
Wśród  wielu  akcesoriów fotograficznych  dostępnych  na  rynku  istnieją  takie  które  są  absolutną  podstawą
umożliwiającą  rozwinięcie  skrzydeł  w  bardziej  zaawansowanej  fotografii.  Z  cała  pewnością  jednym  z
takowych jest statyw fotograficzny, akcesorium o znacznie starszych korzeniach od samej fotografii, gdyż
statyw  jako  taki  użytkowany  był  wcześniej  poprzez  stulecia  przez  artystów,  a  potem gdy  pojawiły  się
pierwsze  aparaty  „camera  obscura”  wyewoluowały  do  nowej  funkcji,  którą  pełnią  do  dziś ,  oczywiście
dzisiejsze modele znacząco różnią się od swych drewnianych i ciężkich pierwowzorów, nie zmieniła się jednak
ich zasadnicza funkcja, a jest nią niezmiennie zapewnienie stabilnego podparcia dla aparatu fotograficznego.

Często popełnianym błędem logicznym przez początkujących adeptów fotografii jest twierdzenie że w dobie
zaawansowanych cyfrowych aparatów fotograficznych,  wyposażonych w systemy stabilizacji  optycznej  i
elektronicznej,  dostępne  wysokie  i  skrajnie  wysokie  wartości  ISO,  statyw  jest  zbędnym  bagażem  i
anachronizmem. Jest to jednak zgoła nieprawdziwe twierdzenie, częściowo zaszczepiane nam przez samych
producentów aparatów w reklamach, gdyż absolutnie nie ma mowy o wykonywaniu zapierających dech w
piersiach ujęć zachodu słońca,  nocnych panoram miast,  jedwabistych kaskad potoków, nocnego nieba,  czy
wielu innych ujęć gdzie liczy się zawsze jak najlepsza stabilizacja aparatu. I na nic nie zdadzą się tu sławetne
systemy stabilizacji, jako że każdy z nich, nawet te najskuteczniejsze, mają duże ograniczenie, w praktyce już
przy ekspozycji rzędu 1/25 sekundy zaczną się problemy z poruszonym obrazem. 

Statyw ma za sobą długą i piękną historię rozwoju, wywodząc się bezpośrednio z statywów wykorzystywanych przez artystów, dawne modele widoczne na zabytkowych powyższych
fotografiach nie różniły się pod kątem funkcji, zasady działania, ani ogólnego wyglądu, zmianie uległy wykorzystywane materiały, oraz funkcjonalność. / źródło zdjęć: www.lisak.net.pl/blog

Tak tak, już widzę oponentów przypominających o ISO, cóż... to temat na odrębny artykuł, tu ograniczę się do
stwierdzenia oczywistości że im wyższa wartość ISO tym gorsza jakość obrazu, szczególnie w przypadków
aparatów  kompaktowych  i  hybrydowych  o  matrycach  poniżej  cala.  Poza  tym  podbijanie  wartości  ISO
uniemożliwia uzyskanie wspomnianych efektów jak jedwabisty ruch wody, rzeki światła na nocnych ulicach i
innych.  Dodam tu  jeszcze,  o  czym często  użytkownicy  zapominają  że  wszystkie  elektroniczne  systemy
redukcji drgań, podobnie jak wysokie wartości ISO, wpływają negatywnie na jakość rejestrowanego obrazu,
prowadząc do utraty szczegółowości obrazu, stąd korzystnie z tej możliwości, podobnie jak ISO powinno być
zawsze decyzją ostateczną, z wyłączeniem specyficznych okoliczności fotograficznych dla parametru ISO.

wbrew sloganom reklamowym, promowanym przez różnych producentów aparatów fotograficznych, szczególnie modeli kompaktowych, jak to wydajne są systemy stabilizacji obrazu,
sugerujące wręcz początkującym użytkownikom że statyw jest zbędnym anachronizmem, rzeczywistość jest zgoła odmienna, istnieje cała masa tematów niemożliwych do zarejestrowania –

w szczególności w sposób kreatywny, bez stabilnego statywu. Tu przykładowe zdjęcia których wykonanie w taki sposób możliwe było wyłącznie dzięki wykonywaniu statywu, po lewej
zachód słońca nad Małymi Kozami, ujęcie składa się z kilkunastu klatek połączonych w jedną, co pozwoliło oddać piękno i dynamikę tej sceny, po prawej kaskady potoku Wapieniczanka,

Dolina Wapienicy, Beskid Śląski – takie jedwabiste ujęcie nurtu górskiego potoku możliwe jest wyłącznie dzięki zastosowaniu statywu – autor obu fotografii: Sebastian Nikiel
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Podsumowując pomimo niezaprzeczalnego rozwoju współczesnych aparatów, w tym systemów stabilizacji,
umożliwiających nam pracę w warunkach które dawniej z całą pewnością wymagałby użycia statywu, istnieje
nadal całe olbrzymie spektrum sytuacji gdy statyw jest absolutnie niezbędnym akcesorium, szczególnie gdy
zamierzamy utrwalać na zdjęciach ruch, pracując na długich czasach otwarcia migawki, krótko mówiąc zasada
jest taka im mniej światła tym potrzebne pewniejsze podparcie aparatu.

Kolejne z mnóstwa możliwych przykładów sytuacji zdjęciowych wymagających dla kreatywnego sfotografowania stabilnego statywu, tu od lewej staw powstały w wyrobisku nieczynnego
kamieniołomu w Kozach, Beskid Mały – ujęcie składa się z kilkunastu klatek na długich czasach otwarcia migawki / Dobitnie ukazującą potrzebę stosowania statywu sytuacją zdjęciową, są

wszystkie plenery nocne, w tym nocne fotografia miast – autor obu fotografii: Sebastian Nikiel 

Statyw fotograficzny – ale jaki?
Pytanie zdawać by się mogło banalne, no jak to jaki? No taki ze sklepu... wiele osób kupując swój pierwszy
statyw kieruje się przede wszystkim jego ceną, czasem wyglądem. Często są to więc tanie aluminiowe modele z
hipermarketów.  Sami  producenci  i  sprzedawcy  oczywiście  słowem  się  nie  zająkną  że  ich  jakość  bywa
powalająco niska, na każdym z ich opakowań znajdziemy za to uwypuklone liczne zalety. Jak jednak szybko
sami się przekonujemy rzeczywistość jest daleka od marketingowych superlatyw.

Po lewej przykład zabytkowego drewnianego statywu, jak widać sam kształt i zasada działania pozostaje niezmienna – liczy się podparcie dla aparatu, podparcie jak najpewniejsze i dające
jak najbardziej uniwersalne możliwości pracy, dziś na rynku dostępnych jest wiele różnych rozwiązań tej kwestii, od tanich aluminiowych statywów ze zintegrowanymi głowicami (zdjęcie

drugie od lewej) przez różnej klasy modele o w pełni odchylanych, o regulowanych nogach modele, z wysuwanymi kolumnami, tu przykładowe statywy marek: TRIOPO, Benro, oraz
Manfrotto, którym przyjrzymy się w dalszej części artykułu...

Z drugiej strony równie łatwo popaść w dokładnie odwrotną skrajność kupując od razu „wypasiony” statyw
jednej ze znanych marek z grube setki (jeśli nie tysiące) złotych. W jednym i drugim przypadku istnieje cała
rzesza rozwiązań pośrednich, w szczególności w przypadku statywów, co jest wynikiem ich stosunkowo prostej
funkcji. Przyjrzymy się więc ogólnemu podziałowi statywów fotograficznych pod kątem ceny i jakości, oraz
możliwości funkcjonalnych.

Podział i cechy statywów fotograficznych
Zanim przejdziemy do samej systematyki chciałbym uczulić że nie jest to absolutnie sztywny podział, a raczej
luźna  próba  uporządkowania  dostępnych  na  rynku  rozwiązań,  ma  to  za  zadanie  wyłącznie  ułatwienie
poruszanie się w gąszczu ofert,  przy wyborze statywu dla siebie. Mocno uogólniając statywy fotograficzne
można podzielić na cztery grupy pod kątem ich ceny, funkcjonalności i dedykowanej grupy użytkowników. 
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Grupa I
tanie aluminiowe statywy ze zintegrowaną głowicą
Bodaj najliczniejsza obecnie grupa statywów fotograficznych, z którą właśnie przeciętny fotoamator najczęściej
będzie  miał  kontakt  w  pierwszej  kolejności,  jako  że  powszechnie  sprzedawane  one  są  w  dużych
hipermarketach, jak mniejszych marketach. Ich cechą charakterystyczną jest zintegrowana głowica ze statywem
z  tworzywa  sztucznego,  aluminiowy  trójnóg,  oraz  najczęściej  brak  możliwości  swobodnej  regulacji  kąta
odchylenia każdej z nóg co jest skutkiem połączenia ich przez system poziomych rozpórek.

Statywami z którymi często spotykamy się jako pierwszymi są tanie aluminiowe modele dostępne choćby w hipermarketach, modele takie jednak mają masę istotnych wad, wynikających z
jakości użytych materiałów, wagi, sztywności, oraz zintegrowanej głowicy z tworzywa sztucznego. Tu na dwóch pierwszych zdjęciach od lewej statywy marki HAMA, model Star 05 i Star 75,

za około 50 i 70zł, trzeci od lewej kolejny przedstawiciel tego segmentu tanich statywów marki TreQ model TRI-14. Po prawej zdjęcie plastykowej głowicy tego ostatniego, z częściowo
wysuniętą kolumną uwidaczniającą mechanizm blokady i jej podnoszenia. Głowice i mechanizmy tego typu mają silną tendencję do szybkiego zużywania i łapania luzów, nie zapewniają też

dobrej stabilności aparatowi, szczególnie cięższym zestawom fotograficznym. W kilku modelach takich statywów zdarzyło mi się również że z czasem głowica... odpadła od kolumny.

Statywy  takie  posiadają  często  wysuwaną,  również  aluminiową  kolumnę  centralną,  czasem  za  pomocą
mechanizmu korbowego, znów wykonanego w całości z tworzywa sztucznego. Same nogi są dwu, trzy, lub
cztery-sekcyjne i pod tym względem nie różnią się od bardziej zaawansowanych modeli.  

Plastykowa, zintegrowana głowica statywu TreQ TRI-14, pomimo wrażenia masywności i trwałości, na dłuższą metę nie jest w stanie zapewnić dobrych efektów w trakcie pracy...

zalety:
Cóż, tu lista będzie raczej krótka, tak krótka że początkowo zastanawiałem się czy aby nie napisać wpierw o
wadach... jedynymi chyba bowiem zaletami takowych jest niska cena, zazwyczaj mała lub średnia waga, oraz
już nieco naginając fakty, brak konieczności zakupu odrębnie głowicy statywowej – naginając gdyż jakość i
kultura pracy tych ostatnich to zupełnie inna półka, w stosunku do tych zintegrowanych z tworzywa. 

Większość współczesnych statywów posiada dwu, trzy, a nawet cztery-sekcyjne nogi, co pozwala minimalizować ich rozmiar w pozycji złożonej, oraz płynnie regulować ich wysokość,
oddzielenie dla każdej z nóg, przy czym ten ostatni czynnik wymaga odpowiedniej budowy statywu, w przypadku tanich aluminiowych modeli często wyposażone one są w dodatkowe

wewnętrzne poziome rozpórki, łączce ze sobą nogi, co bardzo ogranicza możliwość ich niezależnego regulowania. Częstym grzeszkiem tanich statywów są niskiej jakości materiały z jakich
je wykonano, tu nogi modelu TreQ TRI-14, pomimo pozornie starannego wykonania, poszczególne sekcje nóg są dość wiotkie, wrażliwe na podmuchy wiatru, a spasowanie poszczególnych

elementów jest niskiej jakości. Na plus natomiast należy na pewno zaliczyć obecność stopek z wysuwanymi kolcami, rozwiązanie to często pojawia się też w zaawansowanych modelach.
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wady:
Tu odwrotnie proporcjonalnie do powyższej części poświęconej zaletom lista wad jest nad wyraz obszerna... z
całą pewnością największą z nich jest bardzo niska stabilność, ogólnie niska kultura pracy, oraz bardzo szybkie
zużywanie  elementów  –  tudzież  łapanie  coraz  większych  luzów.  Inne  wady  wynikają  z  fatalnego  moim
zdaniem, popartym wieloletnim doświadczeniem, brakiem możliwości wymiany głowicy. Statywy te posiadają
głowice zintegrowane z kolumną centralną na stałe, wykonane z różnej jakości, czasem niskiej, tworzywa. 

Przykład taniego aluminiowego statywu polskiej marki Camrock model TC63 / zdjęcia: www.camrock.pl

Podobnie więc jak w przypadku samego trójnogu odznaczającego się słabym spasowaniem elementów, dużymi
luzami,  również taka głowica ulega szybkiemu zużyciu,  szczególnie  jeśli  statyw używany jest  aktywnie w
terenie,  przy zróżnicowanych warunkach pogodowych.  Statywy takie  są  też  bardzo podatne  na podmuchy
wiatru, cechują się też silną tendencją do wpadania w wibracje – tym większą im cięższy umieścimy na nim
zestaw fotograficzny. To zresztą kolejna słabostka takowych modeli, odznaczają się one bowiem w większości
przypadków  niską  nośnością,  co  zaczyna  mieć  duże  znacznie  w  przypadku  fotografowania  cięższymi
kompaktami z serii mega-zoom, nie wspominając już o lustrzankach z ciężkimi teleobiektywami. 

