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Fotoudstilling.
Stadtmuseum i Sles-
vig præsenterer de
præmierede fotos i
Europas største og
mest prestigefyldte
naturfoto-konkur-
rence, hvor biologer
går hvert foto nøje
efter.

SLESVIG. Det er en parasit,
som tjekken Oldrich Mikula
har fanget på det foto, der
skulle gå hen og blive kåret
som det bedste naturfoto i
Europa 2011.
Et foto af et af de mest aso-

ciale dyr, der findes. For gø-
gen gælder ingen anstændig-
hed. Naturens love er ikke
moralske.
Her gælder alle kneb. Den

smarteste og den stærkeste
overlever. Hensynsfuld adfærd
er noget, mennesket har fun-
det på - selv om homo sapiens
heller ikke selv praktiserer
denne adfærd.
På Oldrich Mikulas vinder-

foto har en gøg lige listet sit
æg ind i en rørsangers rede,
og da den står med rørsange-
rens æb i næbbet, skyder den
tjekkiske naturfotograf ægget
med en lille dybdeskarphed.
Bagved står gøgens øjne
uskarpe og danner en mod-
vægt til og et mønster med
ægget i forgrunden. Symme-
trien er næsten total.

Vandreudstilling
Billedet kan frem til den 3. ju-
ni ses på Stadtmuseum i Sles-

vig, hvor vandreudstillingen
»Europæischer Naturfotograf
des Jahres« gør holdt. Udstil-
lingen er tilrettelagt af Ge-
sellschaft Deutscher Naturfo-
tografen, der hvert år udskri-
ver konkurrencen. Både pro-

fessionelle og amatører kan
deltage.
- Det forbavsende er, at vi

som oftest slet ikke kan få øje
på nogen forskel, siger forret-
ningsfører Karen Korte fra sel-
skabet, der har hovedkontor i

Kiel.
Stadtmuseum i Slesvig læg-

ger dermed endnu en fotoud-
stilling til rækken af udstillin-
ger med fotos af høj interna-
tional kvalitet. Godt 70 fotos
blev præmieret. 14.000 fotos

blev indsendt til konkurren-
cen. Omkring 6000 fotos blev
valgt ud til finalen, hvor en
jury brugte tre dage - og
nætter - til at skære helt ind
til benet. Og nogle gange også
noget af benet med, fortæller

Karen Korte.
- Der er fotos af meget høj

kvalitet, som vi er nødt til at
vælge fra, fortæller hun.
Kravene er skrappe for, at et

foto kan leve op til betegnel-
sen »naturfoto«. Der må ikke

Årets bedste naturfotos

Vinderbilledet af Oldrich Mikula. En gøgemor har lige lagt sin æg i en rørsangers rede og stjæler nu rørsangerens æg.

Lavamønster på Island - af Werner van Steen, Belgien.

Sardiner sidder fast i fiskenettet - fotograferet Angel M. Fitor,
Spanien.

»Nøgenmandsorkidé« af Ana Retamero Olmos fra Spanien. 

Tyskeren Florian Schulz fangede tre moskusokser på stribe un-
der en snestorm i det nordvestlige Alaska.

Islands østkyst af Knut-Sverre Holm fra Norge.


