
des Kopfes und Halses, besonders aber an der unteren Partié des Kinnes 
und an beiden Seiten der Kehle noch einige röstliche, weiter untén einige 
schwarze, abgenützte Federn des Prachtkleides. Brust lichter braun, 
grauweiss gesáumt. A m Bürzel zum Teil noch schwarzlichbraunc Federn 
ohne grünen Glanz. Ober- und Unterschwanzdecken braun, letztere lichter 
und die grösseren unter den Steuerfedern weiss, einige wenigstens teilweisc 
licht graubraun gesprenkelt. Derartig gesprenkelte Federn des Pracht
kleides auch noch am Rücken und in der Náhe des Schulterfleckes. Weitere 
alte Federn noch zwischen den Schulter- und Tragfedern. Schnabel rot. 
Das Schlichtkleid des Erpcls von Netta rujina ist alsó in seinem Klein-
gefieder eine Rückkehr zum Jugendkleide des Mánnchens und kann in 
diesem Sinne stammesgeschichtlich als dem ursprünglichen Kleide wenig
stens ahnlich betrachtet werden. Einanderer Erpel, aus den altén Bestán-
den des Museums, zeigt den Ubergang vom Schlichtkleid ins Prachtkleid. 
Kopf und oberer Teil des Halses im Prachtgefieder, Wangen mit einigen. 
K i n n mit zahlreicheren grauen Federn des Schlichtkleides. Unterseite vom 
Hals bis Unterschwanzdecken mit vielen neuen schwarzen Federn besát, 
auch am Rücken und zwischen den Oberschwanzdecken neue Federn. 
Bürzel noch mit Federn des Schlichtkleides, aber Körpcrseiten bereits 
grösstenteils weiss. Auch bei der Kolbenente werden daher K i n n und 
Bürzel spát vermausert. 

A MADÁRFÉNYKÉPEZÉS KORSZERŰ ESZKÖZEIRŐL. 
írta : D R . H O M O K I N A G Y I S T V Á N . 

2 táblával és 2 szövegképpel. 

1909-ben jelent meg R . V O I G T L A N D E R kiadásában M E E R W A R T H — • 
S O F F E L : ,,Lebensbilder aus der Tierwel t" sorozata. A hatkötetes, 
óriási mű sokezer. természetben felvett madárképet közöl. Óriási, 
lemezes gépekkel, 7—15 Sch°. érzékenységű anyagokra dolgoztak és 
kiegyenlítés nélkül hívtak abban az időben. A képeken túlnyomórészt 
csak erőteljes, fekete és részlettelen fehér tónusok vo l t ak : átmenetek 
nélkül. Mégis: korának olyan eredménye, amiben a technika haladása 
a hozzáértő szemében hű tükröt kapott. 

H a az elsárgult kötetek mellé tesszük a legutóbb megjelent 
S T Ü L C K E N - f é l e szürkegém könyvet, az elmúlt évtizedek bámulatos 
fototechnikai eredményei szembeszökőek. 

N e m érdektelen hát, ha röviden sorravesszük, mik azok az eszkö
zök, melyekkel, mint legkorszerűbb segítséggel megajándékozza 
a jelenkor a madárfényképezőket. 

Szándékosan: eszközökről és nem módszerekről beszélek, mert 
a módszer évtizedek alatt sem igen változott. Minden módszer egy 
célt követ: lehető közelre belopni géppel a madarat, illetve azt a mű
szerhez csalni. Függ ez a madárfajtól, a területtől és legfőképen 
a kutató-fényképező találékonyságától, egyéniségétől. Csalmadarak, 



baglyok, sátrak stb. alkalmazása sokkal régibb, mint maga a madár-
fényképezés, csakhogy azelőtt kizárólag a madárfogók alkalmazták. 

Ellenben a fényképészeti eszközök a közelmúltban olyan változá
sokat hoztak, amik hihetetlen mértékben megkönnyítik munkánkat, 
eredményesebbé, a felvett anyag minőségét pedig soha nem álmodott 
színvonalra emelik. 

A madárfényképezés eszközei között legforradalmibb maga 
a kisfilmes-rendszer (24 x 36 mm. képnagyság). A fényképezés más 
területén (portré, tájkép, zsáner stb.) nem annyira v i t a nélküli 
a rendszer eredményessége, a madárfényképezésben azonban lebírha-
tatlan előnyeivel egyszerűen elsöpri a nagyobb méret egész rendszerét. 

Talán meghökkentő ez az állítás, de állanak a tények: a madarat 
meg ke l l közelíteni valamilyen módszerrel. Bármilyen legyen is 
e módszer (lessátor, távkioldó), egy bizonyos távolságon túl nem 
mehetünk közelebb (a szabadban) a madárhoz sem magunk, sem 
a gépünk. A távkioldós, elrejtett gépet még eldughatjuk 75 cm-re 
a nem vad, fészkén ülő bíbic közelében, de közelebb már nem, mert 
nincs az a házityúk, amely ezt eltűrné. 

Tudjuk, minél közelebb megyünk a felveendő madárhoz, képe 
annál nagyobb lesz a negatív anyagon. Közeledünk, nő a kép — egy 
bizonyos mértékig. E z a mérték pedig nem a negatív formátum 
betöltését jelenti, hanem csak azt: a madárhoz fizikailag, gyakorlatilag 
nem lehet már közelebb menni a géppel. 

H a ezen a közelítési ponton megállunk, látjuk: a madár a fészek 
mellett már nem tűr nagyobbmérvű közelítést, hiszen még egy 75 m m 
gyútávú objektív esetén is fél méteren belül járunk a testéhez (és ez 
ugyanígy áll, más arányokban hosszú gyútáv esetén is), viszont 
a negatív anyagon leképződött madárkép a 6 x 9 , vagy 9 x 1 2 
cm-es méretű kocka legközepén szerénykedik — aránylag törpe nagy
ságban. A z i lyen — legközelebbről felvett — madárkép kényelmesen 
belefér a 24 x 36 mm-es kisf i lm negatív formába. Hiába van tehát 
akár 30 x 40 cm-es, óriási méretű gépünk, nem tudunk nagyobb madár-
képet kapni a már mondott f iz ika i közelíthetetlenség miatt, ugyan
ekkor a Leica méretben ez még szépen és arányosan elfér. (A fény
képezés más területén, p l . a portréfotografálásánál a nagyobb méretű 
géppel igen előnyösen: nagyobb fejet (tárgyat) kapunk, mert a közelí
tésnek nincs akadálya.) Magam p l . mint a távkioldós módszer kedve
lője, az elképzelhető legközelebbre tudom montírozni gépemet a vad
madarakhoz, így p l . legutóbb a balkáni fakopáncstól 60 cm-re 
szereltem fel a gépeket. Mégis, egyetlen esetem nem volt a sok száz 
közül, amikor azért nem kaphat tam nagyobb madárképet, mert csak 
kisfilmes és nem nagyobb méret állott rendelkezésemre. 

Kiviláglik tehát az eredmény: a nagyobb formátum és a kisfilmes 
negatív méreten belül leképződött ugyanakkora nagyságú madár
képet kel l továbbnagyítanunk. 

