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Loveck˘ chléb
vlkÛ je tvrd˘
a pﬁiná‰í
mnohá
nebezpeãí

VLČÍ cesta
Vûtu amerického prozaika H. Mortimera Battena
(v˘Àatek vpravo nahoﬁe) nemÛÏeme brát doslovnû.
Mnoho oãit˘ch pozorování lovcÛ, zálesákÛ a terénních
zoologÛ dokazuje, Ïe to s mezidruhovou nesná‰enlivostí
mezi medvûdy a vlky není vÏdy tak zlé a na ostﬁí noÏe.

U

rãitû v‰ak bude zajímavé podívat se
blíÏe, jak vlci sná‰ejí své potravní
konkurenty v nebezpeãném svûtû
‰elem. A naopak: jak jiné ‰elmy reagují
právû na vlky.

VLCI VERSUS ROSOMÁCI
Rosomák (Gulo gulo, Linné, 1758) má
mezi trappery vskutku ‰patnou povûst:
dokáÏe vyplenit jejich zásoby potravin
a ﬁíká se, Ïe se neváhá postavit na odpor
i grizzlymu. (Mezi zálesáky je rovnûÏ
nenávidûna tato rosomákova vlastnost:
pokud vnikne do srubu, v‰e, co povaÏuje
za nepoÏivatelné, oznaãí piÏmem a moãí.)
Tato kunovitá ‰elma je opﬁedena mnoha
m˘ty, báchorkami, fale‰n˘mi a nadnesen˘mi informacemi. JiÏ samotn˘ jeho
latinsk˘ název – gulo – o nûãem svûdãí:
znamená jícen, nenasytnost, Ïravost.
Rosomák patﬁí k nejvût‰ím recentním ‰el-
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mám kunovit˘m. Tûlesn˘m vzhledem se
více neÏ kunám podobá medvûdÛm: má
zavalité tûlo, pomûrnû vysoké konãetiny
(jeho kohoutková v˘‰ka je aÏ 432 mm,
délka tûla je 650 aÏ 870 mm a hmotnost
14 aÏ 27,5 kg; nejtûÏ‰í uloven˘ rosomák
pr˘ váÏil dokonce 35 (?) kg), má nepﬁíli‰
dlouh˘ ocas a je ploskochodec. Jeho srst
je hustá a dlouhá, zbarvení je hnûdé, hlava a sedlovitá skvrna na hﬁbetû jsou zﬁetelnû svûtlej‰í. (Srst rosomákÛ se pouÏívá
k osazování kapucí anorakÛ. Chlupy
rosomákÛ mají povlak z tûlesného tuku,
a proto se na nich netvoﬁí námraza.)
Rosomák ob˘vá tajgu a lesotundru od
Skandinávie pﬁes Sibiﬁ, na jihu zasahuje
do Mongolska a MandÏuska a Ïije samozﬁejmû v Severní Americe. (V pleistocénu
Ïil i daleko na jihu – na území dne‰ní
Itálie a Dalmácie, ve star‰ím holocénu Ïil
i ve stﬁední Evropû; v historické dobû byl

postupnû ãlovûkem vytlaãen z Pobaltí,
severov˘chodního Polska, jiÏní Kanady
a severov˘chodu USA. V souãasnosti proniká rosomák dále na sever v Asii i Severní Americe a byl jiÏ zaznamenán
i v Grónsku.) V USA je dnes rosomák
chránûn s v˘jimkou Alja‰ky a Montany.
Vzhledem ke své velikosti je rosomák aÏ
neuvûﬁitelnû úspû‰n˘m a odváÏn˘m lovcem. Bylo pozorováno, Ïe rosomák zabil
sedmdesátikilogramovou ovci a pak ji táhl
celé tﬁi kilometry do úkrytu, kde teprve
zaãal hodovat. Inuité sledovali, jak rosomák jede sobovi na hﬁbetu jako Ïokej, rve
mu maso ze ‰íje a ãeká, aÏ zvíﬁe padne
vyãerpáním. (Ve staré inuitské písni se
zpívá: „Stateãn˘, siln˘, piln˘ rosomák…“)
V létû loví rosomáci pﬁedev‰ím zemní
veverky a ptáky, plení ptaãí hnízda, pojídají i koﬁeny a bobule a samozﬁejmû nepohrdnou mr‰inami a úlovky jin˘ch predátorÛ. Traduje se, Ïe mohou odehnat od
koﬁisti i medvûdy a pumy. V zimû za vysokého snûhu dokáÏe rosomák ulovit i velkou koﬁist: jeleny, losy a soby. Rosomáci
s oblibou loví také bobry a troufnou si
úspû‰nû i na urzony, kter˘m se vût‰ina
zku‰en˘ch ‰elem úzkostlivû vyh˘bá.
Rosomák se rád pﬁiÏivuje na vlãí koﬁisti.
KdyÏ se nerudn˘ a obávan˘ rosomák ocitne v nebezpeãí uprostﬁed smeãky vlkÛ,
dokáÏe bez problémÛ vyskoãit jeden
a pÛl metru vysoko na strom a tak se
zachránit. Rosomák ‰plhá po stromech
velmi obratnû a dokáÏe po kmeni sestupovat i hlavou dolÛ. Lois Crislerová ve
své knize V arktick˘ch pustinách pí‰e:
„UÏívá celého svého tûla (rosomák – pozn.
aut.) jako páky a klínu. âlovûk musí myslet na podráÏdûnou vãelu, která ti chce
dát Ïihadlo: prostû se na ãlovûka vrhne

