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Akys raibsta nuo įvairiausio dydžio ir spalvų futliarų bei krepšių fotoaparatams, tačiau
bergždžiai klausinėsite pardavėjo, kurį iš jų galite statyti ant valties dugno ir nesibaiminti, kad
brangi technika paragaus vandens.

Foto sesija žūklėje tapo tokiu pat kasdienišku dalyku kaip ir tai, kad kiekvienas meškeriotojas
turi termosą. Tačiau tarp fotoaparato ir termoso yra esminis skirtumas: į vieną pilame skysčius,
o kitas nuo drėgmės lašo gali išeiti iš rikiuotės. Šis pavojus nesulaiko meškeriotojų, ir jie ne tik
fotografuojasi su laimikiais po žūklės, bet ir ima fotoaparatą su savimi plaukdami žvejoti valtimi,
kateriu ir jūriniu laivu.

Plaukdami ar brisdami vandeniu visi meškeriotojai susiduria su problema, kaip apsaugoti
fotoaparatą nuo drėgmės poveikio, taip pat nuo galimybės, kad jis atsidurs vandenyje. Kad
aparatas neišslystų iš rankų, yra nemažai būdų apsidrausti nuo tokio siurprizo: dirželiu su
kilpele jį galima pritvirtinti prie riešo, specialiu dirželiu pasikabinti ant kaklo ir t. t. Bet žvejojant
fotoaparatas ant kaklo ar ant rankos ima kliudyti, todėl jį reikia kažkur laikyti, kol prireiks.
Dažniausia krepšelį su fotoaparatu daugelis įpakuoja į prekybos centre nusipirktą maišelį, tačiau
jis nėra hermetiškas.

Pats geriausias variantas apsaugoti brangią foto techniką – hermetiškas plastiko konteineris. Jų
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galima nusipirkti foto salonuose, bet kainos ten kandžiojasi. Todėl patartina užsukti su
draugišku vizitu į buitinių prekių parduotuvę ar jų skyrių prekybos centre. Čia rasite įvairios
talpos ir gabaritų plastiko konteinerių, kurie nedaug kuo skiriasi nuo tų, kuriuos siūlo specialūs
foto salonai. Tik kainos čia bus prieinamos. Pasirinkite tinkamą iš tų, kurie užsidaro hermetiškai.
Imkite tokį konteinerį, kuriame tilptų ne tik fotoaparatas, bet ir atsarginės laikmenos, baterijos,
jungtys, taip pat ir mobilus telefonas. Jei pasiseks, gal aptiksite modelį su ausele, į kurią galima
įverti žiedelį. Pasidaryti reikiamo ilgio ir tvirtumo virvutę visai nesudėtinga: jos galuose reikia
pririšti didelius segtukus, kurie naudojami jūrinėje žūklėje. Tada konteinerį su fotoaparatu
galėsite pritvirtinti prie valties suolelio, ranktūrio ar specialios kilpos.

Jūsų foto technika nedings net tuo atveju, jei valtis apsivers.
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