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Naturfoto i Sydost är ett digitalt magasin för medlemmar i Naturfotogrupp Sydost. Det
kommer ut 4 nummer per år och medlemmar kan bidra med bilder och artiklar genom att
skicka dessa till tonyeagle55@hotmail.com så hjälper jag (Tony) till med formgivning och
anpassning till magasinsformatet. Det går bra att skicka in sitt reportage som en wordfil
(eller liknande) med eller utan inklistrade bilder. För att inte reportagen ska bli för stora
(räknat i MB) så se till att förminska (och efterskärp bilderna) till max 2000 pixlar på
längdsidan innan du klistrar in dem i textfilen. Vet du inte hur man gör så skickar du bara
bilderna som de är utan att klistra in dem i dokumentet så fixar jag det. Glöm bara inte att
skriva en notis i texten var bilderna ska sitta i din textfil. OBS skicka inte berättelser och
reportage som PDF-filer.
Nästa nummer kommer i början på juni och det blir ett späckat sommarnummer med
allt från fjärilsfotografering till sträckfotografering av vadare och tärnor. Det blir även
ett reportage om olika portabla gömslen som finns på marknaden och mycket mera!

Då var det dags för andra numret av Naturfoto i Sydost, som den heter i
fortsättningen. Det blir ett späckat nummer med tips om natur och foto i
den blekingska våren! Skulle du vilja bidra med några bilder och kanske en
liten artikel i nästa nummer som kommer att vara färdig i början på juni så
maila materialet till mig med rubrik ”Artikel till NSO nr 3-19”.

Våren är här – men räkna med bakslag
Efter en tämligen beskedlig vinter (jämfört med förra årets) så hopar sig nu
vårtecknen i skog och mark. I vindskyddade söderlägen börjar blåsipporna titta
fram och i trädgårdarna har krokusarna tittat upp. Vårfåglar som strandskator,
sånglärkor och tofsvipor har sedan veckor tillbaka intagit sina häckningsrevir. Nu
är det ju inte helt riskfritt att vara först på plats innan den stora massan anländer.
En tidigt påbörjad häckning kan många gånger leda till att det s.k. aprilvädret
sätter käppar i hjulen och spolierar häckningen eller leder till att fåglarna i bästa
fall får börja om från början och lägga en ny kull. Det är inte heller bara de tidiga
fåglarna som råkar ut för detta. De senaste årens (förutom 2018) kalla och
regniga väder i maj månad har gjort att många senare flyttfåglar också haft dåliga
häckår. Hur det nu än blir med väder och bakslag så kan man inte annat än glädja
sig över de vårtecken som nu står i rad för att visa sig! Här kommer ett axplock
från de senaste 3-4 veckorna ute i markerna.

Vårsträcket av änder har redan varit i gång i flera veckor om än sporadiskt.

Isen i min ”knipsjö” Grangölen gick upp för flera veckor sedan. Redan då sjön varit isfri
bara ett par dagar var knipor och krickor på plats för att inleda vårens häckningsbestyr.
Just nu härjar kniphannarna som bäst i skogssjöarna i länet. Deras stundom våldsamma
spel är riktigt underhållande att se. Bilden är dock ej från i år.

I vindskyddade
söderlägen brukar de
första blåsipporna dyka
upp i början på mars.
Eftersom blomningen
varit förberedd sedan
långt tillbaka så kan
blommorna dyka upp
bara några dagar efter
att snön smält undan
eller vinterkylan släppt
sitt grepp.

Så fort isen släppt greppet på sjöar, dammar och andra mindre vattensamlingar brukar de
första groddjuren inte vara sena att anlända. Från sina övervintringsställen, på frostfritt
djup ibland på botten av vattendraget, anländer de för att påbörja vårens lek. Tidigt på
våren brukar man mest se åkergrodor och paddor som på bilden.

