Niełatwy los fotografa przyrody,
czyli o zdjęciach, które są, ale miały być zupełnie inne
Wczoraj byłem po raz kolejny na rykowisku. Nie sam. Kiedy jeszcze przed wyjazdem krzątałem się
w domu, znienacka pojawiła się przede mną żona i z własnej woli (to niewiarygodne, ale przysięgam, że tak
było) postanowiła dołączyć do wyprawy, chociaż poprzedniego dnia nie było o tym mowy. Zgodziłem się.
Wszystko było już wielokrotnie przećwiczone i wyjazd był o optymalnej porze. Oczywiście na miejsce
dotarliśmy przed 5.00, czyli jeszcze w całkowitych ciemnościach. Ponieważ, droga którą mieliśmy iść,
prowadzi przez łąki i jest widoczna z daleka, samochód pozostał przy zabudowaniach wsi, za olsowym
zagajnikiem. Dalej trzeba było iść piechotą.
Zatem byliśmy we dwoje, co w takich warunkach jest dodatkowym wyzwaniem. Żona na ogół nie spaceruje
ze mną (ani tym bardziej sama) nocą po gliniastych, pełnych głębokich kałuż drogach, zatem brak jej treningu
i doświadczenia. W duchu podziwiałem jej determinację, żeby wreszcie na własne oczy zobaczyć to, o czym
w naszym domu tyle się ostatnio rozmawiało. Dodatkowo bez protestu zaakceptowała zasadę, że nie
rozmawiamy, a latarka jest całkowicie zakazana. Po deszczach i rozjechaniu gruntowej nawierzchni drogi
przez samochody, pokonanie kilkuset metrów, w całkowitej ciemności, to nie lada wyczyn. Szczególnie dla
kobiety, która z rzadka podejmuje takie wyzwania.
Tak dotarliśmy na środek łąk, na których w tym roku szczególnie licznie gromadziły się jelenie. Nic nie
było widać, ale za to ryczących jeleni nie brakowało. Z daleka i z bliska, z każdej strony, dochodziły ich
porykiwania. Zatrzymaliśmy się. Słuchaliśmy stojąc na poboczu drogi, ukryci w przydrożnych krzakach.
Codziennie jest inaczej i trzeba było poświęcić trochę czasu na rozpoznanie aktualnej sytuacji.
Z dobiegających odgłosów wynikało, że z prawej strony drogi jest jeden samiec o potężnym głosie.
Zajmuje stałą pozycję i tylko nieznacznie się przemieszcza. Możliwe, że to ten, którego widziałem wczoraj
z dwoma łaniami ledwie majaczącego w porannej mgle. Za nim z oddali dobiegały głosy innych samców, ale
odległość musiała być znaczna.
Po lewej było znacznie ciekawiej. Na granicy pobliskiego lasu wybrały sobie pozycję co najmniej trzy
dorodne samce i z całej siły, jaką miały w płucach, informowały łanie o swoim położeniu. Musiały tam być
liczne łanie, bo samce ryczały raz za razem.
Staliśmy, urzeczeni tym spektaklem. Co jakiś czas było słychać odgłosy uderzających o siebie poroży.
Gdzieś tam w ciemności rozgrywały się brutalne sceny walki o władzę na stadem łań. Chwilami wydawało się,
że ryczące samce są blisko i mogą nas potraktować jak intruzów. Trzeba było zatem wybrać lepsze miejsce,
niż skraj drogi i zapewnić sobie jakąś osłonę. Nie bez oporu, poprowadziłem żonę jeszcze kilkadziesiąt metrów
dalej w głąb łąki, gdzie rosła kępa starych drzew i to one miały nas zabezpieczyć przed agresją jeleni krążących
po łące. Z tego miejsca do centrum wydarzeń było już naprawdę blisko. Obserwowaliśmy wydarzenia na łące,
a czas płynął nieubłaganie. Zaczęło się rozwidniać, choć mgła i deszcz, który właśnie zaczął padać, opóźniały
nadejście dobrej widoczności. O robieniu zdjęć nie mogło być mowy. Żałowałem tylko, że nie mam
odpowiedniej jakości sprzętu do nagrywania odgłosów natury.
Stopniowo rozwidniło się na tyle, że jelenie zaczęły kryć się na brzegu lasu. Potem ich porykiwania zaczęły
się oddalać w głąb lasu. Świtało i już cała powierzchnia łąki wyłoniła się z mroku. Łąka opustoszała. Trzeba
było się zdecydować, co mamy dalej robić. Za rzeką, która stanowiła krawędź łąki równoległą do drogi, jeszcze
coś się działo. Ponieważ brzegi rzeki były porośnięte zaroślami i pasem drzew, zatem mogliśmy liczyć na to, że
dotrzemy tam nie płosząc zwierząt. Ruszyliśmy w kierunku rzeki. Dzieliło nas od niej około 400 metrów
(sprawdziłem to później na mapie). Żona niosła lornetkę i przyglądała się otoczeniu w poszukiwaniu zwierząt.
Kiedy pokonaliśmy jedną trzecią tego dystansu, żona zaalarmowała mnie: „tam jest dzik”, pokazując na ciemny
kształt na środku łąki. Rzeczywiście tam był dzik. Dorodny, samotny odyniec buchtował w poszukiwaniu
jedzenia. Nastąpiła w naszej ekipie mała konsternacja. Ja bym szedł dalej, ale nie byłem skłonny narażać żony.
Trudna decyzja. Staliśmy i czekaliśmy na wyjaśnienie sytuacji, a dokładniej, czekaliśmy, aż dzik nas zobaczy
i pójdzie sobie w inne miejsce szukać śniadania. Niestety, on nie chciał nas zobaczyć, a my nie mieliśmy dość
odwagi, żeby go płoszyć.
Powoli emocje opadły i ostrożnie zaczęliśmy omijać dzika półkolem, zbliżając się do rzeki. Upłynęło
jednak sporo cennego czasu i teraz to już naprawdę było po rykowisku. Dotarliśmy nad rzekę, a głosy jeleni
było słychać tylko z głębi otaczających łąki lasów. Do tego zaczął coraz intensywniej padać deszcz. Żona
wypatrzyła na łące po drugiej stronie rzeki stado dzików. Cóż było robić, postawiłem będący stale w gotowości
do akcji statyw, zamocowałem aparat i po znalezieniu odpowiedniego miejsca wykonałem dzikom serię zdjęć.
Właściwie to na łące pozostała tylko locha ze stadkiem młodych, a reszta dzików oddaliła się w kierunku
bagnistego lasu i nie zdążyłem ich sfotografować.

