Naše terénní aktivity:
-Čad:

-Na březích řeky Logone pokračovali naši terénní zástupci s projektