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Μία επιτυχηµένη φωτογραφία ενός φυτού πρέπει να συνδυάζει τούς κανόνες της 

αισθητικής, δηλαδή τού σωστού φωτισµού, βάθους πεδίου και σύνθεσης, αλλά και να 

ανταποκρίνεται στον σκοπό της, στην προκειµένη περίπτωση της βοήθειας στον 

προσδιορισµό του είδους. 

Με τις σηµερινές µηχανές προβλήµατα φωτισµού συνήθως δεν υπάρχουν, 

δεδοµένου ότι η φωτοµέτρηση γίνεται µέσα από τον φακό και η ρύθµιση του 

διαφράγµατος αυτόµατα. Το βάθος πεδίου όµως είναι ένα κρίσιµο στοιχείο στη κοντινή 

φωτογραφία (µακροφωτογραφία), και η καλή σύνθεση της εικόνας είναι ίσως το 

δυσκολότερο απ' όλα.. 

Η επιλογή του φακού είναι αποφασιστική για την ποιότητα τού αποτελέσµατος 

γιατί είναι το οπτικό σύστηµα αυτό πού θα δώσει τη διαύγεια και το γράψιµο στην 

τελική εικόνα. Υπάρχουν από ειδικοί φακοί macro για την κοντινή φωτογράφηση, που 

αποτελούν την ακριβότερη λύση, µέχρι απλοί πρόσθετοι φακοί εν είδη φίλτρου (close-

υp lenses) που προσαρµόζονται µπροστά στον φακό - µε ανάλογα, µετριότερα 

αποτελέσµατα. 

Ο τρίποδας είναι το εργαλείο πού ακολουθεί σε χρησιµότητα για την κοντινή 

φωτογραφία. Παρά το πρόσθετο βάρος και όγκο του, ο τρίποδας θα επιτρέψει την 

χρήση µικρών διαφραγµάτων µε επακόλουθη αύξηση του βάθους πεδίου, αλλά επίσης 

την ηρεµότερη και προσεκτικότερη σύνθεση της εικόνας. 

Το φλας είναι ένας άλλος τρόπος να αποφύγουµε προβλήµατα κακού φωτισµού, 

αν και τα αποτελέσµατα είναι συνήθως αφύσικα. Το φλας-δακτύλιος (ring - flash) 

προτιµάται από αρκετούς για την µακροφωτογραφία. 

Όσον αφορά τα φιλµ, θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι υπάρχουν διαφορές στον 

τρόπο συµπεριφοράς tτων φιλµ που προορίζονται για φωτογραφίες (αρνητικά) και 

αυτών που προορίζονται για slides (θετικά). Τα θετικά φιλµ έχουν µικρότερο εύρος 

φωτοευαισθησίας από τα αρνητικά, και αυτό συνδυαζόµενο µε την απουσία τού σταδίου 



της εκτύπωσης, συντελεί στο να απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή και εµπειρία στη χρήση 

τους. 

Τέλος, για τον προσδιορισµό του φυτού ή µύκητα θα πρέπει να φροντίζουµε να 

αποτυπώνονται στη φωτογραφία όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που θα 

βοηθήσουν την εργασία αυτή. Όχι µόνο το άνθος, αλλά τα φύλλα και οι καρποί είναι 

καλό να αποτυπωθούν εί δυνατόν στην ίδια φωτογραφία, ή και ό, τι άλλο γνώρισµα 

είναι σηµαντικό στη συγκεκριµένη οικογένεια. Στα µανιτάρια να αποτυπώνεται η κάτω 

πλευρά του πίλου (το υµένιο), και ο ξενιστή ς τους. 

Μία γενική άποψη του βιοτόπου είναι πάντα επιθυµητή. 

 


