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Theo Bosboomi
intervjuu

toimetuse veerg

Mis sind loodusfotograafia juures kõige rohkem

2010. aastal nägema Eyjafjallajokulli vulkaani purskeid.

inspireerib?

Ma ei unusta kunagi, kui võimas vaatepilt see oli.

Minu suureks inspiratsiooniks on asjaolu, et looduse ilu
ja mitmekesisus ei väsi kunagi mind üllatamast. Ma ei

Mis on sinu lemmik pildistamise teema?

keskendu niivõrd suurte imetajate ja imeilusate lindude

See on raske küsimus, sest mul on palju lemmikuid. Kahel

jäädvustamisele, kuivõrd looduse pisematele detailide-

viimasel suvel olen ma keskendunud liidrike pildistami-

le. Näiteks annab makrofotograafia võimaluse siseneda

sele, mis mulle väga meeldib. Üldiselt meeldivad mulle

hoopis uude maailma ja avastada, kui ilus võib olla üks

abstraktsed teemad, mida võib kõikjalt leida, ja muidugi

pisike putukas või lilleõis. Lisaks sellele meeldivad mulle

Island tervikuna.

igasugused mustrid, mida võib looduses kõikjalt leida, kui
selleks vaid silma on.

Milliseid pildistamisplaane oled sa tulevikuks teinud?
Ma pingutan, et minu Islandi-raamat ilmuks 2012. aasta

Kui kaua sa oled looduse pildistamisega tegelenud?

septembris. Pärast seda alustan ma ühe pildiprojektiga

Ma alustasin pildistamist 2003. aastal pärast reisi Namii-

Hollandis ja teisega mujal Põhja-Euroopas, kuid need

biasse ja Tansaaniasse, kus mind hämmastasid suured

plaanid pole veel päris kindlalt paigas.

loomakarjad ja metsikud maastikud. Jõudes tagasi koju
Lämbed, peaaegu talumatute soojakraadidega suve-

ses vees (Türi tehisjärve temperatuur 08.07.2011) ujudes

Hollandisse, valdas mind hirm, et niivõrd tihedalt asusta-

On sul jagada algajatele mõningaid näpunäiteid kii-

päevad on jälle meie igapäev. Päikeselisel päeval metsas

sealt kindlasti välja. Loodetavasti aitavad suvisele lõõgas-

tud riigis ei saa looduse pildistamisega tegeleda, kuid ma

resti liikuvate objektide jäädvustamiseks?

või heinamaal tundub, nagu oleksid varem plaanitud

tumisele kaasa ka Lofo seekordsed lood: kuigi suhtume

eksisin. Kodus tuleb lihtsalt rohkem otsida ja pildimotiivid

Kui ma pildistamist alustasin, siis aitas tohutult mind

rünnaku ohvriks langenud: lugematul hulgal suuremaid ja

lugude valikul aastaaegade ajakohasusse mõningase,

on teistsugused, kuid siiski suudavad mõned pisikesed

fotoklubiga liitumine. Pelgalt kuulates lugusid ja nähes

väiksemaid vereimejaid üritab Sinu vereringest oma osa

ükskõiksusega, siis käesoleva Lofo artiklid ei puuduta

Hollandi loodusalad pakkuda imelisi pilte.

kogenenud fotograafide pilte, õppisin ma väga palju.

saada. Teinekord mõtled, et küll oleks hea, kui oleks ole-

mitte ükski otseselt talve.
Milline on olnud kõige põnevam koht, kuhu sa loodu-

mas saba nende peletamiseks – kätest ei piisa ja need ei
ulatu ka igale poole. Eriti siis, kui kummardud tulipunast

Peamine on oma tegevust nautida.

Ilusat suve soovides ja kohtumiseni sügisel

se pildistamise eesmärgil reisinud oled?
Viimastel aastatel olen ma töötanud eesmärgiga anda

metsmaasikat või hallikassinist mustikat korjama.
Lofo toimetus

välja raamat Islandist. See on tõeline loodusfotograafide

Teisest küljest on selline suvi hea vaheldus peaaegu viis

paradiis. Sealsed maastikud on uskumatud ja pole võrrel-

kuud laiutanud meetrikõrguste lumehangede järel. Need,

davad millegi muuga Euroopas. Igal sammul võib näha

kellel on külm kontidesse jäänud, saavad selle 25-kraadi-

ja tunda Maa erinevaid jõudusid. Mul vedas, et sattusin
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Theo Bosboom – www.theobosboom.nl
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Landmannalaugari värvid. Island
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Kastepiisad röövikul
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„Pääsukese Eestimaa“
Tekst ja fotod: Sven Začek
Minu esimene raamat „Kohtumisi metsloomadega“ viis
mind imetajate radadele, kus kõigest üks käpajälg võis
jutustada loo või südame erutusest põksuma panna.
Raamatusse jõudnud piltide puhul oli kontakt maaga
esmatähtis. Teine raamat „Värvide lend“ sundis mind nii
vaatleja kui ka pildistajana palju raskematesse olukordadesse, kui seda on kahe jalaga maa peal seismine. Näiteks
pildistasin suvel jäälinde, ise ujukates rinnuni jõevees,
püttide pildistamiseks rassisin ringi ujuva varjega ja händkaku loo tarbeks istusin kokku rohkem kui kuu aega puu
otsas. Lindude jäädvustamisel ei olnud kontakt maaga
enam nii oluline.
Käesolevat lugu kirjutama hakates mõistsin, et minu
kolmas raamat „Pääsukese Eestimaa“ paistab täiesti uskumatul kombel olevat loogiline jätk eelnevatele, millest
esimene alustas imetajate maailmaga, teine liikus edasi
lindude seltsi ja nüüd kolmandas kehastusin ma justkui
ise linnuks ning liuglesin meie kodumaa kohal. Maismaa
paistab järjest kaugemale jäävat. Edasi ei julgegi mõelda,
kosmoselendude võimalikkusest juba räägitakse küll...
Igatahes. Lennukilt, helikopterilt või mõnelt teiselt kõrgemat vaatenurka pakkuvalt võttekohalt pildistades on
olulised ikka needsamad hea pildi koostisosad, millele ma
mõtlen oma statiivi rabamättasse lükates. Loodushetk,
valgus ja kadreering, millega rõhutada olulist ja jätta välja
ebaoluline. Küllaga sätib liikuva masina seljast pildistamine fotograafi teistsugustesse raamidesse. Esimene suur
muutus on kiirus. Kõik toimub väga ruttu, mistõttu tuleb
kaadrit näha, teravust sättida, valgust mõõta ja pildistada
palju nobedamini. Aega piltide ekraanilt vaatamiseks ja
paranduste tegemiseks õieti polegi. Teine asjaolu, mis
pildistamist tugevalt mõjutab, tuleneb otseselt juba
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Valgus lörtsipilve sees
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Põdrad härmavalguses
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Jõgi lookleb musta ussina valgel lumevaibal
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mainitud kiirusest. Tavalise maastikufoto puhul seisab

suhteliselt kõrgete ISO tundlikkustega. Ainult ISO-st ja

pildiaparaat paigal ja liikuda saavad ainult maastikuele-

säriajast aga ei piisaks, kui õhust pildistades kehtiks sama-

mendid, nagu vesi, pilved, puud-põõsad ja muud taimed.

sugune teravussügavuse reegel nagu maa pealgi. Õnneks

Fotoaparaat on sel hetkel justkui keskuseks, mille ümber

mitte. Kujutame ette mõnusat udust suvehommikut

maailm liigub. Õhust pildistades on vastupidi ja hoopis

päikesetõusu aegu kusagil rabalauka ääres. Väljavalitud

fotoaparaat koos fotograafiga on liikujad ja maastik nen-

võte algab rabamättaga, mis juhatab tee aurava laukani,

de ees seisab paigal. Siit koorub välja järgmine erinevus,

mille vastaskaldal kasvavad graafilised kuivanud männid

milleks on säriaja kiirus. Maa peal võib maastikufotosid

ning mille tagant upitab end nähtavala oranž päikeseke-

teha mitme-setme sekundi pikkuste säriaegadega ja

tas. Meie soov on kogu põnev vaade teravalt kaadrisse

magusmaheda valgusega lähevadki säriajad sekundi-

püüda. Samas on kaadrit alustava rabamätta ja kaadrit

tesse. Minu lennukogemuse juures selgus seaduspära,

lõpetava päikese omavaheline kaugus lõpmata suur ning

mille kohaselt on väga hea, kui lennukilt pildistades oleks

selle vahemaa teravalt jäädvustamiseks oleme sunnitud

säriaeg 1/1000 sekundit. Siis on terav foto põhimõtteliselt

kasutama avaarvu F11–F16, mis annabki meile mitme

garanteeritud. Äärmisel juhul sai ka hakkama 1/500 või

sekundi pikkuse säriaja. Aerofotograafias on kaadrisse

1/640 sekundi pikkuste säriaegadega, kuid nende puhul

jääva esimese ja viimase objekti vahe palju väiksem.

oli ära väristatud piltide osakaal juba suurem. Helikopter

Päris ülevalt alla pildistades jäävad esimesena kaadrisse

pakkus palju stabiilsemat võttekohta ja seal võis julgelt

puuladvad ja viimasena maapind ning nende kõrguste

pildistada 1/400–1/500 säriaegadega, kuid pildid sai kätte

vahe on umbes 20–30 meetrit. Lisaks mängib rolli ka

veel ka 1/160-ga.

pildistamiskaugus. Rabamätas, olles esimesena kaadris,
on fotoaparaadist vaevalt kahe meetri kaugusel, kuna

Kuivõrd minu eesmärk oli õhust püüda ka magusat

puulatv õhust pildistades jääb kaamerast tervelt 100–150

valgusaega, siis pidin arvestama aeglaste säridega ja

meetri kaugusele. Niisiis tuleb füüsika aerofotograafile

Nikon D3s võimaldas suurepäraseid öövõtteid. See foto on tehtud ISO 5000-ga

appi ja lubab ülevalt alla pildistada kõigest avaga F4. Mida

rast sain üleval keskenduda puhtalt valguse ja hetkede

laugemaks läheb võttenurk, seda rohkem peaks avaarvu

nautimisele. Ma olin tunnistajaks, kuidas tihe hommikuu-

suurendama. Laiemad vaated, nurgaga eest taha, said

du, millest päike läbi pressida ei suuda, paistab maa pealt

võetud avadega F7,1–F8, mis ISO 640 või ISO 800 juures

hall ja monotoonne, kuna üleval, kus udu lõppeb, käib

andsid mõnusa valguse ajal säriajaks 1/400. Öised võtted

enneolematu värvidemäng. Mäng, mis justkui ei olekski

pakkusid ekstreemsust, sest tuli pildistada avaga F2,8,

inimeste ja teiste maa peale elama määratud olevuste

säriajaga 1/60 ja ISO-ga 6400. Tänu tänapäeva tehnikale

silmadele mõeldud, vaid mille on loodus valmis sätti-

said teoks pildid, mis varem oleksid olnud mõeldamatud.

nud neile, kes suudavad lennata. Ma oleks näinud nagu

Nii palju siis tehnilist juttu.

midagi keelatut ja see oli kirjeldamatult ilus. Õnneks on
loodud masinad, mis võimaldavad salapärast ilu näha, ja

Fotograafia on kord tehniline ala, kus lõpptulemus valmib

ka masinad, millega saab seda jäädvustada, et teistelegi

mitme komponendi omavahelises koostöös. Kunstiline

näidata. Siis ei pea proovima võimatut sõnadesse panna.

kujutlus ja tehniline lahendus loovad foto. Kui ei val-

Võru rannapromenaad
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da mõlemat poolt, siis pole tulemus prognoositav ja

