
eprve kdyÏ ve vyprahl˘ch
polopou‰tích Nového Mexika
pfieÏívalo jiÏ jen nûkolik

posledních vlkÛ, zazvonili ameriãtí
zoologové na poplach: v divoãinû se
podafiilo odchytit pût dospûl˘ch vlkÛ
a umístit je v prostorn˘ch v˘bûzích.
A tak za vysok˘mi ploty, posílen˘mi
elektrick˘mi ohradníky, vypukla bitva
vûdcÛ za záchranu farmáfii tolik
nenávidûné ‰elmy. 
Vlk mexick˘ má v˘raznû subtilnûj‰í

tûlesnou konstituci, neÏ jiné podruhy
vlkÛ ob˘vající severoamerick˘
kontinent. Jeho kohoutková v˘‰ka se
sice pohybuje v rozmezí mezi 70 aÏ 80
centimetry, ale jeho prÛmûrná tûlesná
hmotnost vût‰inou nepfiekroãí 30
kilogramÛ (byli uloveni dospûlí
jedinci o váze 23 aÏ 40 kilogramÛ).
Nápadn˘m znakem mexick˘ch vlkÛ je
v zátylku a na hfibetû v˘razná hfiíva,
zbarvení je hnûdoãervené s ‰ed˘mi
a ãern˘mi tóny, Ïlutohnûdé bfiicho

a hlava s typicky vlãí maskou
a ãern˘ma u‰ima; tlapky mají tito 
vlci vût‰inou ozdobeny ãern˘mi
„ponoÏkami“. V minulosti vlci mexiãtí
ob˘vali Mexiko a horské oblasti na
jihozápadû USA. Nejradûji si vytváfieli
domovská teritoria v jehliãnat˘ch
a dubov˘ch lesích v nadmofiské v˘‰ce
nad 1000 m n. m.; do polopou‰tí
a pou‰tí je vytlaãili aÏ stfielné zbranû
bíl˘ch lovcÛ. Po nemilosrdném
pronásledování ãlovûkem se fiídce
vyskytovali je‰tû v nejodlehlej‰ích
západních oblastech pohofií Sierra
Madre (nûkdej‰ího Geronimova
útoãi‰tû i hrstky jeho indiánsk˘ch
váleãníkÛ) a na severu Mexika,
posléze v‰ak zmizeli i z tûchto pustin. 

NADùJE?
Inspirováni úspû‰nou realizací
projektu návratu vlkÛ do
Yellowstoneského národního parku,
kter˘ se uskuteãnil ve druhé polovinû
devadesát˘ch let dvacátého století,
zaãali ameriãtí vûdci snít o je‰tû
vût‰ím, dobrodruÏnûj‰ím
a nepravdûpodobnûj‰ím „zázraku“:
o repatriaci vlkÛ mexick˘ch zpût do
divoãiny. Jejich ambice se zdály b˘t
utopistické hned z nûkolika dÛvodÛ.
Prvním z nich je zákaz (stanoven˘
americk˘m zákonem) vypou‰tût
‰elmy zpût do pfiírody, pokud byly
odchovány ãlovûkem. (Zvífiata, která
byla ãlovûkem odchována nebo s ním
byla dlouhodobû v úzkém kontaktu,
povaÏujeme za synantropní: ztratila
pfiirozenou plachost a respekt pfied
ãlovûkem, jsou zvyklá na lidskou
potravu a vût‰inou je lákají napfiíklad
odpadky. Zejména v pfiípadû
synantropních medvûdÛ mÛÏe jít
o závaÏn˘ a nebezpeãn˘ problém,
potíÏe v‰ak mohou vzniknout i pfii
kontaktu lidí s jin˘mi synantropními
‰elmami.) Dal‰ím dÛvodem
k opatrnosti je následující
a praktick˘ fakt: vlci jsou sice
vyhlá‰en˘mi a úspû‰n˘mi lovci, ale
jejich lovecké mistrovství není
vrozené ani dûdiãné – mladí 
vlci se nebezpeãnému loveckému
chlebíãku musí teprve uãit od 
sv˘ch rodiãÛ a dal‰ích dospûl˘ch
ãlenÛ vlãí smeãky. 
Vlky v zajetí tedy nemá kdo lovu uãit,
potrava je jim pfiedkládána a oni mají
lov pouze uloÏen˘ ve své genetické
pamûti. DÛrazn˘m varováním byl
zoologÛm pfiípad vypou‰tûní rysÛ
kanadsk˘ch (Lynx canadensis) v 80.
letech minulého století v pohofií
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Budoucnost
mexických vlků
Poãátkem sedmdesát˘ch let dvacátého století se zdálo,
Ïe historie vlka mexického (Canis lupus baileyi) jiÏ
dopsala epilog tohoto Ïivoãi‰ného druhu. Mexiãtí vlci
zmizeli ze své domoviny stejnû jako bojovníci kmene
ApaãÛ, ktefií byli kdysi – za éry svého legendárního
vÛdce Geronima – ãasto bíl˘mi protivníky vlky naz˘váni. 
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Adirondacks a koncem devadesát˘ch
let minulého století v coloradsk˘ch
Skalnat˘ch horách. Tehdy 
nûkolik z vypu‰tûn˘ch rysÛ zemfielo
hladem, neschopno si ulovit
vhodnou kofiist – tfiebaÏe
potencionální kofiisti byl v‰ude
dostatek. Pfiitom vypu‰tûní rysové
nebyli odchováni ãlovûkem, n˘brÏ
odchyceni v kanadské divoãinû
a pfievezeni na místa reintrodukce 
do USA. Je tedy moÏno povaÏovat
snahu americk˘ch zoologÛ o návrat
mexick˘ch vlkÛ zpût do pfiírody
vÛbec za reáln˘ podnik, nebo jde 
jen o pábení nûkolika nad‰encÛ?

