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Při návštěvě Crooked Tree jsme měli vedle ubytovny malý rybníček. Občas tam přilétla nějká volavka a 

zkoušela štěstí v rákosí. Jednou to byla volavka bělostná, občas ibis, jindy volavka zelená. Jedné volavce bílé se 

tato návštěva stala osudnou. 

Kluci jeli k laguně zkoušet štěstí na vyhlídnuté místo a já se v té době potloukal kolem naší ubytovny. Koukal 

jsem na bazilišky, jak se honí kolem svého oblíbeného kmenu. Pak jsem pozoroval ledňáčka, který si vybral 

suchý strom nad rybníčkem. Pod ním se procházela volavka bílá (Ardea alba). Vzal jsem foťák a pomalu se 

plazil, abych ji nevyplašil. Zjistil jsem, že to není tak úplně nutné, volavka byla celkem krotká. Kráčela 

pomaloučku rákosím, občas ulovila nějakou rybku.  Oklepala se a znovu. V jednu chvíli se přilížila tak, že jsem 

mohl udělat jen její portrét. Kdybych tak tušil, že bude její poslední. 

Po návratu kluků jsme si předávali informace, co kdo viděl a já jim vyprávěl o volavce. S Radkem jsme se na ni 

šli podívat. Byla nějaká divná. V jednu chvíli dokonce spadla ze břehu do vody a nemohla se dostat ven. Byla 

jako omámená. Křídlama se snažila podepřít, aby se na břeh dostala. Bylo to zvláštní. Volavky jsou pro mě 

synonymem elegance, tahle k tomu měla opravdu daleko. Spekulovali jsme, co jí asi tak je. Jestli už taky není 

nejmladší, jestli ji náhodou něco nekouslo, jestli není otrávená a bůh ví, co nás všechno napadlo. Pointa celého 

příběhu se odehrála druhý den. Petr Stejskal se šel projít kolem rybníčku a přišel se zajímavou informací: "Nic 

moc jsem nevyfotil, jen tam krokodýl chytil volavku". Řekl to stejným tónem, jakým mi dva dny před tím 

oznamoval, že chytil rýmu. Okamžitě jsem vyzvídal, jestli to viděl a nafotil. Málem jsem si sednul na zadek, když 

jsem viděl tmavou tlamu krokodýla přes bílé tělo volavky. Zpětně jsem si promítnul, jak jsme ji pozorovali s 

Radkem a o den dřív jsem jí vytvořil portrét ... portrét na parte. Budiž jí voda lehká.

Autor: Petr Stejskal, www.photo-petrs.com, Belize 2010

Přidat komentář:

"Parte pro volavku"

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR

Page 1 of 2Petr Bambousek | Wildlife Photography - Parte Volavka

30.11.2012http://www.sulasula.com/blog/jak/belize/118-parte-volavka.html



Citovat

Citovat

JComments

Vaše komentáře

#2 Batman — Petr Bambousek 2010-04-08 18:17

návštěvu. O víkendu sem dám další povídání, tentokrát o setkání s Batmanem na 

Wakodahatchee 

#1 jo... — 2010-04-08 14:32

Jo i to je priroda... koukam sem a cekam na dalsi aktualizace tak se s tim prosim te moc neloudej 
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