PTIČARIJADA 2017 - kratka navodila in pravila
ČAS PTIČARIJADE Tekmovalni del bo potekal v soboto, 7. oktobra 2017, od 4 h do 14 h. Znotraj
predpisanih ur in območja se skupine gibajo prosto, a morajo prispeti na cilj (zborno mesto) do
zaključka (14h)! Zborno mesto je gasilski dom v Adlešičih.
ŠTEVILČNOST SKUPIN IN GIBANJE PO TERENU V skupini morajo biti vsaj 3 člani. Skupine številčno
navzgor niso omejene, ampak pozor na kategorijo 1 (opazovano ptico morajo zaznati vsi člani).
OBMOČJE PTIČARIJADE 2017: Ptičarijada bo letos potekala na območju Bele krajine (karta)
KAJ ŠTEJE V TEKMOVALNEM DELU? Tekmujete lahko v dveh kategorijah:
1. Opazovanje: šteje število vrst, ki jih skupina uspe zaznati s sluhom ali vidom. O opazovanju
posamezne vrste se morajo strinjati vsi člani skupine. V primeru, da skupino sestavljajo tudi
neizkušeni člani (npr. otroci ali začetniki), morajo vsi člani ekipe ptico zaznati in se na podlagi razlage
poznavalca strinjati, da je šlo za določeno vrsto. Naslednje vrste ptic NE ŠTEJEJO: - vrste, ki smo jih
privabili z izzivanjem s posnetki ali na kateri koli drug način (lahko pa posnetek uporabite za
preverjanje, ali ste vrsto pravilno določili, vendar mora biti posnetek tako tih, da z njim ne privabite
ptic), - vrste iz ujetništva ali vrste, ki so se ujele v mrežo obročkovalcev, - domača perutnina, narisane in umetne ptice,
2. Fotografiranje: štejejo samo vrste, ki jih posameznik ali skupina uspe vsaj za silo dokumentirati s
fotoaparatom. Kot dokumentirana vrsta se šteje vsaka, ki je slikana tako dobro, da avtorju ob
njegovem dodatnem komentarju k sliki verjamemo, da je ptič res na sliki. Čim več fotografij si bomo
na družabnem delu skušali tudi ogledati. Skupina ob prihodu na družabni del odda obrazec, iz
katerega je razviden seznam opazovanih in/ali fotografiranih vrst s skupnim številom vrst. Če vam je
ljubše, lahko pišete v terensko beležko in kasneje rezultate prepišete v obrazec ter ga oddate.

