
Natuurfotografie: libellen in beeld
Deel I: imago's

R. I(relels
lrrleiding

NaluuÍologÉíe kan euk zijnl À,4e1 de cameÍa
in de hand, spêurcnd Langs de walerkanl oí
hollend achter een libel aan. En dat alles om
een mooi plaatje te maken. NatuuíolograÍe is
een bijzondere manier van naluuíbeleving die
bij sommigen gÍoolse voÍmen aanneeml. De
libel zal en moel op de folo komen te slaán.
Waardie dÍive vandaan komt, is nietallijd dui-
delik. Soms lijken oercude jachtinstinclen naar
boven le komen Gewapend mel êen camera
schielen we eÍ vÍolik op los. lv4et a s resultaal
niel een opgezetle kop met qewei of een
opgeprikle vlinder, maar êen fÍaaie Íolopdnl
pronkend boven de soía ln de huiskamef Ja,
die heb ik geschoten in de WeeÍibben, me
2004".
Bj andere fotogÍafen steekt een haasl kinder-
lijke verzamelwoede de kop opr"Kiik dit is Spe'
ciosa coloíully, had ik nog nooit gezien, echl
zo n sooÍt dae je bijna niel tegênkoml, maaí nu
stáál-ie er welmooiop, loch?!'
Hoe dan ook, natuuíotogíaÍie vfaagt om

,nnrs en kunde op twee vlakken: naluuÍ èn
ÍotogrêÍie. Kennis over de naluuÍ, en speciáal
ibellen haalje a 

'rit 
bÍvoorbêeld dil lrjdschrifl.

In mijn verhaa koml de íolos.aíe aan bod. Zie
de inÍoÍmale vooÍal als mijn ktk op naluuÍo-
lograÍie Door íoto s te bekilken vên andercn
nraar vooral clooÍ zeí aan de slag te gaan za
je beleÍ eÍen Íotografercn. En als je na hel
lezen van dt arlke denkt: 'dat kan k belea,
dan zijn we op de goede weg. Je hebl dan een
egen kijk op en mening over Íotografie en dal
is noodzakelik om eên mooie íolo le maken.

I0l camera's

Came6s zin er inmiddels in vele uilvoerin-
gen. Er ztn twee groepen te ondeíscheidenl
spiegelreÍlexcamera's en compactcamera s.
8j de spiêgelÍeÍlex wissel je de lênzen voor
het gêwenste doel:een lelelens voorde voge-
fotogÍaíie, een groolhoek vooÍ het landschap
en een macrolens voor kleine ondeMerpen.
De compaclcameÍa heefl slechts éen vasle

lens. Mêeslal is deze lens een zoomlens
waardoor zowel een andschapsÍoto als een
teleopname kan worden gemaakl. De rcik-
wijdle van de zoomlens is echter vaak bepeÍkt
en vooral gericht op de huis-tuin-en-keuken-
fotog€fie. Vooí de waÍe lieÍhebber adviseeÍ ik
een spiegekeflexcameÍa. Deze zijn weliswaar
zwaader en duurder, maaí zekeí vooí de
natu urÍotograÍie ook geschikleÍ
De slnjd lussen digitaál ên analoog is vrlwêl
beslist. Digitaalwint steeds meertêrÍein en niel
a leên oÍndat veel ÍoiograÍen blij zjn mel het
d recte resultaal. De toenemende hoevee hed
megapxe s zorgen vooÍ meer dan vodoende
kwa itet. In veel lijdschfiften staan prachtige,
paginavulende, d gitaal geschoten naluur-
beelden. En. net onbelangrljk, de prijs van
de digitale camera is bjna op hel niveau van
de analoge cameÍa gekomen. Welke camera

ie kiesl doet êÍ niet zo veêl toe. Bedenk wel
dat maÍktleideÍs als Canon en Nikon ieder half
jaar nieuwe modellen op de maíkl bíengen en
er van dêze meÍken veel lweedehands lenzen
worden aangeboden.

Hulpmiddelen

FolograiêÍên van ibellen vÍaagl om speciae
hulpmlddelen Gewone enzen zijn er net op
berekend om vên dichtbi te folograteíen En
loch is dat we nodig om êen libel grool in
beeld te kÍijgen.

