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Pokud se někdy vydáte do tropických pralesů, patrně vás zaujme, že na první pohled nepřekypují životem, jak 

se zdá z televizních pořadů. Vstoupíte-li do pralesa kolem poledne, bude vám průvodcem jen vrzání cikád a sem 

tam nějakého proletujícího ptáčka. Rád bych vás pozval na malou procházku po pralese. Ale půjdeme pomalu. 

Hodně pomalu. Abychom si mohli všímat jeho skryté krásy.

Zde vidíte pestré druhy zvířat, které jsem v posledním roce fotil. Na první pohled zaujme jejich pestré zbarvení 

(pro příklad jsem vložil druhy z Irska a Gambie). Jak ale najít zvířata v tropických pralesech? Zprvu to vypadá, že 

druhová pestrost pralesů je pouhá pověra ...

Klíčem k odhalení pestrého života v pralese je pomalá chůze. Nejlépší vůbec je sednout si pod strom a trochu se 

rozkoukat. Mnoho pestrých druhů žije především v korunách stromů a zrakům pozorovatele jsou velmi vzdáleni. 

Zůstává tak odhalování krás spodního vegetačního patra. A stojí to vůbec za to? Chce to trpělivost, zkušenost, 

znalost místní fauny a hodně velkou dávku štěstí. Pak se vám otevře svět, který vám měl zůstat utajený. 

Hlavním důvodem této schovávané je totiž snaha druhů přežít ve vysoce konkurenčním prostředí predátorů. 

Každý druh tuto problematiku řeší po svém. Své neopakovatelné kouzlo mají druhy, které svým pestrým 

zbarvení varují své potenciální nepřátele, samostatnou kapitolou jsou druhy, které dokáží imitovat skutečně 

jedovaté (a často velmi nápadné) druhy a touto lstí se dostat zase o den dál ve svém náročném životě. V tomto 

článku bych se rád zaměřil na ty druhy, které se dokáží fantasticky maskovat, využívají své dokonalé mimikry a 

těží z hladové prchavosti lovců.

Hmyz 

Vím, že by právě tato kategorie měla mít v mém článku hlavní slovo. Neznám dokonaleji přizpůsobivé tvory než 

právě hmyz. Vždycky mě fascinovala jejich tvárnost, druhová i početní pestrost a stejně tak i schopnost uniknout 

lidskému oku. Na cestách jsem se převážně zavýbal fotografií ptactva a po hmyzu jsem aktivně příliš nepátral. 

Pro tento rok mám v plánu tento dluh splatit a věnovat se bezobratlým více. Jako ukázku jsem zvolil dva 

druhy motýlů z Belize. Prvním z nich je druh zvaný "Grey Cracker Butterfly". Poprvé jsem ho potkal v 

Ekvádoru. Svou velikostí je blízký naší babočce osikové. Je ovšem tak dokonale maskovaný, že si o nejspíš 

všimnete, až když ho vyplašíte. Stejné je to i s druhým motýlem, zvaným "Glasswing". Je to velmi drobný 

motýlek, s krátkým letem a, jak jeho jméno napovídá, s průhlednými křídly. Za opravdovou náhodu považuji 

setkání s podivnými tvory, jež se nazývají svítilky. Dokonale se adaptovaly na mechem porostlé kmeny. Pokud 

jsou přeci jen objeveny predátory, mají v záloze další obranu. Prudké otevření křídel odhalí skvrny na spodních 

křídlech, které útočníka na okamžik vystraší. Přesně na tak dlouhý okamžik, aby svítilka odlétla a přisedla na jiný 

strom. Dravá kudlanka z Gambie své mimikry zase využvá pro překvapení své kořisti. V zeleném podrostu 

snadno splyne.

Žáby a ještěři

Při naší virtuální procházce pralesem si můžete být jisti, že kolem vás bude stále něco šustit. Občas se z ničeho 

nic pohne větévka a vy si budete marně lámat hlavu nad tím, proč. Tak se posadíme pod strom (nejdřív 

zkontrolujeme, jestli na něm nepobýhají mravenci, protože by nám naše sezení dokázali pěkně znepříjemnit) a 

budeme chvíli úplně nehnutě sedět a koukat. Pokud to vydržíme třeba deset minut, překvapí nás, že je kolem 

nás celkem živo. K těm méně aktivním, ale přeci jen zahlédnutelným, živočichům patří žáby. Jako predátoři se v 

nepravidelných intervalech přískokem vrhnou po kořisti a tím na sebe upozorní. Mnohem živější jsou pak malí 

ještěři, zvaní anolisové. Na třetím obrázku není jen ukázka zábradlí na stezce pralesem ... :-) A pokud máte 

pocit, že na pátém je opravdu jen hromada listí, dočtěte tento malý článek dokonce ...

