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VLK obecný
Canis lupus
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Na všech fotografiích vás provázejí vlci 
z výběhů návštěvnického centra Srní 
a vlci z výběhů v Bavorském lese. 
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Co se týká sluchu, vlci výborně slyší. Mají
velké ušní boltce, které mohou otáčet za
zvukem za pomoci sedmnácti svalů, což
jim umožňuje snadno a efektivně zachy-
covat a zaměřovat zdroj zvuku. Vlci dokáží
otočit uši úplně do opačného směru, než
kam směrují pohled. Vlci slyší nízké frek-
vence až do minimální hodnoty 250 Hz
zhruba stejně jako člověk. Se zvyšující se
frekvencí se zlepšuje vlčí sluch. Vnímají
vysokofrekvenční zvuky až do 100 kHz.
Člověk dosáhne maxima cca 22 kHz.

Vlci nevidí celé barevné spektrum
jako my lidé. Umí rozlišit modré
a zelené objekty, zbylé barvy jsou pro
vlka odstupňované odstíny šedé.
Nám se to zdá jako nevýhoda, ale za
šera a v noci je to pro vlka výhoda.
Vidění má vlk velmi ostré, specializuje
se na rozpoznání pohybu v zorném
poli. Dokáže zachytit i sebenepatr-
nější pohyb. Nehybné objekty
maskované v prostředí však dokáže
vlk přehlédnout.

Když půjdu do lesa v červeném oblečení, napadnou
mě vlci.  Jako Červenou Karkulku. 

Odpověď: Nemusíte se bát chodit na borůvky v červené mikině,
vlci neznají červenou barvu. Když si vlci mezi sebou vykládají
pohádku „O Karkulce“, je to pro ně pohádka „O šedivé Karkulce“.

BOŘIČI MÝTŮ
MÝTUS
2.
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Vlci jsou velmi inteligentní zvířata. Vlčí smečky
dokáží skvěle a efektivně komunikovat. Jsou
vybaveni inteligencí a schopnostmi pro lov
velkých zvířat, jako jsou jeleni, bizoni, srny,
divoká prasata atd. Typická tradiční představa
o vlčí smečce je taková, že smečku bezvý-
hradně řídí alfa samec a všichni ostatní jsou
mu podřízení. Ale pravda je jiná. Takzvaný
vůdčí pár (někdy nazývaný rodičovský nebo
„alfa“) sice určuje většinu základních rozhod-
nutí, kde se usídlit, jak a co lovit, kde vyhrabat
noru pro mláďata atd., ale každý vlk ve
smečce hraje v každodenním vlčím divadle
důležitou roli. Silní starší synové mohou být
skvělí lovci, kteří řídí útok proti pronásledo-
vané kořisti. Mohou být skvělí stratégové
a obránci ve „vlčích válkách“, kdy mezi sebou
bojují vlčí rodiny o luxusní loviště. Dospělé
dcery mohou být skvělé „tety“ a vychovatelky
při výchově malých vlčat. Nejslabší vlk ve
smečce („omega vlk“) funguje jako „emocio-
nální hromosvod“ a tlumí stres ve smečce.
Rodina je pro vlky základ všeho. Pomáhá
překonávat těžká období a dává
radost při realizaci cíle přežít
a vychovat nové generace vlků.
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Skupinová 
inteligence
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Vlci loví ve smečce,
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