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SÝKORKY V AKCI

Když jsem před rokem a půl kupoval objektiv Canon EF 400mm/5.6, bylo to hlavně za účelem focení pěvců, 

které jsem do té doby, díky krátkému ohnisku 300mm, ignoroval. Konečně jsem se dostal k cílenému focení 

drobnějších pěvců, jak jsem plánoval. Páteční den sliboval podle předpovědi dokonalé počasí. Vzal jsem si 

dovolenou a vydal se na chatu, kde na mě čekalo nedávno instalované krmítko. Vše vycházelo téměř dokonale. 

Krmítko obletovalo spousta pěvců, mezi nimiž dominovaly sýkory koňadry. Chovaly se dost panovačně a další 

druhy, mezi které patří sýkora modřinka nebo sýkora babka, zaháněly na ústup. Jejich dominance přestala 

fungovat ve chvíli, kdy se ke krmítku dostal stehlík obecný. Zaujal bojovné postavení a vyháněl všechno, co se 

přiblížilo. Ze stromu to pozoroval brhlík lesní a do krmítka zalétl jen zřítka. Raději se věnoval ořechu, který ukryl 

do dutiny ve stromě strakapoud velký. 

NEČEKANÁ NÁVŠTĚVA

Kolem krmítka poskakovali vrabci polní a pár zvonků 

zelených. Ti se ke krmítku příliš nehrnuli a nechávali koňadry, 

ať si ho užijí. V jednu chvíli se ozval poplašný pokřik sýkory a 

najednou všechno zmizelo. Po pěti minutách se zase vrátily 

na místo a pokračovaly v hodování na dvou kilech slunečnice, 

které jsem jim přivezl. Jenže za chvíli - pííísk, a všechno bylo 

zase pryč. Začínal jsem být nervózní. Co je to pořád plaší? 

Přece se v krytu vůbec nehýbu a auta, která občas projedou 

po nedaleké silnici, takový rámus nedělají. Sýkory byly 

najednou hrozně ostražité a ke krmítku se slétaly už jen 

vzácně. A v tom to přišlo. Bez hlesu se kolem prohnal stín a 

přistál na stativu, který jsem měl postavený asi 3 metry od 

krytu. Ten stín byl i zdrojem poděšeného chování sýkorek -

Krahujec obecný! Byl jsem v šoku. Kousek ode mě sedí 

zvíře, které jsem viděl vždy jen prosvištět lesem. Zkusil jsem 

ho vyfotit, ale díky malé vzdálenosti jsem se zmohl jen na 

portrét. Setkání trvalo jen asi 20 sec. Takže po vyfocení 3 

fotek se dravec odrazil a letěl pryč. Ten pocit se těžko slovy 

popisuje. Z mého pohledu úžasné, z pohledu sýkorek asi 

kapku děsivé setkání. 

Jak jsem fotil sýkory

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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Pět hodin strávených v krytu jsem si neskonale užil. Pročistil jsem si hlavu a vymyslel pár věcí, které bych rád 

nafotil příště. Třeba strakapoudy nebo žlunu zelenou, která kolem poletovala. Mám na to celou zimu, tak 

uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Přidat komentář:

JComments
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Aktualizováno Sobota, 25 Červen 2011 09:43
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Vaše komentáře

#6 Kdyby jen krahujec.. — 2011-05-12 20:39

Moc fajn fotky i povídání. Krahujec loví i u nás, letos jsem ale zastihla i dřemlíka tundrového - v 
buxusech rachot, pak střela a proletěl mi nad hlavou a usedl na okap... z pár záběrů z podhledu jsme ho 
identifikovali a nechali si to i potvrdit zkušenými ornitology... Jinak až přes hledáček foťáku jsem si 
všimla, jak sýkorky hodují na půlkách vlašských ořechů i jaké bitvy o ně svádějí, jak se zastrašují 
navzájem, aby připravily jedna druhou o oříšek... Celá zima u nás byla plná překvapení... v centru 
Břeclavi na Dyji byla husice nilská a kachnička mandarinská (kačer) a slípky zelenonohé se brodily v 
naplaveninách přímo pod hlavním mostem....

#5 RE: Jak jsem fotil sýkory — 2010-12-29 01:09

paradny članok, a skvelé video !!! teraz nedavno som spravil malé krmítko pre sykorky aj ja a bol som 
unesený s toho kolko krasnych sykoriek šantilo okolo krmitka a predbiehali sa ktorá si viac uzobne... 
uplne som sa odputal od reality ked som ich par minut sledoval a natačal. Krásne fakt ! len tak dalej 
Petre si šikulka

#4 Martin Pazdera — Petr Bambousek 2010-10-31 23:26

Krahujec patř ž jsem byl na návštěvě u kamaráda Lumíra, tak se tam 

taky několikrát prohnal. 

#3 Krahujec — 2010-10-31 17:42

Ahoj...Musím se nejprve sklonit nad ptáčkama...moc se ti povedli. Obzvláště mě zaujalo pozadí...No a s 
krahujcem jsem zažil skoro to samé, jen se mně nepodařil vyfotit. Sebral ze země, z pod krmítka, 
hodující zvonka a za vteřinu byl pryč. Chudák zvonek...Dnes přiletěl znovu, seděl na hromadě dřeva, nic 

neulovil, jenže já právě nebyl v krytu. Mimochodem zaléta mně za dům, kde mám krmítko. doufám, 
že si na něj jednou sedne a já si ho blejsknu..:-) ať se daří...Martin

#2 Lukáš — Petr Bambousek 2010-10-31 11:20

Díky. 2x to sýkorka udělala i při focení, na větvičce, bohužel jsem to nestihl vyfotit. Tak jsem rád, že to 

mám aspoň natočený z "krmítka" za oknem 

#1 RE: Focení sýkorek a dalších hostů krmítek pro ptáky + video — 2010-10-31 09:45

Nádhera, nejvíc se mi líbí, jak koňadra ve videu předvádí svůj typický zastrašovací manévr 

Obnovit seznam komentářů

Přidat komentář
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