Naše terénní aktivity:
Kongo:
-Expedice Neuron Dzamba ya lobi uzavřela další fázi! Na začátku měsíce se z
deštného lesa ve zdraví a s mnoha důležitými informacemi vrátili dva kolegové z loňské
iniciační výpravy – ekolog Tomáš Jůnek (Česká zemědělská univerzita v Praze) a zoolog
Pavel Zoubek (ZOO Liberec). V samém severozápadním cípu
země podnikli desetidenní terénní výpravu a v součinnosti se spolupracovníky z WWF
instalovali v deštném lese desítky fotopastí, které vydají po několika měsících
svědectví o aktuálním stavu velkých savců v této dosud málo probádané části Konžské
pánve. Jejich přítomnost v zapadlém koutu lesa odhalila přítomnost mnoha ohrožených
živočišných druhů a také drancující dopady lidské přítomnosti – těžbu zlata v čínské
koncesi a lov zvěře na bushmeat pro místní spotřebu. Výsledky z této mise budou součástí
závěrečné zprávy pro NF Neuron a budou sdíleny i na sociálních sítích Save-Elephants.
-Psí jednotka v NP Odzala-Kokoua se rozrostla! Feně Doli se narodilo 7
krásných štěňat. Otcem je český pes Charm, který v parku rovněž pracuje a celá rodina
se těší dobrému zdraví a pohodě.
Spolek Save-Elephants není již v posledních měsících zodpovědný za celý chod a fungování
psích projektů v Kongu, ale nadále podporujeme na dálku některé aspekty jejich práce v
národním parku Odzala-Kokoua (African Parks Network) a částečně i v rezervaci
Tchimpounga (Jane Goodall Institute).

-Čad:
Náš místní dlouholetý spolupracovník Samuel Benou, vedoucí organizace A.L.C.P.
podnikl druhou fázi terénní a administrativní mise, kterou jsme naplánovali jako první
krok pro lepší integraci spolku Save-Elephants v ochraně přírody v Čadu.
Samuel v terénu v oblasti Pala s agenty ministerstva životního prostředí a se zástupci
místních komunit zjišťoval aktuální stav některých sloních populací a diskutovali
možnosti, jak a kde se můžeme jako spolek více zapojit i v ochraně jiných druhů. Rovněž
návštívil oblast s reliktním výskytem vzácných kapustňáků západoafrických a
zjišťoval, jestli lze nějak přispět i jejich ochraně. V současné chvíli se v Čadu soustředíme
na rozvoj projektu bariér ze včelích úlů. Toto bychom rádi přenesli i do širšího regionu a
byli činní i v dalších věcech. Podle zjištěných informací z mise a nabytých kontaktů budeme
s ministerstvem životního prostředí hledat oficiální formu spolupráce a její písemnou
dohodu v příštích týdnech a měsících.

Setkávání s veřejností a partnery:
-Mnohá setkání v České republice musela být vzhledem k protipandemickým opatřením
odložena.
-S dobrovolníky jsme ovšem v reakci na světovou situaci připravili sérii několika
anglických a francouzkých grafik, které varují konzumenty před riziky tzv.
bushmeatu – masa z divočiny. Tyto grafiky jsme široce sdíleli přes naše kontakty v Africe
a můžete se připojit také Vy – na vyžádání Vám do e-mailu či jinam obrázky v
požadovaném jazyku pošleme. Ve fotogalerii je náhled anglické verze dvou z mnoha grafik.

Mediální výstupy a osvěta:
-Spoluúčast na veřejné výstavě fotografií cestovatele Josefa Říhy v Domu kultury v
Teplicích po dobu trvání měsíce března. Arthur Sniegon měl zde několik snímků z Afriky.

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:
-Prodej předmětů ze slonoviny ve starožitnictvích v České republice;
-Problematika bushmeatu ve Střední Africe i jeho pašování do Evropy.

Podněty, dotazy a připomínky směřujte prosím na info@save-elephants.org či:
Koordinátor:
arthur@save-elephants.org
Výkonná ředitelka: petra.kubanova@save-elephants.org
Účetnictví:
petra.jerakova@save-elephants.org

Děkujeme všem partnerům a dárcům za podporu!

Fotogalerie:

Sedm štěňat belgických ovčáků v březnovém vrhu Místí zemědělec v jižním Čadu na poli s cibulí,
v NP Odzala-Kokoua v Kongu.
pošlapaném hrochy. Námět na dílčí projekt..?

Několik snímků koordinátora Arthura (sloni, luskouni, poto...) bylo součástí výstavy cestovatele
a podporovatele Save-Elephants v teplickém domu kultury.

Některé z obrázků v anglické verzi (vytvořili jsme i francouzské, dohromady 6 a 6), které
upozorňují na souvislost mezi lovem/konzumací volně žijících živočichů a přenosy patogenů na
člověka. K využití na sociálních sítích v cílových zemích.

