Naše terénní aktivity:
-Kongo:
-Na přelomu ledna a února vyústilo naše dlouhodobé vyšetřování sítě překupníků v sérii
zatčení, která zasáhla samo jádro slonovinového syndikátu ve městě Pointe-Noire. Během
operace „Jednorožec“, kterou osobně inicioval a účastnil se jí koordinátor Arthur, bylo
úhrnem zatčeno šest osob a zabaveno 101,3 kg slonoviny (surové i zpracované), 16
nábojů do samopalu AK-47 a vozidlo Toyota. Podezřelí byli zadrženi při činu během
obchodování s kly, které byly získány pytláctvím slonů v národním parku Conkouatti-Douli
a přilehlých oblastech v Kongu a jižním Gabonu. Zadržení jsou muži konžské národnosti.
Hlavní organizátor je bývalým strážcem zmíněného národního parku, dále je
zatčen seržant konžských ozbrojených sil (i pro držení munice) a poddůstojník
Gendarmerie (četnictva), který pracoval na mezinárodním letišti v Pointe-Noire a podílel
se na vyřezávání ze slonoviny a transitu kontrabandu ze země.
Operace proběhla za koordinace místní Gendarmerie a byla velmi profesionální. Po
právní a vyšetřovací stránce se na následných krocích podílejí agenti organizace PALF
(EAGLE Network) a také úředníci konžského ministerstva životního prostředí.
Obviněným hrozí pěněžité tresty a odnění svobody ve výši 2 – 5 let v případě
prokázání jejich viny. Vzhledem k četnému důkaznímu materiálu, který jsme během
několika měsíců před akcí zajistili, věříme, že všichni obvinění budou odsouzeni.
Po úspěšných zátazích předal koordinátor Arthur místní Gendarmerii i delegaci
ministerstva životního prostředí blahopřejné dopisy několika českých institucí a organizací
a věnoval přímým účastníkům zatčení malé věcné dárky a upomínkové předměty.

-Za přítomnosti podporovatelů projektu Ondřeje Sedláčka (PřF UK) a Štěpána
Červeného (redstep.cz) jsme v únoru pokračovali v terénním průzkumu
rezervace Tsoulou (bez aktuální reálné ochrany a managementu) v regionu Niari v
jižním Kongu. Rozšířili jsme checklist pozorovaných druhů (zejména ptáků –
díky odbornosti Ondřeje Sedláčka) a navázali další kontakty s místními obyvateli, kteří
rezervaci obývají. Některé části rezervace jsme zaznamenali také z přeletů dronem a
soustředili se na pilotní průzkum několika izolovaných fragmentů deštného lesa na
vrcholcích travnatých vápencových pahorků. Potvrdili jsme zde nálezem spodní čelisti
slona pralesního recentní výskyt tohoto druhu (ač zatím neznámo, před jakou dobou) a
poblíž řeky Niari akusticky potvrdili přítomnost dalšího zástupce megafauny – hrocha.
-Nadále podporujeme na dálku některé aspekty fungování hlídek detekčních psů v
národním parku Odzala-Kokoua (African Parks Network) a v rezervaci Tchimpounga
(Jane Goodall Institute).
-V jedné oblasti jižního Konga jsme získali totožnost pytláka, který v minulých týdnech
ulovil mladého šimpanze a jeho maso distribuoval ve vesnici. Zbytky zabitého
lidoopa (lebeční kosti, sušenou dlaň a chodidlo) jsme zajistili jako důkazní materiál.
Iniciovali jsme kroky pro řešení tohoto incidentu místní komisí stařešinů a suprefektury a
plánujeme také rozšíření osvěty o ochraně lidoopů do zdejší komunity.
-Čad:
-V okolí města Baibokoum pokračují naši místní spolupracovníci s nově zvolenými i
stávajícími komunitami rolníků v budování a údržbě protisloních včelích bariér.
-V kantonu Pao severně od Baibokoum na březích řeky Logone rozvíjéme projekt na
redukci konfliktu mezi hrochy a rolníky. Nedaleko obce Pandzengué jsme zahájili
stavbu pirogy, kánoe z jednoho kusu dřeva (padlého kmene stromu) pro účely našeho
projektu. Loď bude dokončena v nejbližších týdnech.
-Motivovali jsme ochranáře z organizace ILOD u jezera Léré v jihozápadním výběžku
Čadu k redukci nově se zde vyskytující invazivní rostliny tokozelky nadmuté
(Eichhornia crassipes), tzv. vodního hyacintu, která začíná pokrývat rozsáhlé plochy vodní
hladiny a hrozí změnou poměrů v ekosystému a újmou pro biodiverzitu. Jezero je unikátní
svou přítomností izolované populace kapustňáků západoafrických (Trichechus
senegalensis), ohrožených zástupců sirén, kteří jsou zde v rámci celého Čadu endemickým
druhem. V první fázi začali místní ochranáři ničit ložiska rostlin, které uvízly při klesající
hladině vody na břehu a také kvantifikují rychlost, jakou jsou schopni eliminovat plovoucí
polštáře rostliny, pokrývající hladinu.

