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Sandra Bartocha
intervjuu

toimetuse veerg

Mis sind loodusfotograafia juures kõige rohkem

Kes või mis on Sinu lemmik pildistamise objekt?

inspireerib?

Mulle meeldivad pisikesed asjad, eriti taimed, lilled ja

Valgus, värvid ja struktuur loovad meeleolu. Kõik minu

neid ümbritsevad metsad. Nende motiivide jäädvusta-

pildid on motiveeritud nendest komponentidest. Kui

misel saab proovida põnevaid valgusemänge ning võib

kasvõi üks nimetatutest end ilmutab, haaran ma fotoapa-

vabalt ringi liikuda – see tähendab ei pea ennast varjesse

raadi ja proovin pildistada ning siis pole vahet, kas valgus

peitma.

langeb puule, lillele või maastikule.
Milliseid pildistamisplaane oled sa tulevikuks teinud?
Kui kaua sa oled loodust pildistanud?

Praegu on esikohal vajadus elu üle järele mõelda ☺.

Minu jaoks algaski pildistamine looduse jäädvustamisega.

Mul on mõned ideed uute projektide tarvis, kuid need

Ma kasvasin üle väikeses külas, mis on ümbritsetud hei-

vajavad veel lahtimõtestamist. Kindlasti on jätkuvalt

namaade ja metsadega ning minu esimesed pildid saidki

prioriteediks minu paigad minu kodu vahetus ümbru-

tehtud kodu vahetus läheduses. 1998. aastal, kui ma olin

ses, kuhu ma saan hea valguse korral kiiresti pildistama

18-aastane ühinesin kohaliku fotoklubiga, kus sain tutta-

minna. Lisaks sellele soovin ma näha ja proovida uusi asju.

vaks tõeliste loodusfotograafidega. Alates tollest hetkest
On sul jagada mõningaid näpunäiteid algajale foto-

Kui me 2009. aasta esimeses numbris plaanidest kirjutasi-

tol koos sinna juurde kuuluvate loodus- ja fotojuttudega.

me, ei osanud me ette näha majanduse sellist vähikäiku,

Teinekord põikame ka laia maailma, et vaadata, mis

mis ka Lofo puhkusele sunnib minema. Mitmel korral

tuuled sealses looduse jäädvustamises puhuvad. Tänu

Milline on olnud kõige põnevam kohtu, kuhu Sa loo-

jäädvustada?

otsisime võimalusi jätkata ajakirja väljaandmist, kuid need

veebiajakirja formaadi võimalustele loodame edaspidi Lo-

duse pildistamise eesmärgil reisinud oled?

Ülioluline on tunda, kuidas valgus käitub ja kuidas sättida

ei olnud piisavalt head. Algselt arvatud ühest pausiaastast

fosse ka helifaile ja videolõike lisada – mis mahus, sõltub

Reisimine meeldib mulle väga, mistõttu olen ma paljudes

oma tehnikat selle valguse püüdmiseks. Igas situatsioonis

sai märkamatult kaks. Eelmisel talvel kaalusime jällegi kõi-

materjalide saadavusest.

erinevates paikades just pildistamise eesmärgil käinud.

on oluline teada, millest objektiivi ja milliseid kaamera

Väga raske on välja tuua ühte lemmikut, sest kõik riigid,

seadeid kasutada, et saaks vastavalt oma nägemusele
kiiresti muutuva hetke igaveseks talletada.

ki variante ning leidsime, et paberil Lofo jaoks ei ole aeg

olen ma looduse pildistamisest sõltuvuses.

graafile, kes soovib looduses kiiresti muutuvaid hetki

ikka veel küps. Küll aga on viimastel aastatel muutunud

Täname kõiki, kes meid hea sõnaga innustasid Lofot

kus ma olen pildistanud, on millegi täiesti erilisega silma

kättesaadavamaks ja funktsionaalsemaks veebiajakirjad.

taasalustama, ja loodame, et te veedate ka edaspidi Lofo

paistnud. Ma mainiksin siiski ära Teravmäed, mis nakata-

Ja nii, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, taassün-

seltsis mõnusalt aega.

vad arktilise viirusega igaühe, kes seal käinud on. Lisaks
meeldis mulle väga Kirgiisias, mis paistis silma väga

Sandra Bartocha (s. 1980) – Sandrale meeldib eelkõige läbi

Ilusat kevade jätku soovides

mitmekesiste maastike ja valgusolude poolest. Kindlasti

kaamerasilma taimede maailma uudistada ning sealset

Lofo toimetus

tahan ma sinna tagasi minna – kohe kui ma olen vene

ilu fotoaparaadiga pildiks tõlkida. Sandra fotod on saanud

keele selgeks saanud ☺.

tunnustada mitmetel ülemaailmsetel fotokonkurssidel.

diski Lofo veebiajakirjana.
Vaatamata meediumi vahetusele ei ole muus osas suunad
muutunud. Jätkuvalt on rõhk Eesti kvaliteetsel loodusfo2
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Foto: Sandra Bartocha / www.wild-wonders.com „Valge tolmpea“.
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Otsides valgust.

5

Kevadmeenutus.
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Foto: Sandra Bartocha / www.wild-wonders.com „Ophrys apulica“.
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Tema see on.
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Päikesepaiste on kauge minevik.
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Maagiline mets.
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Loodusfotod
EXPO 2010
maailmanäitusel

hiinlastest külastajad, kuidas me need pildid lavastanud

Tagantjärgi võib öelda, et näitus Eestimaa loodusest

oleme. Nii harukordsed näisid neile fotod rabamaastike,

kolme aastaaja valguses kujunes 2010. aasta Shanghai

karude, kakkude ja kimalastega. Samuti tundub Hiinas

EXPO-l erakordselt edukaks. Fotode väljapanekut said

uskumatu, et Eestis jõuab põlismetsast mereranda või

nautida ja seeläbi meie riigiga tutvuda tuhanded EXPO

rannaniitudelt rabade vaikusse kõigest paaritunnise

Eesti paviljoni konverentsiala külastanud inimesed.

autosõiduga.

Meile endile olid need pildid aga tükike kodumaad, mille
nägemine enam kui pooleaastase äraoleku kestel oli ka

Iga kuu kohta valiti kaks sellele ajale iseloomulikku

väga südantsoojendav.

erineva maastikumotiiviga pilti. Kummagi kõrvale
paigutati samast maastikust lisaks kaks detailifotot. Kuude

Näitust aitasid kokku panna väga paljud

lõikes jälgiti, et esindatud oleksid Eestile iseloomulikud ja

loodusfotograafid.

olulised maastikud ning kooslused nagu metsad, rabad,

Näituse kuraator oli Urmas Tartes.

järved, niidud ja meri. Fotod vahetusid kahe nädala

Fotode autorid tähestikulises järjekorras:

tagant nii, et samal ajal oli seintel neid kuus. Ühtekokku

Arne Ader,

eksponeeriti 36 pilti. EXPO Eesti paviljoni külastajad

Meelis Kivirand,

said ettekujutuse Eesti looduse ilust ja mitmekesisusest:

Mati Kose,

erisuguseid maastikke täiendas looduse muutumine

Jaak Põder,

aastaaegade lõikes.

Remo Savisaar,

Tekst: Toomas Tiivel,

Sven Zacek,

Bioloog ja suursaadik, Eesti EXPO 2010 peakomissar
Kavandades Eesti ekspositsiooni Shanghai

Selline pildivalik andis võimaluse EXPO paviljoni

Urmas Tartes.

külastajatel vaadata, missugune on Eestimaa loodus ja

Pildid trükkis lõuendile Toomas Tuul. Kaasa mõtlejaid ning

mis seal parajasti, nende näitusel viibimise ajal toimub.

aitajaid oli palju teisigi.

maailmanäitusel EXPO 2010, helistasin heale tuttavale ja
bioloogist kolleegile Urmas Tartesele sooviga saada sinna
lisaks eesti graafikale, disainile, moe- ja ehtekunstile ka
pilte meie kaunist, mitmekesisest ja üsnagi unikaalsest
loodusest. Teadsin, et eesti loodusfoto on väga heal
tasemel ja pärjatud mitmete kõrgete auhindadega.
Eesti paviljonis Shanghais soovisime neid fotosid
ruumidesse, kus oli plaanis kuue kuu jooksul korraldada
sadu üritusi: seminare, loenguid, kohtumisi, võtta vastu
mitmeid kõrgetasemelisi delegatsioone. See oli EXPO
tavakülastajale kinnine ala, kuhu pääses vaid koos
paviljoni töötajatega ning kus sai ka juua tassi kohvi või
teed. Seal avanes võimalus pikemalt tutvustada Eesti
majanduselu, kultuuri ja looduse erinevaid külgi. Urmas
Tartes ja Andres Ader koostasid fotonäituse eesmärgiga
esitleda kaunist ja Eestile iseloomulikku loodust ja selle
muutumist kolme aastaaja vältel – maist oktoobrini –
ajast, mil toimus ka maailmanäitus. Idee näidata meie
looduses toimuvat kronoloogiliselt, mitte lihtsalt juhuslike
piltide kaudu, oli eriti õnnestunud, kuna Shanghais
Eestile omaseid aastaaegu ei ole. Pealegi võib üks ja
seesama paik erinevatel aastaaegadel tundmatuseni
muutuda. Samuti pole seal võimalik sattuda peaaegu
puutumatusse looduskeskkonda – metsa, rabasse, saarele
–, kus inimtegevuse jälgi on minimaalselt. Tihti küsisid
16

Foto: Meelis Kivirand.

