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Úvod

Podivnější než nejdivočejší sny
Pfied ãasem jsem se vrátil z Vietnamu, kde jsem mohl dlouhou dobu pozorovat
a nûkolikrát i vyfotografovat témûfi dvoumetrovou koÏnatku Leloiovu. Jaké úÏasné
dobrodruÏství! Tato nejménû stoletá Ïelva s mûkk˘m krun˘fiem, pokryt˘m nechutnou slizkou kÛÏí, je totiÏ pro v‰echny Vietnamce Ïivou legendou. Skuteãnost,
Ïe se navíc vynofiuje v sinicemi zarostlém a napÛl vybetonovaném jezírku uprostfied Hanoje, je opravdov˘ zázrak, srovnateln˘ snad jen s pozorováním dlouhokrké pfií‰ery plavající kraulem ve vodách Loch Ness nebo pohledem na chlupatého yettiho, poskakujícího na himálajském ledovci.
Hanojská koÏnatka se svra‰tûlou hlavou staré profesorky ve v˘sluÏbû je moÏná
vÛbec posledním jedincem svého druhu na svûtû, coÏ onen dojem z dotyku nûãeho
neskuteãného jenom posiluje. Víc si o této záhadné Ïelvû mÛÏete ostatnû pfieãíst
hned v následující kapitole.