Kanadagässen brukar vara tidigt ute med att muta in sina revir. Här har ett par satsat på en
plätt precis bredvid vandringsstråket på Torhamns udde. De bytte senare plats när de
upptäckte den livliga trafiken!
Text och foto: Tony Svensson

Vad är det som prasslar bland löven?
(Om våra ödlor)
Har du någon gång promenerat på en stig eller liten skogsväg och det ideligen
prasslat till bland löven på marken? Hur du än kikade med din bästa örnblick
lyckades du inte se vad det var. Om svaret är ja, så är du garanterat inte ensam.
Med stor sannolikhet är det vårt vanligaste kräldjur, skogsödlan, som gäckat dig.
Från Spanien till Sibiriens stillahavskust
Skogsödlan är jämte huggormen det landlevande kräldjur som är mest spridd.
Från norra Spanien i söder till norra Skandinavien och från Brittiska öarna till
Sibiriens stillahavskust och norra Kina kan man hitta denna fredliga och
charmiga krabat. Här i Sverige hittar man den i skogsgläntor, trädridåer, i häckar,
kärr, mossar och längs åkerkanter. I södra delarna av landet finns den också i
klippigare terräng. Så här på våren, när de precis kommit fram från sin vintervila
som varar från hösten till mars-april i södra Sverige, så kan man hitta dem
sittande på solbelysta stenar eller vid södervända klippskrevor. Eftersom de är
växelvarma och håller samma temperatur som omgivningen är det viktigt för
dem att bli varma så fort som möjligt på dagen så att de kommer igång och kan
leta föda. Skulle man få syn på en skogsödla som försvinner ner i någon skreva
för att gömma sig är det mycket troligt att den återvänder efter en liten stund.
Skogsödlorna, på bilden här, återkom hela tiden till samma varma solbelysta
stenskravel trots att jag inte var särskilt diskret vid mitt fotograferande. Efter ett
tag fick jag komma precis så nära som jag ville.

Ödlorna återvänder gärna
till sina favoritställen.
Med lite tålamod kunde
jag komma väldigt nära
för att ta mina bilder.

Olika nyanser av brunt
Till storleken är skogsödlan ingen jätte. Från ca. decimetern till max 18 cm
brukar storleken variera. Färgen är på ovansidan väldigt varierad. Från de unga
ödlornas ibland svarta färg till hanens ibland gråbruna och honans ofta bruna går
färgskalan. Färgsättningen är dock väldigt varierad hos både hanar och honor.
Honan är ibland vackert utsmyckad med ett mörkt ryggradsband och ljusa
längslinjer samt spridda ljusa eller mörka punkter vilka också hanen har. Våra
andra två ödlearter är ganska lätta att särskilja från skogsödlan då kopparödlan
saknar ben och sandödlan är betydligt mer kontrastrikt färgad och
sandödlehanarna är gröna under våren. Som hos de andra arterna kan skogsödlan
avsiktligt tappa svansen för att förvilla en angripare. Svansen växer sedan ut igen
men till detta går det åt en massa energi så ödlorna gör inte detta i första taget.

Eftersom ödlorna är växelvarma söker de sig till varma och soliga ställen där de kan låta
sig värmas upp av vårsolen.

Föder levande ungar
De flesta andra ödlearter gräver ner sina ägg på något lagom varmt ställe och
låter där äggen utvecklas och kläckas. Skogsödlan däremot är levandefödare, dvs
ungarna kommer fram samtidigt eller omedelbart efter att äggen läggs. Äggen
utvecklas färdigt inne i honans kropp och detta är en förklaring till att den kan
leva så långt norrut som ovan polcirkeln och i permafrostområden i Sibirien.
Eftersom honan bär äggen i sin kropp hela tiden behöver hon inte hitta
äggläggningsplatser med lämplig temperatur. I de nordligaste delarna av
utbredningsområdet är somrarna dock för korta för att både äggen och ungarna
ska hinna utvecklas färdigt innan frosten åter sätter in. Honan övervintrar där

med äggen och föder inte förrän nästkommande vår. Ungarna får då hela den
korta säsongen på sig att växa till. Hos oss föds ungarna på sommaren och
ödlornas byte består av insekter och småkryp av olika slag.

Sandödlan är mer kontrastrikt tecknad än skogsödlan. På våren är den skrikigt grön. Ödlan
på bilden är fotograferad under en fotoutflykt i Hallarums naturreservat där jag även
tidigare fått fina bilder på arten.

Kopparödlan är en benlös ödla som ibland kan tas för en orm när den snabbt ringlar in i en
lövhög. På grusvägen hemma i Björkenäs ser jag ofta denna krabat solande mitt i vägen.

