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KOMMENTTEJA:

Saukot

Hyvä kuva eläimistä, jotka eivät ole helppoja kuvattavia.

Erittäin hyvin saatu saukot kuvaan.

Ehdoton suosikkini. Vaikea kuvattava ja tässä on onnistuttu erinomaisesti.

Sommittelultaan hyvä ja mainio tilanne.

Veikeä kohde, mutta jotain puuttuu. 

Tilhi

Rajauksella saatu kuvaan oleellinen ja hyvä tunnelma

Hyvä lintukuva. Talvi ja lumi plussaa.

 Kauniit värit. Tarkka kuva kauttaaltaan. Hyvä, perinteinen sommittelu.

Hieno värimaailma ja terävyysalue. Hieman kun olisi saanut tilhen ja vasemman reunan väliin enemmän tilaa niin tämä olisi ollut minulla kärkikolmikossa.

Spider

Kuvassa ovat elementit kohdallaan. Pääkohde on terävä alusta loppuun ,silti taustalla ei ole häiritseviä asioita vaan kuva on rauhallinen. Vaikka pääkohde on keskellä niin oikealla oleva oksa tasapainottaa kuvaa. 

Hieno kokonaisuus pyydyksestä.

Hämähäkit ovat kuvauksellisia. Kuvakulma vaihteeksi vatsapuolelta.

Täydellä aukolla olisivat taustan pallurat olleet pyöreät, muuten oikein hieno.

Hirvi

Ei ihan jokapäiväinen kohtaaminen . Hyvä tunnelma ja värit ! Hirvi selvästikin on jo epäluuloinen, joten onneksi kerkesit nappaamaan kuvan ennenkuin painui metsän uumeniin.

Epätodennäköinen tilanne, joka tulee harvoin kohdalle



Hirvi ei ole terävyysalueella.

Hienot värit ja oivallinen hetki. Hirven suussa ruohot hienot. Onko väriä jo vähän liikaa?

Ensisilmäyksellä mainio ja humoristinenkin näkemys hirvestä. Tarkemmin katsottuna jälkikäsittelyssä on tullut ikäviä haloja ja epäluonnollisia värejä. Muuten hyvä otos. 

Vaaleanpunaiset horsmat kuvan etualalla ja hirven suussa luovat kuvaan "tyttömäisen" ja hauskan tunnelman. Oikea neiti kesäheinä.

Maisema

Kaunis sommitelma. Etualan kivi valossa kontra sateenkaari irrottautuvat hyvin esiin luoden kuva rytmin.

Harmoninen maisemakuva. Leikkauspisteet kohdillaan, värit kauniit, etuala terävä. Kruununa sateenkaari. Hieno maisemakuva !

Hieno maisema hienoine yksityiskohtineen. Taulun ainekset.

Kuva-ala on käytetty hyvin, sekä etualalla että ihan taustaan asti on mielenkiintoinen.

Hyvä asettelu - rannan, kivien ja sateenkaaren linjat luovat harmonisen tunnelman. Kaunis valo kuljettaa hetkeen sateen jälkeen.

Sinisorsa

Tarkka kuva linnusta, joka räpyttelee siipiään; kuvassa on hyvä ajoitus

Mainio kapellimestari kuvattu kuoronsa edessä. Fortissimo! Tilanne saatu hyvin vangittua.

Liike saatu hyvin pysäytettyä. Luonnollinen.

Verkkosilmä

Tarkka makrokuvan suurennos

Nopeus on valttia näitten pörriäisten kanssa. Hyvä terävä kuva kukkakärpäsestä (?). Olet saanut vielä etualankin teräväksi ! Taustalla ei häiritseviä tekijöitä. Selkeä ja tarkka kuva !

Makrokuvausta parhaimmillaan, julman näköinen ötökkä!

 Hyvä värikäs lähikuva.

Metsähiiri

Hienosti havaittu sympaattisen oloinen metsähiiri. Kuvan sommittelu on onnistunut ja terävyysalue hyvin suurissa silmissä. Pienen syväterävyyden ansiosta tausta ja ympäristö ei häiritse.Mainio kuva !

Voi toista! Hyvin saatu arka eläin kuvattua.

 Hieno tunnelma, Tarkennus hienosti silmiin. Tumma tausta sopii hyvin.

Hellyyttävä katse metsähiiren silmissä koskettaa katsojaa.

Tervetuloa mukaan

 Kuvassa ei suuremmin vikaa, paitsi että vilunväreet menee selkäpiissä… 

Eläinten nahkojen kuviointi luo hienon pinnan kuvaan. Olisipa krokoja riittänyt täyttämään vielä nuo pari ”koloa” kuvan alareunassa. 

Tarkkailija

 Tarkka tarkkailija.

 Yksinkertainen, mutta hyvin oivaltava ja kohdettaan tarkasti kuvaava otos. 

Kilpailu

Mainiota menoa ja vesi roiskuu. 

Vauhtia ja tunnelmaa!

Horsmakiitäjä

Voimakkaasti pelkistävä värimaailma. Luontokappaleen ja teollisen esineen kohtaaminen esitetty ytimekkäästi. Ei mitään turhaa.

Perhonen huilaamassa renkaalla, siinä on kuvaajan täytynyt toimia nopsasti ettei tilanne mene ohi. Hyvin havaittu !

Tuon minäkin haluaisin kuvata! Hieno väritys.

Hyvä lajikuva.

Perhonkohtalo

Nämä tilanteet vaativat tarkkaa silmää luonnossa kulkijalta. Hyvin havaittu ja kuvaan on saatu kaikki olennainen !.

 Hyvät värit.

Päiväkävelyllä

 Moniulotteinen kuva

Tässä on hyvän kuvan ainekset. Rajausta miettisin.

Oravanpoikanen

Hieno otos nuoresta oravasta

Häntä kun vielä olisi mahtunut kokonaan kuvaan!

Piilopaikka



Söpö luminen pupu. Etualan risut häiritsee vaikka lisäävätkin piilopaikan efektiä.

Pupu luottaa hienoon piiloonsa. Kuvallisesti mukava sekamelska, joka sopii hyvin kuvan nimeen. 

Naakka syyspuuhissa

Hyvät värit.

Tässä kuvassa saatu hienosti näkyviin tumman linnun kaikki värisävyt.

Lepinkäinen

Hyvä valo siivilöityy siipien läpi. Harvinainen kohtaaminen. Tarkkuuta lisää.

Keskipainotteinen rajaus. Silmät epäterävät!

Upside down

Hyvä kuva oravasta

 Komeaturkkinen orava. Oksat kurren edessä häiritsee ja valon suunta.

Kiinnostaa

Utelias. Kesyä luontoa.

Kuviolasku

Mainio tilanne. Paikoin palanut puhki, mutta toisaalta se kertoo säästä.

Kaipaisi käsittelyä ja rajausta.

Sateensuojassa

Kuvaaja huomattu, mutta vielä ei lähtenyt pakoon.

YLEINEN KOMMENTTI:

Yleisesti ottaen hienoja kuvia ja vaikeaa laittaa paremmuusjärjestykseen; rajauksia kannattaa miettiä jo kuvaushetkellä

ja syvyysterävyyden säädöllä voi tarvittaessa erottaa kohteen taustasta. 

Kuvaushetki voi sattumalta olla tässä ja nyt eli kamera "aina" mukana. 

Mukavaa olla mukana tällaisessa yhteistyössä!


