
V posledních 2 letech jsem se vydal 
do daleké západní Papuy, kde jsem 
mimo krásných rajek měl mož-

nost opět pozorovat kakaduy palmové. 
Tam mne překvapila jejich velká plachost. 
Důvodem bylo hlavně chování místních 
obyvatel, kteří dodnes nemilosrdně loví 
tyto vzácné papoušky a zdobí si s nimi svá-
teční čelenky – bohužel. Další podařená 
expedice mne zavedla do Kostariky, která 
je doslova rájem pro fotografy. Kostarika 
je krásná a bezpečná země, a pokud máte 
štěstí na zkušeného průvodce, uvidíte toho 
opravdu mnoho. Vřele mohu doporučit.

Dalším mým snem bylo prožít nějaký 
čas na jílových kolpách, a to se mi vyplnilo 
v roce 2015, kdy jsem se přidal k expedici 
do pralesů v Peru. Tady už to tak jednodu-
ché ale není. Pokud si vyberete tu nejlepší, 
bohužel zároveň nejvzdálenější cestu, pro-
žijete doslova očistec.

Přelety do Cusca s vynuceným odpo-
činkem trvají 3 dny, autem musíte přejet 
Kordillery a dále se nalodit s nezbytným 
místním doprovodem včetně kuchaře. 
Dalších 10 dnů si nekoupíte ani vodu. 
Plavba s noclehem trvá dva dny a při ní 
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Těch expedic už bylo opravdu hodně a těžko bych je dnes 
dokázal všechny vyjmenovat. V minulosti jsem už popisoval 

expedici po Austrálii, kde jsem měl možnost pozorovat  
několik vzácných druhů kakaduů černých i velmi náhodné  

setkáni s kakaduem palmovým. Další velmi povedené cesty 
za papoušky jsem prožil v jižní Americe konkrétně  
v mokřadech Pantanalu nebo v tajuplné Amazonii.

Cesty za papoušky

se několikrát nedobrovolně vykoupete, 
uvíznete na mělčině, důkladně zmoknete 
a určitě se i spálíte.

Toto je opravdu jenom pro otrlé cesto-
vatele. Pokud vše dobře dopadne, můžete 
další ráno kolem 3 hodiny ranní vyrazit 
na další krátkou noční plavbu, dále na asi 
dvouhodinový pochod tajuplným prale-
sem a se svítáním posedět asi 60 metrů 
před jílovou skálou. Pokud zrovna nepr-
ší, pravé papouščí divadlo brzy začíná.  
V tu chvíli na celé utrpení při cestě zapo-
menete, a to, co jsem mohl až do pozdní-
ho odpoledne pozorovat, bych přál všem  
milovníkům papoušků. Prostě nádhera.

Každý den, pro mne s nepochopitel-
nou pravidelností a tolerancí, se tu stří-
dají různé druhy od těch nejmenších až 
po majestátné ary zelenokřídlé. Ve chvíli 
se pralesní zeleň doslova kýčovitě vybarví  
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jejich peřím a přiznám se, že jsem ani čas-
to nevěděl, co mám fotografovat dříve. Ně-
kolikrát se dokonce i zvednou a v tu chvíli 
proti vám letí odhadem i 300 kusů, před 
objektivem se zvednou a vrací se zpět. Co 
více si přát. Těžko se to trefně popisuje, to 
se musí prožít. Podle mne je i zázrak, že 
v dnešní době toto ještě můžete vidět a ta 
krkolomná a jediná cesta tam bude možná 
ten hlavní důvod.

Letošní další náročná i nebezpečná 
cesta mne zavedla na několik ostrovů Fi-
lipín, kde hlavním cílem bylo i pozorová-
ní velmi vzácných kakaduů filipínských. 
Pokaždé to ale není tak, jak si naplánujete  
a na dálku pouze mailovou korespondencí 
dohodnete. Někdy to prostě nevyjde. Ka-
kadu filipínský se volně v přírodě téměř 
už nevyskytuje a jediné, co nám místní 
ochranáři dovolili, bylo ranní pozorování 
z loďky asi ze 100metrové vzdálenosti od 
malého ostrova, kde pod přísnou ostra-
hou ozbrojené bezpečnostní agentury žije 
i hnízdí asi 80 jedinců těchto papoušků. 
Trochu šance nám dali při následném pře-
letu za potravou na pevninu, takže vzniklo 
několik „letovek“, a to bylo bohužel vše.

Důležitější zprávou je, že tímto přísným 
opatřením se jejich populace postupně 
zvětšuje a v budoucnu by mohli začít hníz-
dit i na pevnině.

Na závěr mého vyprávění chci poděko-
vat celé redakci tohoto povedeného časopisu  
a poslední dobou si beru i několik čísel na 
expedice s sebou, a tak jedno vydání skon-
čilo daleko v horách ostrova Mindanao, 
kde početná domorodá rodina byla z daru  
doslova nadšená.
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František Brzák
wildlife fotograf

E-mail: brzak@fbsystem.cz
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