
ak první sluneãní paprsek pronikl
jako ‰íp nad zvlnûnou ãáru obzoru
a pozlatil daleké vlnobití Bu-

kovsk˘ch vrchÛ i samotn˘ StuÏick˘ pra-
les. Na Kremenci (1221 m n. m.), tedy na
nejv˘chodnûj‰ím cípu Slovenska, nade‰el
nov˘ den. O celou pÛlhodinu dfiíve neÏ
v Bratislavû, neboÈ kaÏdiãk˘ nov˘ sloven-
sk˘ den se rodí právû zde na hraniãním
vrcholu Kremence, na prÛseãíku hranic
Polska, Ukrajiny a Slovenska. Vylézt ze
spacího pytle do mrazivého jitra si Ïáda-
lo pofiádnou dávku sebezapfiení. Sotva
jsem v‰ak opustil svoje poctivû vyhfiáté
hnízdeãko, malamuti Fram s Mishou se
rozvinuli ze sv˘ch klubíãek a vítali nejen

mne, ale i zbrusu nové svítání. Nad koru-
ny bukového pralesa vyplul krkavec
a pozdravil krajinu drsn˘m pokfiikem. Na
podzim L. P. 2005 nelze zapomenout…

POLONINY
Magické slovo – polonina – jsem znal
odmaliãka. Táta je rád uÏíval, kdyÏ vzpo-
mínal na prázdniny, které kdysi proÏil na
v˘chodním cípu Slovenska. Prav˘
v˘znam toho slova mi v‰ak nevysvûtlil
ani on, neboÈ ho neznal. „Polonina je
prostû polonina, to se musí vidût,“ byla
jeho jediná, leã nejasná odpovûì. Teprve
mnohem pozdûji jsem se dozvûdûl, Ïe
polonina je oznaãením pro planou hor-

