Fotografia należy do wyjątkowo pojemnych pasji, zarówno pod kątem obszerności wciąż ewoluującej wiedzy
warsztatowej, jak i szeroko rozumianego zaplecza sprzętowego umożliwiającego samo wykonywanie zdjęć.
Dość często powtarzanym pytaniem z jakim można się spotkać jest to jak radzić sobie z czasem niemałą ilością
sprzętu fotograficznego zabieranego w tern zapewniającego nam swobodę w kreatywnej pracy. Wszak nie ma
chyba nic gorszego niż brak filtra polaryzacyjnego gdy obserwujemy nad jeziorem piękny zachód słońca, brak
filtra szarego pozwalającego uwiecznić nam jedwabiste kaskady wody, czy dłuższego obiektywu gdy akurat
pojawia się przed nami gratka przyrodnicza w postaci stojącego na polanie dorodnego jelenia... to oczywiście
tylko wybrane z ogromnego spektrum możliwych sytuacji fotograficznych, dodajmy tu jednak jeszcze że w
większości z nich, w szczególności gdy zdjęcia będą rejestrowane na dłuższych czasach otwarcia migawki,
nasz fotograficzny szpej uzupełniać musi solidny statyw.

Podczas wypadów w plener, szczególnie na górskie szlaki, spotkamy się z wieloma rodzajami scenerii, by móc zarejestrować ich piękno potrzebne nam będzie wiele zróżnicowanych
akcesoriów fotograficznych, statyw, filtr polaryzacyjny, neutralne szare, pilot i inne... z całą pewnością warto postarać się by sprzęt ten nie stał się przyczyną utrapienia podczas marszu.

Problem ten w mniejszym stopniu dotyczy fotografów marko, czy przyrodniczych pracujących z założenia w
sposób bardziej stacjonarny, niejednokrotnie czatując całymi godzinami, a nawet dniami, na to jedno idealne
ujęcie... urasta on jednak do rangi sporego wyzwania, gdy mowa o fotografii podróżniczej, podczas trekingów,
w szczególności zaś górskiej. W tym bowiem ostatnim przypadku waga sprzętu skorelowana z wagą jedzenia,
picia, dodatkowej odzieży w plecaku musi być mądrym kompromisem pomiędzy tym co niezbędne, a z czego
można zrezygnować, tak by waga ta nie zepsuła nam przyjemności z górskiego wypadu.
Kwestia komfortu dotyczy nie tylko wagi sprzętu fotograficznego, ale przede wszystkim poręczności i dostępu
do niego, tak by używanie go nie wymagało notorycznego zatrzymywania, ściągania plecaka i szukania filtra,
obiektywu, czy odpinania, to znów zapinania statywu, sami przyznacie że nic to przyjemnego i po kilku
godzinach może nawet najcierpliwszą osobę wyprowadzić z równowagi. W artykule przyjrzymy się więc kilku
prostym metodom jak ułatwić sobie organizację, tudzież dostępność do sprzętu, oraz umożliwiającym to
gadżetom.

...od misternych fotografii makro, po imponujące panoramy i zachody słońca – by móc uwiecznić tak różne typy scenerii konieczne będzie posiadanie przy sobie zróżnicowanego sprzętu
fotograficznego.

Ruszamy na szlak – jak spakować sprzęt fotograficzny...

Zapewne część tą powinienem rozpocząć od listy sprzętu który powinno się zabrać, jednak temat ten był już
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wiele razy poruszany w innych artykułach, tu więc ograniczę się do wymienienia sprzętu w typowej
konfiguracji jaką zabieram sam:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

body aparatu / FUJIFILM X-M1 <<recenzja>>
długi zoom FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS <<recenzja>>
krótki zoom FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 OIS <<recenzja>>
filtry polaryzacyjny kołowy marki MARUMI model DHG Circular P.L.D <<recenzja>>
filtry kołowe Pro ND HOYA:
◦ ND 8
◦ ND 100
mocowanie systemu cokin (holder + pierścień) oraz filtry do niego:
◦ filtr połówkowy marki Hitech cokin ND 0,6 Soft
◦ filtr połówkowy tabaczkowy cokin soft
statyw TRIOPO C-158 <<recenzja>>
głowica statywowa marki WeiFeng Group model WF-591BH <<recenzja>>
pilot / interwałometr marki YouPro model YP-880 plus kabel
pierścienie pośrednie makro marki MeiKe model MK-C-AF3B <<recenzja>>
pozostałe drobne akcesoria:
◦ dodatkowe 2 lub 3 akumulatory
◦ dodatkowe akumulatory AAA do pilota/interwałometru
◦ dodatkowa karta pamięci
◦ ściereczka z mikrofibry
◦ osłona przeciwsłoneczna

Jak widać ilość sprzętu jest dość spora, a bywa i większa... wszystko bowiem zależy od przewidywanego typu
scenerii lub tematu, powyższe jednak zestawienie jest najbardziej typowym i uniwersalnym. Powstaje więc
pytanie jak to wszystko upakować w plecaku by podczas marszu korzystanie z różnych akcesoriów, wymiennie
obiektywu, czy statywu nie przyprawiło nas o ból głowy, wymuszając notoryczne zatrzymywanie na trasie.
Problem ten oczywiście nie dotyczy samego dojazdu na miejsce, tu dla naszej wygodny zdecydowana
większość sprzęty powinna spoczywać spokojnie w plecaku, poza wybranym obiektywem i body, plus
podstawowe akcesoria jak zapasowy akumulator, czy ściereczka, wszak i w trakcie podróży dużo ciekawych
rzeczy może się dziać...