Ilusaid hommikuid ja õhtuid oli veel, aga kaks neist tõusid

ekraanilt võib pärast vastu vaadata üllatus, tõsi, nii heas,

teistest rohkem esile. Esimene oli sügisõhtu Võrumaal.

kuid tihedamini siiski halvas mõttes. Julgen väita, et oma

Oli päikest, pilvi ja vihma. Kõigest poole lennu peal võis

tehnikaga olen ma juba aastaid sina peal olnud, seepä-

kõrvalistmel juba rahulolust muheleda. Tagasiteel saabus
25

lääne poolt terava frondiga lörtsipilv, mis oli tume ja

Teine eriline hetk jäi meelde ühest jaanuarihommikust

ähvardav. Päike hakkas just loojuma, kui pilvemassiiv

Tartumaal. Kui lend lörtsipilve sisse oli puhas juhus ja

päikese ette tüüris ja meie omalt poolt sellesse sõitsime.

selline kingitus, mida poleks soovidagi osanud, siis här-

Pilve sisenemine oli kui muinasjuturaamatu kaante vahele

mas maailm seisis pildinimekirjas kohe algusest peale.

astumine. Erilisim tundus hetk, mil ma viibisin justkui

Ma lihtsalt ei osanud ette kujutada, kui ilus puhasvalge

kahe maailma piiril: valgus murdis pilve sisse, lörtsi sadas

maastik ülevalt paista võib. Härmahommikud algavad

ja madala päikese kiired murdusid läbi pilvede ning lörtsi-

ikka ühtemoodi: lükkad kardinad eest ja oled hetkega

räitsakate mingil imelisel moel, muutes kogu ümbruse

lummatud puhtast maastikust, mis sulle vastu vaatab.

kuldkollaseks ja pehmeks unenäoks. Ma uskunukski, et

Kõik on valge, õrn ja puutumata ning on tunne, nagu ei

olen unemaailma sõitnud, kui kaamera päästikuklõpsud

tohikski välja minna puhtale lumele oma jälgi tippima.

poleks olnud ainsaks reaalsuse heliks. Tihti olen ma ka pä-

Tunne olla ümbritsetud täiuslikust valgest võimendus

riselt magades pildistanud, kuid siis ei allu kaamera pääs-

mitu korda, kui ma helikopteriga õhku tõusin. Minu valge

tik kunagi vajutusele, vaid seda peab pressima eriliselt

maailm ei piirdunud enam eemalseisva metsaservaga,

tugevasti ning isegi siis tuleb üksainus klõps alles tüki aja

millest ma üle piiluma ei ulatunud. Nüüd ma ulatusin ja

pärast, kui tegelikult pidanuks selle ajaga juba paarküm-

nägin metsade taga valgeid põlde ja nende taga juba

mend klõpsu tehtud olema. Unes pildistamine on nagu

järgmisi valgeid metsasid ning siis juba valget luhta,

unes aegluubis jooksmine. Pinguta kuidas vaid jõuad, ikka

mille sisse oli must uss oma jälje jätnud. See oli Emajõgi,

on jalad kui rauast ja edasi ei liigu. Õudne! Kuid nüüd oli

mis lookles musta ussina looduse valgel laudlinal.

just vajutuse hetkel tekkiv klõps kindel märk, et olen siiski
reaalses maailmas ja tehtud pildid salvestuvad kindlalt ja

Mis saab edasi? Selle raske küsimuse esitas mulle Fred

igaveseks ning neid on võimalik hommikul vaadata. Kas

Jüssi, kui trükikojast saabunud raamatut koos esimest

või igal hommikul.

korda lehitsesime. Milline ja millest võiks olla minu

Udu rullub üle maastiku

järgmine raamat? Ei tea. Praegu on paras aeg võtta kätte

Sven Začek (s. 1980), www.zacekfoto.ee. Svenile meeldib

„Pääsukese Eestimaa“ ja meenutada ilusaid hetki kodu-

kõige rohkem lindude ja imetajate tegemistesse süveneda.

maa kohal. Küll aeg näitab.

Sveni fotod on leidnud äramärkimist mitmetel Eesti ja maailma konkurssidel. Viimaseks võiduks oli Looduse Aasta Foto
2011 üldvõit.

Lk 17: Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 32mm. F5,6, 1/640, ISO 640
Lk 19: Nikon D3s, Nikkor 70-200mm F2,8 VRII @ 100mm. F5,6, 1/4000, ISO 400
Lk 21: Nikon D3s, Nikkor 70-200mm F2,8 VRII @ 200mm. F5,6, 1/2000, ISO 500
Lk 23: Nikon D3x, Nikkor 24-700mm F2,8 @ 38mm. F8, 1/1000, ISO 400
Lk 24: Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 24mm. F5,6, 1/500, ISO 640
Lk 25: Nikon D3s, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 28mm. F2,8, 1/50, ISO 5000
Lk 26: Nikon D3x, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 24mm. F5,6, 1/125, ISO 800
Päikeseloojang Pühjaärvel
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Lk 27: Nikon D3s, Nikkor 70-200mm F2,8 VRII @ 200mm. F5, 1/2500, ISO 800
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Kruusaaugu
kuningriik
Tekst ja fotod: Jaak põder

mõõtu vett täis kruusaauk. Ei, seal ei käi põdrad joomas,
ka linnud käivad harva. Seal köidab mind mitmekesine

Igal suvel püüan veeta nädala või paar maakodus Vil-

mutukamaailm.

jandimaa ja Järvamaa piiril. Muidugi on oma võlu sellel,

Silmik noorel kasel. See on ainumas kord, kus ma olen neid allalastud tiibadega puhkamas näinud

28

kui saan suvehommikul pärast ärkamist, kohvitass käes,

Maakodu ümbruse loodus on end mulle avaldanud päris

paljajalu aeda astuda – linnakorterist seda naljalt teha ei

mitmest küljest. Seal kohtasin 2006. aastal hiireviud,

saa –, kuid see ei ole maakoju minemisel peamine. Viima-

kellega veetsin nädala jagu päevi ja kellest ka 2. Lofos

sed kolm aastat on selleks üks metsa sees asuv suure tiigi

lugu oli. Maja taga heinamaal sain mitmel aastal kaasa

Hüpikämblik ärasöödud haavalehel

29

Rohutirtsu titt
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kalu. Vaatamata oma kogukale kehale suudab ta kõndida
vee peal ja vajadusel oskab vee alla peitu minna (inglise
keeli on tema nimigi vastav: kas „parveämblik” või „kalastaja ämblik”). Ta on üks väheseid ämblikke, kes jääb oma
lapsi kaitsma, ma pean silmas just võrgupuntrasse jäetud
poegi. Hiidämblikule oli too kruusaauk ideaalne keskkond
suvekuumusest ahtaks kuivanud lombikeste juures, kus
konnad esimesi samme tegid ja tillukesed kalad ilma
pikema elu lootuseta ringi ujusid.
Või kas või mu vaieldamatu lemmik, hüpikämblik. Neid on
seal päris palju ja ma mõtlesin tükk aega, miks paganama
päralt on nad oma jahipidamiseks sellise koha valinud.

Hiidämblik

Teinekord jooksis ämblik peadpidi kokku sirelasega,
kellest tillukese ämmelga jõud üle ei käinud, nad vahtisid
lihtsalt tõtt. Pisemaid lendajaid aga pole seal just väga
palju. Sel aastal leidsin viimaks kohavalikule selgituse. Kruusaauk sõna otseses mõttes kubises pisikestest
tirtidest, kes igal teisel kõrrel või lehel peesitasid. Tuli vaid
oodata, mil mõni hooletum tirt hüppekaugusesse sattus
ja oligi ämblikul kõhutäis olemas. Ehk otsisin vastust
õhust, aga see oli tegelikult maa peal.
Kuigi võib tunduda, et seal ainult ämblikud elavadki, on

Põdrakanep lisandiga

kruusaaugus ka hulgaliselt teisi elanikke ja läbikäijaid.
Liblikarohkuse garanteerivad ristikheinaõied. Need
elada noorte rebaste mängudele. Sealsamas lähistel võsas

mil jällegi rutiinse peatuse käigus kohtasin seal üht enda

meelitavad kohale taevastiivad, punnpead, põualiblikad,

mängisin päev otsa väike-kirjurähniga peitust. Ka oma

jaoks huvitavat tegelast – hüpikämblikku –, kellega kuni

verikireslased. Kiilidest on esindatud luhakõrsik, kelle osa-

esimese kakupildi tegin seal. Selleks oli vaja küll sõber

tolle ajani olin kokku sattunud vaid põgusalt ja juhusli-

vus osjade vahele peitmisel on hämmastav. Lisaks mõni

Sveni , kes kõik kakud oma kohalolekuga nähtavaks teeb

kult. Pildistasin teda nõrkemiseni, kuna pilvine ilm soosis

kimalane ja kärbes, kelle suminasse ütlevad sõna sekka ka

ja kes mind tollal maakodus külastas. Siis veel merikotkas,

seda ja ka ämblik oli äärmiselt koostööaldis. Alles siis

tirtsud.

loorkull, must-toonekurg, metsnugis, metssead – koh-

avanesid mu silmad ja ma nägin, mis sellel kruusaaugul
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tumisi jagub sinna piirkonda igasuguseid. Miks sellises

tegelikult pakkuda oli: vähemalt paari sorti hüpikuid,

Süsteemist arusaamine on nagu mosaiik. Et minu teadmi-

kohas mingeid sitikaid taga ajada, küsite. Aga sellepärast,

hulgaliselt huntämblikke, kiile, tirte ja tirtse, kalu, tillukesi

sed mutukatest on tekkinud takkajärele lugedes – enne

et see on üks väheseid paiku, kus ma saan neist looduse

konni, liblikaid, röövikuid. Lisaks olid vähemalt kolme-

teen pildi ja pärast vaatan, kes on pildil ja mis eluviisi-

toimimise mõttes aru.

nelja liiki käpalised – Eesti taimestiku kroonjuveelid – oma

dega ta on –, siis suurema pildi kokkupanek on olnud

kasvukohaks valinud just kruusaaugu .

päris ajamahukas. Ajapikku täitus liikidevaheliste seoste

2

Kruusaaugu leidsin ma pooljuhuslikult. Ei mäletagi, kas

rägastik teadmiste kildudega, üht asja teades oskasin teist

juhtus see ujumiskoha otsimise käigus või soovitas keegi

Esimene olend, kelle kaudu hakkas kruusaaugu elu toi-

asja tähele panna. Ei, ma ei saa öelda, et selle kruusaaugu

sinna vaadata. Algul ei pidanud ma seda suurt miskiks,

mimine välja paistma, oli hiidämblik. Olin teda ka varem

ökosüsteem mul nüüd läbi ja lõhki selge oleks, lünki on

sest pildistamise mõttes oli tema asukoht pehmelt öeldes

kohanud ja seetõttu lugenud tema kohta veidi lähemalt.

märksa rohkem kui teadmisi, kuid sellele vaatamata on

kehv: ümbritsevast maapinnast kümmekond meet-

Ta on meie maal üks suurimaid ämblikke, kes püüab söö-

mul seal tunne, et ma tean, mis toimub.

rit allpool, ülal kõrgumas mets või võsa. Ilus valgus ei

giks kiile, muid suuri putukaid, konnapoegi, isegi tillukesi

ulatunud sinna ka kõige parema tahtmise korral. Aga ta

2

jäi mu tavapärasele pildiringile ja mõnikord tegin seal ka

jalgpalliväljaku suurune ala, kus on 2 veesilma: üks sügav, teine madal;

üldisemat looduse toimimise pilti vaadata kui piiritletud

peatuse. Pöördepunktiks osutus 2009. aasta jaanilaupäev,

metsatukk; soisem ala, kus põhiosa käpalisi juunis õitseb; ning loigud,

nurgake koos oma mutukaasurkonnaga. Tema mastaabid

mis vihmavaesel suvel ära kuivavad.

on just sobivad. Ei tule lennata kümneid kilomeetreid,

1

Sven Začek. Autori märkus
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Kruusaauk ei ole siiski päris otseses mõttes auk, vaid ca poole

Sedasi hobi korras ei olegi väga paremat võimalust

Hiidämbliku lapsed koos sametlestaga
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Parm
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Luhakõrsik

Tirt

Hüpikämblik on püüdnud söögiks tirdi

nagu näiteks suuremate imetajate järel, piisab, kui kõnnid

Jaak Põder (s. 1973),

paarkümmend sammu. Eks sai sellepärast too koht nime-

www.jaakpoder.com. Jaaku paelub looduse juures kõige

tatud ka Kruusaaugu kuningriigiks, kuigi tõele au andes,

enam elusolendite tegevus. Jaak võitis Looduse Aasta Foto

kes seal praegu kuningas on, ma ei tea.

