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DDzi siaj zaj mie my si´ za gad nie niem w∏a -
Êci we go di gi sco pin gu, czy li fo to gra fo -
wa niem przez oku lar lu ne ty cy fro -

wym apa ra tem kom pak to wym z w∏a snym
obiek ty wem zmien no ogni sko wym. Wy -
my Êli∏ to Ma le zyj czyk Lau ren ce Poh
w 1999 r. – kie dy wpad∏ na po mys∏, ˝e by
przy ∏o ̋ yç swój kom pakt cy fro wy do oku -
la ru lu ne ty. Zdj´ cia, któ re po wsta ∏y, mia ∏y
na ty le do brà ja koÊç, ˝e Lau ren ce na g∏o -
Êni∏ ten po mys∏, zy sku jàc po tym zda rze -
niu przy do mek „oj ca di gi sco pin gu”.
W chwi li obec nej na Êwie cie zdj´ cia przy -
ro dy wy ko nu je w ten spo sób kil ka set ty -
si´ cy osób, przede wszyst kim ob ser wu jà -
cych pta ki. Do ku men tu jà oni swo je ob -
ser wa cje, u˝y wa jàc za re la tyw nie nie wiel -
kie pie nià dze sprz´ tu o d∏u go Êciach ogni -

sko wych za re zer wo wa nych kie dyÊ wy -
∏àcz nie dla za wo dow ców. Bo wiem apa rat
cy fro wy o obiek ty wie zmien no ogni sko -
wym 38-155 mm (dla for ma tu 35 mm)
w po ∏à cze niu z lu ne tà o oku la rze po wi´k -
sza jà cym 50x ofe ru je nam ze staw o d∏u -
go Êci ogni sko wej 1900 do 7750 mm!!! Dla
po rów na nia: apa rat ana lo go wy z d∏u gim
obiek ty wem mak sy mal nie si´ ga 1000 mm,
a ze staw ten wa gà znacz nie prze kra cza
10 kg! Ró˝ ni ce po wi´k szeƒ si´ ga jà wi´c
kil ku set pro cent. Oczy wi Êcie bar dzo d∏u -
gie ogni sko we zwie lo krot nia jà aber ra cj´
chro ma tycz nà lu net, spa da wte dy roz -
dziel czoÊç, zmniej sza si´ ja snoÊç ob ra zu,
po ja wia si´ efekt wi nie to wa nia ob ra zu.
Prak tycz nie do ce lów fo to gra ficz nych po -
win ni Êmy ko rzy staç tyl ko ze Êrod ko wej

