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BIRDWATCHING

Opazovanje ptic, ki se je razvilo v 
anglosaških državah, je ena izmed najbolj 
razširjenih dejavnosti na prostem na 
celotnem območju izvajanja tega projekta 
in predvideva opazovanje prostoživečih 
ptic na določenem območju s pomočjo 
daljnogleda.

OPREMA

Najprej potrebujete daljnogled. Za 
opazovanje ptic priporočamo daljnogled 
z 8-kratno povečavo in 40-milimetrsko 
prednjo lečo. Te mere so zapisane 
na ogrodju daljnogleda (npr. 8x40). 
Ti daljnogledi predstavljajo dober 

kompromis med velikostjo, prenosljivostjo, 
svetlostjo in povečavo. Cene daljnogledov 
se razlikujejo glede na vrsto in kakovost 
leč (najboljše stanejo tudi več kot tisoč 
evrov), načeloma pa najbolj znane 
blagovne znamke ponujajo odlične leče po 
dostopnih cenah.
Pri opazovanju ptic v njihovem naravnem 
okolju potrebujemo vodiča - izkušenega 
prijatelja, ki nam na začetku pomaga, ali 
dober vodnik. 
Načeloma so 
vsi vodniki 
na tržišču 

oblikovani tako, da na desni strani vsebujejo slike ptic, na levi pa opis le-teh. 
Najboljši vodniki so opremljeni z ročno narisanimi skicami, ki prikazujejo 
razlike med samci in samicami, detajle na krilih, značilne položaje itd.
Nepogrešljive so tudi beležke, v katere lahko zapišete datum in kraj 
opazovanja, seznam ptic, ki ste jih videli, podatke o vremenu, imena 
udeležencev ali skice naravnega okolja in drugih posebnosti. 
Zelo razširjene so Moleskine beležke, ki jih je uporabljal znani 
pisatelj in popotnik Bruce Chatwin.

Scheda realizzata da ecothema. Testo Dorian 
Lorenzutti. Foto Dario Gasparo



prednja leča 
50 mm

okular 7x 

nastavljivo 
gorišče

OBLAČILA

Za opazovanje ptic so primerna običajna izletniška 
oblačila: gorski čevlji, flis/goretex oblačila za zimske 
mesece, klobuček za poletno pripekanje, in vse 
ostalo, kar sodi zraven. Zelena, rjava in siva barva so 
primerne za stapljanje z okoliškim naravnim okoljem. 
Priporočamo vam tudi sončna očala, da se ptice ne 
počutijo opažene, saj so sposobne zaznati gibanje očesne 
beline.

LOKACIJA

Začetniki se lahko najprej podajo na odkrivanje mestnih parkov in zelenic, nato pa bolj 
zanimivih naravnih rezervatov in ekoloških parkov. Pravi raj za opazovalce ptic so močvirja, kjer se 
zadržujejo race, čaplje, obrežne ptice in druge vodne ptice. V najlepših lokacijah so na voljo tudi lesene 
opazovalnice. Veliko ptic se zadržuje tudi v gozdovih, a tu boste s težavo opazili manjše ptice, ki se skrivajo 
v drevesnih krošnjah in gostem listju.

KONTAKT

Za začetnike je zelo pomembno, da jih spremljajo izkušeni opazovalci, ki jim pomagajo pri prepoznavanju 
ptičjih vrst in jim priporočajo najboljše lokacije. V Italiji se lahko obrnete na društvi EBN Italia in A.ST.
ORE. Dodatne informacije o opazovanju ptic pa dobite tudi na spletu.

Koristne povezave

A.ST.O.R.E.: http://www.astorefvg.org/
EBN Italia: http://www.ebnitalia.it/ 
Dopps: http://www.ptice.si 
Muzzio editore:  http://www.editorefrancomuzzio.it/collane/ornitologia-birdwatching.php
Za izbiro pravega daljnogleda obiščite: http://www.tutelafauna.it/Materiali/Approfondimenti/Come_scegliere_un_binocolo.kl 




