
Fotografowanie ptaków
z wabikami

Da riusz Du ra

„Sztywny zestaw“ z teleobiektywem, obcià˝ony workiem z piaskiem, na stabilnym statywie. Poni˝ej
sztuczne przyn´ty (wabiki) dla ptaków drapie˝nych.

ptaki wokó∏ nas
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M∏o dzi adep ci fo to gra fii cz´ -
sto za da jà mi py ta nie, co zro -
biç, by zwi´k szyç praw do po do -
bieƒ stwo wy ko na nia uda -
nych zdj´ç pta ków w te re nie. Po -
sta no wi ∏em zdra dziç kil ka swo -
ich wy pró bo wa nych spo so bów.

PPo pierw sze (tak jak u w´d ka rzy) – sto su -
j´ n´ ce nie pta ków po kar mem w okre Ê- lo -
nych miej scach i po rach. Okre Êlo -

nych – to zna czy w po bli ̋ u mo ich sta cjo nar -
nych kry jó wek. Po nie wa˝ zwie rz´ ta i pta ki ˝e -
ru jà we wcze snych go dzi nach ran nych i przed -
wie czor nych (a ja pra cu j´), wy bra ∏em go dzi -
ny od 18 do 21, w za le˝ no Êci od po ry ro -
ku (Êwia t∏o!). Dra pie˝ ni kom wy k∏a dam w okre -
Êlo nym miej scu „por cje ro so ∏o we” 2-3 ra -
zy w ty go dniu. Za wsze w tym sa mym miej -

scu. W mo men cie wy ∏o ̋ e nia mi´ sa, na po bli -
skim wy so kim krza ku umiesz czam ˝ó∏ tà wstà˝ -
k´ wi docz nà z da le ka i za sia dam w kry jów -
ce. Po 2-3 mie sià cach ta kie go n´ ce nia, na wi -
dok wstà˝ ki, w cià gu kil ku dzie si´ ciu mi nut po -
ja wia si´ lis, je not, przy la tu je ja strzàb, a cza -
sem my szo ∏ów lub mniej szy od nich kro gu -
lec. W se zo nie ca ∏y czas te miej sca pa tro lu -
jà b∏ot nia ki sta wo we. Cz´ sto wraz z mi´ -
sem wy k∏a dam gro na ja rz´ bi ny, sto si ki ˝o ∏´ -
dzi i g∏o wy s∏o necz ni ka. Cià gnà do nich sój -

ki, sro ki, kwi czo ∏y i ca ∏e mnó stwo pta ków wró -
blo wa tych. Po zje dze niu przez dra pie˝ ni ki (za -
rów no cho dzà ce jak i la ta jà ce) mi´ sa, gdy od da -
là si´, na st´p nà por cj´ (w to sa mo miej -
sce) pod cià gam przy po mo cy ˝y∏ ki w´d kar -
skiej (bo nie mo g´ prze cie˝ wyjÊç z ukry -
cia). Ruch wo kó∏ te go te re nu Êcià ga z oko li -
cy pta ki, któ re z na tu ry sà cie kaw skie, a po -
za tym – wiecz nie g∏od ne. Zi mà w po bli ̋ u cza -
tow ni wie szam pta kom ka wa∏ ki s∏o ni ny i t∏usz -
czo we ku le z za to pio nym ziar nem. Ca -
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∏y okres je sie ni po Êwi´ cam na gro ma dze nie za -
pa sów dla mo ich skrzy dla tych przy ja ció∏. Po nie -
wa˝ miej sca, w któ rych wy k∏a dam po -
karm (i mam kry jów ki), sà doÊç od osob nio -
ne, lu dzie nie stra szà i nie nie po ko jà pta siej cze -
la dzi, a ja mo g´ spo koj nie ro biç zdj´ cia. Po -
dam spo sób ob ser wa cji pta ków, usta la jà cy lo -
ka li za cj´ sta cjo nar nych kry jó wek przed ich bu -
do wà. Naj pierw trze ba przy po mo cy lor net -
ki okre Êliç, gdzie w da nym te re nie sà miej -
sca ch´t nie od wie dza ne przez pta ki. Sà to z re -
gu ∏y Êród pol ne oczka wod ne, trzci no wi -
ska z k´ pa mi krza ków i drzew, miej sca za ro -
Êni´ te krze wa mi i drze wa mi na skra -
ju pól upraw nych lub wy su ni´ te skra je la -
su z wi do kiem na sze ro kie prze strze -
nie. W tej oko li cy na le ̋ y zbu do waç tak zwa -
nà kry jów k´ ob ser wa cyj nà, któ ra s∏u ̋ y do na -
mie rza nia „punk to wych” miejsc, w któ rych naj -
cz´ Êciej sia da jà i prze by wa jà ró˝ ne pta ki. Do -
pie ro po usta le niu tych miejsc – w ich po bli -
˝u, bu du je si´ kry jów k´ fo to gra ficz nà. Jej ka mu -
fla˝ mu si byç uni wer sal ny we wszyst kich po -
rach ro ku. Osià gam to w ten spo sób: kry jów -
ka jest wkom po no wa na mi´ dzy krze wy i drze -
wa tak, by w okre sie wio sen nym i let nim mo˝ -
na by ∏o nad nià zwià zaç na lin ce ˝y we ga ∏´ -
zie (nie wi´d nà ce). Przed nià i gór nà Êcia n´ cza -

