
Reguli de birdwatching 

 
Birdwatching-ul (observarea păsărilor)  

reprezintă un hobby practicat  
tot mai frecvent în întreaga lume. 

 
Această ocupație este importantă  

atât din punct de vedere recreațional,  
cât și științific, întrucât presupune  

observarea speciilor de păsări sălbatice  
în habitatul lor natural.   

 
Ca orice activitate desfășurată în mijlocul naturii,

observarea păsărilor implică un anumit  
grad de deranj din partea oamenilor,  

care trebuie controlat și limitat  
prin intermediul unui set de reguli. 

 
Prin urmare, atunci când facem birdwatching,  

trebuie să ținem cont de câteva  
reguli importante de etică. 

GRANGURE 
(ORIOLUS ORIOLUS)



SIGURANȚA PĂSĂRILOR SĂLBATICE  

ESTE PRIORITARĂ 

De aceea, nu adoptăm următoarele comportamente: 
- nu ne apropiem prea mult de ele sau de locul unde se odihnesc; 
- nu deranjăm sub nici o formă păsările care clocesc sau au pui mici; 
- nu ascultăm muzică la volum maxim și nu țipăm; 
- nu facem gesturi de hăituire; 
- nu le prindem pentru a face poze sau a ne uita mai bine la ele. 

INTIMITATEA ȘI DREPTUL DE PROPRIETATE
SUNT IMPORTANTE 

De aceea, nu practicăm următoarele lucruri: 
- nu privim prin binoclu în curți/ case; 
- nu intrăm în conflicte cu localnicii; 
- nu deviem de la traseul marcat. 

HABITATUL ÎN CARE NE AFLĂM  

ESTE CASA ANIMALELOR SĂLBATICE 

De aceea, sunt absolut interzise: 
- aruncarea gunoiului pe traseu; 
- tăierea copacilor; 
- distrugerea cuiburilor sau a locurilor de odihnă; 
- dislocarea pietrelor; 
- însușirea vreunui obiect pe post de „suvenir”; 
- fumatul sau consumul de alcool; 
- orice alt comportament care determină deteriorarea stării habitatului 

PESCĂRAȘ ALBASTRU 
(ALCEDO ATTHIS)

GHIONOAIE SURĂ 
(PICUS CANUS)

LIȘIȚĂ 
(FULICA ATRA)
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