Foto: Urmas Tartes.

17

Foto: Urmas Tartes.
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Foto: Arne Ader.
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Foto: Jaak Põder.
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Foto: Meelis Kivirand.
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Foto: Sven Začek.
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Saarmatalved
Tekst ja fotod: Sven Začek
Aastad pole vennad. Ei, kaugeltki mitte! Inimsilma jaoks
võib kõik paista ühesugune, kuid ma arvan, et loodust ja
loomade käitumist on võimalik ennustada ainult teatud
määral. Mitte kunagi aga absoluutse täpsusega, sest alati
eksisteerib mingi äraarvamatu muutuja, mis pealtnäha
samasuguse situatsiooni hoopis uudseks ja prognoosimatuks kujundab.
Tagasi vaadates paistavad viimased kaks talve esmapilgul
äravahetamiseni sarnased. Rohkelt lund, külma ja kõike,
mida ühes tõelises talves olema peab ning mida me vahepeal valitsenud vedelate talvede tõttu unustama olime
hakanud. Talvede sisu on olnud loomade kohtamise ja
pildistamise seisukohalt väga erinev. Tundub naljakas, et
eelmisel hooajal pühendasin ma saarmaotsingutele palju
vähem aega ja proovisin veehunte* leida vaid mõnest
üksikust kohast, kuid pildiõnne oli hoopis rohkem kui
tänavu. Inspireerituna sellest õnnestumisest otsisin meie
kõige salapärasemaid loomi tunduvalt enam, käies läbi
mulle senitundmatuid jõekäändusid – paiku, kust ma
leidsin palju tegevusjälgi, kuid mitte iial jäljeomanikke.
Saarmad olid kohal, kuid meie teed ristusid vaid paaril
korral.
Kõik märgid näitasid talve alguses samas suunas. Detsembris tuli korralik külm, mis kaanetas kiiresti kõik jõed
väga suures ulatuses, jättes lahti vaid mõned käänuko-

*Veehunt – minu poolt 2005. aastal saarmastele antud
hüüdnimi, mis väljendab nende peidulist eluviisi ja
olemist toiduahela viimaseks lüliks vesistel maastikel.
Sarnaselt huntidele maismaal.
26
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had ja kärestikud, kuhu loodusfotograaf end loomade
pildistamiseks mõnusasti sättida sai. Võitluses külmaga
peale jäänud jõelõike oli vähe, mis pidanuks tähendama,
et loomadel on kasinalt kohti, kus toituda ja nad pidanuks
kogunema lahtiste lõikude ümber. Vähemalt minu loogika
ütles nii. Talve algus ei näidanud isegi jälgi, loomadest
võis ainult unistada. Võib olla aimasid saarmad halvimat,
sest peagi olid ka kiirema vooluga jõekäänakud jää all,
ning lahkusid varakult pisematele ojadele ja kraavidele,
mis ka kõige käredama pakase kiuste lahtist vett oma
sängis veeretasid.
Saarmaste ehk udraste leidmise ja pildistamise teeb raskeks nende äärmiselt liikuv eluviis, mis tähendab, et nad
võivad ööpäevas läbida väga pikki vahemaid. Ühes kohas
võivad nad toituda paar-kolm päeva, kuid vahel kõigest
pool tundi. Rahutuid hingi on pikalt lahti olevalt jõelt
raske leida, sest ühele saarmapesakonnale võib kuuluda
koguni 15 kilomeetri pikkune jõelõik, mistõttu on vaatlemise ja pildistamise mõttes abiks korraliku talve külmakraadid, mis saarmaste liikumisvõimalusi suunavad. Kuna
utrad tegutsevad nagunii peamiselt öösiti, kulub igasugune abi, mis neid ka päevavalges liikvele ajaks marjaks
ära ja paarkümmend mõnusat, liikmeid kangeks pitsitavat
külmakraadi ununeb hetkel, mil tuleb jõejääle pikali viskuda, sest oodatud loom on ennast näidanud. Proovides
ennast nähtamatuks teha ja pressides end tugevalt vastu
jääd hakkab kõrva erutusest peksleva südame heli, mis
vastu kivikõva jääd tagudes lööb sellist lärmi, et hetkeks
tundub, nagu võiks see üliettevaatliku saarma minemagi
peletada. Kus siis selle häda ots! Õnneks selgub peagi, et
loom pole minu saabumist oma territooriumile märganud
ja nuusib midagi jää ja vee piirimail. Korraks lakke löönud
adrenaliiniannus lahustub vereringes ruttu ja juba leian
end rahulikult tuult hindamas ning plaani pidamas, kas
hiilida edasi või jääda paigale. Lühikese rehnuti käigus selgub, et tuleks ikkagi parem positsioon leida, sest siin-seal
on segavaid pajuoksi, mis võivad pildistamisel ette jääda.
Just sel hetkel saabub vastaskaldal jääservale üliosav
allveejahimees paarisajagrammise ahvenaga ja asub tabatud saaki isukalt krõmpsutades sööma. Ma tean, et kui
saarmas satub ametisse toitumisega, võib pildistamissessioon päris mõnusaks kujuneda, sest aktiivne toiduotsimi-

Jah, see oli alles detsembri keskpaik, mil paljud eelmisel

kuu või isegi poolteist kulusid nende täitmiseks. Jõed

terve ülejäänud talve jooksul õnnestus mul veel osavat

ne võib kesta lausa terve tunni. Nii ongi! Saarmas hakkab

aastal head pildisaaki pakkunud jõelõigud veel täiesti

kaanetusid kiiresti ja jätsid endast järele vaid pisikesed

veehunti kohata, pilte ma tänavu aga rohkem võtta ei

ühekaupa vee alt toitu välja püüdma: ahvenad, lutsud,

lahti olid. Minu kujutlusvõime hakkas tööle ja pärast mõ-

ülifotogeenilised lombikesed, mis olid justkui minu enda

saanudki. Aastad pole tõesti vennad.

konnad ja latikas. Mina olen paigal ja naudin looduse

nusat õhtut mälukaartide täitmist oli keegi mulle selleks

käega loodud selleks, et saarmad sealt oma päid minu

vaatemängu nagu head teatritükki esireast.

talveks suured saarmaplaanid pähe istutanud ja järgnev

fotoaparaadi ette kergitaksid. Kuid kõigest ühel korral
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Sven Začek (s. 1980), www.zacekfoto.ee. Svenile meeldib
kõige rohkem lindude ja imetajate tegemistesse süveneda.
Sveni fotod on leidnud äramärkimist mitmetel Eesti ja maailma konkurssidel. Viimaseks võiduks oli Looduse Aasta Foto
2011 üldvõit.

Lk 26: Nikon D3x + Nikkor 400mm F2,8 VR + Nikkor TC-14EII konverter. F4, 1/250, ISO 800.
Lk 29: Nikon D3x + Nikkor 300mm F2,8 VR + Nikkor TC-17EII konverter. F5,6, 1/4000, ISO 200.
Lk 30: Nikon D3x + Nikkor PC-E 24mm F3,5. F9,5, 1/8s, ISO 100.
Canon D60 + Canon 300mm F4 IS + Sigma 1,4x konverter. F5,6, 1/2000, ISO 200.
Lk 31: Nikon D3x + Nikkor 300mm F2,8 VR + Nikkor TC-17EII konverter. F4,8, 1/500, ISO 800.
Lk 33: Nikon D3x + Nikkor 300mm F2,8 VR + Nikkor TC-17EII konverter. F4,8, 1/400, ISO 800.
Lk 34: Nikon D3x + Nikkor 300mm F2,8 VR + Nikkor TC-17EII konverter. F5,6, 1/1000, ISO 250.
Nikon D3 + Nikkor 14-24mm F2,8. 15mm F5,6, 1/80, ISO 800.
Lk 35: Nikon D3 + Nikkor 400mm F2,8 VR + Nikkor TC-17EII konverter. F4,8, 1/250, ISO 800.
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Loodusfoto lugu ja
lumm. Meenutusi
fotoõpiku sünniloost
Fotod ja tekst: Arne Ader ja Urmas Tartes

Lepingus lubasime käsikirja üle anda augustikuu viimasel
päeval, mis tundus meile olevat ohutult kaugel olevat.