tow ni two rzy woj sko wa siat ka ma sku jà -
ca z two rzy wa sztucz ne go, w oczka któ -
rej, w ró˝ nych kie run kach, wpla tam d∏u -
gie, ulist nio ne ga ∏àz ki. Gdy wy schnà, two -
rzà sta bil ne usztyw nie nie siat ki, da jàc w efek -
cie cien kà, nie prze zro czy stà Êcian k´ z wy -
schni´ tych li Êci i plà ta ni ny ga ∏à zek. Dó∏ siat -
ki (przy po mo cy drew nia nych ko∏ ków) jest sta -
bil nie unie ru cho mio ny do zie mi. W przed -
niej cz´ Êci siat ki jest wy ci´ ta pio no wa, po d∏u˝ -
na szcze li na s∏u ̋ à ca do wy su wa nia w kie run -
ku pta ków (te˝ za ma sko wa nej) koƒ ców -
ki obiek ty wu. Gór na cz´Êç kry jów ki (przy ma -
sko wa na zwià za ny mi ga ∏´ zia mi) jest po kry ta fo -
lià i ma spad ku ty ∏o -
wi, by deszcz lub Ênieg nie za wa li ∏y da chu cza -
tow ni. Po ∏à cze nie przed niej i gór nej Êcian -
ki jest do dat ko wo wzmoc nio ne po przecz -
nà drew nia nà li stwà, z bo ku usta wio -
nà na dwóch wspor ni kach. Ca ∏oÊç jest usta bi li -
zo wa na od cià ga mi z li nek, któ re przy wià zu -
j´ do sà sia du jà cych drzew i krze wów. Do -
Êwiad czal nie (dla mo je go wzro stu) usta li -
∏em, ˝e wy so koÊç wn´ trza nie mo ̋ e byç mniej -
sza ni˝ pó∏ to ra me tra. W kry jów ce po wi -
nien si´ zmie Êciç roz ∏o ̋ o ny sta tyw z za mon to -
wa nym na nim te le obiek ty wem i apa ra tem fo -
to gra ficz nym oraz fo to graf go ob s∏u gu jà cy, sie -
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dzà cy na sk∏a da nym krze se∏ ku wy Êcie lo -
nym mi´k kà po dusz kà (wie le go dzin bez ru -
chu!). Obok po win no byç tro ch´ miej -
sca na ple cak (nie mo ̋ e byç w ja skra wych ko -
lo rach!). Ple cak po wi nien staç na drew nia -
nym po de Êcie, ˝e by nie prze ma ka∏ od wil got -
nej zie mi. W nim obo wiàz ko wo po wi -
nien si´ zna leêç nie t∏u kà cy ter mos z go rà -
cym na po jem (ja pre fe ru j´ s∏a bà ka w´), opa tru -
nek oso bi sty, ka wa∏ ki siat ki ma sku jà cej i sznur -
ka – do na praw na szej kry jów ki. O no -
˝u nie wspo mi nam, gdy˝ ma on nam to wa rzy -
szyç sta le!!! Za pas fil mów lub kart pa mi´ -
ci, przy sprz´ cie cy fro wym, oraz za pa so -
we aku mu la tor ki no si my z re gu ∏y w tor -
bach fo to gra ficz nych – po win ny si´ wi´c znaj -
do waç w za si´ gu r´ ki. Na te le obiek ty wie i apa -
ra cie fo to gra ficz nym mu si byç ko niecz nie za ∏o -
˝o ny po kro wiec t∏u mià cy dêwi´k sil ni -
ka i trzask mi gaw ki. Znaj du je my si´ prze -
cie˝ w bez po Êred niej bli sko Êci czuj nych pta -
ków (5-10 m). Na sze ubra nie nie mo ̋ e sze le -
Êciç i w ogó le nie po win no byç s∏y chaç ˝ad -
nych dêwi´ ków z na szej cza tow ni. W przypad -
ku pta ków dra pie˝ nych bar dzo po moc -
ne sà wa bi ki z fu te rek, któ re na Êla du jà ma -
∏e gry zo nie. W ja ki spo sób, z ich po mo cà, Êcià -
gam uwa g´ pta sich dra pie˝ ni ków? Otó˝ wy ko -
nu j´ z ˝y∏ ki w´d kar skiej p´ tl´ (po roz cià gni´ -
ciu ok. 10 m d∏u go Êci), której jed na koƒ ców -
ka jest za mon to wa na we wnàtrz cza tow ni (wo -
kó∏ drze wa), a dru ga w miej scu wy ∏o ̋ e nia mi´ -
sa, wo kó∏ pa li ka wbi te go w zie mi´. P´ -
tla jest tak na cià gni´ ta, ˝e by mo˝ na by ∏o ˝y∏ -

