Naše terénní aktivity:
-Čad:
-V kantonu Pao severně od Baibokoum na březích řeky Logone jsme zahájili projekt se 3
vesnicemi, jejichž pole jsou pravidelně ničena hrochy žijícími v řece. S
dobrovolníkem Filipem Schatzem a místními partnery Samuelem Benou a
Fidelem Bere z A.L.C.P. jsme strávili v terénu více než měsíc v květnu a červnu, přičemž
základnou nám byla vesnice Doyen na levém břehu Logone. Při naší minulé misi jsme již
zdokumentovali přítomnost stáda hrochů na tomto úseku řeky a identifikovali naše styčné
osoby v každé jednotlivé vesnici. Byly předběžně vybrány ty nejúrodnější části polí u všech
3 obcí a ty jsme během naší současné mise podrobili dalšímu průzkumu tak, aby plánovaná
bariéra proti hrochům neohrozila jimi nejčastěji využívané koridory. Podle
monitoringu stop a s pomocí fotopastí jsme nakonec identifikovali 3 pole o celkové
rozloze 61 ha na obou stranách řeky, které jsme ochránili s využitím elektrických
bariér napájených solárním panelem. Projektu se podíleli dobrovolnicky desítky lidí
ze všech vesnic a území ohrazených polí bude rovnoměrně rozděleno mezi všechny, kteří
mají zájem se na pilotního projektu účastnit a podíleli se na práci. Ve fotogalerii je
množství fotografií jednotlivých kroků tohoto projektu, který je napříč Afrikou velmi
inovativní a nevíme o podobně rozsáhlém. Cílem je zabránit přerůstání antagonismu mezi
rolníky a hrochy až do té míry, kdy by hroši mohli být kvůli škodám na poli pytlačeni.
Zajištěním části cenné úrody se tomuto dá dle našeho mínění do velké míry předejít a
zároveň pozvednout životní úroveň a potravinovou bezbečnost chudých obyvatel vsi.
Generálním partnerem a sponzorem projektu je americká technologická firma
Gladiium. Na dodání komponent pro elektrickou bariéru se sponzorsky podílely i české
firmy Agrotrans a Heapco.

-Mise u jezera Léré v jihozápadním výběžku Čadu stále s dobrovolníkem Filipem
Schatzem. S místními ochránci přírody ze skupiny ILOD jsme pracovali na aktivitách pro
podporu izolované populace kapustňáků západoafrických (Trichechus
senegalensis), ohrožených zástupců sirén, kteří jsou zde v rámci celého Čadu endemickým
druhem. Počty ani další detaily života kapustňáků nejsou dosud známy a zasluhují další,
podrobnější průzkum a ochranářské kroky. Jako prioritu pro další akce jsme určili cílenou
redukci nově se zde vyskytující invazivní rostliny tokozelky nadmuté (Eichhornia
crassipes), tzv. vodního hyacintu, který začíná pokrývat rozsáhlé plochy vodní hladiny a
hrozí změnou poměrů v ekosystému a újmou pro biodiverzitu a kapustňáky samotné.
Kromě tohoto ikonického zvířete obývají vody jezera také početná stáda hrochů, množství
krokodýlů a vodního ptactvo a pestrá paleta ryb. Během desetidenního pobytu jsme s
ochranáři plánovali další kroky a každodenně podnikali mise na jezero, kde jsme pomocí
přímého pozorování, dotazování rybářů, pomocí dronů i fotopastí pátrali po přítomné
fauně. Iniciovali jsme také všelidovou brigádu na mechanické odstraňování pokryvů
vodního hyacintu. Brigády se účastnilo přes 40 místních dobrovolníků a pomohla
nám určit potenciální rychlost odstraňování invazivní rostliny pro další kalkulace aktivit.
-V okolí města Baibokoum pokračují naši místní spolupracovníci s nově zvolenými i
stávajícími komunitami rolníků v budování a údržbě protisloních včelích bariér.
Náš dobrovolník se letos opět účastnil části medobraní u vybraných rolníků.
-Kongo:
-Nadále podporujeme na dálku některé aspekty fungování hlídek detekčních psů v
národním parku Odzala-Kokoua (African Parks Network) a částečně v rezervaci
Tchimpounga (Jane Goodall Institute).
-Na periferii i v jádrovém území chráněného oblasti Messok-Dja na severu země nadále
slouží naše fotopasti v terénu při monitoringu zvířat a zjišťování identity
pytláků. Projekt probíhá ve spolupráci s místní větví organizace WWF s podporou
ZOO Liberec, ZOO Bojnice a České zemědělské univerzity v Praze.