skou louku. Fakta hovofií stroh˘m
a struãn˘m jazykem: Národní park Po-
loniny byl vyhlá‰en 1. fiíjna 1997 a chrání
oblast Bukovsk˘ch vrchÛ. Rozloha
národního parku ãiní 29 805 hektarÛ
a rozloha ochranného pásma je 10 975
hektarÛ. Popisovaná oblast je souãástí
Chránûné krajinné oblasti (CHKO) V˘-
chodní Karpaty (byla vyhlá‰ena 1977).
Pfiírodnû a krajináfisky nejhodnotnûj‰í
ãást CHKO byla od února 1993 základem
biosférické rezervace V˘chodní Karpaty,
kterou UNESCO zfiídilo k plnûní progra-
mu – ãlovûk a biosféra – (MaB) na rozlo-
ze 40 601 hektarÛ. Spoleãnû s pfiilehl˘mi
biosférick˘mi rezervacemi v Polsku
(Bû‰ãadsk˘ národní park) a na Ukrajinû
(UÏansk˘ národní park) tvofií mezinárod-
ní biosférickou rezervaci V˘chodní Kar-
paty o rozloze 165 000 hektarÛ.
Nízké Beskydy a Bukovské vrchy (Polo-
ninské Karpaty) jsou pochopitelnû jed-
nou ze souãástí mohutného karpatského
oblouku. Karpaty se táhnou od Dûvínské
brány (nejzápadnûj‰ím v˘bûÏkem je
Hundsheimské pohofií v Rakousku) aÏ po
Îelezná vrata v Rumunsku. Karpaty se
tedy nacházejí na území Rakouska, âeské
republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny,
Maìarska a Rumunska. (Za typicky „kar-
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Noc zeslábla, obzor na v˘chodû zesvûtlal, aÏ posléze
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na horském hfiebeni jemÀouãkou krajkou jinovatky,
ale ve spacáku bylo pfiíjemnû teplouãko.
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patské zemû“ se v‰ak obecnû povaÏují
Slovensko a Rumunsko.) Délka karpat-
ského oblouku je 1300 km, ‰ífika pohofií
kolísá od 100 do 350 km.
Bukovské vrchy vskutku dûlají svému
jménu ãest: lesy pralesního charakteru
tvofií pfiedev‰ím porosty statn˘ch bukÛ.
Ostatnû flóra je zde velmi bohatá – vûd-
ci zjistili v˘skyt 1000 druhÛ vy‰‰ích rost-
lin (z tohoto poãtu je 14 karpatsk˘ch
endemitÛ). Av‰ak v˘chodokarpatská fau-
na si flórou urãitû v niãem nezadá – zoo-
logové zde zaznamenali 1500 bezobrat-
l˘ch (z tohoto poãtu napfiíklad 504
druhÛ mot˘lÛ a 572 druhÛ broukÛ), 292
druhÛ obratlovcÛ (napfi. 8 druhÛ obojÏi-
velníkÛ, 5 druhÛ plazÛ, 145 druhÛ ptákÛ
a 23 druhÛ savcÛ). Prastar˘ název
Bukovsk˘ch vrchÛ znûl Vlãí hory (jak mi
v dopise prozradil ing. Marián Giã, kter˘
je povûfien vedením Správy národního
parku Poloniny). A dluÏno fiíci, Ïe i sta-
rému jménu dûlají Bukovské vrchy ãest.
Pralesní oblast „na konci evropského
mikrosvûta“ nikdy neztratila své velké
‰elmy: svÛj domov zde trvale mají med-
vûdi, rysové, divoké koãky i vlci. „Po roce
1914 se vlci postupnû ztráceli jako stál˘
ãlen fauny i z území Slovenska,“ fiekl mi
zoolog Národního parku Poloniny ·te-
fan Pãola. „K likvidaci vlkÛ pfiispûlo kro-
mû odchytu do Ïelez a jejich lovu i pou-
Ïívání strychninu. Tomuto náporu
odolal jen mal˘ zbytek populace v seve-
rov˘chodním koutu Slovenska, ve V˘-
chodních Karpatech. Zde má svÛj kofien
– od zavedení ãásteãné ochrany vlka
z roku 1975 – i souãasná slovenská vlãí
populace.“ Od roku 2004 Ïije trvale
v Bukovsk˘ch vr‰ích i osmiãlenné stá-
deãko zubrÛ evropsk˘ch (v minulosti
sem pouze ojedinûle migrovali jednotli-
ví zubfii z Polska).
Na osídlení Bukovsk˘ch vrchÛ mûla vel-
k˘ vliv vala‰ská kolonizace v prÛbûhu 14.
aÏ 17. století. Osmnácté století se zde
vyznaãovalo v˘stavbou dfievûn˘ch (pozd-
nû barokních) kostelíkÛ (nejkrásnûj‰í
mÛÏeme nalézt v Uliãském Krivém,
v Ruském Potoku a v Topoæi). Po zlikvi-
dování sedmi obcí, které byly zatopeny
vodní nádrÏí Starina, jeÏ byla vybudová-
na v roce 1988, existuje na území biosfé-
rické rezervace deset obcí s celkov˘m
poãtem 3800 obyvatel (pfieváÏnû rusín-
sko-ukrajinské národnosti). Rajskou
hudbou pro u‰i milovníkÛ osamûl˘ch
toulek, jakoÏto i pro vlky, je fakt, Ïe
V˘chodní Karpaty jsou nejménû zalidnû-
n˘m slovensk˘m regionem: na jeden
kilometr ãtvereãní zde pfiipadá pouh˘ch
patnáct obyvatel.