Proti smeãce vlkÛ nemá rys ‰anci,
zachránit ho mÛÏe jen jeho obratnost
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a celá se stoãí. KdyÏ se rosomák pokou‰í
odvalit kámen, tak se s tím hmoÏdí jako
ãlovûk, aÏ se chvûje po celém tûle. Pracuje
cel˘m tûlem – zuby, drápy, hrudí i hlavou.
PouÏívá celého tûla jako sochoru nebo
páãidla. Dovede pracovat vzhÛru nohama, stát na hlavû a mít zadní pracky ve
vzduchu – prostû jak to jde. Celá horní
ãást jeho tûla se dokáÏe otoãit pomocí
krku, hlavy a pﬁedních pacek kolem dokola. Není tak inteligentní jako vlci, ale je
stra‰nû útoãn˘ a sveﬁep˘.“ A na jiném
místû Lois Crislerová doplÀuje poznámky
ze sv˘ch pozorování rosomákÛ, která uãinila se sv˘m manÏelem Crisem v Brooksovû pohoﬁí na Alja‰ce: „Rosomáka jsme
uÏ v divoãinû pﬁi nûkolika vzácn˘ch pﬁíleÏitostech zahlédli – vidûli jsme rosomáka
s karibú, rosomáka, kter˘ se postavil
Crisovi na odpor, a dokonce jsme vidûli
jedno stﬁetnutí vlka a rosomáka. Byl to
podivnû mírn˘ souboj, protoÏe vlk nebyl
rozlícen˘ a nepouÏíval tesákÛ, n˘brÏ
rychlé práce nohou a snaÏil se rosomáka
odﬁíznout od jeho doupûte.“

Foto Filip Chludil, Ilustrace Ludvík Kunc

VLCI VERSUS PUMY
Puma americká (Puma concolor), zvaná
téÏ kuguár ãi horsk˘ lev, je velkou koãkovitou ‰elmou (délka tûla 97 aÏ 183 cm,
hmotnost 34 aÏ 125 kg). Puma má
mohutnou hlavu a dlouh˘ ocas s tmavou
‰piãkou. Svrchní strana jejího tûla je hnûdá aÏ Ïlutohnûdá, spodní strana bûlavá,
aÏ krémová. Pumy v˘bornû ‰plhají po
stromech, v pﬁípadû nebezpeãí se ukr˘vají v korunách stromÛ. Îijí samotáﬁsk˘m
zpÛsobem Ïivota, loví pﬁedev‰ím jelení
zvûﬁ a pﬁi vhodné nabídce koﬁisti skolí
t˘dnû prÛmûrnû jednoho jelena.
„Pumy a vlci jsou nauãení navzájem se
zabíjet, protoÏe spolu soupeﬁí o teritorium,“ tvrdí Jim Dutcher v knize Vlci u dveﬁí, kterou napsal spoleãnû se svou Ïenou
Jamie. Má k tomu pádn˘ dÛvod: puma
totiÏ vnikla do jeho velikého v˘bûhu na
úpatí Sawtoothsk˘ch hor v Idahu, kde
choval smeãku vlkÛ, a zabila omega vlãici
jménem Motaki (coÏ v jazyce IndiánÛ
kmene âernonoÏcÛ znamená „stín“).
Siln˘ dé‰È smyl na místû ãinu ve‰keré stopy, Dutcher poznal, kdo zpÛsobil smrt
Motaki, podle rány na bﬁi‰e zabité vlãice.
„NeÏ puma zaãne koﬁist Ïrát, vÏdy olíÏe
bﬁicho a peãlivû z nûho odstraní ve‰kerou
srst. Potom zvíﬁeti bﬁicho rozpárá a nejdﬁíve seÏere vnitﬁní orgány,“ pí‰e Jim
Dutcher. KdyÏ Jim zjistil, kdo byl viníkem, zaãal v ohradû pátrat peãlivûji: „Na
ãásteãnû padlé ol‰i, dva metry nad zemí
a pouhé tﬁi metry od místa, kde leÏela
Motaki, jsem na‰el ãerné vlãí chlupy.
V dolní ãásti stromu, asi pÛldruhého