Loodusfotograafia õpiku kirjutamine on imelihtne! Nii
tundus meile vähemasti siis, kui esimest korda sellist

Enne suurt suve tegime põhjaliku plaani sellest, missu-

plaani pidasime. Olime juba aastaid ise pildistanud ja ka

guseid näidispilte meil veel tarvis. Ja et tõsta tööviljakust,

teisi õpetanud. Aasta oli siis 2006. Konkreetse avaldamis-

jagasime alustuseks omavahel peatükid ära. Talitasime

kokkuleppeni me tookord ei jõudnud ja see oli hea: saime

lihtsalt: ühele raamatu algus ja lõpp, teine kirjutab keskelt.

aega süüvida ja selgeks mõelda veel paljud olulised asjad.

Viimistleda plaanisime raamatut üheskoos.

Juba järgmise aasta alguses startisime SL Õhtulehes ilmu-

Kui kirjatöödega pihta hakkasime, sa selgeks, et raamat

vate looduslehekülgede raames „Loodusfoto aabitsaga“,

nõuab hoopiski teistsugust lähenemist kui seda nõudis

kus hakkasime läbi kirjutama tulevase õpiku põhitee-

ajalehes ilmunud sari. Nüüd said ka lõplikult paika selle

masid. Jaanipäeval, mil artiklitega lõpetasime, tundus,

raamatu kirjutamise üldised põhimõtted:

et suur osa plaanitud raamatust on valmis. Kes võis siis
arvata, et lehes kirjutatud õpetussõnadest jõuab tulevas-

õpetused olgu üles ehitatud Justus von Liebigi tünnip-

se õpikusse umbes neli lauset...

rintsiibile (kes seda saksa härrasmeest ei tea, see saab
temast aimu meie raamatut lugedes);

Edaspidises pildistamises oli miskit teisiti. Valmiv õpik

tekst olgu eesti keeles (mitte kropime, vaid kärbime);

hakkas mõttes ja hinges kasvama. Arutasime palju selle

alustame pildi sisust, tehnika tuleb hiljem;

üle, kuis meie jaoks iseendastmõistetavaid asju teistele

jätame välja konkreetsed viited fototehnikale, arutlused

selgitada. Pildistasime ja samas mõtestasime pildistamist

teemadel „Canon“, „Nikon“ ja „Photoshop“ jäägu saunala-

õpiku seisukohalt. Katsetasime oma ideede töötamist ka

vadele;

loodusfotokoolitustel. Takkajärgi asjale mõeldes õppisime

iga pildi all olgu oluline tehniline informatsioon, mis an-

seeläbi ka ise palju juurde.

naks lugejale võimaluse kaasa mõelda (hoidku Hyperion
ja Apollo raamatus olevate EXIF andmete pimesi kopeeri-

Kolm aastat hiljem olime kirjutamiseks valmis. 2009.

mise eest);

aasta alguses saatsime mitmele kirjastustele juba väga

keskendume väärtustele, mis on kestnud juba sada aastat

konkreetse raamatuidee. 13. aprillil sõlmisime lepingu kir-

ja püsivad kauem kui megapiksliralli (siinkohal sügav

jastusega Varrak. Oli vihmane ja viljakas kevadpäev, Kintsli

kummardus vendadele Parikastele, kelle raamatu sisupea-

küla valge-toonekured hullasid oma pesal ja paaritusid.

tükid on kasulikud ka täna).

36

Seda, kuis jõuab külmaseente kujutis fotoaparaati, käisime pildistamas sügiseses seenemetsas. Muuhulgas läks meil vaja aastaid kapis seisnud filmikeret.
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Viljakas 13. aprill 2009: toonekured lustivad, meil sünnib fotoõpiku leping kirjastusega Varrak.
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Raamatu esimene esitlus Tartus Lõunakeskuse Apollos 10. detsembril 2009.

Meie töö vaatasid üle kaks ranget retsensenti – meie ise.
Toimetasime, täiendasime, kustutasime ja kirjutasime
ümber vastastikku. Lõppteksti lugesime sõna-sõnalt läbi
ja viimistlesime üheskoos. Omavaheline sünergia aitas
parema raamatu sünnile oluliselt kaasa.
Mõistagi oli raamatule tarvis head pealkirja. Meie raamatukaanel on esile tõstetud lugu ja lumm: kaks loodusfotograafia alustala, millele iga hea pilt toetub.
Nagu plaanitud, ilmus „Loodusfoto lugu ja lumm“ jõulukuul ja meeldiva üllatusena tehti veel samal kuul kordustiraaž. Hea oli tõdeda, et sellist õpikut oodati.
Meil on olnud rõõm kuulda selle raamatu kohta häid sõnu
nii algajatelt kui ka edasijõudnud fotograafidelt. On ka
Ei ole võimalik! „Kaka ja kevad“ on fotoõpikust riiul allpool...

küsitud, kas tahaksime nüüd, aasta hiljem selles raamatus
miskit teistmoodi teha. Arvame, et ei. Küll aga oleks igast
raamatu peatükist võimalik kirjutada omaette, veelgi
põhjalikum raamat.
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Jää, jää!
Tekst ja fotod: Fred Jüssi

kaks läbi vaatasid. Näituse idee said kunstnikud ühelt
kohtumiselt üliõpilastega, kui olin kunstiõpetaja palvel

Pealkiri on laenatud Ideaalklaasi kunstnikelt. Niisuguse

nendega jaganud oma rõõme lihtsatest asjadest – näi-

pealkirja all oli kolme nädala jooksul Tallinnas, Linnaga-

danud pilte samblikest, puidumustritest, kastest, hallast,

leriis, 2003.aasta märtsikuus avatud meie ühine näitus:

jääst ja muust, millest maailm kokku pandud. Mõned

klaasikunstnikelt nende tööd ja minult valik jääpilte

ülesvõtted jääpitsidest ja kunstnike pildid oma töödest

eesruumis, pimedas tagakambris projektor keerutamas

osutusid hiljem äravahetamiseni sarnasteks.

80 pildist koosnevat slaidiprogrammi. Näitus kujunes
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ettearvatult külalisterohkeks. Külastajate seas oli ka neid,

Jää on ilus. Jää on imeline. Jää oma äraarvamatuses

kes iga päev töölt tulles tagaruumis jääpildid korra või

juhatab valguse juurde ja avab meile kordumatuse ime
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looduse vormirikkuses. Jää on põhjamaalaste eesõigus

Jääpilte olen pildistanud kolmjalalalt makroobjektiividega

ja luksus. Lõunamaa lapsed oma kodumaal ei saa kunagi

ja kui vaja, siis ka pikemate „torudega“, sobivamaks on

teada, mida tähendab jääpurikat lutsida ja veel paljust

siiski osutunud 105 mm fookusega „lääts“.

jäävad nad troopikas ilma. Mis muidugi ei tähenda, et
neile tingimata kaasa peaksime tundma.

Klaasjää taiesed on samuti päevasooja ja öökülma
ühislooming. Elamustena kuuluvad nad enam tulvavete

Mu esimesed jäälilled õitsesid Tallinna lapsepõlvekodu

juurde ja ei ole üheöötöö, vaid tehtud talvisest jääst. Ikka

akendel. Kui lilled päeva käes sulasid, tekkis aknaruutude

on huvitav vaadata, mis jõe kalda jääseina alla tekkinud,

alumistele servadele öösel jää. Seda sai siis hommikul

mida pakuvad orulammil sulavad jäälatakad või kuidas on

uuritud ja on saanud uurida tänaseni, kui juhust.

lood taevasina kübemetega veenire kohal.

Hommik on päeva noorus. Hommik on ka õrnade jää-

Varakevadised jääpäevad ei ole seeriatoode. Pildistajale

pitside aeg. Väärtuslik tund, mil päike veel metsalatvade

paslikuna antakse neid harva nii nagu hallahommikuidki

varjus, ei ole jõudnud sulatada öökülma imepäraseid

sügisel. Õnne peab olema. Ja pildivalgust peab olema.

vigureid lompidel, veeniredel ja kraavikallastel. Kõik see,

Aga eks see pildivalgus olegi ju üks õnneasi. Ei ole alati

mis öösel veepinnal tekkis, on nüüd veest veidi üleval-

nii, et kes otsib, see leiab, vahel on ka naa, et kes ootab,

pool ja hästi näha. Linnunäod ja kalauimed, kirikutornid

see leiab ja vahel koguni nii, et ootad kevade, ootad teise,

ja kahe teraga mõõgad. Kui kord Haljala koolis väikestele

ootad tüki kalmandatki, aga õnne ei kusagil.

looduse loomingut näitasin, hüüatas üks poiss, hääles
siiras äratundmise rõõm: „Oi, Lenin!“ Ja, võta või jäta, ongi

Tänavune kevad – kes tema tujusid küll ette oskab arvata

Lenin oma kõrge lauba ja habemetutiga.

