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Większa część świata zmaga się z… Cóż wierzę ze wszyscy wiecie co się dzieje na świecie, ale to nie 

znaczy że musimy przestać cieszyć się fotografią! Makrofotografia, bo o niej będziemy dziś pisać – 

może być wspaniałą odskocznią od codzienności. Można się nią cieszyć wszędzie, również w domu. 

Nie ważne czy jesteś fotografem krajobrazu, portretu, czy po prostu nie miałeś styczności z 

makrofotografią: każdy może spróbować, to naprawdę łatwe! Jeżeli masz odpowiedni obiektywy, taki 

jak na przykład Irix 150mm f/2.8 Macro 1:1, zdjęcia jakie uzyskasz będą ostre, pełne detalu, a sama 

fotografia będzie łatwa i przyjemna. Lecz nawet nie mając dedykowanego obiektywu, możesz użyć 

pierścieni pośrednich i spędzić cały dzień na szukaniu ciekawych tematów dla swoich zdjęć.  

  



Krople Wody 

 

Kropla na kwiatku: 1/15 Sec, f/4, ISO 100 

Makrofotografia to coś więcej niż fotografia robaczków i rzeczy z bliska. Warto porozglądać się 

dookoła i samemu stworzyć warunki do ciekawych zdjęć. Jako wielki fan makrofotografii zauważyłem, 

że jest kilka technik, które sprawiają że zdjęcia zyskują natychmiast na atrakcyjności. Takim 

elementem są na przykład krople wody. Nie ważne czy stanowią główny motyw fotografii, czy tylko 

jej element – zawsze wyglądają dobrze! 

 

Kropla na dmuchawcu: 0.8 Sec, f/7.1, IOS 100                             Woda na trawie: 1/6 Sec, f/11, ISO 100  

Możemy wyróżnić dwa typy zdjęć z wodą: z pojedynczą kroplą stanowiącą temat zdjęcia i wieloma 
kroplami będącymi częścią większej kompozycji. Do fotografii pojedynczej kropli warto użyć 
powierzchni lekko chropowatej na której się ona zatrzyma, a następnie zbudować ciekawy kadr 



wokół niej. Do fotografii z wieloma kroplami warto użyć spryskiwacza ustawionego na „mgiełkę”. 
Uzyskami wtedy drobne i równe kropelki na fotografowanym obiekcie. Zawsze zwracaj uwagę na tło 
dla swojego zdjęcia, aby stworzyć odpowiedni nastrój lub prawidłowo wyeksponować krople wody.  

 

Dmuchawce 

 

Dmuchawiec: 1/200 Sec, f/8, ISO 100 

Dmuchawce. Niektórzy uważają je za chwasty – pewnie słusznie. Dla nas jednak mogą one być 
świetnym tematem do zdjęć – są niesamowitym dziełem natury. Nasiona dmuchawca ułożone są 
niezwykle precyzyjnie na główce co daje wiele możliwości na fotografowanie ich. Warto zacząć od 
fotografii całego dmuchawca, poszukania detalu na nic i ciekawych struktur, po kolei pozbawiając go 
kolejnych nasionek. Możemy też użyć spryskiwacza aby krople osiadły się na „spadochronach” 
nasionek co dodatkowo spotęguje efekt bajkowości. Nie zapominaj o odpowiednim tle, to ono będzie 
nadać charakter Twojemu zdjęciu. W tym celu możesz użyć kolorowych karteczek, lub folii.  
Tutaj polecam użyć w pełni otwartej przysłony, aby całości dodać czarującego, bajkowego charakteru. 



 

Krople na dmuchawcu: 1/100 Sec, f/2.8, ISO 100 

Kulki Wodne (hydrożel) 

 

           Kulki wodne na liściu: 1/200 Sec, f/7.1, ISO 100 



Większość z nas ma w domu kulki żelowe (hydrożelowe). Są one praktyczne i mają szereg 
zastosowań: od nawadniania roślin, po zabawki dla dzieci. Stworzone są z pochłaniającego wodę 
polimeru i mają kształt małych, twardych kuleczek. Dopiero po zaaplikowaniu wody zwiększają swoją 
objętość (nawet 100 razy!), stają się miękkie i zyskują swoją krystalicznie przejrzystą strukturę. Co jest 
jednak ważne: nie przywierają one do powierzchni na której się znajdują, możemy zatem wykorzystać 
je do kilku, a nawet kilkunastu fotografii. 

Przy fotografii kulek wodnych warto użyć latarki – jej światło podkreśli kształt i przeźroczystość kulki. 
Reszta to odpowiednie tło i podłoże na którym się znajdują. 

