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Motywy, uwarunkowania i zasady uprawiania turystyki 
ornitologicznej

Grzegorz Gołoś

Abstrakt. Wielu miłośników ptaków podróżuje w celu ich obserwowania 
w naturalnym środowisku, a turystyka ornitologiczna staje się obecnie coraz 
bardziej popularna, również w Polsce. W związku z tym warto zastanowić się 
nad motywami jej uprawiania przez człowieka. Autor opierając się o hierar-
chię potrzeb A. Maslowa wskazuje na główne motywy, a jednocześnie przed-
stawia jej uwarunkowania, jak też zasady uprawiania. Uwzględnia także normy 
etyczne obowiązujące wszystkich obserwatorów awifauny. Szczególnie podkre-
śla znaczenie mądrego korzystania z dóbr przyrody i konieczność ochrony ostoi 
ptasich przed nieodpowiedzialną i niekontrolowaną eksploracją turystyczną. 
Prezentuje także szczególnie atrakcyjne dla obserwatorów ptaków miejsca 
w Polsce, wraz z charakterystycznymi dla poszczególnych terenów gatunkami 
ptaków. Generalnym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie, 
że turystyka ornitologiczna ma charakter przyszłościowy, ale powinna się roz-
wijać zgodnie z zasadami ekoturystyki i pozostawać całkowicie poza nurtem 
turystyki o charakterze masowym.

Słowa kluczowe: turystyka ornitologiczna, motywacja turystów ornitologicz-
nych, ptaki

Abstract. Ornithological tourism, its motivation, factors and principles. 
Many bird enthusiasts travel to watch birds in their natural habitats and 
ornithological tourism is becoming more and more popular, also in Poland. 
It is, therefore, worth considering the motivation that drives people to par-
ticipate in birdwatching. The article, drawing on the Maslow’s hierarchy 
of needs, points out to main motivations for birdwatching and their condi-
tioning. What is more, it discusses ethical rules, which every birdwatcher 
should keep in mind while out looking for feathered friends. It emphasizes 
the importance of respecting wildlife, its environment and the welfare of 
the birds as well as protecting nesting sites against irresponsible and uncon-
trolled tourist exploration. It also provides the reader with a list of attrac-
tive Polish birdwatching locations together with a description of their spe-
cies. The author comes to a final conclusion that ornithological tourism has 
a future; it should, however, develop in accordance with ecotourism princi-
ples and remain completely outside the mainstream of mass tourism.
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Wstęp
Turystyka ornitologiczna (ang. birdwatching), zgodnie ze stworzoną przeze mnie defini-

cją, to ogół czynności osób, które wyjeżdżają poza miejsce swojego codziennego zamiesz-
kania w celu hobbystycznego obserwowania ptaków w ich naturalnym środowisku. Tę formę 
turystyki można strukturalnie zaklasyfikować do turystyki specjalistycznej, a następnie do 
turystyki przyrodniczej. Należy zauważyć, że od dłuższego czasu jest ona bardzo popularna 
w wielu krajach na świecie. Powoli rozwija się także w Polsce, a liczba obserwatorów pta-
ków w naszym kraju sukcesywnie rośnie (Gołoś 2012). W związku z powyższym ciekawy jest 
aspekt motywów osób podejmujących tego typu wyjazdy, tym bardziej, że wszystko wskazuje 
na to, że segment turystyki związanej z obcowaniem z przyrodą będzie wykazywał stałą ten-
dencję wzrostową. Umiejscawiając turystykę ornitologiczną w ramach turystyki o charakterze 
specjalistycznym nie sposób także pominąć istotnych uwarunkowań jej uprawiania, a do takich 
można zaliczyć m.in. posiadanie odpowiedniej wiedzy merytorycznej, jak też specjalistycz-
nego sprzętu czy określonych umiejętności. Szczególnie ważne jest również podkreślenie zna-
czenia etyki w obserwowaniu ptaków, gdyż tylko mądre zasady i przedkładanie dobra przyrody 
nad własne ambicje obserwacyjne czy fotograficzne, jest w stanie uchronić środowisko przy-
rodnicze przed wieloma zagrożeniami związanymi z nieprzemyślaną presją na ostoje ptasie. 