– annab siiski lootusi, et jää jääb, sest tal ei näi olevat
tulemisega ruttu.
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Fred Jüssi (s. 1935). Fred on Eesti loodusmaastiku tunnustatuim inimene. Sitke kui juurikas, rändab ta vanu radu ning
avastab sealt alati midagi uut.
52

53

HUNT ÄIA AIAS
Tekst ja fotod: Oliver Ploomipuu

tuse tuunimisega teen valdavalt vaid häid pilte, kannustas
mindki soetama järjest paremat fototehnikat, sealhulgas

Proovi järele, enne kui arvustad

objektiive ja vidinaid, millest varem kuulnudki polnud.

Pildistamine tundub esmapilgul suhteliselt lihtne te-

Olematu kriitikameele tõttu hakkas arvuti kõvaketas

gevus. Hinges oleme kõik superklassi fotograafid. Kõik

kiirelt piltidega täituma. Kustutada ei söandanud eriti

oleme näinud ilusaid hetki ja olnud eriliste sündmuste

midagi, isegi siis kui seeria väga sarnastest objektidest

tunnistajaks. Ning kui oleks vaid fotokas kaasas olnud, küll

oli mitmekümnene. Vaatamata suurele pildikogule, ei

siis oleks pildi teinud...

tundnud ma rahuldust ega ennast teostanud olevat.
Valmisolek pildistamiseks oli maksimaalne, kuid puudusid

Minu jaoks sai määravaks nakatajaks väga lähedase

head hetked ja huvitavad modellid.

inimese arengu jälgimine fotograafina. Usk, et fotovarus-
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Lootusetu üritus
2009. aasta viimastel päevadel, olles iganädalasel visiidil
naise vanemate juures, istusin toas ja vaatasin akna taga
söömas käivaid tihaseid. Vaimustus oli suur, kui nägin läbi
fotosilma kaadrisuurust rasvatihast.
Neid linnukesi söögilaual, tera suus, sai läbi klaasi taeva
taustal pildistatud sadade kaupa. Sisuliselt sama kordus õues: külmetasin kas lumes või pildistasin varjest.
Uskusin, et kui ma väga, tõesti väga pingutan, toon koju
pildi, mis paneb ahhetama ka eksperdist sõbra. Paraku jäi
sellest väheks.
Mul kulus terve talv ja kevad mõistmiseks, et head pilti
möödaminnes ei tee. Vähemalt mitte aialindudest.
Esimene nauding
Suvi ja sügis möödusid planeerides ja aeg-ajalt linnukestele mõeldes. Erakordselt lumine talv tõi linde aeda
rohkem kui tavaliselt. Alustasin varjest pildistamist, mis
pereüritustele ebasoodsalt võttis järjepidevalt terve nädalavahetuse. Allaandmise mõtteid tuli ette korduvalt, kuid
abiks oli varasemalt saadud soovitus: jälgi, kuidas ja kust
linnud liiguvad ja õpi tundma nende käitumismustrit!
Kuna ilmastikuolud muutusid ja erinevad linnud vaheldusid pidevalt, tuli ühtelugu ümber kohaneda. Nädala
jooksul tegelesin mõttetööga ja nädalavahetusel tegin
vajalikke muudatusi, et pildistamiseks paremini valmis
olla.
Õnneks ei pidanud head pilti ootama liiga kaua. Esimesed
õnnestumised tulid veidi enne talve lõppu. Poleks eales
uskunud, kui paljud pisiasjad ühe hea pildi puhul rolli
mängivad.
Hasart ja hunt
Loomulikult kasvas hasart iga väärt pildiga veelgi ja vähenes lootus mind valgel ajal väljaspool varjet näha. Algas
võidujooks ajaga, sest ilmade soojenedes jäi linde aias
hüppeliselt vähemaks.
Eesmärk oli osaleda Looduse Aasta Foto 2011 konkursil,
kust saada hinnang möödunud talve seikluste kohta.
Viimased ponnistused tegin nädalavahetusel enne piltide
esitamistähtaega. Loodus pakkus pika talve eest preemiaks paksu lumesaju ja LAF 2011 konkurss ilusa hundi.
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Oliver Ploomipuu (s. 1981).

Lk 54: Nikon D3 + Nikkor 300mm F2,8 VR + Nikkor TC-17EII konverter. F4,8, 1/1250, ISO 1250.

Oliveri paelub lindude

Lk 55: Nikon D3 + Nikkor 300mm F2,8 VR. F2,8, 1/1250, ISO 1000.

ja imetajate maailm,

Lk 57: Nikon D3 + Nikkor 300mm F2,8 VR. F2,8, 1/1250, ISO 1250.

mille jäädvustamiseks

Lk 59: Nikon D3 + Nikkor 300mm F2,8 VR. F6,3, 1/80, ISO 100.

jätkub tal kannatust tunde

Lk 61: Nikon D3 + Nikkor 300mm F2,8 VR. F2,8, 1/1600, ISO 1000.

varjes passida. Looduse

Lk 62: Nikon D3 + Nikkor 300mm F2,8 VR. F2,8, 1/1000, ISO 1250.

Aasta Foto 2011 esikoht

Nikon D3 + Nikkor 300mm F2,8 VR. F2,8, 1/2500, ISO 640.

kategoorias „Loomad

Nikon D3 + Nikkor 300mm F2,8 VR. F2,8, 1/1000, ISO 1250.

tegutsemas“.
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Lk 63: Nikon D3 + Nikkor 300mm F2,8 VR + Nikkor TC-17EII konverter. F4,8, 1/1000, ISO 1250.

63

Pankade võlu
Tekst ja fotod: Meelis Kivirand

Enamikule meie pankadest pääseb hõlpsalt ligi ning sageli saab vaateid nautida isegi autost väljumata. Ent ranna-

Meie pankrannikud on võimsad paigad, mis meelitavad

järsaku alla jõudmiseks tuleb tihti ette võtta pikem retk.

vaatajaid. Tohutud kivimassiivid ning kauged vaated

Muidugi on ka siin selliseid kohti, kuhu pääseb autoga,

nõlvadelt lummavad. Pangaserval seistes tunnetad end

aga mind paeluvad ikka paigad, milleni jõudmiseks tuleb

tillukese osana loodusest.

vaeva näha. Põnevad kohad on raskesti ligipääsetavad

Külmataat ja tormilained on moodustanud huvitavaid jääkaunistusi.

Loojanguvalgus paistmas jäisele pangale.
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Vaibuv torm. Eelneval ööl mõõdeti tuule kiiruseks 29 m/s. Kui ma õhtuks kohale jõudsin, polnud tormi võimsusest enam pooltki alles.
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ning paljud neist asuvad meie väikesaartel, mistõttu tuleb
ette võtta väikene merereis. Viimane sõltub aga ilmast
ning vahel jääbki sõit tugeva tormituule tõttu ära. Talvel,
kui jää kannab, on saartele mõnus minna suuskadega.
Jalgsi saab ka, aga siis on vaev suurem ja minek aeglasem.
Pankade jäädvustamist alustasin nende nõlvadest. Järsakutel turnides jäi ikka midagi kripeldama. Alatasa pitsitas
soov üha allapoole piiluda, ent äkilised nõlvad ei lubanud
seda. Enda ohutuse huvides tuli taanduda.
Seejärel avastasin, et ka pankade all on väga põnev.
Põnevam isegi kui nõlvadel. All on ohutunne hoopis teistsugune. Kui enne seisnes turvalisus ettevaatlikkuses ja
sammude kindluses, siis nüüd tuleb loota puhtale õnnele.
Iial ei või teada, millal mõni kivilahmakas panga küljest
pudeneda võib. Suvel ei saa hästi aru, kui klint lagunenud
on, talvel see-eest näeb ohtralt värskele lumele varisenud
kivitükke, millest nii mõnigi aukartustäratava suurusega
on. Kui peaks just sel hetkel sinna sattuma... Tagajärgedele ei taha mõeldagi. Igal juhul peab rannajärsakute all liikudes eriti tähelepanelik olema ning jälgima, kuhu astud,
hoidma pilgu panganõlval ja veenduma liikumise ohutuses. Pikapeale muutub selline liikumisviis harjumuseks ja
enam ei panegi tähele pisikesi kukkuvaid kivitükke.
Ohutum on järsust nõlvast veidike eemal, jalgupidi merevees kõndida. Selleks kasutan kummipükse, millega on
mugav sügavamale vette minna, et teistmoodi kadreeringut püüda. Pealegi mahub pank kaugemalt võetuna
kenasti pildile, kuna muidu vaid osana jääb. Ent on ka
sügavamaid kohti, kus sedasi liikuda pole võimalik. Siin
tuleb appi talv: kui külmakraade on ikka piisavalt, kaanetub meri ja saab minna sinna, kuhu suvel ligi ei pääse.
Pankade juures võlub mind ennekõike päikesetõusu- ja

Võimsad jääpurikad.

loojanguvalgus, mis nõlvadele paistes halli paekivimassi
värvikirevaks muudab. Ja muidugi need võimsad kivilahmakad, mis paiguti klindist eraldunud, paiguti sellega
veel ühes tükis on. Nende vägevust tajub ainult rannajär-

Selliselt lagunedes tungib pank sisemaale ning veerudel

Öine külm muudab vee jääks, mis paisub ja lõhubki

raske: lisaks väga tugevale tormituulele pean olema ka

sakute all viibides. Veel köidavad meeli jääpurikad, mis kui

kasvavatel puudelgi – olgugi et nad on tugevad – tuleb

kivimeid. Nii võivad juba tuttavad paigad põnevate leidu-

õiges kohas.

võluväel pangaveerudelt välja kasvavad, ja ka need, mida

loodusjõudude ees alla anda. Nii jäävadki paljud puud

dega üllatada.

meri tormilainete abil moodustab.

justkui pankade lagunemisprotsessi sümbolina kallakuile
oma aega ootama.

