


NFD 
NmrFotogrller IDanIllIrk 
www.nfd.dk 
Brøndby Parkvej 5, 1. tv. 
2605 Brøndby 
tlf: 36759391 
Giro 1-246-4223 

Bestyrelse: 

Formand Klaus Bjerre tlf: 36 75 93 91 
e-mail: eosf02graf@dadlnet.dk 

Næstform.. Jens Rasmussen tlf. 44 68 04 94 
Kasserer Helge Sørensen tlf. 33 26 20 26 

Ole Banke tlf. 35 42 72 95 
Niels Poul Dreyer tlf. 57 85 80 57 
David Buchmann tlf. 28 15 62 25 

Kontingent 400.- årligt, gældende for det år 
indmeldelse sker. 

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Februar, 
maj, august og november. Deadline er den 1. i 
måneden før udgivelsen. 

Annoncer, artikler m.m. sendes via email eller på 
cd ti : 

Klaus Bjerre 
Brøndby Parkvej 51 . tv. 
2605 Brøndby 
Tlf: 36 75 93 91 
E-mail eosf02graf@dadlnet.dk 

Bladredaktion: 
Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke og Jens 
Rasmussen 

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte 
indsendt materiale ved pladsmangel. 
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller 
forfatterens tilladelse. 
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt 
materiale. 
Vær opmærksom på. at navngivne artikler 
udtrykker forfatterens mening og ikke 
nødvendigvis foreningens. 

INDHOLD 


NFD ................. 3 

Nyt fra bestyrelsen ...... 4 

Naturfoto i storbysjunglen 5-8 

Årskonkurrence 2010 . . .. 9 

Fuglefri ........... 10-11 

Falklandsøerne.... . .. 12-16 

Havørnens Danmark 17-118 

Artikler til bladet afleveres som Word 
dokumenter. 
Undlad formatering og brug en alm 
skrifttype som Arial eller Times New 
Roman i 10 punkt. 

Billeder til bladet afleveres som JPG 
filer med en bredde på 12,3 cm og i 
300 dpi. 

Forsidefoto 

Gen/oo pingvin -Falklands Øerne 

Canon EDS 5D 

Leica R 90 mm 2.0 


FolO: KlIrt Engelhardt 


ISSN: 1602-6659 

Aktivitetskalender 2010 
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Onsdag 13. januar 

Onsdag 17. februar 

Onsdag 17. marts 


Torsdag 25. marts 


NFD Nord 

Tirsdag 5. jan 

Torsdag 4. feb 

Torsdag 4. marts 

onsdage kl. 19.30 

Undervandsfotografering af fugle, projekt hvinand. 


Arets naturfoto 2009 samt vinder af kategorien Fugle, var 

et undervandsfoto af en dykkende hvinand. 

Per Finn Nielsen kommer og fortæller om projektet og alle 

de problemer der skulle tackles inden billederne kom i hus. 


Der vil blive lejlighed til at se fotoudstyret, fjernstyringsan

læg m.m. ligesom der selvfølgelig vil blive vist billeder fra 


projektet. 


Felix Heizenberg fra Lund fortæller og viser billeder fra 

sine større fotoprojekter. Bl.a ørnefodring, og fotogra


fering af isfugl og ugler. Vi er med helt fra projektstart til 

de færdige projekter. Feli.x vil bl.a. komme ind på teknik

ken med high speed flash fotografering. 


Ordinær generalforsamling - se mere på side 4. 


Ekstra møde - Elementær billedbehandling. 

Karl Ravn viser, hvordan du justerer dine billeder 


Photoshop og til dels også i Lightroom. 

Tilmelding til Jens Rasmussen senest 1. marts. 

Arrangementet gennemføres kun ved mindst 10 tilmeldin


ger. 


Møder afholdes den første torsdag i måneden 

Aben fotoaften i klublokalet. 19.30 

Aben fotoaften i klublokalet. 19.30 

Aben fotoaften i klublokalet. 19.30 

Check kalenderen på foreningens hjemmeside før du tager til et møde. 
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NFD og Miljøet

Mens jeg skrev denne leder til NFD-bladet sad politikerne fra alverdens lande og
forhandlede en ny klimaaftale. I den forbindelse tænkte jeg, at det var på tide for
NFD at tage stilling til, hvordan foreningen skal forholde sig til klima og miljø.
Personligt har jeg den opfattelse, at vi må lægge vores livsstil væsentligt om, hvis vi
skal efterlade noget som helst til vores efterkommere. Mens vi venter på at
politikerne træder i karakter, kan vi tænke på hvad vi kan gøre frivilligt. 

