
Fo to gra fia przy rod ni cza – pa sja i po Êwi´ ce nie

Saturnina i Artur Homanowie

Wy wiad z Sa tur ni nà i Ar tu rem Ho ma na mi, zdo byw ca mi Grand Prix kon kur su „Wo lie ry” i ZPFP
„Na sze Pta ki” oraz ty tu ∏u „Fo to gra fa Ro ku 2007” nada wa ne go przez Zwià zek Pol skich Fo to gra fów Przy -
ro dy, au to ra mi wspa nia ∏e go zdj´ cia z ok∏ad ki „Wo lie ry” nr 7-8/2006. Paƒ stwo Ho manowie od s∏a nia -
jà przed czy tel ni ka mi „Wo lie ry” kil ka taj ni ków sztu ki fo to gra fo wa nia dzi kiej przy ro dy.
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Pierw sze, od ra zu na su wa jà ce si´ py ta nie: ja kie by -
∏y po czàt ki Wa sze go fo to gra ficz ne go hob by?

Wspól nie za cz´ li Êmy fo to gra fo waç na stu -
diach, ale ju˝ wcze Êniej ka˝ de z nas zaj mo wa ∏o si´ fo to gra fo -
wa niem przy ro dy. Pa mi´ tam, ˝e zdj´ cia ro bi ∏em ju˝ na po -
czàt ku pod sta wów ki, kie dy wy pro wa dzi li Êmy si´ z mia -
sta na wieÊ. Pierw szy mi obiek ta mi mo ich „∏o wów z apa ra -
tem” by ∏y bo cia ny i wró ble. ˚o na rów nie˝ fo to gra fo wa -

∏a ju˝ ja ko dziec ko. Ja jed nak za wsze fo to gra fo wa ∏em dzi -
kà przy ro d´, na to miast ona, na po czàt ku, te bar dziej oswo jo -
ne zwie rz´ ta: ko ty, psy itd. 

Jak wy bie ra cie te ma ty swo ich zdj´ç?
W za sa dzie in te re su jà nas wszyst kie te ma ty fo to gra ficz -

ne zwià za ne z przy ro dà, od ma kro fo to gra fii, przez pta ki, ssa -
ki do pej za ̋ u. Fo to gra fu je my rów nie˝ lu dzi, zw∏asz cza osa -

lipiec/sierpieƒ 2007





59 lipiec/sierpieƒ 2007

dzo nych w przy ro dzie, ma jà cych bli ski zwià zek z na tu rà, ˝y jà cych z da -
la od wspó∏ cze snej cy wi li za cji. Cz´ sto jeê dzi my po wsiach od da lo -
nych od ucz´sz cza nych szla ków, wy szu ku jàc po zo sta ∏o Êci wiej skie go ˝y -
cia.

Czy tel ni ków „Wo lie ry” za pew ne naj bar dziej in te re su -
jà zdj´ cia pta ków. Sza cu jàc po ilo Êci i ró˝ no rod no Êci pta -
sich zdj´ç w Wa szym do rob ku, to rów nie˝ je den z wa -
szych ulu bio nych te ma tów.

W na szej fo to gra fii przy rod ni czej pta ki zaj mu jà naj wa˝ niej sze miej -
sce. Wy ni ka to za pew ne z te go, ˝e sà efek tow ne, ko lo ro we, pe∏ ne 
dy na mi ki i pro wa dzà dzien ny tryb ˝y cia. Jest to o ty le wa˝ ne, ˝e np. wie -
le ga tun ków ssa ków, ze wzgl´ du na pre sj´ ludz kà, prze sta wi ∏o si´ z dzien -
ne go try bu ˝y cia na noc ny (dzik, je leƒ itd.). Sà one tym sa mym o wie -
le trud niej sze do fo to gra fo wa nia. Po za tym w Pol sce wy st´ pu -
je ok. 300 ga tun ków pta ków, wi´c za wsze jest jesz cze ja kiÊ na st´p ny ga -
tu nek do sfo to gra fo wa nia.

A o ja kiej po rze dnia i ro ku lu bi cie fo to gra fo waç?
Zdj´ cia sta ra my si´ wy ko ny waç ra no lub wie czo rem, kie dy s∏oƒ -

ce nie jest tak ostre jak w po ∏u dnie. Kon tra sty sà wte dy znacz nie mniej -
sze, a zdj´ cia przez to wy glà da jà du ̋ o cie ka wiej. Zresz tà ak tyw -
noÊç wszyst kich pta ków jest ra no i wie czo rem naj wi´k sza. Po ∏u -
dnie to czas sje sty w ich ˝y ciu.