cz´ Êci ob ra zu. Przy eks tre mal nych zbli ̋ e -
niach jest to zresz tà miej sce, w któ rym
naj cz´ Êciej umiesz cza my obiekt, na sta wia -
jàc r´cz nie na nie go ostroÊç. Fo to gra ficz ni
pu ry Êci uzna jà tech ni k´ di gi sko pin gu za
gor szà ja ko Êcio wo. Jed nak wi´k szo Êci
osób fo to gra fu jà cych w ten spo sób nie za -
le ̋ y na po wi´k sze niach prze kra cza jà cych
for mat 13 x18 cm. Tym bar dziej ̋ e pro du -
cen ci lu net „wy cho dzà ze skó ry”, by mak -
sy mal nie po pra wiç ja koÊç ob ra zu. Sto su je
si´ ni sko dy sper syj ne szk∏a w uk∏a dzie
optycz nym i co raz lep sze po w∏o ki prze -
ciw od bla sko we na so czew kach. Do di gi -
sko pin gu u˝y wa ne sà lu ne ty o jak naj wi´k -
szej Êred ni cy obiek ty wu – aby ja snoÊç ob -
ra zu by ∏a za do wa la jà ca. Z re gu ∏y sà to
Êred ni ce 77–100 mm. Po nie wa˝ dla mnie
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wa˝ na jest przede wszyst kim ja koÊç ob ra -
zu fo to gra ficz ne go uzy ska ne go przy po -
mo cy lu ne ty, wy kom bi no wa ∏em, ˝e nie
tyl ko b´ d´ fo to gra fo wa∏ kom pak tem – ale
i lu strzan kà z obiek ty wem sta ∏o ogni sko -
wym. Ta ki obiek tyw ze wzgl´ du na Êwiet -
ne pa ra me try optycz ne da je mi ni mal ne
znie kszta∏ ce nia i po zwo li na uzy ska nie
mak sy mal nie do brej ja ko Êci zdj´ç. Do te -
go przed si´ wzi´ cia mo g∏em wy braç tyl ko
(we d∏ug mnie) naj lep szy obiek tyw Ni ko na
– Mi kro Nik ko ra 60/2,8. Ma wprost ka pi -
tal nà ja koÊç i roz dziel czoÊç ob ra zu oraz
g∏´ bo ko osa dzo ne w obiek ty wie (o nie -
wiel kiej Êred ni cy) so czew ki uk∏a du
optycz ne go – po zwa la jà ce gu mo wa nà
koƒ ców k´ oku la ry lu ne ty wpro wa dziç na
ja kieÊ 3 cm do tu bu sa obiek ty wu. Te raz
tyl ko na le ̋ a ∏o wy ko naç tu le j´, w któ rej
wn´ trzu zmie Êci si´ ca ∏y oku lar lu ne ty,
przy tkni´ tej do obiek ty wu Ni ko na D -80.
Sko rzy sta ∏em tu z te go, ˝e oku lar (mo co -
wa ny ba gne to wo) mo jej lu ne ty (Eco to ne
SP -100) ota cza szer szy ze wn´trz ny gwint
(u˝y wa ny do mon ta ̋ u przy staw ki Fo to),
czy li tu le ja (od do ∏u) jest w ten spo sób
mon to wa na do kor pu su lu ne ty, a dru gi
ko niec jest wkr´ co ny w gwint fil tra obiek -
ty wu lu strzan ki (o Êred ni cy 62 mm dla Mi -
kro Nik ko ra 60/2,8). Ta ki spo sób mo co -
wa nia jest bar dzo sta bil ny i co naj wa˝ niej -
sze oku lar lu ne ty i obiek tyw lu strzan ki sà
ide al nie wy cen tro wa ne w osi optycz nej.
Dla cze go lu strzan ka z obiek ty wem? Bo
kor pus lu strzan ki ma mo˝ li woÊç przy ∏à -
cze nia elek tro nicz ne go w´ ̋ y ka spu sto -
we go. Przy eks tre mal nych d∏u go Êciach
ogni sko wych, ja ki mi dys po nu je my – mo -
ment wy zwo le nia mi gaw ki jest g∏ów nym
ele men tem de cy du jà cym o wy ko na niu
nie po ru szo ne go zdj´ cia. Do tkni´ cie pal -
cem spu stu wy zwo le nia mi gaw ki, to pra -
wie stu pro cen to wa pew noÊç, ˝e zdj´ cie
b´ dzie po ru szo ne. Jest to w wi´k szo Êci
przy pad ków nie za le˝ ne od sta bil no Êci sta -
ty wu. Zda ni je ste Êmy wi´c al bo na w´ ̋ yk
spu sto wy, al bo na wy zwa la nie mi gaw ki sa -
mo wy zwa la czem apa ra tu z mi ni mal nym
(przy naj mniej 1 se kun da) opóê nie niem 
– ˝e by usta ∏y drga nia ze sta wu: lu ne ta +
apa rat fo to gra ficz ny.

Do te stów (lu ne ta plus kom pakt) wy -
bra ∏em Ni ko na Co ol pi xa 5000 z 10 me ga -
pik se lo wà ma try cà. Za de cy do wa∏ fakt, ˝e
ten apa rat wo kó∏ obiek ty wu ma na fre zo -
wa ny (na kor pu sie) gwint (z na kr´ co nym