Vi er trods alt en flok, som elsker naturen og med æstetisk sans forsøger
at udtrykke skønheden gennem vores billeder. Hvis vi ikke tænker på miljøet og
naturen, vil der næppe være mange andre der gør det - og da slet ikke mange unge,
der kun har computerspil og mobiltelefon i hovedet. Nok en af grundene til, at
foreninger generelt er ved at blive lidt af en ældreklub. 

På årsmødet i Grenå havde jeg som madarrangør et stærkt fokus på at
undgå det madspild, som vi oplevede med Kokken og Jomfruen i Rørvig året
forinden. Tænk engang: Det betød, at der manglede en kødret den første aften, da
jeg lavede bestillingen lidt for stramt. Det kom jeg til at høre for! Tænk hvis
vedkommende kunne finde sig til rette med en vegetarret den ene gang i sit liv?
Nu kan mange af os godt lide at rejse rundt til mange nære og fjerne mål. Jeg gør det
jo selv og har haft et historisk højt fodaftryk på planeten.

I første omgang vil jeg anbefale fotograferne til at købe CO2 aflad gennem
DOFs skovrejsningsprojekt i Ecuador. På  www.dof.dk  findes vejledning til
hvordan kompensation købes, bla. koster det 600 kr. for en oversøisk tur til f.eks.
Thailand, 1000 kr. afregnes for at køre 20.000 km osv. En anden mulighed er at
støtte Nepenthes’ arbejde med at bevare regnskoven – www.nepenthes.dk. Ligeledes
er det vigtigt at støtte op omkring politikere, som mener klimaet og miljø alvorligt,
samt være opmærksom på at naturområder forsvinder ulovligt i dit lokalområde.
Hvis det er tilfældet, bør man hurtigst muligt anmelde synderen til myndighederne.
Opskriften findes fra Peder Størup på www.naturbeskyttelse.dk 
         Til sidst kan man vælge til at stille sine dokumentarbilleder til rådighed til
naturbeskyttelse.
Formålet med Fugle og Natur artsportal http://www.fugleognatur.dk/ er, at få
registreret arter, som for eksempel indgår i en miljøvurdering af en svineproduktion
i et lokalområde. Dog skal man være varsom med at oploade konkurrencebilleder,
da copyright ikke er entydigst fastlagt til fordel for fotografen. En ny portal, der løser
dette problem er  www.naturephotos.dk 
Det er en lille opfordring til at være naturfotograf med god samvittighed. 

Niels Poul Dreyer

 

                          fra bestyrelsem og redaktionen

Medlemstatus pr 1/1-2010
Dags dato er status 162 medlemmer. Nye navne er: Peter Totf-Brander, Johnny
Salomonson, Ole Sten Bornak og Ove Strunck Kristensen.

Årsmødet 2010
Har du lyst til at bidrage med en halv eller en hel time så kontakt formanden. Vi
regner med at der i starten af året bliver nedsat en årsmødearbejdsgruppe. Gruppens
vigtigste opgave er at få koordineret de forskellige arrangementer under weekenden.

Ordinær generalforsamling onsdag 17.marts 2010.
Vi forsøger at gøre lidt mere ud af årets dårligst besøgte møde. Som i de fleste andre
foreninger er den ordinære generalforsamling i manges øjne noget, der blot skal
overstås, så man kan komme videre. Vi vil prøve at se, om vi ikke kan lokke lidt flere
op af sofaen i år. Dels vil der blive vist billeder - Ib Andersen og Klaus Bjerre vil vise
en billedserie fra Oman, hvor de var på tur i januar og dels vil vi prøve på at få
etableret en arbejdsgruppe med henblik på årsmødet i november..
Ønsker du også at årsmøderne fremover bliver en blanding af billedvisninger og
workshops så mød op og kom med dine gode ideer.

Ny hjemmeside ?
Få dine billeder præsenteret på den bedste måde. Ingen indvikle-

de programmer til upload af billeder eller til at skrive ny tekst

med. Meget fornuftige priser.

Kontakt Kasper Rasmussen e-mail: kasbjeras@hotmail.com

Har bl.a. lavet  www.kbphoto.dk 
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NEW YORK CITY

- med naturfotografen i storbyjunglen

Tekst og foto af Ole Andersen

Der laves undersøgelser om alt. Og en frisk underøgelse viser, at new yorkerne
hører til i gruppen af længstlevende amerikanere. Fordi de holder af deres by...

