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Ptiči, kako sem začel 
 
Par let nazaj me je kolega povabil, da grem z njim v Italijo pogledat kako živijo 
ptiči. On se s tem ukvarja že dlje časa in sem z veseljem šel zraven. Naslednji 
teden sem že kupoval novo opremo, ki je namenjena bolj temu kot popotništvu. 
In tako sem padel not. 
 
Razen foto opreme je bilo potrebno prebrati kar nekaj literature o pticah, saj 
ima vsaka ptica svoje navade in specifike. Ene čakaš zjutraj, druge popoldan, 
tretje ob vodi, četrte pa v gozdu. V teh par letih, ko jih obiskujem in 
fotografiram, sem seveda velikokrat ostal brez "ulova" in se s prazno kartico 
vrnil domov. Najbolje je biti v kakšni opazovalnici ali zamaskiran čakati in čakati. 
Prica sama pride (če pride), in je ne zalezuješ. Od približno 500 do 1000 
fotografij iz enega fotografiranja in ostane kakšnih 100-200. 
 



Spoznal sem  veliko prijateljev s katerimi si izmenjujemo informacije o tem, kje 
so kakšni ptiči, kdaj je kdo kaj videl.... Sem tudi član DOPPS-a in tudi tu se najde 
marsikdo, ki mi pomaga. Večkrat doma listam atlas ptic in iščem po internetu, 
da vidim "kakšen je to ptič za vraga". Ob objavah ali razstavah vedno fotografijo 
označim z domačim in latinskim imenom.  
 
V zadnjem letu se čutim močno prikrajšanega, ker iz Ljubljanske regije ne 
morem nikamor.  Po navadi obiskujem nekaj lokacij v Italiji, in vsem dobro znane 
lokacije po Sloveniji. 
 
Najljubši  ptič mi je vodomec (Alcedo atthis) 
 
Oprema: fotoaparata Nikon D750 in D500, objektivi Nikon 70-300, Nikon 200-
500 in Sigma 60-600. Skoraj obvezno stojalo in gimbal ter maskirna obleka 
(zimska ali poletna). 
 
 

 
 
  



Marjan Gresl 

Otroštvo sem preživel v Zagrebu. Po končani srednji šoli sem prišel na študij v Ljubljano in tu 
sem ostal. 

S fotografskim aparatom sem se srečal že v osnovni in srednji šoli. Po daljšem premoru sem 
spet prijel za fotoaparat. Tehnologija se je spremenila, ampak je nekaj znanja vseeno ostalo 
od prej. 

Sem član: DOPPS-a, Prirodoslovnega društva Slovenije, Društva popotnih fotografov, Foto 
kluba Ljubljana ter Digitalnega foto kluba iz Celja. 

Samostojne razstave: 
• Čopomana »Porajina« 
• Zagreb Dom za starije »Pokrajina« 
• Čopomana »Ptiči«  

 
Skupinske razstave: 

• Gimnazija Vič, razstava »Konji«  
• BTC »valentinovo »  
• Trgovina Transporter »Valentinovo«  
• Knjižnica Vič, »Zelena Ljubljana«  
• Slovensko ministrstvo New York DPF 
• Galerija in kafe bar Art  , »Akt » 
• Dom starejših občanov Črnuče  , »Starostniki » 
• Daktari »Starostniki« 
• Celjski foto klubi Teharje 2019 in 2020 DK 
• Center Noordung  DK 
• Avanturistika DPF  
• Škofja Loka DPF 
• Gozdarski inštitut »gozd«DPF 

 

 


