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VLČÍ cesta
Opatrnû jsem sestupoval po kluzkém zledovatûlém svahu
k bûhuté hladinû Zbojského potoka, abych nabral malamutÛm do misek vodu. PobﬁeÏní kﬁoviny zdobily drapérie
jinovatky a kamenité bﬁehy ledová krajka. Dﬁepl jsem si na
ploch˘ kámen vystupující z vody. „T˘t – t˘t.“ Tûsnû nad
hladinou pﬁeletovala dvojice tyrkysov˘ch ‰ípÛ: ledÀáãci.

N

abral jsem do dlanû vodu a napil
se – ledov˘ dou‰ek chutnal divoãinou bukov˘ch pralesÛ a polonin…
JiÏ kdysi dávno napsal Julius Komárek ve
své knize Lovy v Karpatech v˘stiÏn˘
postﬁeh: „Propadl jsem zvlá‰tní chorobû,
kterou jsme my, kteﬁí jsme jí byli postiÏeni, nazvali karpatskou nemocí. Zdá se
nevyléãitelná. Jeden z m˘ch dobr˘ch pﬁátel ji vystihl pozmûnûnou antickou vûtou:
Kdo se jednou napil z karpatské studánky, musí se tam vracet vÏdycky.“ Pil jsem
ze stovek karpatsk˘ch studánek, potokÛ,
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bystﬁin i louÏí. A do Karpat mû to stále
táhne a vábí uÏ pﬁes ãtyﬁicet let…

BRLOH
„Ranní ka‰el je zdrav˘,“ ozval se z hloubi
spacáku namísto pozdravu Filip. Reagoval na moje kuﬁácké kuckání a citoval
legendární kreslen˘ fór Vladimíra Jiránka.
I kdyÏ si to vÛbec nezaslouÏil, podal jsem
mu „sleeping tea“ – hrnek ãaje rovnou do
postele, jak to dûlávají ·erpové zpovykan˘m bíl˘m sáhibÛm na trecích v Himálaji.
Slunce uÏ ozáﬁilo údolí – otevﬁeli jsme