2006 konkursil kategoorias „Inimene ja loodus“ esikoha.

Lk 28: Canon EOS 1D mark IV, Canon 180mm f3.5L Macro, 1.4x telekonverter, f8, 1/500 s, ISO 1000
Lk 29: Canon EOS 1D mark IV, Canon 180mm f3.5L Macro, 1.4x telekonverter, f14, 1/40 s, ISO 1600
Lk 31: Canon EOS 1D mark IV, Canon 100mm f2.8L IS Macro, f5, 1/500 s, ISO 640
Lk 32: Canon EOS 1D mark IV, Canon 100mm f2.8L IS Macro, f8, 1/60 s, ISO 800
Lk 33: Canon EOS 1D mark IV, Canon 100mm f2.8L IS Macro, f3.2 1/640 s, ISO 250
Canon EOS 1D mark IV, Canon 100mm f2.8L IS Macro, 36mm vaherõngas, f5.6, 1/250 s, ISO 800
Lk 35: Canon EOS 1D mark IV, Canon 100mm f2.8L IS Macro, f8, 1/320 s, ISO 800
Lk 36: Canon EOS 1D mark IV, Canon 100mm f2.8L IS Macro, f4, 1/1000 s, ISO 320
Nikon D3, Nikkor 105mm f2.8 VR Macro, 1,7x telekonverter, f25, 1/80 s, ISO 800
Lk 37: Nikon D3, Nikkor 105mm f2.8 VR Macro, 1,7x telekonverter, f22, 1/80 s, ISO 1250
Tirdi uuestisünd
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Canon EOS 1D mark IV, Canon 100mm f2.8L IS Macro, f8, 1/100 s, ISO 800
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Allvee – kõigile!
Fotod: ÜlaR Tikk
Videod: Kariina Laas
Veealuse digifotograafia maailm on avatud kõigile. Ajad on
muutunud, kunagine erilise väljaõppega proffide mängumaa
on nüüd igaühe jaoks.
Veel hiljuti olid veekindlad kaamerad ja housingud (kestad)
keerukad, rasked ja kallid. Täna saavad nii allveefotograafia
Vaade korallrifile 5 m sügavusel, kus päikesevalgust ja värve veel küllaga. Lüürasaba-grouper Latheef Reefil (Maldiivid, Kuredu)

professionaalid, amatöörid kui ka algajad teha suurepäraseid

Nii võiks mureeni pildistada või filmida ideaalis

pilte ja videoid üpris kergesti; varustust on rohkesti, see on
kättesaadav ja seda on palju lihtsam kasutada.
See tsitaat on maailma ühe suurima foto-ja videopoe B & H
kodulehelt ja võtab kenasti kokku käesoleva artikli teema:
veealuse maailma kuvamisest eile ja täna.
Sukeldujaid on ja tuleb aina juurde. Isegi mittesukelduja
oskab arvata, et vee all on märg, külm ja pime. Lisaks sellele veel rõhk (30 m sügavusel hingate õhku rõhuga 4 atm,
sõiduauto kummis on 2 atm) ja optilised moonutused.
Väga sageli toimub aga mureeni või muu mereeluka
pildistamine just niimoodi

Punahammas-ogaseljad on korallrifi vertikaalse osa tavalised asukad
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Maldiivide üks kuulsamaid sukeldumiskohti – Kuredu Express, kus

Juhtub väga harva, et mureen sukeldujate hulka

sageli võib kohata haisid. Sügavus 30 m

kartma lööb ja ära ujub

39

Siin lõpeb päikeseline riff ja algab sein, sügavik. Koha nimi on The Wall (Maldiivid, Kuredu)
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Allveefotograaf peab olema võimeline pildistama ka hoovuses hõljudes

Professionaalne fotograaf makrovõttel vee all. Ainult üks toetuspunkt!

42

Haid ei karda sukeldujaid, kui need õhumulle välja ei aja. Selleks tuleb kasutada akvalangist keerukamat, raskemat ja kallimat seadet – rebreatherit

Veealune kompaktkaamera on igaühele kättesaadav. Pildistamiseks on vajalik hea sukeldumisoskus, et mitte koralle ja ka ennast ära lõhkuda
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prooviksin aga seletada seda, mis saab siis, kui olete teisel
pool maakera koos kaameraga vette visatud.
Kõigepealt – kus, ja miks mitte kohapeal, Balti meres?
Lihtsa SWOT-analüüsiga selgub, et kõige lahedamad pildistamiskohad vee all on Indoneesias, Maldiividel, Paapua
Uus-Guineas ja Fidžil ning nende naabruses. Igaühele
midagi leidub ka Punases meres. Omaette ooperiks on
Galapagose ja Coco saarte ümbrus, kus peale haide ja
tugevate hoovuste pole suurt midagi, kui siis merilõvid ja
pingviinid ... Või ikkagi Balti meri, kus on külm ja nähtavus
mõni meeter. Aga ka siin on varjatud ilu. Siiani on mul
realiseerimata üks kindel siht: pildistada Saaremaal merinõela (on selline... kala). Ja siis Vilsandi kandis hallhülgeid.
Veel ja veel ja veel. Aga see viimane pole eriti sukeldumise, vaid rohkem toru-maski ehk snorgeldamise rida.
Kuidas sinna sooja merre saab? Ikka lennukiga. Siin on
tarkust niipalju, et reis tuleb planeerida kas vähemalt
kolmveerand aastat ette või siis ülehomseks. Esimesel juhul on võimalik teha soodne broneering mõnda „kuuma”
kohta, viimasel juhul tuleb võtta see, mida pakutakse.

Krevetid Kuredu House Reefilt salajaselt kaljult, sügavus 25 m

Valdavalt pakutakse sukeldujale viimase-hetke-reise
Punase mere äärde. Tuleb ka teada, kunas mingid reisid
avanevad. Suured Saksa reisibürood avasid 2012. a kevad-

(dive site), nii et „neitsilikus kohas” või ka lihtsalt enda

Kujutage ette, et lähete metsa loodusfotot tegema, aga

talve reisikataloogid juuli teisel nädalal ja kuuldavasti oli

soovitud paigas sukeldumine on harv erand. See võib

salgakesi inimestega, kes on turismireisil, stiilis kuule-näi-

näiteks Maldiivide osas rabamine kõva.

juhtuda näiteks Birmas, kui teil on väike paat ja norrala-

ta-mida-sa-seal-pildistad. Vee all on aga selline käitumine

Reisimisel on tähtis pagasi kaal. Paljud, aga mitte kõik

sest kapten, keda ka huvitab, mis just SEAL all on, ja kui ta

paraku harilik. Muide, isegi nii hirmsad kalad nagu haid

lennufirmad teevad mööndusi sukeldujatele. Lufthansa,

usub, et te olete selliseks väljakutseks võimeline. Enamasti

kardavad sukelduja väljahingatava õhu müra ja kohas, kus

Finnair, Condor, isegi Air Niugini võtavad 30 kg raskuse

aga on isegi teisel pool maakera kõik sukeldumiskohad

on üle kolme mulistava sukelduja koos, võib haisid näha

Kaamera kaitseks on kõige selle vastu saadaval housingud

sukeldumiskoti (= kahe inimese varustus) lisaks pardale

eelnevalt välja otsitud, läbi uuritud, kaardistatud, veebi

heal juhul nähtavuse piiril, aga mitte pildistamiskaugusel.

(ehk kestad ehk majutused, kest kõlab kuidagi näruselt,

kas tasuta või väga mõõduka tasu eest. Aga mitte Etihad

riputatud. Instruktor peab oskama sukeldumiskohast

Mis puudutab instruktori olemasolu, siis mõnikord on

parem siis ikka housing). Need kaitsevad teie kaamerat.

Airways. Mõni firma, näiteks Emirates, lubab „lambist”

alati midagi rääkida (sügavus, vaatamisväärsused, ohud

sellest kasu ka fotograafile. Enamasti küll seal, kus sukel-

Teid ennast kaitseb ainult ... Kuid nagu juba öeldud, on

Vabalt vees hõljuv puhastuskrevett Kuredu House Reefilt

(idamaa firma ju) ka turismiklassis inimese kohta 30 kg

jne). Fotograafi jaoks tähendab see seda, et ei saa võtta

dumiskeskus ongi spetsialiseerunud fotograafidele ja ühe

tehnilised probleemid suures osas ammu lahendatud ja

pagasit, mis on meiesugusele ülihea pakkumine. Siin-

kätte ja minna sealt, kust tahab ja mispidi tahab. Läheb

instruktori kohta on vees kuni kolm-neli fotograafi. Sellisel

see, millise kaamera või housinguga vee alla minna, on

juures tuleb märkida, et lisaks sukeldumiskotile tulevad

ikka sinna, kus teised. Teiseks, üldjuhul sukeldutakse

juhul võib instruktori abi olla asendamatu, ise lihtsalt ei

puhtalt maitse ja rahakoti küsimus. Üldiselt on nii, et mida

kaasa ka mõned isiklikud asjad ning fotokohver (27 kg) ja

gruppides (4...20+ sukeldujat), saatjaks instruktor(id). Kui

oska kõiki imeelukaid leida. Tavasukeldumistel on inst-

kallim kaamera, seda kallim housing. Tihti võib housing

seljakott, kus paiknevad kaamerad, arvuti ja muu pudi-

fotograaf tahab pilti teha, sõltub sukeldumiskeskuse reeg-

ruktor enamasti seotud algajate sukeldujate aitamise ja

maksta ka kaamerast mitu korda enam. See on oluline

padi (lubatud 5–8 kg, kipub olema 14 kg).

litest ja instruktori suvast, kas ta lubab fotograafil grupist

juhendamisega ning mingeid fotoobjekte ta teile kahjuks

maha jääda või ei. Näiteks Egiptuses kipub selles osas

näidata ei jõua, kuigi oskaks.

põhjus, miks allveefotograafid ei saa igal aastal kaamerat
vahetada – uut housingut on ka kohe vaja.