Setkávání s veřejností a partnery:
-Online přednáška na 13. semináři Wildlife crime v ČR, organizovaných
Ministerstvem vnitra ( 29. 1. 2020);
-Jednání s Tomášem Zvárou z firmy TexBase, která již minulosti podpořila naše
terénní aktivity, o dalších možnostech spolupráce.

Mediální výstupy a osvěta:
-Online přednáška o brtničení v Africe a našem včelím projektu v Čadu na webináři Včelí
stráže, organizovaným Jiřím Cafourkem. Záznam zde:
https://www.youtube.com/watch?v=OlAqscr0ol4&t=1313s
-Krátký text o využití technologií v ochraně přírody, ve spolupráci s firmou GINA (11. 1.
2021):
https://www.mzv.cz/pretoria/en/economic_and_commercial_information/list_of_czech
_companies_interested_in_co/wildlife_protection_anti_poaching.html?
fbclid=IwAR1sSgDnH8lxbB2-BT43MzOKzS4B0gGg1PfaODCMC7I-eYiTag16Pbl56MA
-Rozhovor s partnerem projektu, primatologem Stanislavem Lhotou, o salinách v konžské
pánvi a jejich důležitosti nejen pro slony, na Rádiu Sever, (17. 1. 2021):
https://sever.rozhlas.cz/svetliny-v-pralese-zvirata-na-salinach-v-kongu-a-letosni-planykosmickych-8405951
-Velký článek o dopadu pěstování palmy olejné na africkou přírodu, autorů Arthura a
Stanislava Lhoty, do únorového čísla magazínu Koktejl: https://www.ikoktejl.cz
-Rozsáhlý rozhovor pro Refresher s koordinátorem Arthurem (17. 2. 2021):
https://refresher.cz/94565-Pytlaci-lovi-slony-on-lovi-pytlaky-Arthur-F-Sniegonpriblizuje-co-obnasi-ochrana-zvirat-v-Africe-Rozhovor
-Rozhovor s Arthurem o projektu i osobních názorech na webu Moje filozofie Nikol
Kulové: https://www.mojefilozofie.cz/l/bojuji-za-zachranu-slonu-a-divoke-prirody-rikaarthur-f-sniegon/?fbclid=IwAR0HOVNcHbvoMOQ9Aw9pOhM2VCF8nfGTk2FGMcdI_kqfDB-7J3tDank80M
-Rozhlasový rozhovor s Arthurem v Rádiu Junior v rámci Viki talks, rozhovor pro děti i pro
dospělé: https://open.spotify.com/episode/3RR2TW4R8t3wIk9Ywdirce?si=-5jZ5a1STqPVkAhM_2PlA&fbclid=IwAR3VH_76pMWBmFiJqsDEKrYTCJ4OOSFxlcF4bSSoKj0vKZKTd5Tg2tynwg

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:
-Aktuální stav divoké přírody a tlak lidské populace na rezervaci Tsoulou v jižním Kongu;
-Konzumace lidoopů v konžské pánvi – incident upytlačení šimpanze.

