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Příběhy fotografií - tak v této kategorii najdete okolnosti vzniku některých fotografií v galerii. Ke každé fotografii 

se váže nějaká příhoda, a tak budu vybírat takové, kde si myslím, že taková "veselá historka z natáčení" má 

svůj smysl. Tyto články nebudou nijak obsáhlé, tak snad nestihnou nudit. :-)

Výprava do Gambie byla plná fotografických překvapení. Udělal jsem fotografie na místech, kde jsem původně 

neměl v plánu a plánované fotografie téměř nevznikly. Pro fotografa zde panují velmi nepříznivé podmínky -

kromě všudypřítomného vedra kolem 40°C se člověk musí vyrovnat s tím, že je bílý a to tu znamená bohatý. 

Místní lidé si vás hned všimnou a snaží se nabízet své nesmyslné služby, aby vás trochu vyždímali. Místy jsem 

se přistihl, jak za fotografiemi nechodím, ale prchám před místními obyvateli. A tak jsem se ocitnul na jednom 

ornitologicky vyhlášeném místě - Kotu Ponds. Na satelitním snímku i v povídání zahraničních ornitologů vše 

vypadá poměrně idilicky. Realita byla však typicky gambijská. Občas se tu projde nějaký místní, který vyplaší 

všechny volavky, čejky a zoborožce, aby vám přišel povědět, že toto místo je dobré na pozorování ptactva. 

Kotu Ponds tvoří 4 malé umělé rybníky. Dva z nich jsou bez vody, na jeden vyváží každých 15 minut 

"hovnocuc" výkaly místních obyvatel a na posledním se dají zahlédnout nějací ptáci. A právě tam jsem se 

zamaskoval, když jsem si všiml několika Pisil čáponohých (Himantopus himantopus). Pomalu se odvažovaly 

blíž a mohl jsem udělat pár fotek na výšku s odrazem ve vodě. Kolem mě se v pravidelném intervalu prohnalo 

auto s výkaly, které nejdříve zvířilo prach a následně zamořilo území čerstvou dávkou smradu. Pisilám to ale 

nijak nevadilo, a tak jsem se snažil vydržet, co to šlo. Všiml jsem si, že se na protějším břehu zrcadlí fialově 

rozkvetlý strom. Pisily se však držely u břehu a tak se strom nedal kompozičně zapojit do snímku. Zamířil jsem 

fotoaparát na místo odrazu a čekal, jestli se některá z pisil odváží vejít do hloubky. Pisila čáponohá má totiž vůči 

tělu nejdelší nohy z ptačí říše a může tak vstoupit do hloubky, která by se ostatním ptákům stala osudnou. 

Nakonec proběhlo vše, jak jsem si přál. Kolem mě zase projelo auto s výkaly, jedna z pisil na 3 vteřiny vstoupila 

do vysněné kompozice, smrad se opět prohnal vzduchem, cvaknul jsem pár snímků, zvedl se mi žaludek, zvedl 

jsem se celý, pisily ulétly a bylo po všem :-)

Skončilo fotografování pisil a vydal jsem se k moři zkusit nafotit nějaké bahňáky na pláži. Ale o tom zase 

příště ... ;-)

Pisily v Gambii
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PISILA ČÁPONOHÁ (Himantopus himantopus) Black-winged Stilt - Gambia, Kotu Ponds
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Tyto fotky mam od tebe skoro nejradeji. 

Trosku si ulitavam na barvickach noo 
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