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Je 3:40 hodin ráno a mně zvoní mobil. 
Ksakru, zase vstávám už pokolikáté takto 
brzo a nálada je chvíli pod psa. Za 10 minut 
nasedáme ve čtyřech do hodně terénního 
auta a hodinu a půl stoupáme nezpevněný-
mi cestami do vrcholků And na stále stejné 
místo až do výšky 2 950 metrů. Často, skoro 
stále prší a andské cesty jsou plné překvapení  
a nebezpečných úseků. Nejhorší jsou časté se-
suvy půdy, které rychle změní původní cestu 
v kamennou suť. No, štěstí stojí při nás. A co 
je vlastně tam nahoře tak přitažlivého, že nás 
to stále láká, že proto i hodně riskujeme?

Papoušek žlutouchý (Ognorhynchus icte-
rotis) – jeden z největších papouščích kleno-
tů Kolumbie. Je to endemit, který žije jenom 
v malé oblasti Kolumbijských And. Ještě před 
20 roky byl považován za vyhynulý druh  
a nakonec se ale podařilo v nepřístupné loka-
litě, kam právě jezdíme, najít několik jedinců. 
Další rok se nastartoval záchranný projekt,  
v němž se angažovala hlavně španělská na-
dace Loro Pargue Foundation s finanční 
podporou 1,3 mil. dolarů. V současné době 
nevládní organizace Fundación ProAves od-
haduje jejich stav na více než 2 000 jedinců, 

Jak jsem již psal v upoutávce v posledním čísle časopisu Papoušci,  
nad obavami z donedávna nebezpečné země zvítězila touha  

pozorovat a nafotit vzácné druhy papoušků, u kterých je fotografií  
pramálo, a v zajetí je nikde na světě neuvidíte. Kolumbie je na ptačí 
faunu nejbohatší na celém světě a v současné době je evidováno již 
1 900 druhů, z toho 120 celosvětově ohrožených. Mezi asi 85 druhy 
endemitů je několik druhů papoušků, přesněji papouščích klenotů,  

a to byl pro mne hlavní cíl.

Papoušek žlutouchý
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ale je to samozřejmě jenom hrubý odhad. Za-
jímavostí je třeba fakt, že na rozlehlé zalesně-
né ploše, kde byl papoušek žlutouchý objeven, 
bylo vyvěšeno asi 200 ptačích budek, ale výsle-
dek byl žalostný, prostě je nechtějí.

Město Jardin, kde spíme, přesněji asi  
4 hodiny denně, je považováno za nejhezčí 
město Kolumbie. Čtvercové náměstí obklopu-
jí samé hospůdky a místní káva je velmi, vel-
mi dobrá. Až sem vyrazíte, vřele doporučuju. 
V okolí tohoto města je právě možnost pa-
pouška žlutouchého pozorovat, ale šance je 
velmi, velmi malá.

Přesouváme se do rezervace Rio Clara, 
kde, pokud bude štěstí, uvidíme amazónka 
šafránového (Pyrilia pyrilia). Dva dny v čas-
tém dešti a velkém horku chodíme po bře-
zích překrásné řeky Cauca s mramorovým 
podložím a v dopoledních hodinách sku-
tečně vidíme 2 páry, které se ukrývají v ko-
runách vysokých stromů, fotografie jsou ale 
nepublikovatelné. Je zajímavé, že k velké ná-
hodě občas dochází, když zaběhnete někam 
do křoví si ulevit. Kamarád Míra toto přesně 
udělal a párek amazónků šafránových ho asi 
z 10 metrů poslušně pozorovalo. Jejich cho-
vání bylo až neuvěřitelné, další snad půlho-
dinu nám pózovali a jedinečných fotografií 
toho velmi vzácného papouška mám snad 
500. Nádhera, hned se zvedla všem nálada. 
Tady opět moje zkušenost, že jsou momenty, 
kdy nad plachostí zvítězí zvědavost. Jen kdy-
by to bylo častěji. To samé se mi přihodilo  
u kakaduů žlutouchých v jižní Austrálii.

Papoušek žlutouchý 

Aratinga skvrnitý kolumbijský 

Amazónek šafránový

Amazónek šafránový 
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Za dalším papouščím endemitem, aratin-
gou skvrnitým kolumbijským (Psittacara wagleri 
wagleri ), musíme do oblasti Montenzumy. Po ce-
lodenním hledání se na nás usmálo štěstí a jeden 
pár těchto papoušků fotografuji na dobytčí pas-
tvině, kde v napajedlech papoušci zrovna hasili 
žízeň.

Jsme v další andské lokalitě, kde se nám po-
dařilo dohledat celé hejno papoušků kolumbij-
ských, přesněji pyrurů hnědoprsých (Pyrrhura 
calliptera). Dováděli desítky minut na nedaleké 
větvi a byla to velmi vzácná a nádherná podí-
vaná. Několik párů včetně odrostlých mláďat se 
nekonečně shazovalo nalétáváním z větví a byli  
u toho i velmi hluční. Náš zkušený průvodce 
nám prozradil, že za celou svoji praxi je takto  
z blízka nepozoroval. Opět štěstí, kterého by 
mohlo být při dalekých expedicích i více. Tady 
třeba jsme pyruru hnědoprsého hledali několik 
hodin a naštvaně koukali, jak rychlostí vlaštovky 
nad námi několikrát i přeletěl. Nakonec při zpá-
teční cestě k autu se to podařilo.

Pozorovat tyto vzácné papoušky 
byl pro mne obrovský zážitek, protože 
o jejich chování, potravě a životě toho 
u nás moc nevíme, nikde na světě je asi 
ani nechovají a i fotografie z volnosti 
těžko najdete. Jsem rád, že na někte-
rých fotografiích je zdokumentována  
i jejich přirozená potrava a tyto foto-
grafie jsou pro mne ty nejcennější.

Zajímavé poznání je i to, že v Ko-
lumbii platí velice přísný zákon na 
držení všech ptačích druhů v zajetí, 
samozřejmě i papoušků (toto se týká 
pouze těch druhů, které žijí v Ko-
lumbijské přírodě).
Pokračování vyprávění o expedici 
za papoušky do Kolumbie najdete 
v dalším čísle časopisu Papoušci 
5–2017.

Kontakt na autora: 
František Brzák

Fotograf, cestovatel 
E-mail: brzak@fbsystem.cz

www.fbphoto.cz

78. VÝSTAVA  
exotického ptactva  

KPEP, z.s.
18. 8. – 3. 9. 2017 

otevřeno 10:00 – 18:00 hod.
–

neděle 3. 9. 2017 
pouze do 15:00 hod.

Botanická zahrada UK, 
Na slupi 16, Praha 2

Aratinga skvrnitý kolumbijský

Pyrura hnědoprsý 
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