Wśród ważnych wad podstawowych, tanich modeli, aluminiowych statywów z pewnością jako pierwsze należy wymienić niewymienialną głowicę z tworzywa sztucznego, ogólnie niską
sztywność, wrażliwość na podmuchy, oraz szybkie zużywanie się materiałów. Modele takie posiadają jednak również wszystkie cechy ich zaawansowanych kuzynów, jak wysuwana

kolumna centralna, haczyk do podwieszenia dodatkowe obciążenia co pozwala nieco ominąć problemy ze stabilnością, często również uchwyt transportowy i wysuwane kolce w stopkach.
Po lewej głowica na wysuniętej kolumnie statywu Camrock TC63 / w środku inny model tej marki TE68 / po prawej zdjęcia statywu Camrock TC63 w pozycji z wysuniętą kolumną centralną, z

rozstawionymi nogami w minimalnej wysokości roboczej, oraz pozycji złożonej / zdjęcia: www.camrock.pl

wnioski – podsumowanie:
Cóż... chyba nie będzie specjalnym zaskoczeniem po powyższej wyliczance wad, że uważam te statywy za złą
inwestycją, czasem wręcz mogą one bardziej zniechęcić niż zachęcić do bardziej zaawansowanej fotografii.
Niekorzystnie wypada również stosunek ceny takich  statywów do jakości,  ich  średnia cena waha się  od
kilkudziesięciu złotych do około 150zł, a jak dalej się przekonamy, za niewiele wyższą od 150zł kwotę można
już zakupić znacznie bardziej zaawansowany statyw zapewniający nam wielotonie większy komfort pracy. 

By tak bezwzględnie nie oczerniać tego typu statywów nie jest też oczywiście tak że absolutnie i całkowicie nie

 4  „Wybieramy statyw fotograficzny”                                                                                                                                                                 CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel

Informacja prawna: zdjęcia modeli statywów, akcesoria do nich, oraz głowic, 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.

http://www.camrock.pl/
http://www.camrock.pl/


da się na nich pracować. Bynajmniej, sam pracowałem na takich właśnie modelach przez wiele lat, wykonując
za ich pomocą tysiące fotografii, niektóre nawet nagradzane na różnych konkursach, jednak właśnie te lata
pozwoliły mi na nabycie sporego doświadczenia, skonfrontowanego potem z modelami ze znacznie wyższej
półki.  Podsumowując – tak, praca na takich statywach jest oczywiście możliwa, również w terenie, sam
używałem ich często w górach, ale wyłącznie przy bezwietrznej pogodzie, oraz mocno zawężonym zakresie
rejestrowanych tematów, co wynika z  braku możliwości  ustawienia takowego na ostro pochylonym,  lub
opadającym terenie, oraz braku możliwości rejestracji ujęć małych lub nisko położonych przedmiotów. 

zdjęcia od lewej: praca na tanich modelach statywów nie jest niemożliwa, również w terenie, jest jednak z pewnością o wiele mniej komfortowa, uniwersalna, oraz nie zapewni nam
możliwości uzyskania w pełni zadowalających wyników w kreatywnej, zaawansowanej fotografii, sam przez lata używałem takich modeli, w tym również w warunkach górskich, tu autor na
szczycie Szyndzielni, Beskid Śląski, używający statywu HAMA Star 75, stąd w toku wielu lat pracy z różnego typu statywami i zestawami fotograficznymi nabyłem doświadczenie na temat

ich zalet, oraz wad / Statyw Camrock – TH76M / obecnie dostępne są modele ze średniej półki cenowej, będące tylko nieznacznie droższe od swych tanich kuzynów, tu przedstawiciel
takiego typu statywów marki Genesis model Gear ABT Kit – sprzedawany w zestawie już z głowicą kulową, za około 250zł, co jest kwotą wyższa tylko o około 100zł od średniej ceny

podstawowych modeli aluminiowych, a oferujących znacznie wyższy komfort i elastyczność pracy. / źródła zdjęć: www.camrock.pl / www.genesisgear.pl

Z czasem też pojawiają się narastające luzy na stosunkowo szybko zużywających się elementach statywu, w
tym sekcji nóg, rozpórek wewnątrz, co prowadzi do eskalacji luzów i wrażliwości na podmuchy wiatru, a
nawet dotknięcie aparatu. W kilku modelach jakie wykorzystywałem doszło również do zużycia mechanizmu
wysuwania kolumny centralnej, a w dwóch do odpadnięcia plastykowej głowicy... reasumując praca na takich
modelach oczywiście jest możliwa, ale z całą pewnością nie należy do komfortowych, nie zapewni też nam
wysokiej jakości efektów, oraz długotrwałego bezawaryjnego użytkowania. 

Grupa II
średnio zaawansowane i zaawansowane statywy o modularnej budowie
Drugą grupą statywów fotograficznych obecną na rynku, szczęśliwie coraz popularniejszą, dostępnych w wielu
wariantach  są  znacznie  bardziej  zaawansowane  modele  cechujące  się  wielokrotnie  lepszą  stabilnością,
komfortem i elastycznością pracy, oraz budową modułową. Ta ostatnia cechą zresztą to jedna z najważniejszych
odróżniających je od tanich statywów z plastykową, zintegrowaną głowicą.  Modele w tym przedziale są to
trójnogi (tripody), do których dopiero należy dokupić osobno głowicę, acz bardzo często, szczególnie w półce
średniej są one sprzedawane już z taką w komplecie
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Przykłady kreatywnych fotografii, których zarejestrowanie możliwe było wyłącznie dzięki zastosowaniu stabilnego statywu, tu modelu TRIOPO C-158, od lewej: kaskady potoku Białka, tuż
poniżej jego rodeł, Beskid Śląski / zachód słońca obserwowany z Lipnika Kopiec, Bielsko-Biała – ujecie z kilku klatek z gradacją czasu otwarcia migawki aparatu / autor: Sebastian Nikiel

Jest to olbrzymia zaleta, tak wiem podbija to koszty zakupu, jednak odwdzięczy się nam w jakości naszych
zdjęć,  oraz co jest tu najważniejsze uszkodzenia samej głowicy, która z racji pełnionej funkcji zawsze jest
najbardziej  obciążoną  mechanicznie  i  po  prostu  ma  prawo się  szybciej  zużyć,  nie  wyeliminowuje  całego
statywu z użycia, w takim bowiem przypadku najzwyczajniej wymieniamy ją samą. 

Inną trudną do przeceniania cechą takich statywów jest brak zintegrowanych nóg, inaczej  mówiąc każdą z
nich można regulować w sposób niezależny,  wysuwając na pożądana wysokość,  oraz zmieniając jej  kąt
pochylenia. Coraz częstsze są też modele pozwalające na całkowite odwrócenie nóg co zmniejsza rozmiar
statywu po złożeniu, a to akurat jest bardzo ważne w przypadku fotografowania w trenie, szczególnie w górach,
gdzie statyw trzeba nosić przytroczony to plecaka. Wreszcie możliwość dowolnej konfiguracji kąta pochylenia
i wysokości każdej z nóg pozwala na ustawienie i wypoziomowanie statywu w dowolnym terenie, w tym o
dużych kątach spadku. 

po lewej: Współczesne statywy, które na potrzeby tego artykułu zakwalifikowaliśmy do grupy drugiej, posiadają szereg ważkich zalet, umożliwiających wykorzystanie ich do szerokiego
spektrum typów fotografii, z plenerową, tudzież górską, na czele. W tym ostatnim przypadku szczególnie ważna jest waga modelu, oraz jego małe rozmiary po złożeniu, czemu sprzyja coraz

powszechniej obecna cecha – możliwość odwrócenie nóg o 180° w pozycji transportowej co dodatkowo zmniejsza statyw o kilka centymetrów tu przykładowy taki model marki Manfrotto
Element Traveller / po prawej: inny przedstawiciel tego typu statywów, dedykowany jednak do bardziej zaawansowanej pracy z zestawami fotograficznymi, lub kamerami o dużej wadze,
model marki Manfrotto model  536 Carbon, głowica 526, wyposażony w zaawansowaną głowicę olejową o dużym udźwigu, oraz krótką kolumnę centralną – model wykonano z włókna

węglowego (carbonu) odznaczającego się wysoką odpornością mechaniczną, trwałością i bardzo niską wagą własną / zdjęcia: www.manfrotto.com.pl

Modele takie, podobnie jak tanie omawiane na wstępie, posiadają również centralną kolumnę, tu jednak panuje
dość duża rozbieżność w ich wysokości,  oraz mechanizmie blokady. Ten ostatni jest to zazwyczaj blokada
gwintowa,  obsługiwana  przez  pierścień,  lub  pokrętło,  natomiast  podobnie  jak  w przypadku  głowicy  tak  i
kolumnę centralną należy traktować jako element modularny, łatwy do wymiany. Nie chodzi tu oczywiście o
samo  uszkodzenie  takiej  kolumny,  lecz  o  wpływ  jej  wysokości  na  możliwości  fotografowania.  Dłuższe
kolumny pozwalają łatwo zwiększyć wysokość statywu, ale trzeba wiedzieć że negatywnie wpływają na jego
stabilność, stąd w przypadku zdjęć plenerowych zaleca się wręcz ich niewykorzystywanie.  Umożliwia ona
natomiast w przypadku odwrócenia głowicą w dół zdjęcia z bardzo bliskiej odległości.  Odrębna regulacji i
niezależność każdej z nóg ma też i  inne ważkie zalety, tudzież w przypadku uszkodzenia istnieje prosta
możliwość wymiany tylko uszkodzonej sekcji, lub całej nogi, regulację oporu odchylenia nogi, oraz coraz
częściej obecną w nowych modelach funkcję monopodu poprzez wykręcenie jednej z przewidzianych do tego
nóg statywu. 

Wybierając statyw dla siebie jednym z ważnych kryteriów jakie powinniśmy brać pod uwagę jest to w jakich warunkach będzie on miał służyć, statyw z grupy drugiej kwalifikują się do
szerokiego ich spektrum, doskonale sprawdzając się zarówno w pracy terenowej, w tym w warunkach górskich, miejskiej, jak i okazjonalnie studyjnej. Zaletą modli posiadających
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niezależnie regulowane każdą z nóg, jest możliwość ustawienia statywu w każdym terenie, sam bardzo często wykorzystuję statyw w warunkach górskich, od Beskidów po Tatry, tu od
lewej: autor na grani Nosala, widoczne są nogi statywu / ...rejon Świstowej Czuby, Tatry Wysokie / ...podczas zejścia poza szlakami z Klimczoka do Doliny Bystrej, Beskid Śląski –

posiadanie statywu wśród umożliwienia nam kreatywnej, zaawansowanej pracy, pozwala zarejestrować również autoportret podczas wojaży jeśli na trasie jesteśmy sami

Statywy takiego typu wykonuje się, tu oczywiście w korelacji z ich ceną, z bardzo różnego typu materiałów,
podstawowym jest oczywiście duraluminium, popularnie nazywane aluminium lotniczym, dalej pojawiają się
różnego typu, o zróżnicowanych właściwościach mechanicznych i  fizycznych stopy,  na przykład tytanu z
magnezem, aluminiowo – magnezowe i inne, ostatnią grupą są modele posiadające nogi wykonane z włókna
węgłowego, cechującego się dużą odpornością mechaniczną, dużym udźwigiem, oraz ultra niską wagą, choć
kosztem nieco gorszej odporności na wiatr. 

Nowoczesne statyw wykonuje się z zaawansowanych stopów, oraz włókna węglowego, większość z nich posiada wysuwaną kolumnę centralną, zakończoną poza nielicznymi wyjątkami
standardowym gwintem, umożliwiającym założenie/zmianę głowicy fotograficznej – tu system blokady (pierścień) i sama kolumna centralna statywu TRIOPO C-158

Systemy blokad w różnych modelach mogą wyglądać nieznacznie inaczej, wszystkie jednak pozwalają na niezależną regulację kąta odchylenia poszczególnych nóg. Ogromną zaletą takich
modeli jest również łatwa regulacja siły oporu nogi, wykonywana poprzez dokręcenie / popuszczenie widocznych na zdjęciach śrub mocujących nogi do korpusu statywu, śruby takie w

przypadku awarii jednej z nóg / tu od lewej blokada w statywach: TRIOPO C-158, Camrock EVO Tactic – T60, Camrock - TXC50m

Jak widać modele takie legitymują się bardzo dobrymi cechami użytkowymi. W segmencie tym panuje duże
zróżnicowanie pod kątem właściwości  użytkowych,  znajdziemy wśród nich  modele  do 120cm, wyższe  do
155cm i wysokie do nawet 190cm. Producenci często dzielą takie modele pod kątem ich dedykowanej funkcji:

• niskiej statywy stołowe / do 100cm / do fotografii zbliżeniowej, makro, oraz produktowej
• travel / statywu od 115 do 170cm / szeroka grupa modeli dedykowanych do aktywnego użytkowania w

zróżnicowanym  terenie  od  wypadów  za  miasto  przez  wypady  górskie,  modele  takie  są  zazwyczaj
lżejsze, oraz mają małe rozmiary po złożeniu, z tego względu mają one czasem cztero, nie trzy sekcyjne
nogi

• wysokie /  od  170  do  190cm  /  modele  dedykowane  do  bardziej  stacjonarnej  pracy,  zastosowań
studyjnych, mogą mieć wyższą wagę w przypadku tych stabilniejszych, lub niższą niewiele ustępującą
tym średniego rozmiaru kosztem gorszej stabilności
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Kolejną z bardzo istotnych zalet współczesnych statywów z grupy II jest możliwość rozłożenia praktycznie poziomo względem kolumny centralnej wszystkim nóg, co bardzo obniża
minimalną wysokość roboczą otwierając nowe możliwości fotograficzne, pewnym ograniczeniem będzie tu sama wysokość kolumny centralnej, stąd większość producentów oferuje jej
wymienny, krótszy, lub dłuższy model, umożliwiający nam dopasowanie funkcjonalności statywu do naszych potrzeb, tu statyw: TRIOPO GE-3228x8C, oraz wymienna do niego krótka

głowica / zdjęcia: www.triopo.pl

Wybierając wszechstronny, zaawansowany statyw, powinniśmy zwrócić uwagę na to by jego kolumna centralna była wyjmowana i umożliwiała pracę w odwróconej pozycji (zdjęcie po lewej)
coraz częściej zaawansowane modele łączą funkcjonalność tripodu z monopodem, uzyskano to przez zastosowanie możliwości wykręcenia jednej z nóg pełniącej wówczas funkcję

monopodu / na zdjęciach statyw TRIOPO GE-3228x8C wykonany z włókna węglowego: www.triopo.pl

zalety:
• budowa modularna
• niezależnie regulowana wysokość i kąt pochylenia każdej z nóg
• wymienna głowica 
• możliwość łatwej wymiany uszkodzonego elementu
• wysoka stabilność i elastyczność pracy
• wymienna kolumna centralna
• funkcja monopodu po odkręceniu jednej z nóg (w wybranych modelach)
• trwałość
• brak luzów bocznych
• zaawansowane, trwałe i lekkie materiały (nie we wszystkich modelach)
• odwracane o 180° nogi zmniejszające wymiary statywu po złożeniu (w wybranych modelach)
• w większości modeli system mocowania aparatu do odwróconej kolumny
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Przedstawiciele statywów reprezentujących, tu robocze z nazwanej drugą grupą, po lewej statyw chińskiej marki Benro C2570T, w środku statywy z serii EVO marki Camrock. Jedną z
możliwości zakupu posiadającego szereg, lub wszystkie cechy zaawansowanych modeli, jest zakup statywu bezpośrednio na jednej z chińskich platform handlowych, tu przedstawiciel

takich statywów marki ZOMEI, wyposażony w system odwracania nóg minimalizujących jego rozmiar po złożeniu, oraz funkcję monopodu.

wady:
• konieczność zakupu głowicy fotograficznej (jest to oczywiście zarówno wada jak i zaleta, wadą jest

dodatkowy koszt, zaletą możliwość dopasowania tego elementu do naszych oczekiwań, wagi sprzętu,
oraz łatwa wymiana w przypadku awarii)

po lewej i w środku: Początkujący fotoamatorzy mogą czuć się zniechęceni koniecznością zakupu osobno głowicy prócz samego statywu, w rzeczywistości nie tylko nie jest to wada, ale
ważna zaleta, cecha to pozwala bowiem na łatwą wymianę głowicy w przypadku jej uszkodzenia, oraz dopasowania typu głowicy i jej nośności do realizowanych zadań, czego nie umożliwią
statyw z głowicami zintegrowanymi, należy też dodać że wiele statywów, szczególnie z półki średniej, sprzedawane jest od razu w zestawie z głowicą, najczęściej kulową (jak te na zdjęciach

po lewej i w środku). Głowicę takie nie muszą również być ultra drogie, podstawowe jej modle można zakupić za kilkadziesiąt złotych, tu dwa typy głowic, których sam używam, a które
zakupiłem bezpośrednio na chińskiej platformie handlowej AliExpress: WeiFeng Group WF-591BH, oraz Manbily KB-0 / ...wysuwana kolumna, oraz rozkładane niezależnie nogi do poziomej

pozycji, umożliwiają fotografię zbliżeniową i makro, tu podczas fotografowania kwiatów wykorzystując statyw TRIOPO C-158, oraz zestaw fotograficzny body FUJIFLM X-M1, obiektyw
FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS, z założonymi pierścieniami pośrednimi MEIKE MK-C-AF3B.

wnioski – podsumowanie:
Z pewnością jest to najbardziej uniwersalna grupa statywów w ofercie której każdy bez względu na zamożność
kieszeni znajdzie coś dla siebie. W grupie tej znajdziemy również szeroki wachlarz modeli o różnej wadze,
zróżnicowanym udźwigu, oraz wysokości całkowitej  i po złożeniu. Tak duża rozpiętość cech sprawia że w
grupie tej znajdą dla siebie odpowiednie typy statywów zarówno zapaleni „górołazi” gdzie jak wiadomo liczy
się przede wszystkim waga sprzętu i jego wielkość, a ściślej możliwość złożenia do małych rozmiarów, jak i
nastawieni bardziej  na stacjonarną fotografię,  szczególnie przyrodniczą i  makro,  gdzie odwrotnie rozmiar i
waga ma mniejsze znaczenie, a liczy się przede wszystkim wysoka stabilność statywu. 
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Użytkowanie statywu w terenie otwiera przed nami zupełnie nowy świat kreatywnej fotografii, umożliwiającej pracę z filtrami szarymi na długich czasach otwarcia migawki, nowoczesne
modele są również na tyle lekkie i małe że poruszanie się z nimi, również na wielogodzinnych wypadach górskich nie jest wielką przeszkodą, tu po lewej mój własny statyw TRIOPO C-158 z
zamontowanym aparatem FUJIFILM X-M1, podczas fotografowania na Hali Skrzyczeńskiej, Beskid Śląski, po prawej jedna z fotografii wykonana podczas tego właśnie wypadu, tu widok z
Malinowa na pasmo Malinowskiej Skały i Hali Skrzycznego – wykonanie tego zdjęcia inaczej niż ze statywu nie byłoby w ogóle możliwe, fotografię wykonałem na kilkusekundowym czasie

otwarcia migawki, oraz z wykorzystaniem połówkowego filtra szarego, co umożliwiło uzyskanie efektu tak plastycznych chmur...

Trzeba być oczywiście świadomym że tak jak w przypadku każdej grupy statywów, czy  w ogóle akcesoriów
fotograficznych, zarówno w tej, jak i każdej innej grupie trafią się produkty tylko udające dobre, kuszące często
ceną, lub nachalnymi reklamami, stąd warto zwracać uwagę na kilka istotnych cech podczas wyboru modelu
dla siebie,  a jakich konkretnie  dowiemy się  z dalszej  części  artykułu.  Bez względu jednak na te praktyki
handlowe, należy przyjąć że z całą pewnością wybór statywu z tej grupy będzie o niebo lepszy od tanich
aluminiowych modeli omawianych wcześniej – będzie krokiem w stronę bardziej zaawansowanej fotografii,
który otworzy przed nami zupełnie nowe możliwości kreatywnej rejestracji obrazu.

Pomimo że zdawać by się mogło że zachód słońca nie wymaga użycia statywu, wszak większość aparatów ma nawet taki program tematyczny, w rzeczywistości oddanie dynamiki i piękna
takiej sceny wymaga pracy na dłuższych czasach otwarcia migawki (z filtrami fotograficznymi), lub wykonania wielokrotnej ekspozycji z gradacją czasu otwarcia migawki tak by doświetlić
zarówno plan pierwszy, jak i nie przepalić nieba – zdjęcie po lewej, wykorzystano filtr polaryzacyjny, połówkowy czerwony, wężyk spustowy, oraz statyw TRIOPO C-158 – zachód widziany z

terenu przyległego do lotniska sportowego w Aleksandrowicach w Bielsku-Białej / ...również, a właściwie poprawniej byłoby napisać przede wszystkim, fotografia makro wymaga bardzo
stabilnego podparcia aparatu, w tak małej skali, przesunięcie o milimetry może często zniweczyć całe ujęcie, tu wykonana w domowym studio fotografia rozbijających się o taflę wody

kropel – wykorzystano statyw TRIOPO C-158

Grupa III
monopody
Jako że zasadniczo nie jest to treścią tegoż artykułu, jednak warunkując że kilkukrotnie termin „monopod” się
w nim przewinął, dla porządku wyjaśnimy czym one są – monopody to osobna grupa statywów posiadających
tylko jedną nogę. Zasadniczo nie są to więc samonośne konstrukcje, tak jak typowe tripody, z wyłączaniem
niektórych mutacji  o  czym więcej  za chwilkę.  Statyw taki  składa się  z  teleskopowo rozkładanej  nogi,  o
budowie takiej samej jak pojedyncza noga tripodu. Noga taka zakończona jest najczęściej standardowym
gwintem statywowym pozwalającym zamocować na niej typową głowicę fotograficzną. Wyjątek stanowią tu
tańsze modele o już zintegrowanej z nogą monopodu głowicą, często wykonaną z tworzywa sztucznego. 
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Monopody zasadniczo stanowią odrębna grupę statywów fotograficznych, jednak pojawiają się coraz liczniejsi przedstawiciele tripodów wyposażonych w taką funkcję, gdzie jedna z nóg
jest odłączana pełniąc wówczas funkcję monopodu – statywy takie łączę więc zalety obu ich typów... tu statyw Camrock TXC50m / zdjęcie: www.camrock.pl

Ważną częścią monopodów jest zakończenie dolnego segmentu nogi, znów podobnie jak bywa to w tripodach
zazwyczaj  pojawia  się  tu  metalowy kolec,  wymienny na  gumową końcówkę,  albo  przez  wysunięcie,  albo
wykręcenie i zmianę manualną. Kolec pozwala zakotwiczyć nogę monopodu w miększym gruncie, natomiast
jej gumowe zakończenie przyda się na każdym twardszym. Tu pora wspomnieć o rozwiązaniach hybrydowych,
zdarzają się wersje monopodów wyposażone w dodatkowe podpórki, najprostsza taka konstrukcja to jedna
składana  noga  jak  w  przypadku  widocznego  poniżej  taniego  monopodu  marki  Camrock  M140,  bardziej
złożone hybrydy posiadają nawet trzy dodatkowe podpórki, co z pewnością ułatwia pracę na monopodzie,
pozwalając na jego lepszą stabilizację w pionie. Trzeba tu jednak pamiętać że nawet takie rozwiązanie nie
jest w stanie zapewnić pełnej, a nawet dobrej, stabilności monopodu, w szczególności jeśli korzystamy z
ciężkiego zestawu fotograficznego. 

Podobnie jak w przypadku tripodów, tak i wśród monopodów natrafimy na różną ich jakość i budowę, najtańsze z nich wyposażone są często w plastikowe, zintegrowane głowice, jak
widoczny powyżej model marki Camrock M140, posiadający dodatkową stabilizującą stopkę (zdjęcie po prawej).

Nasuwa  się  tu  więc  pytanie  po  co  w  ogóle  korzystać  z  takiego  statywu,  skoro  nie  zapewnia  on  pełnej
stabilności, co oczywiście mocno zawęża możliwość jego wykorzystania w fotografii przy dłuższych czasach
otwarcia migawki... cóż, gdyż zasadniczo nie jest to ich zadanie. Istnieją sytuacje fotograficzne i miejsca które
wymagają właśnie użycia takich konstrukcji. Dobrym przykładem są tu choćby kościoły i muzea, gdzie bardzo
często obowiązuje zakaz wykorzystywania klasycznych tripodów, ze względu na ilość miejsca jakie zajmują,
oraz  tworzenie  potencjalnie  niebezpiecznej  sytuacji  potknięcia  się  innych  ludzi  o  nogi  statywu.  Wówczas
przyda  się  właśnie  monopod,  lepsza  wszak  taka,  niż  żadna  podpora.  Innymi  sytuacjami  gdzie  przyda  się
monopod  i  jest  często  wykorzystywany  przez  fotoreporterów  są  zawody sportowe,  oraz  inne  wydarzenia
medialne,  gdzie  doprawdy  trudno  wyobrazić  sobie  by  ktoś  biegał  z  rozłożonym  tripodem.  Zamiast  tego
wykorzystuje się właśnie monopod, który często zamocowany jest nie tyle do samego body aparatu, co do
ciężkich teleobiektywów.

To oczywiście  nie  wyczerpuje  wszystkich  możliwych  zastosowań  tego  prostego  urządzenia,  trzeba  jednak
pamiętać również o jego ograniczeniach. W tym artykule monopod pojawia się przede wszystkim jako część
niektórych,  bardziej  zaawansowanych  klasycznych  statywów  z  grupy  drugiej.  Statywy  takie  posiadają
wykręcaną jedną z nóg, pełniącą wówczas funkcję monopodu. Jest to bardzo sprytne połączanie zalet i
funkcji  obu  typów  statywów,  umożliwiające  nam  swobodny  wybór  w  zależności  od  sytuacji  i  potrzeb
pomiędzy klasycznym tripodem, a monopodem.
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Pomimo prostej funkcji monopody mogą posiadać zróżnicowaną budowę, te najprostsze to zwykła noga z gwintem dla głowicy, lub zintegrowaną głowicę, istnieją jednak również modele
wyposażone w trzy krótkie podpórki – stałe, lub dołączane. / od lewej: jedna z wariacji na temat monopodów, który tu składa się z osobnej podstawy, oraz rozsuwanej kolumny centralnej,

stosowanej również w standardowych tripodach / lekki monopod z odkręcaną stabilizującą podstawą z trzema nogami i prostą głowicą kulową, dedykowany do lekkich kompaktów, lub
smartfonów / dobrej jakości markowy monopod wraz z założonym aparatem na głowicy pistoletowej (zdjęcie: www.pl.wikipedia.org) / kolejny przykład lekkiego, wykonanego z

zaawansowanych stopów statywu, z funkcją monopodu, tu chińskiej marki ZOMEI model Q666

Grupa IV
statywy specjalne, oraz akcesoria dodatkowe
Granica pomiędzy drugą, a czwartą z opisywanych grup jest wyjątkowo płynna, owszem znajdą się tu modele
które łatwo wyróżnić,  jednak będzie i  wiele  takich które tylko detalami różnią się od typowego tripodu z
drugiej grupy. Przypominam tu że globalnie są to umowne grupy, gdzie podział dokonano pod kątem budowy i
zastosowań.  Mocno  upraszczając  przyjmijmy  więc  że  do  grupy  czwartej  zaliczamy  statywy  do  zadań
specjalnych,  tudzież stacjonarnej  fotografii  studyjnej  i  terenowej  fotografii  makro,  z  lotu ptaka i  innych
nietypowych zastosowań. 

Przykłady tematów których zarejestrowanie możliwe było w taki sposób z wykorzystaniem statywu, tu TRIOPO C-158, od lewej: kaskady potoku Barbara, Dolina Wapienicy, Beskid Śląski /
kropla wody na piórku gołębia, fotografia wykonana w domowym atelier

Ciężkie statywy studyjne foto i wideo
Wśród dostępnych w tej grupie statywów najważniejsze będą z pewnością ciężkie o specjalnej, wzmacnianej
konstrukcji nóg, statywy do pracy studyjnej, lub rzadziej wymagającej wysokiej stabilizacji i udźwigu pracy w
terenie.  Modele  takie  jak  łatwo  się  domyślić  odznaczają  się  wysoką  wagą  własną  rzędu  od  kilku  do
kilkunastu nawet kilogramów, dodatkowymi rozpórkami wewnętrznymi nóg, czasem zdublowanymi sekcjami
nóg  statywu.  Pojawia  się  tu  również  często  znane  z  tanich  modeli  aluminiowych,  choć  oczywiście
niebotycznie  trwalsze  i  precyzyjniej  wykonane,  korbowe  mechanizmy  unoszące  i  opuszczające  kolumnę
centralną,  ze  względu  na  ich  wagę,  oraz  dedykowaną  wagę  sprzętu.  Bywają  i  modele,  łączące  cechy
statywów fotograficznych i wideo, umożliwiających pracę z jednymi i drugimi, pozbawione w ogóle kolumny
centralnej. Statywy takie typu często posiadają zdolną do dużych udźwigów, precyzyjną głowicę olejową. Jak
łatwo się domyślić cechą wspólną takich modeli jest ich wysoka, czasem ultra wysoką wynosząca kilkanaście
tysięcy  złotych  cena,  z  racji  tego  że  nie  znajdują  się  one  zasadniczo  w  kręgu  naszych  zainteresowań  w
kontekście tego artykułu, na tym zakończę ich omawianie, poniżej znajdziecie kilka przykładów takich właśnie
statywów do zadań ekstremalnych.
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W przypadku bardziej zaawansowanych zadań fotograficznych, w pracy studyjnej, przyrodniczej lecz o bardziej stacjonarnym charakterze, lub pracy z wykorzystaniem ciężkich zestawów
fotograficznych, jak widoczny na zdjęciu po prawej, potrzebny będzie nam cięższy, odznaczający się wysoka stabilnością model statywu, tu po lewej i w środku statyw studyjny foto-wideo o

wadze 6,5kg marki CineGEN model CG-6100 wyposażony w głowicę olejową – zdjęcie: www.cinegen.eu/pl / Przykład pracy z wykorzystaniem ciężkiego teleobiektywu, wymagającego
pewnego i stabilnego podparcia / zdjęcie: Pixabay – www.pixabay.com/pl 

Kolejni przedstawiciele segmentu statywów dedykowanych do pracy w studio, z ciężkimi zestawami fotograficznymi, lub kamerami wideo, od lewej: KINGJOY VT-2500 / Weifeng Group
WF717 / Manfrotto PRO Geared wyposażony w korbowy mechanizm unoszący kolumnę centralną / Benro A573TBS7 z olejową głowicą S7

Miniaturowe statywy stołowe
Zupełnie  inną,  wręcz skrajnie  odmienną od powyższej,  grupą tripodów są tak zwane „mini-statywy”,  oraz
statywy stołowe.  Są  to  niewielkie  modele,  dedykowane  do  ujęć  zbliżeniowych,  tudzież  makro,  fotografii
produktowej, ujęć z żabiej perspektywy (z poziomu niewiele wyższego, lub równego gruntowi). W grupie tej
znajdziemy proste, wręcz ascetyczne modele wykonane z tworzyw sztucznych, z już zintegrowaną, najczęściej
kulową głowicą, pozbawioną szybko-złączki, które pozwalają na zamocowanie aparatu kilka, do kilkunastu
centymetrów  nad  poziomem  gruntu,  niektóre  modele  posiadają  regulację  kąta  wychylenia  nogi,  inne  te
najprostsze  mają  ją  stałą.  W grupie  tej  można  znaleźć  wiele  nietypowych,  kieszonkowych  rozwiązań,  od
prostych płytek z tworzywa z odchylanymi łapkami pełniącymi funkcję podpórek, po typowych przedstawicieli
o  wyglądzie  odwołującym się  do  zminiaturyzowanych,  mocno  uproszonych  przedstawicieli  grupy drugiej.
Statywy takie mogą pełnić rolę przydatnego zapasu awaryjnego, lub statywu dodatkowego.

Osobną grupą statywów są miniaturowe statywy stołowe, mogą one być wykonane z różnego rodzaju materiałów, od  tworzyw sztucznych po stoy lekkich metali, mogą też mieć bardzo
rożną formę i wielkość. Powyżej przedstawiciel tego segmentu, chińskiej marki Neewer, model M225 z głowicą CK30, będący miniaturową kopią typowego tripoda, z wszystkimi jego

zaletami, w tym wymienną głowicą, wysuwanymi i odchylanymi nogami, oraz wysuwaną kolumną centralną, jego zakres pracy to 23 do 49cm.
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Minimalistyczni przedstawiciele niewielkich statywów stołowych, modele takie mają często bardzo niski udźwig, mocno ograniczający ich potencjalne zastosowanie w fotografii, brak w nich
też szybko-złączki, wyposażone są zazwyczaj w proste zintegrowane głowice, lub tylko gwint pozwalający na dokręcenie aparatu...

Po lewej i w środku lekki, kieszonkowy, jednak bardziej funkcjonalny od powyższych przykładów, niewielki statyw stołowy chińskiej marki Neewer / po prawej malutki statyw kieszonkowy
marki Manfrotto PIXI EVO o dość dużym udźwigu 2.5kg pozwalającym na zamontowanie do niego typowej amatorskiej lustrzanki ze standardowym obiektywem, lub dowolnego

bezlusterkowca – zdjęcie: www.manfrotto.com.pl

Niskie i średnie statywy do 130cm
Kolejnymi  statywami łączącymi wszystkie  cechy kultury pracy znanej  z  typowych statywów opisanych w
grupie drugiej, w tym wymienne głowice, sekcyjną budowę nóg, stanowią niskie, przeciętnie od 25 do 130cm
statywy. Dedykowane są one do ujęć zbliżeniowych i makro, sprawdzą się jednak równie dobrze wszędzie tam
gdzie  nie  są  potrzebne  wysokie  tripody,  również  w  fotografii  terenowej.  Upraszczając  są  one  wierną,
zminiaturyzowaną kopią swych większych braci, acz wśród różnić często natrafimy na dodatkową rozpórkę
pomiędzy nogami, która ogranicza ich kąt wychylenia, ale równocześnie wydajniej stabilizuje je podczas pracy.

Niszę pomiędzy statywami stołowymi, a typowymi przedstawicielami tripodów powyżej 130cm wypełniają statywy o wysokości od 25 do 130cm, tu od lewej trzej przedstawiciele tego
segmentu: Neewer Mini Travel  / w środku VELBON EX-Macro wysokość transportowa: 20,3cm - maksymalna: 56,3cm - cena około 90zł, zdjęcie: www.velbon-statywy.pl / po  prawej Statyw

fotograficzny Manfrotto MKBFR1A4D-BH BEFREE ONE – cena około 460 – 500zl, wysokość transportowa: 32cm - maksymalna: 130cm, zdjęcie: www.manfrotto.com.pl

Modele  takie  w  zależności  od  ich  jakości,  ceny  i  zastosowanych  materiałów,  bywają  wyposażane,  jak
wspomniałem, w wymienne głowice,  lub w przypadku tanich wariantów z tworzyw sztucznych w głowice
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trwale zintegrowane, również z tworzywa sztucznego. Z pewnością szukając takiego małego statywu należy
zwrócić uwagę na dwie ich cechy – maksymalny udźwig (tak aby odpowiadał on wadze naszego sprzętu, plus
stosowna rezerwa), oraz właśnie wymienna głowica. 

Elastyczność współczesnych modeli statywów pozwala na pracę z bardzo zróżnicowanymi tematami fotograficznymi, od studio, przez fotografię pejzażową, po fotografię makro, tu dwa
przykładowe ujęcia wykonane z wykorzystaniem statywu TRIOPO C-158 / autor: Sebastian Nikiel

Sprytne ośmiorniczki...
Odrębną kategorią  małych statywów są modele o  giętkich  nogach.  Statywy takie najczęściej  posiadają
wysokość zbliżoną  do  modeli  stołowych,  są  więc wyjątkowo poręczne,  lekkie  i  uniwersalne.  Ich  cechą
wspólna jak łatwo się domyślić są giętkie nogi. Spotkamy się tu z kilkoma typami rozwiązań ich budowy, przy
wszystkie opierają się o wykonany ze sprężystego i elastycznego metalu rdzeń w gumowej powłoce, lub rdzeń
z grubego elastycznego tworzywa, czasem mamy do czynienia z kombinowanymi wariantami obu.  Modele
takie bywają od wyglądu ich ramion nazywane też „ośmiornicami”. 

Innym typem statywów, cieszących się sporą popularnością ze względu na ich małe rozmiary, niską wagę, oraz duży potencjał fotograficzny są elastyczne miniaturowe statywy
umożliwiające ich montaż / ustawienie, na bardzo zróżnicowanych elementach otoczenia, jak drzewa, znaki, słupy i wiele innych. Modele takie ma w swojej ofercie większość producentów,

którzy różnie rozwiązują kwestię ich budowy, acz prawie zawsze rdzeń nóg takich modeli wykonany jest ze sprężystego stopu w gumowej, lub plastykowej osłonie, co umożliwia ich
dowolne kształtowanie. Modele takie mogą kosztować od kilkunastu złotych, jak widoczny po lewej na zdjęciu, po kilkadziesiąt w przypadku rozwiązań firmowanych logiem znanych marek.

/ źródło zdjęć: www.aliexpress.com

W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny wzrost popularności takich statywów, co wynika z ich
cech  fizycznych,  tudzież  wagi,  rozmiaru  i  uniwersalności,  oraz  popularyzacji  kamerek  sportowych.  Ich
giętkie ramiona pozwalają mocować je do bardzo zróżnicowanych elementów, jak barierki,  pnie drzewa,
rama roweru i wiele innych, stwarza to zupełnie nowe możliwości kreatywnej pracy, trzeba jednak pamiętać
że statywy takie nigdy nie zastąpią typowego, stabilnego, umożliwiającego komfortową pracę na długich
ekspozycjach statywu. W zdecydowanej  większości  przypadków statywy takie  posiadają  wyłącznie  gwint
umożliwiający dokręcenie go do aparatu, lub prostą, na stałe zintegrowaną głowicę kulową, rzadziej spotkamy
się tu z bardziej rozbudowanymi głowicami, wyposażonymi w szybko-złączki. 
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Ze względu na filigranową wagę i niewielkie rozmiary, modele takie nie są zazwyczaj wyposażane w typową głowice z szybko-złączką, lecz tylko kwint umożliwiający podpięcie bezpośrednio

do statywu aparatu, lub kamerki, niektóre modele jak widoczny po prawej i w środku wyposaża się w prostą głowicę kulową. / źródło zdjęć: www.aliexpress.com

Rozwiązania niszowe i powiew przyszłości...
Istnieje grupa statywów trudna do jednoznacznego zaszeregowania, uważam jednak że trudna wyłącznie w
chwili obecnej, stąd właśnie zderzenie słów „niszowa i przyszłość”. Są to modele zaliczane przede wszystkim
do grupy drugiej z wszystkimi ich cechami i zaletami, w czym więc tkwi różnica? W zmodyfikowanej budowie
pierścienia regulującego wysuw kolumny centralnej. 