Jeg kommer ikke fra et hjem med klaver!

Til gengæld havde vi en grå Ferguson i vognporten, og i reolen var der adgang til
Lieberkinds 12 bæ-brune bøger om Dyrenes Verden samt ”Farvetavler” i et suppl.
bind. Og lige siden dengang har der på nethinden været klistret et foto.

Lieberkind havde næse for udvikling og det at popularisere. Han vidste, at fotografiet
kun var 100 år gammelt, men også at det havde en stor fremtid. Der var mange
udsøgte billeder i de 12 bind, rigeligt til at man kunne drømme om at blive
naturfotograf, og dette konkrete foto må have gjort et voldsomt indtryk, når man til
dagligt kun havde adgang til hund og katte, køer og svin samt hvide italienere. Det
var fra Det naturhistoriske Museum i New York, en opstilling af  fortidens
elefant-modeller.

Motionist i Central Park.

Omsider, i oktober 2009, godt 50 år efter at jeg oplevede det magiske ved at være i
stand til at læse Lieberkinds bøger, fik jeg lejlighed til at besøge American Museum
of Natural History. Og det skuffede på ingen måde. Et gigantisk museum med sine
overvældende samlinger, og dertil gnistrende nye særudstillinger. Udstillinger har de
forstand på, amerikanerne.

Endvidere var der en stjerneparade af digitale præmieskud leveret af en håndfuld
naturfotografer, fuglefoto i næsten overperfektionistisk fremtoning. De blev ikke
stående på nethinden! Faktisk var de næsten alle glemt efter gennemgangen. Det er
pudsigt, når noget er så overdådigt. Pænt og kedeligt bliver det også let.

Der blev også aflagt besøg på Guggenheim, Wrights næsten vanvittige
kunstmuseum. Særudstillingen var med værker af Kandinsky. Stærkt forførende og
fantastisk, billeder på papir og lærred som ætsede sig ind i sjælen – og blev stående.

Jeg oplevede det samme for ganske nylig i Nordsjælland. Fruen og jeg søgte
til Nivaagaards Malerisamling for at opleve en udstilling af Krass Clement. Også den
virkede, formåede at gøre noget ved mennesket så den efterfølgende kaffe og
æblekage smagte ekstra godt. Men desværre havde besøgene under udstillingsperio-
den været skuffende. Krass Clement er en af vore ypperste kamerasvingere, men altså
ikke kendt fra aften- og morgen tv. Han vil bare fografere, bare bruge sine billeder
og sig selv.

Nå, det er New York...

Forresten havde jeg været der et par gange før. I 1973 tog jeg afsted som ganske ung
og relativ uskyldig mand, iført et par Topcon kameraer og en sæk med Tri-X. Og jeg
vendte hjem som fotograf. Så meget betød byen. Man finder motiver overalt, og man
skyder uhæmmet, og man finder ud af, hvad man vil.

Jeg har jævnligt anvendt billederne fra dengang. De tåler stadig at blive set,
har nerve og styrke. Jeg var inspireret af den dengang herboende Stuart Fox og hans
tanker om at arbejde med det eksisterende lys - using only available light og candid
photo var metoden.

Da jeg vendte tilbage til New York i 1975, boede jeg i et
dagdriver-kollektiv. Vi præsterede bl.a. at sove i Central Park og gennemførte andre
aktiviteter, som lignede camoufleret selvmord.

Ambitionen ved besøget i oktober 2009 var bl.a. at lege naturfotograf.
Hertil er Central Parks 340 ha perfekt. Man kører sig måske træt i jagten på egern og
fugle og har let adgang til en café, f.eks. på den travle Fifth Avenue. Man kan også
hygge sig i en boghandel mellem slagene. Der er flere steder cafédrift og fri adgang
til bøger og tidsskrifter. Kunder, som snupper en lur i et hjørne eller på gulvet,
vækker ikke opsigt.
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Har man god tid og lyst til vadefugle, og hvis vejret arter sig nogenlunde,
er Jamaica Bay National Wildlife Refuge mellem Brooklyn og JFK-lufthavnen et
dagsbesøg værd. Det blev ikke aktuelt, for de første dage var vi udsat for sileregn. De
to sidste dage blev det sommervarmt.

