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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 september och det blir ett höstnummer med allt från 

rovfågelfotografering till trädgårdstips och vinterförberedelser. Något litet 

bildreportage från sommarens kvällar på Udda Änne blir det också. Bilder önskas från 

närvarande medlemmar. 

 

mailto:tonyeagle55@hotmail.com


Snart dags att ta sticklingar! 

I vårnumret utlovades del 2 på min trädgårdsguide för den fjärilsanpassade 

trädgården. Tyvär får ni vänta till höstnumret (September är en utmärkt 

planteringsmånad!). Jag behöver komplettera bildmaterialet nu i sommar för att 

det ska bli bra. Här kommer dock några bilder på några av sticklingarna som jag 

själv planterade ut på friland i september förra året. Blomning väntas senare i 

sommar. 

Här har vi lite av förra årets sticklingskörd. Sticklingarna togs i slutet av juni och 

planterades direkt i småkrukor. Utplantering på friland i september. Här syns 

salvia och den största av de tio fjärilsbuskarna som jag planterade ut (den i mitten 

som nu är ca 40 cm hög). Till höger rosenstav som jag förökar genom delning av 

rotknölarna som nästan kan växa ihop på äldre plantor. Dessa går utmärkt att 

gräva upp och dela i september månad för blomning året efter. 

 
 

Här har vi röda 

vinbär, krusbär och 

rosenrips som jag 

förökar på samma 

sätt genom att sätta 

sticklingar direkt i 

småkrukor i slutet av 

juni och sedan 

plantera ut i 

september. 



 

Ibland planterar jag i större krukor och spänner också. Till vänster basilika Magic 

mountain som är en fantastisk sort som växer sig jättelik (kan bli upp till en 

nästan kubikmeter stor buske på en säsong). Eftersom den inte är vinterhärdig tar 

jag sticklingar som jag övervintrar inomhus och klipper ner lite efter hand så de 

inte blir för rangliga. Magic mountain ger också en väldigt riklig blomning under 

juli-september som uppskattas av humlor, fjärilar och blomflugor. Till höger ses 

rödbrokig salvia som ännu inte växt sig så stor pga nattkylan i maj månad. 

 

I höstnumret kommer guiden med bilder på många av de arter jag planterat för 

fjärils- och insektsfaunan i min trädgård. Det blir också tips på hur man 

övervintrar och förökar dem. 

 

Text och foto: Tony Svensson 

 

 



Nytt trädgårdsfotokryss! 

Som en del av er kanske vet så fotograferar jag gärna i trädgården. Då blir det 

framför allt fjärilar och andra insekter som just på den egna tomten får ett extra 

högt värde. För att det verkligen ska räknas krävs också att det blir en bild som 

jag är nöjd med, oavsett om det är en ren artbild eller en mer kjonstnärligt lagd 

bild. Förra veckan (idag är det 4 juni) fick jag äntligen chansen på en 

samarbetsvillig smultronvisslare. Faktiskt första gången jag fotograferar den 

arten till på köpet. Här är krabaten! 

 

 

Som tur var hade jag inte klippt gräsmattan på ett tag! Att ha lite ”ogräs” i form 

av tusensköna, mandelblom och smörblomma har mer än en gång visat sig vara 

en fin strategi för roliga besök i trädgården. Att det är en dagfjäril, och inte en av 

dessa otaliga mätare, spinnare eller fly, kan ni bl.a. se på att den har klubbor på 

antennerna. 

Nu väntar jag bara på första makaonfjärilsbilden i den egna trädgården. Har 

foatat förrut i min syren men den bilden blev allt annat än vacker så den har 

hamnat i den röda papperskorgen. 

Bilden fotad med 300/4 med en närgräns på strax över metern – Perfekt för 

skygga fjärilar! 



 

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. 

 

 

 


