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JAK SE CHOVAT PŘI TÁBOŘENÍ
VE VLČÍM TERITORIU?
Zásada zní: NEKRMIT!
Nechávat potraviny vlkům (či jiným divokým zvířatům) nebo
se je dokonce pokoušet krmit může způsobit, že svůj přirozený ostych z člověka ztratí. Zvyknou si tak na jeho přítomnost,
kterou si spojí s odměnou. Pak se může stát, že se vlk začne
přibližovat k lidským obydlím či kempům, kde bude vyhledávat
potravu. Proto je také velmi důležité udržovat kempy a tábořiště
čisté a bez odpadků. Zásadní tedy je:
 Nikdy vlky ani jiná divoká zvířata nekrmit a nenechávat
jim potravu.
 Každý správný táborník ví, že co jsme si do přírody přinesli,
musíme si zase odnést. Odpadky nikdy nezahrabáváme.
 Je třeba mít domácí mazlíčky zabezpečené či uvázané na
vodítku.

www.navratvlku.cz

 Veškeré jídlo připravujeme a uchováváme dobře zabalené
mimo prostor, kde spíme. Potraviny, toaletní potřeby i odpadky zavěsíme na provaz mezi stromy mimo dosah divokých zvířat.

SETKÁNÍ
S VLKEM
www.navratvlku.cz

VE VLČÍM TERITORIU

Vlk má svoje místo v přírodě i v naší kultuře.
Vzbuzuje respekt a obdiv, někdy ale i obavy. Lidé jej
nemilosrdně pronásledovali, nyní se k nám postupně
začíná vracet a plnit svou roli v přírodě. Zkušenosti
z okolních států ukazují, že je možné v krajině
hospodařit a zároveň zde mohou žít divoké šelmy.

Výjimečně lze vlky zahlédnout nebo i potkat či vyplašit při průchodu krajinou. Většinou odběhnou, jakmile si člověka všimnou nebo uslyší jeho hlas. Nemusí tomu tak být vždy – vlk může
člověka nejprve chvíli pozorovat. Oproti člověku ve dne hůře
vidí, a proto může být jeho reakce opožděná ‒ po vyhodnocení
situace však odběhne. Pokud v přírodě na vlka narazíte:

 Zůstaňte v klidu a udržujte si odstup.
 K vlkovi se nepřibližujte, nepovzbuzujte jej,
aby k vám přišel, nenabízejte mu potravu.

VLK POMÁHÁ UDRŽOVAT PŘÍRODNÍ ROVNOVÁHU
A ZDRAVÉ LESY
Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci a pomáhají regulovat divoce žijící velké kopytníky, zvláště pokud jsou přemnoženi. Svou rolí přirozeného predátora snižují rozsáhlé škody na
lesních porostech a zemědělských plodinách, které v současnosti působí jeleni, srnci či prasata divoká.

ODKUD K NÁM PŘICHÁZÍ
Tato šelma se dlouhodobě vyskytuje v Karpatech. Ze Slovenska k nám vlci přicházejí především do oblasti Beskyd a Bílých
Karpat (karpatská populace). Druhá (středoevropská nížinná)
populace tohoto druhu se od roku 2000 přirozeně rozšířila ze
severovýchodního do západního Polska a postupně osídlila
i oblast německé Lužice. Odtud se vlci šíří dál na západ a na jih,
tedy i do České republiky.

KDE U NÁS ŽIJE
Výskyt vlka obecného v sezóně 2017/2018

Pokud vlk neodběhl a vy se v takové situaci necítíte dobře:

mnoho času spolu, lze pozorovat také jednotlivé vlky, a to i při
lovu, který zajišťují rodiče a později i starší vlčata. Většina vlků
opouští domovský okrsek a svou smečku ve stáří jednoho až
dvou let. Putují i stovky kilometrů a hledají nová místa a partnery, se kterými založí novou vlčí rodinu.

ČÍM SE ŽIVÍ
Vlk se dokáže velice dobře přizpůsobit širokému spektru potravy. V našich podmínkách se živí převážně kopytníky. Kořistí
bývá zejména srnec obecný, jelen evropský a prase divoké. Příležitostně nepohrdne ani drobnějšími obratlovci nebo mršinou.
Může docházet i k útokům na nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata, zejména na ovce, kozy a telata. Zabezpečení
stád pomocí ohradníků a pasteveckých psů však tyto škody
účinně snižuje.

HLUBOKÝCH LESŮ PÁN?
Lidé mají o chování vlků dlouhodobě zažitou představu, která
však zcela neodpovídá realitě. Vlk ke svému životu nepotřebuje hluboké lesy a nedotčená území, ale přizpůsobí se i životu
v hospodářské krajině osídlené lidmi. Důležitý je pro něj dostatek potravy a klid na odchov mláďat. Vlci mohou přicházet
i blíže k vesnicím a obydlím, neboť jejich teritorium na ně často
bezprostředně navazuje. Vlk se nevyhýbá lidským stavením či
dopravním prostředkům proto, že si je nespojuje s člověkem.

TAJEMNĚ UTAJENÝ
VLK JE RODINNÝ TYP
Vlci žijí ve smečkách. Smečka se skládá z rodičů a zpravidla
ze dvou generací vlčat, která se rodí vždy na jaře. Starší vlčata
pomáhají s péčí o vlčata nově narozená. I když smečka tráví

 Pomalu couvejte - neotáčejte se k vlkovi zády,
neutíkejte.
 Dělejte hluk (křičte, tleskejte, zpívejte).
 Pokud vlk ani přesto neodběhne a přibližuje se,
zkuste jej zaplašit zvednutím rukou a máváním,
případně po něm něčím hoďte.
 O svém setkání s vlkem nás prosím informujte.

Vlk je v zásadě plaché zvíře a přirozeně má z člověka respekt
– raději se mu vyhne. Vlk o nás bude s největší pravděpodobností vědět dříve, než my o něm. I v místech s poměrně hustou
vlčí populací jej místní nemusí spatřit za celý svůj život. Výjimku
mohou tvořit vlčata, která jsou zvědavá a prozkoumávají vše

NA PROCHÁZCE SE PSEM

nové. Pro neznalého pozorovatele může i jednoroční vlče vypadat jako dospělý vlk.

VE DNE, V NOCI
Ačkoliv jsou vlci aktivní zejména večer a v noci, lze je spatřit i ve
dne. Může se jednat o jedince, které něco vyplašilo při denním
odpočinku a kteří hledají nový úkryt. Vlci ve dne mohou i lovit,
pokud nebyli během noci úspěšní. Stejně tak je ve dne možné
zahlédnout mladé vlky, kteří putují krajinou a hledají si nové
teritoirum.

KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA?
Útoky vlků na člověka jsou extrémně vzácné události, které se
odehrály za mimořádných okolností (vlk byl nemocný, krmený
nebo provokovaný lidmi). Například za bezmála dvacet let, co
se v saské Lužici usadili vlci, nebyl zaznamenán jediný útok na
člověka. Oproti tomu v České republice čelíme přibližně 1100
napadením domácím psem ročně. Bez rizika není ani setkání
s divokým prasetem. K přehnaným obavám ze setkání s vlkem
není důvod, avšak zdravý respekt před touto šelmou je na místě.

V oblastech s výskytem vlka je potřeba vést svého psa na vodítku. Vlk by mohl na psa, který se pustí po jeho stopě, reagovat
jako na cizího vlka – tedy jako na konkurenta či vetřelce ve
svém teritoriu – a napadnout jej.