SETKÁNÍ VE SNINù
„Slovensko, tu nádhernou zemi, jsem cítil

aÏ v kostech.“
Miloslav Nevrl˘: Cestovní zpráva

ãarodûjova uãnû
Je tfieba si uvûdomit, Ïe sotva pfiekroãíme
hranice se Slovenskem, ocitáme se ve
„vlãí zemi“. Podle stfiízlivého odhadu Ïije
v souãasné dobû na Slovensku pfiibliÏnû
300 tûchto nejvût‰ích psovit˘ch ‰elem.
Lásku ke Slovensku a jeho horám jsem
podûdil po svém otci. Slovenská divoãina
mû uhranula uÏ jako malého kluka a její
kouzlo léty neslábne. Mnohokrát jsem jiÏ
pfiem˘‰lel, jak˘mi „ãáry“ se ãeská krajina
li‰í od té slovenské. Dokonale to dokázal
pojmenovat Václav Cílek ve své knize
Krajiny vnitfiní a vnûj‰í: „âesk˘ pohled na
Slovensko má ãasto podobné romantic-
ko-folklórnû-staroÏitnické rysy touhy po
krajinû, kde je‰tû Ïije nûco, co jsme
v âechách díky pokroku a migraci lidí do
mûst jiÏ ztratili. Znám nûkterá tajemství
slovensk˘ch krajÛ a vím, Ïe na Silici ve
Slovenském krasu se dodnes zpívá tajná
píseÀ vesnice, kterou jiní nesmûjí znát.
Hovofiím s lidmi, ktefií mi teprve po mno-
haleté známosti povídají o baãovské
magii a ãarování pro získání milého.
A hada s korunkou vidûl u Ponik je‰tû
·tefan Îáry. Jako velké tajemství mi v lese
nad Dob‰inou vyprávûjí o tanãícím ko‰tû-
ti. Nûkdy se mne v souãasn˘ch post-
moderních slovensk˘ch horách a dûdi-
nách dotkne nûco z Indie. Tyto vlivy se
velmi tûÏko prokazují. Mnozí z m˘ch zná-
m˘ch byli cestou do Indie promûnûni,
aniÏ by byli schopni fiíct, v ãem jejich pro-
mûna spoãívá. Je to snad nûjaké tûÏko

postiÏitelné roz‰ífiení a prohloubení du-
‰e, osobní rÛst, kter˘ nese neviditelné
a hluboké plody.“
V patnáctitisícovém v˘chodoslovenském
mûstû Snina, ve kterém sídlí i vedení
Národního parku Poloniny, jsme mûli to
‰tûstí setkat se s charizmatick˘m bûlo-
vous˘m ·tefanem Pãolou, zoologem par-
ku, kter˘ podrobnû studuje i Ïivot vel-
k˘ch ‰elem. Nad kalí‰ky pálenky nám
·tefan Pãola potvrdil, Ïe vlãí populace je
na nejzaz‰ím cípu v˘chodního Slovenska
stabilní. Na Slovensku se (kromû oblasti
Kysuc, odkud vlci pfiecházejí na Moravu,
a jsou proto hájeni celoroãnû) vlci loví
od 1. listopadu do 15. ledna (zatímco rys
ostrovid a koãka divoká jsou hájeni celo-
roãnû). Ing. Juraj Lukáã (z Lesoochranár-
ského zoskupenia VLK se sídlem
v Tulãíku u Pre‰ova) jiÏ mnohokrát vyslo-
vil varování, Ïe by vlci mûli b˘t hájeni
celoroãnû, neboÈ v období lovu mÛÏe b˘t
vlãí populace váÏnû ohroÏena. ·tefan
Pãola LukáãÛv názor mírní a opravuje:
„Chápu to jako Ïabomy‰í válku mezi
ochranáfii a myslivci. Stfielit vlka je pro-
blém. ·elmu chrání její nedÛvûfiivost,
ostraÏitost a skryt˘ zpÛsob Ïivota. Je v‰ak
nutno pfiiznat, Ïe pokud lovec dostane
vlka na mu‰ku, zmáãkne spou‰È v listo-
padu stejnû jako v ãervnu – hájení nehá-
jení. Taková je skuteãnost. Nemyslím
v‰ak, Ïe by lov mohl vlka na Slovensku
ohrozit – vlka dokáÏe ulovit jen „pan
myslivec“. Úspû‰n˘ lov vyÏaduje nejen
zku‰enost, dokonalou znalost terénu
i zvyklostí vlãí smeãky, ale i neuvûfiitel-
nou, ãasto nepravdûpodobnou, dávku
loveckého ‰tûstí.“
Po dotazu na poãetnost vlkÛ v Bukov-
sk˘ch vr‰ích se ·tefan Pãola zamyslel. „Na
to nelze odpovûdût jednoznaãnû, pfii
v˘zkumu vlkÛ nemáme zatím moÏnost
vyuÏívat vymoÏeností telemetrie. Poãetní
stavy vlkÛ se s roãními dobami mûní - jiné
jsou na podzim a jiné na jafie. V podstatû
mohu fiíci, Ïe na v˘mûfie 40 tisíc hektarÛ
Ïijí dvû vlãí smeãky. Teritoria vlãích sme-
ãek jsou u nás vût‰í neÏ v sousedních pol-
sk˘ch Bû‰ãadech. TûÏko s jistotou tvrdit
proã, ale patrnû to souvisí s potravní
nabídkou potencionální kofiisti. Na zákla-
dû terénního pozorování je tedy moÏno
tvrdit, Ïe na území Národního parku
Poloniny Ïije prÛmûrnû nejménû dvanáct
vlkÛ. Pokud uvaÏujeme o tomto problé-
mu v kontextu V̆ chodních Karpat na
území Slovenska, dojdeme k poãtu nej-
ménû tfiiceti exempláfiÛ vlka.“ Bûlovous˘
„vlkolog“ zalovil v kapse a vytáhl ohmata-
n˘ notes. „Samozfiejmû evidujeme nejpo-
ãetnûj‰í pozorované vlãí smeãky,“ dodal
na vysvûtlenou. „Za ta léta jsme nashro-