Fotografering av ödlor
Eftersom det inte alltid är lätt att komma jättenära dessa charmiga djur så tycker
jag själv det är bäst med en telezoom med bra närgräns eller ett macrotele 90-150
mm. Är jag på ödle- eller ormjakt brukar jag ha kameran inställd på
halvautomatiskt läge med bländarprioritet (A eller AE beroende på märke) med
bländarvärde 8-11 som utgångspunkt för att få hyfsat skärpedjup. Eftersom det
oftast är sol när man letar efter dessa djur så är det givetvis lite lägre ISO som
gäller för bästa bildkvalitet. Har jag sedan skottläge på en orädd individ brukar
jag vilja variera bilderna med både kortare och längre skärpedjup och även
försöka få till någon närbild på t.ex. huvudet. Bildstabilisering är guld värt när
man ligger på magen eller alla fyra och upphetsat försöker få till närbilden innan
djuret har fått nog.

Denna närbild på sandödla i Hallarum var extra kul eftersom jag hemma framför
datorn upptäckte 3 fästingar framför ödlans framben. Som vid all frihandsfotografering på nära håll så är bildstabilisering i objektiv eller kamerahus din bästa vän.

Text och foto: Tony Svensson

Naturfototipset
Blå timmen och vitbalans/färgtemperatur
Har ni tankar på att besöka någon av sträckfågellokal eller kanske bara rent
allmänt ge er ut och fånga våren med kameran så gör det tidigt! Timmen innan
soluppgången bjuder på härliga färger som ger lite annorlunda och läckra bilder.
Se till att ni provfotograferat innan under liknande förhållanden så att ni vet hur
er kamera reagerar på olika inställningar. Annars är risken stor att bilderna blir en
besvikelse. Även de flesta av de s.k. digitala kompaktkamerorna kan ställas in så
att de passar det tidiga ljuset. Allra bäst är att fota i raw-format. På så sätt kan du
enklare i efterhand ställa in färgtemperaturen och anpassa den till en specifik
bild. Kör du med jpg och färgtemperatur inställd i autoläget (standardinställning)
så kommer du förmodligen inte att få den där speciella blå tonen i bilderna som
blir så speciell, i alla fall inte utan efterarbete i datorn.

Så här kan bilden bli om man kör på
automatisk exponering och färgbalans.

Så här kan det bli när man ställer in alla
parametrar manuellt.

Även om du kör jpg kan du få det som du vill ha det genom att manuellt ställa in
exponering/kontrast och färgtemperatur /vitbalans i kameran. Lär dig detta
genom att kika genom manualen så tar du kontroll över stämningsbilderna!

Under den s.k. blå timmen kan du få bilder som den här. Uttorp-Sturkö, mars 2005

Samma bild men helt olika uttryck! Den första nästan lite dramatisk och ödesmättad
medan den andra ger en helt annan historia. Genom att ändra på färgtemperatur och
kontrast, i kameran eller efteråt, kan man ge en bild helt olika innebörd och känsla.

Även med JPG-bilder går det ju som bekant att justera det mesta i efterhand
hjälpligt men just vitbalans/färgtemp. kan vara lite trixigt ibland. Med rawformat blir allt sådant efterarbete i datorn enklare. Men hur man gör är en
smaksak, det viktigaste är ju att man får bilden att se ut som man vill.

Naturfototipset
Använd bländare och brännvidd kreativt
Att ta reda på hur alla inställningar på kameran fungerar kan göra fotograferingen
betydligt roligare och ge lite annorlunda bilder. I stället för att köra
helautomatiskt och lita på tekniken rekommenderar jag att du tar fram kamerans
manual och studerar vad du kan göra med just din kamera. På många av de i dag
så populära digitala kompaktkamerorna (och givetvis på alla systemkameror)
finns möjlighet att själv styra bländaröppningen (ljusinsläppet genom linsen).
Hur påverkar då bländaren och brännvidden bilden? Jo, kortfattat kan man säga
att ju mindre bländaröppning (högre bländartal) desto längre skärpedjup får du i
bilden d.v.s. att stora delar av bakgrunden och förgrunden också blir skarp. En
kort brännvidd (vidvinkelläge) gör också att man får med mer av bakgrunden
som också upplevs som skarp till skillnad från då man kör i teleläge (längre
brännvidd). På de båda bilderna av vitsipporna ser man tydligt skillnaden. Sedan
är det ju en smaksak hur man vill ha bilden, men har du lärt dig kamerans
funktioner så kan du själv välja!

