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Volavky patří mezi moje nejoblíbenější opeřence. Před dvěma 

lety jsem jim věnoval hlavní část své výpravy do Belize. Na 

Floridě jsou podmínky pro focení volavek vcelku výjimečné, 

protože ptáci zde ztratili svou přirozenou plachost. Dá se k nim 

přiblížit bez většího maskování na poměrně krátkou vzdálenost. 

Díky tomu se mi podařilo nafotit lovecké strategie mnoha druhů. 

O jednu takovou zajímavost, kterou předváděla volavka 

bělostná (Egretta thula), bych se s vámi rád podělil.

Vstával jsem brzy ráno. Ještě za tmy. Čekala mě půlhodinová 

jízda k vyhlídnuté lokalitě. Chtěl jsem tam být za svítání, kdy 

nefouká vítr a hladina je klidná, hladká jako zrcadlo. Aspoň tak 

jsem si to přál. Počasí na Floridě bylo značně nestabilní a dosud 

jsme chodili zahalení do teplého oblečení, slunce bylo pomálu. 

Plán ale vyšel. Přijel jsem na místo, když paprsky začaly olizovat 

špičky stromů. Vítr se ani nehnul a ptáci se začali slétávat na 

ranní hody. Po nebi přelétala hejna ibisů bílých (Eudocimus 

albus), jednotlivě se objevovaly volavky bělostné, volavky 

tříbarvé (Egretta tricolor) a kolem mě začala tancovat úžasná 

volavka červenavá (Egretta rufescens). Vypadalo to, že ibisi 

mají na hledání potravy nejlepší čuch. Vždy se na jednom místě zastavili na pár minut, důkladně ho prohledali a 

zase přelétli. Toho si začaly všímat volavky bělostné, které dosud lovily svou běžnou taktikou - nehybně stály, 

rytmicky podupávaly svýma žlutýma nohama a chytaly vyplašené rybky.

Volavky po chvíli přestaly lovit na vlastní triko a začaly pronásledovat ibisy. Kopírovaly jejich trasu a čekaly, co 

ibis vyplaší. Někdy nebylo přes volavky ibisy vidět. Všimnul jsem si, že to zaujalo i volavku tříbarvou. Nakonec 

se do skupinky nepřipojila a běžela si chytit malou rybku. Volavka tříbarvá totiž nejčastěji loví přískoky vpřed, ale 

o tom třeba někdy jindy. Za chvíli bylo kolem ibisů těsno, někde bylo vidět, jak jsou kolem jednoho ibisa i tři 

volavky bělostné a jak mu v podstatě znemožňují chůzi. Nakonec to ibisi vzdali a přelétli zase jinam. Volavky 

bělostné se pak vrátily ke svému původnímu způsobu lovu. 

Volavka bělostná
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Využívání jiných zvířat pro lov potravy lze běžně pozorovat u volavky rusohlavé (Bubulcus ibis), která 

doprovází stáda koní a skotu a loví jimi vyplašený hmyz a drobné obratlovce. U volavky bělostné jsem tohle 

chování na živo pozoroval poprvé. Lovecké strategie volavek jsou mi natolik blízké, že o nich připravuji 

poměrně rozsáhlý článek, kde bude zdokumentováno hned několik způsobů lovu. 

Na příště vložím zase něco z Belize ...

Přidat komentář:

Vaše komentáře
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#13 Tom — Petr Bambousek 2011-08-25 20:16

Ahoj Tome, díky za koment. Minulý týden jsem do časopisu příroda poslal článek, kde popisuji různá 
chování různých volavek při lovu. Vyjde to snad v posledním čísle tohoto roku. Jinak to, co popisuješ, 
přesně předvádí volavka červenavá (volavku šedou bohužel neznám). Je to fakt úžasná podívaná. Měj 
se moc fajn a díky! Petr

#12 Lovy volavek — 2011-08-25 14:28

Petre, ahoj. Zdravim Te a musim rict, ze je to jiz dlouha doba kdy velmi rad sleduji Tvoje cesty a zazitky. 
To je presne to, co mi fotografovani osobne dava asi nejvice - zazitky a dokonala interakce s prirodou. 
Myslim, ze sledovat a fotit volavky v ruznych lokalitach bude vzdy uplne jine. Tak si neodpustim prihodit 
jeden jejich zpusob, ktery me snad nejvice pobavil - volavka seda, roztahne kridla a z jedne na druhou 
stranu pobiha a nahani rybky presne jako "rybicky rybicky lovte se" uzasna podivana - az jsem malem 
zapomel fotit.
Tak tesim se na dalsi Tve radky a fotky - dobre svetlo, Tom.

#11 Zdeněk — Petr Bambousek 2010-03-31 12:41

Máte úplnou pravdu. Je mi jasné, že se nejednalo nějaké impulsní jednání, ale o zkušenost. To chování 
mě zaujalo hlavně tím, ž mnohokrát, ale podobné chování 

jsem zaznamenal poprvé. 

#10 RE: Zajímavý způsob lovu volavky bělostné — 2010-03-30 20:06

Moc pěkná první fotka. V Little Estero Lagoon ve Fort Myers jsem letos na Nový rok pozoroval to samé. 
Od volavek nelze očekávat, že se budou loveckou strategii tak rychle učit. Volavka bělostná, která žije 
dlouhodobě s ibisy ve stejném společenstvu, to má instinktivně zažité. Volavku tříbarvou, která se ve 
společnosti ibisů tak často nevyskytuje, ani nenapadne, aby využila výhod, které ji lovící ibisové nabízejí.

#9 Díky — Petr Bambousek 2010-03-24 13:46

Těší mě, že se vám fotky líbí. Příště bude něco z Belize, tak Vás to snad bude taky bavit. 

#8 RE: Zajímavý způsob lovu volavky bělostné — 2010-03-24 10:12

Parádní fotky a parádní barvy Petře - povedená série, žádná statika..pěkné!

#7 jak jde o žrádlo... — 2010-03-23 17:55

Hezky napsaný a zajímavý článek. Je jasné, že zvíř žívají své schopnosti pro zdokonalování se 

př ř ž vrčím a otvírám a zavírám ledničku, tak to manželka 

hded pozná , že mám hlad mq6hd

#6 super — 2010-03-23 12:14

povedené snímky, druhá the best

#5 Luxus — 2010-03-23 10:41

No skrátka luxus 

#4 Jirka — Petr Bambousek 2010-03-22 08:40

Díky za zastavení. Komentík mě potěšil 

Obnovit seznam komentářů
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