„Nepřátelství
mezi medvědy
a vlky je ostatně
tak staré jako
mezi kočkou
a psem!“
H. Mortimer Batten:
Vlčí stopou
metru od zemû, byly ‰krábance od vlãích
drápÛ, jako by se vlci snaÏili dosáhnout
na nûco, co bylo nahoﬁe ve vûtvích.
Pﬁesnû stejné ‰krábance udûlali o nûkolik
mûsícÛ dﬁíve na jiném stromû, kdyÏ se
snaÏili chytit hnízdícího datla. A o nûco
v˘‰ na ol‰i byly je‰tû tenké r˘hy, která
mohla udûlat puma, i kdyÏ jsem to nevûdûl jistû… Napadla (puma – pozn. aut.)
Motaki zﬁejmû ve chvíli, kdy byla vlãice
sama a smeãka daleko. Zabila ji rychle
a ti‰e. Jedin˘ ãlen ‰tábu, kter˘ byl v táboﬁe, nic nesly‰el, ale vlci zﬁejmû ano, a tak
se bûÏeli podívat. Samotn˘ vlk nemá proti pumû ‰anci, ale tﬁi zdraví vlci by ji mohli zahnat na strom. Anebo se puma snaÏila vytáhnout Motaki nahoru na ol‰i
a v tom okamÏiku ji smeãka pﬁistihla.
V zoufalé snaze vlkÛm uprchnout puma
seskoãila se stromu, pustila Motakino
bezvládné tûlo a pﬁelezla pﬁes plot, kde
sice dostala elektrick˘ ‰ok, nicménû byla
schopná se dostat na druhou stranu.“

Puma rovnûÏ pronikla do v˘bûhu Lois
Crislerové v Tarryallském údolí v Coloradu, kde se sv˘m manÏelem Crisem chovala vlãici Alatnu a smeãku vlãích kﬁíÏencÛ. Nezvaná náv‰tûva se v tomto pﬁípadû
obe‰la bez tragédie, smeãka zahnala
pumu na strom. Lois Crislerová tento
pﬁíbûh líãí ve své knize Îivot s vlky: „Psi
z ohrady ‰tûkali „nûco jsme zahnali na
strom“, a protoÏe jsem se bála, Ïe vyãenichali urzona, vydala jsem se okamÏitû
k ﬁímse. KdyÏ jsem se blíÏila k potoku,
leÏícímu v hlubokém stínu, pﬁibûhla mi
v‰echna zvíﬁata z kopce naproti, Alatna
vyskoãila, aby mû políbila na obliãej,
a kÀuãela vzru‰ením. Její ‰edé oãi vypadaly jako sluncem ozáﬁené moﬁe. Pak
zase v‰ichni odbûhli nahoru po stezce.
Na jejím konci, asi deset metrÛ nad zemí,
stál na vûtvi velké jedle kuguár neboli
puma. Bylo to ladné a krásné zvíﬁe.
Vypadalo smutnû a zniãenû, coÏ bylo celkem pochopitelné. Kdyby slezlo dolÛ,
nûkdo by to odnesl – puma urãitû a kﬁíÏenci moÏná také. Pravdûpodobnû byla
v zajetí na stromû uÏ dost dlouho.“ Lois
Crislerové se nakonec (po dlouhé dobû)
podaﬁilo smeãku odlákat a puma z v˘bûhu unikla. Nebezpeãí pumy pro ãlovûka
se ãasto silnû nadsazuje (jak jsme uvedli
jiÏ v kapitole Vlku, vraÈ se domÛ). Puma
je v‰ak bezesporu silná velká koãka
s dobﬁe vyvinut˘mi zbranûmi úspû‰né
‰elmy: se zataÏiteln˘mi drápy a mohutn˘mi tesáky. Za urãit˘ch okolností mÛÏe
stﬁetnutí se sebevûdomou ‰elmou skonãit i lidskou smrtí. Pravidlem tedy zÛstává, Ïe pﬁed horsk˘m lvem by se ãlovûk
mûl mít na pozoru.