Vidvinkelobjektiv och liten bländaröppning ger skärpa från förgrund till bakgrund. Dessutom har jag fotat snett
framifrån och fått en diagonal som leder
ögat in i bilden

Här är samma vitsippor fotograferade
med teleobjektiv och full bländaröppning.
Genom den låga vinkeln med sippor
framför linsen blev det extra softat.

Ett myllrande myrliv
Om myror och lite om fotografering av insekter

En myrstack kan vara lika stor under jord som ovan så det är
inte bara på ytan det myllrar av liv när solen värmer på.

Den vanliga stackmyran är en riktig kändis bland insekterna. De flesta av oss har
nog åsikter (oftast negativa) om denna strävsamma krabat och alla har vi säkert
någon gång fräsande utdelat svordomar eller tillmälen när de blivit alltför intima.
För att nyansera bilden en aning berättar vi här lite mer om dessa hårt arbetande,
och väldigt sociala, insekter.
Full fart nästan året om
Från tidig vår till sen höst är det full fart i myrstacken. Bara under den kallaste
delen av året är aktiviteten låg. När värmen kommer börjar drottningarna lägga
ägg. Dessa sköts och vaktas av arbetsmyror som flyttar äggen mellan olika rum i
stacken för att de alltid ska ha rätt temperatur. Efter att äggen kläckts så sköts
larverna och matas av särskilda ”barmskötar-arbetsmyror”. När sedan larverna
ätit tillräckligt och samlat på sig energi är det dags för nästa fas. Larverna spinner
nu in sig och blir puppor – det är dessa som ser ut som kokta risgryn och som de
flesta kallar ”myrägg”. Efter en tid öppnar sig puppan och en klen och tämligen
blek liten myra ser dagens ljus för första gången. När den har matats endast några
dagar är det dags för den att börja göra nytta för sitt samhälle.

Här har vi en arbetsmyra som är på väg till stacken med en bit av en smaskig larv.

Den stora svärmningen
Drottningarna är de enda honor som är fertila, men även arbetsmyrorna består av
bara honor, dock sterila. Drottningen föds med vingar vilket också hanarna gör.
Dessa är lite större än arbetsmyrorna, men ej lika stora som drottningen, och är
svarta till färgen. Strax före den stora svärmningen föds de flesta myrhanarna,
även kallade drönare och när det är dags för svärmningen flyger unga
drottningar, från olika myrsamhällen, ut tillsammans med miljoner myrhanar
under en och samma dag. Efter svärmningen dör hanarna eftersom de inte längre
är till nytta för myrsamhället. Den befruktade drottningen biter av sig sina vingar
och letar upp en stack eller grundar ett nytt myrsamhälle. Efter denna enda
parning kan hon sedan lägga befruktade ägg i många år!

Söta vätskor, från
bladlöss eller som här,
från ett savande träd, har
högsta prioritet. Vätskan
bärs hem till stacken i
krävan som är ett
förvaringsfack innan
själva magen.

Med sina känsliga
antenner känner
myrorna doftämnen
i luften och har
inga problem med
att hitta hem eller
känna igen en
stackmedlem.

Visste du att...
...det i varje stack finns myror som har till uppgift att sola sig för att sedan sprida värme
nere i stacken
... i en stor myrstack kan det finnas lika många myror som människor i en stor stad (runt
500 000)
...hackspettar gillar både myrlarver och puppor och gör gärna stora hål i stackarna
...myror smakar som ”sura bomber” p.g.a. av myrsyran de söndrar ut till sitt försvar.
Testa gärna!
...myror gillar blåsippsfrönas söta utskott och kan genom att bära iväg fröna sprida
tiotusentals frön varje år i närheten av sin stack
...drottningen matas hela tiden av speciella arbetsmyror

Utrustning för fotografering av myror och annat smått
När man ska fotografera mindre djur finns det flera olika tillbehör att tillgå. Det
smidigaste, men inte billigaste, är att använda ett s.k. macroobjektiv. Fördelen
med detta är att man utan att sätta på övriga tillbehör kan fokusera så nära att
man får en skalbagge att täcka hela bildrutan. I stort sett alla macroobjektiv på
marknaden är väldigt skarpa både på nära och längre håll. Det första man får
bestämma sig för är vilken brännvidd man tror passa en bäst. Ett kortare
macrotele som t.ex. Tamron 90/2,8 Gör att man kan fotografera sina myror på
lite längre håll än med ett 60/2,8 men ändå få med lika mycket i bilden. På
marknaden finns det macroobjektiv med brännvidd mellan 30-200 mm. Här
kommer en liten sammanfattning av några av tillbehören som finns.
Mellanringar och närbildslinser går utmärkt att använda i kombination med
vanliga objektiv som t.ex. en telezoom 70-300 eller ett normalobjektiv som
50/1,8 eller t.o.m. med normalzoomen.

