
lci byli kdysi roz‰ífieni na celé
severní polokouli a i dnes – po tisí-
ciletích nemilosrdné genocidy, kte-

rá tento Ïivoãi‰n˘ druh dovedla na práh
záhuby ãi jej místy vyhubila docela -- je
zemûpisné roz‰ífiení vlka nesmírné. Lze
tvrdit, Ïe vlci Ïijí asi od 15° severní ‰ífiky,
tedy na úrovni, kde se nachází Mexico
City nebo jiÏní ãást Indie. (Av‰ak
v Mexiku jiÏ vlci neÏijí vÛbec a vyhubeni
byli také v mnoha státech Severní
Ameriky a Euroasie.) Navzdory tomu v‰ak
tyto nejvût‰í psovité ‰elmy ob˘vají, byÈ
v malém poãtu, obrovské území. Jin˘mi
slovy lze fiíci, Ïe vlky vlastnû nenajdeme
pouze v JiÏní Americe, Austrálii, Africe,
na Cejlonu a na Sundsk˘ch ostrovech. 
Vûdci stfiízlivû odhadují, Ïe vlci dnes na
severní polokouli – tedy na ohromném
území – pfieÏívají v poãtu nejv˘‰e 150 000
jedincÛ. Asi 55 000 jich Ïije v Kanadû, více
neÏ 85 000 v Euroasii a necel˘ch 10 000
v USA vãetnû Alja‰ky. (Jen pro srovnání:
v Severní Americe jsou poãty medvûdÛ
baribalÛ /Euarctos americanus/ 500 000
aÏ 700 000! GrizzlyÛ /Ursus arctos horri-
bilis/ Ïije v celé Severní Americe asi 35
000, z toho asi jen jedna tisícovka Ïije
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„Sociální zvífie se tak stává v˘jimeãn˘m, protoÏe má schopnost kompromisu,
vyhrát nebo prohrát a pfiitom stejnû získat z dané situace to nejlep‰í. Strach
a vztek, boj o pfieÏití, schopnost najít potravu nebo sexuálního partnera,
spojenectví s jin˘mi druhy atd. jsou vlastnosti, které nacházíme u mnoha
pfiíslu‰níkÛ mnoha rÛzn˘ch druhÛ. Nûktefií potfiebují pro pfieÏití pfiíslu‰níky
stejného druhu a selekcí se prosadili ti, ktefií umûjí nejlépe spolupracovat.
âasem se pfietvofiili ve skuteãné mistry kompromisu. Jejich tajemstvím je, 
Ïe zfiídkakdy v sociálním kontextu uplatÀují strach a agresivitu. Místo 
toho objevili jiné mechanismy, s jejichÏ pomocí lze komunikovat s jin˘mi
pfiíslu‰níky téhoÏ druhu. PÛvodním úkolem sociálního jedince bylo „naplnit
svou vÛli, aniÏ bych zabil nebo ublíÏil tomu druhému, kterého potfiebuji 
pro své pfieÏití, a neublíÏil ani sv˘m mláìatÛm“. Jako kter˘koliv jin˘ úkol 
i tenhle pro‰el v˘vojem a ãas pfiispûl k zdokonalení úÏasné schopnosti
sociálního vûdomí. V˘sledek byl evidentní. U jedince se vyvinuly 
dva stavy sociálního vûdomí: sebevûdomí a jeho opak, nejistota.
Sociální tvor je tedy odborník na fie‰ení spoleãensk˘ch hádanek. Zvládá
pouÏití agresivity a strachu stejnû jako chování motivované tím, ãemu fiíkáme
sociální vûdomí. Mezi tyto mistry kompromisu poãítáme vlky, husy, ‰impanze,
ãlovûka a také jeho nejlep‰ího pfiítele, psa.“             Roger Abrantes: ¤eã psÛ