POâÍTAâOVÁ LÁSKA
Vûdci se v‰ak nedali odradit
pfiedvídateln˘mi obtíÏemi, nesloÏili
ruce v klín, ale naopak naÏhavili
poãítaãe a zmobilizovali veterináfie.
SvÛj projekt nazvali Techno Wolves
= Technovlci. Uznáte, Ïe název
projektu postrádal poetiku a spí‰e
zavánûl Ïánrem science fiction.
VûdcÛm v‰ak ne‰lo o laciné pozlátko,
n˘brÏ o smûl˘ pokus zachránit pro
budoucnost inteligentního predátora.
VlkÛm v zajetí odebrali veterináfii
krevní vzorky a zji‰tûné údaje dali
vyhodnotit poãítaãov˘m programÛm.
Vhodné vlãí páry mûl tedy vybrat
computer. Bude „internetová vlãí
láska“ fungovat? StaromilcÛm
navzdory – fungovala a zoologové se
mohli tû‰it z nov˘ch a úspû‰n˘ch
vrhÛ vlãat.

JAK CHUTNÁ SVOBODA…
Pro repatriaci mexick˘ch vlkÛ se
na‰tûstí nakonec nadchla i americká

vláda, která projektu Techno 
Wolves dala zelenou. První 
vlci mûli ochutnat svobodu
v Ponderoském borovicovém lese
v jiÏní Arizonû. Zde pro nû byla
zbudována aklimatizaãní obora pouze
ze síÈového pletiva. První byli
z pfiepravek vypu‰tûni alfa vlk se
dvûma dvoulet˘mi vlãími mladíky
a následnû alfa vlãice s vlãaty.
(V‰ichni dospûlí vlci byli opatfieni
obojky s vysílaãkou, aby bylo
umoÏnûno jejich pozdûj‰í
radiotelemetrické sledování.)
K pfiekvapení v‰ech vûdcÛ se alfa 
vlk ihned pustil sv˘mi zuby do
likvidování síÈového oplocení 
a odvedl svou smeãku na 
svobodu. Vlãí smeãka se 
pak po nûkolik následujících 
t˘dnÛ zdrÏovala stále v blízkosti

v˘bûhu – kde byla zpoãátku je‰tû
pfiikrmována. Zbytky úlovkÛ v‰ak
dokazovaly, Ïe se z vlkÛ jiÏ stávají
lovci. Koneãnû se tedy i v jiÏní Arizonû
mohla prokázat platnost vûty 
L. Davida Meche, muÏe, kter˘ vlkÛm
zasvûtil cel˘ svÛj Ïivot: „Vlci jsou
klíãem k pfiírodní rovnováze.“ 

ZTRÁTY
BohuÏel ne v‰ichni lidé mûli 
z návratu mexick˘ch vlkÛ radost.
Nûktefií farmáfii, zejména ti, 
ktefií se vûnují chovu domácího 
skotu, se s existencí staronov˘ch
predátorÛ nehodlali smífiit. 
Smutná bilance zní: od poãátku
projektu bylo ilegálnû zastfieleno
sedm vlkÛ mexick˘ch!

FUTURUM
Jaké bude vlãí futurum, ãas 
budoucí… Po ãtyfiech letech 
od zapoãetí repatriace mexick˘ch 
vlkÛ Ïije dnes ve volné pfiírodû
ãtyfiicet tûchto predátorÛ. 
Radostné urãitû je, Ïe v jiÏní 
Arizonû jiÏ Ïije vlãí populace, která
nikdy nepoznala vûzení klecí. Doug
Smith na otázku novináfiÛ – Co vlci
chtûjí? – odpovûdûl: „B˘t vlkem
i v dne‰ním svûtû.“
I pfies nepopirateln˘ úspûch
vûdeckého experimentu visí stále
budoucnost mexick˘ch vlkÛ na
nebezpeãnû tenkém vlásku, jehoÏ
pevnost nelze ani propoãítat, ani
odhadnout, ba ani pfiedpovûdût. Jeho
pevnost bude záviset pfiedev‰ím na
tom, zda druh homo sapiens dostojí
svému jménu.

Jaroslav Monte Kvasnica
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„I přes
nepopiratelný

úspěch vědeckého
experimentu visí
stále budoucnost
mexických vlků
na nebezpečně

tenkém vlásku.“
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