Tillsammans med en telezoom får du med liknande närbildslinser en variabel
förstoring. Ju mer du zoomar in med objektivet desto större förstoring precis som
när du fotar utan närbildslinsen. Den stora fördelen gentemot mellanringar är att
linsen inte stjäler en massa ljus så att sökaren blir mörk samt att man inte behöver
ta av objektivet när man ska sätta på linsen (mellanringarna sätts ju mellan
kamerahus och objektiv) Om du satsar på närbildslinser av bra kvalitet (som de
ovan) så tappar du heller inte någon nämnvärd skärpa.

En annan fördel med ett längre macroobjektiv (längre brännvidd) gentemot ett
kortare är att, förutom att man kan stå på lite längre avstånd, så blir bakgrunden
också mer softad trots att man använt samma bländare. På bilderna nedanför ses
skillnaden mellan ett 90 mm och ett 150 mm macroobjektiv. Man får också
förstås väga in aspekter som vikt och hanterbarhet när man köper sitt första
macroobjektiv. Är det för tungt kanske det bara hamnar hemma där det inte gör
någon nytta!

Bilden tagen med 90 mm macro nedbländad till ca f/8. Jämför man
bilderna ser man att mer av bakgrunden kommit med och den ser
”skarpare” ut.

Här är bakgrunden mer softad. Bilden
tagen med 150 mm macro nedbländad
till ca f/8 men när jag tog bilden
backade jag några steg för att få med
lika mycket av motivet.

Vill du veta mer om macrofotografering och inspireras av extrema närbilder så
besök sidan makrofokus.se . Här finns mycket tips om både billig utrustning och
om extrem macrofotografering.

Vart ska man åka?
Alla har vi fåra favoritställen som vi besöker nu under våren. En bra källa till fina
besök för fotografering av blommor, insekter, fåglar och annat intressant är
Länsstyrelsens sidor om naturreservat och annan skyddad natur. Här får du några
länkar som leder dig till alla Blekinges naturreservat m.fl ställen. Sidorna
innehåller kartor, allmän information och bilder på besöksskyltar m.m. In och
leta runt själv så kanske du hittar fina områden nära dig som du inte visste fanns.

Länk:

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.
840e7ca163033c061f182a9/152606804374
5/Blekinge%20Utflyktsguide%2017%20M
B.pdf

Länk: https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besokoch-upptack/naturreservat.html#0

Och här kommer du till startsidan för alla naturreservat i Kalmar län:
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besok-och-upptack/naturreservat.html

Våtmarker – skyddsvärda biotoper på frammarsch
För bara 30 år sedan fick man ännu bidrag för att dika ut åkermark på fuktiga
ställen och gammal havsbotten. I dag är det delvis annorlunda då man istället
insett våtmarkers nytta för både fauna, flora och havsmiljön. Nu kan man istället
få både statliga bidrag och pengar från EU för att återupprätta gamla våtmarker
och anlägga nya. För naturfotografen, liksom för djuren, är dessa våtmarker,
stora som små, ett riktigt eldorado under våren och försommaren. Fåglar, insekter
och groddjur m.fl. kan här ses och komma relativt nära.
Kort historik
Sedan mitten av 1800-talet och lite drygt 100 år framåt var våtmarker, mossar
och sumpskog biotoper som minskade i en våldsam takt. För att effektivisera
jordbruket dränerades och dikades gammal och ny åkermark ut. Man kunde
därigenom få större och jämnare skördar vilket var välkommet i en tid då nödår
och hungersnöd var en realitet för många. Sjösänkningar, skiften och nya
invallningar kunde ytterligare öka på odlingsarealen. Senare blev även det
moderna skogsbruket en inkomst att luta sig mot här i Sverige. I takt med att allt
större ytor kalhöggs och det planterades granskog blev utdikning av skogsmark
en allt vanligare företeelse. Utdikningarna och dräneringen av vårt
jordbrukslandskap hade många positiva följder men också en hel del negativa
som man till en början inte var medveten om.