Setkání ve Sninû: zoolog ·tefan 
Pãola (vpravo) s autorem seriálu
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máÏdili 668 v˘skytov˘ch údajÛ na sledo-
vaném území o rozloze 100 tisíc hektarÛ.
Smeãky byly pozorovány 251krát (2ãlenné
– 70krát, 3 – 58krát, 4 – 43krát, 5 – 25krát, 6
– 17krát, 7 – 16krát, 8 – 13krát, 9 – 1krát, 10
– 5krát, 12 – 1krát a 15ãlenné 2krát).
Nejpoãetnûj‰í vlãí smeãky byly pozorová-
ny 1. 4. 1981 v Palote – 15 exempláfiÛ, 5. 1.
1987 v Hostovicích – 15 exempláfiÛ, 18. 12.
1987 v Ruském Potoku – 12 exempláfiÛ,
18. 2. 1982 v Nové Sedlici – 10 exempláfiÛ,
2. 12. 1982 v Palote – 10 exempláfiÛ, 13. 1.
1984 v Hostovicích – 10 exempláfiÛ, 15. 1.
1985 ve Zboji – 10 exempláfiÛ, 15. 10. 1985
v Kalnej Roztoke – 10 exempláfiÛ a v roce
1989 v Nové Sedlici – 9 exempláfiÛ.“ 
Za dlouhá léta pozorování (1976 – 1996)
v divoãinû polonin objevil ·tefan Pãola
jedenáct vlãích brlohÛ. „Deset brlohÛ
jsme objevili v kvûtnu, jeden v ãervnu.
Byly nalezeny v nadmofiské v˘‰ce od 550
do 950 m n. m. V ‰esti pfiípadech byly
brlohy umístûny mezi kofieny v˘vratÛ
(5krát to byl vyvrácen˘ buk, 1krát jedle),
ve ãtyfiech pfiípadech obsadili vlci brlohy
jin˘ch zvífiat (3krát jezevec, 1krát li‰ka)
a v jednom pfiípadû byl brloh umístûn
mezi skalami. Sklon svahu byl ve 30 pro-
centech pfiípadÛ jihov˘chodní, ve 30 pro-
centech jihozápadní, ve 20 procentech
jiÏní a v 10 procentech severní. V‰echny
brlohy byly situovány na konci dolin
a v blízkosti zdroje vody. Ve vût‰inû pfií-
padÛ byly brlohy umístûny v mladé, husté
buãinû, ve dvou pfiípadech v kombinací
s bfiízou a v jednom pfiípadû v mladé
buãinû s pfiímûsí lísek. Bylo patrné, Ïe vlci
si vybírali pro svÛj brloh tichá a odlehlá
místa. V jednom brlohu bylo objeveno
jedno mládû, ve dvou tfii vlãata, v dal‰ím
ãtyfii a v dal‰ích dvou pût vlãat. Vlãice byly
pozorovány jedenkrát se dvûma, pûtkrát
se tfiemi, pûtkrát se ãtyfimi a dvakrát s pûti

