per la sostenibilitat d'aquesta oferta turística
Perquè el desenvolupament del sector no afecti negativament les aus ni als seus hàbitats i se 

segueixi el model de turisme ornitològic que promovem com a referent per a administracions i 

institucions promotores .
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Impulsar projectes de desenvolupament rural perquè contribueixin a millorar la situació econòmica 

local, i així implicar la població en la conservació de les aus, els seus hàbitats i els usos dels recursos 

naturals que fan possible la conservació d'aquesta biodiversitat i paisatges.
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- Consolidar la influència de SEO/BirdLife al sector
Les nostres accions estan sota el concepte de SEO/BirdLife (i de BirdLife International) com a marca 

de qualitat en el treball de conservació de les aus i el seu hàbitat, i de suport a la promoció del turisme 
ornitològic.
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Línies de treball de SEO/BirdLife en turisme ornitològic

- Posar l'experiència de SEO/BirdLife al servei del sector
Hi ha una manca d'adequada informació sobre aspectes associats al turisme ornitològic, a més de 

la manca de cursos i eines formatives adequades, fet que pot produir un desenvolupament 

inadequat del sector.
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ambientales y códigos de buenas prácticas que SEO/BirdLife exigirá en sus acuerdos de 

colaboración en el marco de líneas de promoción conjunta, vinculadas al sello de calidad que 
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- Suport i assessorament a empresaris compromesos amb SEO/BirdLife
Part de la iniciativa iberaves, turismo ornitológico és el suport per part de SEO/BirdLife a 

professionals del turisme ornitològic que compleixin uns requisits ambientals enfocats a assegurar 

la sostenibilitat de l'explotació del recurs turístic aus.



Projecte iberaves. Una aposta formativa pel turisme ornitològic (2008-10)
Projecte internacional per desenvolupar eines formatives en turisme ornitològic en àrees 
protegides europees de la xarxa Natura 2000 per assegurar un elevat nivell de respecte en 
aquests espais protegits i de qualitat de l'oferta turística, ja que són les zones on, en 
general, es troben les millors poblacions d'aus. iberaves pot ser replicable a qualsevol país 
de la UE, prèvia adequació a la realitat del país. 
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Projecte Por una mejor oferta de turismo ornitológico en 
España (programa EmpleaVerde 2007-2013).
Projecte que té per objectiu general de contribuir a que la creixent oferta turística amb les 
aus i el seu entorn com a eix central, incorpori requisits de respecte al recurs (i eviti 
problemes de conservació derivats de la mateixa), de sostenibilitat (ambiental, social i 
econòmica), de bones pràctiques ambientals i d'atenció a les peculiaritats d'aquest 
turisme.
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Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en 
Turismo Ornitológico
El document, de més de 50 pàgines, suposa una nova etapa en 
l’estratègia que SEO/BirdLife  desenvolupa en el seu treball 
relacionat amb aquest turisme de natura a Espanya. 
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Código Ético del Observador de Aves
(extracte del Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo
Ornitológico).
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Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en 
Turismo Pesquero
Llibre editat per SEO/BirdLife en el qual a més de fer un resum de les 
polítiques pesqueres Europees i la situació de la flota española, es 
destaca el turisme pesquer, amb els seus recursos, necessitats ,estat 
de la legislació actual i les bones pràctiques que s’haurien de tenir 
en compte. 
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Portal de turisme ornitològic (TO).
Una aposta formativa pel turisme ornitològic 
respectuós i sostenible on hi trobarem:

-Posició de SEO/BirdLife en temes de TO (com 
treballa SEO/BirdLife, projectes desenvolupats, 
etc.)
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Portal de turisme ornitològic (TO).
-Professionals compromesos adherits a la iniciativa iberaves

Allotjaments, empreses d'activitats turístiques o de serveis, 
guies, etc., restaurants, botigues de productes artesans i / o 
naturals que desitgin integrar-s'hi subscriuran diversos 
compromisos i seran recolzats com "establiment", "empresa" 
o "professional" integrat en aquesta iniciativa i compromès 
amb SEO/BirdLife a una nova iniciativa que contribueixi a 
promocionar millor una oferta d'ecoturisme i Turisme 
Ornitològic responsable i sostenible a Espanya.
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Portal de turisme ornitològic (TO).
- Informació per a facilitar que el turista s’organitzi el seu viatge ornitològic o de natura (amb la 
informació on-line sobre Espais Naturals Protegits, Reserves Ornitològiques, la informació 
ornitològica on-line descarregable disponible i els professionals adherits a la iniciativa iberaves)
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Som una entitat de conservació, però com que també difonem el 
turisme ornitològic i nostres socis en són consumidors, ens 
interessa que aquest sector turístic:

-es desenvolupi de manera respectuosa amb el recurs, ja que si et 
carregues el recurs (els ocells) s’ha acabat el negoci.

- que la oferta sigui de qualitat i capaç d’atendre les particularitats 
d’aquests turistes. 



iberaves@seo.orgwww.seo.org

Moltes gràcies per la vostra atenció!!