Iccur of zs'ary'rvit?
Libellen zijn klêuíijkê die.ên en worden nog zel

den in zwart wil geÍolograíeerd. Wiljê toch en
aan-wit íoio hebben, gebÍuik dan eenvoudig
êen íotobewe*ingsprogramma (bijv Pholoshop
ol Paint shop pro) D g tale bêeldê. zijn namel jk
primá om le zeiten n gritslinlen Gebruk nietde
eenvoudige omzetting mel qrijstnten máaÍ pas

'saluraiion aan en contrasf.
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Eén oplossing voor dit probleem
ls dê voorzellens. De lens schÍoef
je eenvoudig op een liêfsi korte
telelens van 100 of 200 mm. De
lens weíkl als een leesbril en is

in verschillende sterkten le koopi
2 iol 3 dioptÍie is aan te raden.
Drie dloptÍie op een 200 mm lens
geelt een vergroting van T:1,7. op
een zoomlêns van 80-200 mm oí
100-300 mm werkt de vooÍzêtlêns
hêlemaal mooi, wanl dan kun je
vanaf dezêlfdê plêk inzoomen en
de uilsnede aanpassen. Een vooÊ
zetlens is redelrjk goedkoop (Íond
de € 50,00) en aan te Íaden voor
je eeÍste kennismaking rnel de

TussenÍingen zijn een iwêêdê
hulpmidde. Ze zijn te koop ln ver-
schi ende maten: 12,5 mm, 25 mm
en 50 mm, waaÍdoor de mate van
veÍgroting kan variëÍen. De vergrc-
iing veÍloopt ÍÍet de breuk van het
bÍandpunl vanje lens en de brcedte
van de lussenÍing. Een 25 mm tus-
senfng geefr op een 100 mín ens
een veígÍoting van 1:4 (25/100).
TussenÍingen lot 100 mm maken
een afbeeldlng op wafe grootte
mogelijk (1:1, 100/100). Dezelíde
lussendng op een 200 mm lens
leverr slêchts êên veÍgÍoting op
var 1:2 (OA/20O). Gebrulk je een
telelens om een libel op afstand
te fotograferen dan zorgt de tus-
senÍing eÍvoor datje dichleÍbij kunt
scheÍpstellen, net vooíbij de kortsle

0

Cedrag van libellcn, zo.h hci rfzcttcn !a. ciijcs door vclc tan-
.lcnx lar de I lour prrtsriurrer (.r,.\&r rtrila). geeit tNdreendc

ts.lntiotr oJ tm\dlti6, tiAt ttt .!tt'o\ltior aJ ry{ bt) tu|tt) tdtldis aJ

Lestes vnidis /cd.À tutrít(r,( t,nt,ïr.

inslelafsland. Eên nadeê is het veflies van
licht, wat bÍ voorzellenzen niet optÍeedt.

De derdê oplossing is de macrolens: de abso-
lule lopper voor de insêctenfotogÍaaf. Deze
lens is volledig ingesleld op het Íolograíeren
van kleine ondeÍwerpen. De prijs is nietgering,
circa € 380,00 vooÍ eên Sigma of Tamron en
€ 520,00 voor een Canon, maar het gebruiks-
gemak en dê kwa iteit maken veel goed. Van
oneindis tot op waÍe gÍoottê (1:r), krijg je
haarscheÍpe beelden. Een 50 mm macÍolens

is niet bedoeld vooÍ dê natuuÍfotogÍaaf eerdef
om poslzegels en munlen le ÍotogÍaíeren,
Koop daarom allijd een 100 mm macrolens.
Daarmee kan de afstand lot dê libêl grotêÍ
zijn en is de kans op het verjagen veelkleiner
Bovendien is de beeldhoêk klêineÍ waaÍdooÍ
je eerder een ruslige achtergrond kunt krÍgen.
De digitale camera zorgt door haar kleine
beeldsensoÍ tevens vooÍ een vergÍotingsíactor
van 1,5 en maakt van je 100 mm in weÍkelijk-
heid een 150 mml lvet een 200 mm macÍolens
kun je nos verdêÍwesblijven vanje ondeÍwerp.
Bedenk wel dat de beeldhoek dan erg smalis.