Pankrannikud muutuvad pidevalt ja nii näeb igal aastal

Nii saigi eelmise aasta oktoobris üks retk ette võetud.
Olnud juba piisavalt nautinud paekaldaile langevaid

Plaanist sõita saarele oma pisikese kummipaadiga kasvas

päikesetõusu- ja loojanguvärve, ihkas hing midagi uut. Nii

välja paras seiklus. Merel oli torm. Kaldalt vaadates ei

midagi uut: nõlvalt on mõni suurem kivilahmakas

Kevad on kõige suurem muutuste aeg. Soojal kevadpäe-

sai mu järgmiseks väljakutseks tormilainete jäädvustami-

tundunudki lained väga suured olevat, ent kilomeetrikau-

varisenud või on koguni terve nõlv kannatada saanud.

val sulavad jää ja lumi ning vesi voolab kivipragudesse.

ne pankade all. Tõden, et see ülesanne on olnud ülimalt

gusel rannast andsid nad oma suurusest täieliku ettekuju-
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Vetikad haaravad uppunud kivilahmakad enda võimusesse.

Roheline ring.
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Auguga kivi, mida on tormilained aastaid kujundanud.

Kuldne paas.
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Esimestest päikesekiirtest roosaks värvuv pank.

tuse. Lainete kõrgust oli paar meetrit. Sõita tuli vastutuult.

ei andnud ma alla, vaid jõudsin – riided märjad, nägu ja

Pisikese paadi nina paiskas lainet murdes õhku suurel hul-

käed külmunud – saarele. Panin kiirelt kuivad riided selga

gal vett, millest vähemalt ämbri jagu maandus vastu mu

ja tormasin jooksujalu mitme kilomeetri kaugusele panga

Lk 65: Canon 1Ds MarkIII + Canon 16-35mm F2,8II. 21mm, F11, 1,3s, ISO 100.

nägu ja nii iga suurema lainega. Ja see vesi oli jäiselt külm!

juurde. Paraku oli tuul hakanud vaibuma ja minu lootus

Lk 67: Canon 1Ds MarkIII + Canon 16-35mm F2,8LII. 18mm, 1/5s, ISO 800.

Paat sai varsti triiki vett täis. Õnneks on kummipaat uppu-

pildistada tormilaineid läks luhta.

Lk 69: Canon 1Ds MarkIII + Canon 16-35mm F2,8LII. 21mm, F10, 1,3s, ISO 100.

matu ja vesi ei tee talle vähimatki kahju. Ainult endal on
Nii jääbki üle aina uuesti üritada. Ehk toob see sügis meile

minna edasi või pöörduda tagasi. Allaandmine ehk taga-

taas mõne tormi.

siminek olnuks kindlasti lihtsam, sest tuul oleks puhunud
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Canon 1Ds MarkIII + Canon 16-35mm F2,8. 31mm F11, 1/8s, ISO 100.

Lk 70: Canon 1Ds MarkIII + Canon 16-35mm F2,8LII. 17mm, F11, 1,6s, ISO 100.

ebamugav sõita. Jõudnud poolele teele, pidin valima, kas

siis tagant ja vesi poleks enam nägu piitsutanud. Siiski

Lk 64: Canon 1Ds MarkIII + Canon 16-35mm F2,8. 17mm F11, 2,5s, ISO 100.

Canon 1Ds MarkIII + Canon 16-35mm F2,8LII. 20mm, F11, 30s, ISO 100.
Lk 71: Canon 1Ds MarkIII + Canon 16-35mm F2,8LII. 18mm, F11, 20s, ISO 100.
Canon 1Ds MarkIII + Canon 16-35mm F2,8II. 18mm, F11, 0,4s, ISO 100.

Kohtumiseni pankadel!

Lk 73: Fuji G617. Velvia 50.

Meelis Kivirand (s. 1977), www.meelisphoto.com. Meelise
tõid looduse pildistamise juurde linnud. Linnud tegutsevad
erinevatel maastikel, millest ongi Meelise fotohuvi laienenud
maastike pildistamisele. Looduse Aasta Foto esikoht kategoorias „Loomad tegutsemas“.
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Hiirtest
Tekst ja fotod: Jaak põder

ei näidatud - nüüd teab iga lasteaialaps, et hiir (Jerry)
kavaldab kõik üle, kui tal selleks vaid soovi on. Ja Miki-Hiir,

Hiired? Olen kunagi paarkümmend aastat tagasi poisike-

keda ühe koomiksiraamatukaante vahelt nõukogude laps

sena neid kodustes tingimustes lühikest aega lemmikloo-

näha sai, nii nupukas ei tundunud. Ehk siis mina nägin

mana pidanud ja üllatusin nendega tegeledes, kui kiire

hiirte taiplikust oma silmaga elusate loomade peal ja see

taibuga nad on. Üllatusin võibolla sellepärast, et erinevalt

on mul siiani päris eredalt meeles. Arvatavasti sel põhjusel

tänapäevast Tom ja Jerry multifilmi sellal televiisorist

olen oma praegustel fotoretkedel, kui juhus mind hiirtega

Nosimine (uruhiir).

Kraavipervel (uruhiir).
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Hommikune ujumine (leethiir).
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Maitsev kõrs (uruhiir).
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kokku viib, jätnud kõik muud teemad sinnapaika ja veetnud aega nende pisikeste tegelastega, kelle peale suurem
osa inimkonnast just kõige lahkema pilguga ei vaata.
Pisinärilised on oma kehva renomee saanud inimeste toiduvarude hävitajana ja haiguste levitajana. Oleme ilmselt
kõik kas maakodus või matkal täheldanud, et keegi on
käinud meie sahvrist või moonakotist oma osa saamas.
Näiteks mõned aastad tagasi Norras telkimas olles nägime pea iga päev hiirt, kes telgi eesruumis toidukastide vahel toimetas ja inimesest end väga segada ei lasknud. Ka
haigustega on inimestel ja pisinärilistel tõsiseid ajaloolisi
kokkupuuteid mitmeid – suurimate katkupandeemiate
peaosalised nii Euroopas kui ka mujal olid närilised (rotid
ja hiired), kes transportisid endaga kaasa haigusekandjaid
kirpe. Arvatakse, et ühe pandeemia käigus 14. sajandil
tappis katk 30%-60% Euroopa elanikkonnast. Sellist
numbrit on raske unustada või andeks anda.
Hiirte eluiga on vaid mõned aastad pikk, samas keskmine
eluiga on erinevate arvamuste kohaselt kordi lühem -- 3-6
kuud. Seda sellepärast, et hiired on pea kõikide roomajate ja väiksemate lihasööjate loomade toidulaual olulisel
kohal. Oma osa on siin ka nende levikul – hiired (ning ka
rotid) on ühed edukaimad imetajad leviku osas terves
maailmas – neid võib leida enam-vähem igast maailma
nurgast. Nendest sõltub paljude loomade käekäik – hea
hiireaasta piirkonnas tähendab näiteks kakkudele rohkem
poegi, samas halb aasta võib tähendada nälga jäämist või
teise piirkonda liikumist. Võibolla ma eksin, aga tundub, et
hiirele kui looduse osale ongi tekkinud nö teiste loomade
toidu kuvand. See, et too pisike loomake samuti sööb,
sigib ja ringi toimetab, jääb kuidagi kaugemaks.
Oma lühikese eluea vasturohuks on hiirtel varuks intensiivne sigimine. Keskmiselt saavad hiired suguküpseks

Üksikul saarel (leethiir).

juba 5-6 nädala vanuselt, aastas toob metsas elav hiiremamma aprillist oktoobrini ilmale paar-kolm-neli pesakonda, igas 6-10 poega, teinekord enamgi. Just kiire sigimine
ja lühike eluiga on ka põhjuseks, mis inimesed hakkasid
hiirt kasutama teaduslikes uuringutes ja katsetes. Näiteks
laborihiir aitas teadlastel aru saada omaduste pärilikku-

Lk 74: Canon EOS 1D mark IV, Canon EF 300mm f2,8L, f2,8, 1/500s, ISO 800.

