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WSTĘP
W dzisiejszych czasach fotografia stała się sztuką powszechną – uprawia ją praktycznie każdy. Dzięki mediom elektronicznym robienie i udostępnianie zdjęć jest dziś
prostsze niż kiedykolwiek. Oprócz klasycznych aparatów fotograficznych, dostępnych w wielkiej rozmaitości modeli, aparaty są wbudowane w telefony, zegarki, tablety
itp. urządzenia. Automatycznie działające i coraz lepsze programy korygujące zapewniają, że większość zdjęć „wychodzi”. Nawet jeżeli któreś się nie uda, fotografujący widzi to i może natychmiast wykonać je ponownie i poprawiać aż do skutku, a nieudane
ujęcia po prostu skasować bez żadnych konsekwencji. Co więcej, poprawne zdjęcia
można natychmiast przesłać na dowolną odległość, dzieląc się nimi z rodziną, przyjaciółmi oraz znajomymi.
Wielu z nas wykonuje nie tylko zdjęcia pamiątkowe. Bardzo chętnie fotografujemy
cały otaczający nas świat, w którym niezwykle ważną rolę odgrywa dzika przyroda. Zdjęcia natury własnego autorstwa są źródłem ogromnej satysfakcji i jednocześnie pozytywnych emocji, tak bardzo pożądanych w dzisiejszym uporządkowanym świecie. Fotografia
przyrodnicza jest odrębną i bardzo szeroką dyscypliną w fotografii, zyskującą z każdym
rokiem na znaczeniu i popularności. Z kilku względów nie jest to sztuka prosta.
Jedną z głównych cech środowiska przyrodniczego jest występowanie periodycznych
zjawisk w życiu organizmów – tylko w określonej porze roku, czasami nawet nie dłużej
niż przez kilka tygodni (badaniem takich zależności zajmuje się fenologia). W klimacie
umiarkowanym występują cztery główne pory roku, każda związana z innymi zjawiskami, np. wiosna z kwitnieniem wielu gatunków roślin i przelotami ptaków; lato z pojawami motyli; jesień z rykowiskiem jeleni, bukowiskiem łosi, migracjami powrotnymi
ptaków i przebarwianiem się liści; zima ze skupianiem się zwierząt w stada, ze śniegiem
i lodem. W innych rejonach świata pory roku zaznaczają się inaczej, np. w tropikach
dzieli się je na porę deszczową i suchą, pod biegunami – na dzień i noc polarną. Pory
roku mają wiele odmian w zależności od lokalnych warunków. Przed egzotyczną podróżą należy się z nimi koniecznie zapoznać.
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Niezależnie od pory roku, na wykonanie niektórych zdjęć może nam się trafić tylko jedna jedyna szansa; dotyczy to zwłaszcza fotografii dzikich zwierząt w naturalnym
środowisku. Zwierzęta nigdy nie pozują, nie robią nic po raz drugi, w dodatku starają
się schodzić nam z oczu. Podobnie bywa z fotografowaniem kwiatów, które w miarę
upływu czasu tracą swoja sprężystość i soczyste kolory, więdną stopniowo na brzegach,
blakną, tracą płatki itp.
C
Słynna w całej
Polsce z zakwitu
setek tysięcy krokusów
Polana Chochołowska
przyciąga wczesną
wiosną mnóstwo
turystów, w tym
bardzo wielu
fotografów przyrody.
Przez kilka tygodni
łąki są fioletowe
od kwiatów, potem
magia znika aż do
następnego roku

C
Satysfakcja
i emocje związane
ze spotkaniem
i sfotografowaniem
rzadkiego i płochliwego
gatunku, na przykład
wilka, mało z czym
dają się porównać

Piękno krajobrazu na zdjęciu zależy bardzo od kierunku padającego światła;
ten sam pejzaż zupełnie inaczej prezentuje się widziany ze słońcem, pod słońce
i oświetlony z boku. Na wygląd ma również wpływ pora dnia i roku, i związana
z nią wysokość słońca nad horyzontem, przejrzystość powietrza w danym dniu,
ilość, rodzaj i rozmieszczenie chmur na niebie. Wiele ciekawych zjawisk, jak choćby tęcza, zachód słońca, efektowne fale czy chmury, nie trwa długo, szybko stają się
rozmyte i mniej wyraźne.
W fotografii przyrodniczej, podobnie jak w reporterskiej, niewykorzystane okazje na wyjątkowe ujęcie nigdy się nie powtarzają. Do fotografowania należy się więc
dobrze przygotować, zarówno mentalnie, jak i sprzętowo. Nie warto rozdzierać szat
w wypadku niepowodzenia. Zawodowi fotografowie również psują zdjęcia i to wcale nie rzadko. A do wielu swoich zdjęć mają krytyczny stosunek, widząc ich wady,
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a przede wszystkim zdając sobie sprawę, że w bardzo wielu wypadkach ich zdjęcia
mogłyby być lepsze.
Fotografia przyrodnicza dzieli się na kilka dyscyplin, które wymagają różnych umiejętności i przygotowań oraz różnego sprzętu. Są to:
• fotografia pejzażowa;
• dość do niej podobna fotografia zjawisk przyrodniczych;
• fotografia ptaków, ssaków, gadów i płazów;
• makrofotografia drobnych zwierząt, takich jak motyle, pająki itp., kwiatów, grzybów
oraz innych detali lub fragmentów organizmów.
Fotograf przyrody zazwyczaj zajmuje się wszystkimi jej działami, przykładając najczęściej większa wagę do jednego z nich. Wybierając się w teren, trudno być jednak
przygotowanym na wszystko. Dzieje się tak chociażby dlatego, że każda dziedzina
fotografii wymaga nieco innych warunków fotografowania oraz innego sprzętu. Fotograf, aby być gotowym na każdą ewentualność, musiałby dźwigać ponad dwadzieścia kilogramów bagażu: aparatów, obiektywów, filtrów, także statyw. Po godzinie wędrówki miałby wszystkiego dosyć. Ten problem na szczęście nie dotyczy większości
fotografujących, ale kolejne wymogi – już tak. W fotografii pejzażowej musimy się
liczyć z koniecznością odbywania dłuższych wędrówek
w poszukiwaniu plenerów
– rozglądamy się szeroko,
wypatrujemy
charakterystycznych miejsc i punktów
widokowych. Fotografując
zjawiska pogodowe, obserwujemy zmieniające się warunki i musimy być w każdej
chwili gotowi do wykonywania zdjęć, bo wiele z takich
zjawisk nie trwa długo.
7

C
Sprzęt w fotografii jest
ważny, ale ważniejsze
od niego są indywidualna
wrażliwość, która mówi
nam, co mamy
sfotografować,
i umiejętność znalezienia
się we właściwym miejscu
o właściwym czasie

W makrofotografii skupiamy uwagę na tym, co znajduje się bezpośrednio przed
oczami, nisko nad ziemią, wśród kamieni, liści i traw. Poruszamy się powoli i w skupieniu. Przy fotografowaniu dzikich zwierząt najlepsze wyniki daje znajomość terenu
i zwyczajów zwierząt oraz bezruch w cierpliwym na nie oczekiwaniu w ukryciu –
w odpowiednim miejscu i czasie.
Możemy próbować każdego rodzaju zdjęć, ale warto pamiętać, że wszystkiego
na raz zrobić się nie da, każdej bowiem dziedzinie fotografii sprzyjają inne warunki, choćby pogodowe czy oświetleniowe. Wybierając się w plener, warto więc mieć
to na uwadze i skupić się na jednej rzeczy. Fotografii pejzażowej sprzyja pogoda słoneczna i zmienna z dużą przejrzystością powietrza oraz chmurami rozrzuconymi
na niebie. W makrofotografii ważny jest brak wiatru. Silne powiewy poruszają fotografowanymi obiektami, prawie uniemożliwiając robienie zdjęć. Do fotografowania
zwierząt dobra jest pogoda słoneczna, ale ze światłem nieco przyćmionym przez
chmury lub lekką mgiełkę, która łagodzi kontrasty i rozjaśnia cienie, umożliwiając
fotografowanie w półcieniu. Zjawisk pogodowych szukamy w aurę zmienną, przy
przechodzeniu frontów atmosferycznych, burz, w czasie nagłych ochłodzeń itp. Każdej z wymienionych dziedzin fotografii poświęcony będzie osobny rozdział książki.
Prawie trzydziestoletnie doświadczenie zgromadzone przeze mnie jako fotografa przyrody nie zmieniło generalnej zasady, do której się przekonałem na początku mojej fascynacji fotografią przyrodniczą: „Jeśli coś Ci się podoba, rób zdjęcie”.
Wielokrotnie spotykałem ludzi, którzy fotografowali w sposób, który – jak mi się
wydawało – skazany jest na porażkę, a potem zdjęcia okazywały się wyjątkowo dobre.
Każdy ma inne spojrzenie i potrafi wyłowić z otaczającego nas świata coś niezwykłego, na co inni nie zwracają uwagi. Często, zwłaszcza przy pierwszych próbach, zdjęcia
będą nieudane, źle skadrowane, źle naświetlone, niewyraźne, zacienione itd. Wad
może być mnóstwo. Ale przy pewnej dozie uporu nauczymy się korygować błędy
i z czasem dopracujemy się odpowiedniej techniki i własnego niepowtarzalnego stylu. Będziemy też umieli rozpoznać sytuacje, w których poprawnego zdjęcia po prostu
zrobić się nie da.

Bielik afrykański
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1. OGÓLNE
ZASADY
FOTOGRAFOWANIA
Fotografia powstała z chęci utrwalenia w postaci obrazu wybranych wycinków rzeczywistości, pierwsze zdjęcia miały więc przede wszystkim charakter dokumentalny. Dość
szybko stała się jednak również dziedziną sztuki, która rzeczywistość opisuje w formie
alegorii, skrótu myślowego czy skojarzeń. Z punktu widzenia techniki polega na przeniesieniu za pomocą systemu optycznego (obiektywu) widzianego obrazu na materiał
światłoczuły (kiedyś kliszę fotograficzną, dziś matrycę), który go zapisze i utrwali. Taki
obraz możemy następnie poddać retuszowi i rozpowszechniać w formie elektronicznej
lub wydruku na papierze.
Żeby zdjęcie się udało, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim zapis musi być dokładny. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musimy nastawić
obiektyw na ostrość, a następnie w zależności od jasności
obiektu wpuścić do matrycy
odpowiednią ilość światła, nie
za mało i nie za dużo. W większości wypadków czynności
te wykonują za nas pracujące
w automatycznym trybie obiektyw i korpus aparatu fotograficznego. Nie przez przypadek
jednak profesjonalne aparaty
i obiektywy mają tryb manualny, dzięki któremu wszystkie
11

C
Pszczoła lądująca
na kwiecie porusza się
bardzo szybko,
co stwarza ogromne
trudności w nastawieniu
ostrości i w uzyskaniu
zdjęcia nieporuszonego.
Prawidłowe wychodzi
raz na kilkaset prób
albo i rzadziej

C
Przykład właściwego
rozmieszczenia elementów
na zdjęciu pejzażowym.
Każdy z planów jest
wyraźnie widoczny: głaz
w otoczeniu łąki, drzewa,
jezioro i pagórek w głębi.
Ważne elementy krajobrazu
nie wpadają na siebie
i nie przeszkadzają sobie
nawzajem. Dzięki dużej
głębi ostrości zarówno
bliskie, jak i dalekie plany
są ostre

parametry zdjęcia można wybrać samemu. Aparaty wyposażone są wprawdzie
w programy do różnego rodzaju zdjęć: pejzażu, portretu, sportu, makrofotografii
itp., ale nie są one doskonałe, nie znają bowiem naszych intencji i czasami koncentrują się na czymś zupełnie innym niż autorowi zależało. Dla początkujących bywają jednak pomocne, a w niektórych wypadkach korzystają z nich również bardziej
zaawansowani użytkownicy.
Trudności w robieniu dobrych zdjęć wynikają z dwóch głównych czynników.
Pierwszy to sztuka przeniesienia przestrzennego trójwymiarowego obrazu na płaskie
dwuwymiarowe zdjęcie. To, co w naturze jest sensownie i zrozumiale, rozmieszczone
na zdjęciu wygląda inaczej. Obiekty pierwszego i drugiego planu wpadają na siebie bez
jakiegokolwiek ładu, drzewa wyrastają na przykład
z dachów niewysokich
domów, ściany się przechylają, obiekty z przodu
lub z tyłu bywają nieostre,
poruszające się są rozmazane. Jak radzić sobie
z tymi problemami, opiszę
szczegółowo w rozdziale
o fotografii pejzażowej.
W tym miejscu podam
tylko krótki opis trzech
najważniejszych parametrów naświetlania zdjęć.
Matrycę można ustawić na różną światłoczułość mierzoną w skali tzw. ISO. Najmniej czuła to 50 ISO; najbardziej czuła, w zależności od modelu aparatu, to nawet
28 600, a może i więcej. Trudno nadążyć za postępem. Im wyższa czułość, tym mniej
światła potrzebnego do zrobienia zdjęcia. Przy czym, niestety, im wyższe ISO, tym jakość zdjęć niższa. Do wysokości 800–1600 ISO jakość jest jeszcze poprawna, dalej zaczynają się kłopoty, zwiększa się ilość błędów, pojawiają nieciekawe artefakty, spada
rozdzielczość i wytrzymałość na kontrast.
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Dwa kolejne parametry to czas naświetlania
i przesłona obiektywu.
Brak światła można zrekompensować dłuższym
naświetleniem, ale trzeba
pamiętać, że w takiej sytuacji poruszające się obiekty, na przykład ludzie czy
zwierzęta, a nawet falujące na wietrze trawy
i liście wyjdą na zdjęciu
rozmyte i nieostre. Spacerującego człowieka nie powinno się fotografować dłużej niż
przez 1/250 część sekundy, biegnącą sarnę lub szybującego ptaka – 1/1000 sekundy.
Przy nieruchomych obiektach można sobie pozwolić na dłuższe czasy, ale trzeba wziąć
pod uwagę naturalne drżenie rąk, chociażby z powodu oddychania. Zrobienie „z ręki”
zdjęcia w czasie dłuższym niż 1/15 sekundy jest bardzo trudne. Z tego samego powodu
im dłuższy i cięższy mamy obiektyw, tym czas powinien być krótszy. Właśnie w takiej
sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie aparatu na statywie.
Od trzeciego parametru, czyli przesłony, zależy tzw. głębia ostrości zdjęcia. Ostrość
nastawiamy na wybrany punkt w kadrze. Im więcej powierzchni za i przed tym punktem będzie ostrej, tym głębia będzie większa. W praktyce wyższa wartość liczbowa
przesłony oznacza większą głębię. Sęk w tym, że zwiększając głębię, przysłaniamy
obiektyw coraz bardziej i wpuszczamy do jego środka mniej światła, w związku z czym
musimy wydłużyć czas naświetlania lub zwiększyć czułość.
Zależności pomiędzy tymi trzema parametrami: czułością matrycy, przesłoną i czasem naświetlania nazywa się fachowo trójkątem ekspozycji. Zmiana jednej wartości
pociąga za sobą zmianę którejś z pozostałych, wpływa na jakość zdjęcia i jego wygląd.
W zależności od możliwości, jakie daje oświetlenie, użytkowany sprzęt i założony efekt,
musimy się na coś zdecydować.
Ilustracja na s. 14 przedstawia zależności pomiędzy doborem każdego z trzech parametrów a wyglądem i jakością zdjęcia.
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C
Lecąca sikora
porusza się tak
szybko, że do jej
sfotografowania
możemy używać
tylko najkrótszych
czasów naświetlania.
Czas 1/1000 sekundy
nie zawsze wystarcza
– na zdjęciu widać
rozmyte niektóre jego
fragmenty
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C
Kontrasty panujące
w słoneczny dzień w lesie są
bardzo silne. Unikamy ich,
skupiając się na wyraźnym
pierwszym planie lub
wykonujemy zdjęcia pod
wieczór albo rano, kiedy
słońce świeci nisko
i jest słabsze.
Warto je robić pod słońce

Drugi problem w robieniu dobrych zdjęć to zbyt duża różnica jasności między ciemnymi a jasnymi partiami zdjęcia, by matryca potrafiła obie poprawnie zapisać. W rezultacie, albo najjaśniejsze partie wychodzą blade, bez żadnych szczegółów (w slangu fotograficznym nazywa się takie zdjęcia przepalonymi), albo najciemniejsze są smoliście
czarne. Niedoświadczonym fotografom wydaje się to dziwne, bo oglądana przez nas
rzeczywistość nie ma takich kontrastów. Naprawdę jednak je ma! To nasze oko jest tak
wspaniałym narzędziem, które potrafi owe kontrasty zneutralizować do tego stopnia,
że widzimy jednocześnie bardzo jasne i bardzo ciemne obiekty w znacznie szerszym
zakresie niż matryca aparatu!
Do walki z kontrastami przydaje się kolejna funkcja aparatów. To sposób pomiaru
światła. Aparaty mierzą jasność w wielu punktach kadru, a następnie wyciągają z niej
średnią. Średnia może być zwykła lub ważona. Ważona w taki sposób, że punkty położone bliżej środka kadru mają większą wagę niż na jego obrzeżach. Można też włączyć
punktowy pomiar światła, który mierzy jasność tylko w bardzo niewielkim, zazwyczaj
centralnym punkcie kadru, stanowiącym 2–5 procent jego powierzchni. Ten tryb przydaje się zwłaszcza w fotografii portretowej. Czy zdjęcie jest poprawnie naświetlone, czy
też nie, informuje nas histogram, który wiele aparatów może od razu wyświetlić jednocześnie z podglądem zdjęcia. Jeżeli nic już nie pomaga, lepiej zrobić zdjęcie za ciemne niż za jasne. Retuszując je w komputerze, mamy sporo narzędzi do rozjaśniania
14

C
Trójkąt
ekspozycji

cieni. „Przepalonego” miejsca nic nie jest w stanie uratować. Można je tylko wymienić,
biorąc fragment z innego zdjęcia. W profesjonalnej fotografii zdarza się wykonywanie
ze statywu kilku identycznych, ale różnie naświetlonych zdjęć, a potem umiejętne ich
łączenie. To jednak skomplikowane zajęcie…
Odpowiedni dobór opisanych wyżej parametrów jest szukaniem złotego środka;
za każdym razem bywa nim trochę inne rozwiązanie. Na szczęście w wielu codziennych sytuacjach problemy rozwiązuje za nas automat.
C
Przykład zdjęcia
źle skadrowanego.
Trudno jest zrobić
zdjęcie stada zwierząt
tak, żeby żadnego
nie uciąć. Ucięcie
głowy zwierzęcia
i pozostawienie całej
reszty w kadrze jest
dużym błędem

C

Na koniec jedna uwaga dotycząca zarówno fotografii ssaków, jak i ptaków, płazów,
gadów oraz wszelkich innych zwierząt, a także ludzi. Opiera się ona na psychologii
widzenia. Jesteśmy przyzwyczajeni oglądać wszystko, w tym zdjęcia, od strony lewej
do prawej, prawdopodobnie dlatego, że w taki sposób piszemy i czytamy. Dlatego zwierzę zwrócone głową w prawo wygląda jakby się oddalało, a w lewo – jakby zbliżało się
do nas.

Stado żubrów wygląda
na zdjęciu znacznie
lepiej, jeżeli zwierzęta
„wchodzą” w kadr, a nie
„wychodzą” z niego.
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2. OD SMARTFONÓW
PO LUSTRZANKI…
W wielu podręcznikach, blogach, na kursach fotografii przewija się stwierdzenie, że „najlepszy aparat fotograficzny to ten, który masz przy sobie”. Nie sposób z tym polemizować.
Zawsze trzeba skupiać się na tych możliwościach, które mamy. Aparaty dodatkowo montowane w różnych urządzeniach, przede wszystkim w smartfonach, są coraz lepsze, ale nigdy nie zaszkodzi trochę się postarać w celu podniesienia jakości zdjęć. Smartfon smartfonowi nierówny, tak jak wśród aparatów – są lepsze i gorsze. Jeżeli bardzo zależy nam
na jakimś zdjęciu, robimy je, a później – jeśli jesteśmy w towarzystwie – pytamy, czy ktoś
ma lepszy aparat w telefonie od naszego. Nie jest zadaniem tej książki reklamowanie konkretnej marki, ale wiedza o tym, które smartfony mają aparaty wysokiej jakości, jest dość
powszechna. Możemy więc zrobić zdjęcie pożyczonym telefonem i przesłać je do siebie
lub włożyć na chwilę do smartfona swoją kartę pamięci i na niej zdjęcie zapisać; wtedy
będziemy mieli pewność, że jesteśmy jego jedynym dysponentem. Tak samo zresztą możemy postąpić z profesjonalną lustrzanką, ponieważ większość kart SD, microSD i Compact Flash jest kompatybilna i działa
zarówno w telefonach, jak i aparatach, a specjalne adaptery pozwalają
używać kart różnego typu, niepasujących. Nie ma się czego wstydzić.
Nieraz zdarzało mi się w ten sposób
korzystać z cudzego aparatu lub pożyczać swój.
Smartfony są obecnie jednymi
z najpopularniejszych aparatów
fotograficznych. Właściwie każdy
telefon ma teraz wbudowany aparat,
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Najlepszy sprzęt to ten,
który mamy właśnie
przy sobie.
To powiedzenie zawsze
się sprawdza, zwłaszcza
w sytuacjach
niespodziewanych,
zaskakujących
i niezwykłych

a czasem nawet dwa. Maja kilka ogromnych zalet, przede wszystkim tę, że prawie zawsze
każdy z nas ma przy sobie smartfon. Smartfony są lekkie i poręczne, nie przeszkadzają
i nie ciążą nawet na najdłuższych wyprawach. Są niezbędnym ekwipunkiem na każdej
wycieczce, nie tylko z powodu zdjęć, ale także komunikacji, nawigacji i bezpieczeństwa.
Aparaty w nich zamontowane działają niezależnie od zasięgu sygnału telefonicznego
i internetowego, które są niezbędne tylko do przesyłania zdjęć. Fotografia smartfonami
ma też jednak swoje ograniczenia, które warto poznać.
W tradycyjnych aparatach obiektyw jest zwykle zasłonięty ochronną klapką i od czasu do czasu czyszczony za pomocą specjalnych narzędzi. Obiektywy smartfonów zazwyczaj nie są osłonięte; nawet jeśli telefon nosimy w futerale, ma on przeważnie wycięcia
na obiektyw i lampę błyskową. Ponieważ telefonu używamy od kilku do kilkudziesięciu
razy dziennie w różnych warunkach, obiektyw trzeba czyścić przynajmniej raz na kilka dni. Dobrze mieć przy sobie irchową ściereczkę lub wilgotna bibułkę, choćby takie
jak do okularów, i przecierać go od czasu do czasu. Przed przetarciem należy delikatnie usunąć ewentualne drobiny piasku i podobne zanieczyszczenia. Twarde elementy
mogą przy potarciu zarysować obiektyw i nieodwracalnie go zniszczyć. Zawilgocony,
zakurzony, z paprochami na szkle obiektyw uniemożliwia wykonywanie poprawnych
zdjęć. Wychodzą nieostre, poplamione, z rozmytymi kolorami.
Jedną z najczęstszych przyczyn nieudanych zdjęć jest też tzw. poruszenie, czyli
drgnięcie ręki trzymającej aparat w momencie robienie zdjęcia. Obraz wychodzi wtedy
nieostry i zamazany Do wyeliminowania tej wady służą statywy. Brałem kiedyś udział
w wykładach na temat fotografii, podczas których prowadzący często podkreślał, że
człowiek może być świetnym statywem dla aparatu fotograficznego, i pokazywał chwyty i pozycje ciała usztywniające sylwetkę. Niestety, trzymanie smartfona podczas robienia zdjęć jest dość niewygodne. Cienka powierzchnia bez żadnych uchwytów nie
sprzyja stabilizacji. Aby wyzwolić migawkę, trzeba dotknąć wyświetlacza w wyznaczonym punkcie, co daje dodatkowy impuls do poruszenia. Aparaty fotograficzne mają
spust umieszczony wygodnie pod palcem wskazującym. Standardowo porusza się on
bardzo płynnie i wyposażony jest w amortyzację, czego nie ma w telefonach.
Wadą smartfonów jest też opóźniona reakcja. Od momentu naciśnięcia spustu migawki do zrobienia i zapisania zdjęcia mija ułamek sekundy. To niewiele, ale w porównaniu
z czasem naświetlania zdjęć, wahającym się najczęściej między 1/30 a 1/1000 sekundy,
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to całkiem sporo. Przez cały ten czas aparat powinien być nieruchomy. Żeby zniwelować
ryzyko poruszenia, dobrze jest wstrzymać oddech, a smartfon, jeżeli się da, trzymać obiema rękami w wygodnej, nie wymagającej dodatkowego wysiłku pozycji. Bardzo pomaga podparcie się na łokciach lub oparcie telefonu na dowolnej podpórce, na przykład
kijku od nordic walking. Można też zablokować go, opierając o stół, ławę, pień drzewa,
kamień, skałkę czy nawet o głowę lub ramię towarzysza lub towarzyszki. W sklepach
fotograficznych można kupić małe statywy ze specjalną niewielką głowiczką do montowania smartfona, mieszczące się po złożeniu w podręcznym plecaku. Jeszcze bardziej
zaawansowanymi urządzeniami są gimbale – niewielkie ręczne uchwyty na smartfon
lub aparat z elektronicznym stabilizatorem obrazu. Jest to jednak dodatkowy koszt oraz
sprzęt do dźwigania.
Aparaty w smartfonach są coraz lepsze. Standardowo
wyposażane są w dwa obiektywy, umieszczone na dwóch
stronach obudowy. Jeden z tyłu do fotografowania tradycyjnego, drugi na frontowej ściance do robienia selfie.
Lepsze modele mają na tylnej ściance dwa, a nawet trzy
obiektywy: szerokokątny do krajobrazu i o trochę dłuższej ogniskowej do zdjęć portretowych, reporterskich oraz
innych, Być może za kilka lat wyposażenie takie stanie
się powszechne. Nie należy natomiast polegać na czymś,
co producenci szumnie nazywają „zoomem elektronicznym”. Jest to nic innego, jak tylko zwykłe powiększenie
obrazu, które możemy w każdej chwili uzyskać na monitorze. Im powiększenie większe, a wybrany fragment mniejszą częścią pełnego kadru,
tym jakość zdjęcia gorsza.
W słoneczne letnie dni, kiedy słońce stoi wysoko, obraz na wyświetlaczu przed zrobieniem zdjęcia jest ledwo widoczny. Żeby dokładnie ustawić kadr, trzeba wyświetlacz
ocienić ręką lub czymkolwiek innym. Ta niedogodność nie ma jednak wpływu na jakość zdjęcia.
Generalną tendencją w rozwoju smartfonów jest zwiększanie liczby pikseli na matrycy. Niektóre dają zdjęcia o wielkości ok. 40 megabajtów. Nie należy przeceniać znaczenia tego faktu. Od pewnego momentu liczba pikseli nie decyduje już o jakości zdjęcia.

