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Intervjuu
Luciano
Gaudenzioga

toimetuse veerg

Mis sind loodusfotograafia juures kõige rohkem

Milline on olnud kõige põnevam koht, kuhu sa loodu-

inspireerib?

se pildistamise eesmärgil reisinud oled?

Minu suurimaks inspiratsiooniallikaks on värvid, mida

Konkurentsitult Island. Tõeliselt maagiline paik, uskuge

loodus pakkuda suudab ja mille nüansse ei suuda keegi

mind! Ma usun, et minu sõnadel on kaalu, sest minu

kunagi tehislikult järele teha. Näiteks sügiseses metsas

koduaknast paistavad imelised Dolomiidid.

võib imestama jäädagi, kui palju erinevaid varjundeid
võib kollastel lehtedel olla. Lisades siia võrrandisse veel

Mis on sinu lemmik pildistamise teema?

ka erineva valguse, saame kokku tõeliselt ammendamatu

Maastikud. Minu arvates on maastikupildi vormistamine

paleti.

ja hea paiga leidmine kõige raskem ülesanne loodusfotograafia valdkonnas, kuid sattudes õigesse kohta õiges

Kui kaua sa oled looduse pildistamisega tegelenud?

valguses ja sättides kogu ilu võrratuks pildiks, siis võib

Pildistamisega alustasin ma 20 aastat tagasi, kui sattusin

hiljem head tulemust lõputult nautida.

lugema toona ikoonilises staatuses olnud loodusfotoJaanuar on ikka olnud tagasi vaatamise ja ka edasi

lisavõimalustega internetiajakiri. Meile meeldivad need

ajakirja OASIS (ajakiri ilmub praegugi, kuid selle kvaliteet

Milliseid pildistamisplaane oled sa tulevikuks teinud?

vaatamise kuu. Kuigi looduses mingit lõppu või algust

mõlemad, sest mõlemad on Lofo ajakirjad J.

on kahjuks tohutult langenud). See armastus esimesest

Juba kaks aastat olen pingutanud ühe eesmärgi nimel,

silmapilgust pole siiani kustunud.

milleks on raamat Dolomiitide mäestiku ühest osast, Friu-

konkreetselt näha ei ole, siis meie endi tsüklisse on see tugevasti sisse ehitatud -- paljud toimingud käivad aastase

Kui vaatame uude aastasse, ei ole praegu veel päris selge,

tsükliga. Ja ega muidu inimene iga aasta järel oma sünni-

kas Lofo jätkab ilmumist. See selgub lähiajal ja anname

Mis andis sulle tõuke hakata elukutseliseks

tuhande, kõrgusmeetreid üle 80000. Raamatuprojekt lõ-

päeva ei tähistaks, kui see periood nii vähetähtis oleks.

sellest kindlasti ka veebilehe kaudu teada. Loodame mui-

fotograafiks?

ped 2012. aasta suvel ja siis peaks ühe korraliku puhkuse

dugi, et käesolev Lofo ei jää viimaseks ega tule ka mingit

See oli juhus. Minu abikaasa Patrizia on ühtlasi minu suu-

võtma. Olen selle välja teeninud.

Lofole oli 2011. aasta positiivne. Ajakiri sai ilmumist

vahepausi. Aga kõik ei sõltu ainult meist ja paraku ei ole

rim fänn ja minu suurim kriitik. Tema see oligi, kes umbes

jätkata, küll teise meediumi vahendusel ja trükimustast

ka majandusolukord piisavalt taastunud, et ajakiri end

tosin aastat tagasi saatis minu pildid ühele kirjastajale

On sul jagada algajatele mõningaid näpunäiteid gran-

lõhnava paberi asemel tuli pilk suunata arvutiekraanile.

ilma abita ära majandaks.

ettepanekuga koostada neist kalender. See andis meile

dioossete maastike pildistamiseks?

tõuke kontakteeruda teistegi kirjastajate, ajakirjade jm

Tarvis läheb meelekindlust ja vastupidavust ning hun-

See jällegi võimaldas ajakirja lisada videomaterjali, mida

list. Praeguseks on töötunde kogunenud juba üle kolme

järjest enam ja enam on meie fotograafidel pakkuda.

Soovime kõikidele 2012. aastaks põnevaid loodushetki!

väljaannetega ning enne kui ma arugi sain, oli fotograa-

nikute viisi kirge oma tegevuse vastu. Õnn ei jookse ka

Lihtsalt kaamera arengud on liikunud sinnakanti. Eks

Lofo toimetus

fia muutunud minu tööks. Tööks, mis on alati pakkunud

kunagi mööda külgi maha...

igaüks otsusta ise, kumb on etem, kas paberil ajakiri või
2

suurt naudingut.
3

Canon EOS 7D, Canon 300mm F2,8, Canon 1,4x konverter. F4, 1/125, ISO 800

4

5

Canon EOS 5D MarkII, Canon 24-105mm @ 60mm. F22, 2s, ISO 50

6

7

Canon 5D MarkII, Canon 17-40mm @ 22mm. F22, 0,8s, ISO 200

8

9

Canon EOS 7D, Canon 300mm F2,8. F7,1, 0,5s, ISO 400

10

11

Canon EOS 5D MarkII, Canon 17-40mm @ 21mm. F4, 52s, ISO 1250

12

13

Canon 5D MarkII, Canon 17-40mm @ 19mm. F13, 1/8, ISO 800

14

15

Nikon D300, Nikkor 12-24mm @ 13mm. F22, 8s, ISO 200

16

17

Öö hinge otsimas

Tähed taevas ja rabajärvel

Tekst ja fotod: Sven Začek

matust ma neid lugesin ja kas nad täpselt nõnda kõlasid,
kuid minu ajus keerutavad nad selliseid mõtteid: „Öö on

18

Öö! Öö kohta on palju öeldud ja alati tulevad esimesena

võimendaja. Ööaeg on kui nüristunud meelte teritaja, kel-

meelde sõnad pime, salapärane ja kõhedust tekitav. Öö

le abiga päeval kuulmata jäänud helid saavad kuuldavaks.

kohta käivatest ütlustest puudutavad mind kõige kohase-

Valges tähelepanu mitte väärinud asjad tunduvad uute ja

malt Fred Jüssi sõnad. Ma ei mäleta täpselt, millisest raa-

huvitavatena. Inimestegi tunded on teistsugused. Õhtul
19

Täiskuu valgustab talvemaastikku

20

21

Täiskuu valgus

Augustikuine perseiitide sadu ja meie Linnutee galaktika. Sel ööl nägin ma
27 „langevat tähte“ ja 24 ülelendavat lennukit

ja öösel kirjutatud kirjad tuleb hommikul üle lugeda. Neis

on palju loomulikum käia ilma taskulambita, sest lamp

võib peituda liialt emotsioone, mis päevavalges lugedes

tekitas vaid ebaloomulikke varje, selliseid, mida päevasel

võivad kõlada üle vindi keeratutena.“

ajal kunagi ei kohta. Need omakorda tekitasid tunde, et
iga tumeda põõsa varjus või, kui mitte seal, siis peaaegu

Kuidagi vabastav on tõdeda, et ka teised kogevad sama-

maapinnale laskuvate vanade kuuseokste all kindlasti

suguseid, tihti raskesti sõnadesse pandavaid tundeid,

kükitab mõni marutaudis kiskja, kes ila tilkudes just minu

nagu minulgi on öistel pildiretkedel ette tulnud. Eriti

saabumist ootab. Klõps! Taskulambi valgus surnuks ja

meeliülendav, kui keegi suudab need tundmused ka

astuda kohe palju muretum.

sõnadeks vormida. Minu öised looduses viibimised said

Kuuloojang mättalisel rabamaastikul

22

alguse jahil käimistest. Pukis metssigu passides pimenes

Kui ma jahipidamise fotograafia vastu vahetasin, ei

ümbrus järk-järgult, tõusis varasügisene udu ja kontides-

kadunud minu öölummus kuhugi. Vastupidi, see muutus

se puges rõskus. Sel hetkel hakkas lisaks silmadele, mis

tugevamaks, sest pukis passides oli tihti hoopis tunne, et

pidevalt mööda metsaserva käisid, lootes kedagi märgata,

tahaks mööda pimedat metsaäärt jalutada ja imetleda

palju intensiivsemalt tööle ka kuulmine. Peagi polnud

peenikese kuusirbi tekitatud imeõrnasid varje. Või olla

enam midagi näha ja informatsioon looma tulekust pidi

hoopis rabas! Nüüd, fotoaparaadiga uidates on minu ees

ajju jõudma ainult kõrvade abiga. Kui teiste jahikaaslaste-

kõik teed valla. Tol ajal tähendas ööpildistamine täherada-

ga eelnevalt kokkulepitud passimisaeg täis sai, tuli pukist

de maalimist taeva tumedale lõuendile. Polnud võimalik

alla ronida ja kokkusaamiskohta vantsida. Sel ajal valitses

pildistada neid miljoneid pisikestena paistvaid päikese-

väljas juba pilkane pimedus, millega aga silmad üllata-

täppe sügavsinises taevas. Oli võimalik pildistada ainult

valt hästi harjusid. Avastasin peagi, et pimedas metsas

maakera pöörlemisteekonda, mis vedas täpid vahvateks
23

Võimas loodushetk. Kuutõus, mis valgustab taamal olevat mäge. Kuu pole veel piisavalt kõrgel, et valgustada seda mäge, millelt pilt on tehtud. Tulemuseks on justkui tähtedega päikesetõusu foto
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poolkaarteks öiselt pimedal atmosfääril. Niisugune

dusemehed öelnud. See on tõsi ja mitte ainult liigirikkuse

piirang tulenes kaamera sensori müratasemest. Täppide

poolest, vaid ka sellise esmapilgul märkamatu nähtuse

salvestamiseks vajasin ma sellise tundlikkusega sensorit,

nagu valgusreostuse puudumise näol. Helireostus ehk

mida polnud veel leiutatud. Maa teekonna pikkus pildil

müra on juba igale poole tunginud, nüüd on valgus ka

sõltus kuufaasist ja digiaparaadi aku vastupidavusest.

järele jõudnud. Müra pildile ei jää, reostunud valgus jääb.

