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Omslagsbilden är från en av mina resor på 1980-talet till natureldoradot Spanien. 

Bilden med grabbarna sittande på tornmuren, ett par hundra meter över dalen, 

blev precis så bra som jag hade hoppats. Har du själv gamla analoga bilder som 

du vill publicera så läs mer på sid. 29. 

 

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 2500 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 plus optimering av 

bilderna. 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 blandat innehåll. 

Bilder och texter önskas från medlemmarna. 

mailto:tonyeagle55@hotmail.com


Rapport från Eriksberg 

Örjan Rubin var en sväng vid Eriksberg 29 maj och skickade oss lite bilder från 

besöket. Örjan berättar: ”Trots att det är en viltpark, kändes det bitvis som om 

djuren hade sitt skygga beteende kvar från det vilda. Trots vandring och rundtur 

med bil uteblev Visent, Europas svar på bison. En härlig dag, hem kom jag med 

några bilder och tre fästingar!” 

Här kommer lite bilder från besöket: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Safari på djurens villkor 

Eriksberg är ett ca 925 hektar stort 

inhägnat naturreservat i Blekinge skärgård. 

Här vandrar vilda visenter, kron- och 

dovvilt, davidshjortar, vildsvin och 

mufflon fritt omkring tillsammans. Under 

sommaren finns det möjlighet att köra en 

safaritur med egen bil och se djuren i vårt 

unika kustlandskap med lummiga 

ädellövskogar. Safarituren, som är cirka tio 

kilometer lång, körs antingen med egen bil 

eller som förbokad tur med någon av våra 

kunniga guider. På Eriksberg finns även ett 

rikt fågelliv samt ett av världens största 

bestånd av den fridlysta röda näckrosen. 

Om du har tur får du se havsörnen! 

Ö P P E T T I D E R  I  S A F A R I P A R K E N  

2 0 2 1  

27 mars–31 maj 12.00–16.00 

1 juni–29 augusti 12.00–18.00 

(Hämtat från eriksberg.se där du kan läsa mer om 

stället) 



Öppet hus på Udda Änne 

I juli månad kommer jag att ha ”öppet hus” varje onsdag kl. 17.30-20.30. Det blir 

förmodligen både fotografer, skådare och ett och annat kreatur som kommer att 

hitta dit. Udda Änne är udden söder om fågelstationen och varje sommar passerar 

vadare, tärnor och änder både från häckplatserna i Östersjön och uppifrån den 

ryska tundran på sin väg mot syd och sydväst. Här kommer några bilder från 

gångna sommarbesök på Udda Änne. 

Svärtor passerar på nära håll. 

 
En ung skräntärna 



En sommar utan kustlabb är ingen sommar 

 

En pilgrimsfalk med siktet inställt på starflockarna på udden. 

 

 

 



Rastande kärrsnäppa 

 

Tornseglarna passerar ibland på låg höjd.  

 

 



Förra sommaren bjöd på sträckrekord av rödbena och häger. 

 

Har man tur blir det lite ostadigt väder med chans på strandskata i regnbåge. 

 

Text och foto: Tony Svensson 

 



Konstiga gropar med små rovdjur 

Om ni varit och gått i ett område med sanddyner så har ni kanske sett att det 

överallt finns små gropar i sanden. Ibland kan man på vissa ställen hitta 

hundratals sådana inom samma område. Dessa är det lilla myrlejonets verk och 

groparna är inget annat än livsfarliga dödsfällor ämnat för myror och andra 

smådjur. Längst ner i gropen, helt eller delvis täckt av sand, ligger myrlejonet 

och väntar på att något litet kryp ska komma och passera över, eller ofrivilligt 

glida ner till, mitten av gropen. Ibland kan myrlejonet också skvätta sand över 

offret så att det lättare glider ner längs den branta sluttningen. Med sina långa 

överkäkar fångar den sedan blixtsnabbt sitt byte! 

Myrlejonets fångstgrop som är ca. en decimeter i diameter. 

 

larv av myrlejonslända 

Det lilla myrlejonet (en knapp centimeter lång) är i själva verket en larv, som likt 

fjärilar och flugor, senare ska genomgå en s.k. fullständig förvandling. Efter 

förpuppningen kommer det skräckinjagande myrlejonet att vara en 

myrlejonslända, inte helt olik en vanlig trollslända, med ett vingspann på 50-70 



mm. Hos oss finns det två arter myrlejonsländor varav den vanliga trivs i öppen 

sandig mark, gärna nära havet. Bilderna är fotograferade vid sanddynerna i 

Sibbaboda 7 km norr om Torhamn i östra Blekinge. 

