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10 συμβουλές για καλύτερες εικόνες



Shooting Wildlife | 

Καταγράφουμε την Άγρια Ζωή σε εικόνες γιατί αγαπάμε τη φύση
και τα πλάσματα της. 

Καταγράφουμε την Άγρια Ζωή σε εικόνες γιατί μέσα από τις
εικόνες όλο και περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν για την
ομορφιά και τη σημασία της στον κόσμο μας και όλο και

περισσότεροι άνθρωποι θα κάνουν κάτι για να την προστατεύσουν.

 

 



1. Μάθετε για το θέμα σας, τη συμπεριφορά
του και τις τοποθεσίες που ζει

Ένα πολύ σημαντικό πράγμα για έναν φωτογράφο
άγριας φύσης είναι να ερευνήσει το θέμα του και την
τοποθεσία που μπορεί να το βρει. 

Για παράδειγμα, οι πελεκάνοι στη λίμνη Κερκίνη
μπορούν να φωτογραφηθούν καλύτερα το χειμώνα.
Αυτό συμβαίνει επειδή το χειμώνα, τα ψάρια στη λίμνη
δεν κολυμπούν κοντά στην επιφάνεια. Γι' αυτό οι
πελεκάνοι, που δεν μπορούν να βουτήξουν για να
πιάσουν τα ψάρια, βασίζονται σε ψαράδες και ντόπιους
για να βρουν τροφή. 

Άλλο παράδειγμα είναι τα σκουφοβουτηχτάρια στη
λίμνη Κερκίνη, τα οποία έχουμε μία μοναδική
ιεροτελεστία ζευγαρώματος που αξίζει να την
φωτογραφίσεις. Επιπλέον φωλιάζουν στο νερό και
κουβαλούν τα μικρά τους στην πλάτη τους, δίνοντας
την ευκαιρία για υπέροχες εικόνες. 

Οι φωτογράφοι βασίζονται στην έρευνα σχετικά με το
θέμα που θέλουν να απαθανατίσουν πριν κάνουν ένα
ταξίδι, έτσι ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες
για υπέροχες εικόνες. Γι' αυτό πολλές φορές βασίζονται
σε ντόπιους φωτογράφους για να τους καθοδηγήσουν.



2. Επιλέξτε RAW και Adobe RGB

Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον καμία συζήτηση για το τι θα
επιλέξετε μεταξύ των μορφών αρχείων JPEG και Raw για τις
εικόνες σας. Εάν εκτιμάτε τον χρόνο και τις προσπάθειές σας, η
μορφή Raw είναι ο καλύτερος τρόπος. 

Ειδικά στη Φωτογραφία Άγριας Ζωής που οι συνθήκες φωτισμού
αλλάζουν πολύ (η λήψη ενός πουλιού κατά την πτήση είναι πολύ
δύσκολη) χρειάζεστε την επιπλέον δύναμη που δίνει ένα αρχείο
Raw για να διορθώσετε τα πράγματα στην επεξεργασία. Θα έχετε
μεγαλύτερη ευελιξία να διορθώσετε υπερφωτισμένες και σκιερές
περιοχές. 

Για παράδειγμα, ένα αρχείο Raw που δεν έχει σωστή έκθεση ή έχετε
επιλέξει λάθος ρύθμιση της ισορροπίας λευκού, λάθη που μπορεί
να συμβούν στον οποιοδήποτε, διορθώνονται εύκολα στην
επεξεργασία. Ταυτόχρονα, ένα αρχείο JPEG με τα ίδια προβλήματα
έχει λιγότερες πιθανότητες να σωθεί. 

Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία για τη χρήση μορφής JPEG. Τα Raw
αρχεία είναι μεγαλύτερα, αλλά οι τιμές των καρτών μνήμης και των
σκληρών δίσκων είναι αποδεκτές. 

Εάν αποφασίσετε να τραβήξετε JPEG, θα πρέπει να επιλέξετε στην
κάμερά σας το χρωματικό προφίλ Adobe RGB (παρά sRGB). Με το
Adobe RGB έχετε διαθέσιμο ένα ευρύτερο φάσμα χρωμάτων, το
οποίο είναι καλύτερο για επεξεργασία για εκτυπώσεις (αν
εκτυπώνετε σε εκτυπωτή που μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το
προφίλ), ενώ μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε σε sRGB για γενική
χρήση των εικόνων σας (ανάρτηση στο διαδίκτυο).



3. Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης και
εξασκηθείτε

Από την αρχή της λήψης εικόνων με την πρώτη μου
κάμερα, χρησιμοποίησα τη χειροκίνητη/manual
λειτουργία λήψης. Αυτό συμβαίνει γιατί θέλω να έχω
τον απόλυτο έλεγχο κατά τη διάρκεια των λήψεων
μου. Αυτό λειτουργεί καλύτερα για μένα. 

Ξέρω ότι είναι πιο δύσκολο καθώς πρέπει να
προσαρμόσεις τις ρυθμίσεις της κάμερας όταν αλλάζει
το φως, αλλά εξασκούμαι χρόνια και είναι κάτι που
μπορώ να κάνω σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Μερικές φορές, αν οι συνθήκες είναι δύσκολες, μπορώ
να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία προτεραιότητας
κλείστρου. 

Δεν έχει σημασία ποια λειτουργία λήψης θα 
 αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε, αρκεί να
εξασκηθείτε πολύ και να μάθετε πώς να
χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία. Θα σας
συμβούλευα να χρησιμοποιήσετε τη χειροκίνητη
λειτουργία, αλλά εάν είναι δύσκολο θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε όποια λειτουργία θεωρείτε εύκολη
στη χρήση για να δημιουργήσετε τις εικόνες που
αναζητάτε.



4. Ψάξτε τη σύνθεσή σας, μην
συμβιβάζεστε με το προφανές

Η σύνθεση μιας εικόνας είναι από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις κα ταυτόχρονα από τα
πιο δημιουργικά πράγματα που υπάρχουν στη
φωτογραφία (και στη βιντεοσκόπηση). 

Οι περισσότεροι φωτογράφοι θα τραβούσαν το
προφανές καρέ, κάνοντας λήψη από το ύψος των
ματιών, όπως θα έκανα ένα κανονικό άτομο
χωρίς φωτογραφικό ένστικτο.

Γι' αυτό βλέπουμε πολλές παρόμοιες εικόνες του
ίδιου θέματος, από διαφορετικούς
φωτογράφους. 

Όταν φωτογραφίζετε, προσπαθήστε να βρείτε
διαφορετικές γωνίες και θέσεις. Τα ζώα είναι
πραγματικά εντυπωσιακά από χαμηλή γωνία.
Κατεβείτε όσο πιο χαμηλά μπορείτε ή
πειραματιστείτε με διαφορετικές γωνίες και ύψη. 

Δεν θέλετε να έχετε μια εικόνα που έχουν οι
περισσότεροι φωτογράφοι. Αναζητήστε τρόπους
για να κάνετε τις εικόνες σας διαφορετικές.



5. Χρησιμοποιήστε τον καλύτερο φακό για
τη δουλειά

Η φωτογραφία Άγριας Ζωής είναι συνυφασμένη με
τους μεγάλους τηλεφακούς, τουλάχιστον για την
πλειοψηφία των φωτογράφων. 

Αλλά αν ψάχνετε συνεχώς για εικόνες, ξέρετε ότι
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλους φακούς
εκτός των τηλεφακών. 

Αυτή η εικόνα για παράδειγμα είναι μια κοντινή λήψη
της σακούλας ενός πελεκάνου και των φτερών του
σώματος. Χρησιμοποίησα έναν macro φακό 105mm
που παρήγαγε μια πολύ λεπτομερή εικόνα. 

Κατά τη λήψη και την αναζήτηση της σύνθεσής σας,
μην ξεχνάτε να λαμβάνετε υπόψη την εστιακή
απόσταση και τις δυνατότητες του φακού σας. 

Ένας μεγάλος τηλεφακός μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για ένα ωραίο πορτρέτο ή μια λήψη δράσης, ένας
ευρυγώνιος φακός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για να δημιουργήσει μια υπέροχη εικόνα aniscape
(φωτογραφία ζώου και τοπίου) και ένας macro
τηλεφακός  μπορεί να προσφέρει λεπτομέρειες που θα
εντυπωσιάσουν.



6. Προσέξτε το φόντο σας

Στη φωτογραφία, αν το κύριο θέμα είναι ο
βασιλιάς, το φόντο είναι η βασίλισσα.

Πρέπει να ελέγχετε το φόντο σας, γιατί επηρεάζει
τον τρόπο εμφάνισης του θέματός σας στην
εικόνα. 

