
L’òptica i demés complements de 

l’ornitologia moderna... 



Prismàtics 



Roda d’ajustament a 

les diferències 

oculars unipersonals 

Roda 

d’enfocar 

Tractament químic de les lents 

Protectors oculars 



La numeració dels prismàtics (8x30, 10x42, 12x50...) fa referència al 

gruix de la lent (els augments) i la grossària de l’òptica d’entrada de llum (la 

lluminositat). 

8x30: 8 augments i 30 mm d’amplària de lent. 

Si dividim aquestes xifres (llum/augments) una bona òptica ha de ser igual o 

superar la ràtio de 3’5. 

30:8 = 3’75     42:10 = 4’2     50:12 = 4’16 

Els 10x30  (30:10 = 3) no tindran una bona lluminositat en condicions de núvols, 

capvespre... 

 

 

 

8 augments 

30 mm  

d’ample 



El pes: Normalment, com més augments i lluminositat els prismàtics pesen més. 

No és gens rar que estiguin entre els 600 i 700 grs.  

 

Seria com anar amb dues llaunes de begudes penjades al coll durant tota la sortida.  

 

 

 

 



La nitidesa: Com més augments i lluminositat, més qualitat de visió i de detalls, 

i més amplària de camp tindrem. 

 

 

 

 

10 x 

8 x 



La comoditat: passejar-se amb 650-750 grs penjats del coll pot ser una mica 

molest al cap d’unes hores. El sostenidor d’òptiques és econòmic, còmode i evita 

balancejos dels prismàtics quan ens acotem.  

 

 

 



La relació qualitat/preu: Taula orientativa i comparativa. En negreta els 

que em semblen més interessants 

MARCA AUGMENTS PES EUROS  FARCIMENT ESTANC INTERIOR 

NIKON sporter 8x42 670 198 NITRÒGEN 

MINOX bv 8x42 780 199 NITRÒGEN 

VORTEX diamond b 8x42 714 202 ARGÓ 

VORTEX diamond b 10x42 700 211,5 ARGÓ 

OPTICRON discovery  10x42 682 216 NITRÒGEN 

BUSHNELL excursion  8x36 581 229 - 

PENTAX DCFCS 10x42 660 382 NITRÒGEN 

NIKON monarch DCF 10x42 600 400 NITRÒGEN 

OLYMPUS exwp I 10x42 660 486 NITRÒGEN 

MINOX bl 8x44 636 495 NITRÒGEN 

MINOX bl 10x44 740 540 NITRÒGEN 

BUSHNELL elite E2 10x42 740 660 NITRÒGEN 

Leica, Zeiss, Swarovski 1000 - 2000 



La relació qualitat/preu: l 

 

Les cases Nikon, Vortex, Opticrón, Minox, Pentax, Bushnell, Olympus... tenen bones 

òptiques amb una puresa de cristall propera al 95-96%  

Les Leica, Zeiss, Swarovski poden arribar als 97-98%  

Aquesta diferència es nota en la nitidesa de la visió... i en el preu. 



La relació qualitat/preu: Cosa exactament igual passa amb el confort, la 

solidesa, l’ergonomia, els materials i les prestacions. 

Talment com entre diferents marques de vehicles amb preus diferents: són semblants, 

però són diferents 

 

 



Atenció: l’ull és un òrgan d’alt consum energètic. Per aquest 

motiu, necessitarem una postura descansada, no forçant el coll, 

amb els prismàtics rectes... i agafats amb les dues mans 

 

 



Guíes 

d’identificació aus 



Recomano: 

Tapes dures i mida pràctica 

Dibuixos millor que fotografies. Tenen més 

concreció i detall  

El text, els mapes de distribució i els 

dibuixos haurien d’estar a la mateixa plana 

visual 

Millor si són d’aus d’Europa o del paleàrtic 

(àrees geogràfiques grans)  

Atenció a les edicions actualitzades...!!! 



Podem trobar infinitat de libres i guies de 

temes específics... 



Gavina Larus michaellis 

1983 - 1994 

2003 - 2007 

Els atles de 

distribució ens donen 

dades d’abundància i 

temporalitat 



Revistes de divulgació ornitològica i 

naturalística... 

CDs de cants i sons... 



Anuaris ornitològics... 