dveﬁe „buska“ dokoﬁán, aby vyhnalo noãní mráz. Zatímco jsme balili, vlétl otevﬁen˘mi dveﬁmi do auta stﬁízlík (jeho slovenské jméno je kouzelné: orie‰ok),
usadil se na volant a jal se prozkoumávat
palubní desku.
Sbaleno bylo coby dup. Sjeli jsme do
Nové Sedlice k penzionu Kremenec, kde
jsme u majitelky – sympatické paní Márii
- doplnili do kanystrÛ pitnou vodu,
v obchodû dokoupili chléb a kofolu a hurá na cestu. KdyÏ jsme v Uliãském
Krivém fotili nádhern˘ dﬁevûn˘ kostelík
(z roku 1718), dala se se mnou do ﬁeãi
rusínská babiãka v ‰átku: „Krásn˘ listopad jste si vybrali, chlapci. Vloni tu bylo
o du‰iãkách pÛl metru snûhu a pro vítr
jsme na hﬁbitovû nebyli schopni zapálit
ani svíãku.“ V Uliãi nás u krajnice vítal
slibn˘ znak obce: vyjící vlk. A pak uÏ jsme
– na radu zoologa ·tefana Pãoly – zamíﬁili do „vlãí zemû“. Uprostﬁed opu‰tûné lesní silniãky vedoucí do Ruského Potoka
(kde také konãí) se míhalo a pﬁelévalo
ãernobílé klubko: straky tu ozobávaly
pﬁejetou li‰ku.
I malá osada Rusk˘ Potok se py‰ní dﬁevûn˘m kostelíkem. Zaparkovali jsme pﬁed
krãmou na návsi a spûchali do divoãiny…
Nebylo tam daleko, zaãínala totiÏ za po-
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Haibun Vlãích hor (2) Díl 15.
sledním domkem a za dﬁevûn˘m kﬁíÏem
s pestﬁe malovan˘m Kristem…
Noc která ãíhá na Slunce
je koﬁistí svou jistá
Vítr si v lukách bubnuje
na plechového Krista
Kromû jin˘ch propriet jsem do kapsy vesty strãil i pepﬁov˘ sprej. „KdyÏ jede‰ na
v˘chod Slovenska, musí‰ mít pepﬁák,“ tvrdil mi Robert u Ïejdlíku piva v jedné
brnûnské hospodû. V posledních letech
totiÏ tráví ve V˘chodních Karpatech
Slovenska a na Ukrajinû vût‰inu svého
ãasu. „Pﬁibylo tam medvûdÛ, v divoãinû je
potká‰ nepﬁíjemnû ãasto.“ Medvûdí útok
jsem uÏ kdysi zaÏil v Rumunsku a o úãinnosti pepﬁového spreje jsem mûl váÏné
pochybnosti. Nakonec jsem v‰ak pﬁece
jen zatíÏil touto poloÏkou expediãní rozpoãet. Jak také jinak, kdyÏ pepﬁák doporuãuje taková „medvûdí kapacita“, jakou
je Kanaìan Charlie Russel (autor knihy
S láskou grizzly).
Príslopec, Vy‰ná BrackaÀa, Kyãera,
Borsuãiny a Velk˘ Bukovec – to byl ná‰ cíl,
neboÈ tam se pr˘ jedna z vlãích smeãek
vyskytuje nejãastûji. Hned za pastvinami
nad vesniãkou zaãínal bukov˘ les.
„StÛj ti‰e… Les ví, kde jsi.
Musí‰ mu dovolit nalézt tû.“
David Wagoner
Zatímco Filip fotil osto‰est nádherné
podzimní scenerie listnatého lesa, usedl
jsem na vyhﬁát˘ balvan. V my‰lenkách
jsem zalétl k mapce, kterou mi ukázal ·tefan Pãola. Byla to „mapa zástﬁelÛ vlkÛ na
území slovensk˘ch V˘chodních Karpat
v letech 1958 aÏ 2001“. Území bylo ãern˘mi puntíky doslova poseto. Morbidní termín – zástﬁely – napadlo mû. Evokoval mi
úryvek z bizarní knihy Václava Vokolka
De natura sonoris: „Pan Láb pﬁijel ze Sibiﬁe, kde celou zimu pronásledoval ‰edé
koÏe‰iny vyhládl˘ch vlkÛ. Staﬁiãk˘ pan
Duras s divou k‰ticí prokvetlou mechem
lovil cel˘ rok hady kdesi v JiÏní Americe.
Pan Ráz vycpal poãátkem roku svého stého medvûda.“
U ·tefana Pãoly jsem si do notesu opsal
tuto smutnou statistiku: v letech 1969 aÏ
1992 bylo ve V˘chodních Karpatech uloveno 126 exempláﬁÛ vlka, dva vlci byli otráveni strychninem a dva byli sraÏeni autobusem. Z 95 uloven˘ch exempláﬁÛ bylo
47 samcÛ a 48 samic, u ostatních nebylo
uvedeno pohlaví. PrÛmûrná hmotnost
uloven˘ch vlkÛ byla 35 kilogramÛ. Nejmen‰í váÏil 17 a nejtûÏ‰í 63 kilogramÛ.
Sotva jsme dosáhli hranice lesa, malamut
Fram vzru‰enû ãenichal v trávû: brzy jsem
objevil star˘ vlãí trus – válec jelení srsti.
Pﬁivázali jsme psy a zaãali s Filipem hledat v‰ude kolem: okraj lesního porostu