Wszechstronność statywów z grupy drugiej, sprawia że sprawdzą się one równie dobrze w zastosowaniach terenowych jak i domowych, pozwalają one również na wykonanie autoportretu
gdy jesteśmy w terenie sami, tu po lewej i w środku zdjęcia wykonane w domowym studio, po prawej autoportret wśród traw na szczycie Sokołówki w Beskidzie Małym, wszystkie fotografie

wykonano z użyciem statywu TRIOPO C-158 autor: Sebastian Nikiel

Prawdziwą  bolączką  wszystkich  statywów,  zarówno  tych  z  grupy  pierwszej,  jak  i  drugiej,  jest
problematyczna praca nad ujęciami z góry. Owszem zdecydowana większość przedstawicieli grupy drugiej,
posiada  kolumny centralne  umożliwiające  odwrotne  mocowanie  aparatu  trudno  jego  uznać  taką  pracę  za
wygodną,  a  co gorsza w przypadku szerszych ujęć  natychmiast  w kadr  wybijają  się  nam nóżki  statywu...
rozwiązaniem  tego  problemu  są  specjalne  szyny  umożliwiające  poziomy  ruch  odwróconego  aparatu,  lub
dołączana  poziome  kolumny,  czy  regulowane  ramiona.  Nadal  jednak  trudno  mówić  tu  o  wygodzie,  w
szczególności jeśli zamierzamy pracować przemieszczając się w zróżnicowanym terenie. Wszak to dodatkowy
bagaż, często niemały, w dodatku wymaga każdorazowego montażu i demontażu.

I tu właśnie na scenę wkraczają modele ze zmodyfikowanym pierścieniem wysuwania kolumny centralnej.
Modyfikacja  to  umożliwia  jej  wysunięcie  i  zamocowanie  w  osi  poziomej  –  nie  pionowej,  dzięki  czemu
umocowany na końcu kolumny aparat może pracować w idealnie poziomej względem fotografowanej sceny
pozycji. To  naprawdę  wspaniała  i  trudna  do  przeceniania  zaleta!  Otwiera  szereg  nowych  możliwości
fotograficznych, w tym przede wszystkim ułatwia życie w studyjnej fotografii produktowej, aż chciałoby się
powiedzieć dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł...
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Jednym z istotnych ograniczeń typowych statywów, jest bardzo utrudnione fotografowanie obiektów z góry, na kanwie poszukiwań rozwiązania tego problemu powstały statywy
wyposażone w zmodyfikowane pierścienie blokady wysuwu kolumny centralnej, umożliwiający zmianę pozycji pracy kolumny z pionowej na poziomą. Tu przykładowy statyw marki

Manfrotto model MN055XPROB / zdjęcie: www.manfrotto.com.pl

W zależności od producenta spotkamy się z kilkoma typami rozwiązania kwestii modyfikacji pierścienia, u
jednych będzie to bardzo proste i potencjalnie bezawaryjne rozwiązanie polegającego na dodaniu otworu w
pierścieniu  umożliwiającego  przeprowadzenie  kolumny  poziomo,  plus  dodanie  dodatkowego  pokrętła
blokującego kolumnę w zadanej pozycji, drugie bardziej zaawansowane rozwiązanie zbliżone jest pod kątem
funkcjonalności  do  zasady  działania  głowicy  kulowej,  gdzie  ta  ostatnia  porusza  się  w  specjalnie
profilowanym łożu, a blokowana jest za pomocą pokrętła. Te ostatnie rozwiązanie spotykamy w szerokiej
gamie, bardzo zresztą dobrej jakości, chińskich statywów marki BENRO, natomiast to pierwsze w niszowych
modelach dostępnych na chińskich platformach aukcyjnych, w tym takich marek jak WeiFeng, czy ZOMEI.

Na rynku dostępne są różne typy statywów prezentujące różne rozwiązania tego samego problemu, po lewej kolejny model marki Manfrotto wyposażony w pierścień regulacji wysuwu
kolumny centralnej o budowie zbliżonej zasady działania głowicy kulowej, z dodatkowym otworem prowadzącym kolumnę w pozycji poziomej. Innym pomysłem rozwiązania tego samego
problemu są dostępne oddzielnie nakładki montowane bezpośrednio do korpusu statywu, wyposażone w mechanizm wysuwu kolumny, tu w widocznym po prawej przykładzie produktu

marki FOBA zamontowanej na statywie tej samej firmy ALFAE, ciekawostką pewną jest że producent udostępnia dwa modele tego rozwiązania, o kolumnie wysuwającej się na 30cm, lub za
dopłatą na 75cm. / zdjęcie: www.manfrotto.com.pl / www.foba.com 

Jednak również inne znane marki, jak choćby Manfrotto, dostrzegają ogromny potencjał tego rozwiązania co
skutkuje pojawianiem się podobnych modeli w ich ofertach. Biorąc pod uwagę zalety tego typu rozwiązania
jestem pewny że z czasem to co dziś ma charakter niszowy zagości na stałe wśród statywów z drugiej grupy.
Trzeba też jednak dodać że rozwiązanie to zostało okupione zostało problematyczną stabilnością, jest to
jednak nieunikniony skutek kompromisu pomiędzy wagą i mobilnością sprzętu. 
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Kolejne typy statywów prezentujących rozwiązanie tego samego problemu, tudzież możliwości zmiany pracy kolumny centralnej z pionowej na poziomą, po lewej statyw chińskiej marki
BENRO Versatile A2970F, notabene właśnie ta marka bardzo prężnie rozwija tego typu konstrukcje, posiadając w swojej ofercie kilka rodzai tego statywów, o różnych typach i stopniach

zaawansowania budowy pierścienia, po prawej statyw innej chińskiej marki – QZSD, model Q999H, w tym modelu zastosowano najprostsze, oparte na zwykłym zacisku rozwiązanie blokady,
jednak sprawdzające się równie skutecznie co rozwiązania znanych marek. / zdjęcia: www.benro-statywy.pl / www.aliexpress.com

Wysuwając maksymalnie kolumnę zamocowaną poziomo z zamontowaną lustrzanką z podstawowym nawet
obiektywem, szybko przekonamy się że całość ma tendencję do wywracania na cięższy koniec, czyli tu niestety
na  nasz  drogocenny  sprzęt...  stąd  w  zależności  od  wagi  zalecane  jest  takie  wysunięcie  kolumny  by
zrównoważyć ciężar sprzętu fotograficznego, problem jednak w tym że bywa to dość kłopotliwe, zbyt małe
wysunięcie potrafi zniwelować zalety tego rozwiązania, gdyż ponownie w kadrze pojawiają się nogi statywu... i
tu jednak jest prosta metoda na przeciwdziałanie temu zjawisku, należy skorzystać z obecnego w większości
centralnych kolumn haczyka do mocowania obciążenia. Wieszając na nim przeciwwagę, nasz plecak, torbę, czy
butelkę z wodą, rozkładamy ciężar na oba końce kolumny umożliwiając jej znacznie dalsze wysunięcie, należy
tu pamiętać o tym że im bardziej skrajne wysunięcie tym większa musi być przeciwwaga.

Po lewej klip promujący system pionowego mocowanie kolumny centralnej Versatile marki Benro, po prawej krótki klip ilustrujący pracę z takim statywem, oraz problem o którym zawsze
trzeba należy korzystając z nich pamiętać – o równomiernym rozłożeniu masy, tudzież zastosowania takiego wysunięcia kolumny, by nie doszło do przeważenia statywu w przód, lub o

zastosowaniu dodatkowego obciążenia.

Pomimo  jednak  tej  przywary,  będącej  nieuniknionym skutkiem opisanego  wyżej  kompromisu  uważam że
rozwiązanie  to  będzie  się  upowszechniać,  jest  to  bowiem  zupełnie  nowa  jakość  pracy,  umożliwiająca
wykonywanie  wcześniej  nieosiągalnych  na  zwykłym  statywie  ujęć,  należy  jednak  pamiętać  o  jego
ograniczeniach, tak by nie doprowadzić do przypadkowego uszkodzenia sprzętu fotograficznego.
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zdjęcia od lewej: poziomo ułożona kolumna centralna ułatwia pracę podczas rejestracji wielu tematów, w tym szczególnie fotografii makro, czy produktowej, na zdjęciu wykonana z ujęcia
poziomego względem fotografowanego obiektu prosta kompozycja makro / Przykład kreatywnego wykorzystania możliwości pracy ze statywem ustawionym w najniższej pozycji roboczej /

oba zdjęcia: Sebastian Nikiel 

Krótko o dodatkowych akcesoriach...
Jak  w  przypadku  każdego  innego  rodzaju  urządzeń,  również  do  statywów  dostępne  jest  wiele  różnych
akcesoriów, w tym od podstawowych serwisowych,  po grupę gadżetów zmieniających ich funkcjonalność.
Najbardziej oczywistą grupą akcesoriów są same głowice, jako jednak że te wymagałby napisania odrębnego
tekstu, który być może się pojawi również na łamach witryny, poprzestańmy na stwierdzeniu ich istnienia.

Najbardziej oczywistym uzupełnieniem statywów są oczywiście głowice fotograficzne, lub wideo, tu przedstawiciele trzech najbardziej popularnych głowic z jakimi się spotkamy,
odpowiednio od lewej: dwa wykorzystywanych przeze mnie głowic kulowych po lewej WeiFeng Group WF-591BH, oraz po prawej Manbily KB-0 o udźwigu aż 15kg / w środku głowica

pistoletowa, cechującą się możliwością błyskawicznej zmiany pozycji / po prawej głowica foto/wideo sprawdzająca się dobrze również podczas rejestracji rozległych panoram

Kolejnym przedstawicielem takich  akcesoriów,  z  pewnością  zajmujących wśród nich  poślednie  miejsce  są
wymienne kolumny centralne. Mają one o tyle duże znaczenie że typowa kolumna, dołączana do kupowanego
statywu, ma dość dużą wysokość, co ogranicza skutecznie minimalną wysokość pracy, gdyż pomimo że nogi
statywów  z  grupy  drugiej  można  rozłożyć  praktycznie  poziomo  przeszkadzać  nam  będzie  właśnie  sama
kolumna,  wówczas  przyda  się  nam wymienna,  krótsza  kolumna,  umożliwiająca  pracę  na  statywie  z  dużo
mniejszej wysokości minimalnej.

Drugi typ kolumn jest czymś dokładnie odwrotnym, zwiększa zakres maksymalnej wysokości pracy statywu,
przy czym jak łatwo się domyślić klasyczne wydłużenie kolumny centralnej byłoby bardzo niepraktyczne z
powyżej  wspomnianych  względów,  dlatego  pojawiły  się  kolumny  o  budowie  teleskopowej,  zbliżonej  do
samych nóg statywu. Kolumny takie o wysokości około 20cm wysuwają się nawet do 30 – 35cm. Pojawiają
się też warianty krótkich kolumn wkręcanych jedna w drugą, choć rozwiązanie takie bywa problematyczne
pod kątem stabilności.