Jaak Põder (s. 1973),
www.jaakpoder.com.

sest, ka ravimid ja vaktsiinid testitakse enne hiirte peal, et

Canon EOS 1D mark IV, Canon EF 17-40mm f4L @ 33mm, f8, 1/200s, ISO 800.

näha nende mõjusid elutsükli jooksul. Nii et sellest küljest

Lk 75: Canon EOS 1D mark IIN, Canon EF 500mm f4L + 1,4x TC, f5,6, 1/400s, ISO 200.

Jaaku paelub looduse juures kõige

on hiired ilmselt rohkem inimesi päästnud kui katkupan-

Lk 77: Canon EOS 1D mark IV, Canon EF 180mm f3,5L Macro, f16, 1/60s, ISO 1600.

enam elusolendite tegevus. Jaak võitis

deemiate ajal hukkus.

Lk 78: Canon EOS 1D mark IV, Canon EF 17-40mm f4L @ 33mm, f8, 1/200s, ISO 800.

Looduse Aasta Foto 2006 konkursil ka-

Lk 79: Canon EOS 1D mark IIN, Canon EF 500mm f4L + 1,4x TC, f5,6, 1/400s, ISO 200.

tegoorias „Inimene ja loodus“ esikoha.
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Naturephotoblog.com
– igapäevane
loodusfotodoos
Kui 2009. aasta sügisel seitsme loodusfotograafi

Naturephotoblog.com-i idee oli lihtne: iga päev kindlal

eestikeelne fotoblogi ilmavalgust nägi, hakkas idanema

kellaajal laeb üks loodusfotograafidest veebipäevikusse

idee kaasata ajaveebi ka muu maailma häid piltnikke, et

ühe pildi. Piiritlesime oma valiku Euroopa fotograafidega,

näidata mitmekesisemat loomingut ja olla kättesaadav

kuna siinsed pildistamistavad kui ka -võimalused on meile

ka teisi keeli kõnelevatele inimestele. Pildil keelebarjääri

tuttavamad ning, mis pole vähem oluline, omavahelist

ju pole. Igas paigas on välja kujunenud oma suunad ja

suhtlemist ei piira ajavahe. Fotograafide kaasamine

tavad ning mis meile võib tunduda siinkandis tavaline,

võttis aega peaaegu aasta. Osa kontakte oli olemas

on väljastpoolt vaatajale võib-olla väga eriline. Nii saigi

Lofo varemaist aegadest, osa tekkis hiljem. Välistamaks

loodud eraldiseisev naturephotoblog.com.

ebamugavate graafikute pidamise nii paljude inimeste

Foto: Roy Mangersnes.

blogi puhul, oli vaja saada kindel arv osalejaid, kelle

suur hulk. Kõiki uusi fotosid ei taha kohe ära näidata,

vahel kuus olevad päevad ära jaotada. Just sobiva

mõni aeg saab vanast rasvast elada, aga lõpmatuseni

osavõtjate hulga välja rehkendamine ning vastava arvu

see ei kesta. Arusaadav, sest paljudel osalejaist on ette

loodusfotograafide leidmine võttiski kõige enam aega.

näidata auhind BBC või GDT Aasta Loodusfotograafi
konkursilt ja latti ei saa ka sellises ajaveebis allapoole

14.02.2011 avati veebipäevik ametlikult. Sel hetkel

lasta. Seetõttu otsustasime aprillikuus kutsuda juurde

osalenud fotograafid olid

veel viis Euroopa loodusfotograafi. Valikusõel oli tihe, sest
Euroopas on häid looduspiltnikke rohkesti. Vaatamata

Bruno D’Amicis Itaaliast,

sellele, et meid oli tollal kümme, kes pidid valiku

Werner Bollmann Saksamaalt,

langetamisel üksmeele leidma – ja see polnud lihtne –,on

Sandra Bartocha Saksamaalt,

mul hea meel siin esimest korda teada anda, et selle aasta

Dieter Damschen Saksamaalt,

01. juunil liituvad naturephotoblog.com-iga veel

Luciano Gaudenzio Itaaliast,
Stian Holmen Norrast,

Theo Bosboom Hollandist,

Meelis Kivirand Eestist,

Iñaki Relanzón Hispaaniast,

Roy Mangersnes Norrast,

Serkan Gûnes Rootsist,

Jaak Põder Eestist,

Heike Odermatt Hollandist,

Sven Zacek Eestist.

Emmanuel Boitier Prantsusmaalt.

Esmane tagasiside oli väga positiivne ja ootused olid

Loodame sellega tagada, et päevane loodusfotodoos

kõrged. Neist omavahel vesteldes leidsime, et igal

veelgi paremate raviomadustega oleks.

fotograafil aastas 36 tipptasemel pilti postitada on päris
Foto: Werner Bollmann.
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Foto: Bruno D’Amicis.
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Peegelkaamera
versus
videokaamera
Tekst ja videod: Remek Meel

Enne peegelkaamera revolutsioonilist täiustamist oli neli
valikut. Esiteks filmida kaameraga, mille sensor on ⅓’’,

Maailmas on ikka revolutsioone sündinud, ette tulnud. Al-

näiteks Canoni kallimad ja muud SD, HDV poolprofikaa-

les hiljuti toimus üks digipeegelkaamera kasutusvõimalus-

merad. Teiseks kasutada ½’’ sensoriga kaamerat, mis on

tes: lisaks pildistamisele avanes võimalus filmida kõrglahu-

märksa kvaliteetsem, aga ka kõrgema hinnaga, näiteks

tusega videot. Selle revolutsiooni algatas Nikon D90.

Sony PMW-EX3. Kolmandaks osta ⅔’’ sensoriga õlakaamera, mis on juba suur ja kallis ning mille optikagi pole

Varem sai filmida muidugi ka „seebikarpidega”, kuid Nikon

keskmisele inimesele just taskukohane, kuna võib maksta

D90 oli esimene, mis pakkus võimaluse saada kõrglahu-

korraliku auto hinna. Neljandaks valikuks oli Red One kaa-

tusega videot. Kohe selle järel saabus Canon 5D Mark II,

mera, mida nimetatakse ka digitaalseks kinokaameraks,

mis võimaldas juba filmida Full HD lahutuses. Tagamaade

sest pilt, mis sealt välja tuleb, on väga suur ja sensor on

selgitamiseks peame laskuma väheke ajas tagasi.

sellel aparaadil samuti kõikidest eelnimetatutest suurem.
Nüüd tuli mängu täiskaadriga peegelkaamera, mille sen-

kallitest kaameratest näiteks Arri Alexa. Loomulikult on

sor on kõigi eelnevatega võrreldes suurim!

nende kaamerate hinnaklass keskmise peegelkaameraga

Mida suur sensor meile annab? See võimaldab saada

võrreldes hoopis teine.

kvaliteetse pildi, filmiliku sügavuse, udused taustad.
Sellel teemal on valminud loendamatu hulk artikleid ja

Kui kellelgi tekkis mõte võtta oma peegelkaamera,

videolõike. 5D MK II-ga on tehtud nii filme kui teleseriaale.

minna loodusesse ja teha üks maailmatasemel loodus-

Vahest üks kuulsamaid on telesarja „Dr House” kuuenda

film, siis paraku nii lihtne kui esmapilgul tundub see

hooaja viimane osa, mis tervenisti sellega filmiti.

siiski pole. Peegelkaamera ei ole videokaamera, see on
esimene asi, mis tuleb meeles pidada. Fotokaamerad

Kuna filmivad ka APS-C sensoriga kaamerad, tekib küsi-

on mõeldud ikkagi pildistamiseks, videorežiim on neil

mus, kas neil on kvaliteetne videopilt. Võib öelda, et on

pelgalt lisa-funktsioon. Teiseks puudub peegelkaameral

küll. Näiteks Canon EOS 7D annab 1,6 cropi, mis loodu-

ergonoomika ehk temaga on väga ebamugav filmida.

ses on vägagi abiks, sest „toru” pole kunagi liiga pikk.

Kolmandaks ei võimalda peegelkaamera kiireid vedami-

Odavama klassi kaameratest näiteks 550D (toon näiteks

si, pilt hakkab n-ö hakkima. Neljandaks ei saa filmimise

enamasti Canoni toodangut, kuna olen ise selle kasutaja,

ajal suumida. Peale selle heidetakse näiteks Canoni

mistõttu tean, mida räägin), millega samuti saab kvali-

fotokaameratele ette mõningat punakaskollase värvuse

teetset videot. Ainus puudus võrreldes 5D Mk II-ga on

domineerimist pildis.

mürasemad võtted kõrgematel ISO-del.

