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1) Jak to začalo

Protože při focení v přírodě trávím hodně času, rád bych se s vámi podělil o několik zážitků, které focení 

doprovázejí. Toto je druhý díl nepravidelného seriálu "Jak", ve kterém se vždy zaměřím na jedno téma focení. V 

první části jsem vás seznámil se svými zkušenostmi s focením zvířat v Belize. Nyní se podíváme do našich hájů 

a zejména luhů. Řeč bude o bahňácích. Ještě před pár lety mi tito tvorové připadali všichni stejní. Občas jsem 

nějakého bahňáka na břehu rybníka viděl, ale nedokázal jsem ho přiřadit ke konkrétnímu druhu. Jednoho letního 

dne jsem trávil několik hodin čekáním na volavku u svého oblíbeného rybníku. A stejně jako mnohokrát před tím, 

ani nyní nepřiletěla, kam bych si přál. A v tom jsem si všiml, že kolem mě běží nějaký mrňous ... Kulík říční.

2) Špatná volba

Ještě než se dostanu k prvním úspěchům, nejdříve bych se rád zmínil o neúspěších, které jeho focení 

provázely. Od prvního spatření kulíka jsem pocítil potřebu jej zvěčnit. Druhý den jsem šel na to místo znovu (byl 

zrovna víkend). Šel jsem opatrně po břehu a jakmile jsem dalekohledem spatřil kulíka, velmi jsem zvolnil chůzi. 

Opatrně jsem se přibližoval a když jsem byl dostatečně blízko, poprvé jsem stisknul spoušť. Byla z toho první 

rozmazaná fotka kulíka focená z úhlu 45°. Pozadí i popředí tvořila voda. Nelíbila se mi a tak jsem chtěl vyfotit 

ještě jednu. Kulík se ale s křikem rozlétl a byl fuč. Šel jsem po břehu dál a rozhodl se, že budu fotit vleže. 

Opatrně jsem se přiblížil ke kulíkovi, lehl do zmáčeného břehu a ... kulík zase ulétl. Lokty mi při tom zapadly do 

bahna. Při pokusu vstát jsem se nohama zabořil do bahna až po kotníky. Po několika podobných nesmyslných 

pokusech jsem se vracel do auta se 3 rozmazanými fotkami kulíka, promáčenými kalhotami, bahnem v botách a 

mnoha myšlenkami v hlavě. Příští týden budu muset začít jinak.

3) Správná volba

Díky práci jsem odkázán jen na focení o víkendech. Musí se sejít několik věcí, abych mohl fotit. Víkend není 

naplněn něčím jiným než focením, počasí musí být příznivé, rozhodně ne jasno, ale také ne úplně zataženo. 

Pokud možno by mělo být beze srážek. A rozhodně by se srážky neměly v brzké době objevit. No, že tohle jsou 

přesně ty podmínky, které se víkendům vyhýbají, asi nemá cenu psát. A tak se snažím z focení vytěžit 

maximum. Po prvním nevydařeném setkání jsem zvolil úplně jinou strategii. Sedl jsem si na dobře přehledné 

místo na břehu, bez foťáku, jen s dalekohledem. A celé odpoledne jsem sledoval, kam a jak často kulíci létají. 

Pokud nejsou rušeni, dokážou na jednom břehu vydržet dost dlouho. Po vyplašení si často najdou klidnější 

místo a na původní se nemusí vrátit dlouhé hodiny. Kulíci jsou velmi aktivní. Neustále pobíhají a vybírají potravu 

z bahna. Často chodí sem a tam a taková "stezka" měří asi 50 metrů. Když dojdou na pomyslný konec, buď běží 

zase zpátky nebo se na začátek dostanou přeletem. Těch 50 metrů uběhnou asi za půl hodiny. Dál jsem si 

všímal reliéfu pobřeží. Fotkám nejvíce svědčí světlo v zádech a tak jsem po nějaké době našel místo, které tyto 

podmínky splňuje. První fotky z krytu jsem dělal kolmo ze břehu do vody. Postupně jsem zjistil, že je to velmi 

nepraktické, protože sledování objektivem ptáky ruší a po jednom přeběhnutí s křikem uletí. Mnohem praktičtější 

je ležet podél břehu a nechat bahňáky přicházet k sobě a jen blížícího opeřence doostřovat bez pohybu 

objektivu. Takže aby se dosáhlo optimálního osvětlení, je nejlepší fotit podél břehu ve směru ze západu na 

východ nebo z východu na západ, podle toho zda chceme využít ranní nebo večerní světlo. Já osobně preferuji 

večerní světlo, které mi subjektivně připadá delší dobu jemné a teplé (i tak je to nejlepší světlo asi půl hodiny 

denně). A z toho vyházela další kalkulace. Vypozoroval jsem, že toto světlo je ideální v červnu mezi 18.-19. 

hodinou. Dbám tedy na to, abych byl na místě včas. Časově to vychází asi tak, je čas "0" je příjezd. V tuto chvíli 

svým příchodem na lokalitu všechno vyplašíte (pokud tam něco bylo). Cca 10 minut příprava a maskování, další 

hodinu trvá než se ptáci opatrně vrací na své původní místo. Může to trvat i déle. Takže na místo chodím někdy 

mezi 3-4 hodinou odpolední.