Dobra pozycja
do robienia zdjęć
wymaga oparcia smartfona
o jakąś podpórkę.
Jest to istotne zwłaszcza
przy fotografowaniu detali
z bliska. Łokcie i kolana
są dobrymi substytutami
statywu

Na początku „ery cyfrowej” fotografowałem aparatem o matrycy 8,5 mln pikseli, zdjęcia
miały po kilka megabajtów i można było z nich uzyskiwać wydruki o dłuższym boku
liczącym 50 cm. Znacznie ważniejsza jest fizyczna wielkość matrycy i gęstość upakowania w niej pikseli. Im matryca większa, tym lepiej. Pod tym względem smartfony nie
mogą na razie konkurować z aparatami. Niektóre najbardziej zaawansowane matryce w
smartfonach rejestrują ten sam punkt obrazu przez kilka pikseli, a potem automatycznie
wybierany jest najlepszy z nich, lub składają się razem na lepszej jakości obraz.
Wbudowana lampa błyskowa ma takie same wady jak lampa w aparatach, błyska
prosto w obiekt, powodując często jego prześwietlenie i niedoświetlenie tła, ogromne kontrasty, brzydkie świecenie pierwszego planu, czarne smoliste cienie za nim,
czerwone oczy itp. Problem ten można prosto rozwiązać, umieszczając naprzeciwko źródła światła zwykłą białą kartkę papieru lub kartonu albo inną białą powierzchnię odblaskową. Powinna ona znajdować się poza kadrem zdjęcia. Zadziała
jak lustro, odbijając część światła tak, że oświetli ono obiekt z innej strony niż flesz,
łagodząc jego kontrastowość. Musi jednak być biała, nie szara, żółta lub w innym
kolorze, bo wtedy pochłonęłaby część padającego na nią światła i zmieniła jego kolor,
co nadałoby zdjęciu nienaturalny wygląd. Lampy mają często zdejmowaną nakładkę z matowego szkła lub plastiku, powodującą rozproszenie światła i zmniejszenie
kontrastu. Zamiast niej można użyć zwykłej białej serwetki nałożonej na flesz, która
zadziała w podobny sposób.
Smartfony nie są narzędziami idealnymi, mają swoje wady. Podobnie jak w wypadku
aparatów istnieje tu ta sama prawidłowość: im model droższy, tym aparat lepszy, chociaż nie sprawdza się to w stu procentach. Mają mniejsze niż aparaty możliwości manualnego sterowania parametrami zdjęć, zwłaszcza czasu i przesłony, nie da się w nich
używać filtra polaryzacyjnego. Jednak w bardzo wielu wypadkach w fotografii amatorskiej, a czasem nawet profesjonalnej, można robić zdjęcia dobrej jakości, całkowicie
wystarczającej do wielu różnych celów. Większość zdjęć nie jest dziś drukowana, lecz
oglądana na różnego typu monitorach i wyświetlaczach, dzięki czemu odpada część
problemów z prawidłowym naświetleniem najjaśniejszych i najciemniejszych partii
obrazu, choć i z tym wiele smartfonów sobie dobrze radzi. Wielkim atutem smartfonów jest brak dodatkowych kosztów. Wielu ludzi co kilka lat wymienia smartfon
na nowy, dokonując przy okazji modernizacji sprzętu fotograficznego. Zainteresowani
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fotografią powinni w takiej sytuacji przyjrzeć się ofercie sieci komórkowych pod kątem
jak najlepszego aparatu.
Należy jednak pamiętać o czymś niezwykle ważnym, zwłaszcza w wypadku dłuższych podróży, kiedy to robimy dużo zdjęć i nie mamy możliwości przegrania ich
na bezpieczny nośnik zewnętrzny. Lepiej mieć kilka mniejszych kart pamięci niż jedną dużą. W ciągu kilkunastu lat pracy aparatami cyfrowymi trzy razy zdarzyła mi się
awaria karty, w wyniku której nie udało się odzyskać zdjęć wcale lub częściowo. Prawdopodobieństwo awarii, zagubienia lub nawet kradzieży jest małe, ale jeśli już się nieszczęście wydarzy, lepiej stracić część materiału niż całość. Jedna karta może się zepsuć,
dwie albo trzy naraz – raczej nie. Utrata jedynej karty pamięci w trakcie egzotycznej
wyprawy w dzikie miejsce uniemożliwia dalsze fotografowanie.
Klasyczne aparaty fotograficzne maja jedną przewagę nad smartfonami, istotną
przede wszystkim dla osób poważnie zainteresowanych fotografią. Robią zdjęcia dużo
lepszej jakości. Oferują też więcej możliwości fotografowania obiektów dalekich i bardzo małych oraz większe możliwości wybierania kadru dzięki dostępności różnych
obiektywów wymiennych. Wyższa jakość wynika z większego rozmiaru matrycy, a nie
– jak się czasem sądzi – z liczby pikseli na niej się znajdujących, a także na ogół z lepszej
jakości obiektywów. Większość aparatów standardowo wyposażona jest w obiektyw
zmiennoogniskowy czyli „zoom”, umożliwiający płynną regulację przybliżenia. Często
ma też przełącznik „makro”, ustawiający soczewki obiektywu tak, aby możliwe było
fotografowanie małych
obiektów z bardzo bliska.
Modeli aparatów jest
mnóstwo, ale ogólnie
dzielą się na trzy rodzaje:
lustrzanki, kompakty
i bezlusterkowce. Zasadnicza różnica polega
na sposobie patrzenia
w wizjer. W lustrzankach
w wizjerze lub na podglądzie na wyświetlaczu
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Bardzo długie teleobiektywy
najbardziej są przydatne
w fotografii płochliwych
gatunków ptaków, na przykład
żurawia

widać zawsze to, co widzi obiektyw. Światło wpadające przez obiektyw jest odbijane
do góry przez umieszczone przed migawką lustro, a w wizjerze pojawia się obraz przyszłego zdjęcia. W momencie wykonywania zdjęcia lustro podnosi się automatycznie,
migawka się otwiera i światło dociera do matrycy, na której zapisuje się zdjęcie. Tak
jest niezależnie od rodzaju obiektywu założonego do lustrzanki. W kompaktach i bezlusterkowcach kadr ustalamy w wizjerze położonym niezależnie od obiektywu lub
na wyświetlaczu elektronicznym na tylnej ściance aparatu. Ten sposób w porównaniu
z lustrzankami ma tę wadę, że nie widzimy ewentualnych refleksów na obiektywie ani
na przykład efektu działania założonego filtru (dotyczy to głównie starszych modeli
bezlusterkowców).
Wszystkie grupy aparatów są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem jakości,
jak i cen, wahających się od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Zaletą kompaktów
i bezlusterkowców jest prostota, są też one na ogół mniejsze i lżejsze od lustrzanek.
Automatyczne programy do robienia zdjęć są wszędzie podobne. Programy twórcze,
które dają autorowi różnorakie możliwości kontrolowania i zmieniania parametrów
zdjęć, również. Występują w wielu zaawansowanych smartfonach, ale w aparatach dostęp do nich jest szybszy i wygodniejszy; można nimi sterować, nie odrywając aparatu
od oka. Do lustrzanek i bardziej zaawansowanych bezlusterkowców można stosować
wymienne obiektywy, kompakty natomiast takiej możliwości nie mają. Wymiana jednego obiektywu na inny zajmuje kilka sekund. Niestety, obiektywy lustrzanek, których
jest największy wybór, nie pasują do bezlusterkowców i na odwrót.
Wybór obiektywów, zwłaszcza do lustrzanek czołowych na rynku firm, takich jak
Nikon czy Canon, jest ogromny, począwszy od obiektywów ultraszerokokątnych, poprzez zoomy, do teleobiektywów przybliżających do 20 razy. W ofercie są też specjalne
obiektywy tylko do makrofotografii, umożliwiające odwzorowanie w skali 1 : 1, i obiektywy ze zmienną osią optyczną do fotografowania architektury, pejzażów leśnych itp.
Wiele z nich jest bardzo drogich, robionych na potrzeby profesjonalistów, ale istnieją
też tańsze odpowiedniki o zupełnie przyzwoitej jakości. Najlepsze obiektywy, oprócz
świetnej jakości soczewek, odznaczają się dużą jasnością, umożliwiającą robienie zdjęć
w kiepskich warunkach oświetleniowych. Mają też bardzo dobre powierzchnie antyodblaskowe i osłony przeciwsłoneczne umożliwiające wykonywanie zdjęć pod słońce.
Za tym niestety idą wysoka cena i stosunkowo duża waga.
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Kupno klasycznego aparatu często
pociąga za sobą kolejne wydatki na futerał, specjalną torbę lub plecak na sprzęt,
z czasem na dodatkowe obiektywy, zewnętrzne lampy błyskowe, filtry, statyw
i wiele innych akcesoriów. Wszystkie te
rzeczy nie są koniecznie potrzebne, chęć
na nie przychodzi stopniowo, gdy nauczymy się już wykorzystywać wszystkie
możliwości swego aparatu i osprzętu.
Decyzja o tym, czy i jaki aparat kupimy
bądź zadowolimy się smartfonem, zależy
od upodobań i potrzeb indywidualnych.
Osoby bardzo angażujące się w fotografię
używają zwykle aparatów, co nie znaczy,
że rezygnują w ogóle z robienia zdjęć
smartfonami.
Przed przystąpieniem do fotografowania warto wybrać format, w którym będziemy
zapisywać zdjęcia. Najbardziej popularne są dwa: JPG, określany też jako JPEG, i RAW.
Czasem dochodzi trzeci – TIF. Zdarza się, że aparat może jednocześnie zapisywać to samo
zdjęcie dwa razy jako JPG i RAW. Najpopularniejszym formatem jest JPG; niektóre proste
aparaty i telefony zapisują tylko w nim. Jest to format otwarty, czytany przez wszystkie
edytory zdjęć, programy i aplikacje. Zaletą JPG-u jest stosunkowo mała objętość w megapikselach, dzięki czemu na karcie mieści się więcej zdjęć, szybciej się je ogląda i łatwo
przesyła. Jest jednak najmniej dokładny. Formatem otwartym jest również TIF, który zapisuje zdjęcia z większą wiernością, ale jest przeciętnie 2,5–3 razy większy niż JPG.
Najczęściej używanym przez zawodowych fotografów formatem jest RAW. Ma wielkość pośrednią pomiędzy JPG-iem a TIF-em, ale jest zapisem najdokładniejszym, zawierającym najwięcej informacji. RAW–y są bardzo plastyczne, umożliwiają korektę
naświetlenia, w pewnym zakresie nawet zdjęć prześwietlonych, w aparacie lub komputerze po zrobieniu zdjęcia. Pozwalają na łatwe ustawianie właściwych kolorów, jeżeli
fotografujemy w mieszance różnych świateł: słońca, jarzeniówek, lamp błyskowych,
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Decydując się na kupno
profesjonalnego
teleobiektywu, należy
wziąć pod uwagę jego
ciężar. Odtąd w terenie
będziemy dźwigali dość
delikatny i bardzo drogi
sprzęt o wadze nawet
kilku kilogramów

halogenów, ledów itp. W najszerszym zakresie poddają się obróbce w programach graficznych bez straty jakości. RAW ma jedną, za to istotną wadę. Nie da się go otworzyć
w każdym programie. Co więcej, ponieważ producenci sprzętu stale go udoskonalają,
otworzenie RAW-u z modelu aparatu nowszego niż wersja profesjonalnego programu,
którym dysponujemy, takiego jak Lightroom lub Photoshop, może być niemożliwe bez
jego aktualizacji. Pewnym rozwiązaniem są programy do obróbki RAW-ów dostarczane przez producentów wraz z aparatem. RAW-y po wstępnej obróbce konwertuje się
zwykle do JPG-ów lub TIF-ów, które udostępnia się dalej. Tak uzyskane JPG-i są wyraźnie lepszej jakości niż zapisane bezpośrednio przez aparat.
Do zwykłej fotografii pamiątkowej wystarczają JPG-i. Jeżeli mamy większe ambicje
lub wyjątkowo zależy nam na jakości, RAW jest zdecydowanie lepszy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale o obróbce i przechowywaniu zdjęć.
Ważną decyzją, którą musimy podjąć, jest wybór programu czy też trybu fotografowania. Najprościej włączyć tryb automatyczny, wtedy aparat podejmuje za nas
wszystkie najważniejsze decyzje o czułości, sposobie pomiaru światła, przesłonie i czasie naświetlenia. Wiedząc, jakiego typu zdjęcia będziemy robić, możemy ustawić któryś ze specjalistycznych programów: do zdjęć sportowych, krajobrazów, portretów itp.
W profesjonalnej fotografii najczęściej używane są dwa inne programy: „Av” („A”),
czyli preselekcja przesłony, kiedy wybieramy przesłonę, a aparat dobiera czas naświetlania, i „Tv” („S”), gdy decydujemy o czasie naświetlania, a aparat ustawia przesłonę.
Czułość i sposób pomiaru światła dobieramy sami. Istnieje również tryb całkowicie
manualny (M), kiedy sami po kolei ustawiamy wszystkie parametry. Fotografując, cały
czas widzimy dobrane wartości. Chociaż wydaje się to trudniejsze, przy pewnym doświadczeniu daje bardzo dobre efekty. Nie przez przypadek profesjonalne, bardzo drogie aparaty mają tylko te programy, bez wszystkich programów automatycznych.
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3. „JEŚLI COŚ CI SIĘ PODOBA,
RÓB ZDJĘCIE”
Według szacunków Rady Europy chęć zobaczenia nowych, niezwykłych krajobrazów
stanowi motywację dla 63,7% wyjazdów turystycznych; poznawanie i odkrywanie
przyrody – dla 48,2%; ucieczka od hałasu, pośpiechu i zanieczyszczenie środowiska –
dla 33,7% (liczby nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wybrania więcej niż jednej opcji). Nic dziwnego, że fotografia pejzażowa jest najpopularniejszą dziedziną fotografii przyrodniczej i jedną z najpopularniejszych w ogóle. Prawie
każdy z nas chociaż od czasu do czasu fotografuje piękne widoki.
Wielką zaletą fotografii
pejzażowej są, przynajmniej
na początku, stosunkowo
niewielkie wymagania odnośnie do sprzętu, który nie
musi być specjalistyczny
i bardzo drogi. Bezwzględnie obowiązuje tu główna
zasada fotografii: „Jeśli coś
Ci się podoba, rób zdjęcie”.
Intuicja jest w fotografii
bardzo ważna, jednak nie
bez znaczenia są też ogólne
zasady komponowania i naświetlania zdjęć, dzięki czemu mogą być one lepsze. Dlatego
praktyka postepowania jest następująca. Widzimy piękny pejzaż, w sposób intuicyjny
wybieramy kadr i robimy zdjęcie. Zaraz potem staramy się skomponować obraz jeszcze raz, stosując się do kilka reguł obowiązujących w tego typu fotografii. Do optymalnego wyniku możemy dochodzić stopniowo, wykonując kilka lub nawet kilkanaście
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C
Wierzchołek Sokolicy
w Pieninach, uznawany
za jedno z najpiękniejszych
miejsc w Polsce, jest w pogodne
dni oblegany przez
fotografujących.
Zdarza się to nawet
o wschodzie słońca

ujęć tego samego obiektu, dopóki nie uznamy, że już nic więcej nie możemy zrobić,
bo kolejne zmiany są tak nieznaczne, iż nie warto tracić na nie czasu. Z wieloletniego
doświadczenia wiem, że najczęściej otrzymuje się dwa najlepsze zdjęcia: pierwsze – intuicyjne i ostatnie – wypracowane.
Reguły fotografowania:
• ogólne zasady kompozycji obrazów,
• dobór odpowiedniej przesłony warunkujący głębię ostrości zdjęcia,
• dobór odpowiedniej perspektywy,
• dobór odpowiedniego światła,
• umiarkowane stosowanie filtrów.
Omówimy pokrótce każdą z tych reguł.
Ogólne zasady kompozycji obrazów
Zasady kompozycji kadru są znane od dawna i dość uniwersalne. Najważniejsze elementy zdjęcia powinny znajdować się w miejscach, które najbardziej rzucają się w oczy.
Unaocznia to tzw. zasada trójpodziału. Wyobraźmy sobie kadr zdjęcia przecięty w poziomie dwiema liniami prostymi tak, aby dzieliły go na równe trzy części, następnie dodajmy to tego dwie linie pionowe, również dzielące kadr na trzy równe kawałki (rys. na
s. 29). Powstanie siatka dziewięciu prostokątów, z czterema miejscami przecinających
się linii. Miejsca te to tak zwane mocne punkty obrazu – znajdujące się tam przedmioty widzimy najlepiej. Co ważne, żaden z tych punktów nie znajduje się na środku
zdjęcia! Wniosek, jaki możemy z tego wyciągnąć, brzmi następująco: nigdy nie dzielmy
kadru na pół! Przy fotografowaniu krajobrazów bardzo często mamy w tle kadru dużo
nieba. Rozpoczynający przygodę z fotografią w sposób zupełnie naturalny umieszczają linię horyzontu w połowie wysokości kadru. To błąd! Nieba, które zwykle nie jest
głównym tematem zdjęcia, jest wtedy za dużo – „zużywa” ono aż dwa z czterech mocnych punktów. Zasada trójpodziału jest szczególnie ważna przy zdjęciach z wyraźnym
i istotnym pierwszym planem, takim jak głazy narzutowe, skałki, kępy kwiatów, leżące
pnie drzew itp.
Drugim podziałem, który wyznacza mocne punkty, jest tzw. złoty podział. Dzieli
on kadr w trochę inny sposób. Jest to znany od starożytności podział prostokąta stosowany w architekturze, malarstwie i innych sztukach, oparty na obserwacji estetycznej.
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Na schemacie zielonymi liniami zaznaczono linie trójpodziału, żółtymi – złotego podziału. Złoty podział jest znacznie trudniejszy do wyobrażenia w trakcie robienia zdjęć
niż stosunkowo prosty trójpodział. Wystarczy zapamiętać, że w złotym podziale mocne
punkty znajdują się trochę bliżej środka kadru, i starać się umieszczać ważne obiekty
na zdjęciu w pobliżu miejsc wyznaczonych przez oba podziały.
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C

Kadr dzielimy takimi samymi liniami, ale przebiegającymi nieco inaczej. Każda pionowa i pozioma linia rozpoczyna się w miejscu dzielącym bok kadru w taki sposób, aby
stosunek długości dłuższej części do krótszej był taki sam jak całości do części dłuższej.

Wyróżniająca się
w krajobrazie złocista
brzoza, umieszczona
w środku kadru, przecina
go na pół, zakłócając
harmonię zdjęcia.
Dzięki jej przesunięciu
w miejsce dwóch mocnych
punktów obrazu pejzaż
stał się bardziej
czytelny, a zdjęcie
zyskało na harmonii

C
Zdjęcie
Kanału Augustowskiego.
Dzięki długiej perspektywie
całość układa się w trzy
wyraźne pasy: kolorową
ścianę roślinności na
słonecznym brzegu, jasną
smugę wody i cień na drugim
brzegu, nadający fotografii
klimat tajemniczości

C

Umiejscowienie dwóch
zakrętów polnej drogi
w mocnych punktach obrazu
sprawia, że droga staje się
głównym motywem zdjęcia

Zasada mocnych punktów jest uniwersalna, ale czasami można ją łamać, kiedy
na przykład najważniejszy obiekt na zdjęciu ma kształt, który w mocnym punkcie nie
wpasowuje się dobrze w kadr, lub gdy rozkład jasnych i ciemnych bądź różnokolorowych miejsc na zdjęciu narzuca inne skadrowanie.
C
Dwa oczka wodne
w dwóch mocnych punktach,
wyraźnie kontrastujące
ze sobą plamy torfowiska
i jeziora, horyzont powyżej
połowy zdjęcia – wszystko to
składa się na ładny pejzaż
pocztówkowy

Dobór odpowiedniej przesłony
Jak już mówiliśmy, im bardziej zamknięta przesłona, tym zakres ostrości dalekich i bliskich obiektów jest większy. Teoretycznie więc najlepiej zamykać ją w jak najwyższym
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stopniu, ale to tylko teoria. Maksymalne zamknięcie przesłony, na przykład do wartości
22 lub 32, w krótkich szerokokątnych obiektywach da szansę, że na zdjęciu ostre będzie
wszystko – od najbliższych obiektów, odległych o niecałe pół metra, aż po horyzont.
Ale czas naświetlania będzie wtedy na tyle długi, że aparat trzeba umieścić na statywie.
I kolejna rzecz, ostrość nastawiamy ręcznie wcale nie na najdalszy, nie na najbliższy
i nie na najważniejszy punkt. Jest to kwestia wyczucia i doświadczenia. Głębia ostrości działa tak, że jeżeli ostre jest wszystko, na przykład do dwu metrów za punktem
ustawienia, to przed nim tylko na jeden metr. Jeżeli do 10 metrów za punktem, to tylko na pięć metrów przed nim itd. Dlatego jeżeli chcemy mieć jak największą głębię,
musimy wyczuć punkt nastawienia ostrości. Obraz widziany w wizjerze czy wyświetlaczu o tym nas nie informuje, ponieważ oglądamy go zawsze na całkowicie otwartej przesłonie. Jedynie lustrzanki wyposażone są w mechanizm nazywany podglądem
głębi ostrości. Włącza się go przez naciśnięcie przycisku umieszczonego przeważnie
na przedniej ściance aparatu z boku przy obiektywie. Przesłona zamyka się na czas
trzymania przycisku i wtedy możemy sprawdzić głębię ostrości, chociaż obraz w czasie
działania przycisku staje się ciemny. Jeżeli nie wszystko jest ostre, możemy albo skrócić
zoom obiektywu, albo oddalić się trochę od pierwszego planu zdjęcia. Oba rozwiązania zmieniają nieco kadr zdjęcia, ale innego wyjścia nie ma. Im bardziej szerokokątny
obiektyw, tym większa szansa na efekt największej głębi ostrości. Jeżeli decydujemy się
na użycie statywu, zwykle nie musimy się spieszyć; warto zrobić wszystko, by kadr był
idealny, a zdjęcie nieporuszone.
Niektóre aparaty mają funkcję włączania poziomicy. Zbiegające się linie horyzontu, krawędzi lasu, pól, brzegu jeziora itp. utrudniają prawidłowe ustawienie aparatu.
Dotyczy to zwłaszcza pionowych kadrów, a także zdjęć, do których musimy z jakiegoś
powodu przyjąć niewygodną pozycję. Smartfony mają z kolei możliwość włączenia
na wyświetlaczu aparatu linii trójpodziału, zwykle figurujących w menu aparatu jako
„siatka pomocnicza”, co ułatwia nie tylko ustawienie poziomu, ale i kadrowanie.
Maksymalne zamknięcie przesłony wymusza dość długi czas ekspozycji. Aby dodatkowo zabezpieczyć zdjęcie przed poruszeniem, warto włączyć samowyzwalacz. W lustrzankach istnieje jeszcze opcja wcześniejszego podniesienia i zablokowania lustra, co zawsze
wywołuje lekką wibrację. Lustro podnosi się w chwili naciśnięcia spustu i pozostaje w tej
pozycji przez kilka sekund (2, 5, 10 – zależnie od opcji) do momentu, kiedy samowyzwalacz
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C
Statyw w fotografii
pejzażowej najbardziej
przydaje się w dwóch
sytuacjach: kiedy chcemy
uzyskać jak największą
głębię ostrości – czyli ostre
wszystkie plany,
od najbliższych
po horyzont – i gdy
używamy teleobiektywu

zrobi zdjęcie. Można też zamiast naciskania ręcznie spustu wyzwolić migawkę za pomocą
pilota, jeżeli nim dysponujemy. Obecnie, w najnowszych modelach aparatów, wbudowany jest zazwyczaj moduł łącza Wi-Fi. Odpowiednia aplikacja pozwoli zdalnie wykonać
zdjęcie bez kontaktu z aparatem.
Jeśli do zdjęć pejzażowych używamy długiego i ciężkiego teleobiektywu, czas pracy
samowyzwalacza powinien być dłuższy niż dwie sekundy, a to ze względu na większą podatność na drgania i dłuższy czas stabilizowania się aparatu po ich wystąpieniu.
W bardzo wielu przypadkach fotografowanie krajobrazu teleobiektywem daje znakomite wyniki. Dzięki długiej ogniskowej możemy „wyjąć” z otoczenia interesujący nas
motyw i skupić uwagę oglądających zdjęcie wyłącznie na nim. Fotografia taka sprawdza się nawet w górach. Znakomite zdjęcia Rys, naszego najwyższego szczytu, wykonywane są zazwyczaj z odległości kilkunastu kilometrów z okolic Bukowiny Tatrzańskiej
i kilku innych miejscowości.
Największa głębia ostrości jest oczywiście przydatna, ale nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania dobrego zdjęcia. Czasami na jego korzyść ma wpływ nieostrość i nieokreśloność bliskich lub dalekich partii kadru. Przy dłuższych obiektywach
utrzymanie ostrości we wszystkich planach jest zresztą niemożliwe. Trzeba się skoncentrować na najważniejszym motywie i tak skomponować kadr, żeby nieostre miejsca
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nie wybijały się na plan pierwszy. Zdarza się, że fotografia ma jeden główny motyw,
na przykład samotną skałkę, drzewo na rozległej pustej przestrzeni czy inny dowolny
obiekt wynurzający się z mgły lub ciemności. W takich sytuacjach sprawdza się mała
głębia ostrości, tak by wszystko poza głównym tematem było nieostre, rozmyte, jednolicie szare itp. Warto jednak pamiętać, że bardzo wiele obiektywów nie sprawuje się
najlepiej przy pełnym otwarciu przesłony. Przymknięcie jej nawet o jeden stopień poprawia jakość zdjęcia.
Dobór odpowiedniej perspektywy
Z wyborem długości obiektywu łączy się kwestia perspektywy zdjęcia. Najważniejsze
są dwie sprawy. Wspomniane już na początku książki nakładanie się planów na siebie, w związku z przeniesieniem trójwymiarowej rzeczywistości na dwuwymiarowe
zdjęcie, oraz proporcja wielkości planów bliskich i dalekich, zupełnie odmienna dla
teleobiektywów i obiektywów szerokokątnych. Im obiektyw ma szersze pole widzenia,
czyli jak najkrótszą ogniskową, tym obiekty na pierwszym planie są proporcjonalnie
większe od przedmiotów odleglejszych. W praktyce przyjęło się uważać, że szerokokątny obiektyw do klasycznych aparatów fotograficznych ma ogniskową najwyżej
28 mm. Jednak na ogniskowej nie do końca można polegać. Taki obiektyw sprawdza się tylko w profesjonalnych lustrzankach, które mają dużą matrycę o rozmiarach
24 x 36 mm, czyli taką jak klatka w aparatach analogowych. Większość prostszych modeli ma mniejszą matrycę,
w związku z czym, żeby
obliczyć rzeczywistą ogniskową obiektywu, trzeba
przemnożyć nominalną
wartość przez 1,6, 1,5 lub
1,3. Dla smartfonów obiektyw szerokokątny to każdy
poniżej 16 mm.
Używając obiektywu
szerokokątnego,
trzeba
zwracać ogromną uwagę
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C
Jeżeli nie da się
osiągnąć ostrości
wszystkich elementów
obrazu, postarajmy się
o ostrość planów bliższych.
Nieostre dalsze plany i tło
są do zaakceptowania

na pierwszy plan. Jedna wysoka trawa rosnąca przed obiektywem lub stercząca z boku
gałązka mogą całkowicie zniszczyć kadr, wychodząc na zdjęciu jako bardzo jasna
i krzykliwa, często rozmyta linia, nijak niepasująca do całości kompozycji. Takie przeszkadzające elementy są trudne do zobaczenia przez wizjer. Cechą panoramicznych
zdjęć jest bardzo duża ilość planów i obiektów w kadrze. Trzeba szczególnie dbać o ich
ułożenie względem siebie. Pierwszy plan obowiązkowo musi być „ładny”, nie może się
na nim znaleźć nic niepotrzebnego. Kolejne powinny odróżniać się ogólną kolorystyką,
jasnością, kontrastowością itp. Należy uważać, żeby ważne elementy nie były ustawione
w jednej linii, jeden za drugim. Ze względu na płaskość zdjęcia wyglądają wtedy tak,
jakby jeden wyrastał z drugiego. Wyjątkowo nieładnie prezentują się pod tym względem pnie drzew.
C
Jest bardzo wiele pięknych
miejsc, trudnych
do sfotografowania
ze względu na przestrzeń,
którą zajmują, i niemożność
wybrania odpowiedniego
kadru. Coraz częściej
pomagają w tym drony,
docierające tam, gdzie
człowiek nie jest w stanie się
znaleźć, i wykonujące
zdjęcia z zupełnie innej
perspektywy

Pierwszy plan bardzo się zmienia w zależności od tego, czy patrzymy z dołu, z góry
czy z boku. Zawsze warto przyklęknąć, kucnąć, położyć się lub wspiąć nieco wyżej
i wybrać najlepszy kadr (niektórzy fotografowie noszą ze sobą składaną drabinkę).
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Trochę inaczej fotografujemy krajobrazy obiektywami długimi. Z racji przybliżenia
główny motyw znajduje się daleko od nas, czasem kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet
kilkaset metrów. Obraz nie ma dużych zniekształceń, jeśli chodzi o wielkość obiektów,
ale podobnie jak przy obiektywach szerokokątnych „wpadają” one jedne na drugie.
Teleobiektywy dobrze nadają się do wybierania z całego krajobrazu jakiegoś efektownego elementu. Musi on być dobrze widoczny. Tło za nim może być nieostre, ważne
jednak, żeby wyraźnie odcinało się od głównego motywu. Może być jaśniejsze, ciemniejsze lub w zupełnie innym kolorze. Najlepiej, aby było możliwie jednolite.
Drugim zastosowaniem teleobiektywu w fotografii krajobrazowej jest wykonywanie
zdjęć z wież widokowych,
szczytów gór i pagórków oraz
z wszelkich innych miejsc,
od których fotografowany
obiekt jest oddalony na dość
znaczną odległość. W sposób
naturalny zwiększa to głębię
ostrości zdjęcia.
Istotną sprawą jest niebo.
W kadrze jest go na ogół niewiele albo nie ma wcale. Problemem jest kolor nieba. Na zdjęciach wykonywanych długimi
obiektywami widać przeważnie
jego kawałek tuż nad horyzontem. To zawsze najbledszy i najmniej efektowny fragment nieba, należy uważać, żeby go nie
prześwietlić.
W pejzażach oprócz piękna
samego krajobrazu i efektownej
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C
Teleobiektyw pozwala
„zgubić” niepotrzebne
elementy krajobrazu
i tym samym
skoncentrować się
na najważniejszych
punktach – samotnym
drzewie na łące
i wielkim zachodzącym
słońcu

INFOT

Dystorsja i jak z nią walczyć
Wadą obiektywu szerokokątnego jest bardzo wyraźne przekrzywianie w kadrze
wysokich obiektów. Szczególnie widoczne jest to na zdjęciach budynków i drzew
fotografowanych z bliska. Ściany nie są
pionowe, tylko zbiegają się pod kątem
w górę. Drzewa stoją w środku kadru prosto, a po bokach nachylone są ku środkowi.
Wynika to z tzw. dystorsji soczewek. Jest
to trudna do usunięcia wada optyczna polegająca na różnym powiększaniu poszczególnych partii obrazu w zależności od ich
odległości od osi optycznej. Innymi słowy:
im dalej od środka kadru, tym większe
zniekształcenie. Dystorsja oprócz oczywistej wady ma też zalety. Fotografując stojące przed nami drzewo, nastawiamy ostrość
na wybrany punkt i oczekujemy, że ostre
będzie wszystko to, co jest położone w tej
samej płaszczyźnie. Tymczasem pień drzewa na wysokości naszych oczu znajduje
się w zupełnie innej odległości od nas niż
jego wierzchołek. Zakrzywienie obrazu,
ściągające wierzchołek bliżej nas, pomaga
w utrzymaniu ostrości, niemniej zdjęcia
takie należy wykonywać na przynajmniej
częściowo przymkniętej przesłonie, aby
zwiększyć szansę na ostrość całego drzewa.
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Z „powyginanym” na skutek dystorsji
obrazem możemy sobie poradzić na kilka
sposobów. Najprostsze, co możemy zrobić, to odsunąć się trochę dalej i ewentualnie uciąć później w dowolnym programie
graficznym zbędne elementy na obrzeżach zdjęcia. Ale nie zawsze mamy miejsce, żeby się cofnąć. Należy więc pilnować, aby obiektyw w momencie robienia
zdjęcia znajdował się w pozycji poziomej,
równolegle do podłoża. Uniesienie go lub
opuszczenie bardzo powiększa wykrzywienie linii.
Łatwo powiedzieć, trudno zrobić,
zwłaszcza w wypadku wysokich obiektów,
takich jak drzewa czy wieże. Najlepiej byłoby fotografować je na poziomie połowy
ich wysokości, ale taka możliwość zdarza
się nam rzadko. Możemy poszukać ładnego pierwszego planu, który wypełni dolną
połowę zdjęcia; nic strasznego się nie stanie, gdy z braku takich możliwości „utniemy” na zdjęciu ściany lasu czubki drzew.
Druga możliwość to użycie specjalnego
obiektywu typu „shift”, który ma zmienną
oś optyczną. Wyginając ją odpowiednio
za pomocą ręcznych pokręteł, prostujemy obraz, widząc go cały czas w wizjerze

lub na wyświetlaczu. Trudnością jest
tu konieczność dokonania korekty naświetlenia. Przy fotografowaniu „do góry” należy bardziej otworzyć przesłonę, „w dół” –
przymknąć. „Shift” jest sprzętem znakomitym, ale bardzo drogim.
Podobne możliwości mają zaawansowane programy do obróbki zdjęć, między innymi Photoshop. Obraz w tym
programie możemy wyprostować za pomocą zakładki „korekcja obiektywu”, ale
przy tym zabiegu ucina się nieodwracalnie część kadru.
W trakcie fotografowania bardzo trudno ocenić, czy uda się wyprostować zdjęcie w czasie obróbki bez utraty istotnych
elementów.

