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ptaki wokó∏ nas

Kie dy zi ma mro zem dmu cha – to jest przy rzàd dla pie cu cha...

Z Po rad nika Fo to gra fa Cie p∏o lu ba

Da riusz Du ra

Dzi´cio∏ na s∏onince.

Po ra da do ty czy szcze gól nie okre su zi mo we go, gdy na dwo rze Ênieg i mróz, a chcia ∏o by si´ jed nak ja -
kieÊ faj ne zdj´ cia po ro biç. Pta ki w okre sie zi mo wym nie ma jà lek ko (g∏od no i ch∏od no), wi´c aby im
ul˝yç, wy ∏ó˝ my w po bli ̋ u na sze go miesz ka nia po karm dla nich. Zwa bia my je wte dy w kon kret ne
miej sca, w sàsiedztwie na szych do mostw.
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PPta ki to wdzi´cz ny i ko lo ro wy te mat
fo to gra fii w okre sie zi my. Kr´ cà si´
w po bli ̋ u ludz kich sie dzib, cze ka jàc na

ja kiÊ k´s. Mo˝ na im po wie siç w ogro dzie
lub za oknem p∏a ty s∏o ni ny al bo po sta wiç
czy po wie siç na oko licz nych drze wach
karm ni ki z ziar nem, ja rz´ bi nà i in ny mi pta -
si mi sma ko ∏y ka mi. Oczy wi Êcie pa mi´ ta my
o tym, ˝e gdy raz za czy na my n´ ciç – mu si -
my kon ty nu owaç to przez ca ∏y okres
trwa nia mro zów. Wkrót ce po tem, wo kó∏
na szej przy n´ ty, po ja wi si´ sta do skrzy dla -
tych go Êci... Tyl ko jak to sfo to gra fo waç, nie
sie dzàc na mro zie? Po mo ̋ e nam w tym
zdal ne (dro gà ra dio wà) wy zwa la nie na sze -
go (ka˝ de go!!!) apa ra tu fo to gra ficz ne go,
któ ry za mo cu je my (i za ma sku je my) w po -
bli ̋ u przy n´ ty. Po mys∏ jest ge nial nie pro -
sty! Mu si my si´ udaç do skle pu mo de lar -
skie go i za ku piç ze staw do ste ro wa nia mo -
de li dro gà ra dio wà. Ze staw ten sk∏a da si´
z dwóch cz´ Êci: pla sti ko we go na daj ni ka
z wy su wa nà an te nà i dwo ma joy stic ka mi
oraz mi nia tu ro we go od bior ni ka z ka bel ko -
wà an ten kà. Do od bior ni ka (oprócz za si la -
nia – 4 ba te rie pa lusz ki) jest pod ∏à czo ne

pu de ∏ecz ko (wiel ko Êci te go od za pa ∏ek)
z po ru sza jà cym si´ (w gó r´ i w dó∏) Êmi -
gie∏ kiem. To Mi kro se rvo. Po ru sza jàc dro gà
ra dio wà Êmi gie∏ kiem – zdal nie na ci ska my
spust mi gaw ki na sze go apa ra tu fo to gra -
ficz ne go. Resz t´ wy ko nu je za nas sil nik
apa ra tu (na pi´ cie mi gaw ki, prze su ni´ cie

fil mu do na st´p nej klat ki itp.). W apa ra tach
cy fro wych jest jesz cze ∏a twiej. Ca ∏a ta jem -
ni ca po le ga na ta kim umiesz cze niu Mi kro -
se rva nad na szym apa ra tem fo to gra ficz -
nym, ̋ e by opusz cze nie Êmi gie∏ ka na ci ska ∏o
spust wy zwo le nia mi gaw ki. Roz wià za ∏em
to w ten spo sób, ˝e me ta lo wà szy n´

Kwiczo∏.

Skrzy de∏ ko na ci ska jà ce mi gaw k´ apa ra tu fo to gra ficz ne go z ze sta wu do bez prze wo do -
we go od pa la nia sprz´ tu fo to gra ficz ne go.

Ze staw do bez prze wo do we go wy zwa la nia mi gaw ki apa ra tu fo -
to gra ficz ne go – tu z Ni konem F-5 i teleobiektywem 200 mm.
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w kszta∏ cie li te ry L dol nym ra mie niem (po
wy wier ce niu otwo ru w od po wied nim
miej scu) przy kr´ ci ∏em do pod sta wy apa ra -
tu tak, by do pio no we go ra mie nia przy -
twier dzo ne Mi kro se rvo, po opusz cze niu
skrzy de∏ ka, na ci ska ∏o spust mi gaw ki. Ka˝ -
dy typ apa ra tu fo to gra ficz ne go ma in nà
wy so koÊç i sze ro koÊç, wo bec te go wy mia -
ry szy ny mu szà im od po wia daç in dy wi du -
al nie. Ale ze staw ra dio wy jest uni wer sal ny!
Wy zwa la ka˝ dy apa rat fo to gra ficz ny, by le -
by tyl ko mia∏ przy cisk wy zwo le nia mi gaw -
ki! Na daj nik jest za si la ny 8 ba te ria mi pa -
lusz ka mi, od bior nik 4, czy li ra zem ma my
12 ba te rii. Po trzeb ny jest jesz cze prze ∏àcz -

nik „w∏àcz -wy ∏àcz”, za mon to wa ny mi´ dzy
ko szy kiem z ba te ria mi a od bior ni kiem. I to
wszyst ko! Sie dzàc so bie w cie p∏ym miesz -
ka niu, za oknem ob ser wu je my, przez szy -
b´, karm nik i zdal nie wy zwa la my nasz apa -
rat fo to gra ficz ny, za mon to wa ny przy przy -
n´ cie, gdy tyl ko usià dzie przy po kar mie
skrzy dla ty goÊç. Jesz cze tyl ko spra wa opa -
tu le nia na sze go apa ra tu, ˝e by zbyt szyb ko
si´ nie wy ch∏o dzi∏ na mro zie (ba te rie!)
i spo sób mon ta ̋ u sprz´ tu przy karm ni ku.
˚y cz´ Paƒ stwu mnó stwa uda nych zdj´ç
wy ko na nych w ten spo sób – i pre zen tu j´
swo je...

Fot. autora

Zestaw do bezprzewodowego wyzwalania drogà radiowà migawki ka˝dego aparatu fotograficznego
(Zasi´g 3000 m).

Grubodziób w karmniku.


