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Jak mě napadlo psát dneska o tukanech?

Tenhle víkend si mé tělo řeklo dost. Konec 4-5 hodinám spánku denně, 

pěkně se vyspíš. Přesunul jsem se na chatu, po procházce jsem zapadl 

do postele a k mému překvapení jsem se v sobotu probudil až k 

polednímu. Po obědě jsem se šel schovat před úmorným vedrem. 

Chvíli jsem si nalhával, že si napíšu nějaký článek na web, ale po pár 

minutách jsem byl zase v říši snů. Tolik jsem toho opravdu už dloho 

nenaspal. V neděli jsem si po vydatném spánku zajel do kina. Nový 

Robin Hood se mi hodně líbil a byl to dokonalý relax. Ve filmech se 

vetšinou moc nevrtám, nehledám v nich scénické chyby, meč nesený v 

levé, hned pak v pravé ruce. Čeho jsem si ale všimnul, byl jeden zvuk, 

který dokresloval noční scénu v anglickém lese. Ten zvuk totiž vydává 

denní pták, patřící mezi kotingy - zvonovec trojrohý, který obývá 

horské lesy tropické Ameriky! Jak jsem ho zaslechl, pousmál jsem se 

tvůrcům filmu, kteří si takovými rozpory nelámou hlavu a vzpomněl jsem 

si na naše setkání v Kostarice a v Panamě. Na focení to bohužel 

nebylo, protože tyhle kotingy rády vyhledávají nejvyšší místa, odkud se 

zvuk dobře nese. Svým hlasem si hlídají teritorium a místy je to opravdu ohlušující zvuk. Pro představu, co se ve 

filmu objevuje za zvuk, vkládám odkaz na jedno video z Kostariky (na Youtube). Hlavou mi blesklo, jak 

obtížně se tihle obyvatelé stromových pater fotí. Zvonovci, tukani a další atraktivní ptáci se nejčastěji fotí ze 

spodního pohledu. V Belize jsme si však mohli vyzkoušet, jaké to je fotit tukany z očí do očí ...

Mimořádná šance ještě není vše

V Belize jsem nalezl jednu ubytovnu, kde k potěšení hostů každé ráno kladou na stále stejné místo rozkrájené 

ovoce. Domluvil jsem se s majiteli, že při naší fotografické návštěvě Belize jejich lodge navštívíme a za mírný 

poplatek si budeme moci tukany vyfotit. Byli jsme hrozně natěšení. Krmení začíná v šest hodiny ráno a končí 

nejpozději kolem desáté. Pak se ptáci ke krmítku slétají jen výjimečně (ananasy a melouny jsou v tu chvíli již 

rozklované). Ještě za tmy jsme se nalodili do našeho auta a vyrazili částečně "na blind" do lodge. Zabloudili 

jsme jen jednou :-) Na první pohled je vše dokonalé. Terasa lodge je chytře postavena ve svahu, takže koruny 

stromů jsou jen kousek nad námi. Jedná se o jedinečnou šanci potkat obyvatele vrchních pater hodně z 

blízka. V tomto směru je vše výtečné. S čím se však fotograf musí vyrovnat jsou dva velké problémy. Prvním z 

nich je přítmí. Koruny stromů zadržují většinu slunečních parsků a časy, které nabízí fotoaparát nastavený na 

1000 ISO se hodí spíše do odpočtu času před televizními novinami. Druhým limitem je krmítko samotné. Jedná 

se o vysunutý plechový tál na kolečkách, kterým se prakticky nedá vyhnout. A už přilétají. První tukan Arassari 

obojkový (Pteroglossus torquatus) opatrně sedne na hranu krmící plošiny.

Focení tukanů Arassari

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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Frustrace

A už to cvaká. Každý si chce odnést obrázek. Tukan noří zobák do melounu, poskakuje a je fuč. Cvakání 

závěrek utichá a nadšení ze spatření krásného tvora střídá depka z prohlížencýh fotografií. To snad ne! Ani 

jedna ostrá! Vše se opakuje. Zkoušíme to s bleskem, bez blesku. Je to opravdu oříšek. Tukani, chachalaky a 

momoti vyzobali melouny a bylo to. Kroutili jsme hlavami, protože získat ucházející snímek se nepovedlo snad 

nikomu. Druhý den jsme se vrátili na místo činu. ISO jsme většinou rovnou nastavili dost vysoko, nasadili blesk, 

nastavili jsme výrazné korekce do záporu a čekali, jak se fotky povedou. 

Nutno říct, že díky předešlé zkušenosti se přeci jen povedlo víc fotek. Kluci chtěli jít štěstí trochu naproti a 

nainstalovali na krmítko klacek, kam tukani mohli odsedávat. Neměl jsem z toho moc dobrý pocit, protože jsme 

byli přeci jen vetřelci a trochu to narušilo ranní siestu místních hostů, kteří mají tuto "zábavu" v ceně (a né malé). 

Odsedový klacek byl přidán dost na rychlo, ale byla to cesta. Pro rok 2011 se pokusím domluvit focení tukanů 

znovu a instalaci větve nechám na majitelích. Fotky z této "akce" mám moc rád. I když se nejedná o záběry 

celého ptáka, některé mi připadají atraktivní, protože k omezení rušivého krmítka jsem použil rostliny v popředí. 

Tím vzniká takové netradiční okolí hlavního objektu, se kterým si pravidelně a velmi dobře hraje Radek Demjan. 

Tomu se také podařila fotka dvojitého tukana, která patrně nedá opakovat. Zejména tím, že se nejednalo o 

záměr, ale o velmi zajímavou souhru okolností. 

Focení tukanů je prostě fotografická výzva a fakt, že se mi podařilo najít místo, kde jsou tukani k vidění z očí do 

očí, situaci zdaleka neřeší. Uvidíme, co se nám povede vymyslet příští rok. Moc se na tuhle ranní zábavu 

těším :-)
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A ještě malý Bonus - Toucan song (poučná a nakažlivá píseň o tukanovi)
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Vaše komentáře

#6 Vlhy — Petr Bambousek 2010-06-18 10:44

Jedny vlhy "mám za sebou" a to byla taková příjemná dokumntační akce. Podruhé bych se za nimi rád 
podíval, až budou krmit, ale přemýšlím, jestli jo nebo ne, protože asi nic nového nevymyslím. Tak si to 
nechám možná na příští rok, kde mám takový zajímavý (pro mě) plán.

#5 RE: Focení tukanů arassari v Belize — 2010-06-17 16:27

Nojono kterej ptak neni.Ta druha je i kompozicne rozhodne super.A jak dopadly Vlhy?

#4 Jiří — Petr Bambousek 2010-06-15 07:42

ě mám nejradši tu druhou. Škoda, že jsou to takový nezbedové a pořád poskakujou 

#3 RE: Focení tukanů arassari v Belize — 2010-06-14 21:49

Ahoj Petře.

Tak to je síla okamžiku!Jsou to krasavci. 

#2 Pavel — Petr Bambousek 2010-06-14 17:10

No, dost jsem si rozmýšlel, jestli mám přilívat olej do rány. Ale neboj, věřím, že šance budou 

#1 Ještě větší lítost... — 2010-06-13 23:38

Ahoj Petře, tak po přečtení je mi ještě více líto mého rozhodnutí, úplně se vydím jak jenom tupě zírám a 

foťák držím v ruce bez známek mačkání spouště... Snad bude ještě někdy později nějaká šance 
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