Egern og fugle er, ikke overraskende, nemme at gå til. Jeg havde en 300
mm igang, extender var der ikke brug for. Endvidere fik jeg brug for min macroptik
de sidste par dage, fordi det gode vejr fik en del fluer, bier og hvepse frem på
blomsterne. Endelig havde jeg til interiører og spontan gadefoto stor fornøjelse af
en lysstærk 17-55mm.

Selv om egern og fugle er populære blandt parkens mange gæster, må
pelsdyr såvel som fjerkræ  ofte springe og flyve for livet. Næppe noget sted i verden
træffer man en så intens dyrkning af uhæmmet motion. Det virker, som om folk er
sygeligt besat af rynkeskræk og dødsangst. Det går også udover babyer og hunde,
som slæbes med på de daglige motionsraids gennem parken – måske en reflektion
over at betale de sindssygt høje huslejer omkring Central Park. Det har ikke noget
med angrebet på de to tårne at gøre, for sådan husker jeg forholdene allerede fra
mine besøg i 70erne. Her vandres, jogges, løbes, cykles, rides, spilles på sækkepibe,
mediteres, kysses, tænkes. Og de hjemløse og psykisk uligevægtige giver også deres
bidrag til det brogede univers.

Der blev tilført arkivet en god portion af de amerikanske fugle. Ingen
sensationer, men gode stykker fjerkræ jeg kunne bruge. Og mange gode serier.

Blandt de bærspisende fugle var også stæren. Marguerite Viby sang engang
om stæren, den lille måsækker, som sitter og kvækker – i Uppsala. Og Gustav Wied
har skrevet en lille historie, ”Hvad satan skal vi med stæren? kaldte han den. Men den
sidder altså også i New York, ligesom Jens Otto Krag gjorde. Forklaringen er, at en
flok gale mennesker engang besluttede, at Central Park skulle beriges med de
fuglearter, man kendte fra Shakespeares værker. Og efter et par mislykkede
udsættelsesforsøg etablerede stæren sig så kraftigt, at man nu er godt træt af den.

Læser man amerikanske fotomagasiner, er man nok stødt på nogle helsides
annoncer fra B&H Store, formodentlig Verdens største fotobutik. Computergrej har
de også. Den havde jeg længe drømt om at besøge. Og da den er af jødisk observans,
er det vigtigt at orientere sig om de jødiske helligdage og være opmærksom på lørdag
som lukkedag. Man kan berede sig via deres hjemmeside om kommende helligdage,
når rejsen planlægges.

Priserne er en fornøjelse, kursen pt. human, og betjeningen er korrekt og
hurtig. Mens man taler med sælgeren og afgiver sin bestilling, går der via computeren
besked ud til lageret, og sekunder efter ankommer de ønskede varer i en grøn
papkasse via et snedigt system. Herefter er blot at accepterere varen, som man får

udleveret ved betalingskassen.

Jeg kan varmt anbefale et besøg i B&H. Alene synet af en hærskare af
ortodokse jøder, som sludrende og kaffedrikkende bevæger sig rundt i dette
fototabernakel, er absolut enestående.

Derimod vil jeg advare mod at lade sig friste af de erklærede fotohandlere på store
hovedstrøg som f.eks. Broadway. Der er alt for ofte nogle hurtigsnakkende typer,
som primært interesserer sig for at få noget solgt så hurtigt, at kunden næsten ikke
opdager, hvad han/hun har købt.

Det bør også nævnes, at det jo er stærkt begrænset, hvad man må købe og
importere uden for deklaration. Lad mig formulere det sådan, at hvis jeg var typen,
som fandt på at købe noget dyrt grej og ikke gik så højt op i told og import, ville jeg
nok overveje at efterlade pap og flamingo på hotellet i selskab med et par dollars for
at få det fjernet. Der er jo ingen grund til at provokere i tolden... 

Også new yorkerne får trang til erhverve sære husdyr, så man kan dele den
høje husleje med andre. Derfor møder man undertiden mennesker, som lufter deres
lidt usædvanlige dyr i parken. Noget andet er de dyr, som sættes ud/smides væk.
F.eks. træffer man skildpadder, som ikke netop hører til i denne del af landet, og som
nu trives i parken.

Et af de mange egern i Central Park.
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Årets Kategorier 2010
Som den kvikke læser måske har bemærket, var der faldet en kategori ud i oversigten
i sidste blad og på den mail I alle har modtaget umiddelbart efter årsmødet i oktober.
Vi havde glemt ANDRE DYR og det går jo naturligvis ikke.

