
ptaki wokó∏ nas

DDziÊ chcia∏ bym po ru szyç te mat, któ ry
na za cho dzie Eu ro py jest od lat sze -
ro ko oma wia ny i ko men to wa ny

przez oso by fo to gra fu jà ce przy ro d´,
a w szcze gól no Êci pta ki. Mo wa o fo to gra -
fo wa niu apa ra tem cy fro wym przy po mo -
cy lu ne ty, czy li o di gi sko pin gu. Sà dwa
g∏ów ne nur ty fo to gra fo wa nia przez lu ne -
t´. Pierw szy to wy ko rzy sta nie lu ne ty (bez
oku la ru) ja ko obiek ty wu do kor pu su lu -
strzan ki (po przez fo to adap ter, czy li pier -
Êcieƒ po Êred ni z uk∏a dem optycz nym
w Êrod ku). Fo to gra ficz ni pu ry Êci twier -
dzà, ˝e te go spo so bu nie mo˝ na na zwaç
di gi sko pin giem, gdy˝ jest to zwy k∏a fo to -
gra fia cy fro wa z lu ne tà za miast obiek ty -
wu. Dru gi spo sób po le ga na wy ko rzy sta -
niu ca ∏ej lu ne ty (bo dy+ oku lar) oraz 
cy fro we go apa ra tu kom pak to we go
z w∏a snym obiek ty wem ty pu zoom, któ -
ry – przy ∏o ̋ o ny w osi optycz nej do oku -
la ru lu ne ty – re je stru je ob raz b´ dà cy ilo -
czy nem po wi´k szeƒ lu ne ty i obiek ty wu
cy fro we go apa ra tu kom pak to we go.
W ta kim przy pad ku ogni sko we, ja ki mi
dys po nu je my, si´ ga jà kil ku tysi´ cy mi li me -
trów! W re zul ta cie da je to eks tre mal ne
po wi´k sze nia obiek tów znaj du jà cych si´
w du ̋ ej od le g∏o Êci od fo to gra fu jà ce go.
Ma to ka pi tal ne zna cze nie przy fo to gra fo -
wa niu pta ków z du ̋ ych od le g∏o Êci, bez
ry zy ka ich p∏o sze nia i nie po ko je nia.

Po wst´p nym za po zna niu si´ z te ma -
tem, od wie dzi ∏em w Gdaƒ sku jed nà

Da riusz Du ra

Di gi sko ping – cz. I
Kowa TSN-821 + przystawka foto + Nikon D-80 oraz zdj´cia
wykonane tym zestawem (tablice za szybà), odl. ok. 75 m, dzieƒ
pochmurny, czu∏oÊç matrycy 800, czas 1/200 s, szk∏a optyczne zwyk∏e,
pe∏na klatka
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z firm zaj mu jà cych si´ dys try bu cjà i sprze -
da ̋ à lor ne tek i lu net ob ser wa cyj nych, aby
sa mo dziel nie prze te sto waç ta kie lu ne ty
(ró˝ nych pro du cen tów) do ce lów fo to -
gra ficz nych. Wy bra ∏em do prób dwie lu -
ne ty Eco to ne (ró˝ nej wiel ko Êci i z dwóch
ró˝ nych pu ∏a pów ce no wych) oraz po pu -
lar nà w kra jach Eu ro py Za chod niej lu ne t´
ob ser wa cyj nà fir my Ko wa. Obie lu ne ty
Eco to ne ze szk∏a mi flu ory to wy mi i z po -
w∏o ka mi an ty re flek syj ny mi za pew nia jà cy -
mi naj wy˝ szà mo˝ li wà ja koÊç ob ra zu. Ich
koszt (3000–5000 z∏) po trak to wa ∏em ja -
ko wy so ki stan dard eu ro pej ski. W sk∏ad
roz wa ̋ a nej (prze ze mnie) ce ny wcho dzi
bo dy lu ne ty, przy staw ka fo to do kor pu su
lu strzan ki (z w∏a snym uk∏a dem optycz -
nym), oku lar zmien no ogni sko wy 20–60x.
W mar ko wej lu ne cie Ko wa, aby utrzy maç
za ∏o ̋ o nà ce n´ w oko li cy 5000 z∏, mu sia -
∏em wy braç mo del ze szk∏a mi optycz ny -
mi o Êred ni cy obiek ty wu 82 mm (czy li
naj wy˝ szej mo˝ li wej). Po mi nà ∏em lu ne ty
naj bar dziej li czà cych si´ firm ze wzgl´ du
na ich wy so kà ce n´, nie rzad ko prze kra -
cza jà cà 8 ty si´ cy z∏o tych. Dla przy k∏a du:
Ko wa TSN 823, ze szk∏a mi flu ory to wy mi,
kosz tu je z oku la rem 20–60x a˝ 7143 z∏ +
przy staw ka fo to za 877 z∏!