Kuna aku pidas vastu ühe, umbes tunnipikkuse särituse,

Emotsionaalset laengut, mis tuleneb öösel üksi looduse

siis sai öö jooksul kõige rohkem teha kaks fotot. Rohkem

keskel viibimisest, vähendavad mõlemad.

akusid mul polnud ja nagunii poleks pikemalt suutnud
kaamera kõrval ühte pilti oodata, et siis pildi ekraanile il-

Peale Hiiumaa asuvad meile lähimad paigad heaks öö-

mudes mitu kadreerimisel tehtud viga avastada. Pimedas

pildistamiseks Skandinaavias: Soomes, Rootsis ja Norras.

kadreerimine pole üldse kerge. Jäi üle ainult loota, et kad-

Kõigis nendes paikades on võimalik nautida helitut

reeringut parandades mingit uut viga sisse ei tulnud. Tihti

üksiolemist puhta taevalaotuse taustal. Kuid kauaks? Isegi

tuli. Ning siis pidi norus ninaga koju minema ja järgmisel

seal tuleb ette, et lennukid veavad jonnakalt tähtedest

selgel ööl end uuele katsele sättima.

erinevas suunas oma sirget triipu üle terve taeva. Päris
valus on siis hiljem avastada, et tunnipikkusel mõnu-

Nüüdseks on ajad muutunud. Uute leiutiste nimekirja

sate kaartega pildist on keegi risti vastupidises suunas

on lisatud ka selline imesensor, mille tundlikkus võimal-

ühe sirgjoone läbi tõmmanud. Kiusupunn! Niisiis peab

dab fotograafil otsustada, mida pildistada. Kas tähti või

lennukite suhtes valvel olema. Valgusreostusega sealpool

maakera teekonda ning kui pikka teekonda, sest akude

aga muret pole. Isegi kui valgusreostus tahaks taevasse

vastupidavus on aastatega tunduvalt paranenud. Tihti

tõusta, siis varjavad juba kõigest (Skandinaavia mõistes

kasutan ma võimalust minna öövõttele kahe kaameraga.

kõigest) kolme-neljasajameetrised mäed selle ilusti ära.

Ühe sätin maakera teekonnal silma peal hoidma ja teisele

Ongi pildi keskplaanil rohkem täidet. Lisaks valgusreos-

usaldan täppide suhestamise ümbritseva öömaastiku-

tusest puhtale taevale võib põhja pool osa saada ka

ga. Või noh, selle suhestamise usaldan ikka endale, kuid

tõelisest öötaeva maiuspalast, milleks on virmalised.

kaamera ülesanne on siis minu valik igaveseks talletada.
Tänu kõrgetele ISO-tundlikkustele on nüüd võimalik

Olles virmalisi mitmeid kordi näinud ja pildilegi püüdnud,

kiirelt enne otsustavat tunnipikkust säritust kadreering

ei imesta ma üldse, et vanaaja inimesed neile müto-

üle kontrollida.

loogilisi seletusi jagasid. Ma ei kujuta ette, mis tunne
oleks mind vallanud, kui ma esimest korda oleks taevas

Tehnoloogia- ja elektriajastu on mulle andnud vahendid,

virmaliste siplemist näinud, teadmata, mis elukad need

millega pimedas „näha“. See on suurepärane. Aga...Kah-

sellised on, kes taeva all üksteist taga ajavad ja midagi

juks on väga paljud asjad kahe otsaga, nagu öeldakse. On

sinna nagu kirjutada proovivad. Pole siis ime, et filmides

võrratu omada tehnikat, millega on võimalik pildistada

UFO-sid rohelistena kujutatakse. Meile on sisse program-

seal, kus ei näe näppugi suhu pista, kuid võimatu on va-

meeritud, et maavälised tundmatud nähtused on rohelist

baneda inimmõjust pildil. Isegi kui viibin ihuüksi pimedas

värvi. Inuitid näiteks peavad virmalisi surnult sündinud

rabas, kümnete kilomeetrite kaugusel asulast, ja lähim

laste hingedeks, kes tulevad elavatele pikal polaarööl

liigikaaslane on kaugel, annab tema ja teiste temasuguste

kuuvalgusele vaheldust pakkuma. Midagi müstilisemat

eluasemest märku valgusreostus, mis pidevalt horisondil

annab välja mõelda. Öist maastikku nautivale loodusfoto-

ripub ja minu öötumedat lõuendit oma kollakas-oranži

graafile on virmalised tõepoolest taeva kingituseks, tuues

kumaga määrib. Kahjuks on praegu nii, et Mandri-Eestis

tavalisele sini-valgele öövärvile lisaks ka muid värve.

polegi võimalik öist horisondiga maastikupilti ilma val-

Nüüd ei mõjuta kadreeringut enam ainult tähtkujud ja

gusreostuseta teha. Ainsaks puhta taevaga paigaks Eestis

maapealsed elemendid, vaid hoopis virmaliste vinger-

on veel Hiiumaa lääneosa. See on väga kurb, et nüüd, mil

pussid. Virmaliste püüdmine on üks enim adrenaliini

on saabunud öö pildistamise vahendid, on öö ise kaotsi

pakkuv maastikupildistamise vorme, sest nad on pidevas

läinud. Justkui oleks leiutiste arv piiratud ja võttes üht,

muutumises nii intensiivsuse, kuju kui ka positsiooni osas.

tuleb jätta teine. Loodus vaesub – nii on vanemad loo-

Mina muidugi ei tea öösel paremat tegevust kui virmalisVirmaliste imetleja Norra fjordide vahel

26
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Eestis öömaastike pildistamise probleem. Vasakul on näha mõnus ehakuma, kuid pildi keskelt tuleb sisse tehisvalguse poolt tekitatud valgusreostus

28

29

Väga külma ilmaga pildistades (umbes -20) lähevad nii fotograaf kui ka tehnika korralikult härma

te kaadrisse püüdmine. Olgu-olgu! Pärast kolmandat ööd

•

must – ööpildil on palju musta. Eriti esiplaanil.

asub öiste tegevuste osas taas esikohale magamine. Kuid

Seepärast on meeldivamad ööpildid tehtud lumisel

lk 18: Nikon D3, Nikkor 14-24mm @ 14mm. F2,8, 30s, ISO 4000

mitte kauaks...

talvemaastikul, kus esiplaan on selgelt näha. Lume-

lk 19: Nikon D3s, Nikkor 14-24mm @ 21mm. F2,8, 6s, ISO 10000

puudusel pakub esiplaanile valgust näiteks vahutav

lk 21: Nikon D3s, Nikkor 14-24mm @ 14mm. F5,6, 15s, ISO 1600

mägijõgi või läikiv jää;

lk 23: Nikon D3s, Nikkor 14-24mm @ 19mm. F3,2, 25s, ISO 3200

valgusreostus – Eestis on see tõsiseks probleemiks.

lk 24: Canon 1Ds MarkII, Canon 17-40mm. F11, 1024s, ISO 100

Märksõnad ööpiltnikule:
•

•
•

kuufaas – mida väiksem on kuu, seda rohkem tähti
jääb pildile. Parim aeg ainult tähtede jäädvusta-

Noor- või vanakuu ja virmalised vähendavad valgus-

miseks on ilma kuuta. Taeva värv on ka siis kõige

reostuse nähtavust pildil, kuid samal ajal vähendavad

sügavam;

ka nähtavate tähtede arvu;

esiplaan – hea ööpilt on nagu hea maastikupiltki.

•

Nikon D3, Nikkor 14-24mm @ 18mm. F2,8, 30s, ISO 2000
lk 25: Nikon D3s, Nikkor 14-24mm @ 14mm. F2,8, 30s, ISO 5000
Nikon D3s, Nikkor 14-24mm @ 14mm. F13, 20s, ISO 2000

tehnika – lainurk 14 mm, kaamera hea ISO-tundlikku-

lk 27: Nikon D3s, Nikkor 14-24mm @ 14mm. F5,6, 20s, ISO 1000

Klassikaliselt esiplaani, keskplaani ja tagaplaaniga;

sega vähemalt ISO 4000 (Nikon D4, Nikon D3s, Nikon

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

valgus – nagu päevase maastikupildi puhul, annab

D3, Nikon D700, Canon 5d MarkII, Canon 1D MarkIV),

kõige rohkem lindude ja imetajate tegemistesse süveneda.

ka öisele maastikule mõnusa tooni ja varjud kas tõu-

statiiv, distantspäästik, pealamp (kadreerimiseks ja

Sveni fotod on leidnud äramärkimist mitmetel Eesti ja maa-

sev või loojuv kuu. Maapinna valgustamiseks peab

mägijõkke libisemise vältimiseks).

ilma konkurssidel. Viimaseks võiduks oli Looduse Aasta Foto

lk 29: Nikon D3s, Nikkor 14-24mm @ 16mm. F5,6, 20s, ISO 1000

2011 üldvõit.

lk 30: Nikon D3s, Nikkor 14-24mm @ 14mm. F2,8, 30s, ISO 5000

kuu olema täiskuu lähedases faasis;

30

•

Nikon D3, Nikkor 14-24mm @ 14mm. F2,8, 30s, ISO 5000
lk 28: Nikon D3x, Nikkor 24-70mm. F5,6, 641s, ISO 200
Nikon D3, Nikkor 14-24mm @ 14mm. F2,8, 30s, ISO 2500

31

Taimedest
Tekst ja fotod: Fred Jüssi
Lasteaia aeg sai läbi, aga see, mis jäi tüdrukust, on minuga
Lubasin LOFO-le kirjutada taimedest. See on minu arust

tänaseni. Olin siis kuuene. Midagi sarnast on juhtunud

umbes sama, mis „kirjutada naistest“.

kord Lasnamäe paepealsel metsülaste õitsemise aegu.
Lood olid täis valgeid lilli, kükitasin ülaste keskel ja uurisin

Esimene naine tuli mu ellu lasteaias. Me kohtusime minu

neid hämmeldunult. „Anemoonid,“ ütles tädi, kelle tillu-

esimesel lasteaiapäeval. Ta piidles mind teiste laste seast

kese talu kiviaia taga see juhtus. Esimesed anemoonid

ja mina ei saanud talt enam silmi.