mláìaty ve vûku do sedmi mûsícÛ. V jed-
nom pfiípadû vybrali lidé z brlohu s pûti
mláìaty tfii vlãata (dva sameãky a jednu
samiãku); pozdûji - po zásahu Státní
ochrany pfiírody - byla mláìata umístûna
v zoologické zahradû.“
KdyÏ ·tefan Pãola uhasil na‰i nejvût‰í Ïíz-
nivou „vlãí zvûdavost“, zajímal se, kde své
objevování Bukovsk˘ch vrchÛ chceme
zahájit. „Nová Sedlica, Kremenec, Rabia
skala,“ vyhrkl jsem okamÏitû jmenuje
tajemná magická místa. „Nádherná kraji-
na,“ pok˘val hlavou pan Pãola. „Stop po
vlcích se tam v‰ak teì asi nedoãkáte. Za
tûmi musíte k Ruskému Potoku a k Ru-
ninû.“ A hned zaãal upfiesÀovat… Stránka
not˘sku se mi plnila exotick˘mi jmény:
Príslopec, Vy‰ná BrackaÀa, Veæk˘ Bukovec,
Ko‰iarna dolinka, Kutlík, âierÈaÏ, Min-
ãol…

KONEC SVùTA
Na Novou Sedlicu a na kraj, kter˘ se roz-

kládá za ní, jsem se tû‰il jak mal˘ capart
na JeÏí‰ka. O obyvatelích této zapomenu-
té poslední slovenské osady, utopené
v bukov˘ch pralesích, se traduje, Ïe se
o existenci druhé svûtové války dozvûdûli
aÏ hluboko po roce 1940. 
Projeli jsme kolem znaku Nové Sedlice,
na nûmÏ klu‰e pod dvûma zelen˘mi vrchy
vlk, a ocitli se ve vsi, která konec svûta
nepfiipomínala. Úpravné domy, stylov˘
penzion, dobfie zásoben˘ obchod… To
Miloslav Nevrl˘ narazil je‰tû v padesát˘ch
letech 20. století na nûco docela jiného
(viz ukázka z jeho knihy Vûtrné toulání):
„Stojíme na návsi Nové Sedlice. Byli jsme
u cíle… V mûsíãní záfii tonula temná ves.
StupÀovit˘ dfievûn˘ kostel s dvojit˘m kfií-
Ïem a velkou bání. Ploty z vrbov˘ch pru-
tÛ. Hlínou omazané dfievûné domy bez
dvefií a komínÛ, se slamûn˘mi stfiechami.
Kdesi huãel potok a cizokrajnû vonûly
pobfieÏní rostliny.“ Dnes zb˘vá v Nové
Sedlici jen jediná do‰ková chalupa – jako
vzpomínka star˘ch ãasÛ. Av‰ak proti
proudu Zbojského potoka zaãíná hned za
dûdinou jin˘, star˘ – vlãí svût, vedoucí do
nitra bukov˘ch pralesÛ.

Blankytné nebe se Ïehná
dvûma krkavci

LeÏeli jsme na hraniãním hfiebeni
v zaÏloutlé trávû, popálené noãním mra-
zem, a sledovali vzdu‰n˘ balet párku
krkavcÛ, tanãících ve vzdu‰n˘ch vírech.
Aã v noci zmrzla voda psÛm v miskách na
kost, teì o polednách vystoupil sloupec
teplomûru na 20° Celsia. Za námi se vlni-
la polská Haliã s divok˘mi Bû‰ãady, nale-
vo ubíhaly vlny Zakarpatské Ukrajiny
(Podkarpatské Rusi), pod námi se oteví-
raly obzory v˘chodního Slovenska a na-
pravo se klikatila hfiebenová stezka Bu-
kovsk˘ch hor. Krkavci si na hranice
nehráli. UÏ jsme poznali hraniãní vrchol
Kremence a napili se chladné vody ze stu-
dánky pod jeho vrcholem.

