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ČLÁNKY Z VÝPRAV DO TROPŮ 
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Do tropů jezdím nejčastěji v tzv. období sucha. Cesty jsou v té době sjízdné, zvířata se koncentrují v mokřadech 

a počasí je mnohem stabilnější než v období dešťů. Vypadá to jako idylka, přesto se tím ochuzuji o druhy, které 

se v období sucha stahují do ústraní. Mezi takové druhy patří například orchideje nebo žáby. Pro tropické žáby 

je příchod období dešťů impulzem pro zahájení období námluv a rozmnožování. Žáby se překřikují ve snaze 

najít si partnera a kalíšky bromélií začínají hostit první pulce. S příchodem období sucha se žáby stahují na 

místa, kde je dostatečné množství vláhy, která jim pomůže vyčkat do příznivého období dešťů. Většina 

perfektních fotografií tropických žab, které můžeme vidět na internetu, proto pochází z chovných zařízení. Tím 

netvrdím, že se v období sucha s žábou nedá setkat, ovšem setkání jsou mnohem více sporadická a dochází 

k nim na nečekaných místech. Níže popíšu dvě naše setkání s rosničkami v Belize.

Rosnička v koupelně

Byl jsem nastydlý a vysoká teplota mi nedovolila věnovat se focení tak, jak jsem si přál. Letošní chladné počasí 

v Belize mě opravdu zastihlo nepřipraveného. Půl dne jsem prospal a z postele jsem se vybatolil pozdě 

odpoledne. Kluci mi říkali, že se byli vykoupat a že fotili kolibříka. Měl jsem pocit, že jsem spal 3 dny. Nebylo 

divu, že se mi zpátky do postele nechtělo, i když mi kašel trhal plíce. Už bylo celkem pozdě večer, když Jirka

hlásil, že našel ve sprše rosničku. Naše ubytovna měla venkovní toalety se sprchou a místní zvířata mohla volně 

procházet sem a tam. Ožili jsme. Rosnivka Staufferova (Scinax staufferi) byla sotva pár centimetrů velká a 

zdaleka ne tak barevná jako naše rosnička obecná (Hyla arborea).

Začali jsme spekulovat, jak ji vyfotit. Bylo kolem 23. hodiny, kolem tma jako v pytli a celou scénu osvětlovala jen 

slabá žárovka na toaletě spojené s koupelnou. Věděli jsme, že se šance focení už nebude opakovat a tak jsme 

začali dávat dohromady improvizovaný ateliér. Stativ, helikonie z výzdoby pokoje, list helikonie z venkovní 

zahrady, odrazná deska, lampička z pokoje zbavená stínítka a nakonec to hlavní – opatrné přenesení 

rosničky na helikonii. Pak jsme si určili osoby a obsazení. Jeden drží světlo a odraznou desku, druhý se snaží 
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vyfotit rosničku a třetí se tomu všemu směje, protože pohled na celou tu eskapádu vyvolává smích snad u 

všech.

Vše komplikuje mé kašlání, záchvěvy větru a živost rosničky, která si ve chvíli, kdy je vše připraveno, popojde na 

květu tak, že v hledáčku není vidět. Následuje domluva, výhrůžka, smích a vše znova. Vystřídat se chceme 

všichni a jakmile se rosnička dostane do obstojné pozice, kterou předešlý fotograf neměl možnost nafotit, 

hlásíme se o místo. Radek nám dává naději svou větou „tak tohle bude poslední a pak si ji můžete cvaknout“, 

kterou opakuje několikrát za sebou, protože rosnička na helikónii po každém snímku předvede ještě lepší pózu. 

Nakonec to vyřešila rosnička po svém - skočila Jirkovi za kalhoty a ten nám oznamuje, že už je to nebaví a jdou 

spát. V křečích smíchu „instalujeme“ rosničku ještě na pár snímků a už ji opravdu necháme na pokoji. O půlnoci 

tak vznikly fotky, které vypadají jako z denního světla.