õitsesid ära, aga elamus neist püsib. Siis olin neljane.

32
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Järgmisel kevadel tulid sinililled. Sinililled tulid samblasse

ku selgub taime lugu. Lugu on tähtis. Taimed ja nende

allikate ümber, tulid nii vara, et mulle näis, nagu poleks

lood on oluline osa hingeharidusest. Ja lõpuks ei ole ju

talvel paekalda alla tuisanud lumi veel sulama hakanudki.

ka selge, kes keda on valinud, kui lõpptulemus on püsiva

Pärast seda tulid kullerkupud niitudele ja maikellukesed

väärtusega.

kalmistul. Ühelt väljasõidult Rannamõisa poole mäletan
aas-karukellade lumma õhtuvalguses. Arukülas olen

Seisan Mustjõe orulammil keset laanesõnajalgu ja mulle

tuttavaks saanud varsakapjadega.

ei tule meeldegi oma pead vaevata küsimusega, kas tahtsin nii- või naasugust vabariiki. Ei huvita mu vabariik ka

Inimene ehitab oma maailma kogu elu. Algab see esime-

halli käpa õisiku mehikesi, sest nemad ajavad, kiivrid peas,

se üllatusega imedest ja jätkub uute üllatuste lisandumi-

oma ürgammu alustatud asja ja mul on tunne, et neil on

sega: uued värvid, uued lõhnad, uued elamused, uued

mulle sellel puhul mõndagi ütelda.

seosed. Uued mängud uute kujutluspiltidega, uued suhtumised. Hiljem saab see tuttavamaks, siis hakkad valima.

Harakkuljus on mu salaarmastus, aga see on minu ja mitte
tema lugu, õige ammune lugu.

Mulle on meeldinud pildistada taimi kõigepealt avarate
valikuvõimaluste pärast ja siis veel sellepärast, et ajapik-
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Kuninga-kuuskjalast ei teadnud ma midagi, enne kui Viidumäe Mari mu ühel pildiretkel tema juurde viis. Toonane
kohtumine selle kummalise lillega jäigi ainsaks, omapead
hulkudes ma kuninga-kuuskjalga vaevalt et leidnud
oleksin.
Ühel päeval – see päev pole ühelgi aastal ära jäänud – selgub, et on sügis: maastikud värvilised ja pildistajatel jälle
tegevust – jäädvustada süvenevat sügise kuma, mis igal
uuel sügisel ikka ja jälle natuke teistmoodi on, aga mitte
kunagi niisugune nagu lehevaibal lasteaia pargitee peal.

Fred Jüssi (s. 1935). Fred on Eesti loodusmaastiku tunnustatuim inimene. Sitke kui juurikas, rändab ta vanu radu ning
avastab sealt alati midagi uut.
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Manuaalfookusega loomaradadel
Tekst ja fotod: Erik Mandre
Õues valitseb täielik vaikus, veel on pime, kuid tean, et selleks ajaks, kui ma oma meelispaikadesse hakkan jõudma,
on koit juba pimeduse seljatanud. Fototehnika statiivile ja
üle õla – aeg on sammud seada sügavasse metsa, kaema
varahommikust metsaelu. Enamjaolt selliselt algavad minu
retked põnevasse Eestimaa loodusesse.
Fotograafiaga olen ma seotud olnud mudilasest saati, mil
sai ikka enda tarbeks erinevaid pilte klõpsitud ja vannitoas
paberile ilmutatud. Tõsisem looduse pildistamise kirg tabas
mind aastal 2005. Raske on leida ühest vastust, et mis seda
kõike tingis, kuid kindlasti on oma osa etendanud lapsepõlves suviti Häädemeestel veedetud aeg. Tädi talu hoov
asus metsiku looduse keskel ja seetõttu sai juba tollel ajal
väga palju metsas ringi ekseldud. Kõik see on mulle ühtteist loodusest õpetanud ning ajapikku jätnud südamesse
päris sügava jälje. Jälje, mis ikka ja jälle mind loodusesse
kutsub. Aeg-ajalt, mil olen sunnitud loodusest pikemalt
eemal olema, muutub hing rahutuks ja igatsus looduses
rändamise vastu väljakannatamatuks. Seda ravib vaid retk
loodusesse.
Tänaseks on loodusfotograafiast saanud minu üks südamelähedasemaid hobisid, mis esitab üha suuremaid nõudmisi
kasutatavale fototehnikale, sest nagu ikka kasvab süües
isu ja nii on ka minul soov metsaelu üha keerukamates
olukordades jäädvustada. Teatavasti on fototehnika
võrdlemisi kallis, eriti kui heita pilk profiseeria toodangule.
Hobipiltnikuna püüdes hoida kulutusi mõistlikes piirides
(sõna „mõistlik“ on muidugi laialt tõlgendatav ja eks igaühe
jaoks sellel oma tähendus), tuleb üldjuhul teha siit-sealt
mõningaid järeleandmisi. Viimane aga ei tähenda seda,
et peaks seetõttu lõpptulemustes oluliselt järele andma.
Tedrekukk endast märku andmas
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Lõppeesmärk on ikka tulla olukorrast välja hea pildiga.
43

Varahommikused pärlid

Tedrekukk mänguhoos

Digipeegelkaamerate arengu juures on üha raskem
alahinnata nende võimekuse tähtsust looduse jäädvustamisel, eriti metsloomade puhul, kes aktiivselt liiguvad
ringi ajal, mil valgusolud on meie jaoks keerukad. Viimast
silmas pidades tunnetab iga looduspiltnik selget vahet,
kas kasutatava fototehnika võimekus peatub näiteks ISO
1600 või ISO 6400 (või veelgi enama) juures. See, kuidas
suudab kaamera pildiprotsessor sensorilt saadud signaali
tõlgendada ja mis kõige tähtsam, kui puhtalt selle pildina
vormistada, omab vast iga looduspiltniku jaoks suurt
tähtsust. Seega tuleb fotoaparaadi valikul möödapääsmatult suunata pilk vähemalt keskmise hinnaklassiga tehnikale, sest teistega jääb metsas rännates ja hämaruses
loomi pildile püüdes lihtsalt hätta. Juba praegu võimaldavad keskmise hinnaklassiga kaamerad meil jäädvustada
hämarates valgusoludes selliseid hetki, millest varasemalt
ei julgenud isegi mitte unistada, ning see on väga suur
väärtus neile, kes soovivad jäädvustada loomade eluviisi
kõige iseloomulikumates valgustingimustes. Niisiis,
fotokaamera puhul me väga suuri mööndusi teha ei saa,
vähemalt seni, kuni on huvi metsloomi pildile püüda.
Uneaeg
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Metsaelu päikesetõusu aegu

Hommikune sörkjooks

Digipeegelkaamera kõrval on teine vaieldamatult väga

distamiseks märksa paremad kui odavama hinnaklassi AF

oluline komponent optika ja selle optiline kvaliteet. See

objektiividel. Päris hämaras, juhul kui just selge taevas ja

on koht, kus mina olen aastaid oma uuema fototehnika

kuuvalgus abiks ei ole, tuleb metsloomade pildistamisel

kombineerinud vana kooli tehnikaga, saades seeläbi

nii või teisiti kasutada käsitsi teravustamist, sest tehnika

hea optilise kvaliteedi mõistliku hinna eest. Senini olen

jääb automaatse fookustamisega sageli hätta. Just need

lähtunud printsiibist, et pigem pruugitud profiseeria

asjaolud on olnud peamised, miks olen aastaid oma foto-

manuaalfookusega (edaspidi MF) kui samasse hinnaklassi

tehnikat kombineerinud MF teleobjektiividega. Samas on

jääv nn odavama otsa autofookusega (edaspidi AF) tele-

pildistamine käsitsi teravustades kindlasti keerulisem kui

objektiiv. Metsloomade pildistamise juures on ääretult

autofookusega, sest lisaks õige särituse ja fookuspunkti

oluline objektiivi valgusjõulisus ja selle optiline võimekus

valimisele ning kadreerimisele tuleb pildistatav objekt

kõige lahtisema ava juures. Vähe on kasu sellest, kui ob-

käsitsi fookusesse saada ja seal säilitada. Veelgi keeruli-

jektiiv alles ava 8 juures hakkab metslooma enam-vähem

semaks muutub käsitsi teravustamine liikuvate objektide

aktsepteeritava detailsusega välja joonistama, mis minu

puhul.

kogemustel on sageli omane odavama hinnaklassi AF
teleobjektiividele. Metsas on valgust alati vähe ning mida

Alljärgnevalt tooksin välja mõned soovitused manuaal-

kinnisemaks oleme sunnitud objektiivil ava keerama,

fookusega pildistamisel.

seda nigelamaks muutuvad meie väljavaated metsloomi

•

Enamikul (kui mitte kõigil) digipeegelkaameratel on

jäädvustada, rääkimata metsloomade jäädvustamisest

pildiotsijas fookuse indikaator, mis näitab, millal on

päris hämarates valgusoludes. Valgusjõulisemad MF

soovitud teravustamispunkt jõudnud fookusesse.

teleobjektiivid annavad kõige lahtisema ava juures väga

See on käsitsi teravustamisel heaks spikriks, mida

head tulemust, mistõttu on väljavaated metsloomade pil-

tasub pildistamisel alati silmanurgast jälgida.