D∏ugie ogniskowe dajà mo˝liwoÊç fotografowania ptaków ze znacznych odleg∏oÊci
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pier Êcie niem os∏a nia jà cym), s∏u ̋ à cy do
mon to wa nia przed obiek ty wem kon wer -
te rów (te le i sze ro ko kàt ne go). Do gu mo -
wej os∏o ny ocznej oku la ru zmien no ogni -
sko we go mo jej lu ne ty ja kimÊ szcz´ Êli wym
zbie giem oko licz no Êci pa so wa ∏y (na styk)
pier Êcie nie po Êred nie od z∏àcz ki mi kro sko -
po wej do Ze ni ta i Prak ti ki. Wy star czy ∏o
wi´c tyl ko na czo le prak ti kow skie go pier -
Êcie nia do kle iç na kr´t k´ z gwin tu Ni ko na
i po przy kr´ ce niu ca ∏o Êci do kor pu su kom -
pak tu, mia ∏em sztyw nà tu le j´ ota cza jà cà
obiek tyw, trwa le po ∏à czo nà z kor pu sem
apa ra tu (przy pe∏ nej ru cho mo Êci obiek ty -
wu we wnàtrz). Na le ̋ a ∏o tyl ko wsu nàç tu -
le j´ w os∏o n´ gu mo wà oku la ru lu ne ty...
i mo˝ na od ra zu roz po czy naç zdj´ cia! ˚e -
by przy pad kiem ze staw nie roz ∏à czy∏ si´
w trak cie pra cy, od ze wnàtrz jest usta bi li -
zo wa ny pier Êcie niem F -ada pter z trze ma
Êru ba mi do ci ska jà cy mi gu mo wà os∏o n´
oku la ru lu ne ty do tu lei ota cza jà cej obiek -
tyw Co ol pi xa 5000. Ten kom pakt po sia da
funk cj´ ro bie nia zdj´ç z re duk cjà drgaƒ
oraz funk cj´ D -li gh ting – ra tu jà cà nie do -
Êwie tlo ne par tie ob ra zu – wi´c jest wy ma -
rzo nym apa ra tem wspó∏ pra cu jà cym z lu -
ne tà (o wzgl´d nie s∏a bej ja sno Êci ze sta wu).
Dla fo to gra fa przy rod ni ka nie bez zna cze -
nia jest te˝ fakt, i˝ apa rat zdj´ cia wy ko nu -
je bez sze lest nie i mo ̋ e re je stro waç kil ku -
mi nu to we se kwen cje vi deo. Z jed nej se sji
zdj´ cio wej mo˝ na wi´c stwo rzyç praw dzi -
wà pre zen ta cj´ mul ti me dial nà.

Nad mie ni´ jesz cze na za koƒ cze nie, ˝e
je ̋ e li ko goÊ nie staç na ku pie nie do brej lu -
ne ty – mo ̋ e w nià za mie niç ka˝ dy te le -
obiek tyw fo to gra ficz ny. Do tyl nej cz´ Êci
te le obiek ty wu wpi na my tyl ko Lens sco pe
co nver ter – ce na ok. 500 z∏ (pro du ko wa -
ny przez pra wie wszyst kie wi´k sze fir my
fo to gra ficz ne) i... ju˝ ma my pierw szej kla -
sy lu ne t´. Po zdj´ ciu z oku la ru gu mo wej
os∏on ki na oko i do ro bie niu pier Êcie nia ∏à -
czà ce go go z kom pak tem – sta je my si´ po -
sia da cza mi u˝y tecz ne go sprz´ tu o bar dzo
do brych pa ra me trach optycz nych.

Wszyst ki mi wy ̋ ej wy mie nio ny mi 
ze sta wa mi uzy sku je my eks tre mal ne
przy bli ̋ e nia fo to gra fo wa nych pta ków
i zwie rzàt – cze go przy k∏a dy ni niej szym
pre zen tu j´.   Fot. autora

Za pra sza my na stro n´ in ter ne to wà
au to ra – http://www.du ra.net stre fa.pl,
gdzie mo˝ na zna leêç przy dat ne in for ma -
cje na te mat fo to gra fii przyrodniczej.

Zestaw do digiskopingu: luneta + Nikon Coolpix 5000
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Do dat ko wà sta bi li za cj´ za pew nia pier Êcieƒ z trze ma Êru ba mi do ci ska jà cy mi