Rosnička z Crooked Tree

Další fotografické setkání nastalo v Crooked Tree. Bohužel to nebyla nádherná rosnička, kterou Jirka opět našel 

v koupelně, protože jsme ji odpoledne našli bez známek života. Přesto jsme se u laguny s rosničkou opět setkali. 

Šel jsem si poslechnout noční zvuky laguny a mezi monotónním zvukem žab jsem uslyšel trochu jiný zvuk, který 

vycházel kousek ode mne. Posvítil jsem baterkou a v tom se naše pohledy setkaly. Podělil jsem se o svou 

radost s Radkem a tomu není třeba říkat dvakrát. Tentokrát jsme to chtěli pojmout úplně jinak. Rosničky ožívají 

hlavně v noci a tak jsme přemýšleli, jak to udělat, aby to z fotky bylo patrné. Napadlo nás, že bychom mohli 

osvítit jen část rosničky a zbytek nechat tajemství tmy.

Tenhle nápad s sebou přinesl několik úskalí. Prvním z nich bylo světlo. Jediným zdrojem byla kapesní svítilna a 

při ISO 1000 a minimální cloně 3,5 byly časy mezi 1/15-1/25s. U laguny navíc vanul mírný větřík, kterého 

bychom si normálně vůbec nevšimli, ale s rosničkou na listu to dělalo pravé divy. Čekání na zmáčknutí spouště 

se stále prodlužovalo. Do toho nám přibyli noví společníci – komáři. Stále dokola jsme řešili, že fouká vítr, že 

směr světla není ten správný, a když už to vypadalo, že se obojí podařilo ideálně zkombinovat, z ničeho nic jsme 

vyjekli, protože na lokti viselo několik nacucaných komárů. Vzniklo tak jen několik fotografií, jsou pro mě ale 

natolik výjimečné, že patří mezi mé nejoblíbenější.
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Jsem opravdu zvědav, jestli se s rosničkami zase setkám a zda se mi je podaří nějak zajímavě zvěčnit. Uvidíme 

na začátku roku, kdy se chystám opět do Belize a poté do Panamy.
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Vaše komentáře

#7 Peca — Petr Bambousek 2010-12-22 15:05

Díky moc! Moc lidí tuhle fotku neskouslo, ale já ji mám opravdu hrozně ří 

odletět, tak bych rád v podobných experimentech pokračoval (a tím nemyslím žábu ve tmě). Jinak 
Tim Laman je pro mě jeden z nejlepších fotografů vůbec. Jeho fotky mají obrovskou hloubku i když v 
našich poměrech nejsou "technicky dokonalé". Je vidět, že vidí ...

#6 RE: Žáby v Belize — 2010-12-22 12:51

Ta poslední fotka (oko ve tmě) je jedna z nejlepších foto obojživelníků co znám ... trošku mi to připomíná 
Tima Lamanna, jen s tím, že tohle je krapet lepší než jeho fotky žab, vlastně je to takový žabý akt :) !!

#5 Lumír, Jirsa — Petr Bambousek 2010-09-26 09:59

Díky za vaše zastavení. Doufám, že letos zase nějakou tu žabku potkáme ...

#4 RE: Jak jsem fotil žáby v Belize — 2010-09-09 21:20

Ta poslední je parádní. Moc líbí!

#3 RE: Jak jsem fotil žáby v Belize — 2010-08-22 15:50

Ta silueta a poslední jsou vážně super a když se při focení užije i legrace ... Tak to má být :) ahojky.

#2 Evžen — Petr Bambousek 2010-08-16 08:38

Jojo, on nám ji zas nohavicí vrátil 

#1 RE: Jak jsem fotil žáby v Belize — 2010-08-15 21:14

Ahoj. Pěkný ateliér, to se musí uznat.

Doufám, že se Jirkovi s tou rosničkou dobře spalo. 
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