Ebből származnak a döntő meggondolások. 



Egyesegyedül a kisfilmes rendszer teszi lehetővé a korszerű 
objektívek használatát. A madárfényképezés pedig, melynek főcélja 
minden részletében átrajzolt, a végső határig nagyítható technikai 
képet produkálni: ezzel áll, vagy bukik. Meerwarthék nem tudtak 
néhány centiméternél nagyobb madáralakot közzéadni, ma pedig 
a 21 cm testhosszú fakopáncs életnagyságban függhet a nemzetközi 
tárlatok falain. 

A z objektívek korrekciójában és rendszerében a régebb. Tessár-
típusú lencserendszerek óta lényeges változás állott be, amennyiben 
az objektíveket kisméretre (24 x 36 m m és még lenntebb) is tudják 
korrigálni. 

Gyakorlat i lag ez azt jelenti: ha régi. 9 X 12-es géppel, benne 
135 m m Tessárral, valamint kisfilmes géppel, ugyancsak 135 mm-es, 
de 24 x 36 m m képsz.ögre (pongyolán: képnagyságra) korrigált 
Tessárral (Hektorral , Sonárral) készítünk ugyanakkorára leképzett 
madárképet: a kisfilmes gép madara aránytalanul (ötször és tízszer, 
a korszerű objektív korrekció foka szerint) élesebb, jobban nagyít
ható, részletdúsabb lesz. mint a lemezes gépé, ugyanazon előhívást 
feltételezve. E z a tény jelenti a madárfényképezés technikai forduló
pontját. 

Hogy ez nem minden fényképezőtársunk előtt nyilvánvaló, annak 
oka: anyagi. A ..kisfilmes Testár" ára sokszorosa, aránytalan sokszo
rosa a ,,régi Tessár"-énak. Ezért aztán egyszerűen a régi objektívet 
beleszereltetik a kisfilmes gépbe. A z objektív azonban ezzel nem 
cserélt lényeget és nem képes korszerű eredményt adni a legjobb 
kisgépben sem. A kisfilmes gép tulajdonképen kisfilmes objektívet 
jelent. H a kisfilmes objektívet szerelnénk régi nagy gépbe, úgy az 
— bár szűk méretre — korszerű rajzot adna. Láttam már régi, 40—50 
centiméteres objektívet kisfilmes gépben, sőt magam is kísérleteztem 
ilyenekkel . Tulajdonosuk büszkén mutogatott néhány — valóban 
kifogástalannak látszó — madárképet. Ennek oka azonban egészen 
más: az ideális fényviszonyok, a téma sajátsága, jól tagolt háttér, 
pormentes lég és számos, kedvező körülmény r i tka összejátszása. 
H a ugyanezen körülmények között kisfilmre javított objektívvel 
készültek volna ugyanezen képek, a korrekció foka szerint x, vagy 
x x fokkal ,,még jobb" képet kapott volna. Matemat ika ez, ami senki 
kedvéért sem enged jogaiból. Elég egyetlen tekintet a korrekciós 
ábrákra (amiket legkevesebb fényképező társunk ismer) és látni: 
ennél az objektívnél ennyit és ennyit hajlik el az i lyen vagy olyan 
opt ikai hiba görbéje, ennyi a konturélesség foka. amott ennek rovására 
ezt javították, emitt az összejavítottság rovására a fényerőt emelték... 
Nem kel l a terepen ..tűz és víz próbákat" tenni, elég a pillantás az 
ábrákra és egész pontosan megmondható, mire képes idealiter ez 
vagy az az objektív. 

Kevéssé tájékozottak a kisfilmes objektívek e valódi előnyeivel 
szemben inkább annak ,,nagy mélység-élesség"-rajzolási képességét 
emlegetik. E g y i k , egészen közeli, óriási bakcsófejet ábrázoló képemet 



nem egyszer illették ilyenféle megjegyzésekkel: ..Még jobb lett volna, 
ha a nagy fej hátsó részei is élesebbek: ha rövidebb objektívvel 
készült volna . . . " Pedig pontosan i lyen maradna a kép. ha nem 21. 
hanem 3 centiméteres gyútávval készült is volna! 



A madárfényképezés területén — sajnos — elvész a kisfilmes 
objektívek látszólagos nagy mélységélessége. Mert elhanyagolt, de 
ősrégi alapszabály a fotofizika törvényei között, hogy azonos tárgy
ábrázolási nagyság mellett a mélységélesség is azonos. 

A madárfényképész ugyanis mindig arra törekszik: jól nagyítható 
(vetíthető) madárképet kapjon az érzékeny rétegre. Akár 20, akár 
3 centiméteres objektívvel fényképezzük p l . a guvatot, a madár
képnek el kel l érnie a f i lmkocka oldalhosszának bizonyos részét 
(a jól nagyíthatóság miatt). 

H a pedig a különböző objektívekkel egyaránt, p l . 2 centiméteres 
negatív bíbickép az elérendő, úgy azt (bár különböző távolságokról 
és ebben rejlik a hosszabb gyútávnak előnye) pontosan ugyanakkora 
mélységélességgel rajzolja az 50 centiméteres távlencse, mint a 2.8 
cm.-es Wei twinkel objektív! Azonos képnagyság (különböző távol
ságról bár) = azonos mélység élesség! Csak az ujabb gyári rek
lám-leírások igyekeznek feledtetni a régi szabályt, ami azonban 
témakörünkben fokozottan érvényes. 

De még a kisfilmes objektívek között is válogatnunk kel l a madár
fényképezés különös szempontjai szerint. Egyre nagyobb a divatja 
az óriási fényerejű (0,75— 1 : 2,8) objektíveknek. Ezeknél mindent 
(nagyíthatóság, egyenletes fényerő, reflexmentesség) alárendeltek 
a nagy fényerőnek. Óvakodjunk ezektől, céljainkra kevéssé használ
hatók. A 2,8 fényerejű objektív p l . adott körülmények között 1/75 
mp expozíciót kíván, míg a 3,5 fényerejűvel 1/50 mp-t kel l megvilá
gítani. Gyakorlat i lag tehát alig van különbség, míg rajzban sokszoro
san gyengébb a 2,8 és fény rekeszeléssel sem éri el az eredetileg kisebb 
fényerejűnek kvalitását. (Ez is meglehetősen elhanyagolt szempont!) 

Céljaink elérésére a 13.5 cm-es. 4—4,5 fényerejű kisfilmes 
objektív teszi a legsokoldalúbb szolgálatokat. Élessége maximális, 
használhatjuk nagyobb madárra lesből, de távkioldóval is. 

A 20—35 cm-es objektív páratlan eredményeket ad az új típusú 
Zeiss Ikon mellállvánnyal. Lessátor és távkioldó nélkül aprómadarak
ról (mezei veréb, sárga billegető, tövisszúró gébics stb.) készítettem 
így fényképeket, ahol a madár képe csaknem egyharmada a negatív 
hosszabb oldalának. Némi ügyességgel meglepő eredményeket érhe
tünk el e felszerelés roppant mozgékonysága révén. 

E z a két objektív csaknem minden feladatra alkalmas, a többi 
rátermettségünktől függ. 