Kui keegi arvab, et hoolimata kõigest on peegelkaamera
igasugustest väikese sensoriga nn profivideokaameratest
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Kuna tehnika areneb kiiresti, on turule juba saabunud

ikkagi üle, võib ta natuke eksida. Liikuva pildi kvaliteeti ei

suure sensoriga videokaamerad, mille pilt on sama sügav

näita ainult pikslite arv, vaid ka pakkimise kiirus sekundis

kui peegelkaameral. Sellised on näiteks uued Red Epic

ehk mitu Mb/s aparaat videot pakib. Sellest oleneb, kui

ja Scarlet, Sony PMW-F3 ja Panasonic AG-AF100, väga

palju infot videofaili jääb.
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Esmalt tuleb kaameras kindlaks määrata, millise kvalitee-

näiteks väga kiirelt liikuvate objektide filmimisel, et hiljem

diga pilti salvestatakse. Enamasti saab valida Full HD-täis-

neid aeglustades näidata. Kahjuks ei saa peegelkaamera-

kõrglahutus (1920x1080 pikslit), pooliku kõrglahutusega

ga 50 kaadrit sekundis filmides kõrglahutusega videopilti.

HD-kõrglahutus (1280x720 pikslit) ning ilmselt mõne
veelgi väiksema pildiga VGA-lahutuse vahel.

Seadistanud kaamera 25 kaadrit sekundis kõrglahutusega videot tegema, võime hakata filmima. Soovitatav

Seejärel on tarvis valida kaadrisagedus ehk mitu kaadrit

on säriaeg hoida 1/50 sekundi peal, kuna nii saavutame

sekundis üles võetakse. Oluline on teada, mis on video

iga kaadri õige valgustatuse ja inimsilmale loomuliku

lõppväljund. Kõrglahutusega video mahamängimisel ei

pildi. Tuules kõikuvaid oksi või kiiresti liikuvaid väikseid

ole vahet, millise kaadrisagedusega on video salvestatud,

linde 1/200-sekundilise säriga filmides jääb pilt silmale

küll aga tuleb erinevus ilmsiks siis, kui soovime kõrglahu-

ebaloomulikult kiire ja närviline. Kui säriaeg on paigas,

tusvideost teha standardlahutusega video, mida kodus

„mängime” vaid ava ja ISO-ga.

DVD-mängijas näidata. Euroopas on ametlikuks teleedastuse kaadrisageduseks 25 kaadrit sekundis – PAL-süsteem.

Nüüd oleme valmis, et minna loodusesse filmima. Meil

Kui tahame vaadata videot kodus DVD-mängijas, peab

oleks vaja veel ainult abivahendeid, mis paraku või-

video olema 25 kaadrit sekundis. Kui võtame pildi üles 30

vad maksta paar korda rohkem kui peegelkaamera ise.

kaadrit sekundis (täpsemalt 29,97), saame salvestise NTSC

Abivahenditest mainiks korralikku monitori, pildiotsijat,

formaadis, mida kasutatakse Ameerikas. Selline pilt on

follow focus´t paremaks teravustamiseks, erinevaid pulki

meie DVD-mängijatest maha mängituna ebakvaliteetne.

ja taldu, mille peale kogu see „kola” panna. Head oleksid
ka eri tugevusega ND filtrid ja ka lightbox, mis varjab

Pika jutu kokkuvõte on see, et määrake oma aparaadil

soovimatut valgust ja võimaldab kiiresti filtreid vahetada.

kaadrisageduseks 25 kaadrit sekundis. Ühtlasi on võimalik

Abivahenditest teeme aga juttu mõni teine kord.

valida ka sagedust 50 kaadrit sekundis, mida kasutatakse
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Tänapäeva maastikufotograafi mured
Fotod: Sven Začek

jad, kes ei soovi tunnistada, et 35 mm mõõtu sensorite
maksimaalne pikslimahutavus on saavutatud, edasi võib

„F22 and be there!“* Selline oli filmiajastu maastiku-

kasvatada vaid numbrit ennast, ilma et pilt sellest para-

fotograafide hüüdlause. Praegusel digiajastul tähendaks

neks. Tegelikult pilt paraneb küll, suurematel avadel, kuid

see sööda viskamist difraktsiooniussile, kes asub kohe

maastikufotograafid töötavad piisava teravussügavuse

mõnuga pildi teravust järama. Miks? Miks on 21. sajandi

saamiseks just pisematel avadel ning sealt vaatavad vastu

Diagonaalis läbi kaadri kallutatud teravustasapind võimaldas teravalt jäädvustada nii liivakalda kui ka kuulsa majaka. Siin poleks isegi F22 päästnud.

ülikallid ja paarkümmend miljonit megapikslit mahutavad

probleemid, mida varem polnud.

Nikon D3x. Nikkor PC-E 24 mm. F9,5, 1/8 s, ISO 100.

sensorid kehvemad kui möödunud sajandi filmimasinad?
Sensorid ju ei olegi iseenesest kehvemad, vastupidi,

Pisematel väljatrükkidel ei paista vead kohe silma ja kind-

nad on väga head ja suudavad õigesti kasutades anda

lasti on 24 MP koos difraktsiooniga siiski detailsem kui

paremaid tulemusi kui film. Kehvemad või ahnemad või

näiteks 3-5 aastat tagasi kasutusel olnud 8-10 MP kaame-

kuidas iganes seda nimetada on hoopis kaameratoot-

rad. Samas tekib paratamatult tunne, nagu jääks kaamera

*F22 and be there! – F22 ja ole kohal!

Kasutades tilt-funktsiooni jookseb teravussügavus ülevalt alla, mitte eest taha nagu tavapärase objektiivi puhul. Siin on näha, et esiplaanil oleva jääkamaka ülemine ots on kergelt udune. Teravussügavus pole veel nii lähedalt suutnud valitud avaga kõrgele tõusta. Tagaplaani jääplaadid on juba ilusasti

F22 ja ole kohal! Hasselblad Xpan. F22, Velvia 50.

teravad. Nikon D3x. Nikkor PC-E 24 mm. F9,5, 1 s, ISO 100.
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Udune rabahommik. Nikon D3x. Nikkor PC-E 24 mm. F10, 1/10 s, ISO 100.
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TS-objektiiv sundis sel retkel makroobjektiivi koju jääma ja kohe oligi karistus käes. Mitte et ma selle pildiga rahul ei oleks. Lihtsalt oleks soovinud ka
klassikalise lähivõtte teha. Nikon D3x. Nikkor PC-E 24 mm. F9,5, 1/60 s, ISO 400.
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potentsiaal kasutamata, sest näiteks F5,6 juures on detaili

Canon on uuendanud oma perspektiivi korrektsiooni või-

nii et tapab. 21-24 MP kaameratel algab difraktsioonipiir

maldavate objektiivide rida uue 17 mm objektiiviga. Need

juba F8 juures ja tuleb nähtavaks kusagil F11-F13 juures.

objektiivid lubavad suuremat teravussügavust suurematel

F16 on aga selline ava, mida juba kindlasti kasutada ei

avadel, mis tähendab, et näiteks kasutades ava F9 saame

soovi ja F22 maastikul löögile ei pääse.

sarnase teravussügavuse nagu filmiajastul F22-ga ning
seda detaile kaotamata.

Mida siis teha? Filmi puhul oli lihtne: kui soovisid suuremaid väljatrükke, tuli võtta kaamera, mis kasutas suure-

Hurraa! Tilt-shift-objektiiv ette ja oma suurest sensorist

mat filmi, mida pidi välja trükkides vähem suurendama

maksimaalset võtma. Silm puhkab detaile vaadates küll.

ja oligi nägu naerul. Digi puhul on ka võimalik minna

Probleem lahendatud? Nii ja naa. Ühelt poolt on tilt-shift

keskformaadis digikerede peale, aga hinnad löövad jalust

alati kvaliteetsem, kuna see on fiksobjektiiv ja võimaldab

maha ja pealegi pole asi suuremates väljatrükkides, vaid

tasapinda vastavalt kadreeringule keerata. Teisalt on

ikka selles, et sooviks 35 mm formaadis sensorist siiski

objektiivitootjad töötanud kaua ja usinasti suumobjek-

maksimumi ära kasutada.

tiivide kvaliteedi parandamise nimel ja just praegu, kui
nii tootjad kui ka fotograafid peaksid maitsma selle töö

