
LUGEMINE. ESIMENE ÜLESANNE B. Küsimus 1. Lugege artiklit ja selle nelja 

lühikokkuvõtet (A– D). Otsustage, milline neist artikli kokkuvõtteks kõige paremini sobib. 
Tehke märge  sobiva vastuse (A–D) taga olevasse ruutu. Valige ainult üks vastus. 

 

Hea loodusfoto saladused 
Kauneid loodusfotosid vaadates ei mõtle me sageli, milline töö, aeg ja vaev võib olla pildi 
taga. Enamasti nõuab üks hea foto ka omajagu eeltööd. Olenevalt sellest, milline on fotograafi 
visioon, mida ta teostada püüab, võib eeltöö kesta suisa aastaid. Ja ka see ei garanteeri veel 

tulemust. Paraku looduses „modellid“ ei oota ning neid oma soovi järgi naljalt trikke tegema 
ei pane. See viimane ei tohiks olla ka omaette eesmärk, kuid on hetki, milleni jõudmine 

võtaks ilma kaasaaitamiseta väga-väga kaua aega ning nõuaks suurt õnne ja asjade 
kokkulangemist. Selle tõttu on üsna levinud ka loomade peibutamine. Enamik Euroopas 
tehtud karu- ja kotkapilte on sündinud inimese pakutud sööda abil. Ka Eestis on karu- ning 

kotkavarjeid, kus nende kohale meelitamiseks pakutakse neile meelehead.   
Varje ehitamine pole lihtne, ainuüksi sobiva koha leidmine nõuab omajagu eeltööd ja 

teadmisi. Statsionaarne metsloomade pildistamiseks mõeldud varje peaks olema nii heli- kui 
ka lõhnakindel. Talviseks pildistamiseks mõeldud varje peaks olema ka soojustatud, küttega, 
et seal kannataks paarikümne külmakraadiga vähemalt kümme tundi sees istuda. Näiteks tuleb 

kotkavarjesse siseneda pimedas, enne koitu, ning välja saab tulla samamoodi alles pimedas, 
pärast loojangut. Et aga linnud varjega harjuksid ning selle ees söödal hakkaksid käima, on 

vaja püsivalt ja pidevalt toitu ees hoida.  
Kotka kohalolekut ei garanteeri aga miski ning nii võib kogu söötmisperiood kesta 
novembrist märtsini ka ilma, et kotkas end näitaks. Hea aga on, kui talve jooksul õnnestub 

kotkast paaril korral varje ees näha. Päeva võib kordaläinuks lugeda, kui kotkas kas või 
minutiks maha tuleb. Siis tuleb olla valmis ja kiire, et realiseerida iga pakutud hetk.  
Statsionaarne varje on aga põhjalik ehitis ning enamasti elukutseliste loodusfotograafide 

pärusmaa. Viimastel aastatel on varjendid saanud ka omamoodi äriks ning nii võib igaüks 
üsna kopsaka tasu eest sinna ise pildistama minna, kas karusid, kotkaid või muid loomi ja 

linde. See on üks võimalusi, kuid hea looduspildi saab muidugi kätte ka lihtsamalt.  
Hea looduspilt pakub elamust, emotsiooni, äratundmisrõõmu või šokeerib, liigutab, kõnetab, 
sööbib mällu – ühesõnaga, hea looduspilt ei jäta vaatajat külmaks.  

Juhtnööre heaks looduspildiks. 
Kasuta pildistamiseks magusat valgust ning unusta keskpäevane terav päikesevalgus – pildid 

saavad kohe meeldivama, sooja tonaalsuse. On suur vahe, kas pilt on tehtud keskpäeval või 
kuldse valgusega ajal. Hea aeg pildistamiseks on tund enne päikesetõusu kuni kaks tundi 
pärast päikesetõusu. Samamoodi õhtul kaks tundi enne loojangut ning tund pärast loojangut. 

Sellel ajal on aktiivsed ka loomad.  
Loodusvaateid pildistades õpi nägema ning lugema pilvi. Pilvitu tõus või loojang on kõige 

igavam. Madalal horisondi kohal olevad pilved aga loojangu eel või hiljem võivad võtta värvi 
ning anda pildile elu. Isegi täispilves õhtul võib tulla ulmeline loojang, kui horisondil laiutab 
pilvevaba triip, kust päike looja pääseb. 

Vihmasadu, lumesadu, tuisk – need jätavad pildile oma jälje ning lisavad meeleolu. Haara 
tehnika kaitseks vihmavari ning mine vahelduseks vihma püüdma. Pea meeles, et vihmapiisad 

jäävad pildile tumedal toonil – heledal, taeva taustal need välja ei paista.  
Udu on iga fotograafi sõber. Jälgi ilmastikku ning temperatuuri kõikumisi, et varakult teada, 
kas päikesetõusuks on oodata udu. Ära maga uduseid hommikuid maha! 

