Curso de
Turismo ornitolóxico

Consorcio das Mariñas
A Coruña
12 - 14 de xullo de 2013
Máis información e inscricións
CEIDA
www.ceida.org
Telf: 981 630 618 Fax: 981 614 443
Correo-e: formacion@ceida.org

Destinatarios

Empresas do sector turístico e restauración, estudantes de turismo, educadores ambientais, técnicos e guías de turismo, monitores de actividades
de tempo libre.

Obxectivos

Dar a coñecer as potencialidades do turismo ornitolóxico na comarca das Mariñas
Coñecer os recursos ornitolóxicos identificados na
área
Dar a coñecer o perfil do turista ornitolóxico e os
servizos que busca, así como orientar sobre as
boas prácticas na atención ao turista ornitolóxico
e as oportunidades empresariais relacionadas coa
demanda de turismo ornitolóxico e a conexión do
produto ornitolóxico con outras iniciativas

Datas

12, 13 e 14 de xullo de 2013

Horario

12 de xullo: 16.00-21.00
13 de xullo: 09.00-14.00/16.00-21.00
14 de xullo: 09.00-14.00

Lugar

CEIDA
Castelo de Santa Cruz, s/nº
Porto de Santa Cruz (Oleiros)

Inscricións

O curso é gratuíto, pero precisa inscrición previa
Nº máximo de prazas: 30
Confirmaranse as prazas por rigorosa
orde de inscrición.

PROGRAMA DO CURSO
Venres, 12 de xullo

• Presentación do curso. A observación de aves
como pasatempo.
• O turismo ornitolóxico como recurso: antecedentes en Europa, España e Portugal. Situación actual e iniciativas.
• Perfil, tipoloxías e procedencias do turista ornitolóxico. Destinos recoñecidos en España e Galicia.
Necesidades do turista ornitolóxico. Atención e
información demandada
• O medio natural da Comarca das Mariñas e A Coruña.
• Introdución ás aves
• Ver aves na Comarca das Mariñas e A Coruña:
distribución, onde e cando ver aves. Acontecementos ornitolóxicos. Singularidades da observación de aves no xeodestino.

Sábado, 13 de xullo

• A diversidade como recurso: outros recursos turísticos afins (xeoloxía, patrimonio cultural, plantas, outros grupos animais)
• Código ético. Boas prácticas. Código ambiental.
Seguridade e precaucións no turismo ornitolóxico
• Loxística da viaxe ornitolóxica e equipamento
• Fontes de información e difusión: anuarios, blogs,
feiras ornitolóxicas, festivais de aves, días das
aves, concursos, xogos, cadernos de campo, trip
reports, concursos de fotografía, congresos, outros recursos naturais, revistas de natureza.
• Lexislación básica
• Comercialización e promoción do produto ornitolóxico
• Interpretación do patrimonio e xestión de grupos
no medio natural. O grupo de turistas ornitolóxicos. Deseño de actividades e rutas na natureza.
• Criterios de accesibilidade. Posibilidades de rutas
e actividades accesibles.

Domingo, 14 de xullo

• Saída práctica de observación de aves: Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, LIC Encoro de Abegondo-Cecebre e Ría do Burgo

