عکسهایی حیرتانگیز از حیاتوحش
پنج شنبه

انجمن عکاسان آلمان ،تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی از طبیعت در سال  2019را معرفی کرده است
که داستانهای جالبی پشت هر عکس وجود دارد
پرونده

انجمن عکاسان طبیعت آلمان ،هر سال خاصترین ،زیباترین و متفاوتترین
عکسهای گرفته شده از طبیعت را در یک جشنواره بینالمللی ارزیابی و
آثار برگزیده را مشخص میکند.حدود دوهفته قبل آنها در سال 2019
همچون سالهای گذشته ،تعدادی از این عکسها را به عنوان آثار برگزیده
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معرفی کرده و از صاحبان آن عکسها خواستهاند یادداشتی کوتاه درباره
ماجرای گرفتن آن عکسهای خاص و جــذاب بنویسند .پرونده امروز
زندگیسالم ،مروری بر چند عکس برگزیده این جشنواره و یادداشتهای
عکاسهایش درباره ماجرای شکار وآن لحظه ها برای ثبت شان است.

رنگینکمانیازغبار!
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به احتمال زیاد برای همه ما پیش آمده که بعد از بارش باران در
روزهای آفتابی به تماشای رنگینکمان بنشینیم اما تصور رنگینکمانی
که از غبار تشکیل شده برای بسیاری از ما باورنکردنی است« .گالیوم بیلی»
درباره ثبت اتفاقی این عکس میگوید« :یک صبح پاییزی در وسط یک
جنگل در نزدیکی دایره قطب شمال قدم میزدم .به منطقهای پر از باتالق
رسیدم .آفتاب از قبل طلوع کرده بود ،هوا بسیار سرد و سکوتی بیش از حد
در آنجا حاکم بود .وقتی به حاشیه جنگل رسیدم ،دیدم که انگار ابرهایی
از غبار ،از تپهها باال میرود .آنها شکل و رنگ خود را مدام تغییر
میدادند و الیههایشان بر اثر برخورد با پرتوهای نور خورشید
از یکدیگر جدا دیده می شد .این صحنه تماشایی و خیره
کننده پس از تنها  10دقیقه به پایان رسید و
آسمان صاف شد!»
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اگه برف از آسمون
بباره!...
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آیاواقعامطالعهدرنورکم
یکند؟ 4
چش مراضعیفم 
 100روح،ساکنان
قلعهایدردانمارک

استراحت پرنده در هوای برفی!

انعکاس ابرها روی آب دریاچه!
یکی از خاصترین عکسهای برگزیده در این جشنواره ،مربوط به
تصویری است که گیجکنندهتر از بقیه به نظر میرسد! شاید شما هم
بپرسید االن آسمان ،وسط جنگل دقیقا چه میکند؟ «فرد زاکک»
درباره این عکس و دردسرهای گرفتنش میگوید« :این عکس در
جنوب استونی گرفته شده و دریاچه تقریب ًا گرد جنگلی را نشان
می دهد که ابرهای آسمان را در خودش منعکس کرده است .من قب ً
ال
تصویری مشابه همین را در یک مسابقه عکاسی استونی دیده بودم و
خیلی دلم میخواست خودم از این دریاچه دیدن کنم .همراه پدرم
به آنجا رفتیم و موفق شدیم یک هواپیمای دو نفره را برای گرفتن این
تصویر ،اجاره کنیم .وقتی باالی دریاچه رسیدیم ،برای ثانیههایی
محو دریاچه شدم و کال یادم رفت برای گرفتن عکس به آن باال رفتهام!
االن هم که شما دوباره این تصویر را نگاه کنید ،همان حس و حال من
را تجربه خواهید کرد».

شاید شما هم بعد از دیدن این عکس ،محو دانههای برف روی
برگهایدرختشدهباشیدامازیباییاینعکس،بهپرندهایاست
که در نگاه اول ،توجهتان را جلب نمیکند! «کارلوس پرز ناوال»
دربارهثبتاینعکسمیگوید«:درنزدیکیپانامامشغولعکاسی
لباهوایبرفیوبارانیبودم.یکصبحمهآلودناگهان
دریکجنگ 
متوجه شدم پرنده ای روی شاخههای درخت در حال استراحت
است .من آن را از باالی سکوی بازدیدکنندگان در هتلمان کشف
کردم اما بعد از اینکه چند عکس در سطح چشم گرفتم ،فکر کردم
ممکناستازقسمتزیر،چشماندازبهتریداشتهباشم.بنابراین
یکطبقهپایینرفتمتاازپرندهدرکنارشاخوبرگهایزیبادرفضای
مهآلودعکسبگیرمکهدستاوردبسیاربهتریداشت».

حمله  101تمساح به الشه اسبآبی!
«ایگانیکو مدم» ،یکی از عکاسهای معروف ایتالیایی است که تصاویری خیره کننده از طبیعت
را ثبت کرده است .او درباره ماجرای این عکس میگوید« :الشه این اسب آبی که احتما ًال به یک
علتطبیعیمردهبود،مدتطوالنیدردریاچهنماندچراکهمنمشاهدهکردمبعدازگذشتتنها
سهروز،چیزیازبدنبزرگشرویآبباقینماند.اینعکسراازرودخانهلوانگوادرشرقزامبیا
گرفتم ،درست در لحظات ابتدایی که تمساحها به سمت الشه این اسبآبی حملهور شدند .در
ضمننتیجهتالشمنبرایشمارشتمساحهایموجوددراینتصویربهسرانجامنرسیدچونهر
ثانیهتغییرمیکردامابههرحالبیشاز 101تمساحدراینعکسدیدهمیشوند».