Studánku dej mi blízko u lesa
A nehlubokou Jenom na dlaÀ vody

A do ní Ïabku která vodu ãistí
Na podzim povybírám napadané listí
V zimû se budu starat aby nezamrzla

A v srpnu zavedu tam lidi Ïíznivé
A to je v‰echno Snad je v moci tvé
Udûlat pro mne mal˘ dÛlek vody
Ve kterém by se odráÏela nebesa

(Jan Skácel: Modlitba)
Poznali jsme i prales StuÏické fieky
s nekoneãn˘mi bukov˘mi hvozdy, bystfii-
nami a s vlhk˘mi úkryty mlokÛ, ãil˘ch za
nezvykle teplého podzimu i v listopadu.
Bukové lesy mají neopakovatelné kouzlo:
mohutné, prastaré stromy v podhÛfií, na
úpatí a v dolinách, nadmofiskou v˘‰kou
ztrácejí na své mohutnosti. Pod hfiebeny

36 SVùT PSÒ 3/06

SERIÁL

Haibun Vlãích hor (1) Díl 14.

SP 03/06 34-37 Vlci  13.2.2006 17:26  Stránka 36



a na nich se pak mûní v zástupy pokrou-
cen˘ch ãernoknûÏníkÛ a jeÏibab, v rejdi‰-
tû shrben˘ch stafien a starcÛ, ve v˘tvarné
studio pfiírodních bonsají. Lékafi, horole-
zec a spisovatel Jaromír Wolf ve své kníÏ-
ce Malování podzimu o kouzlu bukov˘ch
lesÛ napsal: „Zvlá‰tností bukového lesa je
jeho celoroãní krása a dokonce krása
celodenní, a jestliÏe svítí mûsíc a hvûzdy
alespoÀ tak, Ïe jejich svûtlo stéká v ten-
k˘ch pramíncích po stfiíbfiité a modré
kÛfie bukÛ, tak bukov˘ les je krásn˘
i v noci. To je i za nocí, kdy mûsíc nevy-
chází a svítí jenom vzdálené svûty, lze
tedy fiíci, Ïe krása bukového lesa je tfiista-
‰edesátipûtidenní, jestliÏe rok není pfie-
stupn˘, a dvacetiãtyfihodinová, co se t˘ãe
astronomického dne.“
KdyÏ jsme stoupali údolím Zbojského
potoka do rezervace Rabia skala, objevili
jsme magické místo: Lúku medovej baby.
Medová baba je nezapomenuteln˘m poj-
mem a inspirací mnoha povûstí. O „me-
dovej babe“ se vyprávûlo, Ïe mûla tfii sta
let a Ïe mûla ohlednû medu uzavfienou
smlouvu s medvûdy. Osobnû se s ní
dokonce setkal v padesát˘ch letech minu-
lého století ekolog a spisovatel Miloslav
Nevrl˘. („Vlhké údolí nás zavedlo na
sluncem zalitou paseku. Z dfievûné chatr-
ãe vy‰la stafiena, cosi vfie‰tûla. Medová
baba, trhl sebou Kuba. Nerozumûli jsme
jí ani slovo. Byla to samota v‰ech samot,
‰iroko daleko nikdo jin˘ neÏil. Baba byla
tlustá, dobrotivá, mrkala na nás, ruãkou
kynula, zvala nás do chatrãe. Hadráfi ‰el,
já s Kubou jsme poãkali venku. Pak se
Hadráfi vrátil s pláství medu: „Medová
baba dává kaÏdému med.“ A dala. Brzy
nám po obliãejích tekl med: medová baba
mûla na pasece ukrutnû úlÛ. Najedli jsme
se a ‰li dál, ch˘‰i pohádkové baby brzy
pohltil bukov˘ les.“ Miloslav Nevrl˘:
Vûtrné toulání) Skuteãnost o legendární
stafienû v‰ak je prozaiãtûj‰í, i kdyÏ stejnû
neuvûfiitelná: Îofie MaÈa‰ovská – jedno-
duchá a skromná Ïena, se sem – do srdce
Bukovsk˘ch vrchÛ – pfiestûhovala z Polska
v roce 1928 se sv˘m muÏem. ManÏel pra-
coval v lese a Îofie se sv˘mi dvûma dce-
rami se témûfi pûtadvacet let usilovnû
vûnovala vãelafiení – starala se asi o osm
desítek vãelích úlÛ. Povûst o úspû‰né vãe-
lafice a jejím kvalitním medu se rychle
‰ífiila ze zapadlého koutu do daleké civili-
zace. Jejími nejvût‰ími odbûrateli byly aÏ
vzdálené ãokoládovny v Kolínû. Na
památku Îofie MaÈa‰ovské stojí dnes na
louce dfievûná plastika vytvofiená v roce
2002 sochafiem Markem ÎitÀanem
a funkãní srubov˘ vãelín, kter˘ zde na
pamûÈ legendární vãelafiky postavili míst-
ní lesníci v roce 1997. Informaãní tabule