Innym typem kolumn modyfikujących funkcjonalność statywu są kolumny poziome, pozwalające mocować je
do klasycznych statywów, pozbawionych funkcji zmiany położenia kolumny (opisano powyżej). Modele takie,
dość rzadkie trzeba tu uczciwie dodać, mocowane są do gwintu statywowego standardowej, pionowej kolumny
centralnej. Ostaniom wariacją na temat kolumn, a raczej jej rozwinięciem, są również mocowane do gwintu
kolumny  centralnej,  lub  bezpośrednio  do  szybko-złączki  głowicy,  ramiona  zbudowane  z  dwóch  ruchomo
połączonych kolumn, pozwalających na płynną regulację kąta pochylenia ramienia.
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Drugą grupą popularnych akcesoriów do statywów zmieniających ich funkcjonalność są kolumny centralne o różnych długościach, umożliwiające zwiększenie maksymalnej wysokości
statywu, lub odwrotnie zmniejszenie minimalnej pozycji roboczej, tu po lewej przykładowa krótka kolumna do statywów marki TRIOPO. Ciekawym rozwiązaniem, są wysuwane kolumny

centralne co pozwala na dynamiczną ich zmianę wysokości, kolumnę taką można również wkręcić jako przedłużkę do oryginalnej kolumny statywu. / zdjęcia: www.aliexpress.com

Inną  grupę  akcesoriów  do  statywów  tworzą  wymienne  kolce,  lub  gumowe  nakładki  na  stópki  nóżek,
wszelkiego rodzaju torby i futerały. Czasem trafimy również na dodatkową torbę na akcesoria, lub obciążenie,
mocowaną pomiędzy nogami statywu. Warto tu jeszcze na zakończenie tej części wspomnieć o bardzo prostym
a przydatnym gadżecie, umożliwiającym łatwy transport i szybki dostęp do statywu. Jest to niewielki futerał –
kolba,  który można przytroczyć do paska,  lub pasa biodrowego plecaka,  umożliwiająca proste wsuwanie i
wysuwanie jeden z nóg statywu, tym samym rozwiązując w elegancki i niezawodny sposób irytujący problem
permanentnego  chowania  i  wyciągania  statywu  z  plecaka  podczas  fotografowania  w  terenie,  szczególnie
górskim. Powyższa lista akcesoriów dostępnych do statywów nie wyczerpuję oczywiście ich wszystkich, nie
sposób tu jednak bez pisania niekończącej się erraty je wymienić, tym bardziej że wciąż powstają nowe.

zdjęcia od lewej: Wśród wielu dostępnych typów akcesoriów do statywów warto wymienić z pewnością również wymienne kolce / stopki, prosty, jednak niezwykle funkcjonalny gadżet –
krótki futerał na statyw, który można przytroczyć do paska, czy pasa plecaka, oraz mniej znany gadżet w postaci montowanej na nogach statywu półki na akcesoria pełniącej równocześnie

funkcję dodatkowego obciążenia / zdjęcia: www.aliexpress.com

Statyw statywowi nie równy – czuli na co zwracać uwagę podczas zakupu...
Omówiliśmy tym samym najważniejsze typy statywów, ich cechy, budowę, wady i  zalety,  pora przejść do
części najważniejszej z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, w której omówimy konkretne cechy na jakie
warto zwrócić uwagę podczas zakupu statywu, w oparciu o poznaną powyżej wiedzę.

Cechy które powinien posiadać dobry, stabilny statyw dedykowany do zróżnicowanego typu 
aktywności, w tym terenowej, górskiej, przyrodniczej, zbliżeniowej i okazjonalnie studyjną:

a) brak luzów własnych, w tym bocznych i wzdłużnych, również na wysuwanej kolumnie centralnej
b) gwint statywowy umożliwiający wymianę głowicy
c) wysoka nośność własna statywu
d) niska waga własna
e) trzy lub cztery-sekcyjne nogi minimalizujące wysokość statywu w pozycji transportowej
f) możliwość regulacji siły odchylenia każdej z nóg
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g) w przypadku statywów z grupy drugiej (patrz wyżej) możliwość niezależnego regulowania kąta 
pochylenia i wysokości każdej z nóg

h) w przypadku modeli dedykowanych do użytkowania aktywnego w ternie możliwość odwrócenie nóg o 
180° co minimalizuje wysokość statywu w pozycji transportowej

i) wysuwana i wymienna kolumna centralna
j) haczyk wieńczący kolumnę centralną, umożliwiający podwieszenie dodatkowego – stabilizującego 

statyw obciążenia
k) możliwość odwrotnego mocowanie aparatu (na odwróconej kolumnie centralnej)
l) jak najmniejsza minimalna pozycja robocza
m) wysokość umożliwiająca komfortową pracę w wyprostowanej, lub lekko pochylonej pozycji
n) stopki statywu wyposażone w gumowe nakładki i wysuwane, lub wymienne kolce stabilizujące go na 

zróżnicowanym gruncie
o) okładzina na górnej sekcji nóżek zwiększająca komfort w trakcie transportu

zdjęcia po lewej: bardzo ważnymi cechami na które należy zwracać uwagę podczas wyboru statywu jest jakość i spasowanie poszczególnych sekcji i elementów statywu, warto od razu
zweryfikować czy po zamknięciu zacisków lub pierścieni blokujących poszczególne sekcje nóg statywu nie pojawia się żaden luz, tudzież czy nie wyczujemy ruchu poszczególnych sekcji

nogi, jeśli tak oznacza to niskiej jakości spasowanie, co z pewnością przełoży się na negatywną tendencję do wpadania w wibracje statywu / zdjęcie w środku i po prawej: dobrze gdy
kolumna centralna statywu posiada haczyk umożliwiający podwieszenie do niego dodatkowego obciążenia stabilizującego statyw.

Uwagi:
at. punkt: a 
Z pewnością zastanowiliście się jak można szybko zweryfikować obecność takich luzów, otóż nie jest to
wcale tak trudne jak mogłoby się  zdawać.  Wystarczy rozłożyć  statyw w sklepie  przed zakupem do jego
maksymalnej  wysokości  roboczej.  Następnie  chwytając  za  wysuniętą  i  zablokowaną  kolumnę  centralną
sprawdzamy czy nie ma ona tendencji do łapania drgań wzdłużnych, ani czy nie ma żadnych luzów pomiędzy
blokadą – najczęściej pierścieniem zaciskowym, oraz kolumną. 

W kolejnym kroku,  naciskając  statyw jedną dłonią  od  góry  i  trzymając  poniżej  pierścienia  mocującego
kolumnę – za wieniec korpusu statywu próbujemy okręcić go wokół osi w lewo i prawo, ten test zazwyczaj
obnaża w całej rozciągłości słabości tanich statywów aluminiowych, cechujących się zazwyczaj wysokimi
luzami kolumny, oraz wrażliwością na skręty boczne. 

Ostatni test polega na oględzinach systemu blokad segmentów nóg, powinny one być na tyle precyzyjne by
nie  występowały  luzy  pomiędzy  poszczególnymi  sekcjami  po  ich  zaciśnięciu.  Statyw  wykazujący
którekolwiek z powyższych tendencji, lub luzów, z całą pewnością będzie bardzo wrażliwy na nawet lekkie
podmuchy wiatru, co gorsza będzie miał tendencję do długotrwałego stabilizowania drgań własnych po nawet
lekkim dotknięciu, na przykład przy zwalnianiu migawki.
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zdjęcia od lewej: Przed zakupem statywu, szczególnie modeli z dolnej półki, warto zweryfikować ich stabilność, wykonując kilka opisanych powyżej prostych testów... / Wykonując
oględziny statywu warto z pewnością również sprawdzić jakość pierścieni, lub zacisków blokujących poszczególne sekcje nóg, czy nie występują na nich luzy po zaciśnięciu, oraz ogólną

jakość tworzywa, czy stopu z którego je wykonano, tu po prawej blokady sekcji nóg używanego przeze mnie od kilku lat statywu TRIOPO C-158

at. punkt: b.
Mogłoby się wydawać że nie ma tu czego weryfikować, wszak gwint to gwint i tyle... niestety nie jest to takie
proste, niektórzy producenci stosują własne standardy gwintów dopasowanych do wyłącznie ich głowic. Warto
o tym pamiętać gdyż kupując taki właśnie statyw będziemy skazani na zakup głowic tego samego producenta
(lub ich zamienników), zazwyczaj bardzo drogich, lub poszukiwanie i stosowanie dodatkowych przejściówek
umożliwiających podpięcie do niego typowej głowicy wyposażonej w gwint 3/8 cala.

Niektórzy producenci stosują własne rozmiary gwintów wieńczących kolumnę centralną umożliwiających założenie głowic, z tego właśnie powodu czasem do głowic dodawane są w
komplecie przejściówki, jak tu po na zdjęciu po prawej, dołączona do widocznej na drugim i trzeci zdjęciu od lewej głowicy Manbily KB-0

at. punkt: c.
Zdolność  statywu  do  dużego  udźwigu  jest  kluczowym  parametrem dla  komfortowej  i  bezpiecznej  pracy.
Typowy zestaw fotograficzny składający się z body lustrzanki o matrycy w formacie APS-C, z akumulatorem i
kartą  pamięci,  oraz  średniego  zoomu,  powiedzmy popularnego  NIKONA 18-105mm,  waha  się  pomiędzy
półtorej, a dwoma kilogramami. Przy cięższych zoomach, teleobiektywach, oraz body, waga może wzrosnąć
nawet powyżej 3 – 3,5 kg. Szukając statywu zawsze warto wybierać taki który będzie oferował odpowiednio
duży  zapas  udźwigu,  nigdy  nie  wolno  kupować  statywu  na  styk!  To  bardzo  częsty  błąd  początkujących
fotografów, pracujących na lżejszych aparatach kompaktowych. 

Zdarza  się  że  użytkownicy  tacy  kupują  statyw  o  nośności  niewiele  wyższej  od  wagi  obecnie
wykorzystywanego  sprzętu,  zapominając  o  kilku  ważnych  czynnikach,  po  pierwsze  waga  sprzętu  ma  tu
wartość względną, rozkład obciążeń w trakcie pracy na statywie nie jest stały, będzie on ulegał dynamicznej
zmianie w zależności od długości obiektywu, oraz samego ustawienia nóg statywu.  Im dłuższy zoom, tudzież
jego tubus, tym większe będzie fizyczne obciążenie dla danej sekcji statywu, jego długi tubus będzie też stawiał
opór  wiatrowi  ponownie  zmieniając  nacisk  na  statyw,  właśnie  dlatego  zawsze  należy  kupować  statyw  i
głowicę z minimum 100% zapasem udźwigu. Poza tym statyw z założenia (o ile nie jest to tani aluminiowy
wariant) ma nam służyć przez dobre kilka lat, trudno więc zarzekać się, o ile fotografia jest naszą pasją, że nie
zmienimy w tym czasie sprzętu na bardziej zaawansowany i cięższy.
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Wybierając statyw, zawsze warto robić to perspektywicznie, tak by służył nam przez co najmniej kilka lat w każdych warunkach, statyw musi być dobrany tak, podobnie jak i głowica do
niego aby udźwignął ciężar co najmniej 100% więcej niż maksymalna waga użytkowanego przez nas sprzętu, ponieważ obciążenia nigdy nie rozkładają się liniowo, trudno też przewidzieć
czy za rok, dwa, nie zmienimy konfiguracji, czy całego sprzętu, poza tym duży zapas udźwigu przekłada się na większą stabilność statywu. Użytkowany przeze mnie statyw TRIOPO C-158

ma maksymalną nośność 4,5 kg <<recenzja>>, a użytkowana z nim głowica WeiFeng Group WF-591BH 4 kg <<recenzja>>, zestaw współpracuje z body aparatu FUJIFILM X-M1 o wadze 330g
<<recenzja>>, wymiennie z obiektywem FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 o wadze 195g <<recenzja>>, oraz FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS o wadze 395g <<recenzja>> co w najcięższej

konfiguracji body+FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS daje wagę 725g, oznacza to że statyw oferuje zapas udźwigu przeszło 300%, co gwarantuje nie tylko stabilność, ale możliwość
współpracy z innym zestawem fotograficznym. Po lewej statyw TRIOPO C-158 w akcji, tudzież w lodowatych wiosennych wodach potoku Białka, Dolina Bystra, Beskid Śląski – po prawej

efekt tej pracy / zdjęcia: Sebastian Nikiel

at. punkt: d.
Niska waga własna – to po samym udźwigu kolejny krytyczny parametr statywu na który należy zwracać
uwagę podczas zakupu.  Tak tak,  już widzę szerokie grono malkontentów sprzeciwiających się  niskiej  ich
wadze, należy jednak być świadomym wyboru jakiego się dokonuje, waga ma olbrzymie znaczenie jeśli statyw
ma pozostać uniwersalnym narzędziem służącym zarówno w terenie, jak i w studio. Zgadza się niska waga
negatywnie wpływa na stabilność, jednak doprawdy trudno mówić o komforcie pracy w terenie, szczególnie
górskim, będąc zmuszonym do taszczenie za sobą ciężkiego, nieporęcznego statywu.