فالمینگوی جورابپوش!

«پوما» در حال شکار «گواناکو»!

«جاسپر داوســت» یک دام پزشک است که به صورت حرفهای
عکاسی نمیکند اما با ثبت این تصویر از او در مسابقه انجمن
عکاسان آلمانی تقدیر شده است .او در این باره میگوید«:این
جورابها را خودم به دلیل آسیبدیدگی شدیدی که برای پای
اینفالمینگواتفاقافتادهبود،دوختهام.هنگامیکهعفونتروی
پاهای او بدتر شد ،او را معالجه و برای سرعت بخشیدن به روند
بهبودی ،یک جفت جوراب مخصوص پاهای این پرنده درست
کردم.نکتهجالباینعکس،ثبتنگاهجالباوبهجورابهایش
درستلحظاتیبعدازپوشیدنآنهابرایاولینباراست».

«اینگو آرنــدت» که این عکس را ثبت کرده ،میگوید« :برای
گرفتن ایــن عکس بیش از هفت مــاه را در بیابان پاتاگونیا
گذراندم .بیابان پاتاگونیا از نظر گستردگی ،چهارمین بیابان
بزرگ جهان است .من تصمیم گرفته بودم تا چنین عکسی
را شکار کنم .با وجود سرعت شدید باد و هوای بسیار سرد،
ساعتها پشت صخر هها پنهان میشدم و بعضی روزهــا تا
 20کیلومتر پیادهروی میکردم .تالشهایم منجر به گرفتن
عکسهایی شد که قب ً
ال مستند نشده بودند و مهمترینشان هم
تصویر شکار گواناکو توسط پوما بود».

گربهای با چشمهایی شبیه شبح!
شاید شما هم بعد از دیدن این عکس ،احساس ترس کنید اما عکاس
با جرئت زیادی موفق به ثبت آن شده چون گربه ای که در تصویر
می بینید ،به هیچ وجه یک گربه معمولی نیست! «بالنسو منزدابل»
درباره این عکس میگوید« :اوایل امسال از پارک طبیعت «سیرا»
در اسپانیا دیدن میکردم و به دنبال خطرناکترین گونه گربههای
وحشی به نام «سیاه گوش پردینوس» در اروپا بودم که فقط در این
پارک ،پیدا میشود .یک شب  ،سیاه گوشی را درست کنار جاده
کشف کــردم .این حیوان به سختی به من توجه میکرد و حتی
چرا غهای جلوی خــودروی من هم توجهاش را جلب نمیکرد!
عکسهای زیادی گرفتم اما فقط در این عکس چشمان سیاه گوش
مانند شبح روشن دیده میشود.
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یک میمون پس از توفان!
«مارکو گایوتی» لحظاتی بعد از
وقوعتوفانیدراتیوپیبهطبیعت
رفته و این عکس را شکار کرده
اســت .او در ایــن بــاره میگوید:
«گالداها تنها گونه میمونهای
جهانهستندکهازعلفهاتغذیه
میکنند .آنهــا بومی کوههای
اتیوپی هستند .نکته جالب این
تصویرکهمشابهآنبهثبتنرسیده
بود ،نشان دادن استراتژی و شیوه تغذیه آنهاست .گالداها دستههایی از چمن را از ریشه بیرون
میکشند،ساقههارامرتبکنارهمقرارمیدهندوسپسآنهارامیخورند».

دنیای قورباغهها در زیر آب!
نبرد مورچهها برای ازدواج!

منبع :گاردین

تیتان ،بزرگترین نژاد مورچههای شناخته شده در دنیاست که
جزو بزرگترین حشرات جهان هم محسوب میشود« .اسوتالنا
ایــوانــکــو» دربــــاره ایــن عکس
جالب که در روسیه ثبت کرده،
مـیگــویــد« :بعد از یــک سری
مطالعات دربــاره این موجود،
میدانستم رفتار آنهــا برای
چند هفته در ماه ژوئن ،بسیار
جــالــب و شــگــفــتآور اســت.
این مــاه ،زمانی است که نرها

مجبورند برای به دست آوردن زنان یا به عبارت دیگر ،ازدواج با
مورچههایمادهباهمجنسهایخودبجنگند!ایناتفاقفقطدر
جنگلهای بلوط قدیمی اتفاق
میافتد و من این عکس را در
منطقه ورونهژ روسیه گرفتهام.
آنجا دیدم که دهها حشره با هم
رقابت و انگار مادهها با تماشای
این نبردها ،مراحل دادرسی را
دنبال میکنند و سپس انتخاب
خود را انجام میدهند!»

تماشایدنیایزیرآب،همیشهبرایانسانهاجذابیتهایخاصخودشراداشتهاست«.مانوئل
پالیکنر»دربارهثبتاینتصویرمتفاوتمیگوید«:سالهاستکهدرفصلتخمریزیقورباغهها
برای عکاسی به سواحل میروم اما اینبار به دنبال عکاسی از زیر آبها بودم .انتظار میرود که
اولین شبهای یخ بندان بدون بارش باران ،قورباغهها شروع به تخمریزی کنند .در دریاچه
«تیرول جنوبی» در ایتالیا جاهایی وجود دارد که این حیوانات به صورت گسترده جمع میشوند
ودرآنجامیتوانستماینمنظره
رامشاهدهکنم.متأسفانه،تعداد
آنها در برخی از این زیستگاهها
بــه ش ــدت رو بــه کــاهــش اســت
بنابراین امیدوارم این عکس به
افزایش اشتیاق مردم به حمایت
از این حیوانات و توجه بیشتر به
طبیعتکمککند».