Πολλές φορές μια υπέροχη εικόνα ζώου, με μια
υπέροχη πόζα, έχει καταστραφεί από ένα
πολυάσχολο ή λεπτομερές φόντο.

Ένα φόντο χωρίς περισπασμούς είναι ο καλύτερος
τρόπος για να κάνετε το θέμα σας να ξεχωρίζει
μέσα από την εικόνα σας. 

Για παράδειγμα, ο ουρανός, το νερό, ένα βουνό, το
γρασίδι μπορούν να δημιουργήσουν ένα ωραίο
φόντο αρκεί να φαίνονται ομοιόμορφα στην
εικόνα (με ομοιόμορφο φωτισμό και χωρίς
υπερεκτεθειμένες ή υποεκτεθειμένες περιοχές). 

Έχετε το νου σας σε πράγματα στο φόντο που
αποσπούν την προσοχή του θεατή (πόλοι
ηλεκτρικού ρεύματος, υπερεκτεθειμένες περιοχές,
η γραμμή του ορίζοντα που διασχίζει το θέμα
σας).



7. Εστιάστε στα μάτια και προσέξτε τον
φωτισμό στο πρόσωπο

Ο βασικός κανόνας για μια υπέροχη εικόνα Άγριας
Ζωής είναι η κάμερα να έχει εστιάσει στα μάτια/μάτι
του ζώου.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον αντίκτυπο που
έχει η εικόνα στον θεατή (λένε ότι τα μάτια είναι ο
καθρέφτης της ψυχής κάποιου). 

Με τις σύγχρονες mirrorless κάμερες  και την
τεχνολογία Eye-AF AI για ζώα, αυτό είναι κάτι που
είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί από ό,τι στο
παρελθόν. Απλώς να θυμάστε ότι όταν φαίνονται και
τα δύο μάτια και το κεφάλι είναι ελαφρώς
γυρισμένο, θέλουμε η εστίαση να είναι στο μάτι που
βρίσκεται πιο κοντά στην κάμερά μας. 

Επιπλέον, το πώς το φως πέφτει στο πρόσωπο του
θέματός σας είναι πολύ σημαντικό. Βεβαιωθείτε ότι
το πρόσωπο του θέματός σας έχει ομοιόμορφο
φωτισμό. Εάν φωτογραφίζετε με οπίσθιο φωτισμό,
προσέξτε τις αντανακλάσεις και εάν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε τεχνητό φως (φλας ή led) για να
γεμίσετε με φως το πρόσωπο, βεβαιωθείτε ότι θα
γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα είναι αντιληπτό
στον θεατή.



8. Φωτογραφίστε την Άγρια Ζωή στο
περιβάλλον της

Όλοι εντυπωσιάζονται από ένα υπέροχο πορτρέτο
ενός ζώου ή ένα κοντινό πλάνο. 

Αλλά η λήψη ενός ζώου σε μια εικόνα που
περιλαμβάνει το περιβάλλον του μπορεί να κάνει τον
θεατή να κατανοήσει καλύτερα τη ζωή αυτών των
ζώων. 

Τα Aniscapes (ζώο + τοπίο) παρέχουν στον θεατή
πληροφορίες σχετικά με τον βιότοπο του ζώου και τις
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει για να
επιβιώσει. 

Η προστασία των ζώων σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να
προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζουν. 

Οι πελεκάνοι στη λίμνη Κερκίνη είναι στενά
συνδεδεμένοι με το μέλλον της λίμνης, επομένως
πρέπει να προστατεύσουμε τους υγροτόπους της
λίμνης από την ανθρώπινη παρέμβαση και να
μειώσουμε  τις ανθρώπινες επιπτώσεις. 

Μια υπέροχη εικόνα aniscape είναι εξίσου σημαντική
με ένα υπέροχο πορτρέτο ή μία εικόνα δράσης.



9. Μην φοβάστε να αποτύχετε.
Φωτογραφίστε και

πειραματιστείτε όσο περισσότερο
μπορείτε

Η αποτυχία είναι καλύτερη από την
επιτυχία. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω
βαθιά. 

Πίσω από κάθε υπέροχη εικόνα που
βλέπετε (φωτογραφία ή βίντεο) υπάρχουν
εκατοντάδες ή χιλιάδες κακές εικόνες. 