Vlci jsou mezi
predátory
vyhlá‰en˘mi
vytrvalci. Jejich
nejvlastnûj‰ím
pohybem je
vytrval˘
neúnavn˘ klus.
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v USA mimo Alja‰ku, a to pfieváÏnû v Yel-
lowstonském národním parku a v jeho
blízkém okolí.)
Obrovské území, které vlci ob˘vají (nebo
ob˘vali), zahrnuje rÛzné podmínky, rÛz-
ná klimata a rÛznou nadmofiskou v˘‰ku.
Vlci Ïijí v severské tajze i tundfie, ale také
v pou‰tích a polopou‰tích, ve stepích,
v pralesích, v níÏinách i ve velehorách. Ve
Skalist˘ch horách Ïijí vlci aÏ do v˘‰ky
3000 metrÛ n. m., v Tibetu je‰tû podstat-
nû v˘‰e. Díky tûmto rozdíln˘m podmín-

kám jsou vlci nejpromûnlivûj‰í nejen ze
v‰ech psovit˘ch ‰elem (domestikované
psy pochopitelnû nepoãítaje), ale nepo-
chybnû i ze v‰ech ‰elem vÛbec. Mûní se
nejen jejich velikost (napfiíklad vlk arab-
sk˘ váÏí prÛmûrnû 16 kg, vlk kanadsk˘ aÏ
80 kg), ale i zbarvení, typ a kvalita srsti,
stavba tûla a dokonce i chování.
Vlka poprvé popsal v roce 1758 ‰védsk˘
pfiírodovûdec, lékafi a botanik Carl Linné,
kter˘ byl univerzitním profesorem bota-
niky v Uppsale. Linné, kter˘ je zakladate-
lem systematické botaniky, charakterizo-
val v‰echny dosud známé organismy
krátk˘m latinsk˘m popisem a pro druhy
rostlin a ÏivoãichÛ zavedl dvojslovné
názvosloví. Vût‰ina jeho názvÛ platí
dodnes; a tak platí i jeho latinsk˘ název
pro vlka: Canis lupus Linnaeus.
Uvedené poddruhy druhu Canis lupus
Linnaeus v Ïádném pfiípadû nemÛÏeme
povaÏovat za úplné a vyãerpávající, pro
na‰e úãely v‰ak zcela urãitû postaãí.
Tak jako i ostatní ‰elmy psovité má vlk 42
zubÛ (v horní ãelisti má vlk 6 fiezákÛ, 2
‰piãáky a 12 stoliãek, v dolní ãelisti má o 2
stoliãky více). Vlãí ãelisti jsou mimofiádnû
silné, dokáÏou vyvinout drtící tlak aÏ 100
kg na 1 cm ãtvereãní (pro zajímavost –
vyvine nûmeck˘ ovãák – s nímÏ je nûkdy
vlk laiky srovnáván i zamûÀován – pouze
50 kg na 1 cm ãtvereãní). Ze smyslÛ má
vlk v˘jimeãnû vyvinut˘ ãich a sluch, jeho
zrak je srovnateln˘ se psím. Vlk dokáÏe
pfii bûhu vyvinout rychlost více neÏ 60
km/h, jeho mimofiádné fyzické schopnos-
ti v‰ak vyniknou zejména v jeho nezdolné
vytrvalosti. VlkÛm je vlastní pfiedev‰ím
neúnavn˘, tich˘ a plynul˘ klus, pfii nûmÏ
jakoby plynou krajinou; právû tímto klu-
sem dokáÏou vlci urazit bez známek úna-
vy neuvûfiitelné vzdálenosti. (Na Alja‰ce
je znám tento pfiíbûh: Inuitsk˘ lovec, kte-
r˘ lovil vlky za státní odmûnu, náhle na
lovu zjistil, Ïe mu do‰ly náboje do kulov-
nice. Rozhodl se v‰ak, Ïe ‰elmu u‰tve na
svém snûÏném skútru. Pozdûji podle
mapy urãil, Ïe vlk bûÏel rychlostí (podle
terénu) 25 aÏ 50 km/hod. Touto rychlostí
dokázal bûÏet 19 km, neÏ pfie‰el do klusu.
VydrÏel klusat dal‰ích 6 km a teprve pak
pfie‰el do chÛze, ve které pokraãoval dal-
‰ích 6 km. Teprve pak se zhroutil vyãer-
páním. Uveden˘ pfiíklad líãí ‰tvanici.
Neru‰eni dokáÏou vlci vytrval˘m klusem
jako skuteãnû famózní ultramaratonci
urazit fantastické vzdálenosti. Specialista
na vlky americk˘ zoolog David L. Mech
uvádí, Ïe na Isle Royale putují dennû vlci
prÛmûrnû 48 km. Americk˘ pfiírodovûdec
Adolph Murie sledoval na Alja‰ce v oblas-
ti hory Mount McKinley vlãí smeãku, kte-
rá pfii obstarávání potravy urazila dennû