Mändide vahel
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Rebane õhtusel jahiretkel
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Karu õhtupimeduses. Sellise hämara hetke pildistamiseks olin sunnitud objektiivi AF- režiimilt lülitama MF- režiimile ja teravustama käsitsi. Lühema säriaja nimel on pilt jäädvustatud teadlikult alasäris ja hilisema fototöötlusega on taastatud tegelikud valgusolud. Selle tulemusena on pilt küll mürasem, kuid objekt rahuldavalt fookuses.
Õige särituse korral oleks säriaeg olnud väga pikk ja seetõttu looma fookuses säilitamine peaaegu võimatu
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fokuseerimisrõnga pööramisele, võib olla kasu selle
õige hetke tabamisel.
•

Pildistatavat objekti tasub alati jälgida läbi objektiivi
ja katsuda hoida teda kogu aja vältel enam-vähem
fookuses, et õige hetke kättejõudmisel teravdamisele
võimalikult vähe aega kuluks.

•

Väga kiirelt liikuva objekti puhul tasub fookus
fikseerida kindlasse punkti, kuhu võib lindu või
looma oodata ning püüda tabada objekti siis, kui ta
on jõudnud sellesse punkti. Selliste võtete puhul on
õnnestumise protsent küll madal, kuid seda suurem
on rõõm, kui keeruline hetk on suudetud teravalt
pildile saada.

Olles käsitsi teravustamist juba mõnda aega praktiseerinud ehk sellega n-ö sina peale saanud, muutub üha käepärasemaks ka liikuvate objektide käsitsi teravustamine,
kus tuleb pildistamisel fookust pidevalt objekti liikumisele
vastavalt korrigeerida. Mõistagi ei ole käsitsi teravustades
alati võimalik kõiki momente teravalt pildile püüda, sellega tuleb teataval määral lihtsalt leppida ja keskenduda
neile hetkedele, mis on kättesaadavad. Harjutamine teeb
meistriks, jõudu proovimisel!

Erik Mandre (1976), erikmandre.planet.ee.
Erikule meeldib rännata sügavates metsades, rabades ja
soodes, ikka fotokahur õlal. Eriti pakub Erikule huvi jälgida ja
pildistada metsaelanike tegemisi.

Teise sabas
Lk 42: Nikon D200, Nikkor 500 mm F4. F5, 1/40, ISO 320
Lk 44: Nikon D700, Nikkor 500 mm F4. F5,6, 1/3200, ISO 200

•

52

Pildistamisel tuleb olla ääretult tähelepanelik ja kan-

•

Õpi tundma pildistatava objekti liikumise iseärasusi

ja tõuseb kikivarvule, on enamasti silmapilk, kus kukk

natlik. Arvestama peab, et kaamera on valmis igal ajal

ning arvesta sellega fokuseerimisel ja pildistamisel.

oleks justkui lukustanud oma keha asendi ning just

pilti tegema, sõltumata sellest, kas pildistatav objekt

Leia enese jaoks see õige hetk, millal katikunuppu

siis on hea võimalus kiirelt veel fookust korrigeerida

on fookuses või mitte. Seetõttu tuleb pildistajal enne

tasub vajutada. Sageli on ka dünaamilistes hetkedes

ja hetk pildile püüda.

katikunupu vajutamist alati hoolikalt veenduda, et

staatilisemaid hetki, mida on kergem käsitsi tera-

objekt on fookuses ja püsib selles kuni jäädvustami-

vustada. Toon näite tedrekuke pildistamisest. Kui

samuti olla teinekord kasu. Kui fotograaf näiteks

Lk 47: Nikon D700, Nikkor 500mm F4. F5, 1/320, ISO 400

seni. Niisama sarivõttega rahmimine lootuses, et ehk

soovitakse jäädvustada puhku, mil kukk annab, nokk

passib mõne metslooma tulekut kindlasse kohta,

Lk 49: Nikon D700, Nikkor 500mm F4. F5, 1/1000, ISO 800

veab, viib üldjuhul selleni, et pärast pildistamist leiad

pärani, märku teistele sookaaslastele, siis selle dü-

tasub objektiiv fookustada sellesse kaugusesse. Igast

Lk 51: Nikon D700, Nikkor AF-S 200-400mm F4 @ 400mm. F4, 1/40, ISO 6400

mälukaardilt vaid fookusest väljas olevaid kaadreid.

naamilise hetke lõpufaasis, kus kukk ajab kaela õieli

võidetud sekundist või selle murdosast, mis kulub

Lk 52: Nikon D700, Nikkor 500mm F4. F6,3, 1/1250, ISO 200

•

Pildistatava objekti aimatavast kaugusest võib

Lk 45: Nikon D700, Nikkor 500 mm F4. F6,3, 1/500, ISO 200
Nikon D700, Nikkor 500 mm F4. F5, 1/125, ISO 400.
Panoraam 2 kaadrist.
Lk 46: Nikon D200, Nikkor 500mm F4. F4, 1/180, ISO 1000
Nikon D700, Nikkor 500mm F4. F5, 1/50, ISO 2500
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Metsast
Tekst ja fotod: Margus Muts
Eesti asub metsavööndis. 51% meie riigi pinnast on
kaetud metsaga, mis teeb Eestist ühe metsasema riigi
Euroopas. Eesti metsade säilimisele on kaasa aidanud
meie väike rahvaarv ja 50 okupatsiooniaastat. Arvan, et
just see kirutud punavõim kinkis meile võimaluse nautida
puutumata loodust sel määral, nagu me seda praegusel ajal teha saame. Asi pole muidugi Nõukogude korra
loodussäästlikus elukäsitluses, vaid tollase majandusmudeli saamatuses. Usun, et kui meil valitsenuks sõja järel
kapitalism, oleks raha võimust juhinduvad inimesed meie
loodusrikkused kiirelt rahaks teinud veel enne, kui ühiskond oleks aru saanud, et puutumata rabad ja metsad
on ka väärtus. Just sedasi on mitmetes Euroopa riikides
juhtunud.
Ühesõnaga, esmapilgul on meie kodumaa metsapiltnikule justkui rusikas silmaauku. Kui aga süvenema hakata, siis
ei tundu see üldsegi nii.
Kõik hakkab pihta sellest, millist metsapilti me heaks peame. Kuna foto headust või halbust hinnatakse subjektiivselt, saan rääkida vaid enda eest. Selleks et heita valgust
enda arvates heale metsapildile, tuleb lahata natuke minevikku, kuidas ma üldse metsapiltideni jõudsin. Julgen
tunnistada, et minu fotograafitee algusaastail maastikupildid, mille hulka ka metsapildid kuuluvad, mulle huvi
ei pakkunud. Pidasin raisatuks filmikaadrit, millel polnud
inimest, lindu või mõnda elukat. Aastaid püüdsin oma
maastikuvaadetele maju, tänavaid või muid tehisobjekte.
Juhuse tahtel sattusin ühel suvehommikul uduvaibaga
kattunud rabasse. Päike tõusis ja surus oma esimesed
kiired läbi laugaste kohal hõljuva udu. Edasi pole mõtet
kirjeldada, sest usun, et lugejad on Eestimaa looduse üht
lummavamat vaatepilti kogenud. Need rabahommikud
54

Autentsena säilinud männimetsi on Eestimaal ülikeeruline leida. Väärtusliku puidu ja kergesti läbitaval maakamaral kasvamise tõttu on nendest kujundatud majandusmetsad. Vähesel määral leidub rabamännikuid, mis pole kirvest näinud. Kui tänapäeval
pehme pinnase, vähese puidukoguse ja looduskaitseliste piirangute tõttu rabamännikutesse ei kiputa, siis vanasti olid rabamännid oma tiheda ja vaigurikka puiduga ehitusmaterjalina eriti hinnas.
Kuidas teha kindlaks, kas rabamännik on majandamata? Nagu igas põlismetsas kasvab ka järjepidevas rabamännikus eri vanuses mände, noortest vanade jändrikeni. Metsa üheealisus tõestab ilmselgelt, et mingil hetkel on plats lage olnud
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Liigvesi on metsamehe vaenlane. Suurvesi metsas võib hukutada palju puid. Seetõttu on liigniiskuse ärajuhtimiseks paljudesse metsadesse rajatud kuivenduskraave, mille abil tagatakse metsa produktiivsuse, puidu juurdekasvu suurenemine. See mets on jäänud kraavitamata. Metsaoja saab lumesulamisveest piiranguteta paisuda. Kui hästi
läheb, sureb ka mõni puu, luues suluspesitsejale võimaluse raiuda sinna pesakoobas. Hiljem, maha prantsatatuna, pakub see eluaset ja toidulauda sitikatele ja puuseentele. Ühes õiges metsas on elupaik paljudele organismidele
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ß Kuusikud on oma maapinnalähedase juurestiku tõttu tormihellad. Üks korralik tromb võib puid murdes kuu-

semetsas palju „kurja“ korda saata. Neid tormi loodud „raiesmikke“ kutsutakse looduslikeks häiludeks. Maapinnani
langev valgus pakub võimaluse valguslembesematele lehtpuudele – haabadele ja kaskedele. Lehtpuude sirgudes ja
vananedes muutub taas metsaalune hämaraks, kus suudavad järelkasvu luua vaid kuused, mis omakorda lehtpuud