VLCI VERSUS RYSOVÉ
Spoleãn˘ ekosystém ob˘vá s vlky v Ev-

Zájem myslivcÛ
o lov velk˘ch
‰elem neklesá
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ropû a Asii rys ostrovid (Lynx lynx), kter˘
Ïije v severních zemích Evropy, místy ve
stﬁední Evropû, na Balkánû a odtud na
v˘chod aÏ po âínu. Nádherná koãkovitá
‰elma s krátk˘m (jakoby uÈat˘m ocasem)
mÛÏe váÏit od 17 do 36,5 kg. V Severní
Americe ob˘vá s vlky stejn˘ biotop rys
kanadsk˘ (Lynx canadensis), kter˘ je zbarven svûtle ‰edû s ojedinûl˘mi hnûd˘mi
nebo ãern˘mi chlupy; jeho hrdlo zdobí
mohutné licousy. Rys kanadsk˘ má zpravidla hmotnost od 5,1 do 18,1 kg. Nejoblíbenûj‰í koﬁistí rysa ostrovida je srnãí
zvûﬁ, naproti tomu rys kanadsk˘ preferuje zajíce mûnivé (ov‰em v zimû si troufne
i na velké kopytníky).
„Románovou znalost“, jak to mÛÏe
dopadnout ve vztahu mezi rysem
a vlkem, má jiÏ mnoho generací mlad˘ch
ãtenáﬁÛ zásluhou amerického prozaika
Jamese Olivera Curwooda a jeho knize
Vlãák Kazan. „Tu knihu jsem miloval
a miluji, pﬁivedla mû k touze Ïít v tundﬁe
nebo tajze, a proto jsem alespoÀ „emigroval“ na Vysoãinu do KﬁíÏovi,“ pﬁiznal
se mi bájeãn˘ osmdesátilet˘ sochaﬁ
Zdenûk Macháãek, kter˘ navzdory svému
vûku si dovede osedlat vítr. Vlãáka
Kazana miloval mÛj táta, miluji ho já,
na‰e dûti, a jak vûﬁím a zboÏnû doufám,
budou ho milovat – navzdory virtuální
realitû a jawa hrám – i dûti na‰ich dûtí.
Curwood popsal nenávist k rysÛm, kterou získal Kazan, kdyÏ jeho druÏka vlãice
·edka byla oslepena v souboji s rysicí.
Poté se Kazan mstí na „rysím národû“
a zabíjí v‰echny rysy, které lovci lapí do
Ïelez. Av‰ak opusÈme básnickou licenci