Eluslooduse pildistamise puhul tuleb kasuks pildistatava tundmine. Imesid ei tee mitte pikk 
teleobjektiiv või võimas profitehnika, vaid oskus lugeda looma käitumist ja talitada vastavalt. 

See oskus aitab pääseda sobivasse kaugusesse ning tabada erilisi hetki õigel ajal. Oska 
loodusega suhelda, leia aega, ära kiirusta, märka ja tunneta! 



Tunne oma tehnikat ning võta sellest maksimum. Oluline ei ole mitte viimase peal tehnika, 

vaid nägemus pildist, eeldades, et oskad vastavalt oma nägemusele valida säriaja, rakursi ja 
muu sellise. Staatiliste objektide puhul mõtle, analüüsi, lihtsusta pilti enne, kui üldse 

päästikule vajutad. Ole kursis erinevate kompositsiooni võimaluste ja reeglitega, kuid ära hoia 
neist kramplikult kinni. 

Tekst: Remo Savisaar, ajakiri Intelligent Life, sügis 2011  

 
 

A Hea loodusfoto tegemine nõuab põhjalikku eeltööd. Loomi ei saa oma tahtmise järgi 
poseerima panna, nende kohalemeelitamiseks kasutatakse peibutussööta ja ehitatakse varje, 
mis peab olema heli- ja lõhnakindel, talvel piisavalt soe. Keerukas on pildile saada linde. 

Lootust on vaid siis, kui neid regulaarselt toita. Varjet saab professionaalsetelt fotograafidelt 
pildistamise ajaks üürida. Õnnestunud loodusfoto pakub emotsionaalse elamuse. Pildistada on 

parem hommikuses ja õhtuses mahedamas valguses, loodusnähtused – pilved, vihm, lumi, 
tuisk, udu – muudavad pildi ilmekamaks. Fotograaf peab tundma loomade käitumist, oma 
tehnikat ning pildistamise põhimõtteid. Kõige aluseks on idee, nägemus, millist pilti 

tahetakse. 
 

B  
Et teha head loodusfotot, peab tegema eeltööd. Mõnikord võtab eeltöö lausa aastaid aega. 
Loomade jälgimiseks ehitatakse varje. See peab vastama mitmesugustele tingimustele: see 

peab olema heli- ja lõhnakindel. Kui varjet ka talvisel ajal kasutatakse, peab see olema 
soojustatud ning seda peab saama kütta. Elukutselistel fotograafidel on olemas oma varjed, 

nad üürivad neid välja, siis saavad ka huvilised seal pildistada. Kõige parem on pildistamine 
ette võtta kas vara hommikul, kui päike tõuseb, või siis õhtupoolikul loojangu paiku – siis on 
valgus sobiv. Nii pilvi, vihma- ja lumesadu, tuisku kui ka udu saab fotograaf pildile meeleolu 

loomiseks ära kasutada. Kõige tähtsam, et fotograafil oleks kindel nägemus. 
 

C 
Pole lihtne teha head loodusfotot. Selle valmimisele eelneb enamasti pikaajaline eeltöö, võib 
minna isegi nii, et eeltööd tuleb teha mitu aastat. Et loomi oleks võimalik pildile saada, 

ehitatakse kõigepealt varje. Seda on keeruline ehitada, sest varje peab vastama mitmetele 
tingimustele. See peab kindlasti olema nii heli- kui ka lõhnakindel. Eriti raske on teha varjet, 

mida saab kasutada ka talvisel ajal, sest siis tuleb see ka soojustada, peab olema ka 
kütmisvõimalus. Parem on pildistada päevasel ajal, sest siis on valgus sobiv. Pildi muudab 
meeleolukamaks erinevate loodusnähtuste – pilvede, vihma, lume, tuisu ja udu – märkamine 

ja kasutamine. Ent kõige tähtsam on siiski see, et fotograafil oleks kindel nägemus. 
 

D  
Loodusfoto tegemine õnnestub hästi vaid siis, kui teha põhjalikku eeltööd. Levinud on 
loomade peibutamine – nad meelitatakse kohale sööda abil. Pildistamiseks ehitatakse varje, 

mis peab olema heli- ja lõhnakindel. Talvisel ajal on tähtis ka soojustus ja võimalus varjet 
kütta. Elukutselised fotograafid üürivad oma varjeid teistele pildistajatele välja. Hea 

loodusfoto pakub vaatajale emotsioone. Parem on pildistada umbes päiksetõusu ajal või siis 
hoopis päikeseloojangul, kui valgus on kuldne. Pildile lisavad meeleolu mitmesugused 
loodusnähtused: nii pilved, vihm, lumi, tuisk kui ka udu. Esmatähtis on aga see, et fotograafil 

oleks kindel nägemus, milline pilt välja tulema peaks. 
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