byl vlãím trusem takﬁka pokryt – star˘m
i docela nov˘m. Snad jsme objevili vlãí
pozorovatelnu – témûﬁ na dohled Ruského Potoka. Vlãí smeãka tu patrnû ráda
odpoãívá, má skvûl˘ v˘hled na celé údolí
a na pastviny, které jistû v noci pﬁitahují
vysokou zvûﬁ, a pﬁitom má bezpeãí hlubokého listnatého hvozdu pﬁímo za zády.
Vítr vanoucí z kotle údolí pﬁiná‰í citliv˘m
vlãím ãenichÛm zajímavé a dÛleÏité informace. Vlãí ãich je totiÏ fantastick˘…
Plocha s citliv˘mi ãichov˘mi buÀkami uvnitﬁ ãenichu psovit˘ch ‰elem je mnohem
vût‰í neÏ lidská; má pﬁibliÏnû padesátkrát
vût‰í poãet ãichov˘ch bunûk. Pro pﬁedstavu velikost lidské ãichové sliznice není
vût‰í neÏ po‰tovní známka, zatímco
u vlkÛ je velká jako pohlednice. Pokusy
vûdcÛ prokázaly, Ïe vlci jsou tisíckrát aÏ
milionkrát citlivûj‰í na pachy neÏ lidé.
Studie vlkÛ dokázaly, Ïe mohou malou
koﬁist ucítit na vzdálenost nejménû 350
metrÛ. A byla pozorována smeãka, která
ãichem identifikovala losí krávu se dvûma
telaty na vzdálenost více neÏ dva a pÛl
kilometru. Docela jsem vlkÛm závidûl
a o to více respektoval smysly m˘ch malamutÛ. Dlouho jsme stoupali strm˘m lesnat˘m svahem k hﬁebeni Príslopce. Nikde
kolem nebylo jediné stezky. Náhle malamut Misha ìábelsky zabral a vláãel Filipa
za sebou do nejprud‰ího svahu. Vzápûtí
jsme se ocitli na „vlãí dálnici“. Lesní pÛdu
zde u‰lapaly tlapky generací vlkÛ jako
mlat. KdyÏ jsme odrhnuli spadané listí,
objevili jsme v hlínû mûlké jamky po
vlãích bûzích. V pamûti se mi vybavil záÏitek Ameriãanky Elizabeth Marshall
Thomasové zaznamenan˘ v její knize
Soukrom˘ Ïivot psÛ: „Skoro ze v‰eho nejdﬁív jsem si v‰imla systému stezek, jejich