A.

B.
C
A.
Zdjęcie ściany lasu wykonane z bliska obiektywem o ogniskowej
18 mm. Wprawdzie całe drzewa mieszczą się w kadrze, ale na skutek
dystorsji nie stoją prosto, lecz pochylają się do środka kadru
B.
Ten sam fragment lasu sfotografowany z tego samego miejsca
obiektywem typu „shift” o ogniskowej 24 mm i zmiennej osi optycznej,
co umożliwiło „wyprostowanie” drzew, ale – z powodu dłuższej
ogniskowej – spowodowało jednocześnie ucięcie ich wierzchołków
C.
To samo miejsce sfotografowane obiektywem o ogniskowej 200 mm
z większej odległości. Drzewa stoją prosto, pozornie gęściej i są bardziej
ucięte od góry, co jednak nie psuje dobrego efektu. Nie zawsze takie
zdjęcie można wykonać. Cofnąć się 20 m tak, żeby nic nie weszło nam
w kadr, możemy tylko na skraju lasu, zrębu lub polany

C.
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kompozycji bardzo ważna jest kolorystyka i kontrastowość zdjęcia, pozwalające częściowo zniwelować wady płaskości obrazu. Różnokolorowe plamy zwiększają plastyczność, a światłocień stwarza pozory istnienia trzeciego wymiaru.
Dobór odpowiedniego światła
Bardzo wielu fotografów utrzymuje, że „ładne” światło jest najważniejszym elementem
udanego zdjęcia. Fotografowie pejzażu często słyszą pytanie: Jaka pogoda jest najlepsza do robienia zdjęć krajobrazów? Większość uważa, że najlepsza jest pogoda zmienna. Cały poniższy rozdział będzie uzasadnieniem tej tezy, chodzi bowiem o to, że nie
ma jednego rodzaju światła, które można uznać za najlepsze. Dla różnych zdjęć trzeba
dobierać różne światło. Zmieniające się warunki umożliwiają taki wybór.
Dobrym pejzażom sprzyja pogoda słoneczna z chmurami na niebie i przejrzyste ostre
powietrze. Wtedy kolory są najbardziej intensywne. Chmury, zwłaszcza białe rozrzucone
po całym niebie, działają jak wielkie ekrany. Odbijają promienie, które – padając na ziemię pod różnymi kątami – łagodzą kontrasty i uwypuklają szczegóły. Nie najlepsze warunki panują w całkowicie bezchmurne dni. Kolory są mniej wyraźne, a kontrasty między jasnymi i ciemnymi punktami większe. Wiosną i latem, kiedy mamy długie okresy
słonecznej pogody, najlepsze do fotografowania są zwykle pierwszy i drugi dzień ładnej
pogody. W kolejne dni na liściach, pniach, skałkach itp. uważne oko zauważy blaknięcie
kolorów spowodowane parowaniem wody, osiadaniem kurzu i pyłków roślin.
W dni pochmurne trudno jest wydobyć piękno kolorów z pejzażu, chociaż są wyjątki. Jeżeli fotografujemy w taką pogodę, dobrze jest na zdjęciach unikać nieba, które
wychodzi zwykle jako biała lub szara nieefektowna plama.
Fotografowanie pejzażu często polega na znalezieniu odpowiedniego miejsca, a potem
dobrania do niego światła. Na to samo miejsce warto przyjść kilka razy: rano, w południe,
po południu i pod wieczór, żeby zobaczyć, jak wygląda oświetlone z różnych kierunków
i z różnej wysokości. Także następnego dnia i przy innej pogodzie, w czasie większego
lub mniejszego zamgleniu powietrza, przy innym kolorze nieba i chmur, na wietrze lub
w pogodę bezwietrzną. To samo zdjęcie za każdym razem wychodzi inaczej.
Kolejną zmienną jest pora roku. W tym samym miejscu i o tej samej godzinie w lipcu i październiku światło jest inne, inna jest bowiem wysokość słońca nad horyzontem.
Oczywiście o każdej porze roku inna jest też kolorystyka.
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C
Ten sam pomost,
fotografowany różnymi
obiektywami z różnych stron,
w różną pogodę, o różnej
porze dnia i w różnych
porach roku, może wyglądać
za każdym razem trochę
inaczej, lecz zawsze ładnie.
Warto trzymać się
sprawdzonych miejsc!
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W zależności od kierunku padania promieni słońca można z tego samego obiektu wydobyć różne kolory i nastroje. Mając słońce za plecami, tworzymy obrazy sielankowe i spokojne. Oświetlenie z boku powoduje większą intensywność barw i kontrastu, nadaje obrazowi więcej dynamiki i niepokoju. Zdjęcie jest pozornie bardziej
trójwymiarowe, a to ze względu na przebiegające w poprzek na obrazie plamy słońca
i cienia. Fotografując pod słońce, nadajemy zdjęciom bardziej symboliczny charakter.
Znikają szczegóły, wyolbrzymiane są kontury, w związku z czym precyzja kadrowania
ma tu największe znaczenie. Kolory albo znikają prawie całkowicie na rzecz gry bieli,
czerni i różnych odcieni szarości, albo na całym obrazie dominuje jeden bardzo intensywny odcień, np. żółć jesiennych liści lub biel śniegu.
C

C

Zdjęcie tej samej drogi,
wykonane pod słońce
po odwróceniu się
o 180 stopni, tajemniczej,
dzikiej i zamglonej.
Kierunek padania światła
zmienił radykalnie
charakter zdjęcia

Droga leśna sfotografowana
w słoneczny poranek
przy świetle padającym
zza pleców wygląda
na ciepła i przyjazną

Słońce bardzo różnie oświetla krajobraz w zależności od wysokości nad horyzontem. Niskie poranne i wieczorne światło nadaje krajobrazowi więcej żółtego koloru,
wysokie południowe – niebieskiego. Niskie wydaje się bardziej miękkie i przyjazne,
wysokie jest zimniejsze.
Ważna jest przejrzystość powietrza, największa w chłodne dni, kiedy dociera do nas
ze wschodu suche powietrze kontynentalne. W upalne dni w godzinach południowych
bardzo spada widoczność, a powietrze pełne jest promieni UV w postaci niebieskawoszarej mgły, osłabiającej kolory. W słoneczne chłodne poranki w powietrzu unosi
się lekka, bezbarwna, niewidzialna mgiełka dodająca krajobrazowi uroku świeżości.
Wieczorem za to powietrze jest z reguły najbardziej przejrzyste.
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Zapewne nie jest przypadkiem, że mistrzostwo w fotografii pejzażowej osiąga wielu
fotografów ze Skandynawii, wykonujących zdjęcia w niskich nastrojowych światłach.
Zachód słońca trwa tam bardzo długo, latem na dalekiej Północy nawet przez kilka
godzin, łącząc się w warunkach dnia polarnego ze wschodem. Jesienią słońce świeci
tylko nisko nad horyzontem, zimą – nie pojawia się wcale.
C
W lesie najlepsze warunki
do fotografowania panują
przy niskim porannym lub
przedwieczornym świetle.
Promienie słońca
docierają wtedy
do różnych zakątków lasu

Wśród fotografów istnieje pojęcie „złotej godziny” – momentu niedługo po i niedługo przed zachodem słońca. Światło pada pod małym kątem, przedmioty rzucają
długie, dość jasne cienie i mają specyficzny złoty kolor. Termin jest umowny, w warunkach polskich „złota godzina” trwa niecałą godzinę, dłużej lub krócej w zależności
od pory roku, a także przejrzystości powietrza i związanej z nią siły słońca. Jej specyfiką
są bardzo wyraźnie zmieniające się w krótkim czasie warunki świetlne. Ten sam obiekt
w czasie „złotej godziny” zmienia wygląd kilkakrotnie, umożliwiając wykonanie różnych zdjęć.
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W dziedzinie doboru i wykorzystania
światła fotografia lasu rządzi się swoimi
zasadami, nieco odmiennymi od fotografii krajobrazów otwartych.
W lesie najtrudniej jest robić zdjęcia
w bezchmurne i słoneczne letnie dni.
Kontrasty między miejscami cienistymi
a oświetlonymi są tak wielkie, że większość zdjęć wykonanych w takich warunkach wychodzi jako mieszanka ciemnych
i jasnych plam wybijających się na pierwszy plan i zaburzających symetrię obrazu.
Większość wcale nie znaczy, że wszystkie,
zasada więc: „Jeśli coś Ci się podoba, rób
zdjęcie” obowiązuje także w lesie. Najlepsze efekty daje jednak szukanie światła dość
delikatnego, rozproszonego, takiego, jakie
występuje przy cienkiej powłoce chmur
warstwowych, w momencie wychodzenia
słońca zza chmury, przy przebijaniu się
przez mgłę itp. Lekkie słońce w wystarczający sposób oświetla szczegóły, wydobywając z nich kolory i kształty, a chmury lub mgła, działając jak wielkie ekrany
odblaskowe, rozjaśniają miejsca cieniste,
których w lesie jest mnóstwo. Przejrzystość powietrza nie ma decydującego znaczenia, ponieważ rzadko kiedy gąszcz lasu
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pozwala na widzialność przekraczającą
kilkadziesiąt metrów. W lesie jest ciemniej
niż na otwartej przestrzeni, dlatego bardzo
przydatnym sprzętem jest statyw, umożliwiający dłuższe czasy naświetlania zdjęcia.

W lesie obowiązują też inne zasady kompozycji zdjęć. Smukłe pnie drzew narzucają
pionowy kadr, mimo że całkowite ich objęcie od podstawy aż po wierzchołki udaje się
dość rzadko. Nie ma co się bać ucięcia w kadrze wierzchołków drzew. Nie zmniejsza
to atrakcyjności zdjęcia, a czasami wręcz ją
podnosi. Bardzo dobre efekty daje fotografowanie lasu teleobiektywem lub zoomem

C

INFOT

Fotografia lasu

W górskich lasach
często pojawia się mgła
zmiękczająca obraz
i nasycająca go kolorami
nie gorzej niż słońce

o dość dużej ogniskowej. Drzew w kadrze
jest wtedy mniej, stoją bliżej siebie, mniej
jest wolnej przestrzeni, a efekt jest bardziej
tajemniczy i nastrojowy. Problemem bywa
niekiedy ciasnota. Jakkolwiek byśmy się
ustawili, z reguły w kadrze pojawiają się
znienacka niechciane, a to gałąź, krzew lub
konar, a to pień zaburzający kompozycję.
Trzeba się nieźle natrudzić, żeby znaleźć odpowiednie ujęcie.
Przy częstym fotografowaniu lasu
kadry pionowe, a nawet klasyczne poziome, stają się nudne. Wszystkie ujęcia
zdominowane są przez kolumnadę stojących ciasno pni. Warto wtedy pomyśleć o dwóch rzeczach. Pierwsza to znalezienie atrakcyjnego pierwszego planu:
kwitnących kwiatów, karpy korzeniowej,
powalonego pnia, strumyka, łanu paproci
itp. Przy takich zdjęciach można wybierać kadry poziome i pionowe, pamiętając
o zasadach kompozycji, a także opisanych
wcześniej problemach z dystorsją.
Mankamentem prawie każdego zdjęcia
krajobrazu leśnego jest duża różnica w jasności pomiędzy dnem lasu i prześwitującym przez korony niebem, co często objawia się w postaci brzydkich białych plam
lub smug w górze kadru, lub całkowitą czernią na jego dole. Możemy z tym walczyć
na dwa sposoby. Pierwszy to znalezienie
na ziemi ładnej w zarysie bryły, która utwo-

rzy na dole kadru ciemny estetyczny kontur
kontrastujący z resztą poprawnie naświetlonego zdjęcia. Drugi to zastosowanie szarego
filtru połówkowego. Jest to szklana płytka
całkowicie przezroczysta na dole, od góry
zafarbowana na szaro, obojętna dla kolorów,
a przyciemniająca obraz. To jeden z najważniejszych filtrów w fotografii krajobrazowej.
C
W lesie gospodarczym
dobre wyniki
dla fotografa przyrody
daje poszukiwanie
symetrii oraz rytmu
wśród rosnących
blisko siebie
podobnych drzew
jednego gatunku,
na przykład sosny

C
W lesie naturalnym,
zwłaszcza
wielogatunkowym,
szukamy niezwykłości:
powalonych pni,
nietypowo rosnących
drzew itp.,
umieszczając je
w mocnych punktach
obrazu
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Umiarkowane stosowanie filtrów
Filtry są szklanymi płytkami nasadzanymi lub nakręcanymi na przednią stronę
obiektywu w celu uzyskania pożądanych przez fotografującego efektów. W fotografii
przyrodniczej, której celem jest utrwalenie i pokazanie piękna natury, filtry stosujemy umiarkowanie i rzadko, wtedy, gdy jest to konieczne do uzyskania prawidłowego zdjęcia. Unikamy natomiast świadomego zmieniania kolorów, rozmywania i zniekształcania sylwetek, sztucznych efektów specjalnych. Filtry można nakręcać z przodu
na obiektywy lustrzanek i aparatów bezlusterkowych. Nikt nie wymyślił jeszcze filtrów
do smartfonów, których największą zaletą jest prostota obsługi – po prostu robimy
zdjęcia, w ogóle nie przejmując się filtrami. Działanie niektórych filtrów, zwłaszcza
barwnych, można zastąpić programami graficznymi przy obróbce zdjęcia.
Najważniejszymi filtrami są wspomniany już filtr połówkowy szary, filtr polaryzacyjny i filtr UV. Filtr UV jest najczęściej stosowanym filtrem w fotografii wykorzystującej naturalne oświetlenie słoneczne. Niektórzy rekomendują, aby cały czas był nałożony na obiektyw, ale to przesada. Jego stosowanie jest bardzo proste. Nakręca się
go na obiektyw i już. Działanie filtru polega na eliminowaniu promieni UV obecnych
w powietrzu, powodujących w niektóre dni, zwłaszcza latem, zamglenie i zaniebieszczenie powietrza. Filtr UV przynajmniej częściowo usuwa niebieskawosiny zafarb zdjęcia
i poprawia przejrzystość, nie powodując przy tym negatywnych skutków ubocznych.
Filtr polaryzacyjny jest trochę bardziej skomplikowany. Składa się z dwóch przyciemnionych równoległych do siebie szybek, które obracamy względem siebie za pomocą
ruchomego pierścienia. Filtr pomaga usuwać odblaski z mocno odbijających światło
powierzchni, zwiększa intensywność kolorów, a także przyciemnia niebo w stosunku
do innych partii obrazu, podkreślając zwłaszcza kolory i kształty chmur. Przy fotografowaniu dalekich planów zwiększa przejrzystość zdjęcia tak, że pojawiają się na nim
elementy krajobrazu ginące w zamgleniu. Jest bardzo przydatny przy fotografowaniu
wody, powoduje albo całkowite jej zaczernienie, albo czyni ją bardziej przezroczystą.
Umożliwia też fotografowanie obiektów pod wodą.
Według praw fizyki działanie filtru polaryzacyjnego polega na przepuszczaniu tylko
promieni biegnących mniej więcej w jednym kierunku, a pochłanianiu innych. Powoduje
to jedną znaczącą niedogodność. Do matrycy dociera mniej światła, musimy więc bardziej otworzyć przesłonę lub wydłużyć czas naświetlania, średnio o 1–1,5 stopnia.
44

Używania filtra polaryzacyjnego należy się nauczyć. Zakładamy go na obiektyw,
spoglądamy przez wizjer i obracając ruchomym pierścieniem, patrzymy, jak zmienia
się obraz. Filtr działa najsilniej przy świetle padającym z boku, prostopadle do obiektywu, najsłabiej zaś, gdy mamy słońce za plecami. Jego moc można stopniować, a niektóre zastosowania, np. zmianę intensywności kolorów, nie tylko zwiększać, ale i w razie
potrzeby zmniejszać.
C

Głównym zadaniem filtra połówkowego szarego jest przyciemniania nieba, ewentualnie
innych jasnych obiektów. Jest to przezroczysta szybka, częściowo przyciemniona z jednej
strony szarym gradientem. Filtr wsuwany jest w specjalną ramkę nakręcaną na obiektyw,
co umożliwia wkładanie go jasną lub ciemną stroną do góry w zależności od tego, czy chcemy przyciemnić niebo, czy na przykład mieniący się w słońcu śnieg. Przy używaniu bardzo
szerokokątnych obiektywów, szerszych niż 20 mm w wypadku lustrzanek, należy uważać,
aby w pole widzenia nie wchodziła część ramki, zasłaniająca rogi i boki zdjęcia.
W fotografii istnieje mnóstwo innych filtrów zmieniających barwę światła, dodających efektowne rozbłyski lub tęcze. W fotografii przyrodniczej są mniej przydatne niż
w artystycznej, ponieważ zakładają dużą ingerencję w fotografowany obiekt.
Stosowanie filtrów ma jedną sporą wadę dla fotografów posługujących się więcej niż
jednym obiektywem. Obiektywy maja różną średnicę i dla każdego trzeba kupować
oddzielne filtry w różnych rozmiarach.

C

W pierwszy dzień
słonecznej pogody po
deszczu mamy zazwyczaj
intensywnie niebieskie
niebo, łagodzące kontrasty
obłoki i świeżą zieleń. Filtr
polaryzacyjny wzmacnia
kolory i „wyciąga” chmury,
powodując ich lepszą
widoczność

Odbicie chmur lub
lasu w wodzie jest
jednym z wyjątków,
kiedy to podział kadru
na pół wychodzi
zdjęciu na korzyść.
Ponieważ odbicie jest
znacznie ciemniejsze,
przyciemniamy górną
część zdjęcia szarym
filtrem połówkowym
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4. JAK SFOTOGRAFOWAĆ
ŻYWICZNY ZAPACH LASU
Fotografia zjawisk przyrodniczych jest odmianą fotografii pejzażowej nastawioną na wychwytywanie w naturze ciekawych momentów, które zdarzają się w niej regularnie,
chociaż z różną częstotliwością, częściej lub rzadziej, a nawet wyjątkowo. O ile w klasycznej fotografii pejzażu fotografowie lubią po prostu zmienną pogodę, z tworzącymi
dynamiczną kompozycję chmurami, nieustabilizowaną barwą światła i światłocieniem,
to przy czatowaniu na zjawiska przyrodnicze ta zmienność ma zasadnicze znaczenie.
Zjawiska przyrodnicze obserwujemy wszędzie, zarówno w pięknych plenerach, centrach miast, jak i na terenach przemysłowych. Większość z nich trwa dość krótko i występuje tylko w określonych warunkach. Klasycznym przykładem jest tęcza, pojawiająca się
na niebie, kiedy kończy się ulewa i wychodzi słońce. Tęczę widzimy zawsze po przeciwnej
stronie świecącego słońca. Jest tym intensywniejsza, im jaśniejsze słońce, czystsze powietrze i ciemniejsza chmura burzowa. Po parunastu minutach, kiedy słońce osuszy powietrze z pary wodnej, tęcza znika.
Aby natrafić na interesujące
zjawisko, warto zainteresować
się prognozą pogody i choć
odrobinę meteorologią. Nagłe ochłodzenia i ocieplenia
są szansą na wystąpienie rozmaitych zjawisk. Podobnie jak
zmiany ciśnienia atmosferycznego, przejścia frontów itp. Najlepsze są chwile tuż przed lub
tuż po burzy, deszczu, wichurze, śnieżycy, gradobiciu itp.,
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C
Nadciagająca chmura
burzowa zwiastuje szansę
na pojawienie się różnych
efektownych zjawisk,
oprócz tego jest piękna
i sama w sobie warta
sfotografowania

C
Tęcza. Zjawisko,
które wszyscy znamy,
najbardziej intensywne
jest przez pierwsze kilka
minut po pojawieniu
się na niebie. Nie każdy
jednak wie, że tęcze
zawsze są dwie: dolna,
znakomicie widzialna,
i równoległa do niej tęcza
górna, znacznie słabsza

C

Majowy śnieg topnieje bardzo
szybko, ubywa go z minuty
na minutę, a po kilku
godzinach nie ma po nim
śladu. Ze zdjęciami trzeba się
spieszyć, rzadko kiedy jest czas
na wysmakowane kadry

a dla odważnych – w ich trakcie. Ciekawe są zwłaszcza anomalie pogodowe, takie jak
przymrozki w ciepłą porę roku, śnieg padający w maju itp. Należy pamiętać, że przy
uprawianiu takiej fotografii często zdarza się przemoknąć i zmarznąć, niekiedy trzeba
przyklęknąć albo nawet położyć się na mokrej ziemi lub trawie. Warto mieć ze sobą
chociaż kawałek jakiegoś materiału; może posłużyć nam za podkładkę pod kolano.
Przydają się też parasol lub folia wodoodporna, którymi będziemy mogli zasłonić nie
tyle siebie, co aparat na czas robienia zdjęcia.
Najważniejsze jest zjawić się na czas w odpowiednim
plenerze i dobrze się rozglądać. Niektóre zjawiska występują pospolicie i regularnie. Należy do nich poranna
rosa występująca po zimnych, ale nie mroźnych nocach
w bezwietrzną pogodę. Rosa znika dość szybko, osuszana przez słońce lub zrywający się wiatr. Najdogodniejszym momentem do jej fotografowania jest czas, kiedy
zaczyna być oświetlana przez wstające słońce. To samo
dotyczy szronu. Najlepiej błyszczy się w słońcu, które
jednak szybko go rozpuszcza. Należy działać sprawnie;
dobrze jest zrobić kilka zdjęć w różnych wariantach
naświetlenia i o różnej głębi ostrości, a efekt sprawdzić
po powrocie do domu, nie zaś na miejscu.
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Gdy po intensywnym
deszczu wychodzi
słońce i robi się bardzo
ciepło, las „paruje”. Parę
wodną najlepiej widać
nad butwiejącymi,
pozbawionymi kory
pniami, które wchłaniają
i gromadzą mnóstwo
wilgoci, a potem łatwo
się nagrzewają

Krótko trwają również
najpiękniejsze momenty wschodów i zachodów
słońca, poranne mgły itp.
Nieco dłużej utrzymują się na gałęziach drzew
okiść śniegowa po opadach śniegu i szadź, czyli
przymarzająca do przedmiotów para wodna.
W dobrych warunkach,
przy utrzymującym się
mrozie i braku wiatru –
nawet przez kilka dni.
Z reguły jednak najlepszy jest do fotografowania pierwszy dzień słońca
po opadach śniegu. Śnieg jest wtedy najbardziej puszysty i najbielszy. Z czasem
zaczyna osiadać, pojawiają się na nim różne tropy, opadłe z drzew nasiona, gałązki,
kawałki kory oraz inne zanieczyszczenia.
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Rosa występuje
powszechne, kiedy
temperatura spadnie
poniżej tzw. punktu
rosy, gdy para wodna
zaczyna się skraplać na
różnych powierzchniach

Przymrozki w czerwcu
zdarzają się bardzo rzadko.
Szron na delikatnych
kwiatach siedmiopalecznika
błotnego, rośliny kwitnącej
późną wiosną i latem,
daje dobrą okazję do jego
udokumentowania

W tego rodzaju fotografii bardzo
ważne jest zarówno znalezienie dużej
oszronionej przestrzeni, na przykład
pobielonej szronem łąki, jak i ładnego szczegółu: pajęczyny, kolorowego
liścia czy kamienia. Detale są często
piękniejsze i bardziej działają na wyobraźnię niż plany ogólne, a można
je znaleźć nawet w środku dowolnej
miejscowości. Wyjątkowo piękne
są bardzo rzadko spotykane zdjęcia
szronu osiadłego na pyskach i futrach
zwierząt lub ich grzbiety przykryte
śniegiem.
Niektóre zjawiska trwają zaledwie
ułamek sekundy, a momentu ich wystąpienia nie da się przewidzieć. Należą do nich m.in. błyskawice podczas
burzy. Na szczęście dla fotografa jest
ich zwykle sporo. Do fotografowania
błyskawic potrzebujemy aparatu fotograficznego z możliwością włączenia
długiego czasu ekspozycji, na przykład 30 sekund, lub opcją włączenia
tzw. czasu „B” lub „T”. Czas „B” polega
na tym, że migawka pozostaje otwarta i rejestruje obraz dopóty, dopóki
przycisk spustowy pozostaje naciśnięty. W czasie „T” jedno naciśnięcie
powoduje otwarcie migawki, drugie –
po dowolnym okresie – jej zamknięcie. Takie zdjęcia musimy robić nocą.

C
Widmo Brockenu, zwane
mamidłem górskim –
zjawisko atmosferyczne
występujące w górach, kiedy
pod sobą mamy z jednej
strony chmurę, a z drugiej
ostre słońce za plecami.
Można wtedy zobaczyć swój
cień w otoczeniu kolorowej
tęczy – glorii. Co ciekawe,
w grupie ludzi każdy widzi
swój cień i ewentualnie
stojącej tuż obok osoby.
Cienie osób oddalonych
nieco dalej pozostają
niewidoczne

C
Szadź na pajęczynach
powstaje po zimnej
i wilgotnej nocy i nie
utrzymuje się długo. Albo
pajęczyna zerwie się pod
ciężarem kryształków lodu,
albo roztopi je słońce
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Podczas silnych mrozów
i suchego arktycznego
powietrza na futrze żubrów
długo utrzymuje się śnieg.
Z powodu wydychanego przez
zwierzę ciepłego powietrza
nie ma go tylko w okolicy
pyska. Inaczej jest przy
dużej wilgotności. Wtedy
wydychana para wodna
skrapla się w postaci szronu
i osadza wokół nozdrzy

Warto zadbać, aby w przyszłym kadrze nie było brzydkich elementów przysłaniających
niebo, takich jak słupy elektryczne, fragmenty budynków itp. Ustawiamy niewielką
czułość, umieszczamy aparat na statywie w bezpiecznym miejscu pod dachem i otwieramy migawkę. Jeśli wybierzemy ekspozycję równą 30 sekundom lub podobną, będziemy musieli liczyć na łut szczęścia, że błyskawica pojawi się w tym właśnie czasie.
Jeżeli nie, robimy kolejne zdjęcie aż do skutku. Mając do dyspozycji czas „B” lub „T”,
czekamy na rozbłysk z otwartą migawką i zamykamy ją zaraz po nim. Wskazane jest
używanie wężyka spustowego lub pilota zdalnego wyzwalania, by nie poruszyć aparatu
w momencie, gdy migawka jest otwarta lub się zamyka. Jasność błyskawic i czas ich
trwania bywają różne, czasami musimy wykonać kilka prób naświetleń, aż uzyskany
efekt będzie zadowalający.
Jednym z najchętniej fotografowanych i najczęściej występujących zjawisk są wschody i zachody słońca. Rozpoczynają się na długo przed właściwym momentem wschodu
lub zachodu i trwają jeszcze kilkadziesiąt minut po nich. W fotografii wykorzystujemy wyraźne kontury różnych obiektów na tle słońca; trzeba szczególnie dbać o to, aby
przedmioty w kadrze nie nachodziły na siebie, bo łatwo się zlewają w jedną ciemną plamę, czyniąc zdjęcie nieczytelnym. Niejednokrotnie możemy też wykorzystać odbicie
słońca i kolorowego nieba w wodzie i na śniegu. Z wieloletniej praktyki wiem, że wschody są na ogół bardziej efektowne niż zachody, chociaż nie zawsze. Lekkie zamglenie
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C
Jak powiedział kiedyś mistrz
fotografii przyrodniczej Tomek
Kłosowski: „Zachody słońca,
zwłaszcza nad wodą, warto
fotografować; czy wyjdą
za ciemne, czy za jasne –
zawsze będą ładne”. Nie
zwalnia to nas od staranności
kadrowania i naświetlania.
Niejedno zdjęcie wschodu
i zachodu słońca zepsułem,
stwierdzam zatem, że mistrz
nie ma racji w tej sprawie…

powietrza sprzyja jednym i drugim, siła słońca jest wtedy słabsza, a tarcza bardziej
czerwona i większa. Warto je wtedy fotografować teleobiektywem. Uważajmy jednak,
bo patrzenie przez teleobiektyw prosto w słońce może być niebezpieczne dla wzroku.
Starajmy się mocno mrużyć oczy i patrzeć trochę obok słońca.
Do najpiękniejszych należą wschody i zachody słońca z częściowo zachmurzonym
niebem, przez które przebija się tarcza słoneczna. Podświetlone chmury nabierają pięknych kolorów: żółtych, czerwonych, błękitnych, granatowych itp. Znacznie głębsze,
wyrazistsze barwy ma wtedy niebo. Kolory stają się jeszcze bardziej intensywne mniej
więcej pół godziny przed zachodem słońca i utrzymują się jakiś czas po zachodzie. Zła
wiadomość dla śpiochów: wschód może się zacząć na godzinę przed pokazaniem się
słońca, a zakończyć dość szybko po jego podniesieniu się ponad horyzont. Łatwo więc
na ten wyjątkowy spektakl się spóźnić.
Są też zjawiska, które warto pokazać na więcej niż jednym zdjęciu, a to ze względu
na zachodzące w czasie ich trwania zmiany. Tak jest na przykład z zaćmieniami Księżyca. Jego stopniowe ubywanie i potem przybywanie trwa kilkadziesiąt minut, a nawet
kilka godzin. Ze względu na odległość używamy największego teleobiektywu, jakim
dysponujemy. Można oczywiście wykonać serię zdjęć, ale bardzo ciekawe jest również
wielokrotne naświetlenie tej samej klatki. Trzeba jednak pamiętać, że Księżyc jest w ruchu i przesuwa się na niebie. Naświetlanie nie może być więc jednorazowo dłuższe
niż kilka sekund. Księżyc
jest na tyle jasny, że będzie
go doskonale widać na tle
ciemnego nieba. Przy czasie rzędu 30 sekund zdąży
się przesunąć i będzie widoczny na zdjęciu jako rozmazana plama!
Wielokrotne
naświetlenie tej samej klatki jest
opcją dostępną w wielu
aparatach. Trzeba wziąć
pod uwagę, że Księżyc
52

C

wędruje z lewej strony na prawą. Zaraz po wschodzie wspina się, przy pierwszym więc
naświetleniu umieszczamy go w lewym dolnym rogu zdjęcia, jeżeli już zachodzi – w lewym górnym rogu. Kolejne naświetlenie możemy wykonać po około 15 minutach, tak
by zdążył się przesunąć na tyle, by nie nachodził na poprzednie naświetlenie. W ten
sposób uda nam się w ciągu godziny, najwyżej dwu godzin, uzyskać kilka faz zaćmienia
na jednym zdjęciu, oczywiście pod warunkiem, że Księżyca nie zasłoni żadna chmura.
Na podobnej zasadzie można
zrobić serię zdjęć na przykład
rozwijającego się rano kwiatu,
z tym że wykonujemy co kilka
minut osobne zdjęcia na kolejnych klatkach. Znacznie trudniej jest uchwycić cykl wzrostu,
kwitnienia i owocowania rośliny, co może trwać kilka tygodni.
Po zrobieniu pierwszego zdjęcia
musimy dokładnie oznaczyć,
w którym miejscu stał statyw,
jak miał rozstawione nogi, zapamiętać wysokość i kąt ustawienia
statywu, zapisać, jakim obiektywem wykonaliśmy zdjęcie, a jeżeli używamy „zooma”, zanotować ogniskową. Takie zdjęcie jest
możliwe do zrobienia tylko w bardzo spokojnych miejscach, gdzie nikt nam przypadKilka faz zaćmienia Księżyca
kowo nie zniszczy lub nie przesunie oznaczeń. Najdłuższym cyklem, który absorbował na jednym zdjęciu
mnie przez 23 lata, była seria zdjęć rozkładającego się drzewa. W tym czasie zmieniłem
kilka aparatów, przeszedłem z fotografii analogowej na cyfrową, ale zawsze robiłem
zdjęcia z tego samego miejsca i obiektywem o tej samej ogniskowej. Skończyłem fotografować, gdy drzewo zupełnie znikło. Nigdy natomiast nie udało mi się sfotografować
rosnącego grzyba. Małe grzyby zawsze pozostawały małe, nie chcąc ani trochę urosnąć.
Ta zagadka czeka jeszcze na rozwiązanie...
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C
Świeżo powalone
drzewa w lesie,
w trakcie rozkładu
i po całkowitym
rozłożeniu. To samo
miejsce wielokrotnie
fotografowane przez
23 lata
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Bardzo popularną i ciekawą czynnością jest fotografowanie tego samego obiektu:
drzewa, kępy krzewów, fragmentu łąki, brzegu jeziora w czterech porach roku, obrazujące zmienność naszej przyrody. Przy pierwszym zdjęciu trzeba zastanowić się, jak obiekt
będzie wyglądał przy kolejnych zdjęciach, czy nie wyrośnie na przykład przed nami ściana zieleni, która go zasłoni, lub czy po opadnięciu liści nie odsłonią się na przykład słup
lub płot, szpecące krajobraz. Czy będziemy mogli stanąć w tym samym miejscu o każdej
porze roku, bo np. zaleje go wiosenny wylew rzeki lub wyrośnie latem zboże.