Okei, kohal. Mis saab edasi? Laias laastus jagunevad kõik

range kord olema, ikka grupp koos! Vee alla minnakse

sukeldumisüritused kaheks: elamisega kaldal või siis

paarikaupa (see on raudne ohutusreegel) ja grupist maha

Tehnilisest küljest veel niipalju, et vee all on fotograafil

Enamik allveefotograafia ja -video õpikuid seletavad

laeval (liveaboard). Esimesel juhul võib vette minna otse

jäädakse ka paaris, mis ei pruugi jälle paarilisele meeldida.

hulk piiranguid, mis kvaliteetse pildi tegemisele kuidagi

piisavalt põhjalikult lahti kõik vee all pildistamise ja fil-

kaldalt või teha ühepäevaseid kuni kolme sukeldumisega

Parim variant oleks muidugi see, kui ka partner (buddy)

kaasa ei aita. Näiteks statiivi vee all kasutada ei saa, pole

mimise tehnilised nüansid. Seega on mul tehnilise poole

paadiretki. Korralduslikule vormile vaatamata on kõigil

on foto- või videohuviline. Tõsiste huviliste paar aga võib

enamasti kuhugi toetada või kui oleks, siis ei tohi (koral-

pealt ainult üks soovitus: õppige uus kaamera enne reisile

sukeldumistel hulk sarnaseid nõudeid, millest enamik

seevastu ka üksteist ära kaotada, kui kogu aeg ainult

lid!). Sarivõtet kasutada ei saa, kuna enamasti on vaja ka-

minekut selgeks ja tehke basseinis rohkelt proovipilte.

on fotograafile ebameeldivad. Esiteks toimub 99,9 %

aparaati vahitakse. Üksteise kaotamine vee all isegi 20–30

sutada välku. Objektiivi vahetada ka ei saa, suumida saab,

Hiljem meres on seda liiga kulukas teha. Käesoleva looga

sukeldumistest ikka ja alati samades tuntud kohtades

m nähtavuse juures ei ole keeruline. Tean. Grupist veel.

kuid sõltub kaamerast ja housingust. Käsitsi teravustada
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kivil). Seejuures on väga oluline vaadata, kuhu see näpp
läheb. Meres on küll ja rohkem loomi ja loomakesi, kelle
peale näppu panna on väga ohtlik, kas siis talle või teile.
Loomulik ohutaju ja kübeke delikaatsust ei tee siinjuures
üldsegi paha. Pildistamisärevuses võib juhtuda nii mõndagi. Ükskord Sulawesil hämaruse saabudes pildistasin
mandariinkalu. Need kalakesed tulevad päikeseloojangul
kivide varjust välja pulmamängule nii umbes seitsmeks
minutiks. Vaja kiiresti pildistada. Ümberringi oli palju
ülipikkade ogadega merisiilikuid ja teadsin, et nendest
on vaja hoolega hoiduda. Tahtsin käe kivile toetada – ja
oleksin peopesa täiega skorpionkala seljauimele pannud.
Ai-ai. Ta oli hästi maskeerunud, ja mina hoidusin teadvalt

Avanev meriroos. Anemone Thila, Maldiivid, Kuredu

just merisiiliku okastest. Sellest juhtumist saadik on mul
komme vee all vaadata tähelepanelikult KAKS korda,
kuhu näpu toetan.

kaamerata näen ma palju rohkem. Teiseks, pärast reisi
pean ma kulutama palju aega piltide töötlemiseks arvutis.

Kogu eelnev jutt oli fotograafi seisukohast ja fotograafi

Kolmandaks, kellele neid pilte vaja on? Kõik mu sõbrad on

jaoks. Aga on ka teine seisukoht. Umbes kümme aastat

ammu veealustest piltidest tüdinenud.

tagasi sealsamas Kuredul tutvusin Laurie-nimelise inglise

Äkki on Lauriel õigus, ta on ju proff?

härrasmehega. Tutvusin nii, et juhtusime koos ühele
Noor kohverkala (juveniil) on sama kiire kui tibupoeg

paadile ja mind pandi sukeldumisel tema paarimeheks.

Ülar Tikk (s. 1959) pildistab maa peal alates 1962, vee all

Kui omal sõpra kaasas ei ole, pannakse suvalised inimesed

alates 1999. Parema meelega pildistaks paljaid näkke, aga

sukeldumiseks paari (ohutusnõuded, üksi ei tohi). Mina

raskel ajal ajavad kalad, teod ja korallid ka asja ära. Repliigid: ylar@tikk.ee

enamasti ei saa, sest selleks vajalik käsi otsib parasjagu

instruktorid (aitäh, Markko ja Tuuli!), kas ma natuke teisel

olin siis algaja, tema aga tuli suure alumiiniumist housin-

toetuspunkti, ka ei võimalda seda kõik housingud. Vanasti

pool ka olen käinud. Ei olnud, aga läksime ja leidsime

gus peegelkaamera ja kahe välguga. Ühesõnaga, proff.

oleksin lisanud, et filmi ka ei saa vahetada, nüüd ei ole see

pisikese korallkalju, mille peal oli kolme erinevat liiki kre-

Küsisin tookord, kellele pilte teeb, kas National Geograp-

Kariina Laas (s. 1971) ja Ülar Tikk sukelduvad koos aastast

teema aktuaalne. Aga eks tänapäeval on sellevõrra tühja

vette kokku rohkem, kui me ühekaupa eelnevate aastate

hicule. Ei, endale. Nüüd, aastaid hiljem kohtame teda

2001. Et mitte fotograafi järel asjatult oodata, on Kariinal

plõksimist rohkem, saab ju seda endale lubada, ja see teeb

jooksul kogu maailmas näinud olime. Loomulikult käisime

aeg-ajalt Kuredul, kuid alati ilma kaamerata. Küsimusele,

alates 2004 vee all kaasas videokaamera. Sellest ajast ootab

tegelikult laisaks.

seal pärast seda avastust pildistamas-filmimas veel mitu

miks ilma kaamerata, vastas ta järgmist. Esiteks, koos kaa-

fotograaf videooperaatori järgi. Allveefilmid valmivad loo-

korda. Kaldalt minnes saab seda luksust endale lubada.

meraga näen ma ainult seda, mida kaameragi näeb. Ilma

mingulises koostöös. E-mail: kariinalaas@hotmail.com

Allveefotograafile sobivaimaks ürituseks on elamine ja

Aga ma ei ütle teile, kus see kalju tegelikult asub.

sukeldumine laevalt. Harilikult külastavad laevad kohti,
kuhu ühe-päeva-paadid ei jõua. Seega näeb rohkem (neli

Kes veel ei tea – sukeldumine kestab umbes tund aega

sukeldumist päevas on norm) ja kogu seltskond on profes-

ja päevas saab teha paremal juhul 3–4 sukeldumist. Nii

sionaalsem, kaasa arvatud instruktorid. Tihti on laevadel ka

et veealune aeg on fotograafi jaoks tõesti kulla hinnaga.

teisi fotograafe, kellega suhtlemine ei tule kahjuks.’

Seetõttu ei tule selline fotojahi viis nagu varitsusjaht kõne

Lk 38: Nikon D2X + Zoom Nikkor 17-35mm (17 mm), ISO 250, ava 5,3, 1/125, punane “magic” filter, välguta
Nikon D2X + Zoom Nikkor 17-35mm (35 mm), ISO 200, ava 4,0, 1/60, punane “magic” filter, välguta
lk 39: Nikon D2X + Zoom Nikkor 17-35mm (17 mm), ISO 400, ava 5,3, 1/125, punane “magic” filter, välguta

allagi. Või siis hiilimisjaht, väljahingatavate mullide müri-

Nikon D2X + Zoom Nikkor 17-35mm (26 mm), ISO 400, ava 3,8, 1/60, punane “magic” filter, välguta

Kaldalt sukeldumine on seevastu peaaegu ainus võimalus

nal. Küll on neid kalu ja mereloomi, kellele ei meeldi, et ta-

Nikon D2X + Zoom Nikkor 17-35mm (17 mm), ISO 400, ava 5,6, 1/125, punane “magic” filter, välguta

külastada üht kohta mitu korda, sest laevad peatuvad ta-

hate kümne minutiga nende sõbraks saada. Pigem mee-

Nikon D2X + Zoom Nikkor 17-35mm (25 mm), ISO 400, ava 5,6, 1/125, punane “magic” filter, looduslik valgus

valiselt igaks sukeldumiseks uues kohas. Kaldalt minnes on

nutab veealune fotojaht lahingureporteri tegutsemist:

Lk 41: Nikon D2X + Zoom Nikkor 17-35mm (17 mm), ISO 200, ava 5,3, 1/125, punane “magic” filter, välguta

miinuseks see, et sukeldumiseks lubatud ala (house reef)

tuleb olla valmis pildistama tundmatus kohas, tundmatu

Lk 44: Nikon D2X + Micro-Nikkor 105mm, ISO 125, ava 16,0, 1/125, välk

on üsna piiratud. Siiski peab ütlema, et vee all on asjad

valgusega, tundmatut objekti jne. Väga tihti on tarvis pilti

Lk 45: Nikon D2X + Micro-Nikkor 105mm, ISO 125, ava 16,0, 1/125, välk

iga kord erinevad ning isegi samas kohas võib jälle ja jälle

teha vabas vees hõljudes või hoovuses või lainetelok-

Lk 46: Nikon D2X + Micro-Nikkor 105mm, ISO 125, ava 10,0, 1/125, välk

leida pildistamiseks uusi objekte. Olen Kuredu (Maldiivid)

sus. Siin on hea foto või üldse foto tegemise eelduseks

Lk 47: Nikon D2X + Micro-Nikkor 105mm, ISO 125, ava 10,0, 1/125, välk

house reefil käinud kümneid kordi ja enda arvates teadsin

laitmatu sukeldumisoskus. Makropildi tegemisel võite olla

D2X – Subal housing

sellest peaaegu kõike. Alles tänavu küsisid eestlastest

üliõnnelik, kui kasutada on kõigest üks toetuspunkt (näpp

VIDEOD: Sony HDR-HC7 (1440 x 1080 i50), Ikelite housing, lisavalguseta, manual white balance.
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Eesti Ornitoloogiaühing 90
Fotod: jaak põder ja sven začek
1. mail 1921. a kogunes Tartu Ülikooli aulas rektor Henrik
Koppeli eestvõtmisel viisteist toonast tõsisemat linnuja loodushuvilist meest. Nõupidamise eesmärgiks oli
arutada ornitoloogilise teadusliku töö edendamiseks ning
linnukaitse ja ornitoloogia propageerimiseks oma ühingu
asutamise küsimust. Nii sündiski otsus luua ornitoloogiline ühing, mis on praeguse Eesti Ornitoloogiaühingu
(EOÜ) eelkäija. Ametlik asutamiskoosolek toimus viis
päeva hiljem ja samas otsustati kohe ka ühineda Eesti
Looduseuurijate Seltsiga (ELUS), kus moodustati ornitoloogiasektsioon. Liitumise põhjustena toodi välja jõudude
killustamise vältimine ning asjaolu, et ELUS oli selleks
ajaks juba loodusteaduse vallas palju tööd teinud ja tal oli
suur raamatukogu.
Ornitoloogiaühing iseseisvus 1991. a, kui loodi Eesti
Ornitoloogiaühing, juriidiliselt küll veel ELUS-i sektsiooni
õigustes. Lõplikult lahkuti 1998. a mittetulundusühinguks registreerimisega. Sellest ajast on EOÜ tegutsenud
iseseisva organisatsioonina, mis 2000. a sai ka rahvusvahelise tunnustuse, kui ühing tunnistati ülemaailmse linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International ametlikuks
partneriks Eestis.
Ornitoloogilise ühingu tegevuse eesmärkideks 1921. a
seati kodumaal alaliselt ja ajutiselt asuvate linnuliikide
täpne kindlaksmääramine, kodumaa lindude eluviisi uurimine, kodumaa rändlindude tuleku ja mineku täpne tähelepanek, teadmiste levitamine lindude elu ja olu kohta
nii kõnes kui kirjas ning lindude kaitse. Need kajastuvad
ka praeguse ühingu tegevustes ja eesmärkides, milleks on
Eesti linnustiku uurimine, kaitsmine ja tutvustamine.
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EOÜ suurim väärtus on vabatahtlike linnuvaatlejate ja

mereosade kaitsekorralduskavade koostamise ja kaitse

ornitoloogide võrgustik, mille moodustavad ühingu

alla võtmise ettepanekuteni. Käimas on ka põllumajan-

liikmed ja ka linnuhuvilised väljastpoolt. Tänu sellele

dusmaastike linnustiku uuringud, osaletakse linnualade

on ühingul olnud võimalus ellu viia üleriigilisi ja suurt

inventeerimisel ja kaitsekorralduskavade koostamisel.

vaatlejate hulka vajavaid tegevusi, nagu pikaajalised

Üha mahukamaks ja olulisemaks tegevuseks on aga

seireprojektid või haudelindude levikuatlas.

muutunud linde ja linnualasid mõjutada võivate arendustegevuste jälgimine (tuulepargid, sadamad, sillad

EOÜ tegevuse üks peamine alustala ongi vabatahtlikel

jms) ja mõjutamine lindudele soodsamas suunas.

vaatlejatel põhinevad pikaajalised seireprojektid: ornitofenoloogilised vaatlused, kesktalvine veelinnuloendus,
maismaa talilinnuloendus, haudelindude punktloendus,
röövlindude seire ja pesakaart. Neist enamik on järjepidevalt kestnud juba kümneid aastaid või isegi ühingu
asutamisest peale, nagu „Kodumaa rändlindude tuleku
ja mineku täpne tähelepanek ehk ornitofenoloogilised
vaatlused. Mitu neist on lisaks osa rahvusvahelisest
seireskeemist. Need tegevused on andnud väga väärtuslikud pikaajalised andmeread, mis võimaldavad jälgida
muutusi meie linnustikus ja on aluseks ka lindude arvukuse hindamisel ja linnukaitseliste suundade seadmisel.
Viimase kümnendi suurimaks ettevõtmiseks on ühingul
aga olnud korraldada uue Eesti haudelindude levikuatlase välitööd, milles osales ligi 800 inimest. Raamatuna
on uut atlast lootust näha lähiaastatel, levikukaardid on
internetis kättesaadavad juba praegu.