Dlatego decydując się na uniwersalność zastosowania, godzimy się na pewien kompromis, niską wagę statywu,
kosztem  nieco  gorszej  stabilności.  Celowo  dodałem  słowo  „nieco”  gdyż  w  dobie  ultra  nowoczesnych
materiałów, w tym zaawansowanych stopów, włókna węgłowego i innych, utrata stabilności kosztem wagi jest
coraz mniejsza, poza tym każdy taki statyw posiada zazwyczaj możliwość jego dociążenia, wykorzystując w
tym celu haczyk na kolumnie centralnej (więcej w punkcie – j). 

zdjęcia od lewej: jak każdy górołaz łączący miłość do gór, z pasją fotograficzną, muszę posiadać taką konfigurację sprzętową, która nie będzie krępowała moich ruchów, oraz spowalniała na
trasie, dlatego statyw przewidziany również do takich aktywnych zastosowań musi być lekki, a przy tym stabilny, oraz o małych rozmiarach po złożeniu, tak by możliwe było przytroczenie
do pasa biodrowego plecaka co eliminuje konieczność notorycznego stawania, zdejmowania plecaka, jego chowania, lub wyciągania, w zadania te doskonale wpisuje się właśnie statyw
TRIOPO C-158 noszony przeze mnie z boku przy pasie, podobnie jak cały pozostały bezpośrednio wykorzystywany sprzęt, tu na zdjęciu widoczne są przytroczone, lub przewieszone na

pasach: pierścienie pośrednie MEIKE MK-C-AF3B <<recenzja>>, torba z filtrami kołowymi i prostokątnymi systemu Cokin, wężyk spustowy, niewielką torbę typu colt ISY IPB 4000
<<recenzja>>, oraz obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS <<recenzja>> / Statyw TRIOPO C-158 podobnie jak wszystkie dobrej jakości opisane modele z grupy II, odznaczają się dużą

elastycznością pracy, doskonale sprawdzając się w zróżnicowanych typach fotografii, tu podczas nocnych ujęć miejskich / zdjęcia: Sebastian Nikiel

at. punkt: e.
Zasada tu pozostaje prosta im bardziej ma być mobilny i łatwy w transporcie statyw tym mniejsza musi mieć
wagę i rozmiary w pozycji transportowej (złożonej). Jednym ze sposobów na uzyskanie tego rezultatu są trzy, a
nawet cztery-sekcyjne nogi. Warto jednak zwracać szczególną uwagę na jakość blokad poszczególnych sekcji
tak jak opisano to powyżej, blokady takie muszą zapewniać pełną sztywność i stabilność nóg.
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Nocne ujęcia miejskich zakamarków i ulic wypełnionych światłem to jedna z tych sytuacji gdzie stabilny statyw jest absolutnie niezbędny – tu nocne zdjęcia Bielska-Białej, po lewej Zamek
Sułkowskich, z świąteczną choinką na Placu Chrobrego, w tle fontanna pod Teatrem Polskim, widziane z wzgórza / po prawej zabytkowa uliczka Kościelna prowadząca z placu pod Katedrą

Św. Mikołaja w stronę zabytkowego ryneczku / zdjęcia: Sebastian Nikiel

at. punkt: f
Funkcja niezwykle istotna, gdyż naturalnym skutkiem nieustannego odchylania i zamykania nóg statywów
jest stopniowe poluzowanie się śrub mocujących je do korpusu, co z czasem prowadzi do ich samoczynnego
zamykania,  a  to bardzo negatywnie wpływa na stabilność, ale  też utrudnia transport.  Właśnie wówczas
uwidacznia się kolejna zaleta modułowej budowy statywów należących do grupy drugiej, częściowo czwartej,
gdzie za pomocą zwykłych kluczy imbusowych (zazwyczaj) można dociągnąć śruby. Poza tym umożliwia to
nam regulację siły ich wychylenia dopasowując ją do własnych potrzeb. 

Niezwykle ważną i funkcjonalną cechą statywów z grupy drugiej jest możliwość niezależnej regulacji wychylenia każdej z nóg, jej długości, oraz regulacji siły opadania, odbywającej się
zazwyczaj poprzez dokręcenie / poluzowanie śrub mocujących nogi do czepca statywu. Tu przykład mechanizmu regulacji siły docisku w statywie TRIOPO C-158, oraz po prawej blokady

kąta wychylenia nogi.

at. punkt: g
Jak zostało to już opisane wcześniej (grupa II statywów) jest to olbrzymia zaleta tego typu statywów. Pozwala
ona na dowolną regulację wysokości i  kąta pochylenia każdej  z nóg oddzielenie,  co umożliwia ustawienie
statywu w każdym ternie, w tym górskich stromych i nierównych stokach. 

Fotografując przez lata w górach często zmuszony jestem do ustawiania statywu na bardzo pochyłym i
nierównym terenie, gdyby nie możliwość dopasowania kąta wychylenia każdej z nóg osobno nie byłoby to
absolutnie możliwe, a wiele udanych ujęć nie mogłoby zostać zarejestrowanych. 

at. punkt: h.
Podobnie  pożądaną  cechą  jest  możliwość  odwrócenia  nóg  statywu o  180°,  co  dodatkowo zmniejszy jego
rozmiar wysokość transportową o kilka centymetrów. Tu ważna uwaga, to czy będziemy w stanie skorzystać z
tej  funkcji,  nie  zależy  wyłącznie  od  budowy samych  nóg  modelu,  ale  również  od  typu  wykorzystywanej
głowicy, nie będzie to problemem w przypadku kompaktowych, małych głowic kulowych, ale  może się już
okazać niewykonalne przy założonej głowicy wideo, czy pistoletowej.
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at. punkt: m.
Tu podobnie jak w przypadku wagi statywu znów spotkacie się z mocno podzielonymi zdaniami...  faktem
bowiem jest że im wyższy statyw tym bardziej jest on narażony na wiatr, tym samym na drganie, trudno znów
jednak mówić o komfortowej pracy w terenie na statywie o wysokości 130cm, samemu mając 180cm. Poza
tym istnieje całe olbrzymie spektrum sytuacji wymagających statywu o dużej wysokości, rejestrujących ujęcia z
punkt widzenia oczu wyprostowanego człowieka (i wyżej). 

Podobnie więc jak w przypadku wagi mamy tu do czynienia z pewnym kompromisem, wyższy statyw kosztem
gorszej  stabilności  w  warunkach  pełnego  jego  rozłożenia.  Trzeba  jednak  pamiętać  że  nie  ma  żadnego
przymusu pracować na pełnej jego wysokości, a statywy których rzecz dotyczy posiadają możliwość płynnej
regulacji  wysokości  od  minimalnej  do  maksymalnej,  w  związku  z  czym zawsze  można  zmniejszyć  jego
wysokość w przypadku silniejszych podmuchów wiatru. 

Inaczej mówić zdecydowanie lepiej jest mieć opcję pracy zbliżonej do naszego wzrostu, niż jej nie mieć i być
skazanym  na  notoryczne  pochylanie,  oraz  problematyczne  fotografowanie  scen  wymagających  wysokiego
punkt  podparcia  aparatu,  jak  choćby  w  studio  czy  w  przypadku  niektórych  scen  miejskich.  Sam  od  lat
fotografuję na statywie TRIOPO C-158 który wraz z wysuniętą kolumną i głowicą kulową oferuje maksymalną
wysokość pracy rzędu 165cm.

Po lewej statyw TRIOPO C-158 w prawie maksymalnej pozycji roboczej podczas fotografowania Tatr Wysokich, po prawej autor na Nosalu

Inne, mniej istotne cechy podnoszące komfort i do zadań specjalnych: 

a) funkcja monopodu
b) możliwość mocowanie kolumny centralnej w pozycji poziomej
c) dostępność akcesoriów i serwisu

Inne mniej fundamentalne, acz coraz powszechniejsze cechy zaawansowanych statywów na które można zwrócić uwagę, to połączenie funkcji statywu z monopodem, uzyskiwana przez
dodanie możliwości wykręcenie jednej z nóg, zakończonej standardowym gwintem pozwalającym na zamontowanie głowicy – na zdjęciu statyw Camrock TXC50m / zdjęcie: www.camrock.pl

/ zdjęcie po prawej – natomiast funkcją na której obecność z całą pewnością warto zwracać uwagę jest możliwość fotografowania na odwróconej kolumnie centralnej – na zdjęciu statyw
TRIOPO C-158 / zdjęcie: www.triopo.pl

Cechy pożądane w statywach dedykowanych do pracy studyjnej, przyrodniczej o charakterze 
bardziej stacjonarnym:
W przypadku  gdy  nasza  fotograficzna  działalność  opiera  się  na  bardziej  stacjonarnych  ujęciach,  czy  to
przyrodniczych w terenie, czy w studnio, gdzie z założenie będziemy mniej się przemieszczać, a waga naszego
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sprzętu może być duża, gdzie priorytetem jest bardzo wysoka stabilność statywu, odwrotnie niż w przypadku
statywów uniwersalnych,  mniejszą  uwagę  zwracamy na  samą wagę sprzętu,  polaryzując  ją  na  sztywności
modelu, wśród cech na jakie powinniśmy zwrócić uwagę znajdziemy więc:

a) waga i konstrukcja zapewniająca wysoką stabilność statywu
b) materiały zapewniające jak najwyższą sztywność konstrukcji
c) gwint statywowy umożliwiający wymianę głowicy
d) wysoka nośność własna statywu
e) wysuwana i wymienna kolumna centralna (lub jej brak jeśli statyw ma współpracować z ciężkimi 

kamerami)
f) możliwość odwrotnego mocowanie aparatu (na odwróconej kolumnie centralnej – o ile taką posiada)
g) wysokość umożliwiająca komfortową pracę w wyprostowanej, lub lekko pochylonej pozycji
h) stopki statywu wyposażone w gumowe nakładki i wysuwane, lub wymienne kolce stabilizujące go na 

zróżnicowanym gruncie
i) dwu lub maksymalnie trzy sekcyjne nogi co poprawnie wpływa na ich sztywność i stabilność

Statywy dedykowane do bardziej stacjonarnych zadań, przewidziane do współpracy z ciężkimi zestawami fotograficznymi, oraz kamerami wideo, muszą być bezkompromisowe, tudzież
cechować się bardzo dużą sztywnością, oraz wysokim udźwigiem. Modele takie często pozbawione są kolumny centralnej, lub jest ona bardzo krótka, często posiadają też regulowane

poziome rozpórki pomiędzy nogami. Powyżej przykładowe statywy tego typu po lewej i w środku statyw chińskiej marki Miliboo model MTT609A – zdjęcie: www.aliexpress.com o udźwigu
maksymalnym 15kg, maksymalnej wysokości roboczej 170cm i wadze własnej 6,8kg / Po prawej statyw renomowanej marki Manfrotto model 502AM z głowicą 500AH o udźwigu

maksymalnym 5kg, wadze własnej 3,1kg i maksymalnej wysokości roboczej 154cm – zdjęcie: www.manfrotto.com.pl

Tanie kontra drogie, czy warto płacić za markę?
Na rynku tak jak w przypadku wszystkich innych produktów, również w przypadku statywów, znajdziemy całą
gamę różnej  jakości produktów. Jak było to już wspominane,  natrafimy na modele tylko udające wysokiej
jakości sprzęt, jak i na drugim końcu tej skali bardzo drogie, firmowane logami znanych marek, statywy. Nie
ma oczywiście większego sensu kwestionować jakości tych ostatnich, gdyż w zdecydowanej większości jest
ona  bardzo  wysoka,  nie  oznacza  to  jednak  bynajmniej  że  wszystkie  tanie  statywy,  a  o  konstrukcji
kwalifikującej je do opisanej grupy drugiej, są złe – bynajmniej! Pomimo że oczywiście same duże marki
robią co mogą by zniechęcić do takich produktów, a wtórują im marketingowcy. 

Jak zawsze wskazane jest zachowanie więc czujności i szukanie mądrych kompromisów, pomiędzy brandem,
a jakości produktów niszowych marek. No dobrze, na pewno zapytacie teraz jak to zweryfikować? Przede
wszystkim w oparciu o powyższą wiedzę, właśnie dlatego ta część poradnika znalazła się dopiero na końcu
artykuł, abyście wcześniej mieli okazję zapoznać się z zasadami umożliwiającymi odróżnienie niskiej jakości
statywów, od dobrej. 

Sam przyznaję  jestem zdeklarowanym zwolennikiem poszukiwania  jak  najkorzystniejszych  kompromisów
cenowych, nie widzę większego sensu inwestowania bajońskich kwot w statyw oklejony logiem jakieś tam
znanej marki, by nie pozostawać tu gołosłownym dodam że od wielu lat  pracuję na statywach chińskiej
marki  TRIOPO,  model  C-158,  który  bezawaryjnie służy  mi  od lipca 2013 roku.  W tym czasie  statyw ten
przewędrował  ze  mną  podczas  kilkudziesięciu  wypadów  Beskidy  Mały,  Śląski,  Żywiecki,  a  nawet  Tatry
Zachodnie i Wysokie,  w każdych warunkach pogodowych, w upalne letnie dni,  jak i  w siarczyste zimowe
mrozy. Służył w deszczu, błocie, piachu, jak i na miejskich brukach, czy podmokłych polnych łąkach. Równie
dobrze sprawdza się podczas pracy w domowy studio i raczej nic nie wskazuje na to by szybko miało się to
zmienić.
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Decydując się na zakup statywu, w szczególności do zróżnicowanego typu zadań, nie musimy od razu rujnować portfela, na rynku istnieją spora liczba producentów oferujących cenę ze
średniej półki za statyw z półki sprzętowej aspirującej do wyższej – tudzież posiadających wszystkie, a czasem nawet dodatkowe, cechy właściwe statywom znanych marek. Sam od kilku
lat posiadam i używam statywu chińskiego producenta TRIOPO model C-158 który dobitnie udowodnił swoją wszechstronność, trwałość i rewelacyjny stosunek ceny do jakości. Statyw
sprawdza się równie dobrze w zastosowaniach plenerowych, jak i studyjnych, oferując zakres pracy od 32cm (ze standardową – długą kolumną, z krótką 22cm), do 165cm z wysuniętą

kolumną centralną, przy moim wzroście 179cm oznacza to komfortowe warunki do pracy, po lewej statyw TRIOPO C-158 podczas fotografowania zachodu słońca, po prawej podczas pracy
w domowym studio.