Ute vid Vambåsa hagmarkers naturreservat ligger denna fina fågelrika
våtmark. Som en buffert mellan åkermarken och havet eller som en del av
vattendrag genom jordbrukslanskap gör sådana här vatten störst nytta
samtidigt som de berikar de estetiska värdena i landskapet.

Naturens egna reningsverk
Då många vattensamlingar, mossar och småvatten som fanns i landskapet
försvann så kunde näringsrikt kväverikt vatten från skog, åker och avlopp rinna
rakt ut i havet med hjälp av den effektiva utdikningen som gjorts. Havsvikar
slammades och växte igen och den kustnära miljön förändrades dramatiskt. Utan
alla större och mindre vattensamlingar som på ett effektivt sätt kunde binda
näringsämnena till sin växtlighet så fick vi istället problem med vår havsmiljö
och en utarmning av vår fauna och flora. Problem som algblomning, förgiftning
av havsmiljön och utslagningen av det kustnära fisket hade kanske kunnat
undvikas eller minskats om vi tidigare hade insett våtmarkernas betydelse som
naturens egna reningsverk.

Strax intill E:22:an, ett stenkast från Öljersjöviken på Ramdalaslätten, ligger den här
våtmarken. Fler liknande vatten längs slättens avrinningsdiken här torde innebära ett lyft
för havsmiljön som får ta emot stora mängder kväve från det högintensiva jordbruket i
närheten.

Ny trend
Som tur är går nu istället utvecklingen åt rätt håll. Våtmarker och s.k. kvävefällor
anläggs på många håll i jordbrukslandskapet och i anslutning till kommunala

reningsverk till gagn för både havsmiljön och den vilda faunan på landbacken.
Bidrag till detta delas ut både nationellt och genom EU. Här i Blekinge har vi de
senaste decennierna sett ett antal våtmarker byggas och flera är förhoppningsvis
på gång. Kanske kan detta också motverka den negativa trenden vi sett hos allt
för många fågelarter och groddjur som faktiskt är på väg att försvinna från vårt
landskap. Frågan är bara om utvecklingen går tillräckligt fort!

Åkergrodan, som är länets vanligaste groda,
trivs i både större och mindre vatten. Här
åkergrodor i sin blåa vårdräkt de får under
leken under den tidiga våren. Vill man fotografera dessa djur är det tyst smygjakt som
gäller! Om djuren hör dig och bli skrämda
dyker de ner och gömmer sig. Då får man ha
tålamod och vänta ut dem om man ska få
någon bild

Knipan är en av många änder som
gärna häckar i anslutning till nyanlagda våtmarker. Andra fåglar som
gynnas är vadarfåglar som rödbena
och tofsvipa och småfåglar som
sävsparv och rörsångare.

Den bruna kärrhöken är en
rovfågel som häckar i
anslutning till våtmarker och
vassområden. På låg höjd kan
man se den patrullera av
vassar och åkermark. Fågeln
på bilden är en subadult fågel
som ännu inte fått sin färdiga
adulta dräkt.

Vid större våtmarker (flera hundra meter stora vatten) som Vambåsa kan det vara
svårt att komma fåglar nära. Tidiga morgnar, långa teleobjektiv och ett portabelt
gömsle är det som gäller då ifall man vill ha närbilder på fåglarna. Vid lite
mindre vatten är det ofta betydligt lättare speciellt om våtmarken ligger nära
någon stig eller väg där människor brukar passera som fåglarna vant sig vid.
Just nu i mars-april ligger det mycket födosökande dykänder (tusentals) i Tromtö
våtmark och vid vassarna utanför Ryd på Sturkö (nedanför bageriet). Det brukar
det göra varje år. Här finns fina chanser att fotografera dessa dykänder som snart
kommer att vara på flytt norrut.
Har du tips på bra våtmarker som är värda ett fotobesök så hör av dig och tipsa
andra, kanske med ett reportage till vår ”aktuellt”-sida eller här till magasinet.

Naturfototipset Ut och fotografera nordliga fåglar under våren
Under vinter och vår har vi längs Sydsveriges kuster möjlighet att fotografera
typiska norrlandsfåglar eftersom många övervintrar eller rastar på sin flytt norrut.
Område med stora strandängar brukar vara de bästa lokalerna för sådan
fotografering. Olsäng, Torhamns udde och även kustnära våtmarker och
skärgården är ställen man ska besöka om man vill se dessa fåglar utan att åka till
fjällen. Här presenteras några arter som brukar ses i sydöstra delarna av landet.