C
Malownicze oczko wodne
na Podlasiu chciałem
sfotografować w czterech porach
roku. Niestety, kiedy kończyłem
cykl jesienią, okazało się,
że stojący w tle świerk usechł
i wygląda okropnie. Cała seria
zakończyła się więc na trzech,
a nie na czterech zdjęciach…

Przy tego typu zdjęciach mniej ważne są zarówno każdorazowy dobór jak najładniejszego światła, jak i bezbłędna kompozycja. Nigdy nie będą idealne, ponieważ
musimy sztywno trzymać się tego samego kadru. Najważniejsze, aby fotografowane
miejsce było od razu rozpoznawalne, aby wyraźny był efekt zmiany wyglądu głównego tematu zdjęć.
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Statyw
Do wszelkich zdjęć wykonywanych na
długich czasach naświetlania lub do kilkakrotnego naświetlania jednej klatki
niezbędny jest statyw. Nie zawsze musimy
go stosować. Prosta zasada, kiedy jest potrzebny, mówi, że statywu lub innej podpórki używamy, gdy mianownik czasu
naświetlania, mierzonego w ułamkach sekund, jest liczbą mniejszą niż ogniskowa
obiektywu. Jest to zasada zgrubna, każdy
z nas ma bowiem inną siłę oraz wytrzymałość rąk. Różne obiektywy o tym samym przybliżeniu maja różne wymiary
i różną wagę. Im obiektyw większy i cięższy, tym statyw szybciej potrzebny. Obecnie bardzo wiele obiektywów wyposażonych jest w stabilizację obrazu, oznaczoną
symbolem „IS”, która bardzo poprawia
stabilność.
Nie w każdej sytuacji niedostatku jasności statyw jest niezbędny. Możemy
oprzeć aparat na stabilnej powierzchni,
murku czy pniu drzewa. Usztywnienie
możemy też uzyskać, przybierając odpowiednią pozycje ciała. Przede wszystkim trzymamy aparat oburącz, a w wielu
sytuacjach podpieramy się na łokciach.
Człowiek może być bardzo dobrym sta56

tywem dla aparatu fotograficznego, należy tylko umiejętnie wykorzystać swoje ustawienie. Nie powinniśmy stawać
na palcach, na jednej nodze. Wyciąganie
rąk z aparatem daleko przed siebie też
nie jest wskazane.
Czasem jednak bez prawdziwego statywu nie da się obejść Są bardzo różne statywy, od ważących po kilka kilogramów
wielkich statywów na kamery i aparaty
z ogromnymi teleobiektywami do niewielkich, bardzo lekkich, mieszczących
się bez trudu w plecaku turystycznym.
Prawie każdy statyw ma teleskopowe
nogi, umożliwiające rozłożenie go na różną wysokość. Maksymalna wysokość jest
ważna, ale w fotografii przyrodniczej ważniejsza jest minimalna wysokość, na której możemy umieścić aparat. Zdarzało
mi się obcinać piłką do metalu centralną
kolumnę statywu, uniemożliwiającą rozłożenie go całkiem na płasko! Miejscem
mocowania aparatu jest głowica statywu.
Aby zamontować aparat, przykręcamy
do niego od spodu tzw. stopkę, wpinaną
na zatrzask do głowicy. Wybierając statyw
w sklepie, warto sprawdzić, jaką ma stopkę. Każda pasuje do każdego aparatu,

C
Statyw tym bardziej się
przydaje, im dłuższego
i cięższego używamy
obiektywu, im dłuższe
czasy naświetlania
wybieramy, a także
im bardziej jesteśmy
zmęczeni

ale nie do każdej głowicy. Warto mieć
więcej niż jedną stopkę, żeby stale nie
przekręcać jej z aparatu na obiektyw.
Dłuższe obiektywy mają własne mocowanie stopki, przeważnie w okolicy środka
ciężkości. Zdarza się też, że na statywie
stawiamy lampę błyskową. Dobra głowica powinna obracać się w trzech płaszczyznach: pionowej, poziomej i na boki,
tak abyśmy mogli dowolnie ustawić aparat. Dobrze, gdy ma też podziałkę kątową, umożliwiającą zapamiętanie i bardzo
dokładne odtworzenie ustawień, co jest

konieczne w wypadku wielkokrotnego wykonywania tego samego zdjęcia
w większych odstępach czasu. Niektóre
głowice obsługiwane są za pomocą trzech
pokręteł, każde dla osobnej płaszczyzny,
inne – za pomocą jednego uchwytu. Oba
rozwiązania maja swoje wady i zalety. Trzy
uchwyty są przydatne, gdy chcemy zmienić tylko jedną płaszczyznę, np. poziomą,
nie naruszając innych. Jeden uchwyt, gdy
potrzebujemy szybko i sprawnie zmieniać
położenie aparatu na statywie, np. fotografując poruszające się obiekty.
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Są zjawiska przyrodnicze, na przykład atmosferyczne, nie dość że trudne do sfotografowania, to jeszcze nawet do zobaczenia. Spękana ziemia czy wyschnięty potok
obrazują zjawisko suszy, ale jak sfotografować wilgoć albo naelektryzowane przed burzą powietrze, bardzo silny mróz lub upał czy żywiczny zapach lasu? Jednym słowem
coś, czego przecież nie widać. Klasyczny przypadek to wiatr. Pędzącego powietrza nie
widzimy, ale możemy zrobić zdjęcie pochylonym przez wiatr drzewom, fruwającym liściom, zamieci śnieżnej i w ten sposób oddać istotę zjawiska. Metodą jest więc odwołanie się do powszechnych skojarzeń lub wiedzy naukowej na dany temat. To wielkie pole
do popisu dla fotografów. Pomysłowość i wyobraźnia liczą się tu w znacznie większym
stopniu niż posiadany sprzęt.
C
W trakcie zamarzania
wody powstaje wiele
drobnych, cienkich
i delikatnych płytek lodu
o fantazyjnych kształtach,
które stopniowo łączą się
ze sobą w jednolitą gładka
powłokę. Do zrobienia
takiego zdjęcia
potrzebujemy gładkiego
niepofalowanego
lustra wody i solidnej
nieruchomej podstawy
ponad nim, na przykład
pomostu

Możemy też przeprowadzić wywiad. To, co dużej grupie kolegów kojarzy się z danym zjawiskiem, będzie się prawie na pewno tak samo kojarzyć również większości
ludzi. Upał, na przykład, ze słońcem wysoko zawieszonym na błękitnym niebie, z nieruchomym powietrzem, wakacjami, kąpielą i lenistwem. Wiedza naukowa mówi, że
zapach żywiczny jest najsilniej wyczuwany w słoneczne ciepłe popołudnia w starym
drzewostanie sosnowym. Każdy może wyszukać więcej skojarzeń czy danych i zgodnie
z nimi przystąpić do działania.

Nurkująca łyska
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5. ZDJĘCIA PTAKÓW –
KWINTESENCJA
FOTOGRAFII
PRZYRODNICZEJ
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Atrakcyjne gatunki
ptaków, na przykład
mandarynkę, spotykamy
w miejskich parkach,
a pospolitsze – nawet
w centrach wielkich miast
C

Dla bardzo wielu osób fotografia ptaków w naturze jest kwintesencją fotografii przyrodniczej. Ptaki są powszechnie lubianą grupą zwierząt, obecną w każdym środowisku, nawet w dużych miastach. Z kliku powodów są stosunkowo łatwe do obserwacji.
Większość gatunków jest aktywna w dzień, są dość mało płochliwe, pozwalają się bez
problemu obserwować z kilku do najwyżej kilkudziesięciu metrów, w skrajnych przypadkach z 200–300. Nie są agresywne ani niebezpieczne w stosunku do ludzi. Rozmiary ptaków, od kilkunastu centymetrów do ponad dwu metrów rozpiętości skrzydeł,
pozwalają je oglądać gołym okiem lub za pomocą zwykłej lornetki. Ptaki są bardzo
ładne, nic więc dziwnego, że ich obserwowaniem w naturalnym środowisku zajmuje się mnóstwo osób, z których
wiele próbuje swoich sił w fotografii.
Fotografowanie dzikich zwierząt zawsze wiąże się
z ryzykiem zaszkodzenia im. W Polsce na przykład, podobnie jak w wielu innych krajach, fotografowanie dziko żyjących ptaków podlega ograniczeniom prawnym.
W ustawie o ochronie przyrody znajduje się zapis zakazujący fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie zwierząt.
Minister Środowiska raz na jakiś czas wydaje do ustawy
rozporządzenie aktualizujące listę gatunków chronionych,

C
Dystans ucieczki łabędzia
niemego jest niewielki.
Zdarza się spotykać gniazda
położone na otwartej wodzie
przy szlaku kajakowym.
Nie należy przesadzać
z podpływaniem. Samica
wysiaduje wytrwale,
ale samiec może nas
zaatakować, a ma on
dość siły, by wywrócić kajak

których ów zakaz dotyczy. Również etyka fotografa przyrody wyraźnie mówi, że nie
wolno fotografować ptaków na gniazdach, w koloniach rozrodczych, chwytać w celu
sfotografowania, zbliżać się do nich na bardzo bliską odległość. Wiele innych sytuacji
jest kwestią wyczucia i odpowiedzialności.
W ważnych sytuacjach specjalną zgodę na wykonanie
zdjęć konkretnego gatunku w ustalonym terminie i miejscu może wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska albo dyrektor parku narodowego. Obecnie lista gatunków objętych zakazem liczy ponad 100 rzadkich gatunków
ptaków, a także niektórych ssaków (głównie nietoperzy)
i żółwia błotnego.
Najważniejszą kwestią w fotografowaniu ptaków jest
tzw. dystans ucieczki. To odległość, specyficzna dla każdego gatunku, na jaką pozwalają nam się zbliżyć, zanim
uciekną. Waha się od kilku do kilkuset metrów, ale już przy
krótszym dystansie zaczynają się niepokoić i zachowywać
nienaturalnie. Najmniej płochliwe są niektóre małe ptaki
śpiewające, takie jak wróble i sikory, najbardziej – największe ptaki drapieżne: orły,
sokoły, jastrzębie, a także żurawie, dzikie gęsi i duże kuraki leśne, czyli głuszce i cietrzewie. Zdarzają się miejsca, gdzie ptaki pewnych gatunków dają się podejść bardzo
blisko albo nawet same zbliżają się do nas. Są to z reguły punkty ich dokarmiania: parki
miejskie, okolice schronisk turystycznych, pomosty nad jeziorami itp. Wśród gatunków pospolitych zdarzają się też rzadsze ptaki, na przykład orzechówki (spotykałem
je nad Morskim Okiem w Tatrach), płochacze halne i siwerniaki (m.in. na górskich
szlakach), różne gatunki mew i kaczek (przy pomostach). W takich miejscach możemy im zrobić bardzo ładne zdjęcia, zwłaszcza portrety. Musimy przy tym pamiętać,
by nie wykonywać gwałtownych ruchów i nie powodować hałasu, który mógłby ptaki
spłoszyć. Mimo że niektóre można karmić z ręki, nie próbujmy ich dotykać. Zawsze zachowujmy ostrożność. Niektóre mało płochliwe, na przykład łabędzie nieme, są bardzo
silne i uderzeniem skrzydła mogą zrobić krzywdę, zwłaszcza dzieciom, lub spowodować… wywrócenie kajaka. Puszczyki i puszczyki uralskie też potrafią być agresywne
i zaatakować fotografa.
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C
Ptaki są zwierzętami
inteligentnymi, niepłoszone,
przyzwyczajają się do ludzi.
Bocianom czarnym
w Pieninach
nie przeszkadzają tratwy
spływające codziennie
Dunajcem, ponieważ
tratwy są przewidywalne,
zawsze przemieszczają się
tym samym szlakiem

Odległość, na którą nas ptaki dopuszczają, jest z reguły wystarczająca do obserwacji przez lornetkę, ale często zbyt duża
na zrobienie zdjęcia, nawet dla osób dysponujących długim teleobiektywem rzędu
500 mm, co odpowiada 10-krotnemu przybliżeniu w lornetce. Obiektyw taki jest z reguły bardzo duży i nieporęczny, trudno nim
sprawnie operować. Najczęściej konieczne
jest użycie statywu. Mimo to jak najdłuższy
teleobiektyw jest rzeczą bardzo przydatną
w fotografii ptaków. Oprócz długiej ogniskowej powinien być jasny, to znaczy mieć
jak najmniejszą cyfrowo wyrażoną wartość
przesłony, na przykład 2,8 lub 4. Niestety,
im lepszy ten parametr, tym obiektyw jest
większy i cięższy oraz droższy. Wiąże się
to ze średnicą zewnętrznej soczewki i z ilością szkła zużytego do jej wyprodukowania.
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W niektórych miejscach
– tam, gdzie nie są
atakowane – ptaki nauczyły
się żyć wśród ludzi i odnosić
z tego korzyści. Na przykład
orzechówki zjadające
okruchy ze stołów przed
schroniskiem górskim

Dystans ucieczki świstunki
jest stosunkowo nieduży –
od kilku do 10 metrów
w zależności od pory roku
i cech osobniczych.
Z długim na 500 mm
teleobiektywem mamy
szansę na podejście
i zrobienie zdjęcia
śpiewającego samca

Ptaki poruszają się bardzo szybko, fotografujemy je więc przy jak najkrótszym czasie
otwarcia migawki, co wiąże się z prawie całkowitym lub zupełnie całkowitym otwarciem przesłony. Im mniejszy ptak, tym jego ruchy są szybsze. Zdjęcia zrobione na czasach dłuższych niż 1/250 sekundy bywają zwykle nieudane, z wyjątkiem nieruchomych
portretów. Nawet siedzący w bezruchu ptak pozostaje czujny i często wykonuje niewielkie, ale szybkie ruchy głową lub gałkami ocznymi. Na dużych powiększeniach widać, że całe zdjęcie jest ostre z wyjątkiem lekko poruszonej głowy lub samych okolic
oka. Dla oglądających oko jest jednym z najważniejszych elementów. Lepiej wyglądają
zdjęcia, na których zwierzę ma ostre oko i nieostre na przykład dziób lub skrzydła, niż
zdjęcia z oczami nieostrymi, choćby ostre było każde piórko na ciele. Do zdjęć ptaków
latających lub zrywających się do lotu potrzebne są czasy rzędu 1/1000 sekundy lub
krótsze. Szybujące lub krążące ptaki drapieżne i inne duże gatunki, takie jak bociany
czy żurawie, poruszają się wolniej.
C
Oczy sowy śnieżnej –
jedno z jej najważniejszych
narzędzi w codziennej
„walce o byt” –
są w nieustannym ruchu.
To je musimy zmylić, chcąc
zbliżyć się na odległość
„zdjęciową”, zwykle od kilku
do kilkunastu metrów
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C
Myszołów w resztach
światła tuż po zachodzie
słońca. Na pierwszym
zdjęciu, z lewej strony,
sfotografowany przy bardzo
dużej czułości ze sporą
ilością szumów w tle.
W monencie wykonywania
drugiego zdjęcia zaskoczył
myszołowa silny podmuch
wiatru. Ptak wykonał
salto, a po chwili stanął
oszołomiony i odwrócony
o 180 stopni. Niestety,
z powodu poruszenia
cała seria zdjęć wyszła
nieczytelna

W różne czasy otwarcia migawki wyposażony jest praktycznie każdy aparat. Problemem często jest brak wystarczającej ilości światła, żeby móc ich używać. Aby ułatwić sobie zadanie, możemy ustawić wysoką czułość w aparacie, ale w pochmurne dni,
zwłaszcza w lesie lub zaroślach, nie zawsze to wystarcza. Czasami po prostu nie da się
zrobić zdjęcia.
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Lampa błyskowa
W wielu dziedzinach fotografii rozwiązaniem problemu braku światła jest zastosowanie sztucznego oświetlenia o odpowiedniej mocy i kącie padania światła. Istnieją
stałe źródła światła w postaci lamp o regulowanej barwie światła i lampy błyskowe, popularnie zwane fleszami, dające krótkotrwały błysk jednorazowy. W fotografii ptaków
w grę wchodzi użycie lamp błyskowych,
stałe bowiem oświetlenie bardzo zmienia
warunki w miejscu fotografowania i płoszy zwierzęta. Poza tym jesteśmy w stanie
oświetlić tylko nieduży fragment otoczenia
i bardzo wątpliwe, by ptaki chętnie wchodziły w taki świetlny krąg. Mniej się boją
pojedynczych błysków flesza, kojarzących
im się z błyskawicami, z którymi od czasu
do czasu maja do czynienia. Na bardzo silny błysk flesza z bliskiej odległości reagują
jednak wyraźnym wstrząśnięciem, wywołanym chwilowym oślepieniem, uderzeniem
fali ciepła od błysku lub oboma czynnikami
naraz, dlatego flesza należy używać bardzo
ostrożnie. Najlepsze efekty daje ograniczenie jego mocy, aby tylko uzupełniał światło dzienne, a nie całkowicie je zastępował.
Jest to również bezpieczniejsze dla ptaków.
Żeby to zrobić, na fleszu ustawiamy taką siłę
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błysku, by była o jedną przesłonę słabsza
niż światło naturalne. W praktyce sprowadza się to do wprowadzenia korekty błysku
o wartości „–1” i użycie któregoś z programów (Av, Tv lub P w aparatach Canon i A,
P lub S w aparatach Nikon). Wzmacnia to
siłę światła, a jednocześnie nie powoduje
efektu „spłaszczenia” i nie daje ciemnych
cieni, które powstają, gdy flesz jest głównym źródłem światła. Metoda się sprawdza
zwłaszcza w sytuacji, kiedy tłem do robienia
zdjęć jest niebo, z reguły znacznie jaśniejsze
niż ptak na jego tle.
Istnieje kilka metod używania lampy
błyskowej. Po pierwsze możemy zastosować jedną lub dwie lampy zsynchronizowane ze sobą automatycznie. Użycie
dwóch lamp daje możliwość wyeliminowania bardzo gęstych cieni, jakie rzucają
obiekty oświetlone fleszem. Należy je odpowiednio ustawić. Pierwsza lampa,
główna, oświetla obiekt, druga błyska
nieco słabiej z innego kierunku, oświetlając cienie powstałe od głównego błysku.
Na fleszach wybieramy odpowiednimi
przyciskami lampę główną (master) i dodatkową (slave). Na szczęście dla nas siła
błysku regulowana jest automatycznie

i nie musimy sobie zaprzątać nią głowy.
Dla zaawansowanych istnieje możliwość
manualnego ustawiania siły błysku w podobny sposób, jak podany w opisie stosowania jednej lampy. Przy jednej lampie,
podobnie zresztą jak przy dwóch, trzeba się
zastanowić, gdzie ją umieścić, czy na aparacie, czy w pewnej odległości od niego i najlepiej nieco z boku. Oczywiście
w wielu sytuacjach nie mamy możliwości
wcześniejszego ustawienia lampy błyskowej w odpowiednim miejscu, bo trudno
przewidzieć, gdzie ptak się za jakiś czas
znajdzie. Kiedy jednak ptaki regularnie
odwiedzają takie miejsca jak np. karmnik,
warto to zrobić. Flesz łączy się z aparatem
albo za pomocą specjalnego kabla, albo
bezprzewodowo, w zależności od modelu,
zachowując całą automatykę działania.
Fotografowanie z fleszem ma jedno
istotne ograniczenie. Jest to tzw. czas synchronizacji migawki z lampą błyskową.
I tu zaskoczenie, w lustrzankach jest on
z reguły ograniczony do 1/250 sekundy
lub czasów dłuższych. W momencie podłączenia flesza do aparatu nie można ustawić czasów krótszych. Do dynamicznych
zdjęć ptaków to czas trochę zbyt długi.
W znacznie lepszej sytuacji są użytkownicy smartfonów. Tam flesz działa na zasadzie stale włączonej lampki i żadnych
ograniczeń nie ma.

C
Użycie flesza zamontowanego
na stopce aparatu
spowodowało spłaszczenie
zdjęcia. Samiec muchołówki
białoszyjej wygląda
na przyklejonego do pnia
drzewa, w którym ma dziuplę

C
Na tym zdjęciu błysk flesza
doświetlił pióra muchołówki
i rozmył się delikatnie
na dalekim nieostrym tle.
Doświetlone są białe pióra
na spodniej stronie brzusznej
i ciemne na grzbiecie i głowie.
Efektu spłaszczenia nie ma

Pewnym rozwiązaniem tego problemu
jest występujący w nowych fleszach i aparatach, zarówno lustrzankach i bezlusterkowcach, tzw. tryb HSS. Flesz nie emituje jednego błysku, lecz całą serię krótko po sobie
następujących błysków. Można go wtedy
używać przy czasach nawet krótszych niż
1/1000 sekundy, ale siła błysku i co za tym
idzie jego zasięg dość mocno się zmniejsza.
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Do zaobserwowanych lub usłyszanych w terenie ptaków możemy spróbować podchodzić. Ptaki mają znacznie lepszy wzrok niż my i zapewne nas zauważą, ale do pewnego momentu nam na to pozwolą. Do większości ptaków nie warto się skradać, nie
warto też się chować. Wystarczy spokojnie i powoli się zbliżać, nie wykonując gwałtownych ruchów. Szybciej uciekną, gdy zobaczą nas nagle z niewielkiej odległości, niż gdy
będą z daleka obserwować nasze podchodzenie. Wiążę się to z opisanym już indywidualnym dystansem ucieczki. W okresie poza sezonem rozrodczym ptaki często przebywają w mniejszych lub większych grupach. Przed rozpoczęciem podchodu trzeba
się dobrze rozejrzeć, gdzie jest najbliższy osobnik. Spłoszenie jednego ptaka może spowodować ucieczkę wszystkich. Dobrze mieć na sobie nieszeleszczące ubranie w spokojnych kolorach: zielonym, szarym lub brązowym, białym natomiast przy śnieżnej
pogodzie. Unikajmy noszenia elementów odblaskowych.
C
Z czatowni fotografujemy
ptaki okresowo
przebywające w jakimś
miejscu. Na zdjęciu:
samotnik żerujący nad
wysychającym kanałem

C
Czatownia z materiału
w kolorze ochronnym

Podchód lub, na przykład, podpływanie łódką do ptaków sprawdza się tylko w niektórych przypadkach. Zwykle mamy mało czasu na obserwacje i fotografowanie naturalnego zachowania, bo ptaki po jakimś czasie odlatują. Najlepszą metodą na ciekawe
zdjęcia jest czatowanie na ptaki w ukryciu, tak aby nie wiedziały o naszej obecności.
Musimy się ukryć.
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C
Czatownia wielosezonowa
na brzegu śródleśnego stawu.
Przez pięć lat była stałym
elementem krajobrazu
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Głównym zmysłem ptaków jest wzrok, na drugim miejscu słuch, najsłabiej rozwinięty jest węch. To zupełnie tak jak u człowieka, z tym że wzrok ptaków jest znacznie
lepszy od naszego, zarówno jeśli chodzi o widzenie ruchu, jak i kształtów. Trudno powiedzieć, jak jest z kolorami. Fakt, że posługujemy się tymi samymi zmysłami, daje
nam jakąś szansę. Jesteśmy mądrzejsi, wiemy, jak zabezpieczyć się przed zauważeniem
i usłyszeniem.
Najczęściej stosowaną metodą jest postawienie czatowni w wybranym miejscu,
o którym wiemy, że w pobliżu przebywają ptaki. Jest to niewielka budowla, w sam raz,
aby zmieścił się w niej człowiek wraz ze statywem i aparatem fotograficznym. Może
to być składany namiot z materiału w kolorze zielonym lub innym maskującym, konstrukcja z desek, gałęzi, trzciny itp. Czatownia, zwana w slangu fotograficznym „budą”,
ma jeden lub kilka małych otworów obserwacyjnych na obiektyw lub lornetkę. Najczęściej siedzi się w niej na składanym stołeczku, rzadziej leży.
Oba typy czatowni mają wady i zalety. Składany namiot można bardzo szybko rozstawić i łatwo przestawić w inne miejsce. Niestety, ze względu na możliwość kradzieży lub uszkodzenia dość cennego sprzętu nie powinniśmy namiotu zostawiać na zbyt
długo bez dozoru. Ten rodzaj „budy” najlepiej się sprawdza przy okazjonalnych sytuacjach, w miejscach, gdzie ptaki pojawiają się na krótki czas, zaledwie kilku dni, ale
za to regularnie, lub tam, gdzie chcemy ją postawić nie na dłużej niż kilka godzin.