 

Kulki wodne na liściu: 1/200 Sec, f/7.1, ISO 100 

  

  



Olej i woda 

Jako fotografowie wiemy, że kontrastujące do siebie 
elementy tworzą zazwyczaj ciekawy temat do fotografii 
abstrakcyjnej. Olej i woda będą nieustannie próbowały się 
odepchnąć (nie mieszają się ze sobą). Ta właściwość 
sprawia że mamy okazję zrobić wiele niepowtarzalnych 
zdjęć. Jedyne co nam jeszcze potrzeba to odpowiednie tło – 
to od niego zależał będzie cały nastrój zdjęcia. Ja wybrałem 
do tego kolorowe karteczki uzyskując dzięki nim niezwykle 
bajkowe zdjęcie. 

Jak fotografować? 

Zacznij od znalezienia przeźroczystej miski i wypełnij ją w 
połowie wodą. Następnie dodaj 2 łyżeczki oleju i porządnie 
wymieszaj – olej rozbije się na mniejsze kuleczki. Dodaj 
teraz kolorowe karteczki pod miskę. I już! Możesz 
fotografować z użyciem lampy lub nie w zależności od ilości 
światła jaką masz w pomieszczeniu. 

Olej I woda: 1/500 Sec, f/4, ISO 800 

Aby zamrozić ruch przy fotografii oleju potrzebujesz czasów otwarcia migawki krótszych niż 1/160 
sekundy. 

Bańki mydlane 

Następnym łatwym i ciekawym 
tematem są banki mydlane. 
Umiejscowione na czarnym tle i 
odpowiednio oświetlone odwdzięczą 
się niezwykłą paletą kolorów, które 
przechodzą i mieszają się między 
sobą. Tak jak w przypadku fotografii 
oleju i wody – każde zdjęcie będzie 
tutaj niepowtarzalne. 

Jak fotografować? 

Zmieszaj odrobinę płynu do mycia 
naczyń z wodą i zacznij tworzyć 
bańki. Im więcej płynu do naczyń 
dodasz tym bardziej kolorową i 
„olejową” strukturę będzie miała 
bańka. Aby łatwo tworzyć bańki użyj  
słomki i formuj je na talerzu z 
odrobiną wody. 

Dzięki temu w jaki sposób powierzania bańki pozostaje ruchoma możesz też spróbować swoich sił z 
filmem! 



Pająki skakunowate 

 

                         Młody osobnik Phidippus regius: 1/200 Sec,  f/11, ISO 100 

Nie oszukujmy się - każdy ma je w domu. Te malutkie słodziaki o pięknych buźkach są moim 
ulubionym motywem do fotografowania. Są one prawdziwymi modelami świata pająków. To co 
sprawia że są one tak fotogeniczne to umiejscowienie oczu – 2 pary z nich patrzą się wprost w 
obiektyw nawiązując tym samym kontakt z widzem. Tutaj z całą pewnością warto zaopatrzyć się w 
lampę błyskową. Nie musi być skomplikowana – ma błyskać (i tak fotografujemy ustawiając 
ekspozycję manualnie). Możemy próbować różnie ją ustawiać by uzyskać ciekawe efekty: od 
miękkiego światła po twarde kontrastowe. Wszystko zależy od Twojego pomysłu.  

Pajączki te są bardzo potulne i ciekawskie gdy zbliżamy się z obiektywem. Czasami zdarza się że 
skaczą na obiektyw, zatem warto spojrzeć na przednią soczewkę gdy stracimy go z oczu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phidippus regius: 1/200 
Sec,  f/11, ISO 400 



Jak fotografować? 

Tutaj musimy zastosować krótkie czasy otwarcia migawki. Pajączki oprócz tego, że skaczą, są również 
świetnymi biegaczami. Używając lampy bez trybu HSS musimy ograniczyć się do 1/200s lub 1/250s 
jeżeli jednak Twoja lampa obsługuję tryb HSS warto skrócić czas do 1/500s. Samo światło warto 
rozproszyć używając dyfuzora. Osobiście używam przysłony w okolicy f/7.1 i mniejszej gdy używam 
obiektywu Irix 150mm f/2.8 Macro 1:1 – głębia ostrości jest na tyle duża że większość obejmuje 
całego pajączka, a ostrość obrazu jest powalająca. 

Jeżeli zaciekawił Cię artykuł odwiedź również kanał Stewarta Wood na YouTube: 

https://www.youtube.com/stewartwoodart 

Media społecznościowe Stewarta Wooda: 

Instagram: https://www.instagram.com/stewartwoodart/ 

Facebook: https://www.facebook.com/stewartwoodart/ 

 

 

https://www.youtube.com/stewartwoodart
https://www.instagram.com/stewartwoodart/
https://www.facebook.com/stewartwoodart/