I botten på gropen brukar myrlejonet ligga gömd med ett tunt lager av sand på 

sig. Här har jag pillat upp den lite för bildens skull. 

 

Full rulle i barnkammaren 

Just nu är det full rulle i naturens barnkammare. Från buskar och snår hörs 

fågelungar av olika arter sitta och tigga mat eller föräldrar som varnar. Ibland kan 

man också hitta fågelungar som sitter helt öppet och verkar övergivna av 

föräldrarna, vilket oftast inte är fallet. En gång hittade jag två fågelungar som satt 

helt öppet i kanten på grusvägen hemmavid. Förmodligen hade de krupit ur boet 

som blivit lite farligt placerat intill en stenmur vid skogsvägen. Efter en snabb 

fotografering av den ena ungen la jag tillbaka dem intill stenmuren vid ett 

ormbunksbuskage. När man hittar fågelungar på detta viset så finns föräldrarna 

ofta i närheten och det bästa är att låta ungarna vara eller sätta in dem i något 

buskage intill ifall de annars skulle kunna bli påkörda eller uppätna av huskatten. 



Hittar man dem under något träd kan man se efter om man ser boet och lägga 

dem där, men många tättingar bygger sina bon på marken eller mycket lågt i 

något buskage. Det är heller ingen fara med att röra ungarna med händerna 

eftersom föräldrarna inte reagerar på lukter på samma sätt som vissa däggdjur 

kan göra. 

 Den här lilla, ännu inte flygga, ungen hittades i vägkanten och placerades 

därefter i någorlunda säkerhet från bilar. 

 

Gäckande flygfän och bitska myggor 

Det är inte alltid särskilt angenämt att vara populär! I alla fall inte om det är hos 

myggen som man står högt i kurs. Men om det nu blir ett ”myggår” är det väl 

bara att vänja sig och ägna en tanke åt norrlänningarna som förmodligen skulle 

skratta åt vår ringa förekomst av dessa plågoandar. Men man kanske skulle satsa 

på en sådan där elektrisk tingest som enligt reklamen lockar till sig myggorna 

och gör processen kort med dem. Detta för inomhusbruk förstås, för det börjar bli 



lite drygt att, varje kväll innan läggdags, behöva gå på myggjakt och terminera 

alla sluga blodjägare som gömt sig för att invänta tillfället då mörkret lagt sig. 

Jag var föresten på fjärilsjakt häromdagen längs en liten skogsväg där jag förut 

haft tur med en del rara arter. Tyvärr bar jag i mitt övermod shorts och t-shirt! 

När jag äntligen efter mycket sökande och en hel del viftande efter närgångna 

myggor fick närkontakt med några lämpliga fotoobjekt så satte de in stöten. Som 

på en given signal (när jag stannade och höjde kameran till ögat) så kom anfallet! 

Likt kamikazepiloter anföll de från alla vinklar och det var bara att kapitulera och 

svansa hem igen, viftande och svärande. Nästa gång blir det långbyxor, jacka och 

en arsenal av myggmedel av starkare sort som gäller! Visste ni föresten att det i 

Sverige finns över fyrtio arter av stickmyggor och att hanarna är betydligt 

trevligare än honorna! De suger nämligen nektar med sin sugsnabel och inte blod 

som honorna. 

 
Hos stickmyggorna är det bara honorna som suger blod. 

Text och foto: Tony Svensson 



Besök vid Knuthöjdsmossen 

 

Det är nog nästan 10 år sedan jag första gången hörde talas om Knuthöjdsmossen 

som ligger alldeles utanför Hällefors i Västmanland. Tänkte åtskilliga gånger när 

jag bodde i Värmland att dit måste jag åka, men av olika anledningar blev det 

aldrig av. Men nu när jag flyttat ner till Blekinge och fick nästan 50 mil till 

Hällefors var det dags att göra slag i saken. Vi bokade in 4 nätter på Skogsbrynet 

B&B, Bredsjö Nya Herrgård första veckan i juni.                                    

Knuthöjdsmossen är väl framför allt känd för att vara en populär häckningsplats 

för smålom men det finns mycket mer än så. Landskapet präglas av 100-tals små 

gölar där fågellivet frodas. Storspov, ljungpipare, gräsand, knipa, skogssnäppa 

och enkelbeckasin är några arter som trivs i området. Under vår och sommar får 

man endast röra sig på de spångade lederna för att inte störa under 

häckningsperioden. Denna ”begränsning” är inget man tänker på då de flesta 

fåglarna är ganska oskygga och lederna mestadels går nära gölarna. Vid ett 

tillfälle när vi satt på spången och njöt av morgonen kom en gräsandshona 

spatserande förbi helt obekymrat med sina ungar, 7-8 meter från oss. 