Spatﬁit malé vlãe v pﬁírodû
se po‰tûstí jen málokomu

Vlãí srst zachycená
na vûtévce

vlastních stezek, které vedly z kopce pﬁes
ohromnou pﬁilehlou tundru. Jednou,
kdyÏ jsem vlky sledovala na hlavní stezce
vedoucí z v˘chodu na západ, jsem objevila nûco tak nenápadného a zdánlivû triviálního, Ïe jsem to témûﬁ minula: stezka
vedla pﬁes skalní ﬁímsu, v níÏ vyhloubila
mûlkou kolej. Bylo nezvratné, Ïe tento
záﬁez vy‰lapali vlci. Stezka vedla pﬁímo
k ústí doupûte, a nebyla tudíÏ zrovna cestou, kterou by pouÏívaly jiné druhy.
Kromû toho tam neÏila skoro Ïádná jiná
zvíﬁata, která takovou stezku mohla vy‰lapat. Ptáci, nûkolik druhÛ hmyzu, zajíci,
li‰ky, lumíci a hrabo‰i byli vedle vlkÛ
a karibÛ jediní Ïivoãichové, kteﬁí Ïili ve
vnitrozemí Baffinova ostrova. Lední medvûdi a lidé se zﬁídkakdy odváÏili vydat se
z pobﬁeÏí hloubûji ke stﬁedu ostrova.
V˘znamnûj‰í bylo, Ïe skalní ﬁímsa vystupovala jenom nûkolik centimetrÛ z kolmé
stûny mohutné skalní formace, která se
zvedala kolmo vzhÛru z jezera, a tak byla
stezka v onom místû pﬁíli‰ úzká i pro mû
nebo jiného vût‰ího tvora – nemohli jsme
tam projít, aniÏ bychom spadli do ledové
vody. ¤ímsa byla tedy pﬁíli‰ úzká i pro
karibu, kter˘ je na Baffinovû ostrovû kromû vlka jedin˘m dal‰ím zvíﬁetem, jeÏ
vy‰lapává zaznamenatelné stezky. Za dal‰í, povrch ﬁímsy byl nerovn˘, a tak se velká ãást stezky ocitala lehce pod vodou.
Toho jsem si v‰imla nejdﬁíve ze v‰eho.
Pﬁedstavila jsem si vlka, jak se po kotníky
ve vodû ráchá na druhou stranu. Brzy mi
ale zaãal docházet prav˘ v˘znam vy‰lapané koleje, aÏ jsem si nakonec uvûdomila,
Ïe se mi pﬁed oãima nask˘tá snad nejdÛleÏitûj‰í pohled, na jak˘ kdy narazím.
Nedaleko místa, kde bydlím, je hora, na
níÏ pﬁes sto let po stezce na Ïulové tabuli pﬁecházejí tisíce turistÛ v tûÏk˘ch
botách, aniÏ by ji nûjak poznamenali. Jak
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dlouho by tam museli ‰lapat, neÏ by
vychodili prohlubeÀ? A co kdyby po té
stezce chodili jenom vlci? Jenom pût
nebo ‰est vlkÛ kaÏd˘m rokem? A to
jenom nûkolikrát t˘dnû a jenom v létû,
protoÏe se jim tlapy dot˘kají skály pouze
tehdy, kdyÏ stezka a jezero nejsou pokryté snûhem a ledem? âlovûk nenarazí tak
ãasto na nûco prastarého, co vytvoﬁila zvíﬁata. Uvûdomila jsem si, Ïe právû to mám
pﬁed sebou.“
Jaké bylo na‰e pﬁekvapení, kdyÏ nás po
nûkolika desítkách metrÛ dovedl vlãí
chodník k ústí brlohu: velk˘ otvor se ãernal rovnou pﬁed námi a na‰i psi se cpali
do chodby vedoucí pod mohutn˘ skalní
blok, nad kter˘m vyrÛstaly mladé buky.
Bylo tûÏké je uti‰it, vzru‰enû ãenichali
kolem a neskr˘vaná touha je táhla do
hloubi doupûte. S námahou jsem je musel odvléci stranou, aby Filip mohl v klidu fotografovat.
Na sklonku dne jsme dorazili na hﬁeben
a pokraãovali po nûm po zarostlé pû‰ince
smûrem na Veæk˘ Bukovec. Západ se rozhoﬁel barvami Malého prince Antoina de
Saint-Exupéryho. Usedli jsme na kmen
vyvráceného buku a pozorovali velkolepé
divadlo. Dobﬁe jsem rozumûl slovÛm básníka a v˘tvarníka Bohuslava Reynka:
„Mûsto – tam bych pﬁi‰el o du‰i.“ V notesu jsem nalistoval citát z kníÏky De natura sonoris Václava Vokolka: „Zelená krajina: Oblá rozko‰ pahorkÛ, moﬁe trav,
líbezná plachost zabûhl˘ch kﬁovisek,
mûnící se pﬁelud horizontu.“ Napadlo
mû, Ïe na‰e vyhlídka je aÏ pﬁíli‰ krásná,
neÏ aby to mohla b˘t pravda. Ale – aÈ jsem
víãky mÏikal jakkoliv – panorama leÏelo
stále pﬁed námi – úchvatné a… skuteãné!
Kdesi na ‰eﬁící se poloninû zaﬁehtal kÛÀ.
Já vidûl divoké konû
bûÏeli soumrakem
vzduch tûÏk˘ byl a divnû vonûl
tabákem
BûÏeli bûÏeli bez uzdy a sedla
krajinou ﬁek a hor
sper to ãert jaká touha je to vedla
za obzor (Jarek Nohavica)