prÛmûrnû 65 km. A finsk˘ terénní zoolog
Erkki Pulliainen podal zprávu o smeãce,
která urazila za den 200 km. Na druhé
stranû je tfieba podtrhnout, Ïe vlci patfií
v fií‰i divok˘ch zvífiat k pfieborníkÛm hos-
podárnosti s vlastní energií. KdyÏ to
situace vyÏaduje (a umoÏÀuje), dokáÏou
prospat i dvacet hodin dennû.
Proti nepfiízni poãasí chrání vlky kromû
geneticky vrozené odolnosti a otuÏilosti
i skvûlé „brnûní“ – bájeãná koÏe‰ina sloÏe-
ná ze dvou vrstev: z jemné a husté svûtle
zbarvené podsady a dlouh˘ch krycích
pesíkÛ. Pesíky vlãího koÏichu odvádûjí
vlhkost a udrÏují podsadu suchou.
(Vût‰ina podsady a ãást krycí srsti na jafie
vylíná a opût doroste na podzim.) Pfii
odpoãinku se vlci (stejnû jako psi sever-
sk˘ch plemen – alja‰‰tí malamuti, sibifi‰tí
hasky, samojedi a grón‰tí psi) stulí do
klubíãka (zády proti vûtru) a ukryjí
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Poddruhy vlka
PoddruhÛ vlka (Canis lupus) je mnoho, z tûch
nejdÛleÏitûj‰ích je nutno uvést: ● poddruh –
arabs (ãesk˘ název arabsk˘), Ïije v Arábii pfie-
váÏnû v pou‰tích a polopou‰tích, jeho barva je
písková a maximální hmotnost ãiní 16 kg; ●
poddruh campestris (stepní), ob˘vá stepi
v Kaspické oblasti a pfieváÏnû Kazachstánu,
jeho barva je Ïluto‰edá a maximální hmotnost
20 kg; ● podruh desertorum (pou‰tní), Ïije
v polopou‰tích ve stfiední Asii a v Íránu, jeho
barva je plavá a hmotnost 20 kg; ● poddruh
pallipes (indick˘), ob˘vá lesostepi Indie
a Pfiední Asie, barvu má ‰edoÏlutou a maxi-
mální hmotnost 24 kg; od vût‰iny ostatních
podruhÛ vlka se li‰í zejména tím, Ïe témûfi
nevyje a loví osamocenû nebo jen ve velmi
mal˘ch smeãkách; ● poddruh bailei (mexic-
k˘),Ïil v horách Mexika (patrnû v pfiírodû zcela
vyhuben), byl zbarven okrovû – aÏ dorezava,
a jeho maximální hmotnost ãinila 22 kg; ●
poddruh rufus (niger) (ãerven˘) je velmi vzác-
n ,̆ Ïije ve stepích jiÏních státÛ USA, má barvu
ãervenohnûdou a jeho hmotnost je aÏ 30 kg;
/Canis rufus byl na v‰ech pÛvodních územích
jihov˘chodu USA vyhuben. Málo poãetná
populace – jen asi pouhá stovka jedincÛ –
dosud pfieÏívá v hou‰tinách mokfiin a moãálÛ
na okraji jihov˘chodního Texasu a v pfiilehlé
Louisianû v oblasti zvané Cameron Parish./; ●
poddruh hodophilax (japonsk˘) Ïije v lesích
Japonska (silnû ohroÏen), jeho zbarvení je
‰edoÏluté a hmotnost (patrnû) 30 kg; /podle
názoru nûkter˘ch zoologÛ byl ● poddruh
hodophilax a dal‰í  ● japonsk˘ poddruh hattai
jiÏ zcela vyhuben/; ● poddruh chanco (mon-
golsk˘) Ïije ve v˘chodní Asii v polopou‰tích,
jeho zbarvení je ‰edû plavé a dorÛstá hmot-
nosti aÏ do 40 kg; ● poddruh lupus (euroasij-
sk˘) Ïije v lesích Evropy a Sibifie, je ‰edû zbar-
ven a jeho hmotnost mÛÏe ãinit aÏ 60 kg;
/Evrop‰tí vlci se dokázali adaptovat na Ïivot
v tûsné blízkosti lidí. Na rozdíl od tohoto faktu
je známo, Ïe vlci Ïijící v fiídce osídlen˘ch oblas-
tech Kanady opou‰tûjí svá lovi‰tû, kdyÏ se hus-
tota lidského osídlení zv˘‰í na více neÏ jeden
ãlovûk na ãtvereãní kilometr./; ● poddruh
laniger (ãínsk˘) Ïije v âínû, reálné informace
o jeho v˘skytu jsou minimální a ãasto nespo-
lehlivé, ví se v‰ak, Ïe loví zejména sám nebo
jen ve velmi mal˘ch smeãkách; ● poddruh
tundrorum (polární) Ïije v tundrách severní
Asie, je svûtle ‰ed˘ a váÏí aÏ 52 kg; ● poddruh
altaicus (sibifisk˘) Ïije v horách i lesích v˘chod-
ní Sibifie, je ‰edû zbarven a dosahuje hmotnos-
ti aÏ 65 kg; ● poddruh alces (kanadsk˘) Ïije
v tundfie v˘chodní Kanady, je aÏ zcela bíl˘
a váÏí aÏ 80 kg; ● poddruh pambasileus (ãer-
n˘) Ïije v lesích Kanady a Alja‰ky, je tmavo‰ed˘
a dosahuje hmotnosti aÏ 75 kg.