Kouzlo maskování v přírodě

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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Pralesy jsou protkány mnoha potůčky a to je také místo, kde můžete zahlédnout bazilišky nebo agamy. Na 

posledních svou snímcích jsou právě bazilišci páskovaní z Belize. Jak vidíte, jsou dokonale adaptování svému 

prostředí. pokud je někdo vyruší, dokáží přeběhnout po vodě do bězpečí. Díky této vlastnosti se jim říká Jesus 

Christ Lizard. Rád bych tuto akci jednou rád nafotil, protože patří k opravdovým zázrakům přírody.

Ptáci

Ptáci jsou známí svým pestrým zbarvením a pestrým hlasem. Je však známo, že tato výhrada patří zejména 

samečkům. Samičky mají většinou za úkol ochránit hnízdo a mláďata se zase musí naučit přežít v přírodě plné 

nástrah. Na prvním obrázku je mládě nebo samička belizského Kvakoše žlutočelého. Nehnutě sedí na větvích, 

které ho tak dokonale kryjí, že jsem si ho všiml až po hodině :-) Čejka nebo Dytlík z Gambie na dalších fotkách 

také využívají přirozeného prostředí ke své kamufláži. Čejky většinou prozradí jen písklavé volání, které začnou 

vydávat, jakmile se dostanete neprozřetelně blízko. Zároveň je to signálem pro ostatní zvířata, že se blíží 

nebezpečí. Jamile jste překročili bezpečnou vzdálenost, patrně tím na nějakou chvíli přijdete o pozorování 

dalších zvířat, která vědí, co čejčí volání znamená. Dytlík senegalský patří také mezi hlasté a velmi nenápadné 

tvory. Pohybuje se krátkým pobíháním po přehu potoků a říček.

Lidé

Zvířata jsou ve svém maskování opravdu dokonalá a věřím, že vás povídání aspoň trochu zaujalo. 

Vynalézavostí jsou ale lidé zvířatům vlemi blízcí. A co teprve ti, kteří chtějí nápadná i nenápadná zvířata 

fotografovat. Po prvních nezdarech si každý uvědomí, že běhat za zvířaty a snažit se při tom o jejich fotografii, je 

doslova běh na dlouhou trať :-) Pokud se chcete se zvířaty seznámit opravdu zblízka a chcete zaznamenat i jiné 

momenty než prchající zajíce, prchající volavky nebo vyděšené srnky, budete se chtě nechtě zabývat otázkou, 

jak se k nim dostat blízko. Tak blízko, aby na ně váš objektiv dosáhl a abyste je nevyplašili. Aby se zvířata 

chovala přirozeně a ukázala vám víc, než zježenou srst při úprku přes strniště. Je třeba se inspirovat v přírodě. 

jak to ta zvířata dělají? Jak že to dělá ta kudlanka? Jakže to dělají ti anolisi? Vypadají stejně jako prostředí, ve 

kterém se pohybují. A to člověk při vší snaze nevypadá. Leda byste si navlékli igelitové pytlíky na hlavu, ruce a 

nohy a lehli si do příkopu u silnice.

Na řadu tak přicházejí různá udělátka a pomůcky, které vám pomohou splynout s přírodou. Jako pacifistovi mě 

tak trochu mrzí, že to nejlepší vybavení najdete v Army shopech. Rozhodně se vyplatí investovat do 

maskovacích obleků. Kdo chce dotáhnout maskování k dokonalosti, může si v takovém obchodě vyhledat 

oblečení zvané "Hejkal". Pro náhodné pozorovatele budete v tomto obleku asi malinko výstřední, pro některé už 

budete hraničit s významem slova "šašek". Tvrzení, že jste "hejkal", bude tuto skutečnost pouze umocňovat.
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Níže přikládám odkazy na obchody, které do maskovací látky oblečou nejen vás, ale i celou vaší optiku. 

Dokonce to došlo tak daleko, že jeden obchod nabízí vzor "U.K.", který je podle autorových slov pro anglické 

druhy ptáků mnohem snesitelnější než vzor "USA", který vychází z jiného typu krajiny. Maskování v přírodě je 

opravdová věda. Faktem je, že některé obaly objektivů lze spíchnout po večerech u televize za mnohem menší 

peníz. Například obleček na objektiv s výřezy na ovládací prvky stojí přes tisíc Kč. Já to u své Minolty vyřešil 

maskovací páskou za 49 Kč. Ze 6 metrů pásky mi většina zbyla a objektiv je maskovaný až dost. Při focení mi 

většinou z krytu kouká jenom clona objektivu a ta je touto páskou pokryta asi za 6,50 Kč :-)

http://www.wildlifewatchingsupplies.co.uk

http://www.ultimatenaturegear.com

Přeji Vám při focení mnoho úspěchů a pokud si budete někdy lámat hlavu nad tím, jak se v přírodě 

maskovat, sedněte si pod strom a pozorujte jak to dělají opravdoví mistři - zvířata. 

Pro ty, co marně zkoumali důvod vložené hromady listí v kapitole o ještěrech, ještě pro pořádek přikládám 

rozluštění ...

Přidat komentář:
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