4) Druhová pestrost

Jak jsem fotil bahňáky
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Při čekání na kulíky jsem se setkal i s dalšími druhy. Zprvu mi připadali velmi podobní. Ale časem jsem v nich 

nacházel důležité nuance, kterými se od sebe liší a díky občasné nešikovnosti poznám i jejich poplašné volání. 

Zatím jsem se setkal s těmito druhy : čejka chocholatá, vodouš bahenní, vodouš šedý, vodouš kropenatý, 

jespák obecný, jespák bojovný, pisík obecný, vodouš tmavý, vodouš rudonohý a bekasina otavní. To vše 

ovšem po břehu nepobíhalo v jeden den. V době tahu (zejména v dubnu) jsem pokaždé viděl jinou skupinku. 

Tento pestrý výčet se na tomto místě objevil v průběhu 2 let focení!

5) Zrcadlení

Velmi atraktivní je zachycení ptáků zrcadlících se ve vodě. Pokud fotíte vleže, je tento efekt působivější, protože 

se vyhnete vodě jako pozadí. Při focení se také velmi pečlivě věnuji "pletí" prostoru před objektivem. Často fotím 

z výšky sotva pár centimetrů nad zemí. Je neuvěřitelné, jak vysoké mohou být třeba jen třícentimetrové klacíky 

čouhající z bahna. Ve stoje si jich sotva všimnete, ale při focení jejich rozmazaná silueta může zničit celý 

snímek. Jakmile se zamaskuji, už se nesmím hnout, protože vyplašení skupinky bahňáků kvůli vytržení 

opomenutého stébla se projeví hodinou čekání na prázdno. Pokud je nějaká rostlinka ve vodě, může zajímavě 

doplnit kompozici fotky. Fotím objektivem 300mm a to je celkem málo. Zrcadlení a rostlinka doplňující kompozici 

velmi pěkně vyplní obraz, který by byl jinak díky krátkému ohnisku prázdný.

6) Vedlejší produkty

Při prvním příletu jsou ptáci velmi obezřetní a proto používám pravidlo: Nefotit ptáky hned po jejich příletu. 

Chce to kus sebezapření, abyste nezačali cvakat kolem pobíhající kulíky a další bahňáky. Ale když to vydržíte, 

tak získáte mnohem víc. Pokud vyplašíte čerstvě přilítnuvší ptáky, bude trvat zase asi hodinu, než se vrátí. Je 

proto mnohem lepší nechat "první várku" bez rušení. Po několika minutách ztratí zábrany a budou pochodovat i 

pár decimetrů od vás. Pokud kolem poletí jiná skupinka bahňáků (volavek, kachen, slípek), uvidí pobíhající 

bahňáky bezstarostně běhající kolem vás a vyhodnotí to jako bezpečnou destinaci. Díky tomu si z focení 

bahňáků můžete přinést mnohem více. Paradoxně třeba tu volavku, kvůli které to všechno začalo.

7) Veselé historky z natáčení

Focením bahňáků jsem strávil desítky hodin a mnohokrát jsem se vrátil domů bez jediného snímku. Důvodů 

může být mnoho. Je to zejména špatná kosntalace hvězd a hvězdokupa bránící konjunkci Marsu s Uranem. 

Dovolím si sepsat jakési tucteto:

1) Pohyb = 0 fotek

2) Hezké počasí je jen ve všední den. Z toho důvodu nechápu, proč se mu říká všední.

3) Ať už je předpověď počasí na víkend jakákoli, hezké počasí je jen ve všední den.

4) Pokud je o víkendu konečně hezky, ostré sluníčko zkazí všechny použitelné záběry. 

5) Nejhezčí světlo je mezi 18.-19. hodinou.

6) Pokud celý den praží sluníčko, které kazí fotky, zatáhne se mezi 18.-19. hodinou.

7) Vleže na břiše se dá vydržet asi 59 minut. Pak je tělo tak ztuhlé, že se prostě musíte pohnout.

8) Ptáci se vrací na své původní stanoviště asi 1 hodinu od vyplašení

9) Po další hodině čekání se ptáci ozývají, ale nejsou vidět. Zjistíte, že jsou za vámi, pohnete se a ptáci s křikem 

uletí. Můžete v klidu změnit polohu.

10) Pokud měníte polohu, přesně v tu chvíli si před vás stoupne čáp černý nebo orel mořský

11) Orel mořský i čáp černý jsou ptáci, které vyplaší sebemenší pohyb a dokáží si náležite vychutnat pozici, ve 

které jste se zastavili, abyste je nevyplašili

12) Důležité je maskování. Jako podklad používám 2 karimatky, jako maskování celtu a maskovací síť

Tak to je vše. Stačí jen vytrvat a výsledek se dostaví. A když ne, tak co může býl lepšího než ležet na břiše a 

kochat se pobíhajícími 

ptáčky na břehu rybníka :-) Další fotky bahňáků najdete v mé galerii ...

Přidat komentář:
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Aktualizováno Sobota, 25 Červen 2011 09:41

Citovat

JComments

Vaše komentáře

#1 RE: Jak jsem fotil bahňáky — 2010-05-06 20:05

:-))) Báječný článek a tucteto stojí skutečně za to:-)))

Obnovit seznam komentářů

Přidat komentář

JComments
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