Motywacja w turystyce ornitologicznej
Zgodnie z hierarchią potrzeb według modelu Abrahama Maslowa człowiek wykazuje 

potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, afiliacji, szacunku i uznania oraz samorealizacji 
(Maslow 1943). Wg tej teorii turystykę ornitologiczną można zaliczyć do obszaru motywowa-
nia potrzebami wyższego rzędu, a więc:

samorealizacji (wyrażającej się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości 
i obejmującej potrzeby estetyczne, tj. harmonii i piękna oraz potrzeby poznawcze: wie-
dzy, rozumienia, nowości),
szacunku i uznania (uznania i prestiżu w oczach innych ludzi i we własnych, w tym 
pragnienia wyczynu i wolności oraz respektu ze strony innych ludzi, a także zwracania 
na siebie uwagi),
afiliacji (miłości i przynależności, która w szczególności odnosi się do przezwyciężania 
osamotnienia, eliminacji i obcości oraz tendencji uczestnictwa w życiu grupy, w tym 
przypadku innych turystów ornitologów).

Ujmując bardziej szczegółowo problematykę motywacji w przypadku turystyki ornitolo-
gicznej motywami tej formy aktywności w czasie wolnym będą m.in. czynniki:

poznawcze (wiedza ornitologiczna, obserwacje w terenie, zrozumienie, nowości),
estetyczne (piękno awifauny i krajobrazu, bezpośrednie obcowanie z przyrodą, harmonia),
rekreacyjne (odpoczynek, przyjemność, regeneracja sił),
zdrowotne (aktywność na świeżym powietrzu, łagodzenie napięć i stresu),
rozwojowe (rozwój zainteresowań, oderwanie się od środowiska pracy i cywilizacji, 
nowe doświadczenia),
społeczne (nawiązywanie relacji z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach, 
wymiana doświadczeń, listy dyskusyjne, specjalistyczne fora internetowe, organizacje 
ornitologiczne),
inne.
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Powyższe ujęcie jest spójne ze stanowiskiem Europejskiej Komisji Turystyki (www.etc-
corporate.org), która wskazuje następujące motywy rosnącego zainteresowania na ekologiczne 
formy podróżowania:

zdrowie – wraz ze wzrostem świadomości zdrowotnej zwiększa się popularność aktyw-
nych form wypoczynku,
świadomość i edukacja – większe zainteresowanie tematyką o walorach edukacyjnych 
i poznawczych,
zrównoważony rozwój – wzrost świadomości ekologicznej zwiększa zainteresowanie 
regionami, w których ważną rolę odgrywa ochrona przyrody,
doznania – poszukiwanie przez turystów autentyczności, wrażeń i emocji;
style życia – nastawienie na różnorodne hobby i indywidualne zainteresowania tury-
stów dotyczące coraz częściej „powrotu do natury i do prostych form wypoczynku.

Warto w tym miejscu przytoczyć obserwację Krzymowskiej-Kostrowickiej (1997) 
dotyczącą turystyki przyrodniczej. Badania prowadzone przez tę autorkę dowiodły, że ze 
wszystkich form turystyki największą satysfakcję sprawia turystom właśnie obcowanie 
z przyrodą mniej lub bardziej oswojoną. Rozwój cywilizacji i postępująca urbanizacja oraz 
industrializacja sprawiają, że współcześnie człowiek coraz częściej potrzebuje „wyrwania 
się” z takiego otoczenia, a tym samym szuka form spędzania wolnego czasu w ciszy, spo-
koju, wśród piękna przyrody. Trzeba pamiętać, że człowiek na wszystkich etapach swojej 
antropogenezy zawsze był harmonijnie związany z przyrodą i utrzymywał z nią stały, natu-
ralny kontakt. Nic więc dziwnego, że także obecnie potrzebuje on i poszukuje takiego właś-
nie kontaktu, a jedną z form, która mu go zapewnia jest i będzie turystyka ornitologiczna.

Podstawowe uwarunkowania uprawiania turystyki ornitologicznej
Turystykę ornitologiczną może uprawiać praktycznie każdy. Jednak, podobnie jak nie-

które inne formy turystyki specjalistycznej (Harasimiuk i in. 2007), wymaga ona odpowied-
niego przygotowania oraz użytkowania specjalistycznego sprzętu. Jeżeli chodzi o zasób 
wiedzy, to wiąże się on w głównej mierze z morfologią i ekologią ptaków. Ornitolodzy 
podpierają się w tym zakresie specjalistycznymi opracowaniami, szczególnie wybranymi 
przewodnikami terenowymi do rozpoznawania ptaków, najlepiej z kolorowymi rysunkami 
i opisami zwracającymi uwagę na charakterystyczne cechy (Adamski 2008). Na polskim 
rynku dostępnych jest wiele pozycji tego typu, a do najlepszych można zaliczyć „Prze-
wodnik Collinsa. Ptaki” napisany przez Larsa Svenssona, atlas autorstwa Larsa Jonssona 
„Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego”, ale godny polecenia jest także „Atlas pta-
ków Europy” Detlefa Singera.