Fototillfällena blir många när man vandrar runt gölarna. Men det är inte enbart 

fåglar som utgör motiv. Även landskapsfotografen får sitt lystmäte. Det gäller att 

vara ute före soluppgången för att få det finaste ljuset med dimstråken som lättar 

över gölarna. Även kvällarna bjuder på fint ljus när solen står lågt och det blir 



vackra speglingar i vattnet. Under den ljusaste delen av sommaren kan det löna 

sig att stanna ute hela natten. Området är mycket lättillgängligt och väl värt ett 

besök. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Text och foto: Jan-Olof Olsson/naturfotosydost.se 



Nostalgibilden 

Denna gången blir det två bilder av samma slag så att säga. De är inte särskilt 

gamla (år 2005 resp. 2007) men det är två bilder som jag blev väldigt uppspelt 

över p.g.a. att det var första gången jag fick tillfälle att fotografera dessa i fält 

under bra ljusförhållanden. 

Den brunsprötade skymningssvärmaren kan ses dagtid då den likt en kolibri 

samlar nektar från t.ex. tjärblomster, kaprifol eller rododendron. Ta väldigt 

många bilder om du vill försäkra dig om en skarp med vingarna i rätta läget. Vid 

detta tillfället vid Möckleryds torrängar smällde jag av ett par hundra varav jag 

fick slänga 195. Detta var den bästa och jag har inte sedan dess fått en bättre 

bild trots flera försök.                                           Text och foto: Tony Svensson 

 



Min första bild på göktyta som var värd att spara ses här. Denna lilla hackspett 

har ett ganska starkt fäste på södra Torhamnshalvön och på Torhamns udde kan 

man ibland få fina tillfällen att fotografera den om man känner till dess pipiga 

läte. Jag har sedan denna bilden togs fått en hel del fina tillfällen att studera och 

fotografera arten men detta var som sagts första gången som jag lyckades ta en 

”riktig” bild på den.                                              Text och foto: Tony Svensson 

 

 

 



Solförmörkelse 

Torsdagen 10/6 var det en partiell solförmörkelse som kunde ses i hela Sverige 

(där det inte var för molnigt.) Längre västerut som på Grönland var förmörkelsen 

näst intill total men ringformad. Detta uppkommer då nymånen befinner sig lite 

längre från jorden, i sin lätt elliptiska bana, så den inte kan täcka hela solskivan. 

Man ser då solen som en tunn ring runt månens kanter. Så här såg det ut från 

Gullberna, Karlskrona när jag fotograferade solen genom molnen som infann sig. 

 

 



Johnnys actionhörna – Bråka inte med en åda 

I vanlig ordning kommer här lite actionbilder från Johnny Ohlsson. Den här 

gången har han dokumenterat hur ejderhonorna kan samarbeta för att skydda sina 

ungar. Skrattmåsen kunde inte ha valt ett sämre gäng att försöka plundra på 

ungar! Real bad asses! till ådor, om jag får säga det själv. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Här verkar skrattmåsen klara sig okey, men Big Mama är på väg till 

undsättning! 

 

  

 

 



 

 

 

Bra jobbat Johnny! Nästa nummer innehåller nya alster från Mr. Ohlsson. Har du 

själv några sköna sekvenser som du kan tänka dig att dela med dig av så tveka 

inte utan skicka in till redaktionen på tonyeagle55@hotmail.com. Gärna med en 

liten text till. Det går bra att skicka bilderna i original eller färdigbehandlade om 

du vill det. Tänk bara på att göra bilderna så stora som det går utan att interpolera 

och skärp inte bilderna för mycket. Jag fixar slutskärpningen när jag vet hur stora 

bilderna blir i PDF:en. 

 

mailto:tonyeagle55@hotmail.com


Från det analoga albumet 

Under denna rubriken kommer vi framöver att publicera medlemmarnas analoga 

bilder (scannade eller avfotograferade). Har du själv ingen scanner men vet med 

dig att du sitter på en del gamla toppskott i form av diabilder eller negativ så kan 

du posta dem till mig. Skicka ett mail så får du adressen. Jag börjar med en fågel. 

 
Tallbit på Torhamns udde, 2004 



 

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. 

 

 