Oma liikmetele ja linnuhuvilistele korraldab EOÜ iga-aastaseid suvepäevi ja ettekandekoosolekuid, kolm korda

EOÜ liigikaitseliseks tegevuseks on kaitse- ja tegevus-

aastas üle-eestilisi linnuvaatluspäevi ning lisaks linnade-

kavade koostamisel ja elluviimisel osalemine, mitme

vahelist linnuvõistlust ja tornide linnuvaatluspäeva. Pea-

linnuliigi riikliku seire korraldamine, soovituste andmine

miselt lastele ja noortele on suunatud rahvusvaheline in-

lindude kaitse parandamiseks ja kaitsekategooriate

ternetipõhine lindude saabumise registreerimine „Kevad

muutmiseks, Eesti lindude arvukuse ja muutuste hinda-

ärkab!” (www.spingalive.net) ning koos Tartu Keskkon-

mine jms. Viimastel aastatel on ühing koos Kotkaklubiga

nahariduse Keskusega korraldatav linnulaager Palupõhja

aktiivselt tegelenud must-toonekure ja konnakotkaste

looduskoolis Alam-Pedja looduskaitsealal. EOÜ-l ilmub

kaitse parandamisega, mille rahvusvaheline projekt

perioodiliselt ka kaks trükist: kaks korda aastas teaduslik

tunnistati Euroopa üheks paremaks. Lisaks peab ühingu

ajakiri Hirundo ning neli korda aastas laiemale publikule

juures tegutsev Eesti linnuharulduste komisjon Eesti

mõeldud linnuhuviliste teabeleht Tiirutaja. Mõlemaid on

lindude ametlikku nimestikku ning Eesti linnunimetuste

võimalik tasuta tellida looduskeskustel ja infopunktidel,

komisjon annab maailma lindudele eestikeelsed nimed.

koolidel, keskkonnaorganisatsioonidel ja teistel huvitatud

EOÜ nimetab igal aastal ka Eesti aasta linnu ning veab

ühendustel.

aasta linnuga seotud tegevusi.
Praegu on ühingus umbes 400 aktiivset liiget Eestist ja
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Elupaikade ja linnualade osas on EOÜ üheks olulisemaks

välismaalt. Nagu ühingu algusaegadel, nii ühendab see

tööks olnud rahvusvahelise tähtsusega linnualade valik

ka praegu enamikku Eesti ornitoloogidest, kuid suurema

ja piiritlemine Eestis, mis oli peamiseks aluseks Eesti Na-

osa liikmeskonnast moodustavad harrastuslinnuvaatlejad

tura 2000 linnualade võrgustiku moodustamisel ja kaitse

ja lihtsalt linnusõbrad. Ühingu kogu igapäevast tegevust

alla võtmisel. Viimasel ajal on ühing tegelenud peamiselt

juhib üheliikmeline juhatus, ülejäänud töötajad on seotud

merealadega alates merelinnustiku uuringutest kuni

projektidega nagu mittetulundusühingutes tavapärane.
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Viis väravat Matsallu
Tekst ja fotod: Arne Ader
32 suve tagasi, 1980. aasta juunikuus saime koos sõbra
Urmas Sellisega väärt kingituse. Meil oli võimalik minna
Matsalu roostikku kajakaid rõngastama. Nii siis seal seisime, kuulsa Kasari jõe kaldal, helkivatest linnurõngastest
keed kaelas ja meid saatnud Taivo Kastepõllu näpunäited
peas. Meie ees oli lõputu pillirooväli, milles asuvates veesilmades ehk lõmpsiaukudes pidid ujuma ringi naerukajakate pojad.
Nii oligi. Õhk roostiku kohal kihas valgetest kajakatest ja
all veepeeglil ujusid ringi nende pisikesed pruunisulised
pojad. Selgus, et enamikul neist olid rõngad juba jalas. Ent
lubatud tööga me jänni ei jäänud: vaatluspäevikus seisab
kirjas, et rõngastasime 164 kajakapoega.
Kui jõudis aeg Kasari kaldapealsele tagasi pöörduda, oli
päike pilvede varju kadunud ja meil polnud õrna aimugi,
mis suunas tuleks astuda. Ekslesime siia-sinna, et taibata
– kõik rootukad ja lõmpsiaugud on inimsilmale äravahetamiseni sarnased... Ja et see, mis ideaalne kajakatele, ei

Kumari rannas leidsin siis selle, mis mind lõputult lummas.

pruugi olla üldse meeltmööda inimesele. Minutid venisid

Üle rahunenud mere jõudis minuni müstiline kormora-

üha pikemaks, kuni lõpuks paitas me kõrvu kaugelt moo-

nikontsert, mis otsekui naelutas jalad rannakivide külge.

torpaadilt kuuldavale lastud signaal!

See kõik oli muinasjutuline ja meelitav kui sireenide laul...
Vaat sinna tahaks tõepoolest kord jõuda, mustade lindu-

Too ammune päev Matsalu roostikus jäi sügavale hinge.

de ja raagus puude maale, Tondirahule!

Pilliroos ekslemine oli pigem kohalejõudmine: enesele
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aru andmata olime läbinud Matsalu linnuriigi peavärava.

Ja mõnede soovidega on ju nii, et need lähevadki täide.

Läks üle paarikümne aasta, kui Matsalu tuletas end taas

Aastate möödudes ma saingi oma kormoranikontserdi!

meelde. See oli 2002. aasta maikuus, mil maabusin konna-

Ma ei tea, mis tunne oleks laulda kontserdil kümnele

uurijate paadis Kumari laiule. Kuna päeval oli merel tugev

tuhandele pealtvaatajale... Ent tean, mis tunne on olla

tuul, ootasime Puises pikalt starti ja jõudsime saarele alles

ainus pealtvaataja kümnest tuhandest nokast koosnevale

ehavalguses.

laulukoorile!

57

58

59

60

61

Kahest olulisemast ligipääsust oli eelnevalt juba juttu.
Peavärav Kasari delta lõputus roostikus, kus pardid julgevad suvel jääda lennuvõimetuks ja kus sügiseti müristavad laukude hiigelparved... Võimas tagauks Väinameres,
mille lainetel asub kevadine merivartide laager ja kus ühel
pisikesel hobuserauakujulisel maatükil elab suviti kümme
tuhat kormorani...
Veidi pisemaid kõrvalväravaid tuleb otsida Matsalu roostiku vahetust ümbrusest. Siselaht, kus toimub kevadel põhjamaa luikede laulupidu. Rannaniidud, mille tärkav rohi
vallandab tuhandepäiste lagleparvede kareda jutuvada.
Avarad jõeluhad, mille loomaradadel sörgivad sügiseti
pulmapittu põdrad.
Muidugi pole need viis väravat ainsateks pääsudeks
Matsalu loodusesse. Kas või matkarajad ja vaatetornid on
ju mõnusateks lukuaukudeks, mille kaudu saab Matsalu
imesid piiluda. Meenuvad Haeskast nähtud kevadised
rõõmusilmad Matsalu lahe jääl, põdrarikas sügisudu
Kloostri luhal, sookurgede ööbimislend Rannametsas...
Matsalu on suur ja elurikas. Seetõttu kõnelevad temast
fotod ja helipildid vahest paremini kui sõnaread. Matsalu
lähemaks tundma õppimiseks peab aga ekslema tema
lõputus roostikus, veetma öö kaugel merelaiul koos
kormoranidega, kuulama rohuneppide nokaklõbinat suveöisel Kasari luhal, hingama ühte ja sama sügisudu tolle
hundiga, kes alustab otse sinu kõrval rünnakut luhaserval
toituvale jänesele. Ja muidugi sobib selleks veel musttuhat muud asja.

Lk 56: Canon 1DsMarkII, Canon 500mm F4 IS, Canon 2x konverter, F8, 1/1500, ISO 400
Canon 1DsMarkII, Canon 70-200mm F2.8 IS, F13, 1/250, ISO 400
Lk 57: Canon 1DsMarkII, Canon 500mm F4 IS, F8, 1/500, ISO 400
Lk 59: Canon 1DsMarkII, Canon 500mm F4 IS, F8, 1/750, ISO 800
Lk 60: Canon 1DsMarkII, Canon 500mm F4 IS, Canon 2x konverter, F13, 1/125, ISO 400
Canon 1DsMarkII, Canon 500mm F4 IS, F4, 1/30, ISO 1600
Lk 61: Canon 1DsMarkII, Canon 24-70mm F2.8, F9.5, 1/180, ISO 500
Canon 1DsMarkII, Canon 500mm F4 IS, Canon 2x konverter, F13, 1/750, ISO 400

Minu Matsalu kogemus sai lihvitud aastail 2007-2009, mil
Arne Ader (s. 1963), www.loodusemees.ee. Arne on loodust

pildistasin Matsalu loodust multimeediaprogrammi tarvis.

pildistanud juba kes teab kui kaua. Vanad pildid on tal ilusti

Käisin seal mail külas kaks aastaringi ja õppisin siis tund-

mustvalgel alles. Pildistamist alustas Arne lindudest, hiljem

ma viit olulist väravat, mille kaudu on võimalik Matsalu

lisandus loodus tervikuna.