W zależności od pory
roku i poziomu
wody przy czatowni
pojawiały się różne
ptaki: łabędzie
krzykliwe, gągoły,
myszołowy, bieliki,
sójki, bociany czarne,
czaple siwe i białe
(na zdjęciu), a także
dziki oraz lisy

Czatownia, skonstruowana z materiałów naturalnych, może pozostać w lesie lub innym miejscu znacznie dłużej. Porządnie zbudowana, jest dość trwała, a jej uszkodzenie lub
zniszczenie nie wiąże się z wymiernymi stratami. Jej ogromna zaletą jest fakt, że niewielki
szałasik, stojący przez kilka tygodni gdzieś w lesie, stopniowo zaczyna być traktowany przez
zwierzęta jako element krajobrazu, którego się nie boją i nie zwracają na niego uwagi. Taką
„budę” można też postawić np. na brzegu rzeki lub stawu w miejscu z dobrą widocznością,
pod polnym drzewem itp. Oczywiście, najpierw należy się upewnić, czy właściciel terenu
nie ma nic przeciwko temu.
Ogólne zasady stawiania czatowni są takie same dla obu typów. Dobrze postawiona
umożliwi nam obserwacje i fotografowanie ptaków z odległości znacznie mniejszej niż
niezamaskowanemu obserwatorowi, nawet kilku czy kilkunastu metrów w wypadku
bardzo płochliwych i ostrożnych ptaków drapieżnych. Źle postawiona spłoszy je i więcej ich nie zobaczymy, co gorsza, utrudniając bardzo im życie: odetnie od miejsca żerowania, odpoczynku czy też – w najgorszym możliwym wypadku – od położonego
w pobliżu gniazda. A o tym, gdzie się gniazda znajdują, nie mamy zwykle pojęcia (trzeba też wiedzieć, że fotografowanie ptaków na gniazdach w wypadku bardzo wielu gatunków, o czym więcej w dalszej części książki, jest zabronione i wymaga specjalnego
zezwolenia, właśnie ze względu na niebezpieczeństwo porzucenia lęgu).
Zasada pierwsza: im czatownia mniejsza, tym lepsza. Do ogromnej budowli na kilka
osób ptakom trudniej się przyzwyczaić – będą się jej bały. W terenie otwartym znaczenie ma też wysokość; im niższa czatownia, tym łatwiej ptaki się do niej zbliżą. Tak jak
ubranie terenowe, powinna mieć kolory podobne do występujących w naturze: zielone, szare, brązowe itp., nie odblaskowe. Skonstruowana z materiału, musi być bardzo
solidnie rozpięta, aby nie powiewała i nie łopotała hałaśliwie na wietrze niczym strach
na wróble, który ma za zadanie odstraszać. Nic nie powinno z niej wystawać. Jej kształt,
im spokojniejszy, tym lepszy: obły, sześcienny, walcowaty, klasycznego namiotu itp.
Wszelkie dodatkowe przedsionki, kominki są zbędne.
Czatownia powinna jak najmniej zmieniać krajobraz, co zwłaszcza w wypadku
otwartej łąki rzadko kiedy jest możliwe. Namiot, który ma postać kilka dni, możemy
zamaskować naturalnymi materiałami występującymi w przyrodzie: gałązkami, trzciną, sianem itp. Znacznie więcej możliwości daje środowisko leśne i skraju lasu, a nawet wodne w miejscach, gdzie roślinność przybrzeżna jest wysoka. Miejsce na „budę”,
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zwłaszcza z materiałów naturalnych, możemy wybrać bardziej starannie. Można ją
z jednej, dwóch lub nawet trzech stron wkomponować w rosnący krzew, co znacznie
zwiększa naturalną osłonę. Dobrym rozwiązaniem jest oparcie jej o karpę korzeniową, przewrócony pień drzewa, skałkę itp. Najlepiej, gdy czatownia z żadnej strony nie
wystaje ponad obrys takiego oparcia i nie zmienia znacząco jego sylwetki. Oczywiście, maskując kryjówkę, musimy pamiętać, żeby był z niej dobry widok, przynajmniej
w jednym kierunku. Przy wielosezonowej „budzie” z desek czy trzciny musimy wysilić
wyobraźnię i zastanowić się, czy w trakcie sezonu wegetacyjnego nie zasłoni nam widoku zbyt wysoka trawa, opuszczające się pod ciężarem liści gałęzie, czy nie zarośnie
jej trzcina itp. Bardzo ważną rzeczą jest znajomość terenu. Najlepsze wyniki osiąga
się, fotografując z kryjówek postawionych zanim na miejscu pojawią się ptaki. Można
to zrobić w trakcie prowadzenia regularnych obserwacji. Jeżeli znamy miejsca, gdzie
wiosną, jesienią lub zimą gromadzą się ptaki, budujemy tam czatownię, na przykład
dwa tygodnie wcześniej, i zostawiamy ją w spokoju, żeby się „ostała” w terenie. Ptaki
przylatują „na gotowe”, nam pozostaje wejść do środka i robić zdjęcia.
C
Czatownia z materiałów
naturalnych wkopana
w ziemię tak, aby jak najmniej
była widoczna z powierzchni
ziemi i z góry. Po przykryciu
deskami, a następnie
gałęziami, upodabnia
się do stosu chrustu. Jest
przydatna głównie zimą
i późną jesienią, kiedy widoku
z żabiej perspektywy nie
przysłaniają trawy
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C
Czatownia z poprzednich
zdjęć świetnie się sprawdza
przy fotografowaniu ptaków
drapieżnych, na przykład
bielika

Miejsce postawienia czatowni musi być wybrane starannie nie tylko pod względem
obecności zwierząt. Dotarcie do niej powinno być stosunkowo łatwe. Pamiętajmy, że
często będziemy musieli spędzać w czatowni przynajmniej kilka godzin, nie możemy
więc zjawiać się w niej już zmęczeni. Są fotografowie przesiadujący w „budach” od świtu do nocy, a nawet nocujący w nich.
Bardzo istotną kwestią jest odpowiednie ubranie. W czatowniach z materiału tekstylnego jest z reguły nieco cieplej niż na zewnątrz, a gdy stoją na słońcu, robi się w nich
latem nawet bardzo gorąco. Czatownie z materiałów naturalnych nie nagrzewają się,
wiosną i latem bywa w nich zimniej niż na powietrzu. Dodatkowe ubranie lepiej przynieść ze sobą i założyć na miejscu. Jeżeli spocimy się w drodze, w środku dość szybko
zrobi się nam zimno. Możliwości rozgrzewania się w czatowni są ograniczone do minimum. Niezwykle jest to ważne jesienią i zimą. Przydają się wtedy turystyczne ogrzewacze do rąk i stóp. Musimy też bardzo uważać, żeby nie zmoczyć ubrania rosą, śniegiem
itp. Najgorsze, co może nam się przytrafić, to przemoczenie butów.
Planując dłuższe posiedzenie, dobrze jest mieć ze sobą kanapki, czekoladę lub inne
słodycze. Trudniejsza sprawa z piciem. Herbata z termosu rozgrzewa, ale z oczywistych
powodów nie można jej pić zbyt dużo. Zimne płyny też odpadają, chyba że mamy
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C
Postawienie czatowni
w całkowicie otwartym
terenie to nie lada problem.
Nie ma jak jej schować.
W ostateczności można
zamaskować kilkoma
gałęziami. Powinna być
stabilna, żeby nie furkotać
na wietrze, i najlepiej
niewielka
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w każdej chwili możliwość opuszczenia na chwilkę czatowni, gdy mamy do czynienia
z mało płochliwymi gatunkami.
Nikt nie jest w stanie trzymać aparatu w gotowości przez kilka godzin, dlatego w czatowni niezbędnym sprzętem jest statyw, w ostateczności jakaś inna stabilna podpórka,
na której możemy oprzeć aparat. Jeżeli ptaki znajdą się bardzo blisko, obiektyw przez
cały czas musi być gotowy do użycia, nie można bowiem wystawiać go przez otwór obserwacyjny dopiero w momencie robienia zdjęć. Ptaki mogą reagować nawet na poruszenie obiektywu podążającego za ich ruchem. Ekstremalną sytuację przeżyłem kiedyś
z jastrzębiem, który z odległości ok. 10 m dostrzegał zmiany jasności obiektywu powodowane od jego drugiej strony! Reagował krzykiem, gdy ukryty wewnątrz „budy” odejmowałem lub przykładałem oko do wizjera aparatu, odsłaniając go lub przysłaniając.
Niepokoiła go też zmiana jasności w momencie podnoszenia lustra w czasie robienia
zdjęcia! Znakomita większość ptaków nie jest jednak w stanie zobaczyć nas w środku
dobrze zbudowanej, szczelnej czatowni.
Bardzo ważną rzeczą jest wchodzenie do czatowni. Warto mieć upatrzone miejsce, z którego można sprawdzić przez lornetkę, co się dzieje przed „budą”. Najlepiej, gdy ptaków w pobliżu nie ma. Jeżeli zauważymy płochliwe gatunki, na przykład
żurawie, gęsi czy bociany czarne, rezygnujemy z dostania się do czatowni i za jakiś
czas ponownie sprawdzamy przedpole. Wchodzimy, gdy ptaków nie ma. Spłoszenie

Czatownię,
stosunkowo wysoką
i rozstawioną
pośpiesznie na polnej
drodze, trudno jest
ptakom zaakceptować

może spowodować opuszczenie przez ptaki miejsca nawet na kilka dni. Z tego powodu wielu fotografów, planując ważne zdjęcia, decyduje się na wejście do czatowni
o szarówce przed świtem lub nawet po ciemku, kiedy ptaki nie są jeszcze aktywne.
Zawsze wchodzimy w możliwie najcichszy i szybki sposób. Tu jeszcze jedna uwaga
o budowie czatowni. Wejście musi być łatwo dostępne, szybko otwierane i zamykane.
W namiotach z reguły tak jest, w samodzielnie konstruowanych „budach” musimy
o tym pamiętać sami. Podobne zasady ostrożności obowiązują też przy opuszczaniu
czatowni – nie wychodzimy w obecności ptaków, zwłaszcza jeżeli planujemy dalsze
z niej korzystanie.
Zdarza się, że ptaki przebywają w pobliżu czatowni przez większość czasu i nie
ma możliwości wejścia bez ich chwilowego spłoszenia. W takich miejscach stawia
się, dające się prędko zmontować, gotowe namioty fotograficzne. Należy je rozłożyć
jak najszybciej we wcześniej upatrzonym miejscu i spokojnie oddalić się na bezpieczną odległość. Jeżeli przez godzinę, maksymalnie przez dwie godziny ptaki nie wrócą,
trzeba bezwzględnie namiot zwinąć. Uznały go za niebezpieczny. Jeżeli wrócą, możemy po pewnym czasie wejść do niego. Idziemy w towarzystwie jednej lub dwóch osób
towarzyszących. Fotograf chowa się w ukryciu, pozostałe zaś osoby odchodzą. Ptaki,
widząc to i spokój, który ponownie zapanował, uznają zwykle, że niebezpieczeństwo
minęło i po jakimś czasie, z reguły po kilkunastu minutach, wracają na miejsce. Taką
samą procedurę należy zastosować, opuszczając „budę”.
Po całkowitym zakończeniu fotografowania, składaną czatownię zabieramy
ze sobą. Zbudowaną z materiałów naturalnych rozbieramy, żeby nie zostawiać po sobie bałaganu.
Znane są sposoby wabienia ptaków w upatrzone miejsca. Najprostszym jest karmnik. Regularnie wykładany pokarm ściąga zimą wiele drobnych ptaków, takich jak
sikory, dzięcioły, kowaliki, gile, trznadle i wiele innych. Postawienie czatowni przed
karmnikiem daje świetne rezultaty, zwłaszcza że karmnik można umiejscowić przed
oknem domu lub innego budynku. Wystarczy tylko otworzyć okno, zamaskować je zasłoną i schowek gotowy. Zadanie można sobie uprościć, ustawiając przed karmnikiem
aparat na statywie lub innej solidnej podpórce. Migawkę wyzwalamy pilotem, obserwując sytuację wygodnie z pewnej odległości. Wadą jest brak możliwości zmiany kadru. Orientacyjnie musimy oszacować, czy interesujący nas obiekt usiadł w miejscu,
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w którym będzie dobrze widoczny i ostry w kadrze. Przy takiej fotografii lepiej sprawdzają się obiektywy krótkie o dużej głębi ostrości.
W lasach ptaki też są dokarmiane. Służby leśne wykładają w różnych miejscach zatopione w tłuszczu ziarna w porcjach na wiele dni. Tu trzeba być znacznie bardziej
ostrożnym. Żeby nie spłoszyć zwierząt, musimy zachować znaczną odległość i zawczasu opracować metodę wchodzenia i wychodzenia z czatowni. Czasami w jej pobliżu
pojawiają się ptaki drapieżne. Są bardzo ostrożne, penetrują duże obszary, toteż nigdy
nie będzie ich dużo, ani nie będą obecne przez cały czas. Chcąc je sfotografować, trzeba
się nastawić na dużo nudnych i pustych godzin. Można czytać książkę, ale co jakiś czas
musimy spoglądać na zewnątrz i obserwować, co się dzieje przed nami. Wytrwanie
w czatowni to trudna sztuka, zwłaszcza że nie można się wiercić i hałasować.
Wielu ornitologów potrafiło kiedyś naśladować głosy ptaków w celu sprowokowania
ich do wydania głosu i przylotu na bliską odległość. W dzisiejszych czasach możemy emitować śpiew ptaków przez dowolny telefon i głośnik. Można nawet zdalnie uruchamiać
głośnik wiszący na gałęzi w pewnej odległości od fotografa. W swoim czasie była to metoda bardzo popularna, ale ze względu na to, że okazała się niesłychanie ryzykowna, dziś
prawie nie jest stosowana, a jeżeli już, to poza okresem lęgowym. Puszczając śpiew ptaka
z głośnika, rzucamy wyzwanie właścicielowi terytorium. Jeżeli będziemy wabili wielokrotnie i głośno, skutki będą katastrofalne. Ptak uzna się za pokonanego i opuści terytorium! Nie wie, że rywalizuje z maszyną. Gdy ma już
gniazdo ze złożonymi jajami lub pisklętami, czeka
je pewna śmierć. W żadnym
wypadku nie można śpiewu
odtwarzać więcej niż kilka
razy, najlepiej pod kontrolą
doświadczonego ornitologa,
który potrafi ocenić zachowanie ptaków i wie, kiedy
ma „przegrać rywalizację”
z właścicielem terytorium.
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C
Sóweczka odpoczywająca
po polowaniu kryje
się w gęstwinie liści.
Naśladowanie jej głosu w celu
zwabienia lub zlokalizowania
może być dla niej bardzo
niebezpieczne. Ptak z reguły
odpowiada i ściąga w ten
sposób na siebie uwagę
wielu ptaków śpiewających,
gnieżdżących się w okolicy,
które atakują sóweczkę bez
pardonu całymi stadami
i zmuszają do ucieczki

INFOT

Fotografowanie ptaków
na gniazdach – ostrzeżenie
Kiedyś była to bardzo popularna metoda,
obecnie uważana za złamanie zasad etyki
fotografa przyrody i w większości wypadków nielegalna ze względu na możliwość
porzucenia lęgu przez spłoszone ptaki.
Konkursy fotograficzne z zasady nie przyjmują zdjęć ptaków na gniazdach! Gniazdo jest miejscem, do którego ptak przyjść
musi, żeby wysiedzieć jaja i wykarmić
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pisklęta. To centrum jego terytorium,
największy skarb, gdzie zachowuje maksymalną ostrożność. Zbyt szybko, zbyt
blisko postawiona lub za duża czatownia może spowodować, że przestraszone
ptaki porzucą gniazdo. Buduje się ją etapami przez kilka – kilkanaście dni w zależności od gatunku lub stawia od razu,
ale w dużej odległości i stopniowo co
C
Bociany białe nic
sobie nie robią z tego,
że są fotografowane
na gnieździe, innym
gatunkom to bardzo
przeszkadza

C
Jaskółka oknówka
gnieżdżąca się na klatce
schodowej prowadzącej na
szczyt wieży widokowej,
odwiedzanej codziennie
przez dziesiątki turystów,
nie obawia się fotografa,
który zatrzyma się na kilka
minut pod gniazdem, żeby
zrobić zdjęcie

są czasem na różne potrzeby dokumentacyjne i naukowe.
Są oczywiście ptaki niepłochliwe,
którym taka fotografia nie przeszkadza,
na przykład bocian biały, jaskółki dymówki i oknówki, budujące gniazda w sąsiedztwie ludzi. Nawet im jednak nie należy się naprzykrzać zbyt długo i ze zbyt
małej odległości.

C

2–3 dni po trochu przybliża. To jednak
nie wszystko. Gniazda, może z wyjątkiem
gniazd w dziuplach i skrzynkach lęgowych, są zazwyczaj dobrze zamaskowane
i żeby zrobić zdjęcia, trzeba usunąć gałązki, liście lub trawę. A to naraża ptaka
na wypatrzenie przez drapieżnika. Po zakończeniu zdjęć należy gniazdo zasłonić
z powrotem. Zdjęcia takie wykonywane

Dubelty wysiadują jaja
bardzo wytrwale
i nie uciekają z gniazda
przed ludźmi mijającymi
je w odległości
zaledwie metra. Może
to doprowadzić do zagłady
całego zniesienia, kiedy
w celu zrobienia zdjęcia
fotograf usunie gęstą zasłonę
z turzyc maskującą gniazdo
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6. TRUDNA SZTUKA
FOTOGRAFOWANIA
SSAKÓW
Człowiek należy do gromady ssaków, z tą więc grupą zwierząt mamy teoretycznie najwięcej wspólnego. Jesteśmy jednak wyjątkowi. Stworzyliśmy cywilizację i na niespotykaną skalę przekształcamy środowisko, w którym żyjemy. Inne ssaki muszą dostosować
się do tej sytuacji i chcąc nie chcąc, schodzą nam z drogi. Boją się nas, a przynajmniej
są nieufne.
Wiele zasad fotografowania ssaków jest podobnych do obowiązujących przy fotografowaniu ptaków, przede wszystkim ta, że nie wolno ich straszyć ani płoszyć. Ssaki,
nawet największe, na ogół boją się ludzi. Chcąc się do nich zbliżyć na niewielką odległość, zwykle musimy się ukrywać.
Inny jest rytm aktywności dobowej ludzi, inny ssaków, jeszcze inny ptaków.
Większość ssaków ma aktywność dwu- lub kilkuszczytową. Najbardziej ruchliwe są
przed brzaskiem, o wschodzie słońca i krótko po nim oraz przed wieczorem, o zachodzie i zmierzchu.
W środku dnia i nocy
są mniej aktywne, dużo
odpoczywają.
Nazywa
się to aktywnością świtowo-zmierzchową. Godziny i długość okresów
żerowania zależą od pory
roku, długości dnia, pogody, sezonu rozrodczego, opieki nad młodymi.
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C
Zasady fotografii ptaków
i ssaków trochę się przenikają,
jest dużo podobieństw,
ale są też różnice

C
Głównym zmysłem wielu
ssaków żyjących w Polsce
jest węch. Borsuk swoją
aktywność rozpoczyna
od starannego sprawdzenia
zapachów snujących się
po okolicy

Są różne dla poszczególnych gatunków. Znajomość ich zwyczajów jest podstawą
w tropieniu i fotografowaniu ssaków.
Tylko nieliczne ssaki, takie jak rysie i wilki, mają bardzo dobrze wykształcony zmysł
wzroku. Większość gatunków widzi gorzej od nas. Lepiej widzą ruch, znacznie słabiej
kształty i kolory. To dla tropiciela dobra informacja, zła jest taka, że mają lepszy od nas
słuch i znakomity węch. Wilki, na przykład, ale też inne zwierzęta, potrafią wywęszyć
człowieka z odległości kilometra.
W Polsce występuje znacznie mniej gatunków ssaków (105) niż ptaków (435). Są
one grupą bardzo zróżnicowaną pod względem wielkości. Najmniejszy ssak Polski
i Europy, ryjówka malutka, waży do 4,5 g i mierzy maksymalnie 5 cm długości. Największy żubr osiąga masę do 900 kg i ma 3,5 m długości. Zupełnie inaczej zabieramy
się do robienia zdjęć dużych gatunków ssaków kopytnych, inaczej średniej wielkości
ssaków, na przykład większości drapieżników, zupełnie inaczej małych gryzoni i ssaków owadożernych, takich jak wspomniana ryjówka.
Do ssaków kopytnych należą w Polsce: żubr, łoś, jeleń szlachetny, jeleń sika, daniel,
muflon, kozica, sarna i dzik, a także żyjący w kilku miejscach półdziko konik polski –
krzyżówka dawnych tarpanów i koni domowych. Jest to grupa nieliczna, ale bardzo
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C
Przy korzystnym, dość
silnym, zagłuszającym
wszelkie nienaturalne
szelesty wietrze
szukający pokarmu
dzik podszedł do mnie
na kilka kroków, gdy
stałem na pagórku pod
krzewem, i dał sobie
zrobić portret. Niestety,
nieostry pierwszy plan
przysłonił gwizd dzika

efektowna. W różnych okresach roku każdy gatunek, z wyjątkiem łosia, tworzy sezonowe stada liczące od kilku do kilkudziesięciu osobników. Są to zwierzęta roślinożerne,
zamieszkujące na ogół las z dużą ilością polan, łąk i innych terenów otwartych, gdzie
chętnie żerują. Wszystkie mają bardzo dobry węch i słuch, słabszy wzrok. Wyjątkiem
jest żubr, który widzi nieźle.
Do fotografowania ssaków potrzebny jest teleobiektyw. Im jaśniejszy, tym lepszy,
ponieważ często spotykamy zwierzęta w kiepskich warunkach oświetleniowych, tuż
przed wschodem lub po zachodzie słońca, w cieniu drzew, zarośli itp.
Znacznie lepiej niż czatownia w fotografowaniu ssaków sprawdzają się inne kryjówki, najlepiej z rozległym widokiem. Żerujące kopytne posuwają się powoli w różnych kierunkach. Stosunkowo najmniej przemieszczają się łosie. Bardzo dobrymi
miejscami są ambony myśliwskie i obserwacyjne, małe pagórki wzniesione wyraźnie nad otoczenie, wierzchołki skarp, ewentualnie stogi i brogi z sianem. Siedzenie
na gałęziach i konarach drzew to ostateczność ze względu na niewygodę, ryzyko
utraty równowagi i grożący upadek. Miejsca wzniesione o kilka metrów mają te zaletę, że zapach, który mógłby nas zdradzić, ucieka do góry, a nie w dół, jesteśmy
więc mniej wyczuwalni, co nie znaczy, że w ogóle. Ponieważ naszym największym
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C
Ssaki kopytne
znakomicie fotografuje
się z wkomponowanych
od dawna w krajobraz
ambon, wież
obserwacyjnych itp.

problemem jest węch zwierząt,
najlepiej jeżeli umiejscowimy się
pod wiatr od miejsca, gdzie się
ich spodziewamy, i z tego samego
kierunku dotrzemy do czatowni.
To jest proste tylko teoretycznie.
Ssaki też wolą poruszać się pod
wiatr, czyli jest duża szansa na to,
że nadejdą z tego samego kierunku co fotograf. Nie ma co liczyć
na ich szybkie pojawienie się,
bowiem ślad zapachowy, który
zostawiliśmy po sobie, będzie
wyczuwalny przez przynajmniej
godzinę. Trzeba się więc uzbroić
w cierpliwość. Najlepiej przyjść
z wyprzedzeniem przed porą największej aktywności ssaków, aby
mieć pewność, że zapach na czas
wywietrzeje. Na miejsce docieramy sprawnie i po cichu. Jeżeli zauważymy w pobliżu upatrzonego
punktu jakieś zwierzęta, wycofujemy się i próbujemy podejścia
drugi raz po jakimś czasie, nie
krótszym niż pół godziny.
Zawsze jest szansa, że zwierzęta są już na miejscu. Nawet gdy ich nie widać, mogą
schowane leżeć w pobliżu w trawie i przeżuwać pokarm. Bardzo często pojawiają się znienacka na samym środku otwartej przestrzeni i wtedy obserwator zachodzi w głowę, jak
mógł nie zauważyć ich nadejścia, podczas gdy w rzeczywistości były tu od początku.
Musimy tez myśleć o tym, żeby nie dać się zauważyć i usłyszeć. Ubranie jak zawsze
powinno być w stonowanych kolorach, nieszeleszczące. Jeżeli jesteśmy na przykład
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C
Jelenie i inne ssaki
kopytne często leżą
i przeżuwają pokarm
w miejscu żerowania.
Zanim wejdziemy
na pozornie pustą łąkę
czy polanę, należy
uważnie się rozejrzeć
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na ambonie lub w innej kryjówce, obserwujemy i fotografujemy bez wychylania się.
Poruszamy się możliwie jak najmniej, a jeśli towarzyszą nam inne osoby, ograniczamy
rozmowy do minimum – lepiej szeptać niż mówić. Obiektyw najlepiej owinąć miękką
osłoną z jakiegoś materiału. Może być specjalnie zrobiona lub uszyta (dobrze sprawdzają się np. nogawki starych spodni z założonym ściągaczem) albo specjalnie kupiona.
Stuknięcie obiektywem o deskę lub cokolwiek innego płoszy ssaki znacznie skuteczniej
niż ptaki. Taka osłona eliminuje też odblaski powstające na obudowie teleobiektywu.

Obiektyw zamaskowany
materiałem w zielonym
kolorze możemy
bezpiecznie wystawić
przez okienko ambony,
sami jednak nie
powinniśmy się z niej
wychylać

INFOT

Ustawienia obiektywu
Duże ssaki poruszają się z reguły wolniej
niż ptaki i małe zwierzęta. Stosunkowo
spora odległość, z jakiej je z reguły widzimy i fotografujemy, ułatwia nastawianie
ostrości. Przy odległości 40 m kilka czy
kilkanaście centymetrów niedokładności wynikającej z braku precyzji nie jest
tak istotne. Zdjęcie będzie ostre, chociaż
może być poruszone, gdy czas naświetlania będzie zbyt długi. To dwa różne zjawiska dające ten sam efekt rozmazania.
Nieostrość to błąd w ustawieniu punktu
ostrości, poruszenie to wynik przesunięcia się obiektu w krótkim czasie powstawania zdjęcia, np. nagłego odwrócenia
głowy. Efekt poruszenia na skutek ruchu
maleje wraz z odległością od obiektu, ale
niestety powstaje też w wyniku drżenia
rąk, występującego zwłaszcza przy długim trzymaniu ciężkiego sprzętu. Dlatego
zdjęcia takie wykonujemy przy przesłonie
całkowicie otwartej lub zamkniętej tylko
o pół lub jeden stopień, by maksymalnie
skrócić czas naświetlania. Wyjątkiem jest
sytuacja w słoneczny dzień na śniegu, kiedy jest bardzo jasno.
Wiele obiektywów, zwłaszcza o długiej
ogniskowej, dysponuje tzw. stabilizacją
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obrazu, oznaczoną różnymi symbolami
w aparatach różnych firm, która zmniejsza ilość drgań. Mechanizm ten rzecz jasna nie stabilizuje naszej ręki ani nie unieruchamia zwierząt. Jest to algorytm, który
na zasadzie żyroskopowej oblicza i przewiduje kolejne drgania rąk, dostosowując do nich położenie soczewek poprzez
ich niewielkie przesunięcie. Stabilizację
mają też korpusy niektórych aparatów
i smartfonów. Działa ona na zasadzie dostosowania położenia matrycy do przewidywanych w podobny sposób drgań. Stabilizacja nie jest tak skuteczna jak statyw,
ale przy fotografii poruszających się zwierząt, kiedy musimy używać stosunkowo
krótkich czasów, często wystarcza.
Jeżeli nasz sprzęt ma taką możliwość,
dobrze jest ustawić autofokus w programie
śledzącym, w którym ostrość korygowana
jest stale w miarę poruszania się obiektu –
dostosowywana jest cały czas na wybrany
przez fotografa punkt obrazu. Przy fotografowaniu z dużej odległości można też wybrać wielopunktowe ustawienie ostrości.
Różnica w odległości od aparatu na przykład głowy i tułowia łosia jest nieistotna.
Jeżeli zwierzę nie przemieszcza się, można

C
Gęstwina liści i gałązek
jest duża przeszkodą
w nastawianiu ostrości.
Nie możemy całkowicie
zdać się na automat,
bo jest mu obojętne,
czy nastawi ostrość
na łosia, czy na listowie

wybrać wariant stacjonarny ustawienia
ostrości. Po nastawieniu aparat utrzymuje
ją do czasu zrobienia zdjęcia pod warunkiem, że trzymamy palec na wciśniętym
do połowy spuście. Ustawienie jest dokładniejsze, ale nie da się go używać przy
poruszającym się zwierzęciu. Istnieje też
program pośredni. Aparat ustawia ostrość
stacjonarną i utrzymuje ją, ale jeżeli wybrany punkt zaczyna się przemieszczać,
przechodzi na autofokus śledzący. Zdarza
się jednak, że zmiana systemu nastawiania zachodzi z opóźnieniem, a nie ma nic
gorszego niż zgubienie ostrości w najważniejszym momencie. Zanim ustawimy ją

na nowo, mija bezcenna sekunda lub kilka
sekund. Aby zminimalizować to ryzyko,
na teleobiektywie można ustawić zakres
pracy autofokusa tak, aby szukał ostrości
tylko w pewnych zakresach, np. od 15 m
do nieskończoności albo od 2 do 6 m, różnie w różnych modelach i sytuacjach. Używając autofokusa w lesie, trzcinowisku, zakrzaczeniach itp., należy mieć na uwadze,
że może się „zgubić” i próbować ustawić
ostrość na jakąś gałązkę lub liść pomiędzy
nami a zwierzęciem. Trzeba zadbać, aby
takich sytuacji było jak najmniej, chociaż
rzadko kiedy mamy możliwość wyeliminowania wszystkich przeszkód.
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Takie same środki ostrożności jak przy wchodzeniu na miejsce zasiadki trzeba stosować, opuszczając ją, niezależnie od tego, czy wiedzieliśmy zwierzęta w pobliżu, czy
też nie. Spłoszyć je możemy tak samo dobrze, idąc zarówno w stronę zasiadki, jak i wracając. Ostrożność pozwoli nam wykorzystywać dogodne miejsce wielokrotnie. Ssaki
kopytne, poza sezonem rozrodczym, prowadzą dość regularny tryb życia. W miejscu,
które uznają za bezpieczne, mogą przebywać przez wiele dni z rzędu o tym samych
porach. Spłoszone, szybko nie wrócą.
Do zwierząt kopytnych w określonych sytuacjach możemy próbować podchodzić,
ale przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że są to zwierzęta duże,
silne i bardzo szybkie, zbytnie zbliżenie się może być więc niebezpieczne. Jeżeli uda
nam się podejść na 30–40 m do łosia, żubra czy dzika, nie próbujmy iść dalej; możemy
ewentualnie podchodzić bliżej do sarny. Zdarza się, że nagle przestraszone zwierzęta
ruszają z kopyta przed siebie, czasami wprost na zbliżającego się człowieka. Łoś czy
żubr biegną przez krzewy tak jak my przez trawę. A w okresie rui samce tych łagodnych
na co dzień zwierząt staja się agresywne.
Największe szanse na powodzenie w fotografowaniu zwierząt mamy, podchodząc
„pod wiatr”, czyli wiatr wiejący od zwierzęcia do nas. Najlepiej, gdy jest dość silny. Szum
liści i gałęzi zagłusza nasze kroki. Podchodzimy powoli, nigdy nie biegniemy. Im wolniej
się posuwamy, tym trudniej nas zauważyć. Patrzymy pod nogi, żeby nie nadepnąć na żadną gałąź, stertę suchych liści lub błoto, słowem na wszystko, co może narobić hałasu.
Korzystamy z każdej możliwej kryjówki terenowej. Od czasu do czasu przystajemy i obserwujemy sytuację Jeżeli zwierzę zbliża się w naszym kierunku, lepiej na nie poczekać.
Dość ciekawą kwestią jest fotografowanie zwierząt w parkach narodowych, a zwłaszcza w zatłoczonych Tatrach. Kozice na przykład często pasą się w niewielkiej odległości
od szlaków turystycznych i nie zwracają uwagi na przechodzących ludzi. Natychmiast
jednak uciekają, kiedy turysta ruszy w ich kierunku ze szlaku. Ktoś taki kojarzy im się
z niebezpieczeństwem, podczas gdy człowiek chodzący „tak jak zawsze po szlaku” nie
wydaje się im zagrożeniem.
Drugą grupą ssaków, obok kopytnych, są drapieżniki, zwierzęta duże, takie jak
niedźwiedź, wilk i ryś, oraz pozostałe o średniej wielkości. Ich fotografowanie jest bardzo trudne. Są to zwierzęta o bardzo wyostrzonych zmysłach, znakomicie potrafiące się
ukrywać, w końcu również na tym polega polowanie.
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C
Wilk przy ofierze
przez cały czas
zachowuje czujność