PO VLâÍ STEZCE
Namlsáni nálezy pobytov˘ch stop vlkÛ
zamíﬁili jsme do samého srdce vlãího svûta. Nachází se v bukové divoãinû kolem
obce Runina. Je‰tû pﬁed tím jsme si v‰ak
nemohli nechat ujít dﬁevûn˘ kostelík sv.
Michala archandûla v Topoæe. Má pﬁekrásnou polohu – stojí na kopeãku nad rusínskou vsí a je od nûj nádhern˘ pohled na
Bukovské vrchy. „Ná‰ region se vylidÀuje,
i turistÛ k nám jezdí rok od roku ménû,“
posteskl si nám pﬁi náhodné silniãní kontrole jeden policista. Díky Bohu, pomyslel
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jsem si kacíﬁsky, jako bych chtûl mít nádhernou krajinu jen pro vlky, krkavce,
medvûdy, jeleny a sám pro sebe.
Zaparkovali jsme na veliké pastvinû nad
Runinou. Hﬁebeny Bukovsk˘ch vrchÛ
opisovaly kolem nás kouzeln˘ kruh.
V˘stup na lesnat˘ hﬁeben nad Runianskou kotlinou nám vzal dech. Stoupali
jsme prudk˘m nekoneãn˘m rubaniskem
a listopadové slunce nám pod batohy
kreslilo na zádech slané, propocené mapy. Zastavil jsem se, abych popadl dech,
a otoãil se do údolí. MÛj pohled upoutal
star˘ naklonûn˘ buk, kter˘ zázrakem unikl pilám dﬁevorubcÛ.
Mít pamûÈ stromu ve stráni
a kﬁídla (Jan Skácel)
Pak nás jiÏ pohltil bukov˘ prales, jímÏ se
vinula jen sotva znatelná hﬁebenová stezka, kterou evidentnû procházeli vlci
a medvûdi mnohem ãastûji neÏ ãlovûk.
Malamut Fram dlouho a obezﬁetnû oãichával a zkoumal kaÏd˘ paﬁez a kaÏd˘
kámen a váhavû znaãil. „Ty tûm vlkÛm
udûlá‰ v tom jejich znaãení pûkn˘ hokej,“
usmíval se Filip. Pohlédl jsem pﬁed sebe
a strnul: na vûtviãce nad pû‰inou povlával
ve slabém vánku zachycen˘ chomáãek
vlãí srsti. Hust˘ bukov˘ porost kolem nás
ukr˘val nespoãet stop po zákopech.
V chrámovém pralesním tichu bylo jen
tûÏké pﬁedstavit si, Ïe tato nádherná místa byla za druhé svûtové války dûji‰tûm
nemilosrdn˘ch bojÛ a váleãné vﬁavy. Ze
zákopÛ vyrÛstaly kmeny stromÛ a zarÛstala je kﬁoviska. Divoãina zahlazovala stopy lidsk˘ch rukou a lidské nenávisti.
V jednom z bukÛ jsme dokonce nalezli
uvízl˘ minometn˘ náboj. Podivné memento…
Polední slunce vysou‰elo propocená
záda. Usedli jsme na bukov˘ v˘vrat, Filip
vytáhl ãokoládu a já si zapálil d˘mku;

malamuti se svinuli do klubíãek. Ti vûdí
jak odpoãívat. Za kopcem pﬁed námi se
skr˘valy polské Bû‰ãady, které jsem kdysi
prochodil se skvûl˘m polsk˘m spisovatelem Edwardem Stachurou, a napravo od
nás pﬁecházely hﬁebeny Bukovsk˘ch
vrchÛ do dﬁímajících Karpat Podkarpatské Rusi (Zakarpatské Ukrajiny) Nikoly ·uhaje loupeÏníka, Ivana Olbrachta,
Oleksy Dovbu‰e, Jaromíra Tomeãka…
A v‰ude tady – kolem nás – v karpatském
ráji – medvûdi, rysové, vlci, orlové, jeleni,
krkavci… Byli jsme v dobré spoleãnosti!
Ve vlhké hlínû objevil Filip otisk jeleního
kop˘tka pﬁekryt˘ obﬁí vlãí stopou. V˘zkumem vlãí koﬁisti se na v˘chodním
Slovensku zab˘vala a zab˘vá ﬁada vûdcÛ.
„Na vlãím jídelníãku jasnû pﬁevaÏuje jelení zvûﬁ,“ prozradil nám uÏ ve Sninû ·tefan Pãola. „âernou zvûﬁ loví vlci ménû,
protoÏe ta se stahuje do niÏ‰ích poloh,
kde se pﬁiÏivuje na polích – napﬁíklad na
kukuﬁici a ovsu. Na domácím zvíﬁectvu
vlci u nás pﬁíli‰ ‰kod nenapáchají – u nás
není oblast chovu ovcí.“ Potravní sloÏení
vlãí koﬁisti je v Nízk˘ch Beskydech analyzováno pﬁeváÏnû metodou anal˘zy koprologického materiálu (koprologie – nauka
mikrobiologickém vy‰etﬁování v˘kalÛ).
Zpráva z roku 1987, kterou uveﬁejnili
zoologové Brtek a Voskáﬁ, uvádí, Ïe divoãáci tvoﬁí 46,0 % vlãí koﬁisti, jelení zvûﬁ
23,3 % a srnãí zvûﬁ pouze 5,5 %. Naproti
tomu analyzovali zoologové Hell,
Slameãka a Ga‰parík obsah 205 vlãích
ÏaludkÛ a ve zprávû z roku 2001 uvedli, Ïe
zbytky srnãí zvûﬁe nalezli v 40,9 %, jelenÛ
v 30,2 % a ãernou zvûﬁ v 21,4 % vy‰etﬁen˘ch ÏaludkÛ. Zoolog Finìo analyzoval
65 vlãích exkrementÛ a zjistil, Ïe hlavní
vlãí potravou ve slovensk˘ch Karpatech
je jelení zvûﬁ – v 58 %, ãerná zvûﬁ – 35 %,
zatímco zb˘vajících 7 % tvoﬁí koﬁist jiná.