loodusesse jõuda.
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Lk 62: Canon 1DsMarkII, Canon 500mm F4 IS, Canon 1.4x konverter, F19, 1/8000, ISO 640
Canon 1DsMarkII, Canon 500mm F4 IS, Canon 1.4x konverter, F6.7, 1/2000, ISO 500
Lk 63: Canon 1DsMarkII, Canon 500mm F4 IS, Canon 2x konverter, F8, 1/1000, ISO 400
Canon 1DsMarkII, Canon 500mm F4 IS, Canon 2x konverter, F8, 1/180, ISO 800
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Fotoretkel jää ja tule maal
Meie oleme oma Islandi-reisidel lennukist maha hüpates alati esimese asjana suuna Latrabjargi linnukaljule
võtnud. Pole vist tarvis öelda, et tegu on lunnide pildistamiseks parima kohaga kogu saarel, tõenäoliselt ühega
parimatest kogu maailmas. Latrabjarg asub maalilises
Westfjordsi piirkonnas ning sinna saab laias laastus kahte
teed pidi: üheks võimaluseks on pikk ja väsitav, samas
muidugi hingekosutav autosõit üle käänuliste mägiteede.
Teise variandina saab Snaefellsnesi poolsaare otsast hüpata praamile, mis vahepeatusega pisikesi nukumajakesi
täis Flatey saarel teispoole Breidafjorduri lahte ära viskab.
Sealt on Latrabjargi linnukalju vaid mõnetunnise autosõidu kaugusel. Seda muidugi juhul, kui iga nurga peal
pildipeatuseid ei tee. Vastasel korral võib vabalt tund-paar
oma sõitmistele juurde kalkuleerida.
Lunnid, algid, tirgud ja paljud teised üheskoos hea valgusega jõuavad Latrabjargile alles päris õhtul ning selge
ilmaga jätkub suvisel Islandil pildistamisvalgust kogu
ööks. Nagu juba ütlesin, minema tasub end siiski väikese
varuga sättida: Islandi imeilus ja vahelduv loodus pakub
tegelikult iga käänaku taga uusi ja hingematvaid vaateid,
mida ju loomulikult üles pildistada on vaja! Ah-teemetagasi-tulles-või-homme suhtumist ei ole olemas, sest
juba poole tunni pärast võib seesama paik olla mattunud
näiteks paksu udusse, nii nagu meie viimasel reisil paar
korda juhtus.
Tekst, fotod ja video: Toomas ILI
Island on loodusfotograafi, aga miks mitte ka lihtsalt

Linnuriigis õnneks lood nii magedad ei ole: eestlase rõõ-

Kõige selle omal käel avastamine vajab mõnevõrra

muks leidub saareriigis üksjagu meie jaoks eksootilisi liike,

eeltööd, et ühe korraga võimalikult palju näha ja tehtud

Kui auto pargitud, fotoaparaat ühes- ja statiiv teises käes

kusjuures suur osa linde on ka uskumatult julged.

saaks.

sammud kalju poole võtad, ei oskagi esimese hooga

looduse nautleja jaoks paradiis! Karusid ja hunte sealt küll

otsustada, kas hakata jäädvustama hingematvaid vaateid

ei leia, hea õnne korral näed mõnd polaarrebast mööda

Kui linnust-loomast suurt ei pea, ei tule ka pettuda: saare

Olgu see artikkel esimeseks seemneks neile, kel see töö

või uskumatult julgeid ja meie jaoks eksootilisi merelinde,

vilksamas või põhjapõtra tee ääres jalutamas. Kui Islandi

vulkaanilised maastikud, võimsad kosed, maalilised mäed

ees. Kuna kogu saarele virtuaalse tuuri peale tegemine

kellest tuntuim ning kahtlemata kõige fotogeenilisem on

hobused ja lambad (lisaks kodukassid) ka ära nimetada,

ning kaunid liustikud on kõik koos ja ükshaaval vaatamis-

võtaks enda alla suurema osa ajakirja pinnast, piirdun siin

lunn, täpsemalt põhjalunn.

ongi saare neljajalgsed sõbrad enamjaolt üles loetud.

väärsused omaette.

enda lemmikkohtadega Islandil.
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autoga „treppi” sõita, vaid sinna jõudmine on seiklus ja
elamus omaette. Nimelt ühendab kaljut maismaaga üüratu laavaliivaväli, mida on võimalik ületada vaid traktoriga. Kuna traktori kabiin just palju fotograafe ei mahuta,
laaditakse huvilised selleks spetsiaalselt kohandatud käru
peale ning sõit võib alata.
Pärale jõudes tuleb enne pildistama asumist ületada veel
üks tõke, kus isegi traktorist abi ei ole. Kalju on ju kõrge ja
kuidagi tuleb sinna otsa saada. Sobivasti on loodus kaljujuraka lääneküljele hiiglasliku musta liiva düüni kuhjanud,
mida mööda fotograafid koos oma raskete kandamitega
üles rühivad. Ronimine on pingutust väärt, uskuge mind.
Mõned minutid rütmi taastumiseks ning ees ootab juba
järgmine adrenaliinilaks: traktorijuhist giid koondab vägesid, et kaljule tiir peale teha. Ümber linnukalju kõndimises
iseenesest midagi hirmuäratavat ei ole. Asi hoopis selles,
et kalju keskosas asub arvestatava suurusega suurännide
koloonia ning miskipärast viiakse inimesed teisele poole
just pesade vahel looklevat rada pidi.
Suuränn, nagu ka nimi ütleb, on suur ja vihane lind, kes
pesarahu rikkumist naljana ei võta, eriti kui pesas ka mõni
vastkoorunud tibu olema satub. Üle-eelmisel aastal jäi üks
meie grupi liige nõks liiga kauaks üht sulepalli vaatama.
Kaua ei läinudki, kui ta millimeetreid silmast vopsu ära
sai. Ännikolooniat läbides on abiks näiteks statiivi pea
kohal hoida. Enamasti lindudega füüsilist kontakti küll ei
teki, aga kui ännipoisil eriline viha taga, ründab ta esmalt
sissetungija kõrgeimat kohta.
Latrabjargil seiklemiseks-pildistamiseks tasub varuda

piltidelt nägema. Põhjuseks äsja pursanud Eyjafjallajökulli

valgusele on õhtul ja öösel Jökulsarlonil ka kõige vähem

vähemalt paar päeva (võimalusel rohkem), kuna esiteks

Kogu Ingolfshofdi-teema on ühe pere, täpsemalt öeldes

tuhk, mis nii vee kui ümbritseva looduse ühtlaselt tuhmiks

bussituriste siblimas ja noh... pildistamist segamas :).

on Islandi ilm pehmelt öeldes ettearvamatu ja teiseks

ühe mehe äri, kes suviti päev päeva otsa oma traktoriga

oli muutnud. Vees hulpivad jääkujukesed olid siiski sama

Kui liustikujärv igast küljest üles pildistatud, tasub kõm-

on kalju ise umbes neliteist kilomeetrit pikk ning koduks

linnukaljule turiste viib ja sealt neid toob. Temalt on või-

ilusad.

pida teisele poole maanteed musta liivaga rannale, kuhu

miljonitele (!) lindudele. Latrabjargil, nagu üldse linnukal-

malik tellida ka nii-öelda privaatreis, mis toimub õhtusel

judel, tuleb pildistamisel ülimalt ettevaatlik olla: julgetest

ajal, kui valgus pildistamiseks parim on, ning tagasi tullak-

Jökulsarlon on koht, kus tuleb taas aega varuda. Viimati

vahutavad ookeanilained nüüd oma tahtmist mööda

ja ägedatest lindudest vaimustusse sattudes on kerge

se siis, kui kõigil isu täis. Ingolfshofdi koos traktorisõidu,

jõudsime sinna kolmel järjestikusel õhtul ning tundus, et

ümber töötlema hakkavad.

üks vale samm teha… Muideks, Latrabjarg on kohati üle

mäkkeronimise ja suurännide tigedate nokahoopide eest

võiks veel vähemalt kolm õhtut jutti seal passida, pildis-

400 meetri kõrge. Eelmise aasta juunis, kui meie parajasti

põiklemisega on koht, kuhu Islandile reisides kindlasti

tada ning randtiirude kisakoori nautida. Jökulsarlon ei ole

Järve ja ranna kooslus on muideks väga ohtlik. Kui seal

saare kaguosas seiklesime, pudenes sealt kahjuks üks

minema peab!

kunagi homme selline nagu ta oli täna. Liustiku küljest

pildistama hakkad, siis enam pidama ei saa, olgu ilm

murdub pidevalt uusi tükke, mille vesi kauniteks kuju-

pilves või selge või sadagu vihma. Nii nokitsesime meiegi

Sealt mitte kaugel, hiigelsuure Vatnajökulli liustiku all

kesteks voolib, kandes need lõpuks teispool maanteed

seal igal ööl nii kaua, kui avastasime, et suur valge taas

Latrabjarg on Islandi, ühtlasi ka Euroopa läänepoolseim

asub kuulus Jökulsarloni liustikujärv, mis oma imeliste

paiknevasse musta liivaga randa ja sealt edasi ookeanile.

väljas ning kuked ammu kirenud.

tipp, kust Gröönimaani vaid 300 kilomeetri ringis sõuda.

ujuvate jääskulptuuride ning helesinise veega kindlasti

Jökulsarlonile mine pildistama õhtustel aegadel. Suvel on

Teine linnukalju, mille oma silmaga kindlasti ära nägema

paljudele tuttav on. Minu viimase reisi aegu ei olnud

Islandil polaarpäev, mis tähendab, et selge taeva all saab

Taolises paigas fotoretkel olles tuleb end lihtsalt sellisesse

peab, on Ingolfshofdi. Erinevalt Latrabjargist ei saa seal

järvevesi kahjuks nii helesinine kui ollakse harjunud

pilti teha kogu öö. Päike veereb mägede taha vaid mõneks

režiimi harjutada, et magad paar tundi päeval ja pilti teed

tunniks, et sealtsamast kohe uuesti tõusta. Lisaks parimale

õhtul ja öösel. Hiljem kodus on ju aega magada küll.

järjekordne turist.
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järvevesi on kandnud hulgi imeilusaid jääkamakaid, mida
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Islandi põhjakaldal asub maaliline sadamalinn Husavik,
kus lisaks kaunitele vaadetele ning õdusale väikelinnaidüllile ka tasemel vaalavaatlusteenust pakutakse.
Küürvaalade nägemise protsent olevat nii suur, et päris
„tühjade kätega” tullakse tagasi harva. Hea õnne korral
nähakse ära ka sinivaal – suurim elukas, kes meie planeedil kunagi elanud on. Meie grupil oli see õnn. Laev, millega meid ookeanile viidi, oli 23 meetrit pikk ja kaalus 100
tonni. Seejuures oli tore mõelda, et sinivaal võib kasvada
30 meetri pikkuseks ning kaaluda kuni 190 tonni!
Husavik on paik, mis nõuab jällegi vähemalt paari päeva,
et lisaks looduse nautimisele ka kohalike püütud kala
maitsta ning sadamalinna eluga tutvust teha jõuaks.
Sarnane tore väike linnake asub ka Islandi lõunakaldal.
Nimeks on tal pandud Vik, pikemalt Vik i Myrdal, ning
piltlikult väljendades asub ta otse Myrdalsjökulli liustiku
all, mis omakorda katab Katla vulkaani – üht kardetuimat
tervel saarel. Erinevate teooriate järgi võib Katla purse
sulatada piisavalt liustikujääd, et üleujutused pühiks muuhulgas minema ka Viki.
Loodetavasti seda siiski ei juhtu, vastasel korral ei saaks
inimesed enam imetleda Viki musta liivaga rannajoont,
kus ka vaikse ilmaga murravad randa ohtlikud lained, mis
uudishimulikke ja liiga julgeid turiste endaga kaasa viia
tahavad. Mõned aastad tagasi jäi niimoodi kadunuks üks
veele liiga lähedale kõndinud naisterahvas.
Imeilusaid koski ja jugasid leidub Islandil lugematul arvul.
Suuremad-tuntumad neist (Dettifoss, Selfoss, Godafoss)
tuleks kindlasti oma silmaga üle vaadata ning tasub
jällegi meeles pidada, et öösel on neis paigus mitu korda
vähem turiste uudistamas.
Need on laias laastus paigad mis mul esimestena meenuvad küsimuse peale “kuhu sa Islandil pildistama minna
soovitad?”. Sellele järgneb pikem seletus, ent lühidalt
öeldes tuleks tegelikult sinna aastaks-paariks elama
minna, et kõik teemad enam-vähem rahuldavalt ja mitme
aastaaja võtmes pildistatud saaks. Tõesti.

