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Това е азбучна истина, но са необхо-
дими и още някои предпоставки, 
за да станат зимните снимки хуба-

ви. В града те са ефектни, ако са правени 
на пързалката. Между блоковете и по 
булевардите през зимата няма кой знай 
какво толкова да се фотографира.

Отиваме, значи, в градската градина или 
в парка. Вчера в София валя много сняг 
и затрупа алеите и дърветата. Всичко 
е бяло, както е класическото описание 
на тази ситуация. Не се виждат изпо-
чупените дървени седалки на пейките. 
Кошчетата за боклук също са затрупани, 
барабар с отпадъците в тях.

Само че, бъдете сигурни, без слънце 
зимните снимки в парка ще станат чер-
но-бели. Дори да хванете небето в кадър, 
то няма да освежи снимката, защото в 
мрачни дни и то е сиво. В облачни дни 

снимката може да оживее, само, ако в ка-
дъра се включат някакви по-ярки цвето-
ви елементи. Първите две изображения 
демонстрират донякъде този ефект.
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Следващите три снимки показват ефек-
та от снимането на зимен пейзаж при 
добро слънчево осветление. Небето в 
такива случаи е синьо. Синеят и сенките 
зад предметите, а снегът леко жълтее, 
когато е огрян от слънчевите лъчи. Така 
изображенията в снимките, макар и да 
не са 3D, все пак добиват обемни очерта-
ния.
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Можем да отбележим, че фотографията с 
каменния жираф сигурно щеше да бъде 
още по-ефектна, ако дърветата на заден 
план бяха по-обилно затрупани със сняг. 
Но това е момент, който трудно може да 
се улови по време, при това в съчетание 
със слънце на небето. Снегът се задържа 
по-обилно по оголелите клони на дърве-
тата, ако е мокър. Тогава последните се 
оказват обвити в „бяла премяна”. Следва-
щата снимка показва такава картина.

В градовете, както е и в София, поради 
смога температурите не стават ниски, 
както е високо в планините. Затова почти 
веднага, след като спре валежът, снегът 
започва да пада от клоните на дърветата. 
Дори по тях да е имало обилен сняг, ско-
ро те пак стават голи и общата картина 
не е така ведра. 

Можем да обобщим условията за хуба-
ва зимна снимка в парка така: трябва да 
навали обилен мокър сняг и след това 
да се появи слънце. Случва се това, но не 
толкова често, и не става по план, съобра-
зен със свободното време на фотографа. 
Тогава идва и третото условие: по-често 
навестявайте парка, така шансовете да 
направите хубави снимки се увеличават.

Следващите четири снимки са без комен-
тар. Те насочват към възможните подхо-
дящи обекти за снимане. 
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В парка могат да се снимат и хора - иг-
раещи, замерящи се със снежни топки 
или правещи снежен човек. Снимането 
на непознати хора без тяхното съгласие, 
обаче, мен ме притеснява и затова избяг-
вам да правя това.

Миналата година мислех да кача ня-
кои от снимките, които сега се виждат 
тук. Но ми се видя, че пейзажите не се 
съчетават с изображенията, снимани в 
по-близък план. Затова показах първо 
„зимни миниатюри”, а едва сега „зимни 
пейзажи”. Може да има и „снежни чове-
ци” по-нататък, но тези, които съм за-
снел са много „мръсни”. Снегът е малко 
и при търкалянето му, за да се образуват 
съставните части на тялото на снежния 
човек, полепва пръст.

За няколкото снимки по-долу ще кажа, 
че са „неповторими”. Не става дума за 
неповторимост на фотографското май-
сторство. Просто сюжетите за момента са 
неповторими. И не защото няма подхо-
дящи сняг и слънце, а защото патиците 
тази година ги няма. Нито една! 
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Вижда се, че в предишните години пати-
ците се събираха при най-горното езеро 
в парка, което не замръзваше. В момента 
то, както останалите езера е покрито с 
лед. Причината вероятно е, защото това 
лято по неизвестни причини се наруши 
притока на вода към езерото. Освен това 
то вече е много плитко, тъй като дълги 
години дъното му не е почиствано. 

Патиците изчезнаха, всъщност, преди да 
се появи ледът в езерата. Възможно е те 
с природния си усет да са предчувства-

ли какво ще се случи и да са потърсили 
друго място за зимуване. Факт е, обаче, 
че от средата на миналата година броят 
на патиците в езерата на Южния парк 
почна бързо да намалява и днес вече е на 
нула.

След такава не съвсем радостна вест 
следва и подходяща снимка. И тя е: залез 
в полите на мрачната Витоша. Витоша е 
на заден план, но не се вижда, защото е 
покрита с облаци. 
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