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Daisy Gilardini fangede disse to isbjørne i Wapusk National Park i Manitoba i Canada.

Metallisk tang i New Zeland - af David Allemand fra Frankrig.

Ildbørste-orm fo-
tograferet med
blitz under van-
det af David Bar-
rio fra Spanien.

Lysdesign i
modlys - af

Luca Fantoni
og Danilo
Porta fra
Italien.

Kongepingviner
(Aptenodytes
patagonicus) i
det sydlige Ge-
orgien fotogra-
feret af Ole Jør-
gen Liodden fra
Norge.

En krebselarve fotograferet under vandet af Sonvin Zankl fra
Tyskland.

optræde tamme dyr eller hus-
dyr på billederne. Der må ikke
være afbildet planter, der er
dyrket eller holdt nede af
mennesker. Og rå-billederne
skal sammenlignes med de fo-
tos, der indleveres til konkur-
rencen. Det vil sige et RAW-
foto ved siden af det foto,
som har været igennem en
form for billedbehandling di-
gitalt. Det er et krav, at så me-
get som muligt af fotografiets
effekt og æstetik skal være
opnået ved eksponeringen.

Samtidig skal alle fotos un-
dersøges nøje af biologer: Er
planter og dyr i deres rette
element, eller er fotografiet
blot optaget i en dyrepark?
Der er fotografer, der har for-
søgt at snyde sig uden om dis-
se kriterier, og det afstedkom-
mer ikke blide følelser blandt
juryens medlemmer.
- Sidste år var der en hel

kategori, der skulle igennem
en ny bedømmelse, da det vi-
ste sig, at der var konkurren-
cedeltagere, der havde begået

urent trav. Det var noget, der
kunne sætte følelserne i kog,
efter at juryen havde brugt
mange arbejdstimer på kate-
gorien, siger Karen Korte.
Der er ikke blot fantastiske

fotos, der viser naturen i al
dens skønhed. Der er også fo-
tos, der kan fungere som gra-
fiske kunstværker. Fotos, der
fortæller en historie. Og kriti-
ske fotos med budskaber.
Martin Wielicki fra Polen er

sluppet gennem juryens cen-
sur med et billede af en goril-

la, der har mistet hænderne i
en fælde, som vildtjægere har
lagt ud. Og den spanske foto-
graf Angel M. Fitor dokumen-
terer med et undervandsfoto i
sort-hvid, hvordan sardiner
bliver fanget i fiskeres slæbe-
net.

Naturmennesker
Næsten alle fotografer er li-
denskabelige naturmennesker
og ikke blot fotografer. De
kender dyrenes vaner og ad-
færd og færdes dage og uger i

naturen. Oldřich Mikula me-
ner således, at han aldrig ville
have kunnet tage billedet af
gøgen, hvis ikke han havde
fulgte den i dage og uger
uden for sit hus i Tjekkiet.
I forbindelse med udstillin-

gen er på Tecklenborg Verlag
udkommet en bog med bille-
derne.
Bogen indeholder også fo-

tos, der i 2011 blev udmærket
med Fritz Pölking-prisen op-
kaldt efter den berømte tyske
naturfotograf, der døde i

2007. Hans bileder har også
tidligere været vist på Stadt-
museum i Slesvig.

Stadtmuseum Schleswig:
Europäischer Naturfotograf
des Jahres 2011. Udstillin-
gen kan ses til den 3. juni.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de