Lk 64: Canon 1D Mark IV, Canon 17-40mm @ 17mm. F8, 1/50, ISO 400
Lk 67: Canon 1D Mark IV, Canon 17-40mm @ 17mm. F11, 1/20, ISO 100

Saarele tiiru peale tehes või erinevaid huviobjekte kü-

Lk 68: Nikon D3, Nikkor 16mm F2,8 Fisheye. F16, 0,5s, ISO 100

lastades ei tasu heituda pikkadest vahemaadest: autoga

Lk 69: Canon 1D Mark IV. 20mm, F11, 1,6s, ISO 100

ühest kohast teise sõites jääb alati teele hulgaliselt pildis-

Toomas ILI (s. 1979), www.toomasili.com. Toomasele meel-

Lk 71: Nikon D3, Nikkor 24-70mm F2,8 @ 28mm. F16, 1,6s, ISO 200

tamisväärset. Ainus miinus selle juures on, et (kilometraa-

dib kõige rohkem lindude tegemise jälgida ja jäädvustada.

Lk 72: Canon 1D Mark IV, Canon 17-40mm @ 40mm. F11, 1/100, ISO 100

ži järgi) planeeritav 2-tunnine sõit võib vabalt 4-tunniseks

2010. aastal tunnustati Toomase linnufotot GDT fotokon-

venida.

kursil.
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Nikon D3, Nikkor 300mm F2,8 VR. F5, 1/500, ISO 1000
Lk 75: Nikon D3, Nikkor 300mm F2,8 VR. F5, 1/5000, ISO 800
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Linnud
Tekst ja fotod: Fred Jüssi
Olgu – seekord siis lindudest.

Tekst ja fotod: Fred Jüssi

Linde on nii palju ja erisuguseid, et võtab pea kirjuks. Linnud etendavad meie elus tähtsat osa ja seda mitte ainult

Ottenby linnujaama Ölandil sügisrände tippaegadel

looduses. Võib julgesti öelda, et linnud on päästnud mehi,

kogunevate linnuhuviliste meeskonnad ei koosne juba

keda naised ei oleks suutnud päästa. Kui mina üksi juba

ammu enam ainult meestest, seas mõni naine. Aina enam

kaht hingelisest kitsikusest linnuhuvi varal toibunut olen

näeb seal nüüd ka omal käel kohale sõitnud naiskondi.

kohanud, siis peab neid ometi kusagil veel olema.
Linnud on ilusad. Linnud on huvitavad. Linnud kosutavad
hinge ja pakuvad unustamatuid elamusi. Linnud, nagu
juba öeldud, on muutnud nii mõnegi elu. Olin üheksa
aastat vana, kui nägin Viljandimaal Loodi pargis esimest
valge-toonekure pesa. See on meeles tänaseni. Suitsupääsukeste lendu tädi rukkipõllu kohal ja taluõuel ning linavästriku askeldusi lauda taga sõnnikuhunnikul mäletan
elu viiendast suvest. Esimesed linnupildid tulid muidugi
palju hiljem, sest püüdlused ei ole veel pildid ja algeliste
vahenditega tehtu pakub innustust enam kui rahuldust.
Ent – midagi siiski. Valisin siia mõned varasemad mustvalged ja hilisemad värvilised ülesvõtted lindudest.
Laanepüü poeg on suurema pere liige. Pesakond heitus
liikvele Loobu jõe ääres. Kui teised pesahülgajad linnud
munast koorumise järel kuivades kohe jooksu pistavad,
siis laanepüü tibud lähevad vurinal lendu. Puuoksale
istunud tibu lendab ära ainult pärast häire lõpu signaali
emalt. Toona lähenesin talle algul pika objektiiviga, et
lindu mitte hirmutada, juuresoleva pildi tegin lõpuks
makroobjektiiviga.

76

77

pesa lausa laudadest tee äärde ja ootas ligemalt ja kaugemalt sissetungijate poole kiigates kaeblike vilede saatel
nende lahkumist. Nüüd seostub rüüt enam Lapimaa ja
Islandi avaruste kui meil rabamaastikega.
Punarind usaldab inimest, eriti siis, kui muud üle ei jää.
1999. aasta lumerohkel veebruarihommikul ilmus üks
punarinnake Õngu kalakasvanduse ukse taha ja käivitas
operatsiooni „Tibu“. Hoidnud selle ajani endal hinge sees
Värbkakk lendas paju otsa istuma Jänijõel. Mis tal mõttes

Mäletan kuldnokkade hiigelparvi poisipõlvest, mil nad

mu viimased sedasorti muljete vallast, sestap vägagi

ilmselt allikalise oja ääres (punarind on ka kalastaja ...!),

võis olla, seda pole kelleltki küsida. Ära ei läinud. Minu

sügiseti üle mu kodukandi Tondilt mere poole lendasid.

meeldejäävad. Suurte kuldnokaparvedega ei ole mu rajad

vajas ta nüüd tõsisemat abi ja võeti zookauplusest varu-

poole vaatas põgusalt alles siis, kui talle puu otsa järele

Saarnaki laiul oleva lombi roostikku kogunesid kuldnokad

pärast seda nii enam ristunud.

tud toidule, sest pekk ja sihvkad on tihaste roog ega sobi

ronisin. Võtsin filmi täis ja kobisin alla, kust jälgisin kakku

1977. aasta suvel jaanipäeva paiku ja nende igaõhtune

veel mõnd aega. Sinna ta minust jäi kuni tihased ta liikve-

saabumine oli tõeline sündmus. Umbes neli tuhat lindu,

Rüüt, meil rabade lind, on üks esimesi, kes rabalt hääle

pihust, kaamerale ei pööranud vähimatki tähelepanu.

le kihutasid. Värbkakk käitub mõnikord üpris kummaliselt.

arvasid asjatundjamad. Keskendusin toona nende lennu-

järgi ja kiikripildist meelde jäi, aga kaamera ette sattus

Hommikul istus välisukse kõrval kuslapuu väädil ja ootas.

Inimloomast tal õiget arusaamaist ei näi igatahes olevat.

mürina ja liikumiste helilindistamisele, aga midagi jäi selle

nõnda küll üksainus kord. Üks paar oli teinud Endla rabas

Süüa muidugi.

punarinnale. Üheskoos veeti kevadeni välja. Toitu võttis

kõrvalt ka filmilindile ja need elamused ongi õigupoolest
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Merelinde pildistasin 1994. aasta aprillis Vilsandil ja

Lindude pildistamist ja helilindistamist ühitada ei ole või-

Alumisel Vaikal. Kõige põnevamad olid toona kirjuhahad,

malik. Kui rääkida meetoditest ja tarvilikest eelteadmis-

kes kevadeks Vilsandi rannavetesse ilmusid ja seal ülimas

test, siis on neis palju ühist, aga kui keskendumisest, siis

üksmeeles tegutsesid. Huvitav oli vaadelda parvede käi-

esitab nii üks kui teine head tulemust taotlevale tegijale

tumist sukeldumisel, eriti aga lennul.

väga kõrgeid nõudeid. Isikliku kogemuse põhjal arvan,
et oma arusaamine asjast tervikus kujuneb välja kuue

Samal kevadel veetsin vähesed tunnid ka vaatlustelgis.

kuni kümne aastaga, kogenud teejuhi käe all ja eelkäijate

Tahtsin mõnd pilti lindudest rannakaljudel. Viimase

radadel liikudes nii kaua ei tarvitse minna.

poolsajandi vältel on Vaikade linnuelus toimunud suured
muutused, aga merikajakad on sinna alati kuulunud ja
kuuluvad tänaseni.
Reisidel põhja poole vaadeldud lindudest on kõige
paeluvamad olnud lunnid. Huvitavad ja tsipake kentsa-

82

kad linnud. Esmakordselt nägin neid Fääri saartel, Islandil

Fred Jüssi (s. 1935). Fred on Eesti loodusmaastiku tunnusta-

vähem. Need lunnid siin on pildistatud linnulaadal Norras,

tuim inimene. Sitke kui juurikas, rändab ta vanu radu ning

Varangeri poolsaarel 2003. aasta suvel.

avastab sealt alati midagi uut.
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Kuidas looduses
käituda?
Fotod: sven začek

eristanud pasknääri peoleost, kuna mul polnud aimugi, et

kohtuda. Niisamuti proovisin ma metsas kuuldud heli

niisugused linnud üldse olemas on. Imetajatega olid mul

meelde tuletada ja selle kodus välja otsida. Tihti see ei

pildistama hakates paremad suhted: enne kui ma läksin

õnnestunud, kuid igasugu helisid kuulates olin järgmine

metsa fotoaparaadiga, olin ma seal juba kolm aastat

kord metsas juba targem. Samal eesmärgil tegin alati

jahimehena käinud.

ma mõnest tundmatust linnust pildi, mis fotograafilises
mõttes oli kasutu, kuid mille abil oli hiljem võimalik

Minu arvates ongi kõige tähtsam looduse tundmine.

metsaelaniku liik kindlaks teha. Õppimise eesmärgil ei

Kuna seda pole alguses kuskilt võtta, siis peab hakkama

lubanud ma endal kunagi edasi minna enne, kui määrang

Algaja huviline looduses. Erialases kirjanduses on

Kuna ühtegi algajale suunatud suletööd ei ole, tuleb see

õppima. Algusaegadel huvitasid mind suured imetajad

oli paigas või asitõendid salvestatud. Ükskõik millele ma

niisugust olukorda palju käsitletud, kuid alati keelava

ise kirjutada. Loodusfotograafia populaarsuse tõusust

ja kakulised. Ma tuhnisin igasugu materjalides, mida

ka metsas ei sattunud, proovisin ma mõista, mis siin oli

nurga alt. Eks kõigile on tuttavad meie riiklikul tasemel

räägitakse kõikide fotoürituste ja fotokonkursside

oli 2003. ja 2004. aastal internetis tunduvalt vähem kui

toimunud. Imetajate jälgede ja häältega on kergem, sest

loetavast meediast sellised igasuvised pealkirjad nagu

lõpuõhtutel ja nii juba aastaid. Fotograafia olevat eestlaste

praegu. Lugesin näiteks huntidest ja händkakkudest

imetajaid on lihtsalt liigiliselt vähem. Lindudega tuttavaks

„Loodusesõber aitas linnupoja pessa tagasi“ või „Eksinud

hinnatuim hobi ja loodusfotograafia on kõige levinum

kõike, mis mulle aga kätte juhtus, ja proovisin oma

saamine on raskem, kuna neid on rohkem ja tihti pole

kitsetall toimetati turvakodusse“. Artiklite sisu kirjeldab

fotograafiavaldkond. Niisiis võib siit järeldada, et looduses

mälusopis ette kujutada, millistes nende elupaikades

nende omavahelised erinevused nii hõlpsalt eristatavad.

juhtunut ja tavaliselt manitseb hoopis loomi mitte

fotoaparaatidega liikumine on sagenenud. Tõepoolest,

mina käinud olen.

puutuma. See on igati õige. Kuid mulle on jäänud mulje,

seda kinnitab ka minu kogemus, sest neli või viis aastat

et liialt palju on keelavaid kirjatükke, samas kui pole

tagasi kohtas metsas ja rabas harva teist loodusfotograafi,

Teiseks proovisin ma alati looduses aru saada, mis

kui esimese klassi aabitsat või kui kõrgema matemaatika

ühtegi juhatavat üllitist, mis ütleks, kuidas siis peaks

kuid nüüd on sellised kohtumised päris sagedad.

toimub. Ma kuulasin kõiki hääli ja uurisin kõiki jälgi, ka

õpikut, on igaühe enda otsustada. Mina valisin esimese

väljaheiteid. Kui ma nendest kohapeal sotti ei saanud,

tee, kuid eks selleks tuli kõik klassid läbi käia ja ma võin
öelda, et ma pole veel looduse kooli lõpetanud.