Hangsúlyozni kel l azonban, hogy ezek az objektívek nem lehet
nek ,,teleobjektívek". A laikus előtt minden hosszabb gyútávú 
lencserendszer: teleobjektív, holott e rendszer sajátsága a gyútávjá-
nál lényegesen rövidebb kihúzat. De azt még kevesebben tudják (a 
gyárak feleslegesnek tartják hangsúlyozását), hogy a legkorszerűbb, 
kisfilmre korrigált, 700—1500 pengős, 20—40 centiméteres valódi 
„tele" objektívek is messze elmaradnak élesség, nagyíthatóság tekin
tetében a normál konstrukciójú rendszerektől. A gyárak óvatosan 
„portréra és tájképre" alkalmas „selymes lágyságukat" emlegetik, 



ha ugyan emlegetik. Valóságban: felületesen korrigált, hosszú lég
terű objektívek. 

Még ezek közt is legveszedelmesebbek a ragyogóan krómozott, 
hosszú, 30—40 centiméteres, aránylag olcsó telek. H a va lak i látná 
egy i lyen 500 pengős objektívnek korrekciós rajzát, aligha adna érte 
— 50 pengőt is. 

Nincs azonban szó arról, mintha a fenti objektívekkel leshely. 
távkioldó nélkül csak úgy nagy távolságból madarakat fényképez
hetnénk. Erről a ,,legtelóbb" objektívnél sem lehet szó. Hiszen, ha 
a fakopáncsról a 75 mm-es objektív mondjuk 60 centiméterről ad 
jól nagyítható képet, akkor a 400 mm-essel kb . 3 méterről. E r ez 
va lami sokat a természetben? A k a d madár, amely 60 centire nem. 
de 3 méterre könnyen bevár? Al igha! 

A legutóbbi időkben azonban a berlinkörnyéki Astro-gyár 
forradalmi újítással lepte meg a tudományos világot. 

Kihozot t egy lencserendszert, az Astro-Fernbildlinse-ket. ame
lyek kisfilmre korrigáltságuk mellett eddig elképzelhetetlen (astrono-
miai) élességet adnak, fényerejük: 1 : 5, gyútávuk eddig 80—100—120 
centiméter. (Kizárólag kisfilmre és ennél kisebb formátumra használ
hatók!) 

A technika e csodáival a fenti fakopáncsot 7 — 8 — 9 méteres 
fákról lehet fényképezni, a túzokot pedig golyóspuska távolságról. 
Erről eddig álmodni sem mert a künnti zoológiai fényképezés. A csoda 
objektív hátránya nem tekintélyes súlya (bámulatosan mozgékony 
állványokon bárhol felüthetjük őket), hanem a 7—10.000 pengős, 
aránylag is nagy ára. (Ez is mutatja, mit jelent a korrekció a számító 
mérnököknek és gyáraknak! E g y korszerű valódi 40 centis tele 1 : 4,5 
fényerővel ma kb . 4—500 P . E g y ugyanilyen gyútávú, de fényszegé-
nyebb Astro távobjektív ára: 2000 P . A különbözet mégse a márkára 
megy!) A magas ár ellenére ez a rendszer új, soha nem járt utakat 
nyi t a madárfényképezés területén! 

Ehhez járul a legújabb gyári eljárás, mely bizonyos oxidációs 
termékekkel vonja be az üvegek felületét, amivel megnő a fényerő 
(de nem a rajz rovására) és csökken a belső tükröződés. Ezek a trans-
parens objektívek. Gyakor la t i lag fátyolmentes, lüktetőén tündöklő, 
hihetetlenül plasztikus képeket eredményez. 

A z objektívek mellett a kisfilmes rendszer új technikai vívmányo
kat is kitermelt . 

A távmérő céljainkra alig jöhet számba. Tudjuk, a madárfényké
pezés, ha paradoxonnak tetszik is — közelfényképezés (50—130 cm-ig, 
ha ornitológiailag is értékes képeket akarunk produkálni). Hosszabb, 
p l . 135 mm-es gyútávú objektívhez kapcsolva, közelre már nem pontos 
a legjobb, élvonalbeli távmérő sem, ezt a vezető gyárak is elismerik. Jó
magam dolgoztam újtípusú távmérős Leicával, gyakorlatból megerő
síthetem e tényt. Távolabb, fészkén nyugodtan ülő mezei vagy vízima
dárra jó , de átlagon felüli eredményeket nem várhatunk tőle, már csak 



azért sem, mert vele nem szemlélhető a mélység-élesség, tehát a háttér 
mérlegelése sohasem lehet céltudatos. Ezze l pedig a művészi madárkép 
alapfeltétele alól húztuk k i a gyékényt. 

A madárfényképezés hivatott gépe az egylencsés tükörreflexes 
kisfilmes gép. (Az újtípusú. de kisfilmes méretnél nagyobb tükrös 
gépek a. fent mondottakból folyólag merőben a kisfilmes rendszer 
előnyei nélkül vannak, terhelve a régi sajátságok minden hátrányával.) 
I lyen gép p l . az Ihagee-gyár K i n e Exaktája és a Prakt i f lex. (A két
lencsés, ú. n . Pvollei-típusok nem igen jöhetnek számba e téren.) 
Lényegileg mindkettő azonos: felcsapódó tükör vetíti mattüvegre, 
nagyító lupára a képet. Előnyük: az objektívek gyors cserélhetősége 
és a távmérőtől való függetlensége. Közelfényképezés (pár centiméterre) 
korszerű nívójú eredményeire kizárólag ez a rendszer alkalmas. 
Igazi jelentőségük abban van, hogy tizedmilliméter pontossággal 
láthatjuk az éles-életlen határt, szóval a mélységélességet. 

H a pedig Dapei-mérőrácsot is alkalmazunk, mely bármely tükör
reflexes gépbe szerelhető, úgy az élességet mattüvegen, szabad 
szemmel 0.004 milliméter (!) pontossággal állíthatjuk, ami szinte 
elképzelhetetlen teljesítmény. Természetesen e csodás műszer nyúj
tot ta lehetőségeket csakis a nagyteljesítményű kisfilmes lencserend
szerek tudják hasznosítani. 

Magam felvételeim 9.0%-át K i n e Exaktával készítettem. Kezdtem 
a kisfilmes madárfényképezést akkor, mikor társaim még többnyire 
6 X 0 és 4 X 4-es gépekkel fényképezve, erősen kritizálták a kis
filmes rendszert (1938). 

Azóta mindenki — legalább is a jelentékenyebb fényképezők -
áttértek a kisfi lmre, ami a dolgok természetszerű folyománya. így 
tökéletesen ismerem a gépek csínját-bínját., annál is inkább, mert 
Hollei-gépekkel és Praktiflexszel is dolgoztam. 

E gépek nagy hátránya, hogy kívánnivalót hagy a felvételi 
gyorsasággal szemben. 

A műit nyáron közeli (1 m 50 cm) lesből nádirigókat fényképeztem 
heteken át. A sátornyílásból kidugtam a rögzített fényellenző csövet 
és az objektív végét. Ezze l a módszerrel a rekeszskála egyszerűen 
belülről vált olvashatóvá, egy további, szellemes kis javítás segítségé
vel pedig az állítása is belülről volt lehetséges. 