Nadûje zahlédnout
vlka je mizivá,

mÛÏeme v‰ak
narazit na jejich

stopy a trus

Vlci jsou 
mistry v ‰etfiení 

energií, dovedou
prospat i dvacet

hodin dennû
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nechránûn˘ ãenich mezi zadní nohy
a tváfi si pfiikryjí hustû ochlupen˘m oca-
sem. V této poloze mohou spokojenû
a pohodlnû spát i na otevfieném pro-
stranství vystaveni teplotám, které kles-
nou i tfieba na ãtyfiicet stupÀÛ Celsia pod
nulu. Vlãí koÏe‰iny byly mezi severními
indiánsk˘mi kmeny a mezi Inuity velmi
cenûny, ponûvadÏ se na nich (stejnû jako
na koÏe‰inách rosomákÛ) neusazuje led,
kter˘ vzniká kondenzací teplého dechu.
Proto byly mimo jiné vyuÏívány pfiírodní-
mi národy na lemování kapucí anorakÛ.
(Vlci z teplej‰ích oblastí mají krat‰í pesí-
ky a fiid‰í podsadu. âerven˘ vlk, kter˘ Ïije
v hork˘ch a such˘ch oblastech na pobfie-
Ïí Mexického zálivu, stejnû jako indiãtí
vlci, ktefií Ïijí v Gujaratu, mají krátkou
a hrubou srst a velké ‰piãaté u‰i – na roz-
díl od krátk˘ch a zaoblen˘ch boltcÛ vlkÛ
z tundry. Malé u‰i jsou ménû citlivé na
mráz, zatímco dlouhé u‰i zase úãinnû
odvádûjí tûlesné teplo. Extrémem jsou
napfiíklad obrovské boltce malé saharské
pou‰tní li‰tiãky – fenka.) V extrémních
mrazech dokáÏe vlk automaticky a mimo-
volnû zmen‰it prÛtok krve v blízkosti
povrchu kÛÏe a tak si zachovat teplo.
Biologové z alja‰ského Barrow zjistili, Ïe
v místû, kde se vlãí tlapa dostává do kon-
taktu s ledem a snûhem, se teplota vlãích
tlapek udrÏuje tûsnû nad bodem mrazu.
Teplota v tûchto místech je regulována
nezávisle na ostatním tûle. Naopak v hor-
k˘ch dnech se vlci (stejnû jako psi) ochla-
zují zrychlen˘m dechem a vyplazen˘mi
jazyky a ãasto vyuÏívají koupelí v hor-

sk˘ch potocích a jezerech. Bûhem hor-
k˘ch dnÛ vlci neradi putují a lov omezují
pouze na nejchladnûj‰í noãní hodiny.
Právû neuvûfiitelná vlãí schopnost regu-

lovat vlastní tûlesnou teplotu pomohla
vlkÛm adaptovat se na rozliãná klimata
v rÛzn˘ch podnebn˘ch pásmech. V seve-
rozápadních teritoriích mÛÏe v zimû tep-
lota klesnout na dvaapadesát stupÀÛ
Celsia pod nulou a v létû se mÛÏe naopak
vy‰plhat aÏ na tfiicet stupÀÛ Celsia nad
nulou. Vlci rozdíly teploty v pohodû sne-
sou. Jako by vlãí odolnost nemûla mezí…
Vlci z americk˘ch Cascade Mountains se
musejí pot˘kat s bezedn˘m hlubok˘m