alustama looduses käimist see, kes loodusest mõhkugi

Niisiis sõltub kõik motivatsioonist. See, kas lugeda loodust

ei jaga, et ta poleks ohuks ei linnu- ega loomapoegadele

Kõige kergem ja ilmselt ka mõistlikum on rääkida oma

jäädvustas minu retkekaaslane – fotoaparaat – nähtu

ega nopiks esimese kaitsekategooria taimi omale koju

kogemustest, sest enne looduse pildistamisega tegelema

ja aju proovis salvestada kuuldut. Tagasi koju jõudnud,

vaasi.

hakkamist olin minagi tavaline linnapoiss, kes poleks

otsisin jäljemäärajate abil välja, kellega mul oli olnud au

Sellise kakupildi tegemiseks kulus mul händkakkude juures kolm kevadet
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Hundikari udusel heinamaal. Sain kohe aru, et hunte pole mõtet hiilida, ning nautisin lihtsalt hetke

Kuku! Kes on? Pasknäär! Algajale linnuvaatlejale võib see tavalinegi lind liiga raskeks pähkliks osutuda

Hundikarja jäljerada värskel lumel. Oma loodusretkede alguspäevadel veetsin nädalaid hundijälgi ajades. Viis aastat hiljem suutsin juba
prognoosida, millist rada pidi hundid liiguvad. Nüüd tuleks vaid välja nuputada, millal nad liiguvad
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Kuigi artikleid makroobjektiivide hingeelust on ilmunud
mitmeid, on jätkuvalt tulnud küsimusi, millist objektiivi
ühes või teises olukorras valida ja milline oleks nii- või
teistsugustes tingimustes parim. Tõepoolest on enamik
makroobjektiivide artikleid keskendunud kitsalt ainult

Mida vaadata makroobjektiivi valimisel?

lähipildistamisele ja makrofotograafia tehnilistele

Fotod: jaak põder

50 mm–60 mm objektiiv: kerge makroobjektiiv. Vajaliku

nüanssidele. Seekord vaatame nendele objektiividele
veidi laiemalt, mugavuse ja muude omaduste nurga alt.
Esmalt kordame üle põhitõed. Levinuimad on fikseeritud
fookuskaugusega makroobjektiivid vahemikus 50–60
mm, 90–105 mm ja 150–200 mm.

suurendusastme saamiseks peab pildistatavale väga
lähedale minema. 1:1 suurenduse juures jääb objektiivi ja
pildistatava vahele vaid mõni sentimeeter.
90 mm–105 mm objektiiv: universaalmakroobjektiiv.
Temaga on võimalik teha peaaegu kõike, mida nii lühema
kui ka pikema fookuskaugusega ametivennaga, kuid
väikeste mööndustega nii pildistamiskauguse kui tausta
osas. Parim valik taimede pildistamiseks.
150 mm–200 mm objektiiv: teleobjektiivi omadustega
makroobjektiiv. Tillukeste elusolendite pildistamisel
asendamatu: võimaldab pildistatavast piisavalt kaugel
püsida ja keerulistes olukordades tausta kontrollida.

Mustsoonvaksik. Vilgas lendaja, kelle pildile püüdmisel on värinastabilisaatorist palju abi. Nikon D3, Nikkor 105mm f2.8 VR Macro,

Makropildistamiseks sobivad nad kõik hästi, sest

1,7x telekonverter, f16, 1/100s, ISO 1000

üldiselt on spetsiaalobjektiivide kvaliteet väga hea
sõltumata sellest, kas tegu on profiklassi või tavaklassi
makroobjektiiviga. Vaatame nüüd aga muid omadusi
mõne konkreetse objektiivi varal, millega meil on
kogemusi.

Telekonverter. Olgu põhjuseks suurema suurendusastme
saamine lähipildistamisel või telemakro

Sääriksääsk õhtuvalguses. Nikon D3, Nikkor 105mm f2.8 VR Macro, 1,7x telekonverter, f20, 1/60s, ISO 640
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Autofookus. Makroobjektiivid ei hiilga oma autofookuse

„pikendamine” suurte loomade pildistamiseks, võiks

kiirusega. Näiteks Canon 180 mm f3,5 L Macro on selles

makroobjektiiv ka sama tootja konverteriga sobida. Paraku

osas keskmisest oluliselt kehvem ja Nikkor 200 mm f4

alati seda võimalust ei ole. Kui Canon 180 mm f3,5 L Macrole

Macro (mis on päris vana mudel, ava saab käsitsi ka

ja Nikkor 105 mm f2,8 VR Macrole sobivad oma tootja

objektiivi pealt valida, aga Nikonil ei ole hetkel uuemat)

konverterid, siis Nikkor 200 mm f4 Macro ja Canon 100 mm

on täiesti mahajääja (rääkimata surinast, mida selle

f2,8 L IS Macroga neid otse kasutada ei saa, enne peab lisama

objektiivi mootor teeb). Ka Sigma 50 mm f2,8 EX Macro

vaherõnga ja alles siis konverteri. Lahendus on kasutada

autofookus on tublilt alla keskmise. Samas Nikkor 105

mõne muu tootja konverterit, millel ei ole eenduvat klaasi

mm f2,8 VR Macro ja Canon 100 mm f2,8 L IS Macro

osa objektiivipoolses otsas, kuid sellisel juhul on oht kaotada

autofookus on väga heal tasemel.

nii autofookuse kiiruses kui ka pildi kvaliteedis.
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Lutika vastne. Nikon D3, Nikkor 105mm f2.8 VR Macro, 1,7x telekonverter, f20, 1/100s, ISO 1000

Halli käpa albiino vorm. Lillepildistamisel on mugavaim valik 100mm, sellega saab mit-

Kiilassilm hommikukastes. Kasutatud on manuaalfookust. Nikon D3,

mekesisemat võtteplaani valida kui pikemate torudega. Canon EOS 1D mark IV, Canon

Nikkor 200mm f4 Macro, f22, 1/50s, ISO 1250

100mm f2.8L IS Macro, f2.8, 1/1000s, ISO 400

Statiivirõngas. Kui kasutada kuulpeaga statiivi, on

Need neli n-ö tavanäitajat võiksid olla need, mida enne

asendamatu abimees objektiivi küljes olev statiivirõngas,

makroobjektiivi ostmist läbi käia. Tasub panna valikus

mis võimaldab imelihtsalt kadreeringut muuta

olevatele objektiividele plussid ja miinused taha ning

horisontaalist vertikaaliks ja vastupidi. Pikematel

mõelda, mis on just enda seisukohalt oluline: mida on

makroobjektiividel on statiivirõngas kohe olemas, samas

plaan pildistada; kas ostetav objektiiv täidaks olulist rolli

näiteks Canon 100 mm f2,8 L IS Macro puhul tuleb see

ka tele-, normaal- või hoopis näiteks portreeobjektiivina;

eraldi juurde osta ja Nikkor 105 mm f2,8 VR Macro ei toeta

kas pildistad lähikaadreid peamiselt välklambiga või

statiivirõngast üldse.

statiivilt; kas kasutad telekonverterit või kavatsed
tulevikus kasutada; kas objektiivile tuleb teha lisakulutusi

Pildistabilisaator. Viimase põlvkonna makroobjektiividele

(nt varjuki või statiivirõnga ost). Päris ühest kõige-kõige

on lisatud ka pildistabilisaator. Nii Nikkor 105 mm f2,8 VR

paremat makroobjektiivi ei ole veel tehtud, samas kui

Macrol kui ka Canon 100 mm f2,8 L IS Macrol on see olemas.

soovid kõrvutada saadaolevate objektiividega, peaks

Tavapildistamisel on sellest palju abi, lähipildistamisel veidi

parim valik sealt välja kooruma küll.

vähem, kuid paari korra jagu valguskao tõttu tekkinud
käevärinat kompenseerib ta sealgi.
Mardikas liival. Canon EOS 1D mark IV, Canon 180mm f3.5L IS Macro, 1,4x telekonverter, f14, 1/100s, ISO 640
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Laane kolme varbaga
põlisasukas
Tekst ja fotod: Margus Muts

Tegelikult on neid õnnetuid linnunimetusi veel, kas või
näiteks salutihane ja nõlvalehelind vastavalt varasema

Kui kuulen öeldavat „laanerähn”, tekib minu peas väike

sootihase ja rohe-lehelinnu asemel. Vahest ainult

viivitus, enne kui mõistan, kellega tegu. Ahah, nüüd on

must-kärbsenäpp on oma endise nimetuse – metstikk

selge: kolmvarvas-rähn! Segadus on tingitud sellest,

– minu jaoks minetanud, ja ilmselt sellepärast, et enne

et kui mina linde tundma õppisin, kutsuti seda kirjut

ümbernimetamist oli ta samuti olnud must-kärbsenäpp.

sulelist nimelt kolmvarvas-rähniks. Nii on ta mulle

Heakene küll, las nende nimetustega olla nii nagu on.

tänini ajju süüvinud ning ei taha sealt kuidagi kaduda.
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Kolmvarvas.... ei, vabandust, laanerähn õigustab oma
endist kui ka praegust nimetust küll igati. Usun, et
lugejad teavad, kuidas linnu jalal varbad jagunevad.
Nii nagu tavalisel kodukanal ikka: kolm varvast on ees
ja üks taga. Erandiks on rähnid, kellel on üks esimene
varvas tagumisele appi kolinud. Seega: kaks ees, kaks
taga. Arvestades rähnide „puulist” eluviisi, on see igati
mõistlik tööjaotus. Kahe varbaga hoitakse ülevalt, kahega
alt, ja tasakaal ongi tagatud. Ühesõnaga on rähnidel
nagu teistelgi lindudel neli varvast. Kolmvarvas-rähnil
on neid aga kõigest kolm: kaks ees ja üks taga. Justkui
väike veidrik. Ei tea jah, mida vanajumal kolmvarvast
luues mõtles. Ju anti igale varbale võimekust juurde, sest
tüvedel turnimises laanerähn küll oma sugulastele alla ei
jää.
Niisiis õigustas kolme varbaga rähn igati oma läinud
nime. Vaatame, kuidas praeguse, selle õigega lood on.
Laanerähn on elupaiga suhtes nõudlikum kui ükskõik
milline teine meie rähniliikidest. Elupaigana sobivad talle
eranditult vanad kuusikud ehk laaned. Vanusest siiski
üksi ei piisa. Neis kuusikuis peab püsti seisma elutuid
kuuski, et oleks, kus toitu otsida ja kuhu pesakoobast
uuristada. Õõnsuse võivad linnud lüüa küll ka mõnd
teist liiki pehmesse puusse, aga toidulaud peab olema
kaetud kuivanud kuuskede koore all. Neid metsi, kus
puud püstijalu surevad ja saemehed kohe ummisjalu
neid maha lõikama ei torma, on meie maal üpriski
vähe. Aina vähemaks ka jääb, sest tublid metsamehed
teevad metsi järjest enam „korda”. Kuna laanerähnidel
elupaiku jalaga segada just pole, on see rähniliik võetud
looduskaitse alla, nimelt II kaitsekategooriasse, kuhu
kuuluvad liigid, kelle arvukus väheneb elupaikade
hävitamise või rikkumise tagajärjel. Majandusmetsas on
laanerähnil tõepoolest peaaegu võimatu hakkama saada,
kuid looduskaitsealadel, kus vanade metsade raiumine
keelatud, on laanerähnide toksimist ikka kuulda.
Kuidas laanerähni märgata? Parim aeg kolmvarbaga
kohtumiseks on ehk talv. Laanerähn on paigalind,
mistõttu ta talveks parematele jahimaadele ei kao. Talvel,
mil looduses vaikne ja linnuhääli vähe on, tasub vanas
kuusikus liikudes aeg-ajalt kuulatada, ega keegi kusagil
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tõelise laaneasukaga – kolmvarvas-rähniga!
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