Välkommen till vår örnkoja på Hälleskogen i Svartådalen!
För en lyckad fotosession är det viktigt att iaktta några grundregler.
1. Anländ till kojan före gryningen.
2. Fäll ner fönsterluckan på framsidan och fast piggarna i närmaste ögla.
Fast även luckan med pigg nere till höger.
3. Lägg ut rikligt med färsk, gärna mjuk mat på bra avstånd.
4. Hela djur bör gärna snittas upp lite på lår/ rygg så öppen köttyta
exponeras.
5. Ta av dig skorna och använd tofflor som finns i kojan eller egna
raggsockor/ inneskor. Kaminen kommer snart ge en behaglig värme.
6. Tänd kaminen genast så allt är fixat och klart när fåglarna börjar
komma.
7. Sätt kamera i position i önskad glugg innan gryningen.
8. Undvik att ta in och ut kamera/ objektiv ur glugg i dagsljus. Rigga
hellre flera objektiv i olika gluggar och byt kamerakropp ”inomhus”.
9. Iaktta största... möjliga... tystnad under hela vistelsen i gömslet.
Kommunicera bara med viskningar – ”utan röst”.
10. Sätt mobilen på ljudlös och kommunicera gärna med sms, men
undvik telefonsamtal.
11. Vid fotograferande, rör kameran lugnt och försiktigt. Alla hastiga
rörelser riskerar att skrämma bort fåglarna – även korpar är mycket
vaksamma. Det kan vara en bra strategi att ta det lugnt och låta
fåglarna börja äta innan man fotograferar “för fullt”.
12. När du använt dasset, häll i en skopa torvströ från säcken på golvet
bredvid. Tänk också vid dassbesök på att undvika framkallandet av
skarpa ljud.
13. Skriv så mycket du kan i loggboken, berätta gärna om väder och
klockslag för fåglars uppträdande. Loggboken samlar erfarenheter och
bidrar till kunskap samt trevlig läsning för besökare under många
timmar i gömslet.
14. Lämna inte gömslet förrän det är nästan mörkt. Undantaget är om du
blir hämtad av tredje person, som då kan skrämma bort fåglarna före
du kliver ut ur gömslet. Det är viktigt att själva gömslet för fåglarna
inte förknippas med mänsklig aktivitet.
15. Städa efter dig, ta med eget skräp, var särskilt noga med smulor och
allt ätbart som kan locka gnagare. Sopa rent golvet från snö och smuts
det sista du gör innan dörren stängs.
16. Meddela gärna om det är något som behöver fyllas på, t.ex.

lysfotogen, värmeljus, toalettpapper, tändstickor, osv.

Tack för vänligheten! Daniel Green/ Birdsafarisweden