á Põlismets. Kus on aga jämedad põlispuud? Selles liigniiskes metsas ei saagi puud
väga vanaks elada. Pehme pinnase tõttu
lükkavad tormituuled nad lihtsalt varem või

lämmatavad. Möödub järjekordne aastasada ja tuleb torm.... Nii see ring pildil olevas metsas käib

hiljem ümber

on sedavõrd kaunid, et käe kaamera järele haaravad

väike osa neist. Oma kiiksu tõttu pidin hakkama kõvasti

ka kõige fotokaugemad hetkenautijad. Niisiis oli näpp

teadmisi täiendama, et neid väärtuslikke metsakooslusi

vanakurjale antud ja kallist Velviat hakkas kuluma rullide

ära tunda. Esmapilgul raske ülesanne nii hirmsaks ei

kaupa. Asjaolu, et piltidel polnud inimesi ega linde, ei

kujunenudki, sest justkui imeväel sündisid need kõige

tähendanud enam miskit. Fotoretked hakkasid aina enam

meeleolukamad metsapildid just kohas, mis inimtegevu-

maastike poole kiskuma.

sega silmitsi polnud seisnud. Minu eesmärgiks sai pildistada loodust ehedaimal moel. Loodusmaastiku fotode

Kogu selle teema juures saatis mind üks imelik kiiks.

tegemisel ja mõistmisel lisandus kunstilistele ja tehnilis-

Nimelt sümpatiseerisid mulle maastikud, mida inimene

tele aspektidele veel üks väga oluline komponent – taip

polnud mõjutanud ehk muutnud suunas, kuhu loodus ise

märgata looduse puutumatust.

poleks suundunud. Sain teada, et Eesti looduses on ainult
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kolm kooslust, kust tasub algupäraseid maastikumotii-

Eesti metsad on enamjaolt, kas rohkem või vähem,

ve otsida. Esiteks on sellisteks kohtadeks mererannad.

inimese kujundatud. Tihti arvatakse asutusest kaugemal

Peamiselt küll asustamata väikesaartel ja laidudel. Teiseks,

metsas olles, et viibitakse ühes ürgses kohas. Tähelepane-

sood, mille hulka ka kuuluvad kaunite laukamustritega

likul silmitsemisel võib aga avastada, et mets, kus ürgsuse

rabad, ja kolmandaks, meie loo peakangelased – metsad.

ausammastena püstiseisvaid vanu lepanotte iidse metsa

Ent sugugi mitte kõik meie kodumaa metsad, vaid väga

tunnusmärgiks peetakse, on kasvanud hoopis endisele
59

Kuigi varasematel aegadel nappis Haanjamaal põllumajandusmaad, jäeti järsemad nõlvad puutumata. Terve talupojamõistus ütles, et ega seal maaharimisest midagi välja nagunii ei tule. Nii jäidki Haanjamaa kõrgemate kuplite nõlvad metsaga kaetuks. Sellel fotol on kohati 120 aasta vanuseni ulatuv tiheda alusmetsaga kuusik. Pildi tegemise ajal oli kuppelmaastik mattunud paksu udu sisse. Udu oli sedavõrd tihe, et muutus aimatavaks ka tihedas metsas

Mis teeb metsa pildistamise keerukamaks, kui see esmapilgul tundub? Nagu me juba teame, vajab hea metsapildi tegemine ja selle mõistmine looduse
tundmist. Kuid üksnes loodusteadmistest ei piisa. Juhtumisi pole loodus parim kompositsiooniseadja ja korrapäraste mustrite tekitaja. Sedavõrd osavam
peab olema piltnik, kel tuleb korrapäratuses näha korrapära. Lammimets on ilmekas näide okste sigri-migrist, mis teeb sellest metsatüübist fotograafile
raske objekti. Kord ütles üks tuntud loodusfotograaf mulle, et kui soovid tutvuda tundmatu fotograafi loominguga, alusta maastikufotodest. Jäta elukapildid viimaseks. Maastikupildid, iseäranis metsapildid, on hea indikaator fotograafi pilditaju kohta

Mis on vinge maastikupildi saamise peamised eeldused? Tuleb otsida huvitav koht ja passida peale, millal seal erinäoline loodushetk aset leiab.
Esimesega on kergem. Ringi liikudes salvestame ägedad kohad kahe kõrva vahele ja saame neid alati külastada, kui tahtmine peaks tekkima. Hoopis
raskem ülesanne on olla õigel hetkel õiges kohas. Metsas juhtub harva huvitavaid valgusemänge. Päikeseloojangud ja pilvemustrid on pigem raba- ja
meremaastike fotode pärusmaa. Ok, valgust ei tule. Midagi peab ju ometi olema, et metsapilt omanäoline näiks. Appi tulevad sellised loodusnähtused
nagu sademed ja udud. Selle foto rosinaks on mitte just iga-aastane oktoobrikuine tihe-tihe lörtsisadu, mis mõjub sügisvärvides lehtpuudel mõnusa
kontrastina. Kes tumedat jõevett lähemalt uurib, näeb seal lumeräitsakate tekitatud vertikaaltriipe, mis räägivad, et sadu oli ikka õige tugev
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Igal loodusesõbral on omad paigad ja rajad, mida meelsasti külastatakse. Kui aga juhtumisi need rajad ei vii loodusmetsa, aga soov
puutumatust jäädvustada on suur, tasub kiigata vooluveekogude

põllumaale, millele need lepanotid tegelikult viitavadki.
Mõjutusi metsale ei tasu alati otsida käe-jala juurest.

lähedusse. Niisketes kohtades taastab mets oma loodusliku ilme
kiiremini kui kuivades kasvukohtades. On üsna tõenäoline, et saeme-

Paljud metsaalad on tuksi keeranud kuivendussüsteemid.

he asemel on jõekallast külastanud kopraonu, kelle tegevus paiga

Kui looduslik veerežiim enam ei toimi, hakkab ka kooslus

looduslikule väljanägemisele ainult kaasa aitab

muutuma. Foto haiget saanud metsast pole võrreldav
pildiga, millel on kujutatud mitmekesine eluterve ökosüsteem.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et hea metsapildi tegemiseks ja
metsapiltide mõistmiseks on vaja palju rohkem loodusteadmisi kui uhkest karupildist vaimustumiseks. Sellest ka
asjaolu, miks paljud head metsapildid loomapiltide varju
kipuvad jääma.
Margus Muts (s. 1978), www.margusmuts.ee.
Margus on linde pildistanud alates algklassidest. Viimane
tunnustus tema piltidele oli Looduse Aasta Foto 2011 konkursi 2. koht maastikupiltide kategoorias.
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Loodussõber ja -fotograaf
Tekst, ja fotod : Jaak Põder
Ilmselt peitub igas loodust pildistavas inimeses vähemalt
kaks poolt: loodussõber ja -fotograaf. Tihtipeale käivad
nad teineteist segamata ja endast märku andmata käsikäes: lähed metsa või mere äärde, fotokas kaasas, ja kui
sobiv võimalus avaneb, teed pilti. Aga mida tõsisemalt
looduse pildistamisse süüvida, seda rohkem hakkab fotograaf domineerima. Võiks minna näiteks rappa, aga ei saa,
tuleb seitsmendat päeva järjest minna mere äärde, sest
seal on rändamas kurvitsad. Lähed puhkusereisile, pakid
ikka fotokoti selliselt, et tõenäoliselt kohtad seal maailma
haruldasemaid loomi. Ja kui teinekord jätad fotoaparaadi
koju ning näed midagi huvitavat, siis lisaks heale tundele
tekib alati aju tagasoppi mõte, et miks kurram ma fotokat
kaasa ei võtnud.
Ma kadestan neid fotograafe, kes vajadusel suudavad
ennast pildistamismõtetest täiesti välja lülitada, minna
visata heinamaale selili ja lihtsalt pilvi vaadata; või nautida
loojangut, mõtlemata, et valgus on superhea ja siit saaks
väga ägeda pildi. Mäletan seda tunnet ajast, kui fotoaparaat oli mulle võõras, ja nüüd kuluks mõnikord jälle see
ära.
Mündi teine külg
Arvatavasti on looduse pildistamine paljudele suur motivaator oma loodussõbra poole soovide täitmiseks. Fotokott seljas annab justkui õigustuse päevade kaupa looduses olemisele. Kujutage ette, et ütlete enese kaks nädalat
iga päev ühte sipelgapesa vahtinud olevat. Mõned ehk
saavad sellest aru, kuid enamik arvaks, et see on sulaselge
logelemine. Aga väidate, et olete kaks nädalat iga päev
ühte sipelgapesa pildistanud, ja kuvand on hoopis teine.
See näitab, et kui teed midagi, on see aktsepteeritav.
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Indias rannapuhkusel viibides märkasin päeval rannas lebades tihti paljusid kotkaid kalalaevade ümber tiirlemas, ja nad tegid seda väga lähedal. Mõni päev hiljem rentisin endale merekõlbuliku paadi koos juhiga, mitte uudishimust, vaid selgelt pildilootusest
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Fotoaparaadi sund pakub teinekord uskumatuid vaatepilte – sarvikpütt hommikuses udus
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Pakri saarel on üks äärmiselt roostes torn, kuhu ükski täie mõistusega inimene otsa ei roni – nii trepid kui muidu ligipääs tippu on väga kehvas seisus.
Loodussõber seda ei teekski, aga fotograaf ütleb, et mis minuga ikka juhtuda saab