Paistab, et kaameratootjad on ise ka haisu ninna saa-

vilju, on tekkinud asemele uued probleemid. Parimad

nud, et midagi on mäda ja tuleb kuidagi reageerida, aga

maastike pildistamise kohad nõuavad tihti pikemat retke,

niimoodi vaikselt ja kulisside taga kes-teavad-need-saa-

et motiividele jõuda. Tavaliselt tuleb lisaks kaamerale,

vad-aru-kuid-kes-mitte-neile-polegi-vaja-kõva-häälega-

objektiividele ja statiivile kaasa võtta ka söök, jook ja ma-

öelda toonis. Seepärast on lasknud Nikon välja lausa kolm

gamisasjad. Sellistel puhkudel on kandami kaal äärmiselt

tilt-shift-objektiivi – 24 mm, 45 mm ja 85 mm – ning ka

oluline ja kui nüüd tuleb ühe objektiivi asemel kotti pista

TS-objektiivil on vahva omadus muuta matkakaaslased metsa all kükitavateks päkapikkudeks. Nikon D3x. Nikkor PC-E 24 mm. F4, 1/30 s, ISO 400.

kolm, tekib nutuvõru suu ümber. Kindel on ju see, et

TS-objektiivide, pole selle artikli juures oluline, sest meite

jättes mõne asja koju, läheb just seda kindlasti vaja. Lisaks

maal on enamik fotograafe siiski sellised, kes pildistavad

on pikemal retkel alati juhuseid, mis vajavad kiiret reagee-

lisaks maastikele ka loomi, linde, detaile jms, mistõttu on

rimist, kas või näiteks matkakaaslaste jäädvustamisel, kus

töövahendiks siiski 35 mm kaamera ning pole mõeldav

autofookus on suureks abiks. Kõik TS-objektiivid on aga

omada iga valdkonna tarbeks eraldi tehnikat. Ja kui isegi

manuaalfookusega. Ühesõnaga, kõike head korraga ei saa

oleks mõeldav, siis ei jõua kõike ühele retkele nagunii

isegi tänapäeva tipptehnikaga.

kaasa võtta. Ja kui isegi jõuaks, siis läheks ümber seadistamisele nii kaua aega, et hetk oleks ammu läinud.

Lõpetuseks palve kaameratootjatele: „Ärge palun toppige
rohkem megapiksleid 35 mm sensoritele. Palun-palun!“
PS. See, et elukutselised maastikumehed pildistavad
laiformaatkaameraga filmile ja ei kasutagi muud peale

12 MP Nikon D3 lubab ka ava F16 kasutada, ilma et difraktsiooniprobleemid silmanähtavaks muutuksid.
Nikon D3. Nikkor 24-70 mm. F11, 1/25 s, ISO 200.
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Tutt-tihane – armsa
olekuga pisilind
Tekst ja fotod: Margus Muts
See oli millalgi eelmise sajandi viimase kümnendi keskel,

rapsiõlipudeli, lõikasin kummassegi külge augu. Viisin

kui juhtusin nägema telesaadet „Osoon”, kus näidati lin-

linnumaja kuusikusse ja riputasin oksa külge. Loomulikult

numaja ümber askeldavaid linde. Meelde on jäänud vaid

täitsin vastse söögialuse seemnetega. Järgmisel päeval

tollane emotsioon lindude sagimisest ja puuokste küljes

läksin tagasi, olin peaaegu kindel, et leian eest okstel ringi

rippuvad plastpudelitest söögimajad. Kuna oli talvine

hüppavad linnud. Oh ei! Polnud kedagi, isegi mitte ühte

aeg, mõtlesin ka mina metsas linde toita. Võtsin tühja

jälge. Sinnapaika lindude söötmine tol korral jäi.
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Järgmisel sügisel ehitasin puust linnumaja, mille kin-

nad kõrgel puuvõras.

nitasin haavatüve külge. Esimeste külmemate ilmade

Linnusalk lahkub sama

saabudes täitsin toidulaua saiapuruga. Käisin lootusrikkalt

kiiresti kui tuli ja maad

iga päev vaatamas, kas linnud on koha avastanud. Päevad

võtab jälle vaikus.

möödusid, linde polnud. Mu lootus hakkas kaduma. Ühel
hommikul oli maha sadanud esimene lumi. Kõik oli valge

Kevade saabudes

nagu päris talvel. Sedamaid seadsin sammud metsa linnu-

hakkavad tihasesalgad

maja juurde. No nüüd pidid linnud olema! Oh pettumust

lagunema. Suundu-

– saiapudi oli kaetud lumega. Kuid siiski, lume sees olid

takse pesitsusaladele.

tillukesed linnujäljed. Keegi oli ometi käinud! Õige pea

Tutt-tihased ei ole

kuulsin puuvõrast ärevat linnuhäält. Kaugenesin linnu-

pesametsa suhtes

majast, et näha, mis juhtuma hakkab. Heli liikus mööda

valivad. Neile kõlbab

puuvõra järjest madalamale, kuni linnumaja servale

igasugune okasmets. Ainukeseks tingimuseks on sobiva

hüppas pisike sulepall. See keeras ennast siia-sinna, nii et

pesapuu olemasolu. Tutt-tihased vajavad pesa rajamiseks

lund lendas ning, haaranud väikse saiatüki, tiivutas ee-

pehkinud puud, millesse nad ise pesakoopa õõnestavad.

male kuusevõrasse. Korrapealt saabus vaatevälja teinegi

Meie tihastest saavad pesaaugu uuristamisega hakkama

sulepall, võttis saiatüki ja kadus samuti.

veel põhjatihased. Pisikesed õrnad tihased ja millised
ehitusmeistrid! Eesti tihastest alustavad pesitsemist kõige

Õigupoolest ei olnud need lihtsalt sulepallid. Kohe esime-

varem tutt-tihased. 4-8 tillukest muna saab munetud ap-

sel silmapilgul märkasin, et linnukese pead ehib kaunis

rilli keskpaigaks. Tibud kooruvad mai alguses. Haudumise

sulepartii – taevasse kõrguv teravatipuline mustavalgekir-

ajal on tutt-tihased väga vaiksed, kuid poegade kooru-

ju tutt. Need reipad ja inimest usaldavad tiivulised köitsid

mise järel muutuvad nad häälekamaks. Algab kibekiire

mind otsemaid. Aegamööda lisandus linnumajale selli-

tibude toitmise aeg. Kahe nädalaga kasvavad linnupo-

seid uusi külastajaid nagu puukoristajad, põhjatihased,

jad piisavalt suureks, et lahkuda pesakoopast. Esimesil

rasvatihased. Kuid tutt-tihased jäid nendeks „klientideks”,

päevil pärast õõnsusest lahkumist lendavad noored väga

kelle saabumist ma enim ootasin.

kehvasti. See on linnuperele raske aeg. Pesitsus lõppenud,
liiguvad tihasepered toitu otsides metsas ringi. Sügisel

Ehk ongi talvine lindude söögiplats see paik, kus tutt-ti-

kogunevad tihased taas rändsalkadesse.

hastega kõige parem kohtuda on. Tutt-tihaseid elab meie
metsades palju. Linnud näevad atraktiivsed välja ja nad

Soojal aastaajal kaovad tutt-tihased lindude mitmekesi-

ei harrasta peidulist eluviisi. Ometi ei märka me neid tihti.

susse ära. Neid kohtab harva. Ent niipea kui saabub lumi

Miks siis?

ja külm, saavad tutt-tihaseist olulised linnuelust märku
andjad. Rõõm on neid näha novembrihallis esimesena

Sügiseti kogunevad metsatihased salkadesse ja nii liigu-

linnutoidule hüppamas. Nende ergas „tsiididi-ürrrrr, tilili-

vad nad metsades toitu otsides kuni kevadeni ringi. Talvel

ürr” lisab hämarale metsale elujõudu.

on metsas vaikne. Esmapilgul tundub kõik välja surnud
olevat. Ainsateks helideks on puupraksatused või tuulekahin puuvõrades. Ei ainsatki märki millestki elavast. Ent
kauem oodates – varem või hiljem – kuuleme peenikesi
hääli, mis kuuluvad ringi luusivale tihastesalgale. Peenikeste häälte järgi teavad linnud, et meeskond on koos. Lõviosa salgast moodustavad tavaliselt põhjatihased. Oma
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koha grupis leiavad mõned tutt-tihased ja puukoristajad,

Margus Muts (s. 1978), www.margusmuts.ee. Margusele

vahel rohkem, teinekord vähem võetakse vastu pöial-

meeldib kõige rohkem tihnikutes ja võserikes peiduliste elu-

poissegi, sekka mõni porr. Kui sattuda sellise linnurühma

viisidega väikeseid linde vaadelda ja jäädvustada. Ja linde

sisse, lööb mets justkui elama, hääli on kõikjal. See-eest

on Margus pildistanud juba algklassidest saadik. Looduse

märgata on linde väga raske, kuna üldjuhul tegutsevad

Aasta Foto 2007 esikoht kategoorias „Loomaportreed.“
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Toimetuse valik

Tarmo Mikussaar
Metssigade talvine
rada oli kevadise
suurvee alla jäänud.
Küll oli tore seal jääd
mööda pikkade kummikutega solberdada
ja ainult paar korda
vajusingi läbi. No ühe
kummiku sain ikka
Canon 50D. 20mm. F10, 1/30, ISO 250.
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vett täis.
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