Jött a nádirigó. N e m tudhat tam előre, a négy szál közül melyik 
nádra fog repülni. Tehát minden felvételnél újra kellett állítani az 
élességet. Igen, de ezt precízen csak akkor tehettem, ha a keresőre 
ráhajtottam a második nagyító lupát. (Első rosszpont az élesség 
rovására.) A nagyító lupán (mely kb. 1% X lineáris nagyítást ad) 
azonban csak kis részlet, maga a madár figyelhető, képszerkesztési, 
művészi szempontok érvényesítését tehát gátolja. 

Élesreállítás után a rekeszt kellett a kívánt nagyságúra állítani. 
(Második rosszpont.) H a közben centiméterekkel odábbugrott a madár, 
úgy p l . 11. nyílásról vissza kellett állítani a rekeszt teljes nyílásra 
(mert sötétben nehéz az élesre állítás), a nagyítót lecsapni, újra élesre 



állítani, ismét rekeszelni — mindez nem szolgált a gyors munka és az 
eredmény javára. 

Nem is szólva arról, ha 3 emelet magas fán van a gép táv-
kioldóval. minden felvétel után fel kel l mászni a fára filmtovábbífás 
végett, ami a madár erős vadítását is jelenti. 

A korszerű technika azonban megszülte a kis Robot gépet. amely
nek beépített motorja felvétel után önműködően továbbítja a fi lmet. 
Kapható hozzá automata távkioldó villamos működésre. Ezze l a géppel 
tenger alatt színes képeket készítettek a németek. 

Magam egy nyáron dolgoztam ez eszközzel. Most már nem kellett 
a fára mászkálni felvétel után, másodpercek alatt 50 felvételt készít
hettem egyszerű gombnyomogatással, mielőtt a madár észbekaphatott 
volna. Hangja alig hallható. 

Óriási hátránya azonban, hogy az élességet még távmérővel sem 
lehetett állítani, hanem csak mérőléccel. N e m is szólva arról, hogy 
hosszabb (75 mm) objektívjei levágják az amúgy is kicsiny (24 x 24 
mm) képmező sarkait. 

A technika azonban létrehozta a csodálatosnak tetszőt is a tudo
mányos fényképezők számára: a tükörreflexes Contaxot („Flekto-

scop") és a motoros, tükörreflexes Leicát. 
E z utóbbi a kontinens (és valószínűleg az egész világ) legtökélete

sebb madárfényképező műszere, érdemes bővebb ismertetésre. 
Három részből áll. A motor nem nagyobb, mint jókora zseblámpa -

elem. A gép levehető alsó lapja helyére lehet felcsatolni. E g y fel
húzásra 12 filmkockát képes továbbítani. Óra mutatja a gépben lévő 
kockák számát. Egy nyomás a karra: egy felvétel, zárfelhúzás, továb
bítással együtt. H a a kioldókart lenyomva tartjuk, mint a géppuska, 
egyfolytában készíti megállás nélkül a felvételeket, ami érezhető 
előny a Robottal szemben. A tucat felvételt 5 — 6 másodperc alatt 
exponálhatja. 

A tükörház nem más. mint egy második kis tükrös gép. melynek 
filmtartójául szolgál az eredeti Leica-váz. Kettős kioldó műszer 
működteti a redőny zárat és a felcsapódó tükröt. 

E z a felcsapódó tükör is egyedülálló, mert nélkülözi az egylencsés 
tükrösök (Kine-típus) tükörrázkódtatását. Itt folyadékfékben jár 
a tükör és gummisarkokra csapódik. 

Igazi előnyt azonban a készülék nagyítóberendezései jelentenek, 
amik bámulatos pontosságra emelik az élesreállítás lehetőségét. 
A tükörházra (ami csavarmenettel erősíthető a Leica-vázra) bajonett-
foglalatban egyetlen fogással felerősíthetjük a lupát, ami a f i lmkocka 
egész felületét ötszörös nagyításban, tehát kb . 12 x 18 cm nagyság
ban mutatja. (Első rosszpont javítva.) Nyugodt körülmények között 
(pl. fészeknél, tojások, mozdulatlan állatok fényképezésénél, aquá-
r iumi felvételeknél) a harmincszoros, mikrolemez.es beállítású második, 
közbeiktatható lupát is használhatjuk. E z a berendezés egyedülálló 
a maga nemében és az emberi szem teljesítőképességét hihetetlenül 
megnöveli az élesreállítás szolgálatában. 

Kócsag. 4 
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A föntebbi lupát kicserélhetjük olyan prizmás nagyítóra, ami 
ugyancsak ötszörös nagyításban, de szemmagasságban mutatja 
(fejjel lefelé) a képet. 

A z újszerű eszköz jelentősége éppen ebben van. Edd ig , ha mell
állványon állt a gép. le kellett ereszteni legalább a szív alsó vonaláig, 
hogy felülről nézhessük a fény akna képét, le kellett hajtani a szűk 
kivágású, gyenge nagyítású ( 1 % X ) lupát, stb. Most: mellállványon 
a gép, akár mindkét kezünk zsebben lehet, szemünk előtt a 1 2 x 18-
asra nagyított színes kép és futva mehetünk a legnehezebb objektívek
kel madaraink után, akár a galagonyás sűrűben is. (így készültek 
színes kis őrgébics képeim.) 

H a pedig, mint fenntebb említettem, még a motor is fel van 
kapcsolva, ördöngös szerszám van kezünkben. 

Megjegyzem, a természet, különösen a madárfényképezők figyel
mét e helyt hívjuk fel első ízben a tükörreflexes motoros Leica sokat-
igérő használatára. A készüléket ugyanis i lyen összeállításban még 
— tudomásunk szerint — soha senki nem használta. Erre mutat 
az a tény, hogy ámbár németek találták fel a készüléket, maguk 
a német ornithofotográfusok sem ismerik. A jól tájékozott H E R M A N N -
R I S C H E R — B R A U N S C H W E I G az állatfényképezés technikájáról szóló 
könyvében (..Tierfotografie. wie sie jeder kann, 1 9 3 9 " ) már ismeri 
a motoros, villamos távkioldós Robotot, de a Leicát még zsineggel 
rángatja messziről. Igaz. megjegyzi: ,.Die Auslösung des Motoransatzes 
kann . . . auf elektromagnetischen Wege erfolgen . . . (pp. 5 9 . ) " 
Szót sem szól azonban a villamos kioldás mikéntjéről a motorral 
kapcsolatban. Igen ám, mert a motort némi műszerész átalakítás 
nélkül nem is lehet a tükörház alá kapcsolni, tehát még maga a gyár 
sem szánta erre a célra. Azután: a kettős kioldó nem működteti 
a tükröt és motort, erre saját tervezésű műszert kellett csináltatnom. 
O T T Ó K O E N I G 1939-ben megjelent , .Wunderland der wilden Vögel-' 
c. remek madárfoto könyvében egyenesen tagadja a távkioldós-
sorozatfelvótelek lehetőségét: ..Serieaufnahmen . . . sind unmög-
lich . . . " t. i . a távkioldóval ( 9 9 pp.), mert, mint előbb kifejti , táv-
kioldóval nem lehet továbbítani a filmet. Nyilvánvaló, hogy fenti 
módszert nem ismerte. Hazánkban, magyar szerző által került először 
gyakorlat i próba alá e módszer 1 9 4 2 nyarán: 

Két emelet magas Dryobates syriacus balcanicus odú mellett 
fényképeztem vele madarakat. A gép elrejtve, kb . 1 m 2 0 cm-re 
lehetett az odú szájától. (Az odúhoz • kötélhágcsón jutottam fel.) 
A motor alá saját elgondolású közvetítő lappal automata távkioldót 
szereltem, mert a motorhoz nincs L E i T Z - f é l e villamos távkioldó. 