Skärsnäppan övervintrar i ytterskärgården och kan ses under vinterhalvåret.

Två arter som övervintrar längs blekingekusten är salskraken och berglärkan.

En annan vanlig övervintrare är snösparven som vissa år ses i större antal.

Under maj månad kommer
långflyttarna och rastar på
sin väg norrut. Blåhaken är
en typisk sådan fågel.

Arter som bergfink, fjällvråk och jorduggla kan ibland övervintra i landskapet men också
ses under vårsträcket på väg mot fjällvärlden. Jordugglan har tidigare häckat i Blekinge.
Text och foto: Tony Svensson

Naturfototipset
Att alltid vara beredd
Jag får en del kommentarer av bekanta som ibland undrar lite om hur man bär sig
åt för att få den där bilden på lite mindre vanliga motiv i växt- och djurvärlden.
Jag skulle vilja påstå att väldigt många djurbilder kommer till bara av den
anledningen att man har kameran till hands när man väl stöter på djuret i fråga
och att man kan sin utrustning, oavsett om det är en enklare kamera eller en
dyrare systemkamera. Ofta ges det ingen extra tid till att hålla på att ta upp
kameran ur väskan och ställa in den. Själv har jag nästan alltid kameran
”skjutfärdig” bredvid mig
när jag är ute och åker
någonstans.
Bilden här på den ovanliga aspfjärilen är ett bra
exempel på vad jag menar. För 14 år sedan när
jag var på väg upp till
Dragda, norr om Ramdala,
för att hälsa på föräldrarna
låg kameran som vanligt
bredvid. När jag körde in
på den lilla grusvägen såg
jag i ögonvrån något som
flög upp från vägkanten.
Jag stannade genast bilen och kunde konstatera att det var precis det som jag
hoppades på. En aspfjäril hade suttit i en urtorkad vattenpuss och ”druckit” i det
fuktiga gruset. Efter att jag fått ett par exponeringar på den, sittande på marken,
tog den till vingarna och flög bort mot några träd. Just innan den skulle flyga upp
mot trädkronorna, som aspfjärilar gärna gör, satte den sig några sekunder i
ögonhöjd med mig och jag kunde få denna bild. Detta var en av två gånger på
hela sommaren det året som jag såg arten och som tur var så låg kameran
skjutklar och färdiginställd bredvid mig! Mycket mer om fjärilar och fjärilsfoto
kommer i nästa nummer.
Text och Foto: Tony Svensson

Tubtipset
Under denna rubriken kommer det att bli tips på sevärda videokanaler på
nätet.

Först ut är dansken Morten Hilmer som är en väldigt genuin wildlifefotograf.
Han har gjort videor om allt från klassiskt vildmarksliv till djurfotografering på
ensliga platser. Hans videos är väldigt skickligt gjorda och man kan sitta och
njuta en halvtimme ibland utan att det sägs ett enda ord. När Morten berättar är
han väldigt entusiasmerande och närvarande. Enligt mitt tycke den bästa kanalen
för djurfotografi i det vilda.
Länk: https://www.youtube.com/user/MortenHilmer/videos?disable_polymer=1

En svensk naturfotograf som fotograferar allt från landskap till djur. Tyvärr finns
det inte så många bra svenska naturfotokanaler på nätet, men denna är ofta
sevärd med mycket tips. Niklas leder också många fotoresor genom sitt företag
Fröstad Naturfoto som håller bra priser jämfört med alla övriga arrangörer.
Länk:
https://www.youtube.com/channel/UCcj1s4Wu0O5dWRqa6w_H_wg/videos?dis
able_polymer=1

Är du intresserad av naturfoto och vill träffa likasinnade och utveckla
ditt naturfotograferande så kanske Naturfotogrupp Sydost är något för
dig. Som medlem kan du följa med på fotoutflykter (vi anordnar mellan
5 -10 st. om året). Den digitala medlemstidningen Naturfoto i sydost
kommer att skickas till dig 4 gånger per år och på hemsidan
www.naturfotosydost.se kan du bidra med bilder och texter. Vi är
aktiva i landets sydostligaste hörn med bas i Karlskrona, Ronneby och
Torsås kommun.