Do zdj´ç u˝y wa ∏em sta bil nie za mon to -
wa nych na szy nie Te le pho to lens sup port
(Man frot to) kor pu sów lu net, fir mo wych
przy sta wek fo to do nich i bo dy lu strzan ki
cy fro wej Ni kon D -80. Ca ∏oÊç za mon to -
wa na na sta bil nym sta ty wie z g∏o wi cà wi -
deo. Do dat ko wo sta bi li zo wa na wor kiem
– r´ ka wem wa ̋ à cym ok. 7 kg. Zdj´ cia
wy ko ny wa no przy po mo cy elek tro nicz -
ne go w´ ̋ y ka spu sto we go. By ∏y wy ko ny -
wa ne z te go sa me go miej sca, w z∏ych wa -
run kach oÊwie tle nio wych (z prze rwa mi,
bo wiem ca ∏y czas pa da∏ deszcz). Naj -
pierw wy ko na ∏em zdj´ cia lu ne ta mi Eco -
to ne i Ko wa o Êred ni cach obiek ty wów 80
i 82 mm. Po tem lu ne tà Eco to ne o Êred ni -
cy obiek ty wu 100 mm. Wnio ski z fo to -
gra fo wa nia sà na st´ pu jà ce: wo bec bar dzo
d∏u giej ogni sko wej – mak sy mal na sta bi li -
za cja lu ne ty i apa ra tu fo to gra ficz ne go jest
nie zb´d nym wa run kiem uda nych zdj´ç.
Po r´cz nym usta wie niu ostro Êci (bar dzo
ma ∏a, wr´cz pa pie ro wa g∏´ bia ostro Êci 
– si´ ga jà ca kil ku na stu cm), zdj´ cia wy ko -
nu je my wy ∏àcz nie elek tro nicz nym w´ ̋ y -
kiem spu sto wym. Wy klu cza to wi´c fo to -
gra fo wa nie obiek tów w ru chu – bo wiem

Luneta SP-80 Ecotone + przystawka foto + Nikon D-80,
(szk∏a fluorytowe) oraz zdj´cia wykonane tym zestawem
(tablice za szybà), odleg∏oÊç ok. 75 m, dzieƒ pochmurny,
czu∏oÊç matrycy 800, czas 1/200 s, pe∏na klatka
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na wet mi ni mal ne drgni´ cie lu ne ty da je
roz ma za ny ob raz (przy kà cie wi dze nia
1,5 stop nia). Zdj´ cia te sto we ta blic in for -
ma cyj nych po dru giej stro ny uli cy wy ko -
na ∏em z od le g∏o Êci ok. 75 m. Zdj´ cie po -
glà do we z te go sa me go miej sca wy ko na -
∏em Ni ko nem F -5 z obiek ty wem 60 mm
na fil mie Fu ji Xtra 400. 

We d∏ug cha rak te ry sty ki tech nicz nej lu -
net i ada pte rów fo to do kor pu su lu strzan -
ki – fo to gra fo wa ∏em z na st´ pu jà cy mi d∏u -
go Êcia mi ogni sko wej:
Sp -100:

- (dla lu strzan ki ana lo go wej 1200 mm /12,5),
- dla D -80 (cy fra) – 1800 mm/12,5;
Sp -80:
- (dla lu strzan ki ana lo go wej 1000 mm /12,5),
- dla D -80 (cy fra) – 1500 mm/12,5;
Ko wa TSN 821

- (dla lu strzan ki ana lo go wej 850 mm/10,4), 
- dla D -80 (cy fra) –1275 mm/10,4. 

Koszt ze sta wów: 
(kor pus lu ne ty + oku lar 20–60x +

przy staw ka fo to do lu strza nek)
Eco to ne SP -80 – 2422 z∏ + 757 z∏ +

233 z∏ = 3412 z∏ (do za p∏a ty);
Eco to ne SP -100 – 4366 z∏ + 757 z∏ +

233 z∏ = 5356 z∏ (do za p∏a ty);
Ko wa 821 TSN – 2565 z∏ + 1621 z∏ +

877 z∏ = 5154 z∏ (do za p∏a ty). 