Pracując na lustrzankach, lub aparatach bezlusterkowych, warto z pewnością zabrać ze sobą w trasę co najmniej dwa rodzaje obiektywów, krótki i długi zoom, co walnie rozszerzy nasze
możliwości pracy w terenie, sam korzystam z niewielkiego body FUJIFILM X-M1, oraz najczęściej dwóch, widocznych po podpięciu do aparatu powyżej, obiektywów tu od lewej: długi
FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 OIS i krótki zoom FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS

Tu też docieramy więc do pierwszej, ważnej kwestii – w czym taki aparat nosić tak by nie przeszkadzał na
trasie podczas marszu. Większość pomyśli że wszak na szyi, to oczywiście poprawna odpowiedź, acz nie do
końca praktyczna. W czasie marszu, foto-akcji, w pogodny dzień to żaden problem i oczywiście najwygodniej
będzie nam go tak nieść, ale już w pociągu, PKS-ie, lub w pochmurny raczący nas mżawkami dzień, z całą
pewnością nie... sam polecam tu wybór niewielkiej torby fotograficznej, takiej która pomieści nasze body,
plus wymiennie krótki i długi zoom (wszak nie będziemy zmieniać torby po zmianie obiektywu), plus
najważniejsze akcesoria jak właśnie zapasowy akumulator, karta pamięci, ściereczka z mikrofibry, plus
wybrane filtry kołowe.
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zdjęcia od lewej: jednym z sprzętów bezwzględnie koniecznych do rejestracji bardziej kreatywnych ujęć jest solidny statyw fotograficzny / odpowiednie dobranie torby i futerałów, oraz ich
rozmieszenie walnie ułatwia transport sprzętu fotograficznego na trasie, tu autor podczas jednego z górskich wypadów, tuż przy dłoni z zegarkiem widać ulokowaną z boku niewielką torbę
fotograficzną, jej rozmiar nie wypływa negatywnie na komfort marszu, a umożliwia transport body wymiennie z jednym z dwóch obiektywów, oraz podstawowe akcesoria jak dodatkowe
akumulatory, ściereczka, czy jakiś filtr kołowy...

Dlaczego jak najmniejszą? Nie lepiej większą, pojemniejszą, tak by zmieściła dwa obiektywy i więcej szpeju?
Tu właśnie wkraczamy w meritum kwestii poruszanej w artykule – wygoda, oto słowo klucz na górskim
szlaku. Cały nas sprzęt powinien być tak zorganizowany aby w jak najmniejszym stopniu krępować swobodę
ruchu, a równocześnie zapewnić jak najszybszy do niego dostęp. Duża torba, znacznie wystająca poza obrys
ciała, z całą pewnością fatalnie wpłynie na komfort marszu, majdając i odbijając się od nogi, czy brzucha
jeśli przyszłoby nam umiejscowić ją z przodu, utrudni też schylanie, nie mówiąc o poruszaniu się z kijkami.

Z tych właśnie powodów zachęcam raczej do zakupu mniejszej torby, sam polecam te typu „colt” oddających
kształt samego body z obiektywem co przekłada się na ich mniejsze rozmiary. Warto jednak pamiętać by
wybierać takie torby które jak najlepiej radzą sobie z wodą, oraz są jak najszczelniejsze, chroniąc nasz

(recenzja <<tutaj>>),
cechuje się ona bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości, jej zakup nie zrujnuje naszego budżetu (cena w
chwili zakupu 79,90zł), a powinna nam ona posłużyć co najmniej kilka lat.
drogocenny sprzęt przed pyłem. Sam używam taniej torby marki ISY model IPB 4000

Przykład niewielkiej torby typu „colt” marki ISY model IPB 4000 (<<recenzja tutaj>>) mieszczącej w moim przypadku body FUJIFILM X-M1 oraz wymiennie dwa obiektywy, krótki i długi zoom
FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS / FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 OIS, oraz dodatkowe drobne akcesoria.

Pozostały natomiast szpej pakując do plecak pamiętajmy aby w zależności od środka transportu, zabezpieczyć
go odpowiednio przed trudami podróży. Dobrze jest również posiadać wodoszczelny pokrowiec, worek, lub w
najprostszym wariancie nawet reklamówki by ochronić sprzęt przed wilgocią, jeśli gdzieś na trasie dopadłby

Sam używam w
tym celu wodoodpornego worka o pojemności 5l, zakupionego za kilka dolarów na chińskiej platformie
handlowej AliExpress.
nas deszcz, nie łudźmy się że pokrowiec przeciwdeszczowy plecaka zawsze załatwi sprawę.
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zdjęcie po lewej – torba ISY IPB4000 z schowanym aparatem FUJIFILM X-M1 + obiektyw FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 OIS – wybierając torbę dla siebie warto pamiętać o tym by
zapewniała ona jak najwyższe bezpieczeństwo naszemu sprzętowi, tudzież wykonana była z odpornej na uszkodzenia mechaniczne tkaniny, była wodoodporna (lub posiadała pokrowiec),
oraz była szczelna chroniąc sprzęt przed kurzem i pyłem / zdjęcia w środku i po prawej: w górach, czy podczas każdego innego wypadu terenowego z aparatem zawsze trzeba liczyć się z
możliwością załamania pogody, warto o pamiętać o tym by odpowiednio przygotować na taką okoliczność nasz sprzęt, nie powinniśmy polegać wyłącznie na pokrowcu plecaka, stąd warto
pamiętać o dodatkowej ochronie naszego sprzętu, sam używam zakupionego w chinach na platformie handlowej AliExpress wodoodpornego worka, wykorzystywanego powszechnie przez
grotołazów, lub podczas raftingu, worki takie w zależności od pojemności można już zakupić za kilka dolarów, worek dobieramy tak by pomieścił torbę ze schowanym doby i obiektywem,
drugi obiektyw i akcesoria, w praktyce jej wielkość zależna więc będzie od wykorzystywanego przez nas aparatu i obiektywów

Dotarliśmy na start – co teraz...