a pohlédnûme do reality…
„Z oblasti V˘chodních Karpat, kde je vlk
hojnû zastoupen a kde nikdy nebyl vyhuben, mi není známo, Ïe by zde rysi silnou
populací vlkÛ pﬁíli‰ strádali,“ uvádí ve své
knize Z medvûdích a vlãích brlohÛ Ludvík Kunc. „Nepochybnû si rys musí dávat
dobr˘ pozor, aby se i on sám nestal koﬁistí smeãky vlkÛ. Ale vzhledem ke sv˘m
mimoﬁádnû bystr˘m smyslÛm, v˘borné
schopnosti ‰plhání do korun stromÛ se
zdá, Ïe ho vlci nemohou váÏnû ohrozit.“
Podobnû jako (mnohem vût‰í) puma by
rys ve stﬁetu s vlãí smeãkou nemûl ‰anci.
Av‰ak v souboji jednotliv˘ch zvíﬁat nelze
dopﬁedu vítûze s jistotou odhadnout.
Ludvík Kunc v knize Z medvûdích a vlãích brlohÛ uvádí prÛbûh jednoho velmi
ojedinûlého (ba vzácného) souboje, kterého byl oãit˘m svûdkem J. Kysela z Plavnice u Staré Ωubovni. Souboj se odehrál
22. prosince 1984 v plavnickém revíru.
„Pﬁi pochÛzce revírem jsem ustaviãnû
myslel na rysa,“ vzpomíná J. Kysela. „UÏ
pár mûsícÛ dûlal velké ‰kody na srnãí zvûﬁi. Nacházel jsem strÏené srny v okolí
krmelcÛ, kde se stávaly snadnou koﬁistí
mazaného rysa. Pﬁi úvahách jak na rysa
jsem zdálky uvidûl velkou stopu – nebyla
rysí, n˘brÏ vlãí a byla ãerstvá. Pﬁede mnou
byla ‰iroká dolina. Zdálo se mi, Ïe se na
druhé stranû svahu nûco h˘bá. KdyÏ jsem
se podíval dalekohledem, uÏasl jsem: Na
druhé stranû doliny stáli proti sobû vlk
a rys! Vlk byl velik˘ a mohutn˘, zdálo se
mi, Ïe je po zranûní. Rys mûl mimoﬁádnû
pûknou lesklou srst! Vlk se pokou‰el pﬁi
útoku zahryznout odspodu do krku, ale
K boji na Ïivot
a na smrt
dochází mezi
medvûdy a vlky
jen zﬁídka
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rys mu obratnû unikal. Naopak se snaÏil
dostat vlkovi na ‰íji, ale i vlk mr‰tnû
uhnul. Provedl úhybn˘ manévr a ostré
drápy rysa mu vyrvaly chuchvalce srsti.
Pﬁitom se dostal na zem a rys na nûho
znovu skoãil. Vlk bleskovû reagoval
a zahryzl se rysovi do krku. Zdálo se, Ïe je
rozhodnuto. Rys trhal hlavou a vytrãil
zadní nohy, pﬁední tlapou zahrabal a drápy se zaryl vlkovi do krku. Vzápûtí se tato
bojující dvojice, zahryznutá do sebe, zaãala kutálet se svahu dolÛ. Boji‰tû bylo
pokryto chuchvalci srsti, soupeﬁi za sebou zanechávali krvavou stopu. Jejich
pohyb se zrychloval, takÏe nebylo moÏné
bojující ‰elmy rozeznat, Vtom „klubko“
narazilo do kmene, kter˘ vyãníval ze snûhu. Vlk zÛstal na kmeni, zatímco rys pﬁeletûl na druhou stranu. Vzápûtí se ale
postavil a skoãil. ·piãáky se zaryl vlkovi
do ‰íje, ten se zoufale zmítal, ale rys nepopustil. Vlk ‰krábal z posledních sil drápy
po kmeni, trhal hlavou, ale rys ho drÏel
pevnû. Po chvíli bylo jiÏ patrno, Ïe jde
o smrtelné kﬁeãe. Bojující klubko se uvolnilo, vlk zÛstal mrtv˘, zatímco se rys
postavil na kmen.“