Setkávání s veřejností a partnery:
-Setkání s mnoha klíčovými podporovateli projektu: Tomášem Zvárou z TexBase,
Josefem Říhou, a se zástupci prospěšného second-handu Moment.

Mediální výstupy a osvěta:
-V měsíčníku Patriot ( https://www.patriotmagazin.cz/predplatne ) začal koordinátor
Arthur publikovat pravidelné články o ochraně přírody ve Střední Africe. První rozhovor je
v květnovém čísle, následují články v každém dalším výtisku;
-20. 5. 2021 – Rozstřel na idnes.cz s Elen Černou, rozhovor s koordinátorem
Arthurem přímo z Čadu: https://www.idnes.cz/hobby/mazlicci/ochranarska-organizacesave-elephants-slon-pralesni-afrika-arthur-f-sniegon.A210518_111005_hobbymazlicci_mce

-Zveřejnili jsme video editované Michalem Kochem z Arthurových záběrů na
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=56VmocCmQOU&t=1s

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:
-Obchod s šupinami luskounů velkých a se sloním trusem pro účely tradiční medicíny v
hlavním městě Čadu, N'Djameně;
-Problematika odlesňování v Čadu kvůli výrobě dřevěného uhlí a alternativní využívání
plodů palmy dumy thébské jako paliva do ohnišť.

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

Děkujeme všem partnerům a dárcům za podporu!

Fotogalerie:

Nákres provedených prací na hroší elektrické bariéře u řeky Logone v jižním Čadu. Oplocena byla 3 pole na
obou březích vodního toku, patřící 3 vesnicím: Doyon, Kaita a Panzagué. Úhrnem se ohradilo 61 ha půdy.

Pohled na řeku Logone směrem na jih od místa
projektu.

Hroši se zde vyskytují na dohled od vesničanů a někdy dochází i ke krvavým střetům – na sklonku roku
2020 zde byl hrochem na poli zabit mladý muž.

Fotopasti instalované na březích řeky nám ukázaly
hlavní koridory, kudy hroši ve tmě vycházeji na souš.

Dominantní hroší samec – šéf harému samic na
tomto úseku řeky.

Hrošice s mládětem se krátce po setmění vydávají
na souš za pastvou. Hlavní koridory hrochů jsme
našim zásahem neomezili.

Dospělý hroch před setměním při hlasitém říhání.

Dobrovolník Filip Schatz, student biologie, byl hlavní
hybnou silou projektu v terénu během celých 2
měsíců.

Koordinátor Arthur Sniegon při dopravě materiálu
na místo a transportu stopující čety čadské armády.

Předání provozuschopného zařízení zástupkyni
místní komunity v Pandzengué, paní Rosalie,
s naším asistentem Fidelem.

Děti rolníků v cílové oblasti pomáhají svým rodičům
i při orbě půdy s nástupem prvních deštů v květnu.

Momentky ze života kočovných fulanských pastevců, kteří se se svými stády dobytka přesouvají krajinou a
hledají pastviny. Tato skupina nomádů tábořila několik týdnů několik set metrů za vesnici Doyen, kde jsme
měli během prací na projektu základnu i my.

Děti a zvířata kočovncýh Fulanů. Toto etnikum nemá k půdě a zemědělství vztah a je proto zásadní je o
projektu oplocení některých úseků polí informovat, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům.

Rodina kočovníků brodí v mělké části řeku Logone
se vším dobytkem i skromným majetkem.

Příprava kůlů z mrtvého dřevo pro stavbu plotu.

Muži z rolnického etnika v obci Doyen kromě zemědělství získávají část obživy i lovem. Zde s ulovenou veverkou.

Ženy se do výstavby hroší bariéry zapojily též. Kromě
dětí přivázaných na zádech transportují na hlavách
dřevěné kůly.

Spolupracovníci při přesunu na druhou stranu řeky
při zaměřování oplocení polí.

Po vztyčení kůlů a označení živých stromů, které budou sloužit jako opora plotu, se mohlo přistoupit k
napínání elektrického vodiče. Část materiálu jsme přivezli do Čadu z České republiky.

Každé jednotlivé pole, vybrané podle úrodnosti, vyžadovalo vztyčení bariéry o délce mezi 2 až 3 km.

Na oplocení pole, které je konfliktní zónou mezi
zemědělci a hrochy, se podílí všechny generace.

Kromě elektrického vodiče (dole) je po celé délkce
oplocení ještě provázek s fáborkami pro vizuální
označení bariéry.