Dobrze awaryjny worek i sam sprzęt w plecaku, podstawowy zaś zestaw fotograficzny w torbie, lub już szyi.
Docieramy na miejsce co dalej? Co z drugim obiektywem, filtrami, oraz wreszcie co ze statywem? Sam w
chwili gdy docieram na miejscu startu na szlak, zatrzymuję się na tak zwany „przepak” i to właśnie wówczas
organizuję sprzęt fotograficzny w jak najpraktyczniejszy sposób. W moim przypadku dotyczy to również
zamiany kuli na kijki, tudzież jej rozebrania i przytroczenia większych elementów do plecaka, a mniejszych
spakowania do jego wnętrza. Powróćmy jednak do naszego przepaku sprzętu fotograficznego...

zdjęcia od lewej: „przepak” czyli rutynowe przepakowanie plecaka i przygotowanie sprzętu fotograficznego po dotarciu na punkt startowy szlaku / ...korzyści z dźwigania fotograficznego
szpeju – zdjęcie górnego odcinka potoku Wapieniczanka w Dolinie Wapienicy (Beskid Śląski) podczas przejścia ze Szczyrku, przez Karkoszczonkę i Stołów. Wykonanie tego zdjęcia
wymagało kilku typów akcesoriów: statywu fotograficznego, kołowego filtra polaryzacyjnego, kołowego filtra neutralnego szarego (mogą to być też oczywiście w zależności od własnych
preferencji filtry systemu Cokin), pilota z samowyzwalaczem – czy warto? Myślę że tak...

Tu przechodzimy do kolejnych niezbędnych do wygodnej i nieskrępowanej pracy akcesoriów umożliwiających
łatwy transport w tym przypadku obiektywu. Mowa oczywiście o futerale na obiektyw, wyposażonym w
uszka dla paska transportowego, oraz zapinaną na rzep szlufkę, umożliwiającej wybór metody transportu.

Sam z powodzeniem od wielu lat używam tanich, średnio pułkowych futerałów polskiej marki Camrock,
dostępny w kilku wariantach wielkości. Jego rozmiar powinniśmy oczywiście w tym przypadku dobrać tak by
mieścił największy z zabieranych w teren obiektywów, które wymiennie stosujemy z krótszym zoomem, lub

W moim przypadku jest to zoom FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, mieszczący się
idealnie w futerale Camrock L230 o rozmiarach wewnętrznych 130mm wysokości i 90mm szerokości, futerał
taki można kupić już za około 30 – 35zł.
innym obiektywem.
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zdjęcia od lewej: Kolejnym niezbędnym elementem, tworzącym integralną część systemu umożliwiającego komfortowy transport i łatwy dostęp do sprzętu fotograficznego na trasie, jest
pokrowiec na dodatkowy obiektyw. Futerały takie w zależności od marki, wielkości, oraz miejsca zakupu mogą kosztować od kilkunastu do kilkuset złotych. Sam użytkuję na trasie
pokrowiec polskiej marki o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości – Camrock model L230 dostępny za około 30-35zł / inną opcją jest zakup takiego futerału choćby w Chinach, tu
użytkowany przeze mnie niewielki futerał zakupiony na platformie AliExpress za 19,10ł – wybierając futerał warto pamiętać o kilku ważnych wskazówkach, powinien on być wykonany z
odpornej na uszkodzenia mechaniczne tkaniny, dobrze radzić sobie z wodą, oraz posiadać zamek zapewniający jak najlepszą szczelność, z tyłu powinna się znaleźć szlufka, oraz uszka do
paska nośnego, co umożliwi nam wybór metody jego troczenia / ...odpowiednie rozlokowanie sprzętu fotograficznego przekłada się nasz komfort, oraz kreatywność pracy – tu widać dwa
pasy torby fotograficznej (po prawej) i futerału z drugim obiektywem (po lewej) taki układ umożliwia szybki dostęp do sprzętu bez zdejmowania plecaka, a równocześnie nie przeszkadza w
marszu.

Nie jest to oczywiście obligatoryjny wybór, na rynku jest masa podobnych pokrowców różnych marek, w tym
tych topowych jak Lowepro, jak i na drugiej stronie bieguna cenowego modeli dostępnych na platformie
handlowej AliExpress, gdzie sam również nabyłem takowy w mniejszym nieco wariancie za 4,82$ (około
19,10zł / przy cenie dolara US 3,95zł). Rzeczami na które natomiast powinniśmy zwracać uwagę w przypadku
wyboru futerału jest to by wykonane były one z możliwie wodoodpornego materiału, o dobrej odporności na
uszkodzenia mechaniczne. Wnętrze powinno być dodatkowo wyścielane pianką chroniącą nasz obiektyw.
Pokrowiec powinien być zamykany na zamek błyskawiczny, w przeciwnym razie wodoodporność tkaniny
poszycia mija się z celem, zdecydowanie odradzam tu zakup tanich, ale o nikłej ochronie przed brudem,
pyłem, kurzem i wodą, pokrowców zaciąganych sznurkiem i stoperem. Do futerału dokupujemy oddzielnie,
lub dopasowujemy z dowolnej torby, pasek transportowy (czasem dostępny on jest od razu z futerałem) z
haczykami / karabinkami.