Naj cie kaw sza po ra ro ku to oczy wi Êcie wio sna. Nie tyl ko dla te -
go, ˝e wie le pta ków wra ca do Pol ski, in ten syw nie Êpie wa, od by wa -
jà si´ to ki itd. Wio snà Êwie ̋ a zie leƒ sta no wi pi´k ne t∏o. La -
tem jest ona ju˝ ciem na, zsza rza ∏a. Po za tym po zi mie cià gnie wszyst -
kich przy rod ni ków w te ren. Tak ̋ e i nas.

Czy uwiecz nia jàc pta ki, sta ra cie si´ ro biç zdj´ cia do ku men -
tal ne (edu ka cyj ne), czy wo li cie uj´ cia dy na micz ne lub ar ty -
stycz ne?

Sta ra my si´ oczy wi Êcie fo to gra fo waç cie ka we za cho wa nia, ja kieÊ dy na -
micz ne ak cje, ale to nie ste ty rzad ko si´ uda je. Je Êli na wet zdo ∏a my za re -
je stro waç na ma try cy cie ka we uj´ cie, to cz´ sto jest ono nie ostre i là du -
je w przy s∏o wio wym ko szu.

Te Êwiet ne uj´ cia pta ków, na gra dza ne na wie lu kon kur -
sach, to wy nik tech ni ki i do Êwiad cze nia, czy jed nak przy s∏o -
wio we go szcz´ Êcia?

Do bre uj´ cie pta ków to wy nik kil ku ele men tów: wie dzy o da nym ga -
tun ku, cza su, w ja kim si´ znaj du je my w te re nie, tech ni ki i sprz´ tu fo to gra -
ficz ne go, ja kim dys po nu je my oraz oczy wi Êcie szcz´ Êcia. I trud no jest prze -
sà dziç, któ ry z nich jest naj wa˝ niej szy. Je ̋ e li za brak nie któ re -
goÊ z nich, to po zo sta ∏y mi ra czej go nie nad ro bi my. Je Êli nie zna my bio lo -
gii da ne go ga tun ku, to nie po mo ̋ e nam su per sprz´t fo to gra ficz -
ny itd. Ukoƒ czy ∏em Wy dzia∏ Le Êny w Po zna niu, ale bez wcze Êniej sze go za -
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in te re so wa nia or ni to lo già, czy ogól nie bio lo già, fo to -
gra fo wa nie przy ro dy by ∏o by znacz nie trud niej sze.

Czy li wie dza przy rod ni cza, wspar ta umie -
j´t no Êcià fo to gra fo wa nia, to pod sta wa suk -
ce su. A ja kie zna cze nie ma ja koÊç sprz´ -
tu. Czy po czàt ku jà cy, nie za mo˝ ny fo to -
graf, któ re go nie staç na pro fe sjo nal ne lu -
strzan ki i obiek ty wy, ma szan s´ ro biç do -
bre zdj´ cia?

Sà dwie szko ∏y na te mat za le˝ no Êci ja ko -
Êci zdj´ç od sprz´ tu. Jed ni twier dzà, ˝e to cz∏o -
wiek ro bi zdj´ cia i sprz´t ma nie wiel kie zna cze -
nie, in ni zno wu przy k∏a da jà do sprz´ tu ogrom nà wa -
g´. My Êl´, ˝e praw da le ̋ y gdzieÊ po Êrod ku. Fak tycz -
nie to cz∏o wiek ro bi zdj´ cia, ale tech ni ka znacz -
nie mu to u∏a twia. Mo˝ na cz´ sto ta kie sa mo zdj´ -
cie wy ko naç gor szym, taƒ szym sprz´ -
tem, ale np. trze ba po Êwi´ ciç na to wi´ cej cza su. Po -
za tym li czy si´ nie za wod noÊç sprz´ tu fo to gra ficz ne -
go. Fo to gra fo wa nie przy ro dy to cz´ sto zdj´ -
cia na mro zie lub w desz czu. Pro fe sjo nal -
ny sprz´t, w ta kich wa run kach, zro bi zdj´ cia i b´ -
dzie da lej spraw ny. Ama tor skim sprz´ tem rów -
nie˝ mo˝ na w ta kich wa run kach wy ko naç zdj´ -
cia, ale nie ste ty po tem mo ̋ e on wy là do waç w ser -
wi sie.