Klíčová část bariéry na straně řeky u vsi Doyen nedalko vody a koridoru hrochů. Na tomto místě jsme
postavili i jakousi cihlovou platformu, odkud bude možno hrochy při setmění z bezpečí pozorovat.

Dobrovolník Filip Schatz a zástupci místní samosprávy Náš hlavní místní partner, Samuel Benou a asistent
u otevírací brány do tohoto úseku pole.
Fidele Bere u svařené klece na zdroj impulzů a baterii k solárnímu panelu.

Spuštění první ze dvou napájecích stanic. Solární
panel vlevo a kryt na baterii a zdroj impulzů.

Stavba další takové stanice na druhém břehu řeky.

Úsek bariéry přiléhající částečně k řece Logone.

Koordinátor Arthur a místní rolník osekávají větve
stromu, který poslouží jako opora pro vedení drátu
na druhý břeh řeky.

V rámci ušetření drahého materiálu jsme se rozhodli propojit dva břehy řeky s dvěma poli tak, aby mohly být
napájeny z jednoho zdroje. Na skalnatém ostrůvku uprostřed řeky se proto vystavěl stožár, který bude pro
vedení oporou.

Jedna z patek zabetonovaných na ostrůvku s vidinou toho, že období deštů voda o několik metrů vystoupá.

Zde se již vztyčuje centrální stožár, kterému bude následně uchycen drát vedení. Na této stavbě se podíleli
zástupci z obou stran řeky jak z ovce Kaita, tak i Doyen.

Výstavba stanice pro napájení elektrického ohradníku
v druhé rolnické komunitě na pravém břehu řeky.
Vpravo: Filip Schatz se dvěma chycenými varany nilskými, jedněmi z největších predátorů v oblasti.

Snímky z medobraní na jedné z protisloních včelích bariér nedaleko Baibokoum, kterou jsme iniciovali před
rokem.

Jedním ze zdrojů informací o výskytu druhů jsou
svědectví o pozorování místními obyvateli získané
pomocí obrázkových dotazníků. Zde pátráme po
přítomnosti luskounů.

Filip Schatz překonává na naší kánoi řeku Logone v
závěru svého působení na tomto projektu v červnu.

Velká hejna pižmovek ostruhatých na jezeře Léré v
severnější oblasti Čadu nedaleko kamerunské hranice.

Kormorán vyhřívající se přímo před naší fotopastí
na břehu jezera Léré.

Skupina kočkodanů Chlorocebus tantalus na fotopasti
Místní rybáři při vytahování sítí na břehu Léré.

Filip Schatz při každodenním brázdění jezera Léré
na člunu místní organizace ILOD, se kterou spolupracujeme.

Trus kapustňáka nalezený na hladině jezera.

Asisten Fidel, Filip a skupina ochranářů z ILOD při společním jednání a při návštěvě jejich stromové školky
a včelích úlů v oblasti severně od jezera.

Jižní břehy jezera Léré jsou převážně neobydlené. I zde
se však pasou stáda dobytka.

Pohled z dronu na jedno z několika hroších
stád na jezeře Léré. Sledovat kapustňáky
samotné se nám bohužel tentokrát nepoštěstilo.

Obyvatelé městečka Léré i přilehlých vesnic se účastnili námi organizované brigády na odstraňování
invazivního vodního hyacintu z hladiny jezera. Na vybraném úseku pobřeží jsme během jednoho dne
manuálně odstranili z vody maximum biomasy této rychle se šířící rostliny a měřili jsme přitom rychlost
takové akce.

Vlevo je pohled z dronu na vybranou část pobřeží ráno před zásahem a vpravo poté večerní pohled se
zřetelným úbytkem vodního hyacintu z hladiny a vytvořené hromady, kde rostliny uschnou a zetlí/shnijí.

Brigády se účastnilo přes 40 osob z širšího okolí včetně žen. Tato zkušební brigáda měla za cíl moci pro příští
plány kvantifikovat rychlost, jakou lze pokryv invazivní rosliny z vody odstraňovat.

Vodní hyacint (Eichhornia crassipes) je plovoucí rostlina původem z Jižní Ameriky. Je jednou z
nejnebezpečnějších invazivních rostlin na světě a reálně se obáváme, že pokud se na jezeře Léré značně
namnoží, může ohrozit jak místní populace ryb, tak i původní druhy rostlin a tím pádem i samotné ohrožené
kapustňáky.

Vzdušný pohled na úsek jezera, kde jsme odstranili a naházeli na hromady značnou část přítomné invazivní
rostliny.