VLCI VERSUS MEDVùDI
Stejné biotopy spoleãnû s vlky ob˘vají
v Evropû a Asii medvûd hnûd˘ (Ursus arctos), na Kamãatce medvûd kamãatsk˘ (U.
srctos piscator) a v Severní Americe medvûd baribal (Euarcros americanus), medvûd hnûd˘ – grizzly (U. arctos horribilis),
navíc na Alja‰ce na ostrovû Kodiak stejnojmenn˘ impozantní obr (U. arctos
middendorffi) a v polárních oblastech
medvûd lední (Thalarctos maritimus).
Vedoucí vlãího projektu v Yellowstonu
zoolog Douglas Smith ve své v˘roãní
zprávû z roku 2003 uvádí: „Medvûdi se
obãas pﬁiÏiví na vlãí koﬁisti, jindy je tomu
naopak. Dospûl˘, zdrav˘ grizzly je schopen kdykoliv odehnat od koﬁisti smeãku
vlkÛ, aÈ je jakkoli poãetná. Silná smeãka
vlkÛ ale mÛÏe ukrást koﬁist men‰ímu
nebo mladému medvûdovi. Vût‰inou jsou
vztahy mezi medvûdy a vlky v Yellowstonu pﬁátelské. KdyÏ tu pﬁed lety potkala medvûdice se dvûma medvíìaty poprvé
malou smeãku vlkÛ, vydali se tﬁi vlci
k medvûdÛm. Mláìata i s matkou se dala
na ústup, ale pak se medvûdice zastavila
a rozhodla se, Ïe vlky dál nepustí. Vlci se
zaãali vracet ke smeãce, ale medvíìata
bûÏela za nimi a chtûla si hrát. K Ïádnému nepﬁátelství nedo‰lo. Na sv˘ch pochÛzkách ãasto pozoruji, jak vlci i medvûdi odpoãívají nedaleko od sebe. Jen kdyÏ
se grizzly pﬁiblíÏí k doupûti s vlãaty, snaÏí se ho vlci okamÏitû odehnat.“
Ludvík Kunc ve své knize Z medvûdích
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a vlãích brlohÛ uvádí pﬁípad, kdy vlci
v Tatranském národním parku roztrhali
medvûdici i s medvídûtem. „Medvûdice
musela b˘t poranûná a vlci toho vyuÏili,“
tvrdí Ludvík Kunc.
Americk˘ zoolog a spisovatel Frank Dufresne ve své vynikající knize DobrodruÏství s alja‰sk˘mi medvûdy (v originále
má kniha pﬁíhodnûj‰í název: No Room for
Bears) zaznamenal pozorování profesionálního alja‰ského lovce Franka Glasera:
„Jednoho ãervnového rána (Frank – pozn.
aut.) sledoval ze zamaskované pozorovatelny v McKinleyho parku triedrem svah,
na nûmÏ si vlãice vyhrabala doupû.
Nedávno v nûm vrhla mláìata. Ta spala
uvnitﬁ, zatímco kolem polehávali jako
ãestná stráÏ tﬁi mladí vlci z loÀského vrhu.
Aãkoli byli uÏ v‰ichni vût‰í neÏ máma
a mohli se velmi dobﬁe uÏivit sami, byla
celá rodina spjata pevn˘mi svazky. Lovili,
zabíjeli a sytili se v‰ichni spolu. Jak to mají
lesní vlci v dobû rozmnoÏování ve zvyku,
zahrabali opodál doupûte pár kusÛ strÏené zvûﬁe a zápach zahnívajícího masa pﬁivábil medvûdí samici se tﬁemi roãáky. Skla
Glaserova triedru se medvûdy pﬁímo
zahemÏila, kdyÏ ta ãtveﬁice ledabyle pﬁikráãela, jako by jí patﬁily celé hory. Îe se
schyluje ke sráÏce, vytu‰il pozorovatel,
kdyÏ se jeden asi tﬁistalibrov˘ roãák dostal
veden ãichem aÏ na tﬁicet stop k ústí vlãí
nory. V tu chvíli v‰ichni vlci zmizeli, pﬁitisknutí k zemi – ﬁeãeno Glaserov˘mi slovy – „jako stlaãená pera“. Frank se domnívá, Ïe ‰ikmoocí „lobos“ zpozorovali
pﬁicházející medvûdy uÏ na znaãnou vzdálenost a pﬁichystali si plán. A jakmile nic
netu‰ící roãák popadl sobí mr‰inu a zaãal
ji táhnout dolÛ svahem, dali se do toho.
PﬁiblíÏili se k mladému medvûdu nûkolika
bleskurychl˘mi skoky a vrhli se na nûho.
Malá ‰edá vlãice mu chÀapala po ãenichu,
zatímco ostatní ho kousali do nechránûné
zádû. Sotva se ﬁvoucí medvûdí máma pﬁiﬁítila zastat se své roãní ratolesti, pustili se
v‰ichni ãtyﬁi do ní, a neÏ se mohla vzpamatovat, byla obklopena víﬁící masou tûl.
Vlci byli pohybliví jako rtuÈ a mizeli
z dosahu medvûdích tlap pﬁíli‰ rychle, neÏ
aby sklidili nûjak˘ ten úder. Byl to jejich
zpÛsob boje: kousnout a uskoãit, a poãínali si pﬁi tom jako dobﬁe vycviãená
a sehraná jednotka. KdyÏ se medvûdí ãtveﬁici podaﬁilo probít se z toho vosího hnízda, do kterého zabrousila vlastnû nedopatﬁením, rozbûhli se v‰ichni huÀáãi
o pﬁekot na blízk˘ pahorek. A mohlo b˘t
po boji, kdyby jeden z roãákÛ nenalezl jin˘
úkryt masa a nezaãal je umínûnû vyhrabávat. Glaser mezitím objevil triedrem dal‰ího vlka, statného, jako uhel ãerného samce, kterého odhadoval na více neÏ sto

