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Lovec beze zbraně

ÚKOL:
Vyfotografuje ve volné přírodě čtyři různé druhy savců (R)

POPIS ÚKOLU:
Zkus se v přírodě naučit pohybovat tak, abys co nejvíce splynul s okolní přírodou. Budeš-li trpělivý, můžeš se
přiblížit k plachým živočichům žijícím na našem území. Ceněným uměním je zachytit zvířata v jejich
přirozeném prostředí z minimální vzdálenosti. Pro splnění tohoto úkolu si tedy musíš zajistit libovolný
fotoaparát (mobil). Následně se pokus vyfotografovat čtyři ve volné přírodě žijící druhy savců. Nakonec
fotografie vytiskni a přines do klubovny, kde je vystavíme. Ovšem pozor! Volně se toulající domácí zvířata
nebudou počítána.

TROCHU POVÍDÁNÍ O FOTOGRAFOVÁNÍ ZVÍŘAT:
Ještě, než začnete zvěř fotit, zkuste si přečíst pár rad pro získání co nejlepších snímků.
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Připravenost: Když fotíte v přírodě, tak je obvykle focení neplánované, jelikož jsou zvířata plachá.
Proto mějte připravený fotoaparát k okamžité akci a tím myslím zapnutý a se správným režimem.
Mnoho fotek: Zvířata vám nepostojí, proto se nebojte fotit v dávkách. Je lepší se následně
přehrabovat v hromadě snímků než se spokojit s několika, které nejsou dokonalé.
Foťte, když si hraje: Když si zvíře hraje, nebo se čistí, či dělá jakoukoliv jinou činnost, tak se
nesoustředí na okolí, a to je ten nejlepší okamžik pro focení. Naopak když zvíře odpočívá a hledí do
krajiny, tak má stoprocentní pozornost a hned si vás všimne. Klidně počkejte, dříve nebo později se
většina zvířat do nějaké činnosti pustí.
Kamufláž: V přírodě musíte být dokonale nenápadní, proto se nebojte, že budete vypadat jako voják
či myslivec, zkrátka si vezměte oblečení, ve kterém splynete s krajinou. Nyní v zimě vsaďte na bílé
oblečení.
Buďte zticha: Chovejte tiše a nedělejte žádný povyk. Zvolte vždy oblečení, které při pohybu nešustí.
Nezbytné vybavení si nedávejte do kapes na suchý nebo normální zip, ale raději na šňůrku nebo do
kapsy.
Blesk: Efekt červených očí je stejný u zvířat i u lidí, s bleskem si dávejte pozor a použijte ho jen tehdy,
když fotíte tmavá zvířata, po prvním snímku je obvykle vyplašíte.
Focení z posedu: Pokud fotíte divokou zvěř v lese, tak se nebojte použít posedy pro myslivce. Jedná
se o ideální místo, ze kterého vás neuvidí, jelikož vás budou vnímat jen jako strom nebo se nebudou
dívat nahoru. Jen dávejte pozor, ať se vám nic nestane.
Slunce: Při focení si dejte pozor, abyste měli vždy slunce v zádech, jinak může být snímek velmi
nekvalitní. Pokud není jiná možnost, tak foťte třeba i proti slunci, ale s bleskem.
Buďte ohleduplní: Berte na zvířata ohled a nefoťte je tehdy, když byste měli zbytečně vyplašit zvíře,
které se krmí, nebo například odpočívající hejno či stádo.

přírodovědec