Trzem wymienionym największym mięsożercom nie dorównujemy w sztuce tropienia i pozostawania niezauważonym. Badania telemetryczne dowodzą, że widzą nas
wielokrotnie częściej niż my je, nieraz z bardzo bliska, i bardzo umiejętnie schodzą nam
z drogi. Są to gatunki rzadkie, żyjące na dużych terytoriach w rozproszeniu. W zasadzie
mamy trzy możliwości podejścia do nich, ale żadna nie daje gwarancji. Pierwsza to zasiadka w czatowni albo na ambonie w pobliżu znalezionej ofiary lub padliny. Największe
szanse powodzenia mamy wtedy, kiedy ofiara jest świeża. Niestety, wataha kilku wilków
może zjeść jelenia w ciągu jednego posiedzenia, a rysiom zajmuje to zwykle kilka dni –
maskują ofiarę, zaciągając ja pod wykroty, przykrywając trawa lub liśćmi tak, że trudno
ją znaleźć. Jedne i drugie, gdy
zorientują się, że w pobliżu ich
ofiary znajduje się człowiek,
będą czekać dotąd, aż się oddali.
Ze względu na ryzyko związane
ze spłoszeniem i uniemożliwieniem zwierzętom zjedzenia
ofiary, tę metodę można stosować tylko w szczególnych przypadkach, na przykład do badań
naukowych.
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Kozice pasące się
kilkadziesiąt metrów
obok uczęszczanego
szlaku turystycznego
w Tatrach

Ryś ma najlepszy wzrok,
słuch i węch, mimo więc
całej nowoczesnej techniki,
którą możemy się posługiwać
w fotografii, do ciekawego
ujęcia potrzebny jest też
łut szczęścia

Fotopułapka
rejestrująca czas
i miejsce pojawiania się
zwierząt
C

Drapieżniki chętnie poruszają się po stałych trasach, które w sprzyjających warunkach możemy rozpoznać po tropach, często pojawiających się w tych samych miejscach. Do takiego fotografowania stosuje się obecnie fotopułapki, czyli zabezpieczone
od wilgoci i zimna automatyczne kamery lub aparaty, które pozostawia się w ukryciu
na dłuższy czas. Mają bardzo wytrzymałe baterie, działające przynajmniej przez kilka
dni. Uruchamiają się automatycznie dzięki czujnikowi ruchu, gdy jakikolwiek obiekt
wchodzi w ich pole widzenia. Obiektywy mają z reguły szeroki kąt widzenia, aby zwiększyć głębię ostrości. Niektóre fotopułapki wysyłają wiadomość o zrobieniu zdjęcia, niekiedy również zdjęcie, z dokładną datą i godziną jego wykonania. Zdjęcia robione przez
fotopułapki najczęściej nie są ładne. Zwierzęta znajdują się z boku kadru, są częściowo
poucinane i nieostre. Czasami rejestrują się spadające liście lub gałęzie. Dają jednak
wiele informacji na temat częstości i pory dnia pojawiania się zwierząt. Fotografowie
montują fotopułapki przy czatowniach, ambonach i w podobnych miejscach. Kiedy
zdobędą informację, o jakich porach dnia lub nocy można spotkać interesujące ich
gatunki, z odpowiednim wyprzedzeniem zajmują miejsce w czatowni.
Spotkania z dużymi drapieżnikami zdarzają się od czasu do czasu w sposób przypadkowy. Najczęściej dochodzi do nich na leśnych drogach i duktach, którymi chętnie się poruszają. Trzeba wykorzystywać takie okazje. Droga jest dogodnym miejscem
do czyszczenie futra i zaabsorbowane tym zwierzęta, zwłaszcza rysie, nie uciekają
od razu. Zdarza się też, że wychodzą na drogę, żeby osuszyć się po deszczu.
C
Oczekiwanie na wilka
to próba cierpliwości
dla fotografa nieruchomo
siedzącego godzinami
w zasiadce
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Pewną nadzieję na spotkanie daje nam też wrodzona ciekawość drapieżnych ssaków. Czasami chcą nas poobserwować, co daje nam szansę na to samo. Takie przypadki, w wypadku bardzo ostrożnych wilków, rysi i niedźwiedzi, są bardzo rzadkie, ale
zdarzają się coraz częściej w związku ze wzrastającą w Polsce ich liczebnością, przede
wszystkim wilków, a także zakazem polowań, który powoduje, że czują się stosunkowo
bezpieczne.
W fotografowaniu mniejszych drapieżników, takich jak m.in. lisy, jenoty, kuny i borsuki, podstawową trudnością jest ustalenie miejsc ich regularnego pobytu. Robimy to w podobny sposób jak z innymi ssakami, szukając tropów i śladów. Warto zapytać osoby dobrze znające teren. Z reguły wiadomo, które miejsca odwiedzają lisy, kuny i inne. Możemy
ustawić w takim punkcie fotopułapkę, ale nie jest to konieczne. Zajmujemy dogodne stanowisko. Nie musimy ustawiać nawet czatowni, wystarczy lekka siatka maskująca lub
obszerna peleryna, które zamaskują nasze kształty. Warto usiąść pod krzewem, wywróconym drzewem, zwisającymi gałęziami itp., które dadzą nam dodatkową osłonę. Usadawiamy się najlepiej pod wiatr od kierunku obserwacji. Wygodny stołek, lornetka i statyw
również nam się przydadzą. Oczywiście należy pozostawać w bezruchu. Nie próbujmy
zmieniać miejsca, wstawać itp., kiedy mamy w polu widzenia oczekiwane zwierzęta. Jeżeli nie widać ich zbyt dobrze, to trudno, za chwilę być może ustawią się lepiej. W dobrze
wybranym miejscu nasze na to szanse nie są małe, ale musimy uzbroić się w cierpliwość.
Ssaki nie przemieszczają się tak często w różne strony jak ptaki, przeważnie pojawiają się
przed nami tylko dwa albo trzy razy dziennie. Przez parę godzin możemy nie widzieć
nic ciekawego, ale ostatnie kilka, kilkanaście minut może wynagrodzić nam nudę całego
oczekiwania. W zależności od miejsca zasiadki możemy zobaczyć i sfotografować, jak
polują, bawią się, myją. Wbrew pozorom zwierzęta penetrują również okolice zamieszkane przez ludzi. Widywałem kuny wędrujące przez wiejskie podwórza, jenoty i lisy zaglądające na tarasy domów nocą, łasice zamieszkujące przydomowe ogródki przy dużych
ulicach w Warszawie.
Możemy użyć zmodyfikowanej metody na fotopułapkę. Potrzebny będzie aparat
z wbudowanym modułem Wi-Fi oraz smartfon. Firmy fotograficzne dostarczają bezpłatnych aplikacji umożliwiających ich zdalną łączność. Montujemy aparat w miejscu,
skąd będziemy fotografować, ustawiamy ręcznie ostrość na wybrany punkt i oddalamy
się na bezpieczną odległość kilkudziesięciu metrów. Używany obiektyw nie powinien
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Zabawa młodych
borsuków
sfotografowana
dzięki połączeniu
smartfonu
z aparatem poprzez
Wi-Fi

Siatka maskująca jest
lekka, zwija się do
małego pakunku, łatwo
ją nosić. W zupełności
wystarcza do schowania
się przed ssakami
łasicowatymi oraz
innymi

być długi, dzięki temu zwiększy naszą szansę na zrobienie ostrego zdjęcia. Tak robimy zdjęcia zwierząt w otoczeniu środowiska naturalnego, nigdy portrety. Po włączeniu
aplikacji, na smartfonie widać obraz z aparatu. Za pomocą telefonu możemy włączać
spust migawki, a także zmieniać parametry: programy, czas, przesłonę, przeglądać i kasować zrobione zdjęcia. Jedynym problemem jest dość szybko wyczerpująca się bateria
aparatu. Całkowite wyładowanie następuje po około 2 godzinach – tym szybciej, im
odległość telefonu i aparatu jest większa. Możemy podejść i zmienić baterie na nową,
ale narażamy się na ryzyko spłoszenia zwierząt.
Najlepszym rozwiązaniem
jest podłączenie do aparatu automatycznie włączającego się banku energii.
Ssaki łasicowate są
najbardziej ciekawskimi
ze zwierząt. Potrafią zbliżyć się na kilka kroków
do spokojnie siedzącego
człowieka, żeby mu się
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C
Łącząc aparat
ze smartfonem, możemy
fotografować zdalnie
z odległości kilkudziesięciu
kroków, mając możliwość
zmiany parametrów
zdjęcia. Tylko raz
ustalony kadr pozostaje
niezmienny

C
Wydra to jeden
z najbardziej ciekawskich
i lubiących zabawę
naszych ssaków. Zajęte
sobą wydry czasami
zupełnie nie zwracają
uwagi na człowieka,
a nawet podchodzą lub
podpływają blisko, żeby
lepiej go obejrzeć
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Gronostaj
sfotografowany
przy użyciu
siatki maskującej
C

dokładnie przyjrzeć. Norki amerykańskie, na przykład, nawet wyciągają spokojnie siedzącym wędkarzom złapane ryby z wiaderek. W wielu okolicznościach nie okazują też
strachu wydry i łasice. Takie sytuacje są marzeniem wielu fotografów, mają bowiem
w sobie coś nierealnego i cudownego. Zwierzęta zachowują się tak, jak byśmy byli dla
nich niewidzialni. Mimo że brzmi to nieprawdopodobnie, podobne spotkania zdarzały
się prawie każdemu, kto dłużej zajmuje się fotografią przyrodniczą. Należy się wtedy
zachowywać spokojnie i cicho, bo jeden nieostrożny ruch lub dźwięk mogą definitywnie zakończyć niezwykłą przygodę. Na drugim biegunie są kuny, które należą do najbardziej tajemniczych zwierząt. Żyją często w obrębie zabudowań, ale bardzo starannie
chowają się przed ludzkim wzrokiem.
Aktywność dobowa oraz leśne środowisko życia powodują, że do wielu spotkań
ze ssakami dochodzi w warunkach niedostatku światła. Lepiej w takich okolicznościach,
dopóki to możliwe, zwiększać czułość matrycy, unikać zaś flesza. Ssaki są bardziej wrażliwe na błysk niż ptaki. Mają gorszą akomodację oczu, co powoduje, że na zdjęciu wychodzą one czerwone, zielone lub w postaci białych rozbłysków. Pierwsze zdjęcie z użyciem
flesza bywa często ostatnim, ponieważ zwierzęta boją się go i uciekają.
Fotografia drobnych gryzoni i ssaków owadożernych w naturze jest specyficznym wyzwaniem dla fotografa. Niektóre drobne ssaki, takie jak: nornica ruda, mysz leśna, nornik
północny czy ryjówka aksamitna, występują powszechnie, inne – popielica czy smużka –
są bardzo rzadkie. Fotografujemy je podobnymi metodami, tyle że niektóre gatunki bar-

C

Na ścieżce, którą porusza
się mysz leśna, położyłem
żołędzie i ustawiłem
obok aparat z włączonym
samowyzwalaczem
i z fleszem połączonym
kablem. Sam siedziałem
kilka kroków dalej. Pod
wieczór mysz prawie nie
reagowała na błysk flesza
i dźwięk migawki

dzo trudno spotkać. Zdarza się, gdy siedzimy spokojnie w lesie lub na łące, że widzimy
gryzonie z bardzo bliska, zajmujące się swoimi codziennymi czynnościami, nie przejmujące się bliskością człowieka. Lecz gdy tylko wykonamy ruch w ich stronę, natychmiast
znikają w norach, gęstej trawie, pod korzeniami drzew, liśćmi ściółki itp. Mają znacznie
lepszy refleks niż ludzie. Zrobienie im zdjęcia udaje się więc bardzo rzadko.
Fotografując telefonem, wybieramy jak najdłuższy obiektyw optyczny, jeżeli oczywiście nasz sprzęt nam to umożliwia. Z aparatami sprawa jest bardziej skomplikowana.
Teleobiektywy przybliżają najbardziej, ale niestety mają jedno ogromne ograniczenie
w postaci minimalnej odległości, na jaką można nastawić ostrość. W zależności od modelu – od 3 do 1,5 m, a to często zbyt dużo, żeby zrobić zdjęcie. Sprawdzają się natomiast
przy fotografowaniu większych gatunków, na przykład wiewiórek, popielic czy susłów.
Do zdjęć małych nornic i ryjówek są mniej przydatne. Można próbować, ale niestety najczęściej głębia ostrości w teleobiektywach pracujących na najmniejszych zakresach odległości jest zbyt mała. Mówi się na nią: „papierowa”, czyli na grubość kartki papieru.
Na szczęście drobne ssaki dość dobrze znoszą błysk flesza, dzięki czemu możemy sobie nieco poprawić warunki oświetleniowe i chociaż trochę zamknąć przesłonę. Mimo
to sukces uda nam się osiągnąć dość rzadko, może raz na dziesięć prób. Widząc gryzonia uwijającego się nam pod nogami, możemy wykorzystać sytuację w inny sposób.
Jak każde zwierzę nie porusza się on przypadkowo, ma swoje stałe ścieżki, kryjówki i miejsca zdobywania pokarmu. Przez pół godziny – godzinę obserwacji sporo się
o nich dowiemy. Możemy być nawet zaskoczeni,
że zwierzątko cały czas robi to samo, zatrzymuje
się w tych samych miejscach, do których dociera tym samym szlakiem, i nigdy nic nie zmienia, oczywiście pod warunkiem, że czuje się
bezpieczne. Następnie przed upatrzonym ładnym miejscem ustawiamy aparat fotograficzny
z wycelowanym w punkt obiektywem i ręcznie
ustawioną ostrością, który odpalamy zdalnie
pilotem lub smartfonem. Sami obserwujemy,
siedząc wygodnie, ale nieruchomo w odległości
kilku metrów.
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Obiektyw, jak zwykle w takiej sytuacji, powinien mieć dość krótka ogniskową. Daje
to większy zakres ostrości. Możemy wspomóc się lampą błyskową. Lepiej jednak umieścić ją nie bezpośrednio na aparacie, ale gdzieś powyżej lub z boku i połączyć kablem
lub zdalnie. Warto spróbować włączyć latarkę w smartfonie. Daje dość przyjemne, ładne światło przy stosunkowo niedużej ilości wytwarzanego ciepła. Czekamy na gryzonia
i odpalamy aparat we właściwym momencie.
Pod pewnymi względami małe aparaty maja tu przewagę nad sporymi lustrzankami. Można je postawić bliżej zwierzęcej ścieżki, nie powodując zmian w krajobrazie.
Z punktu widzenia gryzonia statyw z lustrzanką postawiony pół metra od ich ścieżki
to duża zmiana i może minąć trochę czasu zanim się do niego przyzwyczają. Możemy lekko zanęcić gryzonie, wykładając niewielką ilość naturalnego pokarmu. Mogą
to być nasiona grabów, buków, roślin zielnych, pojedyncze żołędzie i inne owoce leśne.
Nie należy się zniechęcać, jeśli przez dłuższy czas nic się nie dzieje. Większość drobnych ssaków okresy aktywności przeplata z odpoczynkiem, który musimy po prostu
przeczekać. Istotniejszym kłopotem jest wybitnie nocna aktywność niektórych gatunków, m.in. popielicy, koszatki czy myszy leśnej.
Najpierw trzeba znaleźć obiekty do fotografii. Nie zawsze nawiną nam się same pod
obiektyw. Szukanie tropów tak małych zwierząt jest trudne, ale ślady znaleźć możemy.
To porozrzucane i ogryzione szyszki i owoce drzew, takie jak orzeszki bukowe, grabowe, lipowe, żołędzie, kotki brzozy itp., niewielkie norki o średnicy kilku centymetrów,
wydeptane delikatnie ścieżki prowadzące pod korzenie, zwalone pnie, odstająca kora
itd. Nie musimy szukać na ślepo, gryzonie preferują pewne miejsca. Leżące na ziemi
sterty gałęzi, butwiejące pnie, gęste zarośla roślin zielnych, zwłaszcza produkujących
dużo nasion, m.in. szczaw, pokrzywa oraz inne. Lubią też żyzne łąki z wieloma gatunkami roślin zakwitających i owocujących jedne po drugich, z dobrze przepuszczalną
ziemią, w które szybko wsiąka woda, aby nie zalewała na długo nor. Najlepszym okresem do poszukiwań jest późne lato i jesień, kiedy gryzoni jest najwięcej. Na jednym
hektarze lasu liściastego nawet do 150–300 osobników, tak że szanse powodzenia mamy
całkiem spore. W tym samym okresie najliczniejsze są owadożerne ryjówki i rzęsorki.
W Polsce żyje sporo gatunków ssaków, których nie da się przypisać do żadnej z powyższych grup. Fotografowanie niektórych jest stosunkowo proste. Do takich ssaków
należą na przykład bobry, bardzo mocno związane z miejscem zamieszkania, łatwe
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do znalezienia w terenie po śladach zostawianych przez siebie w wielkiej obfitości. Mają
wzrok tak słaby, że nie rozpoznają nieruchomego człowieka z odległości kilku metrów.
C
Fotografowanie nietoperzy
jest dozwolone tylko
po uzyskaniu zezwolenia
z odpowiedniej
terytorialnie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony
Środowiska. Na zdjęciu
podkowiec mały
sfotografowany na strychu
kościoła jesienią,
po zakończeniu okresu
rozrodczego, a przed
hibernacją. Zdjęcie
wykonałem na zamówienie
i za zgodą RDOŚ

Jeże, zające, susły nie są bardzo płochliwe.
Wielkie trudności nastręcza fotografia nietoperzy. Są aktywne nocą i prawie cały czas
szybko latają w poszukiwaniu owadów po torach trudnych do przewidzenia. W dzień
chowają się w ciemnych kryjówkach na strychach, w wysoko położonych dziuplach,
szczelinach skalnych, jaskiniach, piwnicach itp. W podobnych warunkach hibernują
w zimie. Pokusa sfotografowania hibernującego nietoperza jest duża, wydaje się to łatwe, bo nietoperz jest całkowicie nieruchomy. Nie wolno jednak tego robić! Wiąże się
to z wielkim ryzykiem wybudzenia zwierzęcia na skutek poruszenia go, a także ogrzania. Nawet światło flesza, dające bardzo dużo ciepła, może nietoperza obudzić. Ssak
przeważnie nie ma wystarczająco dużo energii, by ponownie zapaść w hibernację, ani
możliwości zdobycia pokarmu, bo w zimie go po prostu nie ma. Można mu się przez
chwilę przyjrzeć, oświetlając przez moment latarką i kierując strumień światła nie
bezpośrednio na zwierzę. Takiego ryzyka nie ma, gdy znajdziemy śpiącego nietoperza
w okresie wiosenno-letnim. Nie wolno jednak fotografować kolonii lęgowych – z tych
samych powodów, co ptaków na gniazdach.

Wilki
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7. MAKROFOTOGRAFIA

Fotografowanie obiektów niewielkich, od kilku milimetrów do kilku centymetrów,
to osobna dziedzina zwana makrofotografią, w odróżnieniu od mikrofotografii zajmującej się obiektami jeszcze mniejszymi, których zdjęcia wykonuje się za pośrednictwem
mikroskopu. Makrofotografia obejmuje fotografie małych zwierząt, m.in. owadów
i pajęczaków, detali roślin, grzybów i zjawisk przyrodniczych. Ich wspólnym mianownikiem są niewielkie rozmiary obiektu.
Pierwszym problemem, jaki musi rozwiązać fotograf, jest dobór sprzętu, którym będzie mógł wykonywać zdjęcia z niewielkiej odległości rzędu kilkunastu centymetrów.
Dość dobrze radzą sobie z tym smartfony, gorzej konwencjonalne aparaty. Im większe
przybliżenie obiektywu, tym większa minimalna odległość, na którą można nastawić
ostrość. Istnieją obiektywy wyposażone w przełącznik „makro”; jego włączenie powoduje przestawienie względem siebie soczewek, co pomaga osiągnąć większe zbliżenie.
Są też specjalne obiektywy do makrofotografii, skonstruowane do zdjęć z bliskiej odległości. Ich używanie daje najlepsze wyniki pod względem jakości, powiększenia i głębi
ostrości, ale niestety są dość drogie. Nie nadają się do zdjęć krajobrazowych i innych
na dużą odległość.
Fotografując z małej odległości, musimy bardzo precyzyjnie nastawiać ostrość. Wszelkie niedokładności uwidaczniają się tu na zdjęciu znacznie bardziej niż na każdej innej
fotografii. Najlepiej tak ustawić aparat czy telefon, aby płaszczyzna matrycy, czyli w praktyce płaszczyzna aparatu, była równoległa do płaszczyzny obiektu. W przeciwnym razie
bardzo trudno będzie uzyskać całkowicie ostre zdjęcie, ponieważ na przykład przy ustawieniu „na skos” prawa część obiektu może być nawet dwa razy dalej od matrycy niż
lewa. Przy odległości od przedmiotu wynoszącej kilkanaście centymetrów ma to znacznie większe znaczenie niż przy odległości kilku albo kilkunastu metrów. Patrząc na podziałkę pierścienia ostrości na obiektywie, widzimy, że nastawianie ostrości na bliską
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odległość wymaga jego znacznie większych
ruchów niż na daleką, co oznacza, że mniejsza jest na przykład różnica w ustawieniu
ostrości pomiędzy 50 i 100 metrami niż między 50. a 100. centymetrem.
Należy zadbać o solidne podparcie lub
podstawę. Nie zawsze musi to być statyw.
Jeżeli chcemy specjalizować się w makrofotografii, powinniśmy wybrać statyw, który
ma możliwość ustawienia aparatu od kilku
do kilkunastu centymetrów nad ziemią.
Wiele małych obiektów znajduje się
na powierzchni gruntu lub tuż nad nim,
a najlepszą perspektywę do zdjęć najczęściej
znajdujemy na ich poziomie. Mało który statyw oferuje taką możliwość. Dlatego trzeba
stosować różnego rodzaju podpórki: na łokciach, dłoniach itp. Można opierać spód
aparatu o ziemię, ale wtedy często na pierwszym planie mamy nieostre trawy, zeschłe
liście itp. Aby to wyeliminować, noszę czasem ze sobą równo przycięty klocek drewna
o wysokości kilku centymetrów, który kładę
na ziemi, a na nim opieram aparat. Dodatkowo chroni to sprzęt od wilgoci. Warto
mieć też ze sobą kawałek nieprzemakalnego
materiału, na którym możemy przyklęknąć,
usiąść lub nawet się położyć. W wypadku
obiektów znajdujących się wyżej nad ziemią,
jeżeli nie mamy statywu, również musimy
usztywnić aparat, opierając go o pień drzewa, gałąź albo stawiając na kijku.

C
Zbyt wielka mnogość
szczegółów w tle powoduje,
że główny temat zdjęcia –
kwiat rosiczki okrągłolistnej –
jest mało wyraźny

Kopulujące tężnice
wytworne. Minimalnie
nieprecyzyjne ustawienie
względem siebie płaszczyzn
aparatu i siedzących ważek
spowodowało, że jedna z nich
jest ostra, druga zaś – nie
C
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C
Mało stabilna pozycja
przy robieniu zdjęcia
bardzo często źle
wpływa na jego ostrość.
Podparcie się łokciami
znacznie zwiększa
szansę na udane zdjęcie
makro
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C

C
Rozmycie tła, dzięki
któremu rozkwitający
pąk wiązu szypułkowego
jest doskonale widoczny,
można osiągnąć
poprzez odpowiedni
kierunek i kąt podejścia
do obiektu, a także
wybór możliwie długiej
ogniskowej i niezbyt duże
zamknięcie przesłony

Makrofotografia to sztuka dla lubiących dokładność. Każdy zbędny element: źdźbło
trawy, paproch czy kamyk w kadrze, każda nieostrość, zbyt jasna lub zbyt ciemna plama mogą całkowicie zepsuć końcowy efekt. Należy starannie dobrać głębię ostrości.
Główny temat musi być ostry, a tło jak najbardziej rozmyte. Można to osiągnąć przez
wybór dość odległego tła, takiego jak niebo, woda, ściana lasu lub innej roślinności.
Jeżeli takiej możliwości nie ma i tło będzie blisko, trzeba zadbać, by było jak najbardziej
jednolite. Na przykład bardzo źle wychodzi na zdjęciu trawa. Źdźbła biegnące w różnych kierunkach, uschłe i zielone, jedne bardziej, drugie mniej ostre, tworzą plątaninę
linii, w których gubi się i staje mało widoczny główny temat zdjęcia.
Efekt rozmycia tła można również uzyskać, dobierając odpowiednio oświetlenie. Bardzo dobrze, gdy
obiekt jest na słońcu, a tło
w cieniu. Tło wychodzi niedoświetlone, zbyt ciemne
i nie widać żadnych jego
detali. Słońce zza pleców
temu nie sprzyja – lepiej,
gdy pada z góry, z boku lub

W bardzo wielu
sytuacjach, na przykład
do fotografowania płatków
kwiatów, statyw jest wręcz
niezbędny. Po ustawieniu
kadru i parametrów
możemy spokojnie
poczekać na bezwietrzny
moment, najlepsze światło
lub ciekawą sytuację.
Wbrew pozorom światło
na detalach zmienia się
bardzo często, zwłaszcza
w lesie, gdzie co chwila cień
zamienia się ze słońcem

C
„Papierowa”, bardzo mała
głębia ostrości, jeden
z problemów makrofotografii,
czasami działa jednak
na naszą korzyść, eksponując
główny temat – strzępotka
ruczajnika – i „gubiąc” wszystkie
niepotrzebne elementy

trochę od przodu, ale nie jest przy tym zbyt nisko na niebie, bo wtedy na obiektywie powstaje
mnóstwo refleksów, obraz staje się zamazany,
a kolory wychodzą wyblakłe.
Możemy doświetlić zdjęcie za pomocą dodatkowego źródła światła. Lampa błyskowa
to tylko jedna z możliwości. Robienie zdjęć
smartfonem z pomocą flesza ma tę wielka zaletę, że dużo smartfonów ma opcję włączania
oświetlenia na kilka sekund przed zrobieniem
zdjęcia, co pozwala dokładnie obejrzeć fotografowany obiekt jeszcze przed wyzwoleniem
migawki, a także ułatwia ustawienie ostrości
i skomponowanie kadru. Z podobnym skutkiem można też przed użyciem aparatu włączyć latarkę w telefonie. Zdarzało mi się robić
zdjęcia zarówno smartfonem, jak i aparatem,
doświetlając obiekt latarką z jednego lub
dwóch smartfonów. Światło powinno mieć moc słabszą niż oświetlenie dzienne i padać
z innego kierunku. Na fleszu moc błysku można ustawić bez problemu. W aparacie wybieramy program „priorytet przesłony”, a na fleszu ustawiamy poprawkę, na przykład
„-1”, co oznacza błysk dwa razy słabszy od światła słonecznego. Gorzej z wszelkiego
typu latarkami. Tu musimy posłużyć się metodą prób i błędów. Chodzi o to, by dodatkowe światło wydobyło szczegóły cienistych miejsc zdjęcia, ale nie spowodowało
prześwietlenia jego najjaśniejszych punktów.
Jeśli nie mamy do dyspozycji żadnego „własnego” źródła światła, możemy spróbować zmienić kierunek padania promieni słońca. Należy po prostu ustawić naprzeciwko
słońca lub trochę na ukos „ekran”, czyli coś, co odbije promienie w przeciwnym kierunku. Może to być profesjonalna „blenda”, czyli gładka biała powierzchnia z materiału
nie dającego odblasków. Kupujemy ją w sklepach fotograficznych. Ale taki sam efekt
daje biała kartka papieru, a nawet odpowiednio ułożona biała podkoszulka. Ustawianie ekranów w innym kolorze niż biały powoduje zmianę barwy światła, a co za tym
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Miejsce i kąt ustawienia „blendy” wymaga pewnej praktyki, na szczęście bez
problemu można zrobić kilka prób z ekranem ustawionym w różny sposób i wybrać najlepszy. To samo dotyczy eksperymentów z dobraniem głębi ostrości, ustawieniem flesza itp. W wypadku makrofotografii nawet niewielkie zmiany któregokolwiek parametru mogą bardzo wpłynąć na wygląd zdjęcia.
Problemy z uzyskaniem dobrych technicznie fotografii będziemy mieli łatwo
rozwiązane, jeżeli obiekty naszych zdjęć są nieruchome, na przykład kora, kamienie, muszle, szron lub porosty płasko obrastające skały. Gorzej, jeżeli się poruszają.
W wypadku liści, kwiatów, innych fragmentów roślin, pajęczyn itp. najlepiej zaczekać
na bezwietrzną pogodę. Wiatr z reguły jest najsłabszy rano i wieczorem. Poranne
sesje mają dodatkową zaletę w postaci rosy, ewentualnie szronu dodającego roślinom
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C

idzie – nienaturalne kolory na zdjęciu. Ekrany dają efekt rozproszenia światła, dzięki
czemu dociera ono do obiektu z różnych kierunków i lepiej oświetla różne zakamarki,
zagłębienia itp. Zdjęcie staje się bardziej plastyczne, widać na nim więcej szczegółów.
Tu należy dodać jedną uwagę dotyczącą zdjęć grzybów. Okrągły kapelusz ocienia nogę,
do której rzadko dociera światło słoneczne. Jakikolwiek sposób doświetlenia nogi jest
bardzo pożądany. Nie należy jednak wyrywać grzyba specjalnie do zdjęcia i przestawiać w inne miejsce. Rzadko kiedy wygląda naturalnie. Można natomiast „oczyścić
przedpole” z zasłaniających widok grzyba kawałków kory, leżących liści itp.