pra‰anem. Kanad‰tí vlci z Britské Ko-
lumbie zase zvládají pfii zimních de‰tích
aÏ metrové záplavy ledové vody. Proti
stfieln˘m zbraním v‰ak bohuÏel vlci
imunní nejsou…
Doba páfiení vlkÛ spadá v Evropû do led-
na a února, v Severní Americe do února
a bfiezna. (Ve smeãce se páfií pouze alfa
vlk s alfa vlãicí, ale o tom podrobnûji aÏ
v dal‰ích dílech na‰eho seriálu.) Fyzické
spojení bûhem kopulace mÛÏe trvat
(podobnû jako svázání u psÛ) aÏ tfiicet
minut. Nûktefií zoologové se domnívají,
Ïe právû tato milostná chvíle zoceluje
monogamní svazek vlãího páru.
Mláìata se rodí za 63 dní ve vyhloube-
n˘ch norách, respektive brlozích.
Vstupní otvor „tunelu“ je zpravidla men-
‰í neÏ 50 x 50 centimetrÛ. Tunel mûfií asi
dva metry, pak se roz‰ifiuje do okrouhlé
dutiny (která je umístûna v˘‰e neÏ tunel).
Brlohy vlci vyhrabávají pod kmeny pad-
l˘ch stromÛ, pod v˘vraty, v prudk˘ch
bfiezích nebo i v pfiirozen˘ch dutinách
mezi balvany. Nûkdy vyuÏívají i pfiíhod-
n˘ch jeskyní. V oblastech severní Alja‰ky
v‰ak rodí vlãice mláìata i v otevfien˘ch
prohlubních a v narychlo vyhraban˘ch
jámách. Pro svá mláìata neuÏívají vlci
Ïádnou podest˘lku. Jsou v‰ak starostliv˘-
mi a peãliv˘mi rodiãi a brloh udrÏují aÏ
v úzkostlivé ãistotû. 
Ve vrhu b˘vá nejãastûji ãtyfii aÏ ‰est vlãat
(byly v‰ak zaznamenány vrhy pouze s jed-
ním vlãetem a zcela v˘jimeãnû byl zji‰tûn
vrh se tfiinácti vlãaty). Vlãata se rodí hlu-
chá a slepá, a v prv˘ch dnech Ïivota tûÏko
regulují svou tûlesnou teplotu, proto se
choulí k sobû do klubíãka a jsou i zahfií-
vána tûlem své matky. Sly‰et zaãínají aÏ
po nûkolika dnech a oãi se jim otevfiou po
jedenácti aÏ patnácti dnech. Odstavena
b˘vají po pûti t˘dnech. V té dobû si uÏ
pfied brlohem hrají a dovádûjí. (Mûkké
u‰i se jim napfiímí asi ve ãtyfiech t˘dnech
a v tomto vûku i poprvé vyjí. PfiibliÏnû po
‰esti t˘dnech se mezi vlãaty poãíná vyví-
jet hierarchie nadfiazenosti, která se
ov‰em v dal‰ích mûsících je‰tû nûkolikrát
zmûní.) Vysok˘ úhyn mláìat (aÏ 60 %!)
zpÛsobuje napfiíklad fakt, Ïe vlãata
potfiebují pro svÛj zdárn˘ v˘voj tfiikrát
tolik bílkovin na kilogram své hmotnos-
ti neÏ jejich rodiãe (ãili dospûlí vlci).
A potrava je mnohdy vzácná! Bûhem
