Di mana Mendapatkan Burung Cantik

Anda barangkali mau ketahui di mana mendapati Burung Cantik buat Memperhatikan
Burung. Pendek kata, Anda mesti pergi mempelajari burung, serta mendapati spesies apa
yang Anda meminati. Tambah lebih bijak untuk berkunjung Taman Nasional di tempat atau
Museum Peristiwa Alam Amerika, yang simpan banyak data mengenai birding. Beberapa
tempat ini bisa didatangi waktu musim apapun.
Di mana mendapati Burung Cantik untuk Mengawasi Burung mulai dengan Anda mengerti

apa yang ingin Anda tonton serta bagaimana ke arah ke situ. Apa ini musim migrasi? Apa itu
musim semi atau musim tiada? Bagaimana dengan musim dingin? Tempat terpilih buat
mendapatkan segalanya yakni dengan berencana di depan, serta menunjuk arah yang benar
dengan mendatangi beberapa tempat rekreasi lokal.
Satu diantaranya metode paling simpel untuk jawab pertanyaan, "Di mana mendapati
Burung Cantik buat Memperhatikan Burung?" yaitu datang tempat penilaian burung lokal.
Beberapa orang pergi ke arah tempat yang serupa tiap tahun, menghendaki spesies burung
yang serupa untuk bertandang. Tetapi sebenarnya, burung condong melakukan migrasi tiaptiap tahun, serta tempat lokal besar kemungkinan punyai spesies yang Anda mengharapkan.
Tetapi, apabila Anda mau menjajaki seluruhnya kota, Anda mesti ambil pendekatan tak
langsung, dan memulai dari tengah.
daftar burung cantik burung lokal, Anda butuh kumpulkan data perihal burung yang pengin
Anda tonton. Diluar itu, Anda mesti mendata spesiesnya. Sesudah itu, cari info
komunitasnya. Ini begitu penting, karena burung yang beda mempunyai kepentingan yang
tidak sama dalam soal type komunitas yang mereka gemari. Ini memungkinkan Anda buat
memutus makanan apa yang bisa Anda membawa, dan di mana habiskan waktu Anda
sembari mencermati burung itu.
Sehabis Anda mengenali komunitas dan spesies yang mau Anda saksikan, Anda bisa
menunjuk posisi buat memarkir diri serta mulai memonitor burung. Apabila Anda tak
menggemari potensial berkendara waktu beberapa waktu, Anda bisa memanfaatkan peta
penilaian burung, yang bakal memberitahu Anda tempat terbaik buat disinggahi. Anda bisa
mendapatinya lewat cara online, atau di toko buku lokal Anda. Apabila Anda miliki cukup
waktu, Anda harus berkunjung sejumlah tempat hingga Anda bisa mengenal apa yang
dijajakan semasing tempat itu.
Ada cara-cara untuk mengoptimalkan perjalanan memperhatikan burung Anda. Salah
satunya metodenya yakni dengan bergabung bersama rekan atau penyuka burung yang lain
dan memiliki rencana tour. Apabila Anda tak miliki cukup waktu kosong, Anda harus
perhitungkan untuk sewa pesawat, yang memungkinkannya Anda memandang di atas.
Apabila Anda pergi sendiri, pertama kali Anda harus belajar terkait wilayah di tempat, cuaca,
serta peristiwa apapun yang memikat buat Anda.
Inspirasi lain yakni cari pemandu lokal. Meskipun banyak pemandu memakai cost per
lawatan, barangkali sebaiknya bayar untuk satu tour berpemandu, terutama jika Anda kenal
Anda cuman mau ke satu tempat spesifik. Seorang pemandu dapat menolong mendapati
waktu terpilih buat lihat spesies yang beda. Mungkin saja bayar buat berkata dengan
penjaga taman, yang bisa memberitahu Anda mengenai tempat yang mana terunggul buat
didatangi. Seusai Anda mendapatkan pemandu lokal Anda, mohon daftar daerah yang ia
mengetahui paling bagus untuk lihat burung yang lain.
Ini cuma sejumlah buah pikiran terkait di mana mendapati burung yang elok. Ada banyak

kembali sejumlah tempat memikat untuk disinggahi apabila Anda cari dalam tempat yang
akurat. Juga, demikian Anda mulai memperhatikan burung, itu akan bikin suka. Lekas Anda
dapat menanyakan di mana Anda ada sejauh hidup Anda!
Apabila Anda ingin mencermati burung lebih menjadi membahagiakan, kenapa tak
membawa kawan atau bagian keluarga. Mereka tidak sekedar makin lebih simpel selalu
untuk konsentrasi di saat Anda ada di dalam dekatnya, akan tetapi rekan Anda akan juga
belajar bagaimana menganalisis pelbagai spesies burung. Tidak lama, Anda bakal pelajari
semuanya yang penting Anda kenali terkait memperhatikan burung. Plus, ini ialah langkah
yang baik buat kumpul bersama buat tamasya atau makan siang.
Sudah pasti, bila Anda tidak mengerti di mana mendapati tempat lokal dengan spesies
burung di dekatnya, gak boleh risau. Ada beberapa sumber daya yang ada buat Anda.
Kontak cabang Audubon Society lokal Anda untuk mengenali program club burung apa yang
berafiliasi sama mereka. Banyak club burung dapat melangsungkan acara birding mingguan
yang bisa Anda turuti.
Anda dapat pula mengecek dengan koran atau stasiun radio lokal Anda. Peluang bakal ada
daftar tempat lokal yang menurut banyak birders lain keelokannya dapat disaksikan. Kalau
tidak, kenapa tidak buka search engine pujaan Anda dan cari 'tempat birding' atau 'bely
birding spot'. Biarpun pelacakan bisa kembalikan beberapa ratus hasil, kemungkinan Anda
dapat mendapatkan beberapa tempat lokal yang bisa Anda datangi buat nikmati kecantikan
burung.