Živá legenda posvátného jezera Hoan Kiem osobně aneb tváří v tvář pravděpodobně
nejvzácnějšímu zvířeti současnosti. Foto: VAS
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Pracovitûj‰í novináfi, fascinovan˘ neobvykl˘mi Ïivoãichy, by nad pozorováním
takového pravûkého monstra jistû zajásal. Nepochybnû by se dlouho nerozm˘‰lel a uvedl do chodu svÛj notebook, aby je‰tû t˘Ï den odeslal svému listu senzaãní
zprávu. Klávesnice by pod jeho bubnujícími prsty zaãala vydávat zvuky, ne nepodobné dupotu baganãat wehrmachtu rozlézajícího se po Evropû. Co úder, to písmeno fiadící se s rachotem ve slova a vûty. Monitor pfietéká tûmi nejúÏasnûj‰í superlativy a ná‰ mediální hrdina podvûdomû cítí, Ïe hned po návratu domÛ stluãe
z víc ménû náhodného pozorovávání posvátné Ïelvy slu‰nou knihu. UÏ vidí, jak ãtenáfi bere do rukou jeho dílo, na nûmÏ je velk˘mi písmeny vysázen nápis Na stopû
hanojské pfií‰ery.
Mnû v‰ak chybí heroické nasazení tohoto energického muÏe, a tak jenom
schlíple sedím u monitoru v zapadlé hanojské ubytovnû, a protoÏe je noc, pfiipadám si jako nestvÛrná mÛra. Ano, ohavná ‰edivá mÛra! Pfiesnû taková, která se pfii
mé poslední náv‰tûvû v Amazonii s hlasit˘m plácnutím zfiítila z nebe na klidnou
hladinu brazilské fieky Rio Negro. Jak mÛÏe nûco tak éterického, jako je noãní
mot˘l, hlasitû plácnout do fieky, která je na nûkter˘ch místech i nûkolik desítek
kilometrÛ ‰iroká? Zcela jednodu‰e. Byla to totiÏ mÛra mÛr, nejvût‰í druh na svûtû
jménem tyza velká, jejíÏ let spí‰e pfiipomíná vzdu‰né kreace nûjakého ptáka neÏ
hmyz. Ne‰Èastná tyza navíc ukonãila svou Ïivotní pouÈ tûsnû vedle mého kajaku,
takÏe jsem si ji mohl snadno pfiitáhnout pádlem a následnû ji zvûãnit fotoaparátem. Co na tom, Ïe jí chybûla hlava, kterou jí utrhl nûjak˘ drobn˘ opefien˘ dravec,
na nûhoÏ v‰ak bylo její tûlo pfiíli‰ tûÏké, a tak ji upustil nad hladinou ãerné fieky.
KdyÏ uÏ jsme u tûch noãních mot˘lÛ, víte, Ïe existují krveÏíznivé mÛry,
které napadají i ãlovûka? Anebo Ïe
v tropick˘ch fiekách plavou ryby,
které troubí jako stádo miniaturních
slonÛ a jejich vût‰í pfiíbuzní obãas
spolknou i rybáfie? Tyto tragédie
jsou v‰ak, na rozdíl od krokod˘lích
a kajmaních útokÛ, velmi vzácné.
Ti nejvût‰í zabijáci totiÏ mají
Největší můra na světě tyza velká (Thysania
agrippina) ve srovnání s lidskou rukou. Foto: VAS amorfní tváfi bodavého hmyzu.
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I mezi nimi se v‰ak najdou takoví, ktefií radûji pracují samostatnû a jejich sosáky
a kusadla jsou pro ãlovûka stejnû zhoubné. Sly‰eli jste uÏ o líbající plo‰tici, která
vám pfii tomto intimním sblíÏení pfiedá i nevyléãitelné onemocnûní. Stejnû nepfiíjemní jsou i jedovatí mofi‰tí odranci pfiipomínající spí‰e neÏ ryby rozpukané
kameny nebo masoÏravé jihoamerick˘ch armády mravencÛ, ktefií po cestû seÏerou v‰echno Ïivé.
Chtûl bych vám ve své knize nabídnout krátkou schÛzku s tûmi nejúÏasnûj‰ími
Ïivoãichy, s nimiÏ jsem se bûhem sv˘ch expedic setkal. Doufám, Ïe nebudu pfiíli‰
neskromn˘, kdyÏ napí‰u, Ïe si mû nûktefií z nich docela oblíbili.
Zfiejmû nejblíÏe mému srdci byly okfiídlení stfieãkové, ktefií mi dÛvûfiovali natolik, Ïe mi do zad nakladli svá vajíãka a ponechali tak v˘chovu sv˘ch potomkÛ zcela
v m˘ch rukou. Se slzou v oku vzpomínám na ty vzácné okamÏiky, kdy se jejich dvû
larvy rozhodly opustit svÛj inkubátor. Stalo se to navíc v luxusním lond˘nském
hotelu, kam jsem se podivuhodn˘m fiízením osudu a se zcela prázdnou kapsou dostal. Sice to celé bylo opravdu mírnû nechutné, ale pfiece jen o nûco pfiíjemnûj‰í
neÏ náv‰tûva obfiího kajmana ãerného, kter˘ si s nesnesitelnou leÏérností pfiiplaval od protûj‰ího bfiehu prohlédnout mÛj nafukovací kajak. Domnívám se, Ïe jsem
asi po vtefiinovém zaváhání dosáhl svûtového rekordu v pádlování napfiíã fiekou.
Myslím, Ïe na jeho zubat˘ úsmûv nikdy nezapomenu.
Bûhem cest po zapadl˘ch konãinách JiÏní
Ameriky, Afriky, Evropy a Asie jsem pofiídil
velké mnoÏství snímkÛ, ale s fotoaparátem
jsem fiádil i v rÛzn˘ch národních parcích, zoologick˘ch zahradách, vefiejn˘ch mofisk˘ch
Snímek indiánské dívky s chápánem černým
(Ateles paniscus), který jsem pořídil na amazonské
řece Canumá, má pro mě dvojí symboliku. Zajaté
zvíře vyrvané přírodě žije mezi lidmi, kteří jsou,
aniž si to uvědomují, také vězni. Jejich žalářníkem
však není osoba, ale největší prales na zeměkouli.
Věčně hladoví zemědělci a rybáři jsou tak zcela
závislí jen na chudičkých výnosech svých lesních
políček a sezonním lovu ryb. Foto: VAS
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akváriích, a dokonce i v chrámech. Nejsmutnûj‰í a zároveÀ nejpouãnûj‰í jsou náv‰tûvy v muzeích, kde se mÛÏete uÏ jen dívat do sklenûn˘ch oãí vycpan˘ch tvorÛ,
ktefií uÏ v pfiírodû – hlavnû pfiiãinûním ãlovûka – vyhynuli. Místo v mé knize v‰ak
na‰la i zvífiata mytologická, konkrétnû záhadní Ïivoãichové ze zaniklého království Champa.