Herefter ser året kategorier ud som vist herunder:

ANDRE DYR ( hvirvelløse dyr, krybdyr og padder) - INSEKTER - VÆKSTER
- FARVEN BLÅ - LANDSKAB - FUGLE

PATTEDYR - LANDSKAB

FUGLE - PATTEDYR - LANDSKAB opdeles i hver to kategorier. 

Den ene er for billeder taget i Danmark og den anden er for billeder optaget uden for
Danmark.
Der bliver således 11 og ikke 10 kategorier som skrevet i sidste blad.

Vi vil i dette og i de kommende blade skrive lidt om de enkelte kategorier og om
konkurrencen i det hele taget.

Farven BLÅ
Hovedelementet i billedet skal være den BLÅ farve. Det skal forstås sådan at det
første man tænker på når man ser billedet er BLÅ. Vær opmærksom på dette, er den
blå farve ikke det man først iagttager, kan billedet ligeså godt tilhøre en anden
kategori.
Her er et par eksempler: En blåfugl, hvor den blå farve ikke er det man først lægger
mærke til kan jo ligeså godt tilhøre kategorien insekter. Det samme gør sig gældende
med et billede af en kornblomst. Er det den blå farve eller er det blot et billede af en
blå blomst til kategorien vækster.

Landskab - optaget i Danmark
Kategorien omhandler landskaber fra Danmark. Det må kun indsendes billeder, der
har det naturlige landskab i fokus. Menneskeskabte elementer må godt forekomme
i billederne men de må ikke udgøre et væsentligt element i billedet. 
Ved menneskabte elementer forstårs bygninger, hegnspæle mm. Det er naturligvis
rigtigt at alt i vores hjemlige landskab (skove , marker og levende hegn) er menneske-
skabt, men det er ikke det der menes.

Fuglefri. Lars Gejl & Hans Edvard Nørregård-Nielsen: 
Gyldendal 2009. 208 s., kr 350.

Lad det være sagt med det samme: denne bog er lækker, fyldt med herlige fuglebille-
der og fine tekster. Ideen er Lars Gejls: at samle de bedste billeder fra en række af
landets fremmeste fuglefotografer til en såkaldt ’coffee table book’ om de danske
fugle. Og det er lykkedes for ham. Ialt har han og 18 andre fotografer medvirket til
det flotte resultat, og af dem er de 16 iøvrigt medlemmer af NFD.

Bogen er opbygget i fire afsnit – et for hver årstid med en introduktion af
Hans Edvard Nørregård-Nielsen, som også har skrevet et indledende essay.
Derudover har Gejl skrevet forordet og en række korte fagtekster til understøttelse
af de enkelte billeder.

Denne bog er et overflødighedshorn af dejlige billeder af fugle i snart sagt
enhver situation. Men  når det er sagt skal det også nævnes, at idemageren har
tilgodeset sit eget arkiv i lige lovlig høj grad. Og blandt andet anvendt gamle analoge
billeder af almindelige fugle som fiskehejre, agerhøne, rødhals og sanglærke. I det
hele taget undrer det mig, at det har været nødvendigt at bruge så mange analoge
billeder, da billedkvaliteten er langt højere i de digitale billeder. Oven i købet er
mindst ét billede genbrug, nemlig rødhalsen side 93 der oprindelig blev brugt i Gejl
og Olofsens bog Glimt fra den danske urskov fra 1999. Bevars, billedet er da stadig
stemningsfuldt, men en sammenligning med det oprindelige tryk falder så absolut ud
til udgaven i urskovsbogen, blandt andet fordi det nye er blæst mere op end det kan
bære. 

Bogen har mange spændende adfærdsoptagelser fra de helt grumme hvor
en rovfugl plukker et endnu levende bytte, hvor en fiskehejre eller en sølvmåge
snupper en ælling mens andemor heroisk men absolut håbløst forsøger at befri den
– thi i mellemtiden er dens øvrige unger yderst sårbare for angreb fra andre
prædatorer -  fugle der kæmper om territoriet, fugle der parrer sig, vadefugle der
søger føde mens de vagtsomt spejder opad efter rovfugle osv.osv. Tillige er der et
smukt flow i bogen, så billederne passer sammen parvis og fra opslag til opslag, alt
sammen noget der gør det til en stor fornøjelse og en nydelse at bladre rundt i
værket. Der er fotografier af enhver slags – mest de strengt dokumentariske men
også de mere kunstneriske med bevægelsesuskarphed med mere er med i bogen. 