Po lewej prosty pasek transportowy który możemy podpiąć do futerału z obiektywem, pas taki możemy nabyć za kilka złotych, lub wykorzystać już posiadany ze starej torby. Posiadanie
przez futerał na obiektyw zarówno szlufki, jak i uszek dla klamer paska, umożliwia nam wybór metody jego troczenia, przyda się to bardzo w terenie, umożliwiając swobodną konfigurację
sprzętową, po lewej autor pod Stołowem w Beskidzie Śląski, widać po lewej pod dłonią futerał Camrock L230 transportowany na pasku nośnym, ustabilizowany przez pas biodrowy plecaka,
po prawej ten sam futerał jednak już bez paska transportowego, przypięty bezpośrednio do pasa biodrowego plecaka.

Futerał taki posłuży nam oczywiście nie tylko w terenie, ale właśnie podczas transportu sprzętu w plecaku na
miejsce startu. Dochodzimy tu do sedna sprawy, mamy już założoną torbę na ramię typu colt z aparatem i
podstawowymi akcesoriami, na drugie ramię po przekątnej zakładamy teraz futerał z drugim obiektywem. W
ten oto sposób zyskujemy szybki i łatwy dostęp do dużej części naszego sprzętu tudzież:
•
•
•

body z założonym obiektywem
drugiego obiektywu
dodatkowych akcesoriów, których liczba będzie zależna do pojemności samej torby, w moim przypadku:
◦ pilot / interwałometr marki YouPro model YP-880 plus kabel
◦ dodatkowe 2 lub 3 akumulatory
◦ dodatkowe akumulatory AAA do pilota/interwałometru
◦ dodatkowa karta pamięci
◦ ściereczka z mikrofibry
◦ osłona przeciwsłoneczna

Akcesoria te trafiają najczęściej do kieszeni, lub komory sprzętowej torby fotograficznej, gdyż aparat mam
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przecież na szyi. Pozostała jeszcze kwestia pierścieni pośrednich do fotografii makro, tudzież marki MeiKe
model MK-C-AF3B, choć to oczywiście zupełnie osobista sprawa czy takowe będziemy brać na szlak, być może
posiadacie obiektyw makro zwalniający z tej konieczności, lub z góry rezygnujecie z takich ujęć. W artykule
jednak bazuję na własnym przykładzie, kwestię wykorzystania zawartych w nim wskazówek pozostawiając
jak zawsze czytelnikowi.

Posiadanie przy sobie zróżnicowanych akcesoriów, w tym filtrów fotograficznych i statywu otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości kreatywnej pracy... tu po lewej zachód słońca w
Beskidzie Śląskim, widko na pasmo Skrzycznego, po prawej zachód słońca nad Kępą Hałcnowską obserwowany z Lipnika Kopiec (Bielsko-Biała). Zdjęcie po lewej wykorzystano: statyw
fotograficzny, filtry kołowe polaryzacyjny i neutralny szary, oraz połówkowy systemu Cokin / zdjęcie po prawej: statyw fotograficzny, filtr kołowe polaryzacyjny, oraz filtry prostokątne
systemu Cokin połówkowy neutralny szary, oraz połówkowy tabaczkowy, plus wężyk spustowy

Do ich transportu służy kolejna niewielka torba, tym razem marki Lowepro,

służąca mi już czwarty rok. Torba
ta o wymiarach 10x8x5cm (wysokość / szerokość / głębokość), posiada zewnętrzną kieszeń zapinaną patką na
rzep, oraz główną komorę zapinaną na zamek. Zazwyczaj wykorzystują tą ostatnią to transportu rzeczowych
pierścieni pośrednich marko, natomiast w zewnętrznej kieszeni jednego, lub dwóch filtrów kołowych,
najczęściej filtra polaryzacyjnego i jednego ND.

Warto być przygotowanym... wszak w naturze bez liku spotkamy inspirujących tematów – w każdej skali, właśnie dlatego zawsze na trasę biorę również z sobą pierścienie pośrednie do
fotografii marko, tu widoczne po lewej dwa pierścienie 10 i 16mm marki MeiKe model MK-C-AF3B (<<recenzja>>) to dzięki nim udało się zarejestrować widoczne w środku i po prawej
ujęcia...

Mamy już założone po przekątnej dwie torby – na aparat i na obiektyw, pora zamknąć i założyć plecak. W
kolejnej czynności zakładamy (w opisanym wariancie) niewielką torbę na pas biodrowy plecaka z
pierścieniami pośrednimi do fotografii makro. Tu pora wymienić ostatnią z toreb jakiej używam, acz nie
zawsze i w zależności od... pojemności kieszeni spodni, lub zimą kurtki. Jest to średniej wielkości torba
klasyfikowana jako taktyczna, pasująca do takich właśnie plecaków wyposażanych w systemy troków.

Notabene właśnie z takim plecakiem również jest ona przeze mnie wykorzystywana, opisanym w dziale
SPRZĘT – modelem Assault Pack II marki Mil-Tec (<<recenzja>>). Torby takie bywają drogie w kraju, można je
jednak zakupić za przysłowiowe grosze w chinach. Model zakupiony przeze mnie kosztował zaledwie 3,12$
(około 12,33zł). Do ich zalet należy z pewnością zaliczyć wykonanie z odpornej na uszkodzenia mechaniczne
cordury, dobrą odporność na wodę, zapięcie na zamek, oraz wyposażenie w pętlę – szlufki umożliwiające
troczenie do paska.

