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ČLÁNKY Z VÝPRAV DO TROPŮ 
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Vždy připraven

Možná je to trochu nemoc, ale každou svojí cestu velmi pečlivě připravuji. Většinou mám i půl roku dopředu 

zamluvené ubytování, jen abych o něj náhodou nepřišel. Stejné to bylo s Floridou. O ní je toho napsáno spoustu, 

takže příprava cesty byla svým způsobem dost jednoduchá. Co jsem chtěl vidět, to jsem si dopředu našel. 

Jediný problém byl vybrat jen těch pár míst, kam se nakonec podívám. Co jen vybrat, co minout, jak to 

zašmoulit. Mezi "povinná" místa jsem zařadil NP Everglades. Byl by to hřích se tam nepodívat. Pokud chcete 

vidět anhingy, kormorány, aligátory a další, tak je to jedinečné místo. Zejména Anhinga trail je krotkými zvířaty 

přímo nabitá. Někdy jsou ale ptáci až příliš krotcí. Zdá se to jako výhoda? No, to by nesmělo jít o kondory 

havranovité! No, stačí si půjčit auto a vyrazit do Everglades.

Kondor havranovitý

Kdo někdy navštívil tropy Střední Ameriky, tak kondora určitě potkal. Je to většinou první pták, kterého člověk 

zahlédne hned po vystoupení z letadla. Když jsme s Lumírem fotili v Belize volavky, byli to právě kondoři, 

kteří slétávali stále níž a níž, aby prozkoumali, jestli nejsme náhodou tuhý, když se dlouhé hodiny nehýbeme. 

Jakmile jsme projevili známky života, okamžitě zareagovali a ulítli. Na Floridě jsou kondoři o něco drzejší. V NP 

Everglades a konkrétně na zmiňované Anhinga trail s nimi mají celkem vážný problém. Přijeli jsme do parku 

vlemi brzy ráno. Po včerejším odpoledni tu bylo pusto. Nikde žádní lidé, jen ptáci. Už na parkovišti. Spousta 

kondorů na větvích. Vstoupili jsme na stezku a zase kondoři po všech zábradlích. Tak jsem si je zvěčnil. Vůbec 

se nebáli. Jeden fotograf je dokonce musel odehnat, aby viděl na vodu. Pofotili jsme anhingy, aligátory a po 4 

hodinách šli k autu. Tam nás čekalo překvapení.

Kondor havranovitý

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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Problém v Everglades

Parkoviště bylo stále plné kondorů. Byly na stromech, na zemi, všude. Všimli jsme si, že na stromě visí na 

provázku zavěšený mrtvý kondor. Pod ním je cedule, kde jsme se dočetli o tom, jak mají s kondory v 

Everglades problémy. Svůj zájem zaměřili na přistavená auta a okusují pryžové části vozu. Dále cedule 

popisovala, že zavěšený kondor pochází z nedalekého pole. Zjistilo se (resp. vědci z National Wildlife 

Research Centre), že působí na ostatní kondory odpudivě a ti pak parkoviště nechávají být. To je sice hezké, 

kdyby scéna nevypadala asi takto. Kolem kondora vysícího za nohu sedělo na větvi dalších 15 kondorů, jeden 

cupoval ceduli, která tvrdila, že parkoviště jim je ukradené a další skupinka seděla na nedalekém autě chystajíc 

se k útoku. Celkem dokonalá apokalypsa. Zvěčnil jsem v rychlosti tento výjev a pak zahnal hodující kondory pryč 

z auta. Nakonec vyběhla z visitors centra paní, která nacvičeným gestem a s klackem nad hlavou zahnala na 

ústup i zbytek hejna. Na jak dlouho asi?

Každopádně i tak je cesta na Floridu poměrně pohodová. Stačí si půjčit auto a podle navigace se dostat až na 

parkoviště. Pak už stačí si jen užívat anhingy a kondory na Anhinga trail. Co by vám v tomhle ráji mohlo zkazit 

radost?  ... :-)
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#2 Lukáš — Petr Bambousek 2010-11-28 17:51

Slyšel? A kde? Je to vůbec možný? 

#1 Povědomé... — 2010-11-28 17:30

Jako bych už tenhle příběh někde slyšel...a ani tomu není tak dávno Jsou to fakt potvory přidrzlý 
Ale ta portrétovka je moc povedená.
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