tstEU,ttou 8t2). t2.l a I5



DaaÍdoor moet jê vaák goed speu€n door
ie cameÍa om het beesl in beêld le krijgen
Bovendiên is de kans op onschêrpe íolo s
gÍoter, zeker als je uil de hand íotogÍafsert.
VooÍ bizonder aleÍte libellen als de Vuuíibel
lcrocokenis e.ythraeal oÍ voot eiaízellende
víouMjes is de lelewerking van een 200 mm
macÍolens of een zoomlens van 100-300 mm

lvel of niet flitsen

Het diemma bij de macroÍolograÍe zil hem n

de scherptediepte. Bij een klein diáíragma, zi
nde êen hoog diaÍagmagetal van bijvooÍbeeld
16 oÍ 22, is de scheÍplediepte grcot. Door het
kleine diaíragma koml êchleí weinig licht ên
dus zul je lang moelen belichlen. Onscheple
door beweging van de camêía ligt dan op de
loeÍ, tenzij js 6en slaiief sebru kt, wáarover
hieÍna meeÍ. Een oplossing is hel gebruik van
flilse.s. líils op de juislê wijze gebruikt kun

f

je een natuuÍlijke veíichling kÍijgen
én weíken met veel scherptedieple-
Twee flitsers zorgen vooÍ een optimaal
beeld: llilser I plaats je schuin opzij
van de lens waardooÍ de voÍm van je
ondeMerp mooi wordl u tgelicht. F itser
2 vsrzachl de schaduw van flitseÍ 1.
Eên nadeel van flitslicht k
luurlijke zwaíe achlergrcnd zijn. Oit is
le vooíkomen doo. mêt gemengd licht
te werken: omgevingslicht combineren
m€l nitslicht. Dit zogeheten invulÍlilsen
is mel modernê camera s die hêl lichi
dirsct door de lens melen eenvoudig
uit te voêren. Slel de cameÍa in op
een Ílitsbelichting van -1 loi -2 stops.
Bijkomend voordeel is het verzachten
van de schaduwen in je ondeMerp die
ook bt íel zonlichl oplÍeden. Flilslicht
gebruiken oveÍdag? Ja, dál kan zeker.
Een libel is niet êchl 'diep, dus vooÍ
voldoende scherpledi€pts is êen dia-
Ífagma van 11 oÍ 11-16 al voLdoende.
Mel eên diafilm of sensorgevoeligheid
van 200 ASA is dan een belichtingslijd
van 1/125 sec of korter le halen. Met de
Jlitsê(s) op -1,5 stop kun ie dan píima
mel de camera uit de hand íotogÍaÍe-

Zeulen met een driepoot

De ware iclograaf schiinl niel zonder
stalief te kunnen. Pooljês uilklappen,
camera monleÍen en ruslig kijkên of de
composiiie passend is. Dat ls goed te
doen, zêker bij landschappen, planlen
ofvan!it êen schuilhut mel zicht op een
vogel oÍ ree. lvlaaÍ bij insecien ligt dat
andeÍs. Dan wilje graag de hoek waar-
onder de íoto gemaakl wordt kunnen

a t:--
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veranderen. Bijvooóeeld nel even ets
í'reervan inks, hel kople meer in beeld
êír dan snêl aídrukken anders vlegl
jê ondetuerp al weer weg. Een statief
is dan niet Ílexibel genoeg, tenzij de
dleÍen nog met ochtendd
plantenstefgel hangen Voor het belere
acliêwerk stel je de canreÍa n op eên
snelle sluitertijd en een hoge gevoelig-
hed. De rnoderre digitale cameras
gevên ook bij400ASA rog zo goed als
koÍe vrile opnamen.

Beeldopborrw

Om libellen aanspíekend in beed ie
krljgên s een aanta tps ie geven.
PÍobeeÍ ze allereerst srool n beeld te
zetlen. Een open deur? Kijk dan maar
eens qoed naar werk van anderen. De
libel oi vlindêr staat vaak n het Ín dden
van het beeld en zwemt in een zee aan
ruimie. Ja, dan kun je de omgevng
mooi zien , is vaak hel veÍweer Als je
vervogens de utsnede aanpasl, wai
digtaal hêel eenvoudlg kan is de íoto
opeens veel mooeí. Het ondeMerp is
echl ondeÍwerp geworden en ef b ijft
nog genoeg van de omgêving zlchlbaaÍ.
Groot n beeld wil naluurlijk niet zessen
dat kop en kont ingeklemd zitien in het
beed. GeeÍ de libel voldoende Í!imle
om voor zich uil kilken.
FoiogÍafeêr het ondeMefp allijd op
haar eigen niveau. Een kind siaal eÍ
ook het leukst op as je door dê knieén
gaêl en op se ijke hooste komt. Bj ibef
en is dal ook nodiq. Kijk niet neer óp