W tej torbie, o wymiarach 10x15x5cm (wysokość / szerokość / głębokość) z łatwością schowamy filtry
fotograficzne systemu Cokin, plus holder i pierścień, dodatkowe filtry kołowe, jak i smartfon lub portfel, w
moim przypadku jest to najczęściej:
•
•

schowane w dodatkowe etui filtry kołowe Pro ND HOYA: ND 8 i ND 100
mocowanie systemu cokin (holder + pierścień) oraz filtry do niego transportowane w kolejnym etui:
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◦
◦
◦
◦

filtr połówkowy marki Hitech cokin ND 0,6 Soft
filtr połówkowy tabaczkowy cokin soft
filtr połówkowy czerwony cokin soft
filtr połówkowy niebieski (blue sky) cokin soft

Mając już pokrowiec na dodatkowy obiektyw, pierścienie pośrednie do fotografii marko, torbę na aparat i drobne akcesoria, warto pomyśleć jeszcze o kolejnej umożliwiającej łatwy
transport i dostęp do filtrów fotograficznych, w zadaniu tym sprawdzą się doskonale torby taktyczne, sam używam modelu widocznego na zdjęciu po lewej i w środku, torby takie cechując
się wykonanie z odpornej na czynniki mechaniczne cordury, dobrej jakości zamkiem, szerokie zazwyczaj odpinane szlufki, często są też wyposażane w dodatkowe troki lub rzepy. Modele
takie drogie u nas w kraju można kupić za kilka – kilkanaście złotych w Chinach. Po prawej autor podczas odpoczynku na Hali Skrzyczeńskiej, widać ułożenie i rozlokowanie futerałów i
toreb mieszczących sprzęt fotograficzny, w taki sposób by nie wpływał on negatywnie na komfort marszu, oraz jego tempo...

Również tą torbę zakładam na pas biodrowy plecaka,

tym samym większość sprzętu zdołaliśmy już upakować
w taki sposób by przez cały czas był on pod ręką, a przy tym nie krępował naszych ruchów, czy spowalniał
marszu. Zaraz, zaraz... a co z najważniejszą podstawą udanych zdjęć – tudzież statywem fotograficznym? Co

Wszak dwie torby dyndają po bokach, na placach plecak, a z przodu na pasie biodrowym jeszcze dwie
torby... raczej nie byłoby wygodnie i szybko zdejmować je za każdym razem, podczas ściągania plecaka by
odpiąć z niego statyw. Takie rozwiązanie wręcz położyłoby sensowność całego proponowanego rozwiązania
z nim?

transportowego.

Stosowana przeze mnie metoda rozlokowania sprzętu fotograficznego w ternie: 1 – pokrowiec z dodatkowym obiektywem / 2 – niewielka torba troczona do pasa biodrowego z pierścieniami
pośrednimi makro, opcjonalnie dodatkowym filtrem kołowym / 3 – torba taktyczna troczona do pasa biodrowego z filtrami prostokątnymi systemu Cokin, oraz holderem i pierścieniem /
torba typu „colt” tu ISY IPB 4000 dla aparat z załączonym obiektywem, oraz drobne akcesoria (akumulatory, ściereczka, wężyk spustowy...)

Nieco inna konfiguracja powyżej wersji, pozbawiona torby na pierścienie pośrednie – ostateczny układ i ilość futerałów i toreb zawsze jest zależna od ilości zabranego sprzętu w korelacji z
przewidywanym typem scenerii, oraz czasem... pojemności kieszeni spodni lub kurtki, tu odpowiednio: 1 – pokrowiec z dodatkowym obiektywem / 2 – torba taktyczna troczona do pasa

7 „Fotografia w ternie – jak ułatwić sobie pracę”
CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel
Informacja prawna: zdjęcia akcesoriów fotograficznych, zostały pobrane ze stron producentów, oraz chińskiej platformy handlowej Aliexpress, ich prezentacja służyła wyłącznie zilustrowaniu zagadnień poruszanych w artykule. Żadna część
artykułu nie jest ofertą handlową, nie powstała też na zlecenie firm trzecich.

biodrowego z filtrami prostokątnymi systemu Cokin, oraz holderem i pierścieniem / torba typu „colt” tu ISY IPB 4000 dla aparat z załączonym obiektywem, oraz drobne akcesoria
(akumulatory, ściereczka, wężyk spustowy...)

Statyw – co z nim począć?

Celowo tak opisałem kolejność transportu sprzętu, wykorzystanych dla tegoż toreb i futerałów by podczas
lektury artykułu dojść do chwili gdy plecak znajdzie się na naszych plecach. Do transportu statywu bardzo
łatwo możemy bowiem wykorzystać pasek regulujący poduszkę pasa biodrowego plecaka. Ulokowany z tyłu,
tuż przy plecach plecaka idealnie wręcz się do tego nadaje . Odchylamy jedną z nóg statywu i wsuwamy w
pasek, ważne by ten ostatni był odpowiednio ustawiony, tudzież nie za luźno, nie za ciasno, tak by w miarę
swobodnie wsunęła się w niego noga statywu. Następnie zamykamy statyw, a dla wygodny obracamy
głowicę statywu pokrętłami regulującymi na zewnątrz, tak by nie uciskały one na w bok i to właściwie
wszystko – jesteśmy gotowi na przygodę.

Tak ulokowany statyw z łatwością można wysuwać, a następnie

wkładać w pętle pasa.