Hlava muzejního exempláře vakovlka, zvaného též tasmánský tygr (Thylacinus
cynocephalus), kterého nemilosrdně vyhubili tamní osadníci. Poslední exemplář tohoto
největšího dravého vačnatce naší planety vypustil duši v roce 1936 v zoologické zahradě
v Hobartu. Foto: VAS

Chtûl jsem zkrátka pfiinést co nejzajímavûj‰í obrázky, které by doplnily povídání
o tûch nejpodivuhodnûj‰ích tvorech Ïijících s námi na planetû.
Pokud by vám v‰ak v‰echna ta skuteãná ani mytologická zvífiata nestaãila, tak si,
prosím, nalistujte pfiedposlední kapitolu, vûnovanou fiktivním kryptozoologick˘m
v˘pravám za tvory, o nichÏ seriózní zoologické publikace mlãí, anebo se jejich
existenci (vût‰inou oprávnûnû) vysmívají. I kdyÏ co my víme, jak je to doopravdy.
Realita b˘vá nûkdy podivnûj‰í neÏ ty nejdivoãej‰í sny!
Vojtûch A. Sláma,
v Litovli, leden 2016
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1. kapitola

Oživlá jezerní legenda
Houstnoucí dav obyvatel Hanoje za‰umûl úÏasem. Nad brãálovû zelenou hladinou
Hoan Kiem, neboli jezera Navráceného meãe, se právû objevil obrovsk˘ ováln˘
krun˘fi. Trãela z nûj vrásãitá ãerná hlava s rÛÏov˘mi skvrnami, zakonãená v˘raznû
protaÏen˘m rypákem.
V‰echno to pfiipomínalo spí‰ jak˘si podivnû modelovan˘ kámen neÏ ãást Ïivého
tvora. KdyÏ v‰ak ohromení diváci pozvedli k oãím své triedry, fotoaparáty a bzuãící videokamery, uvidûli v hledáãcích a na monitorech detaily tûla, které patfií
nejvzácnûj‰ímu zvífieti na‰í planety.

Detail hlavy posvátné kožnatky Leloiovy (Rafetus leloi). Foto: VAS

Obfií posvátná Ïelva z jezera Hoan Kiem je‰tû chvíli pózovala a pak se ukryla
pod hladinou. Smûr ‰ífiení drobn˘ch vlnek naznaãoval, Ïe uÏ zfiejmû doplavala
pod hust˘ rostlinn˘ pfiíkrov, lemující ostrov s nefritovou pagodou Ngoc Son.
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Pohled na jezero Hoan Kiem. Foto: VAS

Most Huc, který spojuje ostrovní pagodu Ngoc Son s pevninou, bývá plný zvědavců,
kteří touží vidět vynořující se posvátnou želvu. Foto: VAS

Hlavní vstup do pagody Ngoc Son. Foto: VAS
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Oheň na spalování vonných tyčinek a obětin před pagodou Ngoc Son. Foto: VAS

Dodnes je fiada VietnamcÛ pfiesvûdãena, Ïe je to právû ona, která se podle povûsti vynofiila v roce 1418 z vod jezera Hoan Kiem, aby pfievzala od vietnamského
generála a pozdûj‰ího císafie Le Loie jeho meã. ·lo o posvátnou zbraÀ, kterou
porazil ãínské okupanty z dynastie Ming, a Ïelva ji pr˘ ukryla pod hladinou jezera
na hor‰í ãasy.
Po tûchto dramatick˘ch událostech se na hladinû jezera Hoan Kiem dlouhou
dobu nic nedûlo. Teprve v roce 1967 (tedy v dobû války mezi komunistick˘m Severním a demokratick˘m JiÏním Vietnamem, kter˘ byl podporován Ameriãany) se
v jezefie objevila dal‰í podivuhodná dvoumetrová Ïelva, která byla pozdûji chycena, ale díky ‰patnému zacházení uhynula. Dnes její vypreparované tûlo, potfiené
zlat˘m lakem, mÛÏeme obdivovat v pagodû Ngoc Son.
Poté, co se obfií Ïelva,
která se mezitím stala posvátnou, odebrala na vûãnost, následovala mohutná a hlavnû
úspû‰ná severovietnamská
ofenziva proti vût‰inû správních mûst na jihu. Nûktefií
Vietnamci ze severu proto
Největší mumifikovaný exemplář sladkovodní želvy
pfiipisují tento „zázraãn˘“ vá- na světě uhynul v roce 1968. Poté byl tento obr
leãn˘ obrat právû své uctí- s krunýřem vypreparován a uložen ve svérázném
mauzoleu pagody Ngoc Son. Foto: VAS
vané Ïelvû.
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