Kivisisaliku tegemistest tean ma tänu fotoaparaadile märksa rohkem
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Soomaal on mõistlik liikuda mõnel aastajal kanuuga. Ainult et sealt on ebamugavam pildistada – nii tulebki tundmatu maastikuga metsa alla minna
fotoaparaadiga jala

Sõidad metsast koju, ja siis päike loojub. Kui vähegi mõni motiiv silma hakkab, on peatus paratamatu. Kõlbab isegi teeserva rapsiväli
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Mõnikord mõni pilt lihtsalt juhtub. Nende urvalindudega kohtusin rohkem kui loodussõber, mitte fotograaf

Tihtipeale viib fotoaparaat kohtadesse, kuhu muidu ei

mingit emotsiooni. Kaadris endas seda näha ei ole, kuid

satu. Ta sunnib süvenema ja näitab asju, mida muidu ei

ise tead ju ikka, kus pilt tehtud sai. Fotograaf jälle ütleb, et

jõuaks või teinekord ei teakski ära oodata. Ta sunnib seda

kena valgus tuleb ära kasutada ja mis vahet seal on, kas

tegema kellaajal, mil muidu võib olla ei viitsiks. Kui ühel

pildil toimetav lind on supelrannas või rannas, kus keegi

varasuvisel hommikul kell pool viis vööni külmas vees

ei käi; kas kõrs, millel sitikas ronib, on teeservas või süga-

kükitasin ja kui siis veepinnal mänglev udu ja päike kokku

vas padrikus. Nad on looduse osa, sõltumata asukohast.

said, võttis see vaatemäng päris õhku ahmima. Sellisel

Ja mõlemal on omamoodi õigus. Ideaalis võiksid kõik

kellaajal vööni vette ei oleks ma iial ilma fotokata roninud,

looduspildid olla tehtud kilomeetrite kaugusel inima-

nii et selle elamuse võimaldas fotoaparaat.

sustusest. See ei garanteeri küll pildile emotsiooni, kuid
pildistamise emotsioon on kindlasti kordi suurem ning

Ühepäevikulist esimest korda nähes tekitas ta lihtsalt emotsiooni, et päris pull putukas. Alles hiljem juurde lugedes tekkis temast inimese jaoks

Mündi kolmas külg

ka loodussõber sinus on rahul. Samas ei käitu ju tee-

Fotograafia painutab ka arusaamist loodusest. Kui lihtsalt

servas lendav parm või kasvav nurmenukk või ussikesi

uitamiseks on meelikosutav vaid tõeliselt metsik ja ilus

otsiv linavästrik kardinaalselt erinevalt võrreldes sügava

paik, siis looduse pildistamisel muutub tähtsaks see, mis

padrikuga. Nad tegutsevad seal samamoodi ja kui see

jääb pildile. Loodussõber ütleb, et supelrannas või sada-

on see looduse osa, mis meid tol hetkel paelub, siis ei ole

mas mõne toreda linnupildi tegemine või maantee servas

väga suurt vahet, kus selle vaatamine või jäädvustamine

mõne sitika kaadrisse püüdmine ei anna pildistamisele

toimub.

väga mõtlemapanev kuvand – elu sellisena ääretult üürike (mis sest, et muidu üldse mitte nii lühike), pole isegi suud, millega süüa
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Pildistasin tegelikult sarvikpütte, aga ühes suunas konnad ahvatlesid väga – möll käis nii, et valgus paistis ainult konna silmadele. Isegi fotograaf on vahetevahel kahevahel
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kes üritab sisse planeerida pildisessioone. Tõsi, maailmas
on palju paiku, kus saab nii fotograaf, loodussõber kui ka
pere oma soovid koos rahuldada, kuid siin tuleb mängu
üks idülli segav faktor: fotograaf sõltub valgusest ja seda
ei saa ette planeerida. Näiteks viimasele puhkusereisile
Egiptusesse võtsin kaasa ainult pisikese veekindla kompaktkaamera. Peegelkaamera jätsin jõuga koju. Kuid see
tähendas ikka, et iga päev loojangu paiku hulpisin mina
vees ja üritasin pildistada värvilisi kalu ning kui hambad
juba plagisema hakkasid, sest vesi kõige soojem ei olnud,
kiirustasin tuppa ja ligunesin sooja duši all, nii et sõrmeotsad olid pärast krimpsus.
Mündi viies külg
Kui vaadata, kumb on parem õpetaja, kas fotograaf või
loodussõber, kaldub kaalukauss fotograafi poole. Võib
olla sõltub see ka fotopisikust nakatumise ajaks omandatud varasemate teadmiste hulgast, kuid igasugused
looduse määramisabi, käitumiskirjeldusi, kooslusi,
bioloogilisi iseärasusi, kultuuriloolist tausta jms sisaldavad raamatud võtavad praegu raamaturiiulis vähemalt
pooleteise kuni kahe meetri jagu pinda. Sama lugu on
filmiriiuliga. Eks seal on kenakesti omakasu ka juures:
päris mitmed pildiideed on tulnud just raamatutest või
loodusfilmidest.
Arvatavasti on fotograaf väheke närvilisem otsija kui
loodussõber. Fotograaf tahab alati miskit leida, miskit uut
Vihma eest minnakse tavaliselt varju. Fotoaparaat teinekord

näha. Õppimistahe on võib olla lihtsalt kõrvalnähtus, et

seda teha ei lase

toita fotograafi pildi saamise himu.
Egiptuses ei andnud fotograafi pool asu – kuigi käepärast oli ainult kompaktkaamera, kulusid kõik päikeseloojangu eelsed ajad vee-elukate pildistamisele.

Viie küljega münti ei ole olemas

Teinekord tuli selleks anda vetelpäästjale isegi altkäemaksu (loe: tuli anda talle suitsu)...

Õnneks ei ole inimesel pool nägu must ja pool valge. Nii
Mündi neljas külg

ei ole ka ükski loodusfotograaf pooleks loodussõber ja

Loodussõbra huvi mõjutab tavaelu vähem kui loodusfo-

fotograaf. Meid mõjutavad igasugused muud rollid ja

tograafi oma. Eriti kui elad pereelu. Niisama käik loodu-

huvid, nii et sellele, mil määral üks või teine komponent

sesse viib küll perest eemale, kuid enamasti mõistlikul

on elu ja elamusi mõjutanud, näppu panna päris ei saa.

ajal. Loodusfotograafi retk aga algab poole aasta jooksul

Nagu ei saa öelda, kumb ma rohkem olin, kas ehmunud

lk 65: Nikon D3, Nikkor 300mm F2,8, Nikkor 1,7x konverter. F4,8, 1/1000, ISO 1000

nii ebamõistlikult vara või hilja, et mingid rütmihäired

fotograaf või ehmunud loodussõber, kui ükskord mööda

lk 67: Canon 1DMarkIV, Canon 300mm F2,8, Canon 1,4x konverter. F4, 1/2500, ISO 500

elukorraldusse on sisse ehitatud. Kas või näiteks lõunaui-

metsasihti kulgedes mõni meeter eemal metsa sees

lk 68: Nikon D3, Nikkor 24-70mm @ 24mm. F22, 1/23, ISO 250, kiilfilter

nak. Suviti maal olles ei ole harv juhus, kus siis, kui pere

metssea röhatus ja siis takkajärgi veel tõsist röhkimist

hommikukohvi jooma hakkab, saabun mina ja keeran

kostis. Pilti nendest sigadest mul igatahes ei ole.

magama.

Nikon D3, Nikkor 105mm F28, macro, Nikkor 1,7x konverter. F25, 1/100, ISO 800
lk 69: Canon 1DMarkIV, Canon 100mm macro. F2,8, 1/2500, ISO 400
Canon 1DMarkIV, Canon 17-40mm @ 17mm. F18, 0,8s, ISO 100
Lk 70: Nikon D3, Nikkor 200mm macro. F16, 1/50, ISO 800

Teine osa, mida fotohuvi pere otsustamiste juures mõju-

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

Lk 71: Nikon D3, Nikkor 300mm F2,8, Nikkor 1,7x konverter. F4,8, 1/400, ISO 500

tab, on reisimine. Tavalisele pildistamisreisile pere kaasa

Jaaku paelub looduse juures kõige enam elusolendite tege-

Lk 73: Canon 1DMarkIV, Canon 300mm F2,8, Canon 1,4x konverter. F4, 1/3200, ISO 800

ei kipugi, kuid just puhkusereiside sihtkoha valiku teeb

vus. Jaak võitis Looduse Aasta Foto 2006 konkursil kategoo-

Lk 74: Nikon D3, Nikkor 105mm F28, macro, Nikkor 1,7x konverter. F5, 1/80, ISO 1000

see keeruliseks, sest ka seal ei anna asu loodusfotograaf,

rias „Inimene ja loodus“ esikoha.

