Naše terénní aktivity:
Kongo:
Po mnoha měsících se mohl koordinátor Arthur Sniegon vydat zpět do Konga na měsíční
misi a práci v několika oblastech napříč celou zemí. Hlavní aktivity zahrnovaly jak
průzkum přírodních oblastí, monitoring pomocí fotopastí, investigace na poli lovu a
překupnictví slonoviny a bushmeatu a kontrolní návštěvu a podporu jednotek detekčních
psů.
1) Na samém severozápadě země se uskutečnila mise s partnery z WWF do oblasti
jezera Manangoya, které je unikátním typem krajiny v tomto regionu a hostí řadu
zajímavých druhů. Pěší pochod v doprovodu místních vesničanů a následný
průzkum jezera s využitím nafukovacího člunu, dronu a fotopastí byl prvním
krokem k lepšímu budoucímu poznání a ochraně této oblasti. Na vyžádání
pro zájemce je možno zaslat detailní report.
2) Kromě instalace fotopastí v oblasti jezera Manangoya přivezl koordinátor zpět do
ČR na Českou zemědělskou univerzitu v Praze veškeré dosud zaznamenané snímky
a videa z pokračování Expedice Neuron. Data budou dále analyzována.
3) -Koordinátor pokračoval na místě paralelně ve dvou vyšetřováních překupníků
se slonovinou, geograficky oddělených. Využití získaných informací a budoucí
zatčení konzultoval s místním ministerstvem životního prostředí a se zástupci Jane
Goodall Institutu a WCS. V jednom případě postoupila zjištění tak daleko, že již bylo
možné podezřelé zatknout, avšak nakonec se akce ještě z taktických důvodů odložila
do blízké budoucnosti. V obou případech se jedná o vyšetřování, která zahrnují více
osob a mají mezinárodní přesah.

-Došlo k odhalení a přinesení svědectví o nastupujícím fenoménu obchodu s
bezoáry osináků afrických. Osináci jsou malí dikobrazi, kteří mají občas v
žaludku bezoáry – tedy „kamínky, kuličky“ nestrávené potravy. V poslední době
dochází ze strany překupníků z jihovýchodní Asie (zejména Malajsie, Indonésie a
Singapur) k nárůstu zájmu o tuto komoditu pro účely tradiční čínské
medicíny. Bezoáry osináků, lovených v Kongu masově na bushmeat, bývají čím dál
častěji skupováný a poté pašovány do Asie. Na vyžádání pro zájemce je možno zaslat
detailní report.
-Koordinátor se zajímal také o vliv pandemie covid-19 na lov a konzumaci volně
žijících zvířat, zejména kaloňů a luskounů. Dokumentoval lovce a překupníky
jak v hlavním městě Brazzaville, tak i na venkově, a zaznamenal svědectví
participujících lidí. Obavy o zdraví způsobily pravděpodobně jen pramalý pokles
zájmu o tento bushmeat – jen v několika případech se některé restaurace ve
městech začaly od luskounů distancovat, ve velkém je ale nadále o tyto druhy zájem
a na venkově zdravotní rizika nikdo neřeší.
4) Koordinátor podnikl cesty za oběma projekty detekčních psů, které pomáhal
zakládat a následně řídil: v národním parku Odzala-Kokoua (African Parks
Network) i v rezervaci Tchimpounga (Jane Goodall Institute). Psovodům a psům
přivezl nějaké základní nutné vybavení (telefony, obojky, doplňky stravy, …) a
účastnil se výcviku štěňat v Odzala-Kokoua, kterých si park zatím nechává šest.
Se zaměstnanci sekce logistiky a staveb také probral některé nutné úpravy a
vylepšení současné základny a kotců, které se následně začaly uskutečňovat.

Setkávání s veřejností a partnery:
-Některá setkání v České republice a zejména plánované přednášky musely být vzhledem k
protipandemickým opatřením odloženy a či probíhaly na dálku.
-V Kongu se koordinátor Arthur setkal s mnohými zástupci z Jane Goodall Institutu,
WWF, WCS (Wildlife Conservation Society), s českým honorárním konzulem a
s bývalými přímými kolegy z African Parks.

Mediální výstupy a osvěta:
-Nedej se (Občanské noviny) epizoda Bojujeme za slony, Česká televinze, vysíláná
již 15. 3. 2020:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/220562248430006bojujeme-za-slony/titulky

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:
-Lov a prodej kaloňů plavých (Eidolon helvum) na maso v Kongu;
-Lov ohrožených žraloků a jejich prodej napříč Kongem.

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:

Místní překupníci s bushmeatem ukazují živé
luskouny bělobřiché, ceněné na černém trhu.

Kaloň plavý (Eidolon helvum), poměrně velký
letoun, chycený do sítě na ostrově na řece Kongo.

Překupník s kaloňi se snaží vyprostit
zvíře ze sítě.