A fényképezés (színesfilmre!!) egész különös élményt adott. 
A madár villámgyors mozdulatait, melyekre 1 /800 mp-t kívánt 
a fotocella, a motor első kattanásai mérsékelték. (Később mégis 
hangtompító, kettősfalú dobozba szereltem az egész műszert.) Lent 
a sátramban ültem a távcső mellett, kezem a 4 5 voltos száraztelep 
kapcsológombján. Kivártam a fejmozgás ú. n . holtpontjait és — bár 



óriási filmkocka-veszteséggel — sikerült élesre hoznom a madarat 
a szükséges 1/20 mp-es expozícióval. 

Egy gombnyomás — egy felvétel. Néha lenyomva tar tot tam, 
ilyenkor őrült vágtában 6—12 felvétel szaladt le. V a n jelenet p l . , 
ahol az odúba bebújást kapta le a motor. Mondhatom, a mozgófilmet 
megközelíti e jelenet mozgalmassága és érdekessége. Mindez csupasz-
derekú kőrisfán, 12—15 m magasban fészkelő madárról. 

Fot. Dr. Homoki Nagy I. 

Fiatal his kócsag. 
Junger Seidenreiher. 

Motoros Leica. Agfacolor szines filmről. 1941 V I I I 8. 

A sikerült (nem elmozdult) színesképek ékesszólóan bizonyítják, 
mit kaptak a szakértők kezükbe e csodás műszerrel. 

Mégy egy jelentős korábbi hátrányt is el mellőz e gépköltemény. 
Korábban ugyanis gyakran előfordult, hogy p l . patakpartról a vízben 
úszkáló békákat akartam fényképezni. A tükör merőleges aknáját 
egyre előrébb, a patak vize felé kellett dűteni. hogy az objektív egyre 
mélyebbre célozhasson. Végre is lehetetlenné tette a felvételt, nem 
tudtam belenézni a kereső elfordult aknájába. A tükrös Leica prizmás 
nagyító-kereső lupája ezt is lehetővé tette volna. 

A Contax tükörház óriási hátránya, hogy — ámbár egyenes 
állásban mutatja a képet — a prizmás lupa szilárdan össze van építve 



a tükörházzal, nincs mód a cserére. így p l . a fenti fakopáncsfelvéte
lekre merőben alkalmatlan lett volna. 

Meg kel l még jegyeznem, hogy szabadalmi bejelentés alatt áll 
elgondolásom, amilehetővé tette, hogy a teljes nyílással élesre állított 
objektívet vaktában, a pillanat töredéke alatt egy nyomásra előre 
rögzített rekeszre félautomaiikusan szűkíthessük éspedig bármelyik 
közbülső fokra is. 

A z így adjusztált tükörmotoros Leica a prizmás szemmagasság 
keresővel és Astro távlencserendszerrel: a jelenkor legtökéletesebb 
speciális madárfényképező műszere. 

De idők folyamán nemcsak a fényképező készülékek tökéletesed
tek. A filmanyag például az Agfa ..Ultra" készítménnyel elérte 
a 34 Sch°-t. 

Sokáig dolgoztam e f i lmmel és fínomlencsés hívóval újszerű 
eredményeket kaptam. Február végén, szürkefelhős ég alatt 16-os 
nyílásnál 1/200 mp-et eredményesen exponálhattam utcarészletre. 
A nagyítás 15 x lineáris fokban fényes papíroson még szemcse
mentes volt . M i t jelent ez a madárfényképezés területén, nem kell 
bővebben tárgyalnom. A fehér-fekete technika korszerű anyaga 
volt a f i l m . 

Persze e nagyszerű f i lm korszerű előhívót igényelt, ami lehetővé 
tette a madárképek életnagyságú nagyítását. Magam a , .W 665" 
hívót találtam a legalkalmasabbnak tüneményesen finom szemcsézete 
miatt , habár a 2 — 3 szoros túlvilágítás súlyos ballaszt a mozgás-
fényképezés terén. E z utóbbit is feleslegessé teszi az Agfa Atomal , 
a jelenkor legtökéletesebb hívója. (Megjegyzem madárfelvételek elő
hívását szaküzletre bízni annyi, mint svájci órát lakatossal javít
ta tni !) 

Magam p l . az előhívást automata tankban: a helyszínen eszközöl
tem. Ott ül még a cankó a fészkén, szemben a rejtett objektívvel 
és már működik a vadászszékem alatt a sátorban az előhívó tank. 
A z ,,Agfa Bondinax 35" tankba a gépből kivett k i s f i lm napfénynél 
tekeredik bele. óra mutatja a hívóba merülő filmkockák számát és 
beépített beretvával bárhol levágható. A megmaradt filmszalagot 
vissza lehet tenni a gépbe, a többit hívja a tank. Beépített hőmérő 
biztosítja a precíz hívási menetet. Húsz perc múlva ugyancsak nap
fénynél: nedvesen, de készen húzhatom k i a filmet és az esetleges 
felvételi hibákat azonnal javíthatom. I lyesmi nemrég álomban is 
nehezen volt elképzelhető. 

A z állványok pehely könnyűek lettek, ami nem előnyös a m i terüle
tünkön. Nehéz faállvány ma is többet ér a divatos könnyűfém lábaknál, 
igaz, vízben hamar deformálódnak. A régi rézállványoknál minden
esetre jobbak rozsdamentességük révén. Kiemelkedik közülük az 
U-alakúra sajtolt ..Praktos" állvány, melynek lábai gombnyomásra, 
automatikusan ugranak, ami sokszor kellemes előnyt jelent. Igazán 
komoly munkára azonban a pompás kinőállványokat ke l l használnunk. 



A gömbcsuklók legnagyobb része: hitvány játékszer. A z óriás 
..Góliát" csukló inkább nehéz, mint szilárd. A technika mesterműve 
azonban a nagyobb Lei tz gömbcsukló, mely a legnehezebb berendezé
seket szilárdan hordozza. Meglett férfi p l . képtelen teljes erőfeszítéssel 
meghajlítani tartó nyakát. Nemrégiben egyik könnyű faállványom 
fejét nehéz gép alatt pi l lanatok alatt forgáccsá tépte e műszer, de 
nem hajolt el. 

Elsőrendű állvány és gömbcsukló nélkül éles felvételt (úgy értem, 
több négyzetméterre nagyíthatót vagy vetíthetőt) 10.000 pengős 
objektív sem t u d produkálni, bármennyire alábecsülik is e szempontot. 