praví: „Îivot pracovité Ïeny vryl tomuto
místu hlubokou peãeÈ.“ Ona peãeÈ byla
v dobû na‰í náv‰tûvy bohuÏel necitlivû
poru‰ena lesní tûÏbou. V‰ude kolem byly
navr‰eny kmeny impozantních bukÛ
a tráva rozryta koly tûÏké lesní techniky.
KdyÏ jsem se pozdûji pídil po vysvûtlení
u pracovníkÛ Národního parku Poloniny,
dostalo se mi – po dlouhém a rozpaãitém
mlãení – vyh˘bavé a neradostné odpovû-
di: na Slovensku se tûÏí dfievo i v národ-
ních parcích. Sladit zájmy parku a lesního
hospodafiení se pr˘ prozatím pfiíli‰ neda-
fií. (Jako u nás doma…)
O prastarém bukovém pralese jsem pfie-
m˘‰lel, kdyÏ jsme mezi sloupy lesní
katedrály, zdobené obfiími choro‰i a pa-
dajícím listím, stoupali na Rabiu skálu.
Na‰e ‰ustivé kroky pla‰ily impozantní
karpatské jeleny, ktefií se zotavovali po
bujné fiíji. Profesor Julius Komárek je‰tû
pfied druhou svûtovou válkou napsal:
„Ochranáfiství se bude v karpatské oblas-

ti uplatÀovat nejlépe, kdyÏ budeme toto
území povaÏovat za jedinou velkou a po-
slední rezervaci divok˘ch zvífiat, která
dosud Ïijí pfiirozen˘m zpÛsobem. KaÏdé
pfiespfiíli‰né zasahování ãlovûka do struk-
tury zvífieny, neÏivé pfiírody i rostlinstva
by vedlo k poru‰ení této nádherné oblas-
ti. Obávám se v‰ak, Ïe tûmto zásahÛm
nebude moÏno zabránit.“
Poznali jsme kus úchvatné krajiny, av‰ak
nenarazili jsme ani na jedinou vlãí sto-
pu… Nastal ãas uposlechnout rady zoolo-
ga ·tefana Pãoly, zmûnit teritorium
a vyrazit na vlãí stezky…

Podûkování: Dûkujeme Správû Národ-
ního parku Poloniny, Michalu Navrátilovi
a stavební firmû Rigi a Franti‰ku „Cafinu“
Cafourkovi a firmû Gemma Sport za pod-
poru na‰í vlãí v˘pravy.
P. S. „Haibun“ je japonsk˘ termín pro
prózu kombinovanou s ver‰i.

Jaroslav Monte Kvasnica
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