Et enkelt irritationsmoment skal dog nævnes: når man som jeg gerne vil
vide, hvem der har stået for det enkelte billede, ville det være rart om det stod direkte
ved billedet. Sådan er det ikke. I stedet skal man om bagi, hvor der er korte cv’er for
alle fotograferne med oplysning om på hvilke sider den pågældende fotograf har
billeder. Alt sammen udmærket, men det ville have været rigtig rart, om det enkelte
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billede i det mindste også havde været forsynet med initialer på fotografen, så man
ikke skal hele rækken af cv’er igennem hver gang!

Og så er der teksterne: Lars Gejls korte fagtexter til det enkelte billede er
bestemt oplysende, korte og præcise – ofte med en overraskende pointe. Personligt
har jeg lært en god del ved at læse dem – for eksempel at min respekt for en
vraltende og hvæsende svanefar har været noget overdrevet. Derimod er jeg mindre
begejstret for Hans Edvard Nørregård-Nielsens forskellige essays. De er tungt
læselige med idelige citater fra den danske sangskat af ældre dato, hvor fugle optræder
fra Steen Steensen Blicher, over Sophus Clausen til Karen Blixen og Klaus Rifbjerg.
Det virker underligt altmodisch og bliver hurtigt for meget, men man behøver jo ikke
læse dem alle. I stedet kan man så koncentrere sig om de dejlige billeder og gode
fagtekster!

Ole Banke

Falklandsøerne
Tekst og foto: Kurt Engelhardt

For et par år siden var jeg i New Zealand for bla at se albatrosser. Jeg så 5 arter. Så
måske jeg havde fået nok. Men nej jeg blev fascineret og ville gerne se mere. Også
af den øvrige natur. Selv pingviner blev jeg betaget af. Jeg havde ellers henregnet dem
til lejetøjsdyr. Men efter at have set dem i virkeligheden og ikke mindst efter at have
set, hvor elegant de svømmer, skiftede jeg mening.

Så nu ville jeg hen et sted langt sydpå, hvor man kan komme tæt på
albatrosser, pingviner og andet vildt. Efter at læst på lektien blev valget Falklandsøer-
ne. Det viste sig at blive et rigtig godt valg.
Jeg startede med at købe en flybillet. Den gik via Madrid til Santiago, hvor der et
ugentligt fly til Stanley, som er hovedstaden på Falklandsøerne. Efter at have fundet
ud af hvor jeg ville hen og hvor længe overlod jeg reservationsarbejdet til et lokalt
rejsebureau.  På den måde kom jeg ud på 5 øer, ud over den jeg landede på, med små
fly og med båd. Og med bil ud til et godt sted for kongepingviner. Turen fandt sted
den 10.10-14.11.2009.

På Falklandøerne er der omkring 3.000 indbyggere og mere end 700 øer
med i alt 12.000 km2. Rent statistisk kunne der næsten være en ø til hver familie.
Sådan fungerer det naturligvis ikke. Men det er helt almindeligt, at en bondefamilie
har en ø. 

Oprindelig var fåreavl den alt dominerende beskæftigelse. Sådan er det ikke
mere. Efter krigen i 1982 mod Argentina er landet med Englands hjælp helt
forandret. Fiskeriet blev reguleret for at undgå overfiskning og der blev indført
afgifter. Da fiskeriet i overvejende grad blev udført af udenlandske både, betød det
indtægter til staten. Pengene er brugt til at opbygge en offentlig sektor efter vestlig
forbillede. Den slags smitter som influenza. Nu er den offentlige sektor den store
arbejdsplads.

Flere bønder på øer tjener penge på overnattende turister og på afgifter for
de efterhånden mange krydstogtskibe, der afgår fra Argentina mod South Georgia
og Antarctic Peninsula, og som gør ophold på Falklandsøerne.

På Falklandsøerne kan man ikke lade være med at kigge på arkitekturen
eller hvad man nu skal kalde det. Der er ingen naturligt voksende træer og der er stort
set heller noget andet byggemateriele. Alt skal importeres og transporteres ud til
øerne. Det er dyrt og besværligt. Man har ikke kunnet være særlig kritiske i valg af
byggematialer. Beboerne på øerne har også gjort alt selv inklusive at bygge huse. Det
fungerer men det visuelle har ikke altid været i højsædet.