Bardzo istotną częścią właściwej organizacji sprzętu w terenie, jest sposób troczenia statywu fotograficznego, jego standardowe dopięcie do plecaka, skutkujące permanentną
koniecznością każdorazowego jego ściągania, odpinania i zapinania, a następnie ponownie zakładania plecaka nie tylko spowolni nasz marsz, ale z całą pewnością w końcu wyprowadzi z
równowagi... sam posiłkuję się tu banalnym rozwiązaniem, wykorzystując do tego celu widoczny na zdjęciu po prawej pasek regulujący poduszkę pasa lędźwiowego. Odchylając nogę
statywu wsuwam ją za pasek, po czym zaciskam nogi statywu i już, mogę bez konieczności ściągania plecaka, w łatwy sposób wyjąć i schować statyw. W ten sposób dobrnęliśmy do pełnej
konfiguracji sprzętu jaką zabieram na typową trasę górską, oraz metody jego troczenia, odpowiednio: 1 – pokrowiec z dodatkowym obiektywem / 2 – torba taktyczna troczona do pasa
biodrowego z filtrami prostokątnymi systemu Cokin, oraz holderem i pierścieniem / 3 – niewielka torba troczona do pasa biodrowego z pierścieniami pośrednimi makro, opcjonalnie
dodatkowym filtrem kołowym / 4 – statyw fotograficzny troczony z boku do pasa lędźwiowego (tu widoczne tylko nóżki statywu) / 5 – pas transportowy futerału na obiektyw (1) / 6 – pas
transportowy torby typu „colt” tu ISY IPB 4000 dla aparat z załączonym obiektywem, oraz drobne akcesoria (akumulatory, ściereczka, wężyk spustowy...) tu zasłoniętej dłonią

Jeśli natomiast nasz plecak nie posiada takowego paska łączącego poduszkę pasa biodrowego z plecakiem,
można również wsunąć nogę statywu bezpośrednio za pas biodrowy, przesuwając statyw do samego tyłu. Jest
to jednak z pewnością mniej wygodne rozwiązanie, zdecydowana jednak większość górskich plecaków takowe
paski posiada. Jedyną niedogodnością proponowanego rozwiązania jest konieczność przyzwyczajenia do
zwisającego wzdłuż nogi statywu, o czym warto pamiętać podczas siadania, jest to jednak uważam niska cena
za mobilność i wygodę obsługi. Na koniec jeszcze ważna uwaga, metoda ta sprawdzi się wyłącznie w
statywach pozbawionych wewnętrznych rozpórek, w modelach o niezależnej regulacji kąta odchylenia
każdej z nóg. W przypadku prostszych najczęściej aluminiowych statywów nie uda nam się jej wykorzystać.
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Zmodyfikowana wersja konfiguracji sprzętowej opisanej wcześniej, przy wykorzystaniu plecaka fotograficznego Lowepro Photo Sport 200 AW, nie posiadającego dodatkowego paska
regulującego pas lędźwiowy, w takim przypadku można nogę statywu jak tu wsunąć po prostu za pas, tu dpowiednio: 1 – statyw fotograficzny / 2 – niewielka torba troczona do pasa
biodrowego z pierścieniami pośrednimi makro, opcjonalnie dodatkowym filtrem kołowym / 3 – zamiast torby taktycznej, torba biodrowa typu „nerka” w której przenoszę holder, pierścień i
filtry prostokątne systemu Cokin, oraz dokumenty i smartfon / By móc wykorzystać tą metodę troczenia statywu należy pamiętać że nie może to być model wyposażony w wewnętrzne
dodatkowe rozpórki, po prawej używany przeze mnie statyw Triopo model C-158 umożliwiający niezależną regulację każdej z nóg.

Alternatywy – inne rozwiązania...

Powyższy opis jest tylko jednym z możliwych rozwiązań problemu radzenia sobie z szybkim i komfortowym
dostępem do sprzętu fotograficznego podczas marszu w terenie, szczególnie górskim. Wszystko jak
zaznaczałem na wstępie do artykułu zależy od konfiguracji i ilości sprzętu jaki zabieramy w trasę. Na koniec
omówmy kilka innych, gotowych rozwiązań, ułatwiających taką obsługę. Przyjrzymy się teraz alternatywnej
metodzie transportu statywu, podczas krótszych wypadów, gdy nie mamy ze sobą plecaka, lub jest to niewielki
miejski plecaczek pozbawiony pasa biodrowego, w którym nie uda nam się wykorzystać powyżej opisanej
metody...

Taszczenie góry dodatkowego fotograficznego szpeju odwdzięcza się z nawiązką możliwością swobodnego kreowania obrazu... warto czasem się pomęczyć, by móc zarejestrować jak
najpełniej piękno otaczającego nas świata. Tu podczas zejścia ze szlaku z Żarnówki Małej do Kóz, rejon Małych Kóz, widać mój aparat FUJIFILM X-M1 z założonym obiektywem FUJINON 1650mm, na głowicy statywu Triopo C-158, oraz z założonym holderem, pierścieniem i dwoma filtrami systemu Cokin – połówkowym tabaczkowym i neutralnym szarym, plus filtr
polaryzacyjny kołowy – po prawej efekt pracy...

Tu w sukurs przychodzi nam prosty, niewielki futerał który możemy dopiąć do paska spodni, lub

Futerał taki umożliwia wsunięcie do jego wnętrza jednej z nóg
statywu, zasada transportu jest tu więc dokładnie taka sama jak podczas troczenia do pasa biodrowego plecaka.
Oznacza to równocześnie że jest on dedykowany do statywów pozbawionych wewnętrznych, dodatkowych
rozpórek. Futerał taki wykonany jest z odpornej mechanicznie cordury, wyposażony w szeroką szlufkę z
alternatywnie pasa biodrowego plecaka.

rzepem, oraz czasem dodatkowo w niewielki karabinek umożliwiający dodatkowe jego ustabilizowanie na
pasku, poprzez przypięcie go do szlufki spodni, co przeciwdziała jego bujaniu się na boki .