Na wielu zdjęciach
grzybów, m.in.
pieprzników jadalnych,
czyli kurek, nóżki są ledwo
widoczne, ponieważ
zawsze ocieniają je
kapelusze. Niezbyt silne
doświetlenie od spodu
lub z boku „blendą” albo
lampą błyskową eliminuje
ten problem

dodatkowego czaru. W środku dnia na ogół wiatr jest na tyle silny, że porusza kwiatami i listowiem, utrudniając lub uniemożliwiając precyzyjne ustawienie ostrości.
Na szczęście dla nas nie wieje równomiernie, zdarzają się momenty, gdy cichnie
i na takie właśnie musimy poczekać. Bywają jednak dni tak wietrzne, że makrofotografii roślin uprawiać się nie da.
C
Poranna rosa dodaje
kwiatom kulika zwisłego
atrakcyjności, a brak wiatru
ułatwia fotografowanie
delikatnych płatków
i łodyżek
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Mała aktywność bezkręgowców w chłodne poranki jest sporym ułatwieniem,
bo bardzo łatwo możemy się do nich zbliżyć, ale niestety duża ich część pozostaje wtedy w ukryciu i jest dla nas niedostępna. Absolutnie nie należy łapać takich zwierząt
i „ustawiać” na widoku w celu zrobienia zdjęcia. Nienagrzane nie mają dość energii,
żeby szybko się poruszać, i mogą łatwo paść łupem drapieżników. Z kolei zwierząt wystawionych na słońce i wygrzewających się intensywnie też nie powinniśmy płoszyć,
pozwalając im doprowadzić swoją temperaturę ciała do stanu umożliwiającego im normalne zachowanie. Dlatego i tu, jak zawsze, potrzebne są ostrożność i wyczucie.
C
Czasem zdjęcie detalu
zwierzęcia lepiej je pokazuje
niż widok całego osobnika.
Na zdjęciu po lewej dość
nieefektowny widok
grzebiuszki ziemnej,
po prawej zaś zbliżenie oka,
obrazujące dwie najbardziej
charakterystyczne cechy
grzebiuszki: pionową
źrenicę oka i umiejętność
szybkiego zagrzebywania się
w sypkiej ziemi

Do zwierząt zbliżamy się powoli, zawczasu upatrując miejsca, gdzie się zatrzymamy,
i wybierając pozycję, jaką przyjmiemy w trakcie robienia zdjęć. Jeżeli zachowamy się cierpliwie, może nawet uda nam się rozstawić statyw przy nieruchomym motylu lub żabie.
Musimy też pamiętać, że błysk flesza emituje duże ilości ciepła i możemy nim bardzo
szybko „dogrzać obiekt”, który szybko ucieknie. Tu konieczna jest jeszcze jedna uwaga. Zimą często możemy spotkać w piwnicach, na strychach czy w różnych zakątkach
wiejskich budynków gospodarczych zimujące tam motyle, żaby oraz inne zwierzęta.
Błyskanie w nie fleszem, przenoszenie na dwór, odsłanianie i inne tego typu działania
mogą wybudzić je z letargu. Motyle, na przykład, odlecą szukać lepszego miejsca na zimowanie, co może skończyć się dla nich fatalnie. Lepiej odrzućmy pokusę robienia
zdjęć na siłę i zostawmy zimujące zwierzęta w spokoju.
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INFOT

Z góry, boku, czy z dołu
Makrofotografia jest jedną z nielicznych
dziedzin fotografii przyrodniczej, w której możemy dość dowolnie wybrać kierunek, z jakiego robimy zdjęcie. Kwiaty czy
siedzące na nich owady możemy fotografować z boku, z góry lub nawet od spodu.
Nie dotyczy to wszystkich zdjęć, trudno
sobie na przykład wyobrazić fotografowanie dżdżownicy od spodu. Decyzja
jest ważna, a na jej podjęcie często nie
mamy wiele czasu. Małe zwierzęta poruszają się i uciekają, rosa wysycha, rośliny
bujają się na wietrze, zmienia się światło,
zachodzi cień itp. Sprawa ma kilka aspektów. Z punktu widzenia techniki fotograficznej najlepiej robić zdjęcia z kierunku,
z którego obiekt jest najbardziej płaski.
Motyla z rozłożonymi skrzydłami – pod
kątem prostym od góry, gąsienicę – prostopadle z boku lub góry, pąk drzewa –
z boku, pajęczynę – na wprost. W wypadku kwiatów należy rozważyć ich budowę
– czy płatki są ustawione płasko, czy pod
kątem, jak w stosunku do nich położone
są pręciki i słupek – i w zależności od tego
wybrać ustawienie. Im bardziej płasko,
tym większa szansa, że obiekt będzie
w całości ostry.
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Drugi aspekt to charakterystyczne cechy danego gatunku, bez uwypuklenia
których na zdjęciu, traci ono na wartości.
Klasyczny przykład to potężne „rogi” jelonka rogacza, bardzo długie czułki żerdzianek, żuwaczki szerszenia, owłosiona
łodyga sasanek, żyłki na liściach drzew,
warżka storczyka itp. Skoncentrowanie się
na nich na zdjęciu, kosztem innych partii
obrazu, również jest dobrym pomysłem.
W podobny sposób robimy zdjęcia detali
trochę większych gatunków, na przykład
pionowej źrenicy grzebiuszki ziemnej lub
żmii zygzakowatej czy brodawek skórnych
ropuchy albo – sięgając po gatunki nieżyjące dziko w Polsce – pawie oka na ogonie
pawia. Ostatni, chociaż nie najmniej ważny aspekt, to przyzwyczajenia wynikające
z naszego postrzegania. Niektóre zwierzęta, takie jak ślimaki, krocionogi, także
rosnące w ściółce leśnej grzyby, widujemy
z reguły od góry. Zdjęcie zrobione z tej pozycji będzie miało czytelne dla wszystkich
walory dokumentacyjne. Z innej perspektywy obiekt może wyglądać inaczej. Można tu przytoczyć zasadę, którą kierowali
się kiedyś rzeźbiarze, uwzględniając najczęstszy punkt widzenia. Figury postaci,

C

umieszczane na przykład w kościołach
kilka lub kilkanaście metrów nad ziemią,
wyglądają naturalnie, jeśli patrzymy na nie
z dołu. Gdybyśmy jednak spojrzeli z ich
poziomu, co zdarza się konserwatorom zabytków, zobaczylibyśmy nieco zmienione
sylwetki rzeźb. Podobnie jest z powszechnie znanymi gatunkami, które mogą wy-

glądać inaczej, niż je na ogół przedstawiamy, jeśli będziemy je oglądali z nietypowej
perspektywy. Warto takie zdjęcia wykonywać, zwłaszcza w kontekście przywoływanej od czasu do czasu głównej zasady fotografii: „Jeśli coś Ci się podoba, rób zdjęcie”.
Oczywiście nie należy szukać udziwnień
na siłę.
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Ciołek matowy ma
ciało płaskie i szeroką
sylwetkę, co narzuca
sposób fotografowania
od góry

Potężne żuwaczki
niegroźnego chrząszcza
żerdzianki sosnówki
zachęcają do zrobienia
zdjęcia od przodu

C
Bzygi prążkowane,
przylatujące stale
do tego samego kwiata,
sfotografowane w bezwietrzny
poranek za pomocą aparatu
na statywie i zdalnego
wyzwalacza. Na kilkadziesiąt
wykonanych serii zdjęć
owadów w locie zaledwie dwie
klatki okazały się ostre

Najtrudniejszą dziedziną makrofotografii są zdjęcia zwierząt. Nie dość, że fotografowane obiekty są małe i spotykane
często w błocie, zaroślach, plątaninie traw itp., to jeszcze uciekają. Każdy wie, że z pewnej odległości możemy obserwować
motyle siadające na kwiatach, ale rzadko kiedy dają się podejść
wystarczająco blisko, żeby zrobić zbliżenie. W takim wypadku można zalecić tylko cierpliwość i spokój. Motyle bardzo
chętnie przylatują wielokrotnie na tę samą kępę kwiatów lub
kałużę. Szans mamy dużo, ale im bliżej jesteśmy wybranego
do zdjęć miejsca, tym wolniej musimy się poruszać. Szczególnie niepożądane są szybkie ruchy rękoma w celu przygotowania aparatu, kiedy już podeszliśmy na wystarczającą odległość. Parametry zdjęcia, program, błysk flesza itp. należy ustawić zawczasu, żeby nie płoszyć motyla. Jeżeli chcemy
coś zmienić w ustawieniach po zrobieniu pierwszego zdjęcia, najlepiej najpierw powoli
cofnijmy się trochę i po spokojnym przygotowaniu podejdźmy ponownie.
Z fotografowaniem motyli wiąże się pewien paradoks, najwięcej ich widzimy w ciepłą
i słoneczną pogodę, ale wtedy najtrudniej je podejść. W chłodne poranki albo wieczory są znacznie spokojniejsze i bardziej ospałe, niechętnie zrywają się do lotu, nawet jeżeli się zbliżamy na małą odległość. Wśród wielu ludzi pokutuje przeświadczenie, że motyl
C

C
Dostojka aglaja (dawna
nazwa perłowiec większy)
z rozpostartymi skrzydłami,
sfotografowana z boku; końce
skrzydeł są nieostre

Ten sam motyl
sfotografowany pionowo
od góry, dzięki czemu
zarówno ciało, jak i skrzydła
są ostre
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siedzący z rozpostartymi
skrzydłami jest czujny i gotowy do odlotu, a ze złożonymi – spokojny, bez zamiaru ucieczki. To nie do końca
prawda. Owszem, żeby odlecieć, musi rozłożyć skrzydła,
ale czujny pozostaje zawsze.
Dla niektórych gatunków
motyli sposób siedzenia jest
cechą gatunkową.
Dla bardzo wielu bezkręgowców, które na ogół
poruszają się „pieszo” i latają rzadko albo wcale (chrząszcze, pająki, ślimaki, gąsienice owadów, pijawki i inne),
człowiek jest groźny tylko w pierwszej chwili spotkania z nim. Kiedy nagle ukucniemy,
na przykład przed ślimakiem, chowa się on w skorupie i usiłuje nas przeczekać. Z reguły nie trwa to dłużej niż kilka – kilkanaście minut. Jeżeli siedzimy lub leżymy spokojnie,
ślimak albo inne zwierzę oswaja się z sytuacją i zaczyna robić swoje, a my możemy
skupić się na zdjęciach.
Bardzo często, fotografując bezkręgowce, mamy do czynienia z nieatrakcyjnym,
ciemnym tłem. Na szczęście przy zachowaniu ogólnych warunków posługiwania się
fleszem lub innym źródłem światła możemy go bez problemu używać. W ostateczności „przesadzamy” ślimaka lub żuka w inne miejsce, odczekujemy kilka minut,
aż się przestanie bać, i robimy zdjęcia. Powinna być to „scena” z dobrym dostępem,
ładnym tłem i nienajgorszym światłem. Przenoszenie na dużą odległość nie wchodzi
w grę. Zwierzę musi pozostać w swoim środowisku naturalnym. Takiej operacji nie
można poza tym powtarzać w nieskończoność. Raz czy dwa razy musi wystarczyć.
Wielokrotne powtarzanie tej czynności powoduje, że zwierzę albo nieruchomieje
na dłużej, albo próbuje w panice uciec każdym możliwym sposobem. Zadajemy mu
niepotrzebną mękę! Po zrobieniu zdjęć, zostawiamy zwierzę w tym samym miejscu,
gdzie je zastaliśmy.
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C
Świat drobnych
bezkręgowców potrafi być
równie niezwykły
jak dużych ssaków.
Przy pajęczynie lejkowca
labiryntowego często się
coś dzieje…

Podobnie jak motyle, również zwierzęta bezkręgowe są mało aktywne, kiedy jest
zimno. W chłodne poranki często można spotkać wiele z nich wystawionych na słońce,
siedzących spokojnie na kamieniach, liściach, gałęziach, drogach leśnych itp. Dotyczy
to także gadów i płazów – zwierząt zmiennocieplnych, które do zwiększonej aktywności potrzebują ciepła z zewnątrz.
C
W makrofotografii ważna
jest spostrzegawczość.
Niepozorna roślina, która
kiełkując przebiła się na wylot
przez uschły zeszłoroczny
liść, nie wydaje się ciekawym
tematem. Szare, rozmyte
tło, kontrastujące ze świeża
zielenią obiektu, i właściwie
nic więcej. A mimo to główny
sens zdjęcia jest bardzo
czytelny

Lejkowiec labiryntowy
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8. CYFROWA OBRÓBKA ZDJĘĆ
– CUDOWNE NARZĘDZIE?
Bardzo wiele osób zajmujących się zawodowo lub półzawodowo fotografowaniem
utrzymuje, że zdjęcie cyfrowe to surogat, który nabiera pełnego blasku dopiero po poddaniu go obróbce w programie graficznym. Poprawia się kontrast, kolorystykę, jasność
i ostrość. W razie potrzeby można zdjęcie także skadrować, wypoziomować i wymazać
niewielkie plamki.
Cyfrowa obróbka pomaga w uzyskiwaniu jak najlepszych efektów, ale nie jest cudownym narzędziem, które z kiepskiego zdjęcia zrobi dobre. Przede wszystkim nie daje
się uratować prześwietlonych partii obrazu, ponieważ prześwietlenie powoduje całkowity zanik informacji. Matryca rejestruje w takim miejscu jednolitą czystą biel i nie
ma żadnej szansy, by „wyciągnąć” z niej jakiekolwiek szczegóły. Nie da się też ze zdjęcia
całkowicie nieostrego lub poruszonego zrobić zdjęcia ostrego. Ostrzenie jest zabiegiem
podnoszącym kontrast między pikselami o różnej jasności, co podkreśla kontury i granice między kolorami, ale nie powoduje pojawienia się ostrości tam, gdzie jej wcześniej
nie było. Jeśli to tylko możliwe, lepiej powtórzyć nieudane zdjęcie, niż liczyć na jego
poprawienie w Photoshopie lub innym programie.
Pierwszy krok w obróbce zdjęć robimy, zanim zaczniemy fotografować. Jest nim
wybór formatu zapisu zdjęcia. Trochę na ten temat było już w rozdziale drugim. Tutaj
skupię się na dwóch najbardziej popularnych formatach: JPG i RAW.
Format JPG jest najczęściej używany w fotografii amatorskiej. W zawodowej króluje RAW, ale i jego przekształca się finalnie w JPG, przesyła, udostępnia, drukuje
i wykonuje odbitki. Wielu profesjonalnych fotografów korzysta z formatu TIFF (lub
TIF), „wywołując” do niego swoje poprawione pliki RAW, jest on bowiem najlepszy,
jeżeli myślimy o wykorzystaniu naszych prac do publikacji „analogowych” – wystaw,
albumów czy nawet banerów lub bilboardów. Pliki zapisane w TIF „ważą” zwykle więcej niż zapisane w JPG, ale warto tak postępować, zwłaszcza ze szczególnie ładnymi
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i ciekawymi fotografiami. Nigdy nie wiemy, czy kiedyś nie będziemy potrzebowali
z nich skorzystać, a zbyt niska jakość zapisu może to uniemożliwić.
Format JPG dobrze się sprawdza w fotografii smartfonami i małymi automatycznymi aparatami, gdzie najczęściej jest ustawiany jako domyślny. Oferuje niezłą jakość
i możliwość błyskawicznego przesyłania, udostępniania i robienia odbitek, zajmuje też
stosunkowo mało miejsca na karcie pamięci Wszystkie powyższe czynności można
wykonać bezpośrednio z telefonu lub za pośrednictwem dowolnego sprzętu po przełożeniu do niego karty pamięci ze smartfona lub aparatu. Fotografując smartfonami,
najczęściej mamy do czynienia z automatyczną obróbką zdjęć, dostosowaną do ich widzialności na ekranie. Korygowane są kolory, kontrast i jasność obrazu. W wielu aparatach fotograficznych możemy te same czynności wykonać przed lub po zrobieniu zdjęcia, możemy też zdjęcia wyostrzyć i wykadrować. Jednak znacznie lepiej jest ustawić
aparat na parametry jak najbardziej neutralne i zmian dokonywać później po przeniesieniu zdjęć lub tylko samej karty pamięci do komputera. Po pierwsze dlatego, że wyświetlacz aparatu nie jest najlepszym narzędziem do oglądania. W zależności od tego,
czy jesteśmy na słońcu, w cieniu i pod jakim katem trzymamy aparat, obraz jest trochę
inny. Monitor komputera daje obraz stabilny i co równie ważne – dużo większy. Lepiej
widać szczegóły i ewentualne błędy do poprawienia. Również programy do korekcji
zdjęć są znacznie bardziej zaawansowane i oferują dużo więcej możliwości poprawy
zdjęć. Korygowanie plików JPG w programach graficznych odbywa się w analogiczny
sposób, jak druga część korekcji plików RAW, dlatego zostaną omówione razem.
Bardzo dobrym posunięciem wstępnym jest utworzenie kopii zdjęcia i praca na niej,
podczas gdy oryginał zostawiamy w spokoju, zapisany w bezpiecznym miejscu. Każda
zmiana jakiegokolwiek parametru zdjęcia jest ingerencją w jego zapis cyfrowy; zdarza
się, że jej wycofanie i powrót do stanu wyjściowego nie są możliwe, zwłaszcza w wypadku ostrzenia i nasycania kolorów, kiedy zmniejsza się ilość informacji o kształtach
i kolorach. Najczęściej zmiany są niewielkie, wręcz niezauważalne, rzadko duże. Jednak
przy założeniu, że używamy zdjęcia wielokrotnie i w zależności od jego przeznaczenia
za każdym razem wprowadzamy korekty, zdjęcie stopniowo traci na jakości. Dlatego
pracujemy na kopiach.
Chociaż jest to kwestia indywidualnych upodobań, jak dalece zmieniamy zdjęcia,
to jednak ze względu na to, że fotografia przyrodnicza jest sztuką, która w założeniu
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ma pokazywać i odzwierciedlać naturę, obróbka zdjęć, podobnie jak stosowanie filtrów fotograficznych, ma dość ograniczony zakres. Granicę wyznaczają na przykład
wymogi organizatorów renomowanych konkursów fotograficznych. Zezwalają na ogół
na kadrowanie, czyszczenie zdjęć z zabrudzeń i artefaktów, poprawę jasności, kontrastu, nasycenia kolorami, ewentualnie usunięcie niewielkich elementów szpecących
kadr, takich jak niechciane gałązki czy listki zwisające od góry lub z boku. Nie wolno
natomiast niczego dodawać do zdjęcia, klonować jego elementów lub składać dwóch
lub więcej różnych zdjęć ze sobą.
Są różne programy do obróbki. Najbardziej znane i najdoskonalsze to Photoshop
i jego krewniak Lightroom, a także bezpłatny Gimp. Wiele programów do katalogowania i przeglądania zdjęć oferuje możliwość korekcji wymienionych wyżej elementów,
jednak ich narzędzia są mniej dokładne i doskonałe, powodują większe straty informacji zawartych w zdjęciu.
Pliki RAW, które umożliwiają wykonanie najlepszych zdjęć, musimy najpierw
wstępnie obrobić i zamienić na JPG lub TIF, którym nadajemy ostateczny szlif. Niestety, istnieje mnóstwo typów formatu RAW, z aparatów różnych firm, a nawet różnych
modeli w obrębie tej samej firmy. Można je otwierać w wymienionych wyżej trzech
programach pod warunkiem, że wersja programu jest nowsza niż model aparatu, którego używamy. Zmieniając aparat, trzeba zaktualizować program, co w niektórych
wypadkach jest kosztowne. Na szczęście do aparatów dołączony jest zwykle program
do otwierania i konwersji RAW-ów, którego śmiało możemy użyć bez obawy utraty
jakości. Obróbka RAW-u bywa nazywana „wywołaniem” przez analogię do chemicznego wywołania negatywu filmu. Możemy wstępnie ustawić jasność, kontrast i kolory
obrazu. Najistotniejszym źródłem informacji jest tzw. histogram, czyli wykres obrazujący rozłożenie ciemnych i jasnych partii obrazu. Może on pokazywać kolory łącznie,
tzw. RGB, lub osobno trzy najważniejsze: czerwony (R), zielony (G) i niebieski (B).
Histogram może być widoczny już w aparacie obok podglądu zdjęcia. Im bardziej przesunięty jest w lewo, tym zdjęcie ciemniejsze, w prawo – jaśniejsze. Najważniejsze, aby
wykres nie opierał się o swoją prawą ramkę (miejsca najjaśniejsze, czyli światła) i lewą
(miejsca najciemniejsze, czyli cienie). Takie opieranie się oznacza całkowitą czerń lub
całkowitą biel, co z kolei jest sygnałem niedoświetlenia lub prześwietlenia zdjęcia i braku szczegółów w jakiejś partii obrazu. Czerń do pewnego stopnia możemy tolerować,
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C

Popielicę na ścianie
domu sfotografowałem
w nocy z użyciem flesza.
Silna żółta dominanta
kolorystyczna nie
oddawała naturalnego
koloru zwierzątka.
W wyniku zmiany
balansu bieli, czyli
temperatury barwowej
(zdjęcie zrobione było
w formacie RAW),
kolor popielicy stał
się „prawdziwszy”.
Operacja jest bardzo
prosta: po wybraniu
odpowiedniej
opcji w programie
kliknąłem kursorem
na białe podgardle
i kolory ustawiły się
automatycznie

nadaje kontrastu i nastroju zdjęciu, natomiast biel – z wyjątkiem miejsc odblasków,
źródeł światła (lamp, reflektorów samochodowych, zachodzącego słońca itp.) – powoduje zanik wszystkich szczegółów. Tu należy się wyjaśnienie, że na przykład prawidłowo naświetlony śnieg nie jest czystą bielą. Ma różne delikatne odcienie; powinna być
widoczna jego struktura i załamywanie się światła na kryształach. Czysta lub całkowita
biel w znaczeniu fotograficznym oznacza najjaśniejszy możliwy zapis skutkujący brakiem jakiejkolwiek informacji o kolorach i kształtach. Często przy pogodnym niebie
maksymalną jasność osiąga kolor niebieski, ale na szczęście przekroczenie jasności tylko jednego koloru nie jest prześwietleniem zdjęcia. Jasność, ekspozycję i kontrast możemy korygować za pomocą odpowiednich suwaków, wpływając albo na całość zdjęcia,
albo tylko na jego ciemne lub jasne partie. Granicą ingerencji jest przesunięcie się histogramu na którąś z ramek na brzegu wykresu i nasz osobisty gust. Korekcji kolorów
można dokonać na kilka sposobów, ustawiając tzw. temperaturę barwową lub balans
bieli, jaskrawość, dodając lub zmniejszając nasycenie wszystkich lub któregoś z trzech
najważniejszych kolorów. Możemy to robić metodą prób i błędów.
Gdy uzyskany efekt nas zadowala, lub nie możemy już bardziej poprawić zdjęcia,
przekształcamy RAW w format JPG lub TIF za pomocą odpowiedniego polecenia, różnego w zależności od programu, którego używamy. Możemy przekształcać pojedyncze
zdjęcia lub całe ich serie.
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Po „wywołaniu”, pierwszą rzeczą, którą robimy po otwarciu JPG-a w programie do obróbki zdjęć, jest kadrowanie. Narzędzie do kadrowania, nazywane „przytnij”, w angielskiej
wersji „crop” oznaczone jest zwykle przez niewielki kwadrat, czasami z jedną przekątną,
którego dwie z czterech bocznych linii wystają poza jego pole. Po kliknięciu, dookoła
zdjęcia lub na jego środku pokazuje się w postaci przerywanych linii nowy kadr zdjęcia.
Każdą linię możemy dowolnie przesuwać, a całość objętego nimi kadru pochylać w dowolną stronę, na przykład w celu wyrównania horyzontu. Po wybraniu kadru, zatwierdzamy go. W niektórych programach można zablokować zachowanie proporcji zdjęcia,
czyli wybranego formatu kadrowania (np. 4 : 3 lub 10 x 15), co jest szczególnie ważne, gdy
planujemy wywoływać zdjęcia na papierze fotograficznym.
Następnie czyścimy zdjęcie za pomocą narzędzi „stempel” lub „pędzel korygujący”,
usuwamy ewentualne zabrudzenia wynikające z zanieczyszczenia matrycy lub obiektywu, niewielkie fragmenty gałązek i innych szpecących elementów, takich jak na przykład wystający znienacka, a niezauważony wcześniej słup lub przewód elektryczny.

C

Zdjęcie walczących sikor zrobiłem za pomocą samowyzwalacza.
Następnie mocno je skadrowałem, ponieważ trwająca ułamek sekundy
potyczka wypadła z boku wybranego wcześniej kadru
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C

Mgliste poranki mają
piękny nastrój, ale
cyfrowe zdjęcia często
wychodzą w takich
warunkach zbyt blado.
Podniesienie kontrastu,
które można osiągnąć na
wiele sposobów (palety:
„kontrast”, „poziomy”,
„krzywe”), poprawia
ogólny efekt bez zmiany
kolorystyki

Kolejnym etapem jest dalsze szlifowanie kolorów i kontrastu zdjęcia. W różnych
programach służą do tego różne polecenia. Jeżeli planujemy wykorzystanie zdjęcia tylko w wersji elektronicznej, granicą są nasz gust i wyobraźnia. Jeżeli chcemy robić odbitki lub zdjęcie przeznaczone jest do druku, musimy trzymać się ograniczeń związanych
z histogramem. Ważne, aby zbyt silne nasycenie kolorów nie spowodowało prześwietlenia zdjęcia, co doprowadzić by mogło do zaniku szczegółów.
Podstawowymi i godnymi polecenia narzędziami są palety „poziomy” i „krzywe”,
którymi regulujemy jasność i kontrast, widząc jednocześnie zmieniający się histogram
zdjęcia. Zaawansowane programy, m.in. Photoshop, ale nie tylko, dają możliwość „zaznaczenia” wybranego fragmentu zdjęcia i dokonywania zmian tylko w jego obrębie.
Sensowna jest też regulacja jasności poprzez dodawanie i zdejmowanie ze zdjęcia
„czerni” lub „szarości”, co umożliwia paleta „selektywny kolor”. Możliwości jest więcej.
Każdy, poznając program, może eksperymentować i wybrać własne.
Ostatnim krokiem jest ostrzenie zdjęcia, działanie, wokół którego jest sporo niejasności. Ostrzenie nie jest w stanie stworzyć ostrości w miejscu, gdzie jej w ogóle nie
ma. Polega ono na zwiększaniu kontrastu pomiędzy krawędziami o różnej jasności,
co powoduje wzmocnienie konturów. Dzięki temu możemy „wyostrzyć” na przykład
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oko u wilka, źrenicę i rogówkę, ale nie uda nam się ta sztuka w wypadku jednolitej
powierzchni – futra na boku zwierzęcia albo jednolitej powierzchni wody. Nie należy
przesadzać ze stopniem ostrzenia. Zbyt silne powoduje spadek ilości informacji zawartych w cyfrowym zapisie zdjęcia. Mogą się tez pojawić niepożądane efekty w postaci zmarszczeń, niewidocznych wcześniej zabrudzeń itp. Klasycznym przykładem
szkodliwości mocnego ostrzenia jest fotografia portretowa, kiedy obraz staramy się
raczej zmiękczyć, tak by uczynić niewidocznymi ewentualne defekty urody w postaci
zmarszczek, trądziku, blizn itp. Istnieje kilka typów ostrzenia, najlepsze efekty dają:
„maska wyostrzająca” i „inteligentne wyostrzenie”, czasami zwane inaczej. W obu możemy ustawić moc ostrzenia i zakres różnicy kontrastu między krawędziami, który będzie podlegał ostrzeniu. Różnice między nimi najlepiej samemu sprawdzić lub sięgnąć
do profesjonalnego podręcznika na temat obróbki zdjęć.
W tym miejscu warto wyjaśnić, na czym polega przewaga zaawansowanych programów, takich jak Photoshop, Lightroom czy Gimp, nad prostymi lub całkowicie automatycznymi aplikacjami. Są oczywiście bardziej dokładne, a wszelkie w nich działania
powodują utratę stosunkowo małej ilości informacji. Każde polecenie, na przykład
w Photoshopie, możemy w trakcie obróbki w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić
jego zakres bez konieczności powtarzania wszystkich czynności od początku na nowej
kopii. Aż do ostatniego momentu żaden piksel zdjęcia nie jest zmieniony, dzięki czemu
zachowujemy całkowitą kontrolę nad obrazem. Wcześniej napisałem, że każda zmiana
dowolnego parametru zdjęcia zmienia jego piksele. To też jest prawda. Można tego
jednak uniknąć, pracując na „warstwach” i „warstwach dopasowania”. Znajdując odpowiednią paletę, powodujemy, że każde działanie zapisywane jest na osobnej „warstwie”.
Warstwy są czymś w rodzaju nakładanych kolejno filtrów zmieniających widok zdjęcia,
ale nie samo zdjęcie. Można je modyfikować w każdej chwili. To tak, jakby nad odbitką
położyć kolorowy przezroczysty plastik, dzięki czemu będziemy je widzieć w innym
kolorze. Każda warstwa zawiera dokładną instrukcję zmian, jakie należy przeprowadzić w zdjęciu, aby uzyskać określony efekt.
Kończąc obróbkę, dokonujemy „spłaszczenia”, czyli aplikujemy wszystkie zmiany
naraz do zdjęcia, usuwając warstwy. Przed lub po spłaszczeniu możemy jeszcze otworzyć paletę „Info”, gdzie wpiszemy prawa autorskie (jeśli wprowadziliśmy je do aparatu, nie jest to już konieczne), opis zdjęcia i słowa kluczowe. Te ostatnie są bardzo
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ważnym elementem umożliwiającym znalezienie zdjęcia w wypadku bardzo rozrastającego się archiwum. Są to różne słowa i skojarzenia opisujące zdjęcie, na przykład
dla siedzącego na pniu słabo widocznego motyla wpisujemy polską i łacińska nazwę
gatunkową, kamuflaż, mimetyzm itp. W fotografii zwierząt i roślin najważniejsza jest
nazwa naukowa, czyli łacińska, akceptowana i używana dla danego gatunku na całym świecie. Nazwy angielskie nie są już tak precyzyjne, są różnice między nazewnictwem angielskim i amerykańskim, zdarzają się błędne tłumaczenia.
C
Możliwość zmiany
kolorystki i kontrastu zdjęć,
jaką dają współczesne
programy graficzne, jest
bardzo duża, może się więc
stać pułapką dla fotografa
przyrody. Nie należy
popadać w przesadę,
bo grozi nam tworzenie
kiczów lub obrazów nie
mających nic wspólnego
z naturą

C
Fotomontaże stosujemy
wyjątkowo.
Dążenie do uzyskania
efektownego zdjęcia może
nas wpędzić w kłopoty.
Do zdjęcia zachodu
słońca dołączyłem kiedyś
dla zabawy Księżyc
w ostatniej kwadrze,
który w tej fazie zachodzi
w okolicy południa, więc
„oszustwo” było łatwe
do zdemaskowania

Na końcu nadajemy zdjęciu nazwę (system nazewnictwa należy starannie przemyśleć) i zapisujemy. Program zwykle pyta nas o jakość zapisu. Zawsze polecam najwyższą, chociaż zajmuje najwięcej miejsca. Późniejsze zmniejszenie objętości zdjęcia w razie potrzeby nie jest żadnym problemem, natomiast powiększenie go bez straty jakości
nie jest możliwe.