Obserwator ptaków posiada zazwyczaj także notes terenowy, w którym odnotowuje swoje 
obserwacje z określeniem gatunku oraz daty i godziny obserwacji, a w przypadku gdy nie jest 
w stanie rozpoznać gatunku, opis cech charakterystycznych (Jonsson 2006, Adamski 2008). 
Ważnym elementem wyposażenia ptasiarza (ang. birdwatchera) są także nagrania głosów 
ptaków, które umożliwiają rozpoznawanie o wiele większej liczby gatunków, w porównaniu 
z rozpoznawaniem jedynie po wyglądzie (Dyczkowski 2000, Karetta 2008). Nagrania tego 
typu w niektórych przypadkach służą także do stymulacji głosowej wybranych gatunków pta-
ków (Dyczkowski 2000), ale należy podkreślić, że tego typu działania powinni prowadzić 
w większości jedynie profesjonalni ornitolodzy, a nigdy początkujący.
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Obserwator ptaków powinien być także wyposażony w odpowiedni sprzęt optyczny. 
W pierwszej kolejności będzie to profesjonalna lornetka. Sprzęt ten opisuje się zwykle za 
pomocą dwóch liczb (np. 10x40), z których pierwsza oznacza powiększenie, a druga śred-
nicę obiektywu w milimetrach. Do oglądania ptaków i ssaków należy wybierać powięk-
szenie około 10 razy (8-12) i średnicę obiektywu około 40-50 mm. Duże powiększenie 
zmniejsza pole widzenia i jasność obrazu (określane przez średnicę obiektywu), co zwy-
kle bardzo utrudnia, prowadzenie obserwacji (Dyczkowski 2000, Adamski 2008). W pol-
skich warunkach najpopularniejsze są lornetki 10x50, w Europie przeważnie 8x42.

W dalszej kolejności elementem wyposażenia ornitologa będzie luneta wraz ze statywem, 
która w Polsce popularnością zdecydowanie ustępuje lornetce, głównie ze względu na ceny, ale 
jest typowym (obok lornetki) wyposażeniem zachodnich birdwatcherów. Umożliwia ona uzy-
skiwanie dużych powiększeń (np. 60x), z zachowaniem wysokiej jakości obrazu (Dyczkowski 
2000), a tym samym prowadzenie satysfakcjonujących obserwacji. Z kolei do obserwowania 
ptaków nocą (np. sów) służą lornetki noktowizyjne, które również powoli wchodzą do wypo-
sażenia polskich ornitologów.

Często turystyka ornitologiczna wiąże się także z fotografią. Osoby preferujące tę formę 
turystyki kupują obok sprzętu optycznego, który jest podstawowym ekwipunkiem, także 
aparat fotograficzny (najczęściej lustrzankę cyfrową) z obiektywami. Sprzęt ten służy do 
utrwalania obserwowanych gatunków ptaków. Niektórzy korzystają także z możliwości 
połączenia aparatu fotograficznego za pomocą specjalnego adaptera, z lunetą i wykonują 
zdjęcia tą metodą, określaną jako digiscoping. Bez względu na formę, połączenie obserwa-
cji i fotografii staje się obecnie coraz bardziej popularne, sprzyjając jednocześnie dokumen-
towaniu poszczególnych gatunków ptaków w miejscach ich występowania.

Bardziej zaawansowani obserwatorzy podejmują się także nagrywania głosów ptaków 
przy użyciu dobrej jakości dyktafonów, a także rejestracji filmowej, przy użyciu nowoczes-
nych kamer cyfrowych. Niektórzy korzystają także z odbiorników systemu nawigacji sate-
litarnej GPS w celu sprawnego przemieszczania się w terenie oraz kodowania miejsc obser-
wacji lub położenia ptasich gniazd, w celu bezproblemowego ponownego dotarcia w ten 
sam rejon (Karetta 2008).

Nie mniejsze znaczenie ma także ubiór obserwatora. Musi on być dostosowany do 
warunków atmosferycznych, ale często mieć także formę kamuflującą (Czechowski i in. 
2008). Popularna jest szczególnie odzież outdoorowa i obuwie trekkingowe z odpowied-
nimi membranami, ale w wielu przypadkach niezbędne są także gumowce, a czasami nawet 
wodery (szczególnie na obszarach wodno-błotnych). W niektórych przypadkach konieczne 
są też umiejętności budowania odpowiednich czatowni i schronów, w których można obser-
wować oraz ewentualnie fotografować lub nagrywać gatunki szczególnie płochliwe.