divok˘ch her mezi mláìaty mÛÏe dojít ke
zranûní. Rodiãe mohou tûÏce zranûné
mládû zabít (a nûkdy i seÏrat). Svou daÀ
si mezi mláìata vybírá i psinka a jiné
infekãní choroby. Pohromu mÛÏe zpÛso-
bit opoÏdûná zimní boufie, podchlazení
a následn˘ zápal plic. Vlãata, která proje-
vují abnormální chování (napfiíklad

Vlky mÛÏeme zaslechnout
na vzdálenost více neÏ

deseti kilometrÛ
(obraz Ala Agnewa)
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postiÏená epilepsií), dospûlí zabijí. Tra-
gédii mezi mláìaty mohou zpÛsobit i jiní
predátofii – rysové, medvûdi, rosomáci,
pumy a nûkdy dokonce i orlové.
Vûdci zjistili, Ïe velikost vrhÛ závisí na
mnoÏství zvûfie (potencionální kofiisti) ve
vlãím teritoriu a ovlivÀuje je i hustota vlãí
populace. Jin˘mi slovy: ãím více vlkÛ, tím je
i men‰í vrh. Zdá se to neuvûfiitelné, ale
vrhy a velikost vrhÛ skuteãnû závisí na
vnitfiní sociální organizaci vlãí smeãky.
Mohou b˘t období, kdy se ve smeãce nero-
dí mláìata vÛbec – v ãasech nedostatku to
zv˘‰í ‰anci na pfieÏití celé smeãky.
Bylo by naivní domnívat se, kdyÏ uÏ máme
to ‰tûstí a pohybujeme se v krajinû ob˘va-
né vlãí smeãkou, Ïe budeme Ïivot vlkÛ
neru‰enû pozorovat. (Specialista na vlky
Ameriãan David L. Mech zasvûtil pozoro-
vání tûchto predátorÛ v divoãinû dvacet let
svého Ïivota. Náhodnû se s nimi za tu
dobu setkal ménû neÏ dvacetkrát. Musel je
proto sledovat „ze vzduchu“ mal˘m letou-
nem a za pomoci rádiov˘ch vysílaãek umís-
tûn˘ch v obojku uspan˘ch a znovu vypu‰-
tûn˘ch zvífiat.) Vlci jsou opatrní, pla‰í
a nedÛvûfiiví. Ostatnû právû tyto vlastnosti
jim umoÏÀují v nûkter˘ch oblastech pfieÏít.
Setkání s vlky patfií vût‰inou jen k nesplnû-
n˘m snÛm milovníkÛ tûchto nádhern˘ch
predátorÛ. Jsme-li v‰ak mimofiádn˘mi dût-
mi ‰tûstûny, mÛÏeme zaslechnout vytí vlãí
smeãky a mÛÏeme narazit na tzv. pobytové
znaky – v pfiípadû vlkÛ – na vlãí stopy a vlãí
trus. Vlãí vytí je sly‰itelné skuteãnû velmi
daleko. Bylo zaznamenáno, Ïe pfii bezvûtfií
a za mrazu bylo lidsk˘m sluchem rozpo-
znatelné do vzdálenosti více neÏ deseti
kilometrÛ. O tom jak rozeznat vlãí stopy
od stop velkého psa a jak poznat vlãí trus
si povíme pfií‰tû.
P.S.V listopadovém vichru stojím se sv˘mi