Futerały takie dość
rzadkie w kraju są łatwo dostępne na chińskiej platformie handlowej AliExpress, gdzie można je nabyć za
około 2,5 do 3,5$ (około 9,8 do 14,80zł), jest to więc doprawdy drobny wydatek za oferowaną funkcjonalność.
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Po lewej i w środku – opcjonalny sposób troczenia statywu fotograficznego poprzez wykorzystanie dostępnego za kilka – kilkanaście złotych w Chinach futerału. Umożliwia on wsunięcie
nogi statywu do wnętrza, sam futerał troczymy wedle uznania do pasa plecaka lub paska spodni. Dodatkowo futerały takie często posiadają niewielki karabinek umożliwiający jego
stabilizację na pasku spodni poprzez przypięcie do szlufki / ...odpowiednia konfiguracja sprzętu nie będzie negatywnie wpływać na nasze samopoczucie podczas marszu, pozwalając w
pełni czerpać radość z górskich wojaży

Kwestią rozwiązującą z kolei transport dodatkowych akcesoriów i obiektywów jest pas reporterski, który
jest niczym innym niż zwykłym szerokim pasem wykonanym z taśmy nylonowej, wyposażonej w szereg
szlufek i troków. Pas taki umożliwi więc łatwe dopięcie futerałów na obiektywy, czy też toreb nie tylko

Istnieją też bardziej rozbudowane
jego warianty wyposażone w zintegrowane torby i sakwy. Modele takie w zależności od budowy i marki mogą
jednak kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w przypadku tych firmowanych logiem znanych
marek. W rzeczywistości nie warto kierować się tu tylko brandem, gdyż jest to przykład tego produktu w
którym raczej nic się nie zepsuje, stąd warto rozważyć zakup tańszych wariantów, choćby znów na platformie
AliExpress. Sam zakupiłem takie prosty wariant pasa za kwotę 7,93$ (około 31,4zł dla ceny dolara US 3,95zł) i
służy on mi bezawaryjnie od kilku lat.
stricte fotograficznych, ale też i tak wspomnianych wcześniej taktycznych.

Dwa przykłady pasów reporterskich, modele takie można kupić na platformie AliExpress za kilkadziesiąt złotych, po lewej mój własny zakupiony właśnie tam pas za 31,40 zł. Troki i szlufki
takich pasów umożliwiają podpięcie do niego od kilku do kilkunastu toreb i futerałów w różnej wielkości. Należy jednak pamiętać że im bardziej będzie obciążony pas tym łatwiej będzie on
zsuwał się po biodrach w dół, stąd niektóre z nich wyposażone są od razu w dodatkowe metalowe lub z plastyku oczka umożliwiające dopięcie do niego szelek...

Trzeba tu jednak dodać że pas taki im bardziej będzie obciążany tym łatwiej będzie zsuwał się po biodrach...
tu pojawia się jako rozwiązanie i rozwinięcie jego funkcjonalności, kolejny prosty gadżet – szelki

Posiadają one zasadniczo taką funkcję i budowę jak nazwa sugeruje. Ich zadaniem jest
stabilizacja i podtrzymanie pasa ze sprzętem. Najczęściej szelki takie posiadają również pas piersiowy
podnoszący komfort użytkowy, utrzymując je w zadanej pozycji, prócz tego dwa dodatkowe pasy o
regulowanej długości, zakończone szybko-złączką dla body aparatów. W przypadku pracy typowo
reporterskiej, w szczególności w fotografii sportowej, ma to duże znaczenie, ułatwiając szybką zmianę
wykorzystywanego obiektywu bez konieczności fizycznej jego zmiany, gdyż są one już dopięte do dwóch
różnych body (aparatów).
reporterskie.

Również tu spotkamy się z różnymi wariantami rzeczowych szelek, od najprostszych po bardziej rozbudowane
wyposażone w dodatkowe szlufki i troki. Podobnie jak w przypadku pasa i szelki występują w szerokim
spektrum cenowym, od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w przypadku modeli opatrzonych logiem znanych
marek. Jednak podobnie jak w przypadku pasa, również i tu korzystne jest szukanie modeli tańszych, o jak
najlepszym stosunku ceny do jakości, w Chinach takowe szelki, osobno lub w kompletach z pasem można
zakupić za kwotę około 60 do 100zł.
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zdjęcia od lewej: uzupełnieniem pasa reporterskiego są szelki, często wyposażone w taśmy z szybko-złączkami umożliwiającymi podpięcie do nich dwóch body aparatu / Wśród akcesoria
uzupełniających nas sprzęt, w tym również umożliwiając jego bezpieczny transport terenowy, są wszelkiego rodzaju pokrowce na filtry kołowe lub systemy Cokin, pokrowce takie można
nabyć za kilkanaście złotych na allegro, lub taniej na Chińskim AliExpress – to właśnie w takich pokrowcach filtry powinny być noszone w torbach, zabezpieczą one je przed ryzykiem
uszkodzenia powłok / ...kolejny przykład drobnych akcesoriów służących podniesienia komfortu korzystania z sprzętu fotograficznego, tu niewielka klamra zakładana na pasek spodni, lub
pas biodrowy plecaka, wyposażona w metolową śrubę wkręcaną w gwint statywowy aparatu, tak przygotowane body można bardzo szybko i łatwo wsunąć i wysunąć z klamry.

Ostatnim z rozwiązań o którym chciałbym tu wspomnieć, a wpisujących się w powyższe, jest

kamizelka
reporterska, lub inaczej fotograficzna. Kamizelki takie zbliżone są budową do tych taktycznych, jak i nieco
wędkarskich, w każdej z nich ich podstawowa funkcjonalność jest taka sama – ma zapewnić nam możliwość

Modele takie
wyposażone są w dużą ilość kieszeni o zróżnicowanych rozmiarach, oraz pętle i troki. W zależności od typu są
one przygotowane do użytkowania w lecie, w wysokich temperaturach, lub odwrotnie w niższych, późnym
latem, czy jesienią. Te pierwsze często posiadają duże wstawki z siateczki, te drugie wykonane są w pełni z
materiału, czasem z dodatkową podszewką.
łatwego transportu jak największej ilości średniej wielkości i drobnych akcesoriów.

