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Vlha pestrá - Merops apiaster

Poprvé jsem vlhu viděl jako malý kluk v pexesu zvířat naší republiky. Pamatuji si, že jsem byl hodně překvapený, 

jak moc pěkný opeřenec u nás žije. Při procházkách po lese jsem se snažil tenhle poklad objevit. Vzhledem k 

tomu, že jsem to činil v lesích Středočekého kraje, nebyla šance na úspěch příliš velká. :-) Vlha se k nám šíří z 

jihu a k vidění je zejména na jiižní Moravě. Spolu s globálním oteplováním se k nám dostává stále častěji a 

věřím, že se ještě dožiju doby, kdy půjdu takhle tím lesem jako před lety, a z nedaleké pískovny uslyším jejich 

typické "urrru".

Jedno odpoledne s vlhami

Právě teď se věšina vlh již dostatečně sexuálně vyřádila a začínají 

hnízdit. Z fotografického pohledu je to takové "mrtvé" období. Ptáci 

nejsou tak aktivní jako při páření nebo později při krmení. Při návštěvě 

kamaráda Ondry Nágla na Moravě jsem si návštěvu jeho oblíbené 

lokality nemohl nechat ujít. Při příchodu na lokalitu jsme se opatrně 

zamaskovali nedaleko jejich oblíbené odsedávací větve a čekali jejich 

příletu. Netrvalo to zase tak dlouho a vlhy se na suchou větvičku šípku 

několikrát vrátily. Je škoda, že si vybraly právě tuhle suchou větev. Byl 

bych mnohem raději, kdyby si vybraly nějakou olistěnou, jako např. loni 

na Slovensku. Ale i tak to bylo úžasný. Na větvičku létaly asi tak 

jednou za půl hodiny. Zajímavé bylo pozorovat, jak se s klesajícím 

sluncem k západu měnila i barva vlh. Z původního jasně tyrkysového, 

jak je vidět na obrázku vlevo, se barvy posouvaly do zelenkavé. 

Včeložrout - Bee-eater

Vlha se anglicky jmenuje Bee-eater, což by se dalo volně přeložit jako "včeložrout". Obvykle se nesoustředí jen 

na včely, vlhy jsou známé pestrostí své potravy od včelek a čmeláků, přes vážky až k motýlům. Tuhle pestrou 

škálu potravy nám při naší víkendové návštěvě vlhy neukázaly. Na to přijde lepší čas až při krmení mladých. 

Mám teď tedy necelý měsíc čas na představy o ideální fotce. 

Vlha pestrá 

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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Ideální fotka

Mám v hlavě určitou představu, jak by měla vypadat ideální fotka vlhy. Obrázky, které přikládám jsou víceméně 

dokumentační bez větších "uměleckých" ambicí. Nejraději kombinuji fotografie zvířat a rostlin. Nejvíce jsem si 

toho užil v Irsku, nicméně i u nás hledám motivy, které by tuto mou představu splňovaly. Až dojde ke krmení, 

budou fotky atraktivnější už díky faktu, že budou mít vlhy v zobáčku atraktivní hmyz - zejména, přinesou-li 

barevného motýla nebo vážku. Z víkendového krmení se nejblíže mé představě blížila poslední fotka.

Nemůže být každý týden posvícení

Druhý den ráno jsme se na loklaitu vrátili, abychom vlhy 

zvěčnili v ranním sluníčku. Pro zachování minimálního 

rušení vlh, jsme se snažili přijít na místo ještě před 

východem slunce. Zvolili jsme si pro to jedno z "nejhorších" 

období v roce. Podle velmi PRAKTICKÉHO KALENDÁŘE 

VÝCHODŮ/ZÁPADŮ slunce se nacházíme přesně v době 

nejčasnějších východů. 

Budíček ve 3.30 mi přinesl veselou mozkovou příhodu. 

Budík zvonil jako o život. Probudil jsem se jako v mrákotách, 

nevěděl jsem, kdo jsem, ani přoč se ten zvuk pořád ozývá. 