Vlãí chodník nás dovedl
k ústí brlohu
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·tefan Pãola a jeho informátoﬁi z ﬁad lesníkÛ a myslivcÛ nalezli ve V˘chodních
Karpatech v letech 1982 aÏ 1997 107 zbytkÛ koﬁisti vlkÛ. Koﬁist tvoﬁila jelení, ãerná
a srnãí zvûﬁ. Podíl jelení zvûﬁe pﬁedstavoval 90,7 % (z toho jeleni – 44,32 %, lanû
46,39 % a kolou‰i 9,27 %), podíl ãerné zvûﬁe ãinil 4,6 % a srnãí zvûﬁe 5 %.
V prÛbûhu let 1985 aÏ 1996 bylo pracovníky Ústavu biologie savcÛ AVâR v Brnû
a pracovníky Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brnû realizováno v zimním
období jedenáct expedic do oblasti
Bukovsk˘ch vrchÛ. Vûdci operovali na
plo‰e 24 tisíc hektarÛ v ﬁídce osídleném
území. âlenové expedice nalezli 22 zbytkÛ vlãí koﬁisti. Dominantní sloÏkou
koﬁisti byla jelení zvûﬁ (76 %), ãerná zvûﬁ
tvoﬁila 14 % a srnãí zvûﬁ a zajíc polní
pﬁedstavovali v zimním období pouze
doplÀkovou koﬁist. „Potrava vlka se li‰í
podle toho, jaké druhy koﬁisti má k dispozici v jednotliv˘ch oblastech v˘skytu,“
tvrdí ·tefan Pãola. „V podmínkách slovensk˘ch V˘chodních Karpat lze konstatovat, Ïe jeho nejdÛleÏitûj‰í potravou
jsou kopytníci – jeleni, ãerná zvûﬁ a srny;
v˘jimeãnû i domácí zvíﬁata jako ovce
a hovûzí dobytek.“
V Bukovsk˘ch vr‰ích studoval loveckou
strategii vlkÛ Václav Mrlík (z Veterinární
a farmaceutické univerzity v Brnû), kter˘
v˘sledky sv˘ch v˘zkumÛ shrnul v roce
1998 do zprávy uloÏené na Správû
Národního parku Poloniny ve Sninû. Vlãí
loveckou strategii studoval Václav Mrlík
v zimních mûsících. Zjistil, Ïe 71 % nalezené koﬁisti bylo uloveno v místech s 20
aÏ 40 centimetry snûhu. V 9 % byly zbytky
koﬁisti nalezené v místech s více neÏ
80centimetrovou snûhovou pokr˘vkou,
coÏ znaãí, Ïe vlci dávali pﬁednost lovu
v oblastech se snûhovou pokr˘vkou do 40
centimetrÛ. Padesát devût % koﬁisti bylo
uloveno v nadmoﬁské v˘‰ce 400 aÏ 500
metrÛ nad moﬁem. Se stoupající nadmoﬁskou v˘‰kou loveck˘ch revírÛ ub˘valo.
Nejv˘‰e ulovená koﬁist byla objevena
v 650 aÏ 700 metrÛ nad moﬁem. Urãitû je
zajímav˘m faktem, Ïe 59 % nálezÛ zbytkÛ
koﬁisti bylo ve vzdálenosti men‰í neÏ
1500 metrÛ od okraje obce. Padesát pût %
koﬁisti bylo nalezeno do 1500 metrÛ od
silnice, 41 % koﬁisti bylo nalezeno mezi
1500 aÏ 3000 metrÛ od komunikace, 77 %
koﬁisti bylo objeveno pouze do 150 metrÛ od silnic. Pﬁímo na silnici byly nalezeny tﬁi zbytky vlky ulovené koﬁisti. Koﬁist
byla obvykle nalezena v lesním porostu.
Padesát sedm % koﬁisti bylo objeveno ve
vzdálenosti men‰í neÏ 500 metrÛ od
okraje lesa. Nejãastûji byl vlãí úlovek nalezen v hlubok˘ch korytech potokÛ proté-