Ceny takich kamizelek mogą wahać się od około 48zł w przypadku najprostszych wariantów dostępnych w
Chinach, po kilkaset w przypadku tych firmowych, kupowanych w kraju. Trzeba tu jeszcze dodać że nie
koniecznie musi to być stricte kamizelka fotograficzna / reporterska w istocie dobrze sprawdzi się tu
również kamizelka taktyczna, z góry przygotowana do współpracy z podczepianymi torbami, dostępnymi w

Ceny takich modeli są zbliżone
do tych reporterskich, natomiast ich uniwersalność może okazać się znacznie większa.
różnych wielkościach, co umożliwi łatwą jej konfigurację do danej potrzeby.

Kamizelka reporterska zasadniczo ma taką samą funkcjonalność jak ta wędkarska, majsterkowicza, czy taktyczna – ma umożliwić łatwe przenoszenie wielu średnich i małych rozmiarów
akcesoriów, jak filtry fotograficzne, akumulatory, wężyk spustowy i inne... kamizelki takie dostępne są w wersjach letnich (zdjęcie po pierwsze i drugie od lewej) z wszytymi dużymi
wstawkami z przepuszczającej powietrze siateczki, lub wersji ocieplanej na chłodniejsze pory roku (zdjęcie trzecie od lewej). Biorąc pod uwagę funkcję takiej kamizelki, może się okazać że
wygodniejsza okaże się dla nas typowa kamizelka taktyczna, tu przykład po prawej, wyposażana w szereg taśm i troków, umożliwiających swobodną jej aranżację do potrzeb danego
wypadu. Tu na zdjęciu kamizelka taktyczna z założonymi pięcioma średniej pojemności torbami (ładownicami), jedną większą, dwoma zasobnikami na gaz, lub magazynek i centralnie
niewielką kolejną torbą, pokazuje to jej duży i elastyczny potencjał transportowy...

Słowo na koniec...
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Mam nadzieję że zawarte w artykule wskazówki, zrodzone w toku własnych eksperymentów w zakresie
poszukiwania optymalnego układu transportu sprzętu fotograficznego podczas górskich i terenowych wojaży,
tak by był on łatwo dostępny, a przy tym w jak najmniejszym stopniu wpływał na komfort ruchów, pozwolą
znaleźć optymalne rozwiązanie dla was samych. Wszak nie ma chyba bardziej irytującej sytuacji dla osób
kochających fotografię niż przegapienie okazji zdjęciowej, wynikającej z braku sprzętu przy sobie, lub jego
szybkiej dostępności.

zdjęcia od lewej: wykorzystywany przeze mnie pilot / interwałometr marki YouPro YP-880, futerał na prostokątne filtry systemu Cokin – takie akcesoria tworzą z innymi wspólną bazę
umożliwiającą rejestracje zróżnicowanych tematów...

Szeroki wachlarz sytuacji z jakimi możemy spotkać się w terenie, a każda będą potencjalnie gratką fotograficzną, wymusza posiadanie przy sobie równie szerokiego wachlarza sprzętu i
akcesoriów fotograficznych, tu dwa jakże od siebie różne przykłady takiej okazji – młody koziołek na leśnej polanie, oraz jedwabiste kaskady górskiego potoku... pierwsza wymagać będzie
szybkiego i celnego autofokusu oraz obiektywu o dużej ogniskowej, druga solidnego statywu, oraz filtrów neutralnych szarych, jak i polaryzacyjnego...

Z całą pewnością warto zadać sobie nieco trudu w wypracowaniu własnej metody transportu sprzętu, oraz
zakupieniu koniecznych do tego toreb, czy pokrowców, warto bowiem pamiętać o tym że optymalne rozłożenie
naszego sprzętu wpływa nie tylko na komfort marszu, ale również w walny sposób na nasze tempo. Życzę więc
wszystkim mnóstwa udanych zdjęć bez sprzętowych frustracji podczas górskich i nie tylko wojaży.

Bo piękno jest wokół nas – a fotografia jest wspaniałą przygodą, umożliwiającą jego rejestrację i dzielenie się nim z innymi... tu po lewej zachód słońca nad rzeką Sołą w rejonie Kęt
Podlesie, po prawej zimowy wieczór na szlaku w kierunku Malinowskiej Skały, Beskid Śląski.
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Linki:
•

•

powiązane artykuły:
◦
◦

„Wybieramy statyw fotograficzny”
„Co z tymi Chinami?”

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

plecak taktyczny marki Mil-Tec model Assault Pack II
plecak fotograficzny marki Lowepro model Photo Sport 200 AW
torba fotograficzna ISY model IPB 4000
pierścienie pośrednie makro marki MeiKe model MK-C-AF3B
statyw fotograficzny marki TRIOPO model C-158
aparat fotograficzny marki FUJIFILM model X-M1
obiektyw fotograficzny marki FUJIFILM model FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 OIS
obiektyw fotograficzny marki FUJIFILM model FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS

powiązane opracowania w dziale SPRZĘT:

Beskid Śląski – zdjęcia od lewej: autor na Malinowskiej Skale, widok ze szczytu Malinowskiej Skały w kierunku wychodni skalnej, oraz Hali Skrzyczeńskiej i Skrzycznego / Mam nadzieję że
przedstawiona w artykule metoda radzenia sobie z sprzętem fotograficznym w terenie, tak by jego noszenie nie stało się źródłem frustracji, okaże się dla Was przydatna, lub zainspiruje do
własnych odmiennych rozwiązań...

Wykorzystane źródła zdjęć:
•
•
•

www.pl.aliexpress.com
www.camrock.pl
www.triopo.pl/pl/statywy

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com

tekst i opracowanie:
Sebastian Nikiel
05.07.2018
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