Deszcz padał coraz mocniej. Staliśmy pod drzewem i czekaliśmy na dogodny moment, żeby zakończyć
wyprawę i wrócić do domu. Żona cały czas miała lornetkę i przyglądała się otoczeniu, a ja sprawdzałem jak
wypadły zdjęcia dzików i wycierałem aparat z wody, bo trochę na niego napadało. Nagle żona mówi „tam
daleko, w tych kępach krzaków, jest jeleń”. Nie od razu wziąłem lornetkę. Rzeczywiście daleko, czyli tam,
skąd przyszliśmy, był. Krążył po łące wypatrując łań lub rywali. Oddałem lornetkę i dalej wpatrywałem się w
ustawienia aparatu, próbując rozwiązać nierozwiązywalny problem, jak bez dobrego światła robić dobre
zdjęcia. Żona obserwowała jelenia i mówiła co on robi. Szedł spokojnie, szedł, szedł i był coraz bliżej, wreszcie
zaczął iść coraz szybciej. Nagle alarm. On biegnie, biegnie w naszą stronę-szepnęła już mocno
podekscytowana.
Nie od razu to do mnie dotarło. Jeleń biegł w naszą stronę! Zacząłem ustawiać aparat w jego kierunku,
wysunąłem obiektyw na pełną długość ogniskowej, szybki rzut oka co zmienić w ustawieniach, szybko skrócić
ogniskową, bo obiekt jest za blisko, coraz bliżej i cały czas biegnie w naszym kierunku. Nie mogłem go złapać
w kadrze, ręce mi się chyba trzęsły. Scena jak marzenie, galopujący jeleń, a ja wciąż nie zrobiłem żadnego
zdjęcia. Jeszcze raz zmniejszyć ogniskową, kolejna próba kadrowania, a on wciąż jest za duży i nie mieści mi
się w kadrze.

Czuję, że ogromna szansa mija bezpowrotnie. Wreszcie zwolnił, a może nawet zatrzymał się, sam nie
wiem. Byłem cały czas zajęty aparatem, nie jestem w stanie opowiedzieć nawet teraz co dokładnie robił jeleń.
Zobaczyłem w wizjerze jaki jest piękny, dostojny i te jego sterczące ogromne rogi. Wreszcie udało się ustawić
kadr. Naciskam spust migawki i słyszę takie klap-klap jak klapie lustro lustrzanki. Przecież to ewidentnie czas
dłuższy niż to, na co liczyłem. Dociera do mnie, że przy takim świetle (deszcz i mgła) nie uda się zrobić

z bliska ostrego zdjęcia poruszającego się obiektu. Co za ogromne rozczarowanie. Dla zasady robię jeszcze
kolejne klatki i wiem, że wszystko na nic.
Później żona mi opowiedziała jak było. Jeleń dobiegł do nas i chciał przekroczyć rzekę, ale właśnie my
staliśmy na jego drodze. Zatrzymał się zaskoczony. Stał i stał, bo nie spodziewał się tu nikogo. |

I my też staliśmy przed linią drzew niczym nie osłonięci, znieruchomiali. Długo to trwało zanim zakończył
się jego proces decyzyjny. Wpadł w panikę. Po chwili wystartował odskakując gwałtownie w bok i z całych sił
pognał w lewo, wzdłuż rzeki, do najbliższego lasu. Tam ochłonął z wrażenia, pewnie jeszcze raz
przeanalizował sytuację i przekroczył rzekę już bez niespodzianek.
Kiedy w domu przyglądałem się zdjęciu, na którym stoi i wpatruje się w nas, to pomyślałem, że to
wyglądało jakby chciał powiedzieć: „Fajnie, że wpadliście, ale to jest zamknięta impreza tylko dla jeleni”.
Potem widziałem jak majestatyczne, bez pośpiechu, podąża środkiem łąki do bagnistego lasu, który był za
naszymi plecami, by tam znaleźć bezpieczne schronienie. Jeszcze raz próbowałem go sfotografować, ale
warunki nie pozwoliły na w pełni udane zdjęcie.

Dobrze, że tego dnia nie było słychać wystrzałów i zwierzęta czuły się u siebie bezpiecznie.
Tekst i zdjęcia M. Pytlak.