Czy zro bie nie do brych uj´ç pta -
ków jest mo˝ li we pod czas spa ce ru po par -
ku, czy jed nak trze ba wy braç si´ w te -
ren i od po wied nio do te go przy go to waç?

Fo to gra fo wa nie przy ro dy, a w szcze gól no Êci pta -
ków, to dzie siàt ki go dzin sp´ dzo nych w ukry ciu nie -
za le˝ nie od po ry ro ku. Ta kie ukry cie trze ba w te re -
nie od po wied nio za ma sko waç, nie tyl ko przed pta -
ka mi, ale rów nie˝ przed ludê mi. Cz´ sto zda rza -
jà si´ od wie dzi ny za in try go wa nych osób, któ re pod -
cho dzà do miej sca za siad ki, wi dzàc 
ja kieÊ „szkie∏ ko” wy sta jà ce z krza ka. Nie ste ty po tra -
fià prze p∏o szyç wte dy cie ka wy obiekt na szych ∏o -
wów. 

W ma ∏ym na mio ci ku, za ma sko wa nym od po wied -
nià ro Êlin no Êcià, prze by wa si´ cz´ sto bez wy cho dze -
nia z nie go przez 2 lub 3 do by. Wszyst -
ko po to, by nie za k∏ó caç oto cze nia swo jà obec no -
Êcià. 

Zda rza si´ te˝, ˝e, aby uchwy ciç cie ka wà sce -
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n´ z ˝y cia pta ków wod nych, mu si my tkwiç za nu rze -
ni po szy j´ w wo dzie przez kil ka go dzin. Tak w∏a -
Ênie fo to gra fo wa li Êmy bàcz ki, sie dzàc na krze se∏ -
ku ca∏ ko wi cie za nu rzo nym w wo dzie. Nad wo -
d´ wy sta wa∏ tyl ko apa rat fo to gra ficz ny, sto jà -
cy na sta ty wie i na sze g∏o wy, oczy wi Êcie 
za ma sko wa ne. Chcie li Êmy zmi ni ma li zo waç in ge ren -
cj´ w oto cze nie bàcz ków, dla te go za miast 
bu do waç ukry cie na pa lach, sie dzie li Êmy za nu rze -
ni w wo dzie. Zda rza si´ nam te˝ prze by waç w ukry -
ciu zi mà, przez kil ka dni, przy kil ku na sto stop nio -
wym mro zie. W ter mo sie her ba ta za ma rza wte -
dy ju˝ po pierw szej no cy, wi´c trze ba mieç ze so -
bà ku chen k´ tu ry stycz nà, ˝e by wy piç coÊ cie p∏e -
go. Kil ku dnio wy po byt w ukry ciu nie gwa ran tu -
je, nie ste ty, ˝e zro bi si´ do bre zdj´ cie. Cz´ sto na -
wet nie na ci Ênie si´ spu stu apa ra tu, bo zwie rza -
ki, na któ re si´ cze ka, po pro stu nie przy -
sz∏y. Tak wi´c na to, aby zro biç jed no do bre uj´ -
cie, po trze ba mnó stwa cza su. By wa jà dni, kie -
dy nie ro bi si´ ani jed ne go zdj´ cia.

Oj, to chy ba za j´ cie nie dla ka˝ de -
go – wià ̋ e si´ z nie wy go da mi i po Êwi´ ce -
niem!

A w ple ner wy ru sza cie ra zem? Wspól -
ne fo to gra fo wa nie ma wi´ cej wad, czy za -
let?

Jeê dzi my naj cz´ Êciej ra zem. Wspól nie my Êli -
my nad te ma tem zdj´ cio wym, wspól nie przy go to -
wu je my ukry cie, ale nie sie dzi my w nim ra zem. Wià -
˝e si´ to z tym, ˝e pta ki nie umie jà li czyç. Kie -
dy do ukry cia wcho dzà 2 oso by, jed na w nim zo sta -
je, a ta dru ga od cho dzi, wów czas pta ki my Êlà, ˝e nie -
bez pie czeƒ stwo mi n´ ∏o i nie ko ja rzà ukry cia z cz∏o -
wie kiem. W przy pad ku, gdy jed na oso -
ba idzie do kry jów ki i tam po zo sta je, pta ki sà czuj -
ne, bo ca ∏y czas wie dza, ˝e tam znaj du je si´ cz∏o -
wiek. Nie ma wte dy szans, by zro biç do bre zdj´ -
cia. Tak wi´c wspól ne fo to gra fo wa nie ma wie le za -
let, jed nak ma te˝ i wa dy: kie dy wra ca my do do -
mu, nie ste ty nie ma ugo to wa ne go obia du... 

