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Årets första fotorunda...

av Leif Bength. 2023-01-01

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/arets-forsta-fotorunda/

Idag på årets första dag gav jag mig ut på årets första fotorunda på skogarna norröver för att försöka få lite fotolust tillbaka. Tyvärr så gick
det trögt fast det var trevligt väder. Mina ögon såg intet speciellt alls men på hemvägen tog i alla fall jag en bild på Älvdalens och Våmhus
vackra Åik/Hykieberg, som på senare tid även fått "kunglig" rang. Ett annat namn i Våmhus på berget är "Estrowi" då berget ser ut som
baken på en häst hemifrån Våmhus.

Åik/Hykieberg
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Våmhusvisan

av Leif Bength. 2023-01-02

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/vamhusvisan/

Hittade en midi-fil med Våmhusvisan inspelad på min dator. Varifrån den kommer och vem som har skapat filen vet jag inte men troligtvis
är den skapad i början av 1990-talet.

Klicka på Våmhusvisan och hämta midifilen. Klicka sedan på den hämtade filen så ska den spelas upp automatiskt...

Här kan du spela
med...
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Liötbjärs isfall

av Leif Bength. 2023-01-05

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/liotbjars-isfall-3/

Det blev ett kort besök vid Liötbjärs isfall härom dagen för att se hur mycket isfallen växt samt för att se om några istroll börjat titta fram ur
fallen. Istrollen verkade ta det lugnt i sina grottor i väntan på våren...

En fgotta i isfallen
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Den vilda ritten

av Leif Bength. 2023-01-06

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/den-vilda-ritten/

18 feb 2007 drog denna härliga ryttare med sitt fantastiska kreatur fram över Anjosvardens topp i en hiskelig fart....

Den vilda ritten

                                     6 / 19



Wildlifephotographer.se | Leif Bength | Photo & Copyright © 2023  Leif Bength. All rights reserved.
Januari 2023 - PDF Edition

För nära...

av Leif Bength. 2023-01-10

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/for-nara/

Det var en gång i början av juni 2012 som vi fick fint besök när vi rastade på Flatruet. Vi fick några bilder och vårt fika bara
försvann...konstigt nog :-D

För nära
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Älgfamiljen

av Leif Bength. 2023-01-12

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/algfamiljen/

När man rotar runt bland gamla bilder på hårddiskarna hittar man ibland ett och annat fynd som man aldrig har framkallat eller visat tidigare.
Här en älgfamilj på våmhusskogen från 25 jan 2015...

Älgfamiljen
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Snösparvar

av Leif Bength. 2023-01-13

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/snosparvar/

Snösparvar ska visst vara vanliga i vår fjällvärd från april till september då de flyttar söderut till England m fl länder därikring. De här två
snösparvarna hittade jag i Tänndalen, längs vägen mellan Tännäs och Östersjön, under påsken i början av april 2012, då jag besökte några
bekanta i Tännäs för att mest titta på skoterrace på Tännäskröket och i Funäsdalen. Mellan skoterracen passade jag naturligtvis på att titta
mig omkring i trakterna och detta är  första och enda gången hittills som jag sett och fotograferat dessa vackra fåglar.

Snösparvar
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Dimmornas myr...

av Leif Bength. 2023-01-20

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/dimmornas-myr/

På väg hem till Geddtjenn från Anjosvareden sent en eftermiddag i början av februari 2010 låg dimman tät på den glest skogbeklädda myren
i den begynnande solnedgången...

Dimmornas myr
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På en praia...

av Leif Bength. 2023-01-22

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/pa-en-praia/

Dos Tres Irmaos heter en praia i Alvor som mest består av en massa stora klippor som under årtusenden blivit formade av Atlantens vågor.
Här en bild från  promenad jag gjorde där en morgon i mitten av februari då tidvattnet var så lågt och det gick att gå runt och ibland igenom
klipporna..

Praia dos Tres Imaros

.
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Silkeshäger

av Leif Bength. 2023-01-23

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/silkeshager/

Vid en liten våtmark, intill Praia da Boca do Rio på Algarvekusten, hittade jag denna vackra silkeshäger i början av feb 2018. Här en
framkallning som jag lekt lite med...

Silkeshäger
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Cabo Sardao

av Leif Bength. 2023-01-24

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/cabo-sardao/

Cabo Sardao på Portugals västkust, drygt 100 km norr om Sagres, är en unik plats på jorden där vita storkar häckar i på klippor vid ett vilt
brusande hav, i det här fallet Atlanten. Här en bild av ett tusental som jag tagit under flertalet besök jag gjorde ett par år då jag övervintrade
med husbilen i Portugal . Just den här bilden är tagen 19 februari 2018.

Vita storkar vid Cabo Sardao
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Slagen vid Cabo Sardao

av Leif Bength. 2023-01-26

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/slagen-vid-cabo-sardao/

Kring mitten av februari pågår slagen om häckningsplatser för fullt vid Cabo Sardao, då uppskattningsvis 50 par vita storkar slåss om dom
boplatser som finns på de häftiga klippbranterna där Atlantens vågor dundrar in klipporna i häftiga kaskader. Bilden visar en vit stork som
hugger  näbben i inkräktarens hals för att försvara boplatsen.

Försvarar boplatsen
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Ljuset i gläntan...

av Leif Bength. 2023-01-27

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/ljuset-i-glantan/

Det blev en snabb sväng upp till Våmhuskölen idag bara för att jag hade lust och tid över. Inget speciellt alls där uppe. Snön hade smält ur
träden och sjunkit ihop på marken. Lättåkt för såväl skid- som skoteråkare såg det ut som. Hittade också en fin glänta där solen spred sitt
varma ljus för att lämna skuggorna lite kallare...

Ljuset i gläntan
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Neandertalaren...

av Leif Bength. 2023-01-30

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/neandertalaren/

Upptäckte att det skulle bli stjärnklart i natt så kring halv två drog jag iväg upp i mörka skogen så det var bara månens ljus som störde.
Parkerade på en skogsbilväg, spanade in Karlavagnen och Polstjärnan utan att se kometen. Ställde upp kameran på stativ och riktade den på
chans med centrum mitt mellan Karlavagnen och Polstjärnan och tog elva bilder. Packade ihop och åkte hem för att kolla i datorn om det
fanns nåt spännande - och visst gjorde det! Stackade de elva bilderna. Redigerade den stackade bilden lite samt beskar den till 100%

Neandertalaren - Den gröna kometen
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En av originalbilderna

Den 19 januari 2023 fotograferade Christian Bergquist denna bild av kometen med Swedish deep sky telescope (SDST). 
https://www.kamerabild.se/nyheter/vetenskap/missa-inte-kometen-sa-har-gor-du-for-att-fotografera-den
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Vid havet vill vi bo...

av Leif Bength. 2023-01-31

https://www.wildlifephotographer.se/blog/2023/01/vid-havet-vill-vi-bo/

De vita storkarna vid Cabo Sardao har boplatser som vem som helst kan bli avis på. Här ett par som under några veckor slagit sig ner på en
klippavsats intill Atlantens eviga brytningar strax under…

Vid havet vill vi bo…
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