Lovec vyprošťuje kaloně a nedbá zdravotních rizik.

Jeden z kaloňů je uvařen hned na místě.

Do sítí se příležitostně chytnout rovněž ptáci,
poměrně často tito zelení holubi (Treron calvus).

Cestou zpět z ostrova na pevninu s klecemi s úlovky je potřeba překonat moccný proud řeky Kongo.

Obchod s kaloňi v MHD za časů koronaviru: nařízené rozestupy mezi cestujícími, roušky... a klec
plná kaloňů na klíně.

Dokumentace ilegální výroby dřevěného
uhlí k prodeji na místní trh – velký ekologický problém v okolí Pointe-Noire.

V přístavu Pointe-Noire došlo také ke kontrole
stavu a údržbě auta podporovatele Josefa Říhy,
který nám tento vůz poskytnul v loňském roce
k dlouhodobému používání.
Náramky ze slonoviny – předmět vyšetřování.

Strážce přírody v rezervaci Tchimpounga se smečkou
detekčních psů, kterou Arthur zakládal: uprostřed
je fenka Holy, vycvičená a darovaná policejním
psovodem Martinem Štěrbou.

Hlavní tržnice v Brazzaville s vystavenými solenými žraloky v nedospělém věku.
Tyto druhy jsou zařazeny v CITES, ale
v Kongu dosud chráněny nejsou.

Přítomni jsou také žraloci kladivouni (vlevo)
a překvapující je nízká cena – tito půl metru
dlouzí žraloci k dostání jen za 50 Kč.

Trojice malých dikobrazů osináků afrických zbavených ostnů během uzení před
prodejem na pouličním trhu v jižním
Kongu.

Bezoár, nestrávená kulička potravy různé velikosti,
kterou někteří osináci obsahují v žaludku.

Přehlídka mnoha bezoárů shromážděných malajsijskými překupníky v jižním
Kongu.

Téměř 200 g vážící bezoár v nabídce malajsijských
překupníků. V Kongu jsou bezoáry zatím prakticky
bezcenné a často lidem neznámé.

Na trhu s tradiční medicínou zejména v
jihovýchodní Asii jsou ovšem stále více
vyhledávány a bohatě se platí za každý
gram.

Komplet bezoárů a již nadrceného prášku z nich
(vpravo). Toto množství má na trhu v Asii cenu
asi 15.000 000 Kč.

Jedno ze 7 štěňat v národním parku
Odzala-Kokoua, které se letos zjara narodilo fence Doli a psovi Charmovi.

Psovod dává pokyny mladé fence, ze které se také
vycvičí detekční pes na vyhledávání slonoviny,
bushmeatu, luskouních šupin, zbraní a munice.

Psovod komunikuje se psy pomocí českých povelů. Národní park si v tuto
chvíli ponechává 6 ze 7 štěňat.

Noční motýl martináč zvíci dospěláckého pánského
kartáčku na zuby při terénní misi v deštném lese.

Náčelník vsi Ellen (vlevo) ukazuje Arthurovi a jeho družině místních stopařů
počátek zarostlé pěšiny skrz močály
směrem k jezeru Manangoya.

Účastník mise, ekoguard od WWF v civilu, ukazuje
darované vybavení od slovenské ZOO Bojnice – pepřový sprej proti útokům medvědů (zde spíše slonů či
pytláků).

Poslední úsek pralesa před cílem je již
močálovitý s porosty raphií.

Špatně přístupné jezero Manangoya je lidmi využíváno
jen periodicky a ani většina místních lidí u něj nebyla.

Scenérie mělkého rašeliništního jezera
jsou úchvatné a jeden by věřil i tomu, že
zde prý přebývá dle místních dinosaurus

A skutečně – jistého dinosaura jsme zde natočili:
tento zoboročec hrubozobý (Ceratogymna atrata)
na břehu jezera je, stejně jako všichni ptáci, v přímé linii přežívajícím dinosaurem, z nich většina
před 65 miliony let vymřela.

Jezero má poměrně málo vegetace. Tam,
kde ovšem něco kvete, se vyskytuje celá
řada opylovačů.

Ptačí pohled východním směrem, kde se v deštných lesích na horizontu vypíná nejvyšší hora
Konga, Mont Nabemba (1020 m. n. m.). Tato hora je pravděpodobně bez využití dronu k vidění
pouze ze západního břehu jezera, jinde je kryta stromy. Arthur podnikl cestu na její vrchol již v roce
2011 a od té doby ji nikdy neviděl. Na hoře a v jejím bezprostředním okolí probíhají těžební operace
na získávání železné rudy.

Koordinátor Arthur se na dálku ujal křtu prvotiny cyklocestovatele Tadeáše Šímy, který nám v Kongu loni pomáhal
jako dobrovolník na severu země s WWF a v národním
parku Odzala-Kokoua.