:w.
d

ltí

Trnrcrc gr$juituF (^J,r,? /r,,,r,) if (lc [rrL !,,).vr \L(L(',

Shli!.h rl tetef dc Nittc rchtcrgnrrl. Ecn li.ht ot)li.hrini:l
Dct llilsli.hl !..1r r.n..n,{ i,, (le Lihel.

Inlr'ru'r pnnrili,) rr,,f ,rr,rttrir't tht r.l1iL lr,.fu,, r\ liul,
$tu Íill rt.flrlllitht !i)r\ dirrlL Jtril ir tu l,tlntfn\

,

de libel maaí klk iêver êens naa. de zllkant.
Daaryoor kun je op de grond gaan liggên
maar een aag standpunt krjg je ook met een
hoêkzoekeÍ. lv4et dezê oÍngêkeerde peÍiscoop
daal je zelís met je camera aí loi op de gÍond
oÍ hêl wateÍoppeÍv akl
Kies je voor een sraÍische foto let dan soed
op de beeldopbouw. Eenvoud en duidelÍkheld
zoÍgen voor eên goêde ioto. Eên ênkele glas
sp et in beed kan je naaÍ de eÍop zitiende
libel eiden. Teveel gíêsspreten in bêeld ver-
zwakken echtef hei beêd. Probeêr de libel
tol hooídondeMerp le maken. Een te drukke
achteÍgrond, Ínet veeltakjes en spÍieten oi een
duidelijke ovêrgang lussen de vêgêtale ên de

Schoonheid versus herkenbaarheid

Vooí soorrenkenners s een strak beeld van
een ibe vaak hei mooist. Alle kenmêrkên zijn
te ziên: oveÍduidelijk eèn Speciosa colaíul|y.
Vooí bivooíbeeld een vedg ds zijn deze beel-
den onmisbaar. Geven we een willekêuíige
persoon dêveldgids in handen dan ziel hijofzij
veel gelijksoorilge Íoto's van inseclen mêt vleí
vleugels en een pijvormig lijf. KoÍnl er plots
een irontale opname van êen libel voorbil dan
s eí mêteen een opleving.'Oh, mooi hoor, die
srote osen en kjk, d e poten met allêmaal van
die haaíjes . Datheteen ibelis s zonneklaár.

ts,1tlttttn 8(2): t2 t')



Welke sood is niet meieen duidelijk, maaÍ voof
veelmensen is datook van geên enkelbelang.
Eên aansprekênd bêeld is vaak een beeld dal
mensen ook lelleÍ ijk aanspreêkt: een poema
dle je aankijkt, eên boomkikkêÍ die je vanár
een blad mel grote ogen aanslaaÍt oÍ eên koa-
labeeÍ die je aangaapt. [,4akeÍs van lidschrit
ten kennen die voorkeuf en vee omslagên zijn
voozien van dêrgeljkê ioto s.
Koirom, wi je ook de nieUibellenlieÍhebber
charmeren met je beeldên, maak dan eens
êen Íraae kopstudie, fotograiêer een vleugel
deta lof aal de libel baden'in tegenlichi in een

Benader ibellen Íustig maar kordaal. Vee
soorlen nrslên gêduÍende een korle tijd op
een spriet of tak maaÍ vlegen vaak weef op.
Bedenk al van êen aisland hoe jê dê libel kunt

benàdêÍen, ste êen veígÍoling in en ga ef n

een rechte lijn naar toe. Houdt de camera
daarbÍ aan je oog zodat vedeÍe bewesinsen
achleMege kunnen blijven. Beweeg vooral
n et le vee naar i nks of rechts, daar ziln de