k´ prze su waç do przo du i do ty ∏u. W miej -
scu zwià za nia ˝y∏ ki jest przy mo co wa na, za me -
ta lo we kó∏ ko od klu czy, sztucz na mysz, któ -
rà mo g´ po ru szaç do przo du i ty ∏u (z kry jów -
ki), po cià ga jàc za ˝y∏ k´. Mysz po ru sza si´ wte -
dy od mo jej kry jów ki do wbi te go za wy ∏o ̋ o -
nym mi´ sem pa li ka. Oczy wi Êcie po -
ruszam nià tak, by nie „wy sz∏a” ze stre fy ostro -
Êci mo je go (spo czy wa jà ce go na sta ty wie) te le -
obiek ty wu. OstroÊç na sta wiam za wsze na wy -
∏o ̋ o ne mi´ so. Z ze wnàtrz wy glà da to tak, jak -
by gry zoƒ bu szo wa∏ wo kó∏ zna le zio nej przy n´ -
ty. Dra pie˝ ne pta ki sà bar dzo wy czu lo -

ne na ruch, a do dat ko wo ich uwa g´ Êcià -
ga b∏ysz czà ce kó∏ ko przy no sie my szy (wy glà -
da jà ce tak, jak by gry zoƒ niós∏ je w pyszcz -
ku). Po ata ku z po wie trza na fu ter ko wà przy -
n´ t´ i stwier dze niu, ˝e nie na da -
je si´ ona do zje dze nia, dra pie˝ nik zwy kle zaj -
mu je si´ wy ∏o ̋ o nym obok mi´ sem. A ja, z bli -
skiej od le g∏o Êci, mo g´ mu wy ko naç se -
ri´ zdj´ç, po któ rej zwy kle od la tu je, uno -
szàc ze so bà por cj´ ro so ∏o wà. Ja wy k∏a dam na -
st´p nà i po mniej wi´ cej go dzi nie sy tu -
acja si´ po wta rza. Za ka˝ dym ra zem, gdy wy -
k∏a dam no wà por cj´ mi´ sa, zmie niam fu ter ko -
wà przy n´ t´. Ma ona in ny ko lor, wiel koÊç i in -
ny ro dzaj fu ter ka. Stàd dra pie˝ ni ki (wy ko nu -
jàc atak) za ka˝ dym ra zem wi dzà in nà zdo -
bycz – ale zja da jà wy ∏o ̋ o ne dla nich mi´ si -
wo... Ta sa ma sy tu acja wy st´ pu je zi -
mà, ale w tym okre sie kom pli ku -
je jà fakt, ˝e pta ki ob ser wu jà tro py na Ênie -
gu. Nie mo gà one ∏à czyç Êla dów stóp z przy -
n´ tà i na szà kry jów kà, bo dra pie˝ nik szyb -
ko nas na mie rzy z po wie trza i b´ dzie my mar -
z nàç da rem nie. T́  trud noÊç omi -
jam w ten spo sób, ˝e wy dep tu j´ w Ênie -
gu dwie rów no le g∏e Êcie˝ ki, a pas mi´ dzy cza -
tow nià i przy n´ tà jest nie na ru szo -
ny. Obie dró˝ ki ∏à czà si´ kil ka dzie siàt me -
trów da lej, two rzàc ko ∏o, po któ rym dra pie˝ -
nik nie jest w sta nie si´ zo rien to waç, w któ -
rà stro n´ i kie dy prze cho dzi∏ t´ dy cz∏o -
wiek. Mam na dzie j´, ˝e te luê ne uwa gi po mo -
gà Paƒ stwu choç tro ch´ w fo to gra fo wa -
niu pta ków w ich Êro do wi sku na tu ral nym.
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Przyk∏ad czatowni w k´pie krzewów. Konstrukcja jest oparta na rozpi´tej wojskowej siatce
maskujàcej, w którà wpleciono ga∏àzki. Ca∏oÊç tworzy nieprzezroczystà Êciank´.

Zak∏adanie t∏umika dêwi´ku na sprz´t fotograficzny.