Stiskl jsem nějaké tlačítko. CHCETE ZAPNOUT 

TELEFON?, ptal se mě přístroj. Pochopil jsem to tak, že to 

je důvod, proč tak vyváděl a potvrdil, že ano. Mozek si to 

vysvětlil tak, že důvod zvonění je zažehnán, mobil dostal, co 

chtěl, a může zase v klidu spát. Přehodil jsem přes sebe 

peřinu a tvrdě usnul. Po deseti minutách, po živém snu, v 

němž jsem se chystal jít brzy ráno na vlhy, jsem se trhnutím 

vzbudil.  Někdy si tak hlava žije svůj vlastní život :-) 

Fotografie větviček

Před východem slunce jsme dorazili na místo, zamaskovali 

se a čekali na přílet vlh. Čekali jsme půl hodiny, hodinu, dvě hodiny, pak jsem vyčerpáním usnul, zase jsme 

čekali. Občas jsme si udělali kontrolní fotku větvičky, abychom si lépe nastavili foťák na spránou expozici. Čas 

se z 1/25 dostal na snesitelnou 1/500s. Pak jsme čekali další hodinu a nic. Vlhy si vybraly pro svou realizaci 

úplně jiné místo. V osm hodin už slunce prudce svítilo a my si museli přiznat, že dneska to prostě neklapne. Ve 

foťáku tak zůstalo asi pět nafocených větviček bez vlh. Večer jsme tuto sbírku doplnili ještě fotkami bodláků v 

perfektním světle, na kterých měl sedět bramborníček a stébel trávy, kde jsme chtěli vidět rákosníka zpěvného. 

Sobota tak byla fotograficky velmi bohatá. Tolik větviček jsem zatím nenafotil :-) 

Co bude dál

Rád bych se s vlhami letos ještě setkal. Nevylučuji, že se za nimi podívám mimo hranice naší republiky. V 

současné době vím hned o několika koloniích. Vlhy jsou poměrně tolerantní ptáci, přesto jsem si vědom, že 

jejich focení je určitým zásahem do jejich života. Lokality si buď nechávám výhradně pro sebe nebo je sdílím jen 

s nejbližšími přáteli, u kterých jsem přesvědčen o jejich smyslu pro fotografickou etiku. 

Přidat komentář:

Citovat

Vaše komentáře

#10 Jirka — Petr Bambousek 2010-06-11 09:30

To je zajímavé pozorování. Buď nemohla najít nic k jídlu, s ůli 

počasí, nebo máš kousek od baráku nějakou čerstvou hnízdní noru Mít vlhy kousek od baráku je 

sen 

#9 RE: Vlha pestrá - život na jedné větvi — 2010-06-10 17:10

JComments
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Aktualizováno Sobota, 25 Červen 2011 09:42

Citovat

Citovat

Citovat

Citovat

Citovat

Citovat

Citovat

Citovat

Citovat

JComments

Vlhy jsou opradu velmi zajímaví ptáci. Znám čtyři místa na Moravě kde hnízdí. Loni mi jedna zalétla na 
zahradu, to bydlím 12 km na východ od Brna. Tak, že musela zaletět alespoň 40km od hnízdiště.

#8 Jirka — Petr Bambousek 2010-06-08 13:20

Určitě tam loni zajeď. Pošlu ti souřadnice, kde všude nebyly vidět, abys netápal 

#7 RE: Vlha pestrá - život na jedné větvi — 2010-06-08 11:39

Tak to abych počkal dalších 99let, třeba se mi za tu dobu povede nafotit i jiné druhy, kdo ví 

Jinak díky za informaci, zkusím se tam minulý rok vrátit :-D

#6 Petr — Petr Bambousek 2010-06-08 07:49

žasný, trávil bych s nimi nejradši celé léto. Výraz "vlhké" léto by byl 

pak mnohem snesitelnější 

#5 Jirka — Petr Bambousek 2010-06-08 07:44

Vím, o čem mluvíš. Vlha pestrá horská je ještě vzácnější než ta moravská. Prý je vidět jen jednou za 100 

let. Nerad ti to píšu, ale v Liberci ji zahlédli loni. 

#4 Štěpán — Petr Bambousek 2010-06-08 07:43

Vzpomínám, když jsem je poprvé viděl. Ujel jsem 250 km, došel na vytipované místo, asi 60m nade 
250 km domů plný dojmů "že jsem je opravdu viděl, pexeso 

nelhalo" 

#3 podobně strávený víkend — 2010-06-07 20:03

Ahoj Petře, o víkendu jsem se také smažil v krytu u hnízdní kolonie vlh a moc jsem si to užil, jsou 
úžasné. Máš to pěkné!

#2 RE: Vlha pestrá - život na jedné větvi — 2010-06-07 19:51

Pěkný článek, ty větvičky ti závidím 

Rád ě za nimy také podíval, ale mimo to se budu modlit, aby přiletěly sem do 

Liberce 

#1 Hezké počtení — 2010-06-07 17:37

Hezky jsem si početl o druhu, který mám rovněž velmi rád, takže díky za milou pořipomínku jejich 
štěbetání. Taky se za nimi letos určitě naskok zastavím. Hezký den.

Obnovit seznam komentářů

Přidat komentář
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