Κανείς, ακόμα και οι μεγάλοι φωτογράφοι
του παρελθόντος, δεν πέτυχαν χωρίς να
αποτύχουν.

Πειραματιστείτε και φωτογραφίστε όσο
περισσότερο μπορείτε. Η αποτυχία και η
προσαρμογή στην αποτυχία θα σας φέρει
ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην επιτυχία.
Χρησιμοποιήστε αργό κλείστρο και
τραβήξτε χιλιάδες εικόνες, προσαρμόστε
τις ρυθμίσεις σας, αλλάξτε την τεχνική
σας και τα αποτελέσματα τελικά θα σας
δικαιώσουν. Θυμηθείτε, δεν κυνηγάτε
1.000 καλές εικόνες, αλλά μόνο μερικές
εξαιρετικές!



10. Μην το παρακάνετε στην επεξεργασία

Η δημιουργία μίας φωτογραφίας δεν τελειώνει στο
πεδίο. 

Η λήψη είναι ένα μεγάλο μέρος της δημιουργίας
μίας φωτογραφίας, αλλά η επεξεργασία είναι
επίσης ένα μεγάλο μέρος της ζωής ενός
φωτογράφου. 

Ακόμη και οι μεγάλοι φωτογράφοι της εποχής του
φιλμ επεξεργάζονταν τις εικόνες τους στο
σκοτεινό θάλαμο, παράγοντας διαφορετική
έκδοση για κάθε λήψη. 

Σήμερα, έχουμε τον ψηφιακό σκοτεινό θάλαμο και
ισχυρά εργαλεία επεξεργασίας. Αλλά η χρήση
αυτών των εργαλείων μπορεί να αναδείξει ή να
καταστρέψει μια φωτογραφία. Θυμηθείτε ότι
κάνουμε επεξεργασία ώστε να κάνουμε μια εικόνα
καλύτερη για τον θεατή και να του δώσουμε την
αίσθηση της κατάστασης που παρουσιάζουμε
μπροστά στα μάτια του. 

Όταν κάνετε επεξεργασία, μην το παρακάνετε και
χρησιμοποιήστε προσεκτικά τα εργαλεία που
έχετε. Οι περισσότεροι θεατές θα καταλάβουν την
αφύσικη εμφάνιση μιας εικόνας.



Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας δημιουργός εικόνων που επικεντρώνεται στη λήψη εικόνων για την προστασία
του περιβάλλοντος και τον αντίκτυπό της στην Ελλάδα. Ζει στη πόλη της Θεσσαλονίκης, και έχει πάθος για τη φύση,
την άγρια   ζωή και τη φωτογραφία τοπίων. 

Ως δημιουργός εικόνων, φωτογράφος και κινηματογραφιστής, προσπαθεί να απαθανατίσει την ομορφιά του κόσμου
γύρω μας, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον πλανήτη μας και τα μεγάλα του θαύματα και ελπίζει να εμπνεύσει
τους ανθρώπους να βοηθήσουν στην προστασία της φύσης και των πλασμάτων της. 

Δεν πρόκειται μόνο για τη φωτογραφία και την προστασία του πλανήτη μας, αλλά αφορά επίσης τη διαδικασία του
ταξιδιού και της εμπειρίας της φύσης και των μοναδικών τόπων και πλασμάτων της. Η αίσθηση του να είναι έξω και
να συνδέεται με τη γη, τα φυτά και τα ζώα είναι κάτι που αγκαλιάζει με όλη του την καρδιά. 

Τα τελευταία χρόνια οργανώνει ομαδικά ή ιδιωτικά Workshops και εκδρομές για φωτογράφους, ειδικά στη λίμνη
Κερκίνη, όπου καθοδηγεί φωτογράφους να φωτογραφίσουν τους Αργυροπελεκάνους και άλλα ζώα που ζουν
στην περιοχή, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό για τη λίμνη και τα πλάσματα της.

Θα θέλατε να ζήσετε την εμπειρία και να φωτογραφίσετε τους Πελεκάνους στη λίμνη Κερκίνη;
 

Κλείστε τη θέση σας στο χειμερινό Workshop Φωτογραφίας Φύσης και Άγριας Ζωής για το 2024  ή δημιουργήστε
το Ιδιωτικό Workshop σας με οδηγό τον Βάιο!

 
Λεπτομέρειες στο vaiosvitos.com

https://www.vaiosvitos.com/photography-workshops/

