Dobrodruh Ray Mears si tentokrát vychutnáva Čínu
Meno Ray Mears možno mnohým nič nehovorí, ale malo by. Dobrodruh telom a dušou, špecialista na
bushcraft a prežitie v prírode sa dlhé roky venuje projektom súvisiacim s prírodou a životom v súlade s ňou.

Britský expert narodený trochu paradoxne na predmestí Londýna je vo svojom obore skutočným mistrom.
Mal sa totiž od koho učiť. Základy mu vštiepil istý pán Kingsley, ktorý počas druhej svetovej vojny bojoval
v Barme a zvyšok znalostí nasal z množstva kníh, ktoré v priebehu detstva a pospievania prečítal. Svoje
poznatky využil napríklad vo svojich najznámejších dokumentárnych seriáloch Prežitie v extrémnych
podmienkach či Kurz prežitia s Rayom Mearsom.
Tentokrát sa Mears vydá do divočiny nachádzajúcej sa v jednej z najväčších zemí sveta, Číny, ktorá má
navzdory svojmu obrovskému počtu obyvateľov a relatívne vysokému znečisteniu, ešte stále čo ponúknuť aj
milovníkom prírody. V siedmich dieloch svojho najnovšieho dokumentárneho seriálu s názvom Divoká Čína
s Rayem Mearsom sa vydá do siedmych rôznych regiónov zeme, ktorá divákom postupne predstaví tie
najpodivnejšie a najzaujímavejšie stvorenia žijúce na tomto mieste.
V jednom z dielov sa napríklad dozvieme o jednom
z najväčších čínskych článkonožcov, ktorý žije
v džungliach juhozápadného Yunnanu. Ide o Zlatého
pavúka (Trichonephila clavipes), ktorá dokáže vytvárať
pavučiny meter a pol dlhé a dokážu pretrvať aj celé
roky. Pavučiny obsahujú neurotoxíny, ktoré síce
nedokážu človeka ohroziť na živote, ale vedia
paralyzovať menšie vtáky.
Divoká Čína je prirodzene stále najviac preslávená
pandami, roztomilými medvedíkmi, ktorých je
aktuálne vo voľnej prírode menej ako dve tisíc kusov.

Mears kvôli pandám navštevuje útulok pre endemické zvieratá v Sečuane. Ide o jedno z miest, kde pandy žijú
inak ako v zajatí. Zaujímavosťou je, že panda začala byť ako druh chránená už v roku 1939 a Číňania berú jej
ochranu tak vážne, že za ilegálny lov tohto zvieraťa trestali pytliakov smrťou.
Na svojej ceste Čínou sa Mears zastaví aj na území Tibetskej plošiny,
kde pozoruje osamelého lovca, snežného leoparda (irbis). Ten
v zimnom období žije v nadmorskej výške 2 000 metrov nad morom
a na leto sa predúva až na úroveň sedemtisícoviek. Možná ste
o ňom nevedeli, že dokáže skákať až 15 metrov ďaleko a že jeho srsť
je tak hustá, že obsahuje okolo 4 tisíc chlpov na centimeter
štvorcový. Aj vďaka tomu dokáže prežiť v extrémnej zime. Hustú srsť
má aj na labách, ktoré fungujú ako snežnice. V 60. rokoch žilo
v divočine len približne tisíc jedincov a aj napriek tomu, že sa
situácia dodnes výrazne zlepšila, je toto zviera stále považované za
ohrozený druh.
Legenda o utopickom údolí Šangri-La pochádza z románu Jamese
Hiltona Stratený obzor, ale doposiaľ nikto presvedčivo nezistil, kde
sa toto idylické miesto vlastne nachádza alebo nachádzalo. Ray
Mears však navštívil oblasť na úpätí Himalájí, ktorá patrí k horským
kandidátom pre toto miesto. Okrem rôznych druhov tu
v nadmorskej výške 4 000 metrov nad morom žije aj veľmi vzácna
čierna opica tuponosá. Vo voľnej prírode sa odhaduje ich počet na
2 000 jedincov. Keď je zima, spia všetky opice tak, že sa zahrievajú
navzájom, ale keď začne byť príliš chladno, dokážu spať celé hodiny bez pohnutia. Snažia sa tak okrem zimy
bojovať aj s riedkym vzduchom. Tak vysoko žijú kvôli tomu, že sa živia špeciálnym druhom lišajníka, ktorý
rastie len v tejto oblasti.
Ak ste aj vy milovníkom prírody, cestovania a objavovania krásnych častí našej zeme, nenechajte si ujsť nový
dokument Divoká Čína s Rayem Mearsom ktorý štartuje na televíznej stanici Viasat Nature už v nedeľu 8.
augusta o 14:15.
Trailer: https://youtu.be/K1zIeIOMB_U