I dag er det moderne at købe et kit i udlandet som samles på stedet. Alt i
plastik.
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Black-browed albatross i en nærmest lodret landing.

Kelp goose.

På mange tyndt befolkede steder er gæstfriheden stor. Falklandsøerne er
bestemt ikke nogen undtagelse. Netop gæstfriheden bliver en af oplevelserne. På
enkelte steder med få turister spiser man sammen med familien. Det er fint.
Øerne er klippeøer med et varierende muldlag. De virker hedeaktige. Der er også
klitter og fine strande. Der er planter vi ikke kender herhjemmefra. Fx det meget høje
Tussac græs. Her kan man virkelig gemme sig og søge ly for den desværre ofte hårde
vind. 

I vandet er der tangskove af forskellige arter tree kelp. 
Der er ingen nulevende naturlige landpattedyr. Desværre er rotter og andre skadedyr
fulgt med mennesket. Der yngler sæler heriblands søelefanter. Der ses desuden
hyppigt søløver og delfiner.

Søelefanterne slås om nødvendigt ret voldsomt om hunnerne. De fleste
kampe bliver dog hurtigt overstået. Hannerne kan deles om hunnerne. Jeg iagttog et
harem, hvor tre hanner delte. En havde så vagten mens to var ude at finde føde.
Vagtskiftet klaredes ved nogle brøl. 

Frisk moderkage er guf for både caracaraer og giant petrels.
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Jeg så en fødsel. I nogen tid stak et hoved ud fra neden. Så pludseligt blev en unge
nærmest skudt ud og landede en lille meter fra hunnen. Den var pænt pakket ind i
plastik. Nu begyndte cararara`erne at blive interesserede. Efter nogen tid kom
moderkagen. Det er guf for caracara og giant petrel. 

Fuglene er noget af det mest attraktive på øerne. Der yngler 5 arter
pingviner. Gentoo, Rockhopper og Magellanic er almindelige, King har begrænset
udbredelse og Macaroni er fåtallig. De er generelt ikke særlig sky. Hvis man sidder
stille, kommer de ofte hen og kigger.

Det var spændende at iagttage, når pingvinerne skulle i vandet. De var med
god grund bange for de ofte lurende søløver. De kunne vandre frem og tilbage på
stranden. Gå lidt ud og så komme tilbage igen. For endelig på et tidspunkt at
svømme helt ud.

Tidligere var det almindeligt at spise pingvin æg. Nu er det reguleret og ikke
almindeligt. Kvinderne hævder, at pingvin æg er de bedste til marengs.

Der yngler en art albatross, den sortbrynede. De store ynglebestande er på
øer, som normalt ikke er tilgængelige for almindelige turister. Men der er to øer,
Saunders og West Point, hvor der er fri adgang til ynglekolonier.  Det er herligt at
overvære de store smukke fugle. Se dem lande i stærk blæst. Se parrets gensyn, hvor

The Neck, Saunders Island.

de nusser hinanden kærligt i meget lang tid. Hvis man opfører sig fornuftigt, kan man
være helt tæt på uden at forstyrre. Egentlig tror jeg at nogle af dem syntes, det var
meget sjovt med lidt underholdning. Når jeg bevægede mig til et andet sted, var der
ofte nogle, som fulgte efter. 

Der er to endemiske arter fugle på Falkland. Cobb`s Wren og Falkland
Flightless Steamer Duck. Gærdesmutten er kun på rottefrie øer. Anden er en stor tyk
and med korte vinger. Den er tung og ligger dybt på vandet. Vingerne bruges som
årer og som finner. Den er skabt til at dykke men kan også padle med stor fart. Så
kan det godt se ud som om vandet koger. Den har pudsige lyde. Den er almindelig
og charmerende. 

Der er mange andre karakterfugle i landskabet, fx Turkey Volture, Giant
Petrel og Striated Cararaca. Den sidste fortjener en særlig omtale. Det er en
opportunistisk, fræk og charmerende fugl. Ikke mindst de unge skal prøve alt. Lege
med alt. Og prøve alle grænser af. Fx hænge lige over hovedet på en med fangerne
nede. Eller prøve at stjæle ens madpakke. De har en hudpose på brystet, som de kan
fylde med mad. Et sted så jeg dem så forædte i sælmoderkager, at de dårligt kunne
flyve. De spiser alt fra eskrementer til småkager og rabarbergrød. 
I luften ses ofte også Red Backed Hawk Buzzard og vandrefalk.