Een mooe íoto maken doe je niel in één klik.
Àleesta hêbjê alvêel moeilê moeiên doen om
het dier in de zoekerte krljgen. Aaze dan niet
en maak veel opnamen. Daaf zullen beslist
onscherpe opnámên lussên ziheni helaas,
maar onvemijdelijk. Gelukkis kosl dat in het
dlgitale lÍdpêrk niets exiÉ. Kies ook eens een
andeÍe hoek, bjvooÍbeeld meer van onderen.
Nei iets naar inks díaaien zoÍgl eívoordaleen
veÍvelende spriei niet in bêed komt. Zitten er
meer individuen, besteed dán ook nreer trjd.
Of probeer die tandem oí het eiaízetgedrag
in beeld le brengen. Zo kan een nriddagje
Weidebeeklutrers fotograíeren, of misschien

rllilrg vrn de roeine trngribct lorlt.ttur,m /tu' .loh int i6J ook hier g€en regenlicht eên ru)ic rÍt.kcning
vrn dc libcl tcg.n de r.hre$írrd.
Mrr,'( Onychogonphus torciprtu\. Hd? ditu rr. dr^ tiittrq nntuh. ÍLt JiÍ"i oI ttu .tnpillt) .!ri,st it.
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wel een h€le dag, veel verschi lende beelden
opleveíên (ziê vooÍbêelden). [4et mooi legen-
licht en een zachie, gÍoene achteErond óíeen
lichtblauwê achlergíond bij nêl dal êne beesl
dat bleeí zitlen op een spÍiel boven de beek.
ledere poging om de libel te Íotogíaíeren kÍijgl
dên biinaeên sportief karakter Sluipen en krui-
pen en ondeÍ moeiliike hoeken aanleggen om
de onlspanknop in te dÍukken.
Thu s gekomen bêgint dan hel grote uilzoeken
van de dias oí digitae beelden. Nee nee
nee. misschien, bijna, la . .. dát s heml LeeÍ
le kijken naarje esen íoto s en bedenk wal je
de vogende kêer andeÍs oÍ beieÍ zou kunnen
doen Het digilale ljdperk zorgt ervoor dal le
al in hel veld kunl kilken naar hel resulaal
Zoas Íologralen vroegef met een polarod
werktef, kun lj ook kllken of hel digila e beeld
naaÍ wens s. wal je \Àens pÍecies is, hangt aÍ
van je eisen menins ,.n inz chl. Hel schermple
achteí op je camera kan daarbij he pen en je
wellichl op êen nieuw spoor zetten.

Mecr \r,etcrr?

wil je meêÍ wêren over rutuurÍotogíaÍiê, koop
dan eens een boek van John Shaw Een echle
macÍoklassiêkeÍ mel veel intormatie en pÍak-

SHAW, J 1987. John Shaws Closeups n

Nalure Amphoto books, New York. ISBN
a-8174-4052-6.

Het gehee spectrum van de naluurÍolograíe
ncl!sieÍ de macÍoÍotograÍie s le v nden in:

SFraw, J, 2000 Naiure PhotogÍaphy Fiêd
Guide. Amphoto books, New York. ISBN 0-
817 4-4059-3.

In een volgende afleveÍing koÍnl de iologÉÍe
van libelenLaíven aan bod.

Summary
KREXILS, R., 2006. Nalue phoiography:
dr.gonÍiés in ihê picrure. Brachytron 8(2):
12-19.

Photoqíaphing dragonflies can be íun Íhe
anicb descibes lhe differênl methods to máke
bener pclorês. Which camerá is best suited
íor lhs kind oÍ náluÍe pholográphy ànd whal
aÍe lhê rêqunêd devicês? Fàshlight can be á
good slpporl, í lsed in lhe rghl wày When
used as lil-in lqhl ng thê fláshight provdes a
nalural ghhng l4odern cameras, especiály
lhe digla reÍex camera make t possibe lo
work wilhout a trpod. n lhal mannêr you áre
Íree to make lhe anges yoo lke besl. The
choce s yolrs á zoological conect picture oí
a dÍagonÍy showing ál thê characterislcs, or
a moro ádistc v ew àl only the head of the dra-
goifly. The joy óí spêndng a whole aíeÍnoon
or even dày chàsing Calop,eryx sptendens w tl
resull in several pctuÍês ànd the hope íor lhat

Odónab. dÍagonflies. nalure pholography
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