Lk 75: Pentax Optio W60. F3,5, 1/50, ISO 200
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Kooljakuu pildid

Raps õitseb, puud raagus. 22.11.2011

Tekst ja fotod: Arne Ader
Kui viimaste värviliste sügislehtede ergastav vägi kaob
ja kui päevad on hämarad ja maapind porine, jääb suur
jagu fotokotte nukralt nurka seisma. Ootamatu talveuinak, mis kooljakuul paljusid loodusfotograafe tabab,
kestab enamasti paar-kolm nädalat. Kuni lumevalguseni.
Paraku võib sedasorti passiivsus lõppeda korvamatu
kaotusega. Esineb oht ilma jääda valgusandidest, mille
taolisi ei tule ette varem ega hiljem.
Ümbrus on nüüd pruunimast pruunim. Metsa all kõdunevad miljonid pruunid puulehed. Jõeluhal sahiseb pruun
pilliroog. Mets-kuukressi pruuni varre otsas kõlguvad
ilusad helepruunid kõdrakesed. Kas niivõrd palju pruuni
võiks olla liiast? Sama tobe oleks küsida, miks suvises
metsas on ümbrus nõnda roheline...
Varblased vannis. 10.11.2010
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Hall mets. Vanajärve, 21.11.2009
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Metsmaasikas. 27.11.2003

Õhk on nüüd rõske ja udune keskkond aitab piltidele

nad dramaatilised, tundeid kergitavad. Taevas sündivaid

püüda ruumi. Kaugused ja lähedused eristuvad. 2011.

värvimänge on raske sõnadesse panna: potisinised

aasta novembrikuu teeb lisaks kõigele veel ajalugu: raa-

pilveräbalad, kooljakuukollane loojangulõõsk, kõlesinine

gus metsa ees põllul õitseb raps!

ehavalgus...

Lehtpuud on nüüd lõpuks alasti. Nende põnevad võrad

Pimeduse saabudes saavad uduhallidest laantest tõm-

viipavad meile juba kaugelt, kutsudes endisse süüvima.

mud nõiametsad... Ei lindude heledaid hüüde, vaid kerge

Vana tamm seisab värvilise taevavõlvi taustal kui monu-

tuulevihin hõredates puuvõrades.

ment möödunud aegadest. Iga hargnemine tema võras,
iga uus suund tema okste kasvus on kui tardunud otsu-

Eestimaad pole võimalik portreteerida novembrikuust

sed, mis kunagi tehtud – ja mida ei saa enam olematuks

mööda minnes. Hingedeajal on valgust küll imevähe, ent

teha.

selle kvaliteet on nüüd kvantiteedist lausa peajagu üle.

Erksamaid värve ei jagata novembrikuul teab mis heldelt.

Soovitus kooljakuusse sukeldujale

Aga kui päike peaks kas või hetkeks piiluma süngetest

Pole olemas vastikult märga ja porist libedat ilma, on ole-

pilvedest, siis saab see valgus olema lummav!

mas vaid sobimatu riietus. Fotograaf peab keskenduma
loodavale pildile, naha ligi hiiliv külmatunne segab seda.

Kooljakuu taevavõlvid võivad olla tagasihoidlikult tinahalMets-kuukress. 29.11.2003
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Põlvede alla padjana käiv (õhk)matt päästab päeva!

lid kui ka erksalt värvilised. Kindel on üks: üpris sageli on
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Viiralti tamm. 19.11.2011
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Ehavalgus. 16.11.2011

Loojang. Vanajärve, 21.11.2009

Arne Ader (s. 1963), www.loodusemees.ee.
Arne on loodust pildistanud juba kes teab kui kaua. Vanad
pildid on tal ilusti mustvalgel alles. Pildistamist alustas Arne
lindudest, hiljem lisandus loodus tervikuna.

Lk 76: Canon EOS 1Ds Mark II, Canon 500mm + Canon 1,4x konverter. F5,6, 1/350, ISO 1600
Lk 77: Canon EOS 1Ds Mark II, Canon 70-200mm F2,8 @ 200mm. F8 (teravusulatuspanoraam kolmest võttest), 1/45, ISO 400
Lk 79: Canon EOS 1Ds Mark II, Canon 24-70mm F2,8 @ 27mm. F16, 1/640, ISO 125
Lk 83: Canon EOS 1Ds Mark II, Canon 24-70mm F2,8 @ 24mm. F9,5, 1/1000, ISO 400
Lk 84: Canon EOS 1Ds Mark II, Canon 70-200mm, Canon 1,4x konverter @ 140mm. F4, 1/125, ISO 500
Canon EOS 1Ds Mark II, Canon 70-200mm F2,8 @ 200mm. F13, 1/250, ISO 400
Tänassilma jõe luht. 16.11.2011
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Lk 85: Canon EOS 1Ds Mark II, Canon 70-200mm + Canon 2xkonverter @ 400mm. F9,5, 1/750, ISO 500

85

ISO-ajastu pealetung. Avaajastu lõpp?
Fotod: Sven Začek
Iga uue kaameraga saabub pisike tehniline revolutsioon.
Paljude muude tavapäraste uuenduste hulgas nagu
autofookuse kiirus, lisavõimaluste rohkus ja videofunktsioonid, võimaldab iga uus fotoaparaat teha pilte järjest
parema kvaliteediga järjest hämaramates valgustingimustes.
ISO-tundlikkus muutub järjest kvaliteetsemaks. Paljud
on minu käest küsinud, et kas niisugused uuendused tähendavad sisuliselt kalliste ja väga spetsiifiliste ülisuurte
avadega (F1,4, F1,8, F2) objektiivide väljasuremist? Ühelt
poolt võib ju nii tunduda, kuid see tunne on petlik, sest
ülisuurte avadega ei kaasne ainult valgusjõud pimedas
pildistamaks, vaid palju muudkui. Ning see palju muudki
on tegelikult olnud suurem põhjus niisuguste objektiivide soetamiseks, kui valgusjõud. Lihtsalt varasemalt sai
sama raha eest kaks vajalikku funktsiooni – valgusjõu ja
selle palju muudki. Inglise keeles on palju muu asemel
kasutuses väga hea sõna – bokeh. Eesti keeles tuleb seda
mõista tausta udususe all. Mida suurem ava, seda udusem on taust. Ülisuurte avadega objektiivid on tavaliselt
24-135mm fookuskaugusega, mis tavalise, F5,6 juures,
joonistavad tausta päris detailselt pilti sisse. Omades
võimalust samas situatsioonis keerata avaks F1,4 saab
tulemuseks samasuguse perspektiivi juures hoopis palju
kreemjama tausta koos mõnusa vinjetiga.
Kes kiirelt mõtles taipas ära, et niisugune lähenemine
sobib ideaalselt reportaažpiltniku ampluaasse. Kuidas ja
kas on niisugustest numbritest ja nendega kaasnevatest
lisavõimalustest kasu loodusfotograafil?
Metsaskäik teeb rõõmsaks. Nikon D3s, Nikkor 35mm F1,4. F1,4, 1/250, ISO 400
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Testipildid. Sama hetk on jäädvustatud esimesel juhul avaga F1,8 ja teisel avaga F8

Suvehommiku lõhn. Nikon D700, Nikkor 35mm F1,4. F1,4, 1/60, ISO 400

Ülemine – Nikon D700, Nikkor 35mm F1,4. F1,8, 1/200, ISO 200
Alumine – Nikon D700, Nikkor 35mm F1,4. F8, 1/50, ISO 1000

Ülane üleval valguses. Nikon D3s, Nikkor 24mm F1,4. F1,4, 1/800, ISO 400
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Fotoretkede
prügimajandus
Olen kohanud mitmeid diskussioone, kas ikka see või teine

teha, oled ise kastmega koos, sest katki ei lähe nad nii liht-

looduspaik peaks olema kõigile avatud ja mis on selle

salt, ja lõpuks, kui kaasasolev prügikott on kilest, lõiguvad

mõju. Tihti päris tuliseid – kes muretseb tallatud rada-

karbid oma servadega selle katki. Nii et ainüksi selleks, et

de pärast, kes taimede-lindude pärast. Aga läbi kumab

saaksin võileivast järelejääva ilusti mugavalt prügikastini

sellest üks teema: tahtlikult või tahtmatult, inimese enda

kaasa võtta, tuleb mul valida mõni teine võileib, mis on

teadmatusest ja hoolimatusest tekitatud olukorrad. Auto

pakendatud paremasse pakendisse. Plastikust joogipude-

parkimine metsa alla, kuigi parkla on olemas. Liiga valjud

litega on lihtsam, need saab lapikuks tallata, ilma et nad

peod. Enda prügi mahajätmine. Tõsi, enamasti on käitumi-

lekkima hakkaks. Siiski, kuna väiksed pudelid võtavad pal-

se reeglid avalikkusele kasutamiseks mõeldud kohtades

ju vähem ruumi, eelistan ühe suure pudeli asemel mitut

kirjas, kuid neid siis kas ei loeta läbi või ei järgita.

väiksemat. Ka pisemad plekkpurgid on mugavad, need
saab kannaga lamedaks kettaks vajutada, kuid nende

Ma arvan, et sellest kõigest pole päris puhtad ka meie,

Aianurka unustatud. Nikon D700, Nikkor 50mm F1,4. F1,4, 1/500, ISO 200

miinus on see, et kogu sisu tuleb korraga ära juua.

loodusfotograafid. Ilmselt ei sõida meist keegi merepiirile
tümakat kuulama, aga kitsal metsateel oleme auto sambla

Prügi kaasatassimiseks kasutan lennujaamades jagatavaid

peale parkinud ikka. Rabas oleme tõenäoliselt ka laudteelt

soonkinnisega kilekotte – neid, kuhu enne turvavärava

Maastikupiltniku ajusopis on juba filmiajastust saadik

fotografeerimiseks. Põnevamaid efekte annavad kallimad

kõrvale astunud, et paremat vaatenurka leida või mõnda

läbimist tuleb kõik vedelikud panna. Need on piisavalt

vasardanud hea pildi tabamist iseloomustav hüüdlause:

objektiivid nagu ikka. 24mm F1,4 ja 35mm F1,4, mis ta-

põnevamat tegelast pildistada või siis vastutulijat mööda

vastupidavad, et julged panna nad kas fototehnika juurde

„F22 and be there!“ F1,4 on täiesti vastupidine lähenemi-

vapärasele laiale vaatenurgale hämmastavad ja võluvad

lasta. Kuid usutavasti ei ole loodusfotograafid endast prügi

fotokotti või koti kõrvaltaskusse, ilma et sealt midagi

ne. Samas võib tihti vastupidine olla uus ja huvitav ning

oma teravussügavuse nappusega, mis esialgu tundub

maha jätnud selleks mitte ettenähtud kohta.