Statyw TRIOPO C-158 sprawdził się w każdych warunkach, od miejskich bruków, domowego studia, po górskie szlaki, w zimowe mrozy, letnie upały, przez wodę, śnieg po piach, a wszystko
to za niecałe 220zł (160zł statyw + głowica 60zł) – jak więc widzimy nie muszą to być astronomiczne wydatki by zagwarantować nam komfortowe możliwości kreatywnego fotografowania, po

lewej statyw podczas zimowego wypadu na stokach Sokołówki, Beskid Mały, po prawej autor obok statywu i aparatu na nim FUJIFILM X-M1 na Hali Skrzyczeńskiej, Beskid Śląski

Model  ten,  tak  jak  i  inne  tej  marki  na  przestrzeni  minionych  lat  poleciłem  tez  wielu  innym  osobom
poszukującym taniego, wytrzymałego statywu, z tego co wiem są z niego bardzo zadowoleni.  Inną marką z
półki  średniej,  a  jakością  nawiązującą  do  klasy  wyższej  jest  z  pewnością  również  Chińskie  Benro,  czy
statywy firmy Genesis. Nieco niższą, jednak nadal prezentującą zadowalający poziom są modele sprzedawane
przez polską markę Camrock. 

Przykładowe statyw ze średniej półki cenowej, od lewej: prosty, o nieco gorszych parametrach technicznych, statyw marki Camrock model TS53 dostępny za około 160-180zł wraz z
głowicą / statyw Fotopro model C40i z głowicą kulową FPH-53P i funkcją monopodu dostępny za około 350zł / oraz już wyższy model tej samej marki Fotopro model MGA-684N z głowicą

kulową FPH-62Q wykonany z włókna węglowego, dostępny za około 550 – 600zł / zdjęcia: www.camrock.pl / www.fotopro.pl

Z całą pewnością jeśli rozpoczynacie swoją przygodą z bardziej zaawansowaną fotografią, a wasz sprzęt nie
kwalifikuje się do wagi ciężkiej, warto rozważyć zakup któregoś ze statywów z półki średniej, które często
cechują się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi, oraz wzorowym stosunkiem cen do jakości, niech
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dobitnym będzie tu przykładem mój własny statyw TRIOPO C-158 którego koszt zakupu wyniósł tylko 158zł, a
zakup głowicy kulowej WeiFeng Group WF-591BH 60zł, łącznie więc cały zestaw służący mi bezawaryjnie w
każdych warunkach i zadaniach, kosztował 218zł. Jak widać nie zawsze trzeba wydatkować potężne sumy aby
zapewnić sobie zupełnie nowe możliwości kreatywnej pracy.

Decydując się na zakup statywu który otworzy przed nami nowe możliwości kreatywnej pracy, nie musimy wydawać od razu ogromnych kwot, na polskim, jak i chińskim rynku istnieje wiele
średnio półkowych marek, oferujących modele o znakomitym stosunku ceny do jakości. Ważne by model brany przez nas pod uwagę spełniał kryteria przedstawione w niniejszym artykule.
Sam od lat pracuję na statywie z takiego właśnie segmentu marki TRIOPO model C-158, który nigdy dotychczas mnie nie zawiódł. Tu od lewej statywy marek: Genesis model Gear ABT Kit

dostępny za około 250zł / statyw chińskiej marki ZOMEI model Q666 za około 250zł (przy cenie dolara amerykańskiego na poziomie 3.85zł) / statyw marki Benro z serii Universal Series
Tripod Kits, model A550FN2 za około 350-400zł / ...oraz model C-158 chińskiej marki TRIOPO w chwili obecnej coraz trudniej dostępny ze względu na stopniowe zastępowanie przez nowsze

modele, jego średnia cena z jaką możną się spotkać to 200 – 250zł z futerałem, około 280 – 300zł z głowicą kulową w zestawie. / zdjęcia: www.genesisgear.pl/pl / www.aliexpress.com /
www.benro.com / http://www.triopo.pl

Słowo na zakończenie...
Tak przebrnąwszy poprzez arkana problemu związanego z wyborem statywu, ich budowę, rodzaje, wady i
zalety konkretnych rozwiązań,  dotarliśmy do końca  niniejszego artykułu.  Mam nadzieję  że  zdołałem wam
przybliżyć cechy na które warto zwracać uwagę przy zakupie statywu dla siebie,  oraz obnażyć wady tych
najtańszych.

Stabilny statyw otwiera przed nami wespół z filtrami fotograficznymi zupełnie nowy świat kreatywnej fotografii –  stanowi jej fundament i jest niezbędny jeśli pragniemy uwieczniać
zapierające dech krajobrazy, rzeki świateł na ulicach miast, czy pracując w studio... tu od lewej: kaskady potoku Białka, tuż poniżej jego rodeł na zboczach Klimczoka, Beskid Śląski, po

prawej zachód słońca nad Beskidami widziany z siodła pomiędzy Malinowską Skałą, a Malinowem, Beskid Śląski – oba zdjęcia powstały z wykorzystaniem statywu TRIOPO C-158.

W artykule, tudzież na własnym przykładzie, starałem się też ukazać ten istotny fakt że nie zawsze trzeba od
razu wydawać  potężne  kwoty by stać  się  posiadaczem sprzętu  który zapewni  naszemu aparatowi  wysoką
stabilność, oraz sprawdzi się w każdych warunkach i zadaniach. Pozostaje mi więc życzyć wszystkim mądrych
wyborów, oraz wspaniałych kreatywnych ujęć.
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Wykorzystując w pracy statyw wkraczamy w zupełnie nowy  świat, zyskujemy możliwość rejestrowania ruchu, jego zarówno zamrażania, jak i spowalniania, możemy uwieczniać piękne
dynamiczne krajobrazy i nocne scenerie – lub po prostu wykonać swój autoportret jak tu po prawej, życzę Wam udanego wyboru statywu, oraz mnóstwa pięknych ujęć... / po lewej rondo

obok C.H. Sfera w Bielsku-Białej, po prawej autor w domowym studio – oba zdjęcia wykonano z wykorzystaniem statywu TRIOPO C-158

Linki:
• powiązane opracowania w dziale SPRZĘT:

◦ statyw TRIOPO C-158
◦ statyw TreQ TRI-14
◦ monopod CAMROCK M140
◦ głowica fotograficzna Manbily KB-0
◦ głowica fotograficzna WeiFeng Group WF-591BH
◦ krzyżowe szyny nastawcze do fotografii makro FOTGA SKU062900
◦ głowica fotograficzna CAMROCK H030

• przydatne linki:
◦ polska strona marki TRIOPO: www.triopo.pl/pl 
◦ polska strona marki Manfrotto: www.manfrotto.com.pl 
◦ polska strona marki Benro: www.benro-statywy.pl
◦ strona marki CAMROCK: www.camrock.pl 
◦ strona marki GENESIS: www.genesisgear.pl
◦ strona marki VELBON: www.velbon-statywy.pl 
◦ strona marki FotoPro: www.fotopro.pl 

• źródła wykorzystanych w artykule fotografii:
◦ Blog histoczyno – obyczajowy: www.lisak.net.pl/blog/?p=2265 
◦ strona marki Camrock:  

▪ http://www.camrock.pl/statywy-monopody  
▪ http://www.camrock.pl/statyw-camrock-txc50m 

◦ strona marki Genesis: www.genesisgear.pl/pl 
◦ strona marki Manfrotto:

▪ https://www.manfrotto.com.pl/statyw-pro-geared-czarny-z-kolumna-na-korbe 
▪ https://www.manfrotto.com.pl/statyw-pixi-evo-czerwony 
▪ https://www.manfrotto.com.pl/zestaw-befree-one-statyw-glowica-kulowa-szary 
▪ https://www.manfrotto.com.pl/zestaw-wideo-glowica-500ah-statyw-502am-aluminium-torba 

◦ strona marki Triopo: 
▪ http://www.triopo.pl/pl/statywy/6-seria-ge 
▪ http://www.triopo.pl/pl/statywy/22-seria-gt 
▪ http://www.triopo.pl/pl/statywy/16-seria-c 

◦ strona marki CineGEN: http://www.cinegen.eu/pl/produkty/statywy-video/freepoint/cg-5100/ 
◦ Bank zdjęć Pixabay: https://pixabay.com/pl/ 
◦ Wikipedia / monopod: https://pl.wikipedia.org/wiki/Monopod#/media/File:Monopod.jpg 
◦ Benro: 

▪ http://www.benro.com/product/BVxldbf/ 
▪ http://www.benro-statywy.pl/statywy-seria-versatile 
▪ http://www.benro.com/product/jdxl47e/ 

◦ AliExpress:

▪ https://www.aliexpress.com/item/Neewer-20-inches-50-cm-Portable-Compact-Desktop-Macro-Mini-Tripod-360-Degree-Ball-Head-1/32819511688.html...

▪ https://www.aliexpress.com/item/2018-New-Multifunction-Aluminium-Q999H-Horizontal-Center-Column-Mechanism-Camera-Tripod-for-DV-DSLR/32841177160.html...
▪ https://www.aliexpress.com/item/Miliboo-MTT609A-Professional-Tripod-Aluminum-Alloy-Photography-Camera-Tripod-3-Sections-with-Panorama-Fluid-Hydraulic...
▪ https://www.aliexpress.com/item/ZOMEI-Portable-Q666-Professional-Travel-Camera-Tripod-Monopod-with-aluminum-Ball-Head-compact-for-digital-SLR/32695626064.html...

◦ FOBA: http://www.foba.com/de/produkte/alfea/ 
◦ YouTube: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=EZ-WI_dhw2Y&feature=youtu.be 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=_d9eavRM-co 

◦
◦ FOTOPRO: 

▪ http://fotopro.pl/produkt/statyw_mgc-684_z_glowica_kulowa_fph-62q_55.html 
▪ http://fotopro.pl/produkt/statyw_fotopro__c40i_z_glowica_fph-53p.html 
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http://fotopro.pl/produkt/statyw_fotopro__c40i_z_glowica_fph-53p.html
http://fotopro.pl/produkt/statyw_mgc-684_z_glowica_kulowa_fph-62q_55.html
https://www.youtube.com/watch?v=_d9eavRM-co
https://www.youtube.com/watch?v=EZ-WI_dhw2Y&feature=youtu.be
http://www.foba.com/de/produkte/alfea/
http://www.benro.com/product/jdxl47e/
http://www.benro-statywy.pl/statywy-seria-versatile
http://www.benro.com/product/BVxldbf/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monopod#/media/File:Monopod.jpg
https://pixabay.com/pl/
http://www.cinegen.eu/pl/produkty/statywy-video/freepoint/cg-5100/
http://www.triopo.pl/pl/statywy/16-seria-c
http://www.triopo.pl/pl/statywy/22-seria-gt
http://www.triopo.pl/pl/statywy/6-seria-ge
https://www.manfrotto.com.pl/zestaw-wideo-glowica-500ah-statyw-502am-aluminium-torba
https://www.manfrotto.com.pl/zestaw-befree-one-statyw-glowica-kulowa-szary
https://www.manfrotto.com.pl/statyw-pixi-evo-czerwony
https://www.manfrotto.com.pl/statyw-pro-geared-czarny-z-kolumna-na-korbe
http://www.genesisgear.pl/pl
http://www.camrock.pl/statyw-camrock-txc50m
http://www.camrock.pl/statywy-monopody
http://www.lisak.net.pl/blog/?p=2265
http://www.fotopro.pl/
http://www.velbon-statywy.pl/
http://www.genesisgear.pl/
http://www.camrock.pl/
http://www.benro-statywy.pl/
http://www.manfrotto.com.pl/
http://www.triopo.pl/pl
http://zyciepisanegorami.pl/glowica-fotograficzna-camrock-h030
http://zyciepisanegorami.pl/szyny-nastawcze-fotga-sku062900
http://zyciepisanegorami.pl/glowica-weifeng-wf-591bh
http://zyciepisanegorami.pl/glowica-manbily-kb-0
http://zyciepisanegorami.pl/monopod-camrock-m140
http://zyciepisanegorami.pl/treq-tri-14
http://zyciepisanegorami.pl/triopo-c-158


Przykłady fotografii których zarejestrowanie w ten sposób nie byłoby możliwe bez wykorzystania statywu, tu marki TRIOPO model C-158, tu od lewej: niebo nad Skrzycznem, widziane ze
stroków Klimczoka, Beskid Śląski / Ratusz Miejski Bielska-Białej – autor zdjęć: Sebastian Nikiel

zdjęcia od lewej: ulica 11 Listopada, Bielsko-Biała / stara brama przy ulicy 11 Listopada w Bielsku-Białej – autor zdjęć: Sebastian Nikiel

zdjęcia od lewej: nagrodzone III nagrodą w konkursie fotograficznym „Bielsko-Biała Fascynuje 2016” zdjęcie mostu na rzece Białce przy C.H. Sfera, Bielsko-Biała / zimowe kaskady na
potoku Barbara, Dolina Wapienicy, Bielsko-Biała – autor zdjęć: Sebastian Nikiel

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

tekst i opracowanie: 
Sebastian Nikiel

21.10.2017
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