Puszcza Białowieska
strona 152
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9. JAK PRZECHOWYWAĆ
ZDJĘCIA,
BY SIĘ NIE POGUBIĆ
Podstawowa sprawą, o czym pisałem wcześniej, jest zachowanie oryginałów w stanie
niezmienionym, obojętne, czy będą to RAW-y, czy JPG-i. Do nich zawsze możemy
wrócić i poprawić na nowo jakość zdjęcia, inaczej je skadrować itp. Nie bez znaczenie
jest również i to, że biegłość każdego z nas w obróbce zdjęć wzrasta wraz z doświadczeniem. Sam wielokrotnie obrabiałem po kilku latach na nowo jedne z pierwszych
zrobionych przez siebie zdjęć cyfrowych, osiągając lepsze efekty. Przechowujemy też
oczywiście zdjęcia obrobione. Podstawową sprawą jest ich nazwanie. Każdy musi dopracować się własnego systemu i konsekwentnie się go trzymać. Trzeba dobrze się zastanowić, bo zmienianie nazw i przekładanie z folderu do folderu nawet kilku tysięcy
zdjęć to ogromna i trudna praca.
Jednym ze sposobów jest nadawanie zdjęciom zamiast tytułów kolejnych bardzo
długich numerów. Taki system panuje w wielu wielkich agencjach fotograficznych.
Katalogujemy je w folderach po kilkaset fotografii. Foldery mogą nosić nazwy albo
różnych wyjazdów czy zdarzeń, albo możemy je uszeregować datami powstawania
zdjęć. Wtedy najważniejszą sprawą jest nadanie każdemu zdjęciu odpowiednich i dość
licznych słów kluczowych. Po jakimś czasie nie pamiętamy już, jakie zdjęcia zrobiliśmy
w danym okresie, a znalezienie ich bez słów kluczowych jest bardzo trudne.
Lepszym rozwiązaniem wydaje się nadawanie zdjęciom krótkich nazw z kolejnym
numerem, ponieważ zwykle mamy więcej niż jedno zdjęcie na każdy temat. W wypadku gatunków roślin i zwierząt jest to bardzo proste. Wystarczy nazwa gatunkowa
i kolejny numer, najlepiej trzycyfrowy, powiedzmy „sarna 001”. Niektóre programy
ustawiają automatycznie numeracje w ten sposób, że na przykład „sarna 11”, „sarna
12”, „sarna 13” i kolejne będą się pojawiać przed „sarna 2”, co wprowadza zamieszanie,
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zwłaszcza w wypadku serii zdjęć. Wstawienie zer na początku rozwiązuje ten problem.
Aby stworzyć czytelne archiwum, musimy uszeregować foldery piętrowo. W moim archiwum mam np. główny folder „ZWIERZĘTA”, podzielony później na owady, pajęczaki, ptaki, ssaki, gady, płazy itd. Te z kolei dzielą się na mniejsze grupy, na przykład
ptaki – na dzięcioły, czaple, kuraki, sikory, kaczki itd. W niektórych wypadkach, gdy
zdjęć mam bardzo dużo, cały folder przeznaczam dla jednego gatunku. Przeglądania
i tak jest sporo, jeśli się ma kilkaset zdjęć bociana białego albo żubra. W każdym folderze dla gatunku znajduje się subfolder, w którym przechowuję oryginały, czyli RAW-y.
Trochę bardziej skomplikowane jest katalogowanie zdjęć pejzażowych. Zdjęcia
z zagranicy mam podzielone według krajów. To wystarcza pod warunkiem, że nie
ma ich bardzo dużo. Każde zdjęcie podpisane jest nazwą geograficzną, na przykład
„Niemen 001”, lub własną, choćby „Wenecja 001”. Dokładniejsze opisy znajdują się
w info i słowach kluczowych dla każdego zdjęcia. Przyznaję, że ich dodawanie jest
bardzo czasochłonne i nudne, ale na dłuższą metę przy dużej liczbie zdjęć warto
to robić. Po kilku latach zapomina się nazwę jakiejś góry czy jeziora w miejscu, gdzie
się było jeden raz. Zdjęć z Polski z reguły każdy fotograf ma znacznie więcej. Moje
podzielone są według regionów, chociaż nie jest to wcale takie proste. Sztywnym
kryterium są na przykład województwa, dopóki ktoś nie zmieni ich granic. Nie jest
to jednak podział doskonały, bo niektóre krainy geograficzne leżą w więcej niż jednym województwie, tak jak Bory Tucholskie w pomorskim i kujawsko-pomorskim
albo Jura w śląskim i małopolskim czy Roztocze w lubelskim i podkarpackim. Dlatego trzymam się kryterium geograficznego, dzieląc Polskę na regiony. To też przysparza problemów z wyznaczeniem granic, na przykład Podlasia i Polesia albo Mazur
i Suwalszczyzny. Najważniejsze to być konsekwentnym i trzymać się raz wybranego
podziału. Ze względu na dużą liczbę zdjęć regiony, m.in. Mazowsze, mam podzielone
na foldery „Pejzaż”, „Architektura” i „Turystyka”. Tak jak w wypadku zdjęć gatunków
każdy z nich zawiera subfolder z oryginałami. Na tytuły zdjęć składają się nazwy geograficzne i własne z odpowiednim kolejnym numerem. Jeśli mam ich bardzo dużo,
podpisy mogą być bardziej szczegółowe.
Z biegiem czasu zdjęć robi się bardzo dużo, nie ma się co łudzić, że mamy szanse
na bieżącą ich obróbkę i opisywanie w programie graficznym. Najwięcej czasu mam
późną jesienią, ale nie zawsze wtedy pamiętam dokładnie, co i gdzie sfotografowałem…
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Dlatego, kiedy robimy dużo zdjęć, warto co wieczór lub dwa przejrzeć je szybko,
najlepiej podłączając do monitora komputera, i skasować nieudane, czyli nieostre,
prześwietlone, kiepsko skomponowane itp. Odzyskujemy w ten sposób sporo miejsca w pamięci, co jest szczególnie ważne podczas dłuższych wyjazdów. Pozostałe
hasłowo opisujemy tak, aby przy oglądaniu w późniejszym terminie nie zdawać się
na zawodną pamięć. Warto wiedzieć, że każde zdjęcie zawiera „metadane” z informacjami, m.in. o dokładnej dacie jego zrobienia, a w wypadku aparatów z włączoną
funkcją GPS – również z dokładną lokalizacją.
Przechowywanie zdjęć to
osobny temat. Coraz czulsze
i bardziej rozdzielcze matryce
powodują, że zdjęcia zajmują
bardzo dużo miejsca na dyskach, kartach itp. Karta pamięci aparatu bardzo szybko
przestaje wystarczać, to samo
dotyczy twardego dysku komputera. Konieczne jest dodatkowe miejsce. Z doświadczenia wiem, że dla osoby, która
często wykorzystuje zdjęcia
do różnego typu publikacji,
musi to być szybki dysk zewnętrzny o bardzo dużej pojemności. Nigdy nie wiadomo,
kiedy i gdzie będzie trzeba
sięgnąć do archiwum. Łatwiej
wozić ze sobą niewielki przenośny dysk niż duży komputer.
Możemy tez przechowywać
zdjęcia w chmurach internetowych i ściągać je oraz rozsyłać
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C
Dwudrzwiowa szafa
pancerna mieści w sobie
połowę diapozytywów
zgromadzonych przeze mnie
w ciągu blisko
20 lat fotografowania.
Tyle samo zdjęć cyfrowych,
zapisanych na dysku
zewnętrznym, nie zajmuje
więcej miejsca
w mieszkaniu niż smartfon

z dowolnego miejsca, w którym mamy połączenie z Internetem. Powyżej pewnej pojemności, z reguły kilkudziesięciu gigabajtów, usługa ta jest płatna. Dla zawodowego
fotografa, który mierzy pojemność swego archiwum w terabajtach, nawet od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Ogólnie rzecz biorąc, nasze archiwum musimy
przechowywać przynajmniej w dwóch kopiach, na osobnych dyskach lub w chmurze
i na dysku. Utrata całości na skutek uszkodzenia dysku byłaby strasznym ciosem. Cena
dysku o pojemności na przykład 2 terabajtów wynosi w tej chwili (początek 2020 r.)
mniej więcej tyle, ile roczny koszt przetrzymywania zdjęć w chmurze. Zarówno dysk,
jak i chmurę musimy starannie wybrać. Dysk, jeżeli wozimy go ze sobą, musi być odporny na wstrząsy i zmiany temperatur, chmura musi obsługiwać pliki RAW (nie każda
to robi) oraz umożliwiać przechowywanie plików nieskompresowanych.
Ceny dysków i chmur na pierwszy rzut oka wydają się możliwe do przyjęcia,
na przykład w granicach 200–300 zł za dysk o pojemności 2 terabajtów. Podobnie kosztuje roczne przechowywanie takiej samej objętości w chmurze internetowej. Musimy
jednak pamiętać, że całość należy pomnożyć przez dwa, będziemy bowiem mieć dwie
kopie. Pytanie, co będzie szybciej taniało – chmury, czy dyski – jest otwarte. Z doświadczenia wiem, że fotograf przyrody często przebywa w miejscach, gdzie Internet działa
słabo lub w ogóle. Dlatego polecam przechowywanie zdjęć na dyskach lub jednej kopii
na dysku, drugiej w chmurze. Ze względów praktycznych używam obecnie czterech
dysków, na dwóch mam archiwum przygotowanych i obrobionych zdjęć, na dwóch innych nieobrobione pliki RAW zgrane z aparatu. Ciekawym rozwiązaniem są również
stacjonarne, lustrzane dyski sieciowe, które mogą się stać naszą bazą podstawową. Są
dość stabilne, mają zwykle dużą pojemność, a dodatkowo można przesyłać do nich
zdjęcia w ramach domowej sieci Wi-Fi lub nawet przez Internet.
Kolejnym problemem jest szybkie przeglądanie zdjęć. Ogromne przeładowane foldery otwierają się wolno. Nie zawsze mamy dysk pod ręką. Dlatego dobrze jest trzymać
w komputerze pomniejszone wersje każdego zdjęcia, skatalogowane identycznie jak
we właściwym archiwum. Do wydawców i tak najczęściej wysyła się najpierw niewielkie objętościowo wglądówki w większej liczbie, a dopiero później ostateczne wersje zakwalifikowanych zdjęć. Wglądówki, zwane też „prewkami”, powinny być na tyle duże,
aby otwierały się na całą lub prawie całą wielkość przeciętnego monitora, zachowując
przy tym dobrą jakość, aby fotoedytor mógł ocenić zdjęcie.
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Do sprawnego przeglądania archiwum potrzebny jest program, który szybko otwiera
zdjęcia, umożliwia oglądanie pojedynczych fotografii na całym ekranie i całych zestawów w miniaturach, potrafi je automatycznie sortować, grupowo nazywać, zmniejszać
i przesyłać pomiędzy folderami oraz dyskami i wyszukiwać po słowach kluczowych.
Oprócz płatnych programów, takich jak profesjonalny FotoStation lub dość zaawansowany ACDSee oraz innych, chętnie używam bezpłatnego FastStone Image Viewer,
którego wielką zaletą jest błyskawiczne otwieranie wszelkiego typu plików RAW. W grę
wchodzi również Bridge, powiązany z Photoshopem.
O wyborze programu decydują cena i indywidualne upodobanie; na początek nie
ma co zaczynać od drogich rozwiązań. Jedyną przewagą, którą ma w dzisiejszych czasach indywidualny fotograf nad wielkimi agencjami fotograficznymi, jest dobra znajomość swojego archiwum. Zazwyczaj pamiętamy najcenniejsze zdjęcia i to, jakiej są
jakości. Mam skatalogowane grubo powyżej 100 000 zdjęć i po otrzymaniu zapytania
na ogół wiem, czy w moim archiwum znajduje się dane zdjęcie, czy nie. Wyszukiwanie w tempie o pięć minut wolniejszym lub szybszym nie ma decydującego znaczenia.
Znacznie ważniejsze jest precyzyjne i bezbłędne nazewnictwo.
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ZAKOŃCZENIE

Fotografia przyrodnicza wymaga zaangażowania dużej ilości czasu, sił i środków. Zdjęcia
niejednokrotnie wykonujemy daleko od miejsca zamieszkania, w trudnych warunkach –
na mrozie, w deszczu, palącym słońcu albo podczas wichury – i drogim sprzętem. Aby
mogła nas przyciągnąć, towarzyszyć jej musi silna motywacja. Najczęściej jest nią pasja,
dzięki której doskonalimy swój warsztat i robimy coraz lepsze zdjęcia.
Na początku naszej fascynacji fotografią przyrodniczą znajduje się nierzadko zainteresowanie samą przyrodą i chęć odkrywania jej piękna i tajemnic. Każdy przyrodnik,
pragnąc utrwalić swoje obserwacje i wrażenia, sięga z czasem po aparat fotograficzny
lub kamerę filmową, z którymi już nigdy potem się nie rozstaje.
Niezależnie od tego, czy zdjęcia robimy z takiego bądź innego powodu, tylko
dla siebie czy też dla rodziny, przyjaciół lub znajomych, z upływem czasu pojawia
się naturalna potrzeba udoskonalenia swojego warsztatu. Z tą myślą powstała
książka. Jeżeli Czytelnikowi przydadzą się zawarte w niej informacje i porady,
będę w pełni usatysfakcjonowany. O to właśnie autorowi chodziło, na tym najbardziej mu zależało.
Opanowanie podstaw fotografii i stałe usprawnianie techniki jest w fotografii przyrodniczej niezwykle ważne, ale liczy się też znajomość praw natury, umiejętność odnajdywania i zbliżania się do fotografowanych obiektów, szczególnie do zwierząt. W wielu
wypadkach jest to trudniejsze niż samo fotografowanie. Z tego między innymi powodu warto sięgać po różnego rodzaju poradniki, z których o tym wszystkim możemy
się dowiedzieć. Oczywiście z ich studiowaniem nie należy przesadzać, prawdziwe bowiem szlify zdobywa się w terenie, robiąc zdjęcia. Praktyka i stałe eksperymentowanie
ze światłem, kadrem, perspektywą i ekspozycją pozwalają najlepiej zrozumieć teorię.
A żeby sprawiało nam to również radość, stosujmy się do naczelnej zasady: „Jeśli coś Ci
się podoba, rób zdjęcie”…
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Niektóre zdjęcia, np. sceny z polowań ptaków drapieżnych, wykonujemy, nie oglądając się na panujące warunki, kadr itp.
Bardzo rzadko można zobaczyć w naturze polowanie bielika afrykańskiego, a co dopiero mieć możliwość zrobienia zdjęcia.
Niedoskonałości techniczne są tu wybaczalne
Canon EOS 50D, obiektyw EF 400 mm f/4 DO USM, przesłona 4,5, czas otwarcia
131 migawki 1/1500 sekundy,
czułość 800 ISO, korekta ekspozycji: –0,5 stopnia przesłony w stosunku do wskazań światłomierza

Zdjęcie skał fliszu karpackiego erodowanego przez prąd rzeki. Dość mocne domknięcie przesłony spowodowało ostrość wszystkich fragmentów skał,
a wynikający stąd długi czas naświetlania sprawił, że woda na zdjęciu jest poruszona, co podkreśla szybkość nurtu rzeki
Canon EOS 50D, obiektyw EF 70–200 f/2,8 USM L, przesłona 11, czas otwarcia migawki 1/20 sekundy, czułość 125 ISO,
ogniskowa obiektywu 200 132
mm, statyw

Zdjęcie nadciągającej chmury burzowej powinno eksponować jej grozę, dlatego zostało
niedoświetlone o pół stopnia przesłony w stosunku do wskazań światłomierza
Canon EOS 50D, obiektyw EF 70–200 f/2,8L USM L, przesłona 5,6, czas otwarcia migawki 1/750 sekundy,
czułość 400 ISO,133
ogniskowa obiektywu 100 mm

Fotografia czapli białej, wykonana z dość dużej odległości 47 m, została skadrowana przez obcięcie zewnętrznych krawędzi w celu przybliżenia
głównego tematu. Ponieważ jest to najjaśniejsza część zdjęcia, wprowadziłem korektę oświetlenia o –0,5 stopnia przesłony. Wysoka czułość wynika
z potrzeby utrwalenia ruchu ptaka bez poruszenia
Canon EOS 50D, obiektyw134
EF 400 mm f/4 DO USM, przesłona 4,5, czas otwarcia migawki 1/1000 sekundy, czułość 800 ISO, statyw

Podczas intensywnej ulewy jest ciemno. Aby uniknąć rozmazania kropli deszczu,
zastosowałem wysoką czułość filmu. Zdjęcie wykonałem spod parasola
Canon EOS 6D, obiektyw EF 17–40 mm f/4L USM L, przesłona 4, czas otwarcia migawki 1/125 sekundy,
czułość 3200 ISO,
ogniskowa obiektywu 26 mm
135

Zdjęcie grzybów na pniu leżącym w poprzek rzeki, mimo że efektowne, ma jedną sporą wadę. Nie udało się oznaczyć gatunku.
Mimo niewielkiej odległości (120 cm) od obiektywu wszystkie grzyby są ostre, a to dzięki dużemu przymknięciu przesłony.
Ciężki statyw był ustawiony w wodzie strumienia. Z powodu wymywania piachu spod nóg statywu zdjęcie należało zrobić wyjątkowo szybko
Canon EOS 5D Mark II, obiektyw
136 EF 17–40 mm f/4L USM, przesłona 13, czas otwarcia migawki 0,5 sekundy, czułość 200 ISO,
ogniskowa obiektywu 40 mm, statyw

Fotografia tokującego głuszca. Przy wykonywaniu tego rodzaju zdjęć na zastanawianie się nie ma zbyt wiele czasu.
Ustawiłem wysoką czułość filmu, by zastosować krótki czas naświetlania, i zdałem się na automatykę
Canon EOS 6D, obiektyw EF 400 mm f/4 DO USM, przesłona 4, czas otwarcia migawki 1/1000 sekundy, czułość 1000 ISO
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Zdjęcie jesiennej buczyny na Roztoczu wykonane szerokokątnym obiektywem typu „shift” o zmiennej osi optycznej, dzięki której
widoczne są korony drzew i dno lasu, a pnie, po korekcji osi optycznej, biegną pionowo w górę, nie pochylając się do środka kadru
Canon EOS 6D, obiektyw TS-E 24 mm f/3,5L, przesłona 13, czas otwarcia migawki 1/90 sekundy, czułość 250 ISO, statyw
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Fotografia jelenia żerującego w wodzie o zachodzie słońca wymagała przede wszystkim precyzyjnego skadrowania,
aby cała jego sylwetka znalazła się na tle jasnej wody (w przeciwnym razie zniknęłaby na tle zarośli). Aby uniknąć poruszenia,
użyłem maksymalnej czułości, dającej wysoką jakość zdjęcia, które wykonałem lustrzanką należącą
do jednej z pierwszych generacji aparatów cyfrowych
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Canon EOS 20D, obiektyw EF 300 mm f/4L plus konwerter Canon EF 1,4x, przesłona 5,5,
czas otwarcia migawki 1/1500 sekundy, czułość 800 ISO

Pusta przestrzeń za motylem sykrzytkiem bezksiężyczakiem powoduje, że doskonale go widać na zdjęciu,
żadne chaotyczne tło nie odwraca uwagi od motyla
Canon EOS 50D, obiektyw EF 100 mm f/2,8 Macro USM, przesłona 8, czas otwarcia migawki 0,5 sekundy,
czułość 800 ISO, korekta ekspozycji:
–0,5 stopnia przesłony w stosunku do wskazań światłomierza, statyw
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Zbliżenie krokusów zakwitających na Polanie Chochołowskiej. Dobrałem parametry tak, aby ostre były tylko kwiaty rosnące
tuż przede mną. Dzięki temu pierwszy i drugi plan nie nakładają się na siebie
Canon EOS 20D, obiektyw macro lens EF 100 mm f/2,8, przesłona 8,0, czas otwarcia migawki 1/1000 sekundy, czułość 400 ISO
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Oblodzone zimowe pąki lipy, podobnie jak większość cienkich gałązek i liści, są zazwyczaj ciągle poruszane przez wiatr.
Musiałem zatem zastosować krótki czas naświetlenia, dobierając wysoką czułość. W fotografii detali roślinnych najlepiej poczekać
na bezwietrzny dzień, ale nie zawsze jest to możliwe
Canon EOS 6D, obiektyw 142
macro lens EF 100 mm f/2,8, przesłona 8,0, czas otwarcia migawki 1/750 sekundy, czułość 1600 ISO

Zdjęcie rozmarzającego lodu na jeziorze, wykonane bardzo długim obiektywem, aby uchwycić wiele naprzemiennych warstw lodu,
śniegu i wody. Teleobiektyw pozwolił wyeliminować brzegi jeziora i niebo. Nie musiałem też wchodzić na niebezpieczny pękający lód
Canon EOS 50D, obiektyw EF 400 mm f/4 DO USM, przesłona f/13, czas otwarcia migawki 1/1000 sekundy, czułość 800 ISO
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Nurkującą łyskę sfotografowałem przy włączonym seryjnym trybie wykonywania zdjęć. Wybrałem najlepsze z nich
Canon EOS 50D, obiektyw EF 400 mm f/4 DO USM, przesłona 5,6, niedoświetlenie: –0,5 stopnia wobec wskazań światłomierza,
czas otwarcia migawki 1/3000 sekundy, czułość 800 ISO
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Kulturowy krajobraz Małych Pienin sfotografowany z góry obiektywem o ogniskowej 200 mm, co wyeliminowało
bliski pierwszy plan, dzięki czemu uniknąłem problemów z niewystarczającą głębią ostrości
Canon EOS 6D, obiektyw EF 70–200 mm USM L f/2,8, przesłona 4, czas otwarcia migawki 1/750 sekundy,
czułość
320 ISO, ogniskowa 200 mm
145

Zdjęcie mewy pospolitej przeganiającej mewę śmieszkę z kołka po zniszczonym pomoście wykonywałem, stojąc po pas w wodzie
i opierając aparat na drewnianej tyczce wbitej w dno. Do ptaków zbliżałem się powoli przez kilkanaście minut
Canon EOS 50D, obiektyw EF 400 mm f/4 DO USM, przesłona 8, czas otwarcia migawki 1/1500 sekundy, czułość 800 ISO
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Larwy narożnicy zbrojówki fotografowałem dość długo, czekając na moment, kiedy wiatr ucichnie i umożliwi
ustawienie obiektywu prostopadle do liścia, żeby jak najwięcej gąsienic było na zdjęciu ostrych
Canon EOS 50D, obiektyw EF 100 mm f/2,8 Macro USM, przesłona 11, czas otwarcia migawki 1/350 sekundy, czułość 800 ISO, statyw
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Borsuki rozpoczynają swoją aktywność wieczorem, tuż przed zachodem słońca lub wkrótce po zachodzie, kiedy w lesie jest już bardzo mało światła.
Ponieważ maja kiepską akomodację oka, a także reagują na błysk, stosowanie flesza nie jest wskazane. Dlatego użyłem czułości na tyle wysokiej,
aby otrzymać zdjęcie ostre i nieporuszone, oraz pozostawiłem całkowicie otwartą przesłonę
Canon EOS 50D, obiektyw148
EF 400 mm f/4 DO USM, przesłona 4,0, czas otwarcia migawki 1/90 sekundy, czułość 3200 ISO, statyw

Przeplatka aurinia jest rzadkim gatunkiem motyla, mającym bardzo wiele podobnych i pospolitszych krewniaków. Chcąc podkreślić charakterystyczny
dla gatunku rysunek skrzydeł, użyłem doświetlającego błysku flesza. Moc lampy ustawiłem dwukrotnie mniejszą od siły światła dziennego,
żeby wydobyć szczegóły w ciemniejszych partiach skrzydeł, a pozostawić bez zmian fragmenty jaśniejsze
Canon EOS 50D, obiektyw EF 100 mm f/2,8 Macro UCM, flesz zewnętrzny
149Speedlight 540, przesłona 8,
czas otwarcia migawki 1/180 sekundy, czułość 800 ISO

Wschód słońca w Pienińskim Parku Narodowym. Kicz jest obrazem idealnym w formie, ale zawierającym niewiele treści.
Widok natury nigdy nie jest kiczem, może go stworzyć co najwyżej fotograf i często trudno się temu oprzeć. Dzięki obiektywowi typu zoom
mogłem dobrać kadr, jaki mi się najbardziej podobał
Canon EOS 6D, obiektyw 150
EF 70–200 mm USM L f/2,8, przesłona 5,6, czas otwarcia migawki 1/1000 sekundy, ogniskowa 170 mm

Interakcje między zwierzętami fotografujemy niezależnie od warunków świetlnych, kadru itp.
Siłą takiego zdjęcia jest to, co dzieje się między wilkami. Zdjęcia możemy potem skadrować
EOS 50D, obiektyw EF 400 mm f/4 DO USM, przesłona 5,6, czas otwarcia migawki 1/1500 sekundy, czułość 1250 ISO
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Zwykły fragment Puszczy Białowieskiej zyskuje na wartości dzięki starannemu rozmieszczeniu w kadrze
stojących i leżących drzew, pniaka i kolorowych liści
Canon EOS 6D, obiektyw EF 70–200 mm USM L f/2,8, przesłona 22, czas otwarcia migawki 0,5 sekundy,
czułość 320 ISO, ogniskowa
80 mm, statyw
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Ten sam fragment lasu w tym samym oświetleniu, ale sfotografowany przy użyciu szerokokątnego obiektywu
Canon EOS 6D, obiektyw EF 17–40 mm f/4L USM, przesłona 22, czas otwarcia migawki 1,5 sekundy,
czułość 320 mm, ogniskowa 29 mm, statyw
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Czasami pomaga przypadek. Skupiłem się na fotografowaniu motyla rusałki pawika i dopiero na zdjęciu
oglądanym na monitorze komputera zauważyłem, że motyla „goni” pszczoła…
Canon EOS 6D, obiektyw EF 100 m f/2,8 Macro USM, przesłona 5,6, czas otwarcia migawki 1/750 sekundy, czułość 1600 ISO
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Prawdziwym wyzwaniem w fotografowaniu żyjących w gąszczu roślinności małych ptaków śpiewających, takich jak np. rokitniczka,
jest takie ustawienie się fotografa, żeby widoku ptaków nie zasłaniała żadna gałązka, żaden liść ani uschły badyl.
Długi obiektyw i mała głębia ostrości są w tym bardzo pomocne
Canon EOS 50D, obiektyw EF 400 mm DO USM, f/4 plus konwerter EF 1,4X, przesłona 6,7, czas otwarcia migawki
155 1/1500, czułość 1600 ISO

Dynamiczne zdjęcie żółwia zdarza się zrobić dość rzadko. Fotografia wybrana z serii, którą rozpocząłem,
widząc żółwika szykującego się do wejścia do wody
Canon EOS 20D, obiektyw EF 100 mm f/2,8 Macro USM, przesłona 6,3, czas otwarcia migawki 1/200 sekundy, czułość 200 ISO,
korekta ekspozycji: –0,67 stopnia
156 przesłony w stosunku do wskazań światłomierza

Lejkowiec labiryntowy. Jak większość fotografii małych obiektów, również i to zdjęcie wymagało precyzyjnego nastawienia ostrości.
Ostre są głowa pająka i część odnóży. Aby uniknąć prześwietlenia białej sieci, zastosowałem korektę naświetlenia,
zamykając przesłonę o pół stopnia więcej, niż wynikało to ze wskazań światłomierza
Canon EOS 50D, obiektyw macro lens EF 100 mm f/2,8, przesłona 5,6, czas otwarcia migawki 157
1/500 sekundy, czułość 800 ISO

Startujący żuraw znajdował się na początku serii zdjęć z lewej strony kadru, na kolejnych zaś ujęciach – w jego centrum.
Ale to pierwsze zdjęcie wyszło najlepiej. Skadrowałem je, ucinając część kadru z prawej strony
Canon EOS 50D, obiektyw EF 400 mm f/4 DO USM, przesłona 5,6, czas otwarcia migawki 1/1000 sekundy, czułość 500 ISO
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Portret żubra żerującego na oziminie, wykonany bezpiecznie z samochodu z odległości ok. 20 metrów
Canon EOS 20D, obiektyw EF 300 mm f/4 L USM, plus konwerter EF 1,4x, przesłona 5,6,
czas otwarcia migawki 1/500 sekundy, czułość 200 ISO
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Symetria kolorów i kształtów nadaje mozaice jezior, łąk i lasów geometrycznego uroku, wydobytego dzięki bardzo długiemu obiektywowi
Canon EOS 6D, obiektyw 400 mm f/4 DO USM, przesłona 9,5, czas otwarcia migawki 1/750 sekundy, czułość 400 ISO,
korekta ekspozycji: +1 stopień przesłony w stosunku do wskazań światłomierza
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Paweł Fabijański – absolwent Wydziału
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
o specjalności ekologia zwierząt, zamieszkały „częściowo” w Warszawie, „częściowo” w Puszczy Białowieskiej. Po ukończeniu studiów pracował przez kilka lat
jako przewodnik po najdzikszych zakątkach północno-wschodniej Polski.
Później zajął się fotografią przyrodniczą.
Jest autorem kilkunastu książek, w tym albumów, o tematyce
przyrodniczej, adresowanych do dorosłych, młodzieży i dzieci,
m.in. „500 cudów natury w Polsce”, „30 najdzikszych miejsc
w Polsce”, „Puszcza Białowieska”, „Magiczne Podlasie”. Jego zdjęcia znajdują się w kilkuset albumach zbiorowych, w bardzo licznych publikacjach o charakterze naukowym, promocyjnym i komercyjnym. Współpracuje z wieloma urzędami marszałkowskimi
i starostwami powiatowymi przy wydawnictwach promujących
walory przyrodnicze różnych regionów Polski. Wydał ponad
sto autorskich kalendarzy. Od początku współpracuje z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, publikując zdjęcia
i artykuły w „Echach Leśnych”, „Głosie Lasu” i wielu wydawnictwach nieperiodycznych. Centrum wydało kilka jego książek:
„Jak obserwować dzikie zwierzęta”, „Moje spotkania ze zwierzętami”, „Kalendarz leśnej przyrody”, „Las – przewodnik poszukiwacza”.
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