Bukovské
vrchy –
domov
vl‰ích
smeãek

kajících lesním porostem (27 %). Osmnáct % úlovkÛ bylo vypátráno v nelesních
kﬁovinat˘ch formacích. Zjistilo se, Ïe 76 %
koﬁisti bylo objeveno v souvisl˘ch lesních
porostech a pouze v 5 % mimo les.

POVZDECH
Navzdory úsilí zoologÛ a ochranáﬁÛ zmûnit obraz vlka v myslích prost˘ch lidí
mnozí lovci i obyvatelé zapadl˘ch vesniãek pohlíÏejí na tuto ‰elmu v lep‰ím pﬁípadû s nedÛvûrou, v hor‰ím s nenávistí.
Vlk stále bohuÏel zÛstává lákavou a cenûnou trofejí. Bylo by dobré ãastûji si opakovat slova profesora Julia Komárka, která napsal jiÏ pﬁed mnoha lety ve sv˘ch
Lovech v Karpatech, ale která dodnes
neztratila svou váhu: „…nestane se Ïádná
‰koda, kdyÏ se dá vlkÛm plná vÛle, aby si
obãas strhli nûjak˘ slab‰í kus jelení zvûﬁe.
Naopak, v˘bûr, kter˘ vlci v Karpatech
mezi jelení zvûﬁí odpradávna provádûli,
byl vÏdy mnohem lep‰í neÏ ná‰ takzvan˘
prÛbûrn˘ odstﬁel. Vlci mûli v pûstování
jelenÛ rozhodnû lep‰í v˘sledky neÏ mys-

livci, kdyÏ se toho ujali sami. Nejsem Ïádn˘ pﬁepjat˘ ochranáﬁ, ale mám rád pravdu. A musíme si poctivû ﬁíci, Ïe jsme
na‰li, kdyÏ pﬁi‰li evrop‰tí myslivci do
Karpat, v‰ude mohutnou jelení zvûﬁ.
Nebyla jí sice taková poãetná stáda jako
dnes, kdy chce zaãáteãník stﬁelit jelena ve
v‰em pohodlí za tﬁi dny, ale nebylo jí také
málo. Byla to zvûﬁ zdravá, silná a dokonalá, aãkoliv vlkÛ bylo jistû nejménû zrovna
tolik jako dnes. Dnes máme vlkÛ málo
a jelení zvûﬁe plné revíry, ale její kvalita,
co se západních Karpat t˘ãe, rychle
poklesává. Jenom v Sedmihradsku, kam
pﬁi‰li myslivci nejpozdûji, se dosud s hojn˘mi vlky udrÏují mohutní jeleni. Proto
myslím, Ïe vlci do Karpat patﬁí i nyní,
jako tam byli vÏdycky, neÏ jsme tam zaãali hospodaﬁit s pu‰kou a jedem my.“
Jaroslav Monte Kvasnica
Podûkování:
Dûkujeme Správû Národního parku
Poloniny, Michalu Navrátilovi, Franti‰ku
„Cafimu“ Cafourkovi a dal‰ím sponzorÛm za podporu na‰í v˘pravy.
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