Zasady i miejsca obserwacji ptaków
Szacunek do przyrody i jej porządku ma odbicie w zasadach obowiązujących miłośników 

podglądania ptaków w naturze, które znalazły odzwierciedlenie w nieformalnym kodeksie etycz-
nym. Generalnie, dobro ptaków jest stawiane ponad zainteresowaniem obserwatora lub chęcią 
zrobienia efektownego zdjęcia. Wśród zasad etycznych można wymienić między innymi:

ograniczanie niepokojenia ptaków do minimum,•
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niezakłócanie spokoju ptaków przy gnieździe (niepokojone ptaki mogą porzucić lęg, 
a obecność człowieka przy gnieździe i pozostawione przez niego ślady mogą zwrócić 
uwagę drapieżników i ułatwić im zrabowanie jaj lub piskląt),
działanie w kierunku ochrony środowiska przyrodniczego, w jakim żyją ptaki,
nierozpowszechnianie informacji o miejscach gniazdowania ptaków, zwłaszcza ich 
rzadkich lub zagrożonych gatunków,
bezwzględne przestrzeganie prawa dotyczącego ochrony przyrody (Dyczkowski 2000, 
Czechowski i in. 2010).

Niestety spotykane są przypadki łamania powyższych zasad, w związku z czym należy przy 
wszelkich możliwych sposobnościach zwracać szczególną uwagę na konieczność mądrego 
korzystania z dóbr przyrody i ochrony ostoi ptasich przed nieodpowiedzialną i niekontrolo-
waną eksploracją przez niektórych birdwatcherów albo kanalizować ten ruch poprzez budowa-
nie odpowiedniej infrastruktury.

Miejscami szczególnie sprzyjającymi obserwacjom ptaków są wszelkie środowiska o zróż-
nicowanym charakterze przyrodniczym, w tym doliny rzek, jeziora, stawy, obszary wodno-
błotne, łąki, pola z zadrzewieniami śródpolnymi, lasy i ich skraje, a także tereny górskie. W nie-
których rezerwatach i parkach narodowych ustawiane są specjalne kryjówki (schrony, czatow-
nie), platformy widokowe i wieże obserwacyjne, które ułatwiają dostrzeżenie ptaków, jedno-
cześnie nie powodując ich niepokojenia. Tego typu infrastruktura jest dostępna m.in. w Pole-
skim Parku Narodowym, Biebrzańskim Parku Narodowym, Parku Narodowym Ujście Warty, 
czy na Stawach Milickich w Dolinie Baryczy.

Warto zauważyć, że w Polsce ogólna ilość gatunków ptaków stwierdzonych i wpisanych 
na listę krajowej awifauny wynosi około 450 (www.komisjafaunistyczna.pl). Karetta (2008) 
poleca do prowadzenia obserwacji ornitologicznych wiele interesujących miejsc w Polsce, 
wymieniając jednocześnie najcenniejsze lub najliczniejsze dla nich gatunki ptaków, np.: Zalew 
Szczeciński (ohar, kania ruda, bielik, wąsatka, wodniczka, ogorzałka, nurogęś, bielaczek), 
Delta Świny (gęgawa, ohar, gągoł, nurogęś, kania ruda, ostrygojad, kulik wielki, wodniczka), 
Jezioro Świdwie (bąk, gęgawa, żuraw, wąsatka), Zbiornik Jeziorsko (kormoran, czapla biała, 
krakwa, rybitwa czarna), Tatry, Gorce, Pieniny i Bieszczady (orzeł przedni, cietrzew, głuszec, 
jarząbek, puchacz, włochatka, sóweczka, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, siwer-
niak, płochacz halny, pomurnik) i wiele innych.

Podsumowanie
Z powyższej krótkiej analizy motywów, uwarunkowań i zasad uprawiania turystyki orni-

tologicznej wynika jasno, że ta forma może być atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego 
czasu, nie wymaga umiejętności, sił oraz środków przekraczających możliwości każdego czło-
wieka, a Polska posiada wiele miejsc atrakcyjnych do jej uprawiania. Duże bogactwo awifauny 
predestynuje nasz kraj do rozwoju w tym zakresie, a z pewnością sama turystyka ornitologiczna 
ma charakter przyszłościowy. Nie mniej jednak powinna się ona rozwijać zgodnie z zasadami 
ekoturystyki i pozostawać całkowicie poza nurtem turystyki o charakterze masowym, zacho-
wując pewnego rodzaju elitarność. Należy przy tym również zwrócić szczególną uwagę na 
ochronę zagrożonych gatunków ptaków oraz ich ostoi, stawiając zawsze i wszędzie na pierw-
szym miejscu dobro przyrody.
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