Fotoutflykter 2019
För anmälan och info om tider och samlingsplats ring eller
maila. (0455-52515, tonyeagle55@hotmail.com).
Ta gärna med fika/matsäck om det är en längre
sammankomst.
Viss utrustning finns att låna men hör av dig innan om det
är något du saknar så kanske jag eller någon annan har att
låna ut som passar din kamera.
Vid närbildsfoto/nattfoto fungerar de inbyggda blixtarna
förvånansvärt bra, speciellt om man har någon form av
diffusor att sätta på. (Jag kommer att visa exempel på
detta)

10/2 Fotografering av vinterfåglar vid matning
Vi besöker någon/några av mina matningar och fotograferar
småfåglar på nära håll. Har vi tur får vi också se några
överflygande rovfåglar. Arter som brukar ses är bl.a. svartmes,
tofsmes, större hackspett, nötskrika och ibland talltita.

23/2 Örnar och änder
Om vintern visar sig från sin bästa sida kommer vi att
fotograferar skrakar, dykänder av olika sorter och havsörn i det
blekingska vinterlandskapet.

7/4 Vårsträck längs kusten
Under mars-april passerar hundratusentals änder, gäss och
tidiga vadarfåglar som skärfläcka och strandskata på närhåll
längs vår kust. Vi besöker någon av de bästa fotolokalerna för
att komma så nära huvuddelen av sträcket som möjligt. Vi
kommer att vara på plats vid sextiden på morgonen och hålla på
fram till 10-11.

12/5 Nyutslagen lövskog och grod- och kräldjur.
Besök vid någon/några lokaler där vi kan fotografera både lite
intressanta smådjur och dess omgivningar.

15/6 Nattfjärilar och andra småkryp
Genom att locka med starkt ljus och/eller mat kan man få
möjlighet att fotografera saker som man nästan aldrig annars
ser. Vi börjar vid 22-tiden med att sätta upp ljusprylarna och
apterar vårt smörgåsbord för insekterna i närheten. Vi beräknar
hålla på till ca. 02.00.

14/7 Dagfjärilar och sommarsträck
Denna gången gör vi en kombo. Först är det dagfjärilar som
gäller och sedan drar vi oss ut mot det yttersta havsbandet för
att se om det magnifika sommarsträcket av vadare och tärnor
har kommit igång. Vi hoppas på svaga till måttliga vindar från
sv-v. Start vid 15.00 och om sträcket har kommit igång håller vi
på till 20.30.

21/9 Strandängar och rovfågelsträck
Under september är livet på strandängarna extra fotogeniskt.
Betande djur med ungar och rastande flyttfåglar från norr
samtidigt som det passerar rovfåglar på sin väg mot söder och
sydväst. Start vid 07.30 och vi håller på till ca 13.00.

20/10 Höstfärger och höstskog
Dags att föreviga den blekingska hösten på någon vacker lokal
här i östra Blekinge. Vi håller på mellan 10-14.