Recomano: 

De mida manejable 

Llapis. Millor que bolígraf 

Anotarem sempre el dia, el lloc, l’hora 

i les dades climatològiques. 

Apuntarem les observacions 

destacades, farem descripcions, 

comentaris, dibuixos... 

Llibreta de camp 





20-60 x 80 = 4 - 1’3. En aquest cas ens mancarà llum al mirar amb els  60 augments 

Com els prismàtics, els trobarem “rectes”, de “colze”, de “zeta”... Amb òptica canviable... 

RECOMANO de colze a les persones altes i rectes a les d’estatura normal i amb zoom òptic. 

 

La ràtio de lluminositat és com en els prismàtics i cal fer la divisió del màxim i mínim 

Telescopi 

(ràtio acceptable 3’5 <) 



Els telescopis han d’anar necessàriament amb un trípode i una ròtula. Millor si també tenim 

una funda i un protector...  

Que fan que tot plegat sigui una despesa econòmica considerabl.e 



Telescopi  

 

Augments 

i funda 

pes preu Trípode i 

ròtula 

pes Funda preu 

Nikon 

Spotting 82 

20-60x 

si 

1400 729 Manfrotto 

728B 

R. 390 RC 

1750 no 195 

Kowa TSN 

771 

20-60x 

si 

1850 1290 Manfrotto 190 

V 

R. 700 RC2 

2420 si 265 

Zeiss 

Diascope 

65 

15-45x 

si 

1430 1525 Manfrotto 190 

XB 

R. 701 RC2 

 

2600 si 300 

Swarovski 

ATM 65 

20-60x 

funda no, 

motxilla si 

1280 2175 Manfrotto 190 

XV 

R. 701 RC2 

 

2600 si 320 

Leica APO 

65 mm 

20-60x 

si 

 

1100 2550 Gitzo G1931 

R G2180 

1770 si 549 

Orientació del preu de telescopis, trípodes i complements. 

De 900 a 3500 €... 



També podem fer fotografia digiscoping 

però necessitarem més complements… 



Hi ha elements d’ajuda molt 

interessants com la ròtula per a 

prismàtics, ròtula per posar al vidre del 

cotxe i el monopeu. 



Visors nocturns d’infrarojos, fotografia estàtica... 



Prismàtics amb visió nocturna, amb brúixola 

incorporada, amb màquina de fotografiar incorporada... 



Neteja i esments...!! 



Estar a la natura implica que agents meteorològics com el vent, l’humitat ambiental o la 

pluja, i agents físics com la pols i la sal puguin afectar (i molt)  la nostra òptica. 



Si la nostra òptica no és estanca ens pot entrar pols i humitat, que provocarà l'aparició de fongs 

com a taques verdes als vidres de l’interior.  

També cal anar amb esment amb la pols i la sal acumulada als vidres, que pot ratllar-los. 

 Recomano netejar-los amb un pinzell, un bufador i les tovalloletes de fer ulleres netes.  

Llavors cal guardar l’òptica en les fundes originals, que la protegiran dels cops al transporta-la. 



Altres:  

Roba: lleugera, còmoda i, si és necessari, d’abric. 

Motxilla o senalla: còmoda i de capacitat suficient. 

Sabates: còmodes i fàcils de netejar. Millor si són impermeables. 

Aliments: entrepà, galetes, aigua, fruita...  

Personalment, penso que la roba no necessàriament ha de de ser críptica.  



Prismàtics: 700 grs 

Telescopi: 1500 grs 

Trípode:   2000 grs 

Guia:          800 grs 

                 ........................ 

                   5 Kg...!    Sense la motxilla i el seu contingut          

 

 

Recordeu: el pes és important  

a l’hora de planificar una sortida:  



Anar a observar... 

Podem acostar-nos a la natura 



O fer que venguin a la nostra 

vora... 



Xarxa d’ajudes... 
http://www... 



*PÀGINES WEB METEOROLÒGIQUES 

meteoclimatic 

infomet 

Aemet 

windguru 



*ASSOCIACIONS ORNITOLÒGIQUES 

Sociedad Española de Ornitologia 

Institut Català d’Ornitologia:  

Birdlife International:  

GOB: 

SOM: 

GEN: 

 

 



             En cas de trobar verí o animals enverinats No toqueu res,  

aviseu al SEPRONA o als AMA i seguiu les seves indicacions... 


