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„Mikroskoop“ keskendub nüüdsest noortele

Eesti Looduse rubriik 
„Mikroskoop“ on uuest aas-
tast teistsugune: sellest saab 

noorte lehekülg! „Mikroskoobis“ 
hakkame tutvustame noorte loodus-
fotograafide töid: siin saavad oma 
pilte lugejatega jagada kuni 16-aas-
tased poisid-tüdrukud. Avaldame nii 
Eesti Looduse fotovõistlusele saade-
tud fotosid kui ka muid toimetusse 

jõudnud noorte looduspilte. Oma 
tehtud loodusfoto läkita aadressil 
mikroskoop@loodusajakiri.ee. 

Valiku saadetud piltidest teeb 
ajakirja toimetus. Saates meile loo-
dusfoto, tasub avaldamise korral 
olla valmis kirjutama lühikese kir-
jelduse (umbes 500‒600 tähemärki) 
selle kohta, kuidas pilt on sündinud. 

Ühtlasi pakub rubriik noortele 

nuputamisülesandeid ja vahel ristsõ-
nu. Igal kuul tasub vastused toime-
tusele ära saata, sest õigesti vastaja-
te vahel läheb loosi auhind! Vastu-
seid võivad saata ka üle 16-aastased 
huvilised, kuid auhinnaloosis osale-
vad vaid noored.

Vastuseid ootame aadressil mik-
roskoop@loodusajakiri.ee. Saatmis-
tähtaja leiad nuputamisosa juurest!

Vastuseid ootame hiljemalt 19.  jaanuariks aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee või paberkirjaga meie toimetusse. 
Kirja teemaks märkige „Mikroskoop“. Auhind loositakse välja kõigi kuni 16-aastaste vahel, kelle vastused on õiged. 
Lisa alati oma vanus, muidu loosimisel osaleda ei saa! Õiged vastused ja auhinnasaaja anname teada järgmises numbris.

Mikroskoop

teolt 
tabatud!
See oravapilt pälvis mullusel 

Eesti Looduse fotovõistlusel 
noorte arvestuses kaks auhin-

da: foto osutus parimaks linnalooduse 
piltide kategoorias ja ühtlasi sai riigi-
metsa majandamise keskuse auhinna.

Kommenteerib autor Susanna 
Antsmäe: „Pildi jäädvustasin sügisel 
Kadrioru pargis jalutades, kui mär-
kasin puul üht väga uudishimulikku 
oravat. Haarasin kotist kärmelt kaa-
mera ja ulatasin loomale maast korja-
tud tammetõru. Vastutasuks lasi orav 
end pildistada: ta askeldas minust kõi-

gest paarikümne sentimeetri kaugu-
sel. Ärajooksmise asemel poseeris ta 
pikalt kaamera ees.“

Susanna on 15-aastane, elab 
Tallinnas ja õpib Tallinna 21.  kooli 

9.a klassis. Fotograafiaga on ta tegel-
nud kaks aastat. Kõige rohkem meel-
dib talle teha makrofotosid, pildis-
tada maastikku, aga ka inimesi enda 
ümber.

NUPUTA!
1. Mis linnuga on tegu?
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2. Siin on neli pusletükki selles ajakirjanumbris leiduva-
test fotodest. Otsi üles need pildid, kuhu tükid sobituvad, ja 
saada vastuseks, kes või mis on pildil!

2. Siin on neli pusletükki selles ajakirjanumbris leiduva-
test fotodest. Otsi üles need pildid, kuhu tükid sobituvad, ja 
saada vastuseks, kes või mis on pildil!

 aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee või paberkirjaga meie toimetusse. 
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