A jak wy bie ra cie miej sca na „bez kr wa -
we ∏o wy”? Wy je˝ d˝a cie w po szu ki wa -
niu kon kret ne go ga tun ku, czy ra -
czej w miej sca bo ga te przy rod ni czo?

Przez d∏u gi czas fo to gra fo wa li Êmy g∏ów nie na Sta -
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wach Mi lic kich, któ re znaj du jà si´ kil ka dzie siàt ki lo me trów od na sze go do -
mu. Nie wszyst kie ga tun ki mo˝ na jed nak sfo to gra fo waç w jed nym miej -
scu, stàd na tu ral na po trze ba wy jaz dów w in ne cie ka we przy rod ni czo te -
re ny, ta kie jak: Ba gna Bie brzaƒ skie, Po mo rze, Ta try czy Biesz cza dy. Po -
za tym cià gnie cz∏o wie ka do in nych kra jo bra zów ni˝ te, któ -
re go na co dzieƒ ota cza jà (p∏a ska, pe∏ na pól Wiel ko pol ska). Do ka˝ de -
go te ma tu zdj´ cio we go sta ra my si´ prze go to waç. Trud no jest po wie -
dzieç so bie, dziÊ ro bi my zi mo rod ka, wsiàÊç w sa mo chód, je chaç nad ja -
kàÊ rzecz k´ i za czàç fo to gra fo waç. Naj pierw mu si my zna leêç da ny ga tu -
nek pta ka, co cz´ sto wy ma ga kil ku lub wi´ cej dni po szu ki waƒ, szcze gól -
nie przy rzad kich ga tun kach. Póê niej trze ba po znaç je go oby cza -
je: gdzie naj cz´ Êciej prze sia du je, po lu je itd. Do pie ro wte dy mo˝ na w od -
po wied nim miej scu roz sta wiç ukry cie, za ma sko waç je i cze kaç cier pli -
wie, z na dzie jà, ˝e uda si´ zro biç cie ka we uj´ cia. Cz´Êç zdj´ç po wsta -
je oczy wi Êcie z przy pad ku, np. ja dàc sa mo cho dem, wi dzi si´ coÊ cie ka we -
go, szyb ko sk∏a da si´ sprz´t i fo to gra fu je z okna sa mo cho -
du. Tak te˝ si´ zda rza, ale na sze naj cie kaw sze zdj´ cia po wsta ∏y w wy ni -
ku przy go to waƒ. 

Je ste Êcie cz∏on ka mi ja kiejÊ or ga ni za cji przy rod ni czej?
Na le ̋ y my do Zwiàz ku Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy oraz do Ogól no -

pol skie go To wa rzy stwa Ochro ny Pta ków.

Przez la ta upra wia nia sztu ki fo to gra fo wa nia otrzy ma li -
Êcie wie le na gród. Któ ra by ∏a pierw sza, a ja kà uwa ̋ a -
cie za naj cen niej szà?

Pierw szà na gro dà, ja kà otrzy ma li Êmy, by ∏o wy ró˝ nie nie w kon kur sie fo -
to gra ficz nym imie nia W∏o dzi mie rza Pu chal skie go or ga ni zo wa -
nym przez „¸o wiec Pol ski” w 1997 ro ku. ZaÊ naj cen niej -
sze dla nas sà: I miej sce w Ogól no pol skim Kon kur sie Fo to gra fii Przy rod ni -
czej „Fo to -Eko”, II miej sce w ka te go rii „Kra jo braz” oraz wy ró˝ nie nie w ka -
te go rii „Pta ki” w eu ro pej skim kon kur sie fo to gra ficz nym „Eu ro pa isher Na -
tur fo to graf des Jah res 2003” or ga ni zo wa nym przez GDT

w Niem czech, na gro da Hi gh li ght w ka te go rii „Ar ti sts on Wings” w Mi´ dzy -
na ro do wym Kon kur sie „Glan zlich ter 2006” w Niem czech i ostat nio otrzy -
ma ny ty tu∏ „Fo to gra fa Ro ku” Zwiàz ku Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy.

Gra tu lu j´ i ˝y cz´ wie lu dal szych suk ce sów. Dzi´ ku j´ za roz -
mo w´.

Roz ma wia ∏a: An na Kar czew ska
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