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Neděle, 23 Květen 2010 16:13 Petr Bambousek

Budníček menší (Phylloscopus collybita)

Patří mezi naše nejmenší a zároveň nejhlučnější ptáky. Původně obýval hlavně lesy, ale dnes je velmi hojný i ve 

městech. Většinou je dříve slyšet než vidět. A tak jsem ho zaznamenal i já. Budníček si hlasitě obhajoval 

teritorium dvorku, o které se dělí s kosy, drozdy a rehky. No a tak jsem se k němu vrátil s foťákem. Venku se 

honily mraky, občas pršelo a bylo mi jasné, že nebude snadné tohoto hbitého ptáčka nafotit. Naštěstí se rád 

ozýval ze svého stanoviště nedaleko šeříkového keře. Pustil mě k vytvoření pár fotek. Využil jsem k tomu svůj 

nový kryt. Sousedé chvilku odhrnovali závěsy, ale pak už si mého tuktuku nevšímali :-)

Hlas budníčka menšího >>

Pak přišel déšť, semifinálový zápas našich hokejistů a budníček se ztratil. Tohle jsou tedy dva záběry z menší 

série, kterou jsem stihnul vytvořit. Technicky to má celkem mezery, ISO 800-1000 a časy 1/125 - 1/50s nedávaly 

příliš šancí pro nějakou větší tvorbu. Ale už vím, čím se budu bavit, až se nebudu moci hnout z baráku :-)

Přidat komentář:

Citovat

Citovat

Vaše komentáře

#10 první — 2010-06-05 11:35

Tak první se fakt povedla. Moc pěkný.

#9 Poklona — 2010-05-28 07:30

Krásné snímky, povedly se! Budníček pak sice letěl domů sledovat hokej... ale neva 

JComments

Budníček menší 

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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#8 Juraj — Petr Bambousek 2010-05-24 13:31

Myslím, že toho vyplodíš víc, než já venku Hlavou se mi honí taková idea, tak uvidíme. 

#7 Ondra — Petr Bambousek 2010-05-24 13:27

Čerstvý vzduch, rozkvetlé šeříky a vždy něco zajímavého, co se 

jiným už nehodilo 

#6 Fajn — 2010-05-24 13:14

Krása, žitky pred pár rokmi. To si dobrý že fotíš aspoň po dvore, ja akurát v 

obývačke 

#5 RE: Budníček menší - capcipcapcipcap — 2010-05-24 13:08

Týjo, máte to u těch popelnic fakt pěkné 

#4 Karel — Petr Bambousek 2010-05-24 08:39

V pozadí je šeřík, co nám kvete u popelnic Ta druhá fotka je spíš 

5,6 a čas 1/25s. Pro focení miniaturního ptáčka dokonalá kombinace Naštěstí se na 1/30s zastavil a 
nehýbal se.

#3 Lumír — Petr Bambousek 2010-05-24 08:38

Díky moc! Je zajímavý, co člověk při cestě k popelnici objeví. Už se ti blíží ten Pantanal, viď. Věřím, že 
se ti tam bude líbit. Snad se tam jednou taky podívám. Zatím jsem ho odložil na neurčito.

#2 RE: Budníček menší - capcipcapcipcap — 2010-05-24 08:23

první foto je super, v pozadí šeřík ?

#1 RE: Budníček menší - capcipcapcipcap — 2010-05-23 23:28

Ta první fotka je úžasná. Skvělá kompozice, parádní pozadí a budníček ti krásně zapózoval 
Ahojky, Lumír.
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