Wnio ski z fo to gra fo wa nia ta blic te sto -
wych: we wszyst kich przy pad kach uwi -
dacz nia si´ aber ra cja chro ma tycz na w po -
sta ci fio le to wych ob wó dek szcze gó ∏ów
ob ra zu, znacz nie na si lo na na obrze ̋ ach
ka dru. W tych miej scach ma le je te˝ wy -
raê nie ostroÊç i spa da kon trast. Âro dek
ka dru jest jed nak bez za rzu tu, da jàc czy -
tel ny i doÊç ostry ob raz dla mo ty wów
umiesz czo nych w cen trum. Po nie wa˝ fo -
to gra fu jàc od le g∏e obiek ty, umiesz cza my
je z re gu ∏y cen tral nie – lu ne ty prak tycz nie
spe∏ nia jà swe za da nie do ce lów fo to gra -
ficz nych przy znacz nych d∏u go Êciach ogni -
sko wych.

Do te stu w te re nie po ̋ y czy ∏em od zna -
jo me go or ni to lo ga -ama to ra lu ne t´ Eco to -
ne SP -80 (ze szk∏a mi flu ory to wy mi). Dla
po rów na nia rów no le gle fo to gra fo wa ∏em
z te go sa me go miej sca Ni ko nem F -5 +
obiek tyw Nik kor 200 mm/4 na fil mie Fu ji
X -tra 400.

Do zdj´ç lu ne tà u˝y wa ∏em kor pu su Ni -
kon D -80 i przy staw ki fo to (Eco to ne),

Ecotone SP-100 + przystawka foto + Nikon D-80 (szk∏a
fluorytowe) oraz zdj´cia wykonane tym zestawem (tablice za
szybà), odleg∏oÊç ok. 75 m, dzieƒ pochmurny, czu∏oÊç matrycy 800,
czas 1/200 s, pe∏na klatka
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czu ∏oÊç ma try cy 400 + w∏à czo na re duk cja
szu mów. Zdj´ cia wy ko ny wa ne na szczy cie
wzgó rza, przy zmien nej gór skiej po go dzie
(raz s∏oƒ ce, raz chmu ry) przy doÊç sil nych
po dmu chach wia tru. Fo to gra fo wa ∏em
sam ca i sa mi c´ dzierz by gà sior ka, ko rzy -
sta jàc z te go, ˝e w ce lu ob ser wa cji te re nu
przed po lo wa niem na owa dy sia da ∏y zwy -
kle na tej sa mej ga ∏´ zi. Po zwo li ∏o mi to na
sta bil ne unie ru cho mie nie lu ne ty skie ro wa -
nej w jed nym kie run ku. 

Wnio ski
Po wi´k sze nia z cen trum ka dru do for -

ma tu 15x 21 cm sà bez za rzu tu. Z wy ko -
na nych pra wie 500 uj´ç, do po wi´k sze nia
za kwa li fi ko wa ∏em tyl ko kil ka dzie siàt. Po -
zo sta ∏e by ∏y po ru szo ne (po dmu chy wia tru
po ru sza jà ce ga ∏´ zia mi) lub nie ostre (b∏´ dy
w r´cz nym usta wia niu ostro Êci). Kil ka
zdj´ç jest wr´cz bar dzo do brej ja ko Êci.

Je ̋ e li ko muÊ za le ̋ y na du ̋ ych zbli ̋ e -
niach obiek tów bez wy sta wo wej ja ko Êci
ob ra zów, lu ne ta (od po wied niej kla sy, np.
Eco to ne SP -80) z przy staw kà fo to jest in -
te re su jà cà al ter na ty wà dla dro gich te le -
obiek ty wów. Dla te go, po wy ko na niu
zdj´ç te sto wych, pod jà ∏em de cy zj´ o za -
ku pie lu ne ty, przy staw ki fo to i oku la ru.
O dal szych wnio skach na te mat di gi sco -
pin gu na pew no wi´c Paƒ stwo jesz cze
przeczytacie...

Gàsiorek fotografowany
Nikonem F-5 z obiektywem
200 mm 

Uj´cie gàsiorka z tego
samego miejsca przy u˝yciu
lunety Ecotone SP-80 
z korpusem Nikona D-80

SP -80  z ob cià ̋ e niem

Umiejscowienie tablic testowych, zdj´cie
wykonane przy pomocy aparatu Nikon F-5
+ obiektyw 60 mm, pe∏ny kadr, 75 m
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Parametry Ecotone

Fot. autora