lekiks. Soonkinnisega koti puudumisel ajab asja ära ka

tegelikult nii on ka. Ülisuure avaga objektiivid on üldiselt

kuidagi võõrana. Aga meeldiva võõrana, sellise, keda

fiksobjektiivid, mis tähendab, et nad on üliteravad ka

tahaks ikka uuesti ja uuesti külla kutsuda.

teisi avakombinatsioone kasutades. Ühesõnaga saab

tavaline kilekott, kuid selle sangade lahtiharutamine, kui
Prügimajandus fotoretkel on oluline. Et need retked

tahad midagi sinna panna, on üsna ebamugav.

kestavad tihtipeale terve päeva, tuleb lisaks fotokotile

alati võtta nii klassikalise F11-F16 maastikuvõtte ja võrrel-

Seega võib julgelt väita, et ülisuurte avadega objektiivid

kaasa võtta minimaalselt ka päeva toit ja jook. Kui auto on

Selline prügimajandus ei pretendeeri absoluutsele tõele,

da seda siis hiljem F1,4-ga tehtuga (vt ka juuresolevaid

ei hakka mitte mõtlemagi areenilt kadumisele. Näiteks

lähedal, ei ole probleem auto juures söömas käia. Sooja

kuid võib olla annab see mõne mõtte, kuidas enda retkel

fotosid).

uuendas Nikon 2011. aastal nii 24mm F1,4, 35mm F1,4

süüa saab teha gaasipriimusel, sest isegi kui lõkkekoht on

tekkiva prügi kaasaskandmine mugavamaks teha. Sest

ja 85 F1,4 objektiive andes neile kiirema autofookuse ja

olemas, on seal toidu valmistamine ajamahukas. Toidupa-

minul-prügi-ei-teki-õigustus ei kehti tänapäeva maailmas

Üldiselt kehtib selline rusikareegel, et pole mõtet osta

veelgi parema klaasi. Nagu ISO-tundlikkuse areng kvali-

kendid saab siis jälle ilusti autosse jätta. Küll aga tuleb jalg-

isegi ühe päeva jooksul mitte, kui just ainult korjatud

ülisuure avaga objektiive selleks, et neid siis F8 või F11

teedi poole pealt on avanud fotograafidele uusi valdusi,

si matkates järelejäävatele pakenditele mõelda, kui oled

metsamarjadest ei toitu.

peal kasutada, vaid ikka selleks, et täisavaga fotosid üles

nii on võimalik kombineerida ülikõrgeid ISO-sid ülukorõ-

mugav ja ostad toidu poest, mitte ei tee võileibu ise kaasa.

võtta. Põnev on see, et need objektiivid on väga laia

gete avadega ja pildistada olukordades, mil varem püsis

Näiteks kolmnurkse võileiva karbid või osa salatikarpe, mis

PS. Kõik on looduses kindlasti prügi märganud. Seepärast

kasutusvaldkonnaga, sest nad sobivad nii reportaažiks,

fotoaparaat kotis. Lisaks sellele paljule muule.

kaubanduskeskuses ja bensiinijaamades pakutakse, on

ei hakanud me raiskama oma retkeaega illustreeriva foto

paras nuhtlus. Esmalt võtavad nad ruumi. Kui need katki

jäädvustamiseks.

makrovõteteks, maastikuvõteteks ja ka eluslooduse
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Tõeline arhitekt –
kukkurtihane
Tekst ja fotod: Margus Muts

oma tööd, mis lubas oletada, et leitud on midagi erakordset – kukkurtihase pesa. Just selline oli minu esimene

„Vaata! Vaata, mis seal ripub!” hõikasin sõbrale, kes

kokkupuude kukkurtihastega.

parasjagu onni ehitamise materjali vinnas. Rippuja oli
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üks kummaline hall kerajas moodustis, mis kõrge kase

Oma tollased linnuteadmised võlgnen L. Rootsmäe ja

peenikeste okste küljes tuule käes kõlkus, ja aeg oma

H. Veromani 1974. aasta raamatule „Eesti laululinnud”.

paarkümmend aastat tagasi, kui ümbruskonna poistega

Raamat oli sedavõrd hea, et õppisin selle järgi laululinde

linna lähedale võserikku onne ehitasin. Leid oli sedavõrd

isegi hääle järgi tundma, bioloogilistest iseärasustest

sensatsiooniline, et ehitustöö jäi hoobilt katki. Tuli hoopis

rääkimata. Teos kirjutab, et kukkurtihased levisid Eestisse

huvitavama rajatisega tegelema hakata! Hakkasin sõbrale

alles 1950. aastatel ja raamatu väljaandmise ajaks on neid

leiu harukordsust õhinal selgitama. Tõtt-öelda polnud ma

pisilinde avastatud vaid kolmest kohast, kuigi vihjatakse,

kohe kindel leiu päritolus, kuid kahtluseuss tegi tugevalt

et linnuliigi levik jätkub ja tõenäoliselt on pesitsusalasid
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rohkem. Niisiis oli see avastus seni peamiselt rasvatihaste
ja hallrästastega tutvust teinud linnuhuvilisele lapsele tõeliseks maiuspalaks. Köitev polnud mitte ainult linnukese
haruldus, vaid ka tõelise „arhitektuurilise” meistriteosena
ehitatud pesa.
Järgnevail aastail ma kukkurtihastega enam kokku ei
puutunud, enne kui kuus aastat tagasi leidsin nad taas
samas piirkonnas pesitsemas. Jällenägemisrõõm oli suur,
ent nüüd kogenenumana teadsin, et leid pole harukordne.
Kukkurtihased pesitsevad juba üle riigi neile sobivates
biotoopides. Mis teeb kukkurtihase ainulaadseks meie
lindude seas? Ikka pesa. Kukrusarnaselt puuokste vahele
punutud toruja lennuavaga kinnine pesa, mis ei sarnane
ühegi meil pesitseva linnu pesaga. Kuna pesa on tõeline
meistriteos, on ka tema ehitamine keeruline ja aeganõudev. Väiksed linnukesed loovad oma kodu mitu nädalat.
Kes on avastanud kukkurtihaste paari pesa selle ehitamise
algfaasis ja jälginud töid siseviimistluseni, teab, et tegemist
on igale loodusesõbrale hurmava vaatemänguga. Esimene
suur töö on ehitusplatsi leidmine ehk sobivate peenikeste
rippuvate okste leidmine. Meie tingimustes on ideaalsed
kase oksad. Oksad peavad asetsema nii, et oleks võimalik
rajada „vundament”, milleks on okste vahele kinnitatud otähe kujuline silmus ehk pesa raam või peakonstruktsioon,

Suurepärase ehituskvaliteedi tõestuseks on tõik, et tihti

kuidas nüüd nimetada. Silmuse valmides hakatakse selle

püsivad pesad omal kohal aastaid, enne kui tuuled, vihm,

ümber seinu ehitama. See on huvitav vaatepilt, kuidas

lumi ja niiskus nad hävitavad.

pisi-pisi linnuke lendab ehitustandrile mitukümmend
sentimeetrit pika taimse kiuga ning hakkab seda innukalt

Usun, et igal algajal linnuhuvilisel tekkis küsimus, et

pessa põimima. Jah, millise mängleva osavusega ta seda

millisest kohast neid väikseid tihaseid otsida tuleb. Kas

teeb! Linnuke liigub vilunult mööda ehitusplatsi, punudes

need kukruid kandvad kased kasvavad metsas? Ei, metsas

kohaletoodut tihedalt kokku juba paigasolevate kiudude-

mitte. Kukkurtihased elavad veekogude äärsetes võse-

ga, ühendab peakonstruktsiooniga, põimib pesa hoidvate

rikes, kus leidub suuremaid puid – kaski. Kukkurtihaste

okstega. Ehitusmeister paistab täpselt teadvat, millises

avastamiseks on kaks head harjutust, üks silmadele, teine

järjekorras midagi teha, sest mõttepause ja plaanipida-

kõrvadele. Enamasti paistab pesa juba kaugelt silma, eriti

mist pole. Et pesa oleks soe ja mugav, tihendatakse see

siis, kui puud on veel raagus. Harjutus kõrvadele seisneb

vatisarnase ollusega, mulle tundub, et enamjaolt pärineb

kuulatamises, kas kostub peenikest venitatud kukkurti-

see üle talve seisnud hundinuiade peadest. Pesa peab

hasele omast suhteliselt kaugele kostuvat tsiid. Ettevaa-

saama kindel, ta peab vastu pidama marule. Vähegi kõvem

tust! See hääl võib pärineda ka rootsiitsitajalt J. Head

tuul paneb majakese kõikuma nii, nagu ei suuda seda teha

õppimist!

kõige tugevam orkaan seilava laevaga.
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Kuid vahepeal juhtub ka möödalaskmisi. Linnukesed vali-

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

vad pesa hoidvaks oksakeseks kuivanud rao. Valel valikul

meeldib kõige rohkem tihnikutes ja võserikes peiduliste elu-

võivad olla rasked tagajärjed: munade või poegadega

viisidega väikeseid linde vaadelda ja jäädvustada. Ja linde

pesa kukub alla. Neid juhtumeid polegi nii vähe. Ma tean

on Margus pildistanud juba algklassidest saadik. Looduse

päris mitut.

Aasta Foto 2007 esikoht kategoorias „Loomaportreed.“
95

96

