Naučná stezka Vlčí jámy

Vlci v dřívějších dobách představovali obrovskou
hrozbu chovatelů ovcí, o čemţ svědčí i celá řada
pořekadel či přirovnání. Vţdyť kdo alespoň jednou
nepouţil ono známé: Mám hlad jako vlk? A pohádku
o červené Karkulce zná snad kaţdý. Zlý vlk seţral
nejprve babičku a potom i Karkulku. Prostě vlkům
byly přičítány ty nejhorší vlastnosti, na které bychom
si jen vzpomněli.
Dnes uţ na Šumavě na vlka nenarazíte, ale dříve se
to tady jimi jen hemţilo. Byli drzí, škodili na
hospodářských zvířatech, a proto bylo potřeba
vymyslet vhodný způsob, jak se s touto škodnou
vypořádat. Zbraně byly drahé a navíc proti vlčí
smečce příliš nezabíraly. A tak v 18. a 19. století
spatřily světlo světa takzvané vlčí jámy.
Jsou to něco kolem 4 metrů hluboké, z lesního
kamene na sucho vyzděné, pasti o průměru jeden a půl
metru. Zpravidla byly stavěny při lesních pěšinách a cestách, kudy procházela zvěř. Past byla
zakryta drobnými větvemi, listím, jehličím a trochou hlíny. Nad ní se přivázal kus masa, nebo ţivá
návnada, která měla vlka přilákat. Probíhající vlk na návnadu skočil, větve se pod ním prolomily a on
spadl do jámy. Ta byla příliš úzká na to, aby mohl vyskočit nebo se z ní vydrápat.
Pokud budete chtít spatřit starou vlčí jámu, budete se muset vypravit na Sušicko. Právě na
Sušicku se hojně chovali ovce, a proto je právě tady vlčích jam nejvíce. Na některých se podepsal
zub času, jiné byly zasypány, aby do nich někdo nespadl. Ty zachovalé objevíte například v lese nad
Vojticemi u Petrovic poblíţ „Farmářské stezky“.
Lesy České republiky, lesní správa
Ţelezná
Ruda
zde
v roce
2008
zrekonstruovaly cestu a vybudovaly naučnou
stezku Vlčí jámy. Stezka vychází z návsi
v Petrovicích u Sušice směrem na Vojetice a
po 3,5 kilometrech a 6 stanovištích se vrací
opět do Vojetic. Na jednotlivých stanovištích
vás čekají naučné tabule a drobné stavby
slouţící odpočinku. Poškozené pasti na vlky
„Vlčí jámy“ byly vyčištěny, opraveny a
osazeny dřevěným zábradlím.
Navštivte malebnou oblast Sušicka a Petrovicka a zjistíte, ţe lesní správa Ţelezná Ruda není jen
Černé a Čertovo jezero.
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