På grund af den megen natur og de få mennesker har selv en middelmådig
fuglekigger som mig mulighed for at gøre iagttagelser, som skal registreres. Jeg har
indsendt observationer af gråhovedet albatross og en meget sjælden variant af gentoo
pingvin, som også er sort foran.

Der er mange kønne fugle. Generelt er de ikke særlig sky. Nogle
fuglefotografer bruger vinkelsøger, når de fotograferer fugle på jorden.
Falklandsøerne er langt væk. Det er dyrt. Vejret er ofte en prøvelse. Men naturople-
velsen er helt fantastisk. 

Nyttige bøger om dyr og planter kan købes på stedet. 
Nyttige links:  www.visitorfalklands.com og  www.falklandislands.travel  
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Havørnens Danmark. - Erik Ehmsen. Mogens Hansen
& Helge Sørensen

Gyldendal

De to NFD medlemmer Mogens Hansen og Helge Sørensen barslede her i efteråret
sammen med Erik Ehmsen med bogen Havørnens Danmark fra Gyldendals forlag.
Bogen er på små 200 sider og er ifølge forordet en hyldest til Havørnen og Danmark.

Formålet med bogen er at give flere lyst til at opleve denne skønne fugl i naturen, og
er som sådan ikke en fagbog men en billedbog.

Selvom bogen primært er en billedbog, indeholder den dog en del tekst. Havørnens
historie i Danmark og udbredelse bliver beskrevet, ligesom der er en del fakta-sider
om havørnens forskellige mål, kendetegn, føde, ynglebiologi med mere. Disse fakta
oplysninger krydres med jævne mellemrum af små sjove fortællinger om usædvanlige
møder med denne kæmpe, hvilket gør bogen mere underholdende at læse.

Alt i alt giver teksten et godt overblik over, hvad havørnen er for en størrelse,
hvordan den lever, og hvilke krav den stiller til sine omgivelser.

Illustration fra bogen: foto Helge Sørensen.

Udover beskrivelsen af havørnen er der der også mindre afsnit om andre genindvan-
drede store fugle. Det drejer sig om kongeørn, fiskeørn, rød glente, vandrefalk og
trane.

For os naturfotografer er billedsiden jo en væsentlig del af oplevelsen og her skuffer
bogen ikke. Den er fyldt med prægtige billeder, der viser havørnen i mange
forskellige situationer. Det være sig nære portrætter af fuglen i landskabet, kamp- og
jagtscener og biotopbilleder. Disse billeder kan vist få lysten frem i alle til at komme
ud i naturen for at gøre sig sine egne oplevelser med denne kæmpefugl. Billederne
vises gerne i stort format og i mange tilfælde strækker billedet sig over 2 sider for at
gøre oplevelsen endnu større. Det lykkes også i nogle tilfælde, men i andre tilfælde
falder folden imellem de 2 sider, så uheldigt at billedet skæmmes voldsomt af denne
fold. Af  andre uheldige ting kan nævnes, at nogle råger og alliker kaldes krager, og
at guiden til ringenes placering på benene ikke stemmer overens med billedteksterne,
men det er kun småting, der ikke formår at ødelægge det samlede indtryk af bogen,
som værende en yderst flot bog, der nok har fundet og vil finde plads på mange
boghylder. Set til 250 kr.

Johnny Madsen
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Undervandsfotografering af fugle, projekt hvinand. 


Arets naturfoto 2009 samt vinder af kategorien Fugle, var 

et undervandsfoto af en dykkende hvinand. 

Per Finn Nielsen kommer og fortæller om projektet og alle 

de problemer der skulle tackles inden billederne kom i hus. 


Der vil blive lejlighed til at se fotoudstyret, fjernstyringsan
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projektet. 


Felix Heizenberg fra Lund fortæller og viser billeder fra 

sine større fotoprojekter. Bl.a ørnefodring, og fotogra


fering af isfugl og ugler. Vi er med helt fra projektstart til 

de færdige projekter. Feli.x vil bl.a. komme ind på teknik

ken med high speed flash fotografering. 


Ordinær generalforsamling - se mere på side 4. 


Ekstra møde - Elementær billedbehandling. 

Karl Ravn viser, hvordan du justerer dine billeder 


Photoshop og til dels også i Lightroom. 

Tilmelding til Jens Rasmussen senest 1. marts. 
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