A korszerű munka el sem képzelhető (fehér-fekete technikával 
sem) elektromos fotocella nélkül, hiszen az egész kisfilmes tankhívás 
automatikus rendszere ezen alapszik. Sajnos, silány készülékeivel 
egyik gyár felülmúlja a másikat. K o m o l y kivétel a ZEiss-lKON-gyár 
Iko<phot-]&. mely tényleg csakis a tárgyról visszaverődő fényeket méri. 
Előnye még: bármilyen szűrő, előtét stb. megvilágítási faktorát 
automatikusan k i tudja értékelni szűk fényeresztő nyílása révén. 
Még jobb eredményt biztosítanak a nálunk kevéssé ismert „csúcs-
fény"-mérő fotocellák. 

Előtét lencséket még rovarfényképezésre sem használ az, akinek 
halvány fogalma is van a korszerű fényképezésről. Legalább f : 0 
rekesznél adnak valamennyire elfogadható rajzot a legdrágábak 
is, teljesen elrontják az objektív korrekcióját és a tükörreflexes gépek 
korában — merőben feleslegesek. Előtétlencse nélkül, pusztán az 
objektív mögé csavart fémtubusok segítségével centiméterekről vettem 
színesfilmre a szentjánosbogarak zöld fényét — élethű nagyságban. 
Hozzánemértő kereskedők kedvenc árucikke tájékozatlan vevőik 
számára a színszűrőkkel egyetemben. E z utóbbiak szükségességét úgy 
elsöpörte a negatívanyagok újabb javítottsága, mint homokfalat az 
árvíz. Hosszú volna ennek kifejtése, de bizonyos lehet minden madár
fényképező, hogy sárga, zöld és sárgászöld szűrői — ha még használna 
ilyeneket korszerű pánfilmekhez — holttőkéjét képezik felszerelésének. 

Ellenben korszerű fejezete témakörünknek a szinkronizált Vacu-
blitz rendszer méltatása. E z t is a kisfilmes rendszer hívta életre 
A K i n e Exaktánál p l . a mozgó tükör a gépbe épített szénrudakhoz 
ér csapódás közben, rövidre zárva az áramkört. Ugyanekkor a gép 
oldalára elemközvetítéssel erősített burában 1/50 mp-re fellobbantja 
a magnéziumot. 

Ennek előtt: k i kellett ny i tn i sötétben gépünk zárját és va laki 
hátulról fellobbantotta a magnéziumot. A szinkronizált Vacubl i tzzel 
éjjel önmagát lefényképezi a róka ( H . F I S C H E R híres képe), de korom
sötét erdőben készíthetünk vele p l . bagoly röpképeket, vagy barlang
ban megörökíthetjük a denevérek mozgásjeleneteit. A Robothoz és 
a Leicához motorra kapcsolható berendezés is készült, amivel 10—12 
felvételt készít szempillantás alatt önmagáról a dögre járó medve. 

A korszerű keretkeresők, nem azonosak a régiekkel, mert az újak 
mentesek a parallaxistól. Több tucat madár-röpképet készítettem 



ezekkel a nagyszerű eszközökkel, ahol lépcsős áttétellel kel l állítani 
a távolságot. Rátolható a Leicára. összehajtva pénztárcában elfér. 

A speciális eszközök közt többször említettem már az automata 
villamos távkioldót. melynek nyelve elektromos nyomásra kioldja 
a gépzárat, utána visszaugrik és újból működésre kész. 

Magát a távkioldós módszert egyik madárfényképező kollégánk 
nemrég fotolap hasábjain gúnyos megjegyzéssel illette, mondván: 
,,. . . nem törekedtem arra, hogy madarakat . . . (t. i . távkioldóval) 
. . . százméterekről, ünneplő ruhában fényképezzem . . . " 

Pedig kár leszólni a tökéletes eszköz páratlan eredményeit. 
Világos, ha sátorból kényelmesen fényképezhető (földön fészkelő!) 
madárról van szó, kár volna komplikált eszközt alkalmazni. Ámbár 
a „szoktatás" módszernél napokig, ha ugyan nem hetekig szokja 
a madár a sátrat, addig hozzá sem kezdhetünk a fényképezéshez. Én 
pedig tenyérnyi kis rejtett géppel ugyanazon nap reggelén fényképez
tem bibicet, délelőtt cankót, ebéd után guvatot. délután pedig fa
kopáncsokat, amihez sátras módszerrel talán egy egész szezon sem 
lett volna elegendő. H a pedig a madár nem a földön fészkel, 
hanem másfél méternél magasabban, a leshelyes módszer tudomá
nya azonnal megáll, hacsak amerikai módra nem irtanak erdőt, 
nem építenek traverz tornyokat és arra több emelet magasban 
leshelyet. Minthogy az ilyenféle müvelet magyar viszonyok között 
gyakorlatilag csaknem kizárt, már csak anyagiak hiánya miatt is, 
mondhatjuk, hogy a sátras eszközökkel azt fényképezhetjük, amit 
a természet kénye-kedve szeszélyesen elénk vet, a távkioldós kor
szerű műszerekkel pedig azt, aminek fényképezését elhatároztuk! 

Távkioldóval készítettem képeket (színeseket) a D. syriacusolcon 
kívül magas vadkörtefán fészkelő zöldikéről, magas épületfalban 
fészkelő búbosbankáról, feketerigókról, hantmadarakról olyan körül
mények között, ahol semmi más eszköz nem tette volna lehetővé az 
eredményt. 

Régebben zsineggel, kis csigák segélyével rángatták el a Compour-
zárat, sőt újabban is gyárt a L E I T Z és Z E I S S I K O N gyár zsinóros elsütő 
és jilmtovábbító szerkezetet a Leicához. illetve Contaxhoz. A készülékeket 
csak egyenes vonalban (magas fán tehát nem), elmozdulásveszéllyel 
lehet használni. Mindkét készülék a vakációzó diákok, vagy ráérő 
erdészek játékszere. 

Ellenben a W E B E K - f é l e Elektra valóban finommechanikai mester-
mű. Nehezen oldódó tükörreflexes gépemhez külön konstruálta 
a kiéli gyár. Ceruzahegyvédő nagyságú az egész műszer. A z össze
nyomott csavart-rúgó villamos érintésre sűrített glicerinben vékony 
szeget tol maga előtt. A házi készítmények elkerülhetetlen hátrányát 
megszűnteti abszolút rezgésmentes kioldása folytán. 

Meg kel l jegyeznem: a nemzetközi irodalomban se szeri, se száma 
a rengeteg sirály, csér, bibic stb., szóval földön fészkelő fajok Képei
nek. Apró erdei madarakról, egyáltalán a fán fészkelőkről elvétve 



látunk. Oka ennek: ezeket csakis a villamos távkioldók teszik fény
képezhetővé, ehhez azonban a legmagasabb elméleti jártasság mellett 
a technikai fototudásnak maradéktalan birtokbanléte szükséges. 
Pedig a madárfajok 90%-ának fényképezéséről kár volna csak azért 
lemondania a tudománynak, mert a fotográfusok nem értenek 
hozzá . . . 