PodráÏdûn˘ los
mÛÏe zabít nejen
vlka, ale i ãlovûka

liber. Sebûhl z ostrohu, dotkl se letmo
ãenichem ãenichu malé ‰edé vlãice a oboﬁil se okamÏitû na medvûdí ãtyﬁlístek.
Postavila se proti nûmu sama medvûdice;
vrhli se na sebe zbûsile tesáky a zdálo se,
Ïe není moÏné, aby ãern˘ vlk vy‰el z toho
utkání Ïiv. Mladí medvûdi jako by váhali
co dûlat; ne ale dlouho, protoÏe v‰ichni
ostatní vlci se vyﬁítili na pahorek a hurá
na nû. Zapoãala vpravdû královská bitva.
Vlci zmûnili bleskurychle taktiku. Celá
smeãka se vrhla na nejmen‰ího grizzlyho.
V‰imli si, Ïe je nejslab‰í, a zvûtﬁili v nûm
koﬁist. V té chvíli v‰ak, ﬁíká Glaser, provedla taktick˘ tah i medvûdice. S dûsiv˘m
ﬁevem, ohánûjíc se tlapami a chÀapajíc
kolem sebe, sehnala svá mláìata dolÛ do
hustého kﬁoví a zavedla je hou‰tinou na
bﬁeh ledovcové ﬁíãky. Mal˘ roãák, kter˘
krvácel a o‰klivû kulhal, ve‰el do ledové
vody a pohrouÏil se do ní aÏ po krk. Máma
ustoupila s dvûma zb˘vajícími potomky
do ﬁeky tak daleko, aby tam vlci uÏ nestaãili; medvûdi se pak obrátili a postavili
proti pﬁibíhající smeãce pevnou frontu
tesákÛ a drápÛ. A tím byl boj u konce;

Traduje se, Ïe rosomák dokáÏe
od koﬁisti odehnat i medvûda

skonãil tak náhle a dramaticky, jako zaãal.
Frank Glaser je pﬁíli‰ zku‰en˘ zálesák, neÏ
aby si z jednoho takového pﬁípadu udûlal
závûr, Ïe vlk je grizzlymu v boji rovnocenn˘m protivníkem. Za sv˘ch dobrodruÏn˘ch toulek po Alja‰ce vidûl vícekrát, jak
lobo ustupuje, kdyÏ narazí na velkého Ïlutého medvûda. Domnívá se, Ïe vlky pﬁimûlo k boji na Ïivot a na smrt to, Ïe medvûdi vtrhli k nim „domÛ“; pud vlastní
takﬁka v‰em zvíﬁatÛm jim velel bránit
malá mláìata proti v‰em cizincÛm. Dnes,
kdyÏ uÏ psovité ‰elmy nenahánûjí strach
v‰emu Ïivému kolem, uvaÏuje Frank Laser, vládne mezi vy‰‰ími formami ‰elem
pozoruhodná sná‰enlivost. V‰echny uÏ
zﬁejmû zaujaly trvale „své“ místo v pﬁírodû, a tﬁebaÏe si musí kaÏdá opatﬁovat
urãitou potravu nezbytnou k existenci,
nevycházejí masoÏravci spolu o nic hÛﬁe
neÏ vût‰ina lidí.“
P. S. Samotn˘ vlãí Ïivot, Ïivot lovcÛ – pﬁiná‰í mnohá nebezpeãí (bez ohledu na
jiné ‰elmy). Pﬁi lovu mÛÏe vlka zranit jeho
koﬁist – jelen, sob, los… Svûdãí o tom zlomená Ïebra, zranûní kloubÛ, fraktury
lebek. Nedostatek potravy mÛÏe vlkÛm
pﬁivodit kﬁivici a jiné choroby spojené
s nedostatkem vitaminÛ a minerálÛ. Vlci
trpí vnitﬁními parazity, tasemnicemi
a hlísty, na vlcích parazitují klí‰Èata, blechy a roztoãi. Vlci nûkdy trpí pra‰ivinou
a nádorov˘mi nemocemi. Nûkdy mezi
vlky ﬁádí psinka a vzteklina. Vlk si mÛÏe
o kosti poﬁezat jazyk a vykrvácet.
Vlci se v prÛmûru v divoãinû doÏívají
osmi aÏ devíti let, pouze v˘jimeãnû se
mohou doÏít aÏ tﬁinácti ãi dokonce ãtrnácti rokÛ.
Jaroslav Monte Kvasnica
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