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:

Pár sloních klů, rozříznutý pro účely pašování na- Nabízené zboží obsahovalo také amulety, nápůl, který překupníci nabízeli k prodeji.
ramky a jídelní hůlky ze slonoviny. Řezbářem
byl gendarm pracující na mezinárodním letišti.

Na čtyři díly nařezaný kel samce slona pralesního,
podle kterého jsme operaci pojmenovali jako
„Jednorožec.“ Tento kel neměl do páru druhý a
údajně pochází se slona zastřeleného v národním
parku Conkouatti-Douli, který je dlouhodobě
špatně chráněný.

Koordinátor Arthur s částmi téhož klu již několik okamžiků před zátahem četníků. Fotku vytvořil samotný jeden z překupníků, který byl
následně zatčen příslušníky Gendarmerie v
civilu.

Vlevo je jeden z překupníků při manipulaci s kly a následuje již příchod agentů Gendarmerie, zatčení přítomných a zajištění slonoviny. Gendarmerie odvedla vynikající a profesionální práci.

Pohled na celkové množstvé zabavené slonoviny.
Pro získání takového množství byli zabiti přinejmenším čtyři sloni pralesní. Povrchové zabarvení
klů je přirozené a je dáno prostředím a potravou
slonů.

Kromě slonoviny bylo zajištěno také 16 nábojů
do kalašnikovu, které sloužily k lovu slonů. Jeden ze zadržených organizoval samotný lov a
využíval své postavení v armádě k získávání
zbraní a munice.

Několik týdnů po úspěšné operaci Jednorožec
navštívil Arthur opět krajského vedoucího Gendarmerie v Pointe-Noire, který celou akci zastřešoval a předal mu gratulační listy a drobné dary.

Vesnický hoch v jižním Kongu ukazuje sušenou
dlaň a chodidlo mladého šimpanze, zabitého
místním lovcem na maso.

Detailní pohled na končetiny lidoopa a dvě lebeční kosti, které jsme také během pátrání odhalili.
Ve věci se nadále angažujeme a zjištujeme také
podrobnosti o upytlačeném šimpanzi samotném.

Letecký pohled na fragment deštného lesa v
pahorkatině jižní části rezervace Tsoulou. Právě
v tomto kusu lesa jsme náhodně odhalili ostatky
slona pralesního v suchém řečišti potoka.

Arthur při objevení spodní čelisti slona (viditelné Následovalo několik desítek minut dobývání čejsou stoličky) na dně vyschlého potoka.
listi ven a odběr vzorků pro budoucí analýzy.

V jihozápadním Čadu rozbíháme aktivity pro řešení konfliktu mezi lidmi a divokými hrochy. Zde se
náš terénní agent účastní prací na vykotlání velkého stromu a výrobu pirogy – kánoe z jednoho
kusu dřeva. Ta nám bude sloužit pro přesuny v rámci lokality na řece Logone.

Piroga se vyrábí výhradně za pomocí ručních nástrojů a ohně. Výsledek bude hotový v řádu
několika týdnů. Pro spuštění na vodu bude zapotřebí sílu terénního vozidla.

Po pilotní misi v prosinci 2020 k jezeru Léré, kde žije reliktní populace kapustňáků
západoafrických, jsme jako jednu z hlavních hrozeb pro celý ekosystém identifikovali nárůst
vegetace invazivní vodní rostliny tokozelky nadmuté, vodního hyacintu. Podpořili jsme místní
ochránce přírody z organizace ILOD v mechanickém ničení porostů této rostliny. Další kroky
budou brzy následovat.