malamuty na PláÀavû, dominantním kopci,
kter˘ se tyãí nad Doubravníkem, na‰ím
vysoãinsk˘m útoãi‰tûm, jehoÏ vûhlasn˘
kostel Pov˘‰ení sv. KfiíÏe skr˘vá ostatky
rodu Pern‰tejnÛ i hrabat Mitrovsk˘ch. Po
tyrkysové obloze se v bláznivém trysku
Ïenou oblaka a dva krkavci (vlãí ptáci) la‰-
kovnû dovádûjí ve vûtrn˘ch proudech jako
na neviditelném tobogánu. ¤eka Svratka,
kterou Langobardi nazvali Swarta a kterou
místní obyvatelé dodnes obãas naz˘vají
·varcarou, âernou fiekou, má dnes rÛÏo-
vou barvu namíchanou na paletû oblohy
sluncem a vûtrem, a její bfiehy se py‰ní
zmrazky a prvním snûhem. Suché traviny
na bfiehu jsou ozdobeny ledov˘mi kuliãka-
mi, které ve vûtru zvoní. Na dohled za
námi, smûrem na Boraã, leÏí lokalita zvaná
Vlãí hrdlo. PÛvod jejího názvu je dnes jiÏ
neznám. Kdysi pr˘ na Vysoãinû „b˘valo
vlkÛ jako much“, praví zápisy ve star˘ch
kronikách. Leã poslední vlk byl na âesko-
moravské vrchovinû zastfielen 2. ledna L. P.
1830. A od tûch dob je jméno Vlãí hrdlo
zasutou vzpomínkou, pouh˘m anachronis-
mem… Ve vysoãinsk˘ch lesích uÏ nesly‰íme
vlãí zpûv… v korunách stromÛ zítra stejnû
jako dnes zakvílí pouze nezniãiteln˘ vítr.
A já, navzdory ãasu, pokroku a elektronic-
ké po‰tû, vám posílám po‰tou vûtrnou slo-
va poselství francouzského zoologa a eko-
loga Jeana Dorsta z jeho díla OhroÏená
pfiíroda: „Divoká pfiíroda musí b˘t zachrá-
nûna nejen proto, Ïe je tak zaji‰tûno zacho-
vání lidstva, ale také proto, Ïe je krásná.
Miliony let pfiedtím, neÏ vznikl ãlovûk,
chlubil se svou krásou svût podobn˘ nebo
odli‰n˘ od na‰eho. âlovûk se objevil jako
ãerv v ovoci, jak mol v klubku vlny a nahlo-
dával své stanovi‰tû a vytváfiel teorie, kter˘-
mi ospravedlÀoval své jednání.“

Jaroslav Monte Kvasnica
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Vlk v zoo v indickém
DardÏilingu (2002)
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