Éppen ezért itt ke l l megemlékeznünk a korszerű szakirodalom 
szükségességéről. E z ugyan nem napjaink vívmánya, egyidejű a fény
képezéssel, de ennek csekély népszerűsége az oka annak, hogy világ
viszonylatban elsőrendű művész fotográfusaink nagy száma mellett 
a természetfényképezés hazánkban nem gyermekcipőkben, de mezét
láb topog. Megdöbbentő legnagyobb természettudományi folyóirataink, 
vadászlapjaink, intézeteink, egyetemeink fotóanyagának nívótlan-
sága. Egy-egy természettudományi legjelesebb értekezés mellett 
(hogy ..fénykép is legyen benne") bámulatosan gyenge, nemzetközi 
viszonylatban megmosolyogni való felvételeket találunk a természet 
és geográfia stb. területérői. Nem lehet pedig mindent a rossz klisére 
fogni, mert rossz képről senki nem tud jó klisét készíteni. A l k a l m a m 
voít bizonyosságot szerezni arról, hogy az intézetek fotólaboratóriumai
ban tombol a hozzánemértés, nagynevű professzoroknak, akik el nem 
jehetnek tudományágukban foto nélkül, gyerekes fogalmaik vannak 
a fényképezés korszerű módszereiről, eredményeiről, főleg pedig 
követelményeiről. Ezen pedig csak a leghatékonyabb eszköz segíthet: 
a szakirodalom, amit lekicsinylően ..elméletnek" neveznek a gyakor
la t i — hozzánemértők. Pedig haladnunk kell e téren is. mert a kör
nyező kisállamok lépésekkel járnak már előttünk. 

Ezután a legóriásibb technikai vívmányról kel l beszélnünk: 
magáról a korszerű színesfilm-ről. 

Érzékenysége jelenleg 23 Sch°-nak felel meg és annak, ak i bánni 
tud vele: csodákat mivel . Bizonyos vagyok benne, és így vélekednek 
a legnagyobb külföldi ornitológusok: a színesfilm forradalmasítani 
fogja a tudományos ornitológia egész területét. Hatásai ma még 
beláthatatlanok, de jelei már kezdenek mutatkozni a nagy berlini 
színes madárfilm bemutatókon, ahová ezrével özönlik a birodalmi 
főváros színejava. 

Országunkban e sorok szerény írója honosította meg e népszerű
sítő színes madárfilm bemutatókat (az első színes madárképeket 
angol színesfilmre 1938-ban készítettem és mutattam be), az anyag 
fölött az ott megfordult nagyközönség hivatott véleményt mondani. 

Ezúttal csak annyit: a színesfilm legkézzelfoghatóbb eredménye 
a monochrom fotóval szemben, hogy a szürke tónusokat színekké 
varázsolja, tehát már a piroslábú cankót zöld fűben valóban ilyennek 
látjuk, a fakopáncs nem szürkül bele a fatörzs tónusaiba, a sárgahasú 
cinke nem ragad bele a szürke ágakba. 

Viszont a színesfilm tökéletes technikájának elsajátítása — 5 év 
120 színes tekercse után mondhatom — nem gyerekjáték. 



Éppen ezért nincsenek vele sokan megelégedve madárfényképé
szeink közül. A fehér-fekete technika tökéletes ismerete nélkül színes
sel — kezdik és az eredmények természetesen gyengék. 

A színesfátyol mentesség nem eredmény, ez a kezdet alapköve. 
Figyelemmel kel l lennünk a color f i lm ezer műszaki különlegességére, 
a napfény percről-percre változó színminőségére, a színes reflexek 
váratlan támadására, a tudatos színharmóniára, az expozíció raffinált 
pontosságára, a különböző objektívek üvegeinek egyedi szín —átbocsátó 
képességére, a különböző színek nem azonos megvilágítási szükséges
ségére és megszámlálhatatlan szempontra . . . szóval az ..elméletre". 

Továbbá nagyrészt újjá ke l l miatta értékelnünk még a korszerű 
fotoeszközök nagyrészét is. így p l . egyre valószínűbb, hogy a rövidebb 
gyútávú objektív sokkal jobb, tüzesebb színeket eredményez; előtérbe 
lépnek a transzparens, reflexmentes objektívek, tehát még jobban 
háttérbe szorulnak a valódi, meg „felújított" teleobjektívek; és fel-
tartózhatatlanul terjednek vele a tükrös gépek. 

Érezhető hátránya: a 34 Sch°-ról 23°-ra való érzékenység
csökkenés és a kék fátyolra való kétségtelen hajlam. Ennek javítására 
hozzák forgalomba a töméntelen ..színjavító szűrőt"; a fátyolmentes
ség helyébe azonban több-kevesebb színhamisítást hoznak csaknem 
kivétel nélkül. Pedig nem olyan veszedelmes pont ez, mint sokan 
hiszik. Magam sugárzó kék ég alatt jó pár tucat színesképet készí
tettem szűrő nélkül, amit minden laikus délután készítettnek vélt. 
Egyetlen érdekes és meghökkentően hatásos color szűrő a nálunk 
általam először alkalmazott német Neophan (Auer) szűrő. Neodym 
anyagánál fogva a szemre láthatatlan aranybarnát elnyeli a spektrum 
színei közül és minden színt teltebbé tesz. Használata nagyon kényes, 
kezelési módját nem is igen értik, pedig csodálatos eredményeket ad. 
Rendszeresen alkalmazom nyilvános színes természetfotó bemuta
tóimon. 

A színen papírképek és nagyítások problémája kidolgozott, gyakor
latban megvalósított produktummá vált, csak a háború késlelteti 
elterjedését. A színes nyomdatechnika fejlődésével együtt (annak 
arányait már sejteni lehet) a inadártan is ennek figyelembevételével 
fog alakulni . I t t kel l megjegyeznem, hogy kár minden kockáért, amit 
fényképezőink fehér-fekete madárképek készítésére szánnak. A színes 
képekről egész elfogadható és klisére is alkalmas fekete nagyításokat 
lehet készíteni, de fekete negatívról színeset: sohasem. A kettő pedig 
ma már nem bírja el az összehasonlítást. 

Végezetül, éppen napjainkban — hozták nyilvánosságra a tér
hatású színesfényképező rendszer eszközeinek mibenlétét. Gyakor
latilag még nem volt alkalmam vele kísérleteket végezni. Lényege 
abban áll. hogy a Leica vázra szerelhető kettős objektív két képet 
készít a Leica filmkockára, amit megfelelő készülékkel vetítve, bizo
nyos anyagú szemüveggel nézve térbelinek, három dimenziójúnak 
látunk. (Nem azonos a régebben mozikban mutogatott piros-zöld 
szemüveggel nézett plasztikus f i lmmel, mert avval a rendszerrel nem 



tudtak színes filmet térszerűvé tenni.) A k i k látták a német bemutatókat, 
mondják, hogy az emberi elme bámulatraméltó csodájával álltak 
szemközt. 

Hátránya az új rendszereknek a túlzott elméleti követelmény, amit 
alkalmazóikkal szemben támasztanak. 

De megéri! A k i látott már művészi színesfilmkockáról 4 m 3-re 
kivetített, felhők fölött repülő bíbicet, piroscsőrű gólyát, zöld fűben 
kotló vadrucát, vagy vöröstorkú kakukfiókát, az ösztönszerűen érzi: 
nemcsak a madár, hanem áz egész természetfényképezésnek forduló
pontját és új korszakát jelenti a színesfilm . . . 

ZEITGEMÁSSE GERÁTE Z U M F O T O G R A F I E R E N 
D E R VÖGEL. 

V O N D B . ST . V . H O M O K I N A G Y . 

M i t 2 Tafeln und 2 Textbildern. 

Ich bcvorzugc das Klein bild (24x36 mm) mit Fernauslösung. Die 
Kleinbild-Kameras alléin ermöglichcn die Anwendung der zeitgemássen 
Objektíve, derén Korrektion schárfere, besser vergrössbare, detailreicherc 
Bilder als die Tessare der grösseren Plattenkameras liefert. Darum ist es 
falsch letztere und andere álterc Objektíve mit langer Brennweite an die 
Kleinbild-Kameras anzubauen. Sehr lichtstarke Objektíve sind für unsere 
Zwecke weniger geeignet. A m vielseitigsten ist ein Kleinbild-Objektiv 
mit 13*5 cm Brennweite und 4—45 Lichtstarke. Vorzüglich ist ein Objektív 
mit 20—35 cm Brennw. in Verbindung mit dem neuen Bruststativ von 
Zeiss Ikon, besonders für kleinere Vögel. Die Objektíve dürfen natürlich 
keine Teleobjektive sein. Die neuen ^Isíro-Fernbildlinsen mit langen 
Brennwciten und für Kleinbild korrigiert, wahre Wunderwerke der Technik, 
sind teuer, öffnen aber neue Wege in der Vogelfotografic. Die neuen, 
transparent gemaebten Objektíve gebén sehr plastische Bilder. Fernmesser 
kommen kaum in Frage, da Vögel wesentlieh Nahaufhahmen erfordern. 
Die gegebene Kamera für Vogclfotografie ist die eináugige Spiegelreflex 
Kleinbild-Kamera, z. B . Kine Exakta, Praktiflex. Vorzüge: Objektíve 
schnell wechselbar, kein Fernmesser, bei Nahaufhahmen Tiefenschárfe 
genau feststellbar. Mit dem Dapei-Messgitter ist die Bildschárfe ohne 
Lupe 0-()04 mm genau einstellbar. 90% meiner Aufnahmen sind mit Kine 
Exakta gemacht. Bei derartigen Kamerás ist nur der Nachteil, dass die 
Aufnahmen nicht schnell gemacht werden können. Bobot mit eingebautem 
Motor lásst schnelle Reihenaufnahmen zu, muss aber mit Masstab ein-
gestellt werden und lángere Brennweiten schneiden die Ecker. des kleinen 
Bildfeldes ab. Besser die Spiegelreflex Contax und die Spiegelreflex Leica 
mit Motoransatz. Letztere dürfte die derzeitig beste Kamera für Vogel-
fotografie sein, besonderc Vorzüge: crschütterungsfreies Rückschlagen des 
Spiegels, Scharfeinstellen auch mit Prismenlupe aus Augenhöhe. Auf die, 
meines Wissens erstmalig von mir angewandte, vielversprechende Zusam-
mcnstellung: Spicgelreflex Leica mit Motoransatz, mache ich Vogel-
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fotografen besonders aufmerksam. Mit dieser machte ich meine Aufnahmen 
von Dryobates syriacus balcanicus bei seiner Nesthöhle, 12—15 m hoch 
auf einer Esche mit kahlem Stamm. Den Apparat stellte ich T2 m vom 
Eingangsloch entfernt getarnt auf. Unter den Motor montierte ich mittels 
eines selbsterdachten Zwischenstückes einen automatischen Fernauslöser. 
Die blitzschnellen Bewegungen des Spechtes verlangten 1/800 Sek. Exposition, 
wurden aber durch das Motorgcráusch gemássigt. Ich sass untén im Zeit 
mit dem Feldstecher und löste den Verschluss so oft in den Kopfbewegun-
gen des Vogels momentane Ruhepausen eintr,aten. Es gelangen mir so — 
unter grossem Filmverlust — scharfe Farblichtbilder mit der nötigen 
1/20 Sek. Exposition. Das Spiegelreflex-Geháuse der Contax hat den 
Nachteil, dass die Prismenlupe mit diesem fest verbunden ist. Eine von 
mir erfundene Vorrichtung: das mit voller Blende eingestellte Objektív 
mit einem Druck auf die als notwendig gefundene Blénde halbautomatisch 
verengen zu können, ist zum Patent angemeldet. 

Mit dem Ultra Fi lm der Agfa (34° Sch.) arbeitete ich viel, entwickelte 
erst in ,,W 665", aber die 2—3 fache Verlángerung der Exposition liess 
mich zu Agfa Atomal übergehen, in welchem ich im autóm. Tank unter 
meinem Jagdstuhl gleich draussen im Zeit entwickle, um Fehlaufnahmen 
sofőrt durch neue zu ersetzen. Das Stativ sei ein Kinostativ, von den 
Kugelgclcnken hált das grössere Modell von Leitz auch die schwersten 
Apparate unverrtíckbar fest. Aus der grossen Sonar elektr. Belichtungs-
messer bewáhrt sich am bestén Ikophot von Zeiss-Ikon. Vorsatzlinsen 
verderben nur die Korrcktion der heutigen Objektíve, auch Farbfiltor 
sind überflüssig geworden. Der synehronisierte Vacublitz kommt für 
Nachtaufnahmen in Betracht. Gut bewáhrten sich die neuen parallax-
freien Rahmensucher bei Flugbilder-Aufnahmen. Elektrische Fernauslöser 
verdienten eine weitere Verbreitung, besonders bei Aufnahmen kleinerer 
Waldvögel. Sehr gut finde ich Webers Elektra. 

Die Farbenfotografie, die auch der Ornithologie ungeahnte Möglich-
keiten bietet, vollkommen zu beherrschen, ist nicht leicht, was ich nach 
Verbrauch von 120Spulen sagen kann. Eine gute Vorschule ist Bewandert-
heit in der Schwarz-Weiss Technik. Es wird immer wahrscheinlicher, dass 
kleinere Brennweiten bessere, feurigere Farben ergeben. Von den zahl
reichen, den Farbstich verbessern wollendcn Filtern gebrauche ich mit 
Nutzen bei meinen Vorführungen Ncophan. 

A KOHÁRYSZENTLŐRINCI BAKCSO-ÁLLOMÁNYRÖL. 
I r ta : D K . H O M O K I N A G Y I S T V Á N . 

1 fényképpel. 

A koháryszentlőrinci erdőben évtizedek óta tömegesen fészkel 
a bakcsó (Nycticorax nycticorax). K i s kócsagok megtelepüléséről szóló 
(az A Q U I L A X L V I — I L . évfolyamában közölt) közleményemben 
óvatosan azt írtam a bakcsók fészkeléséről: ,.. . . többszáz fészek . . . " 
V a l a m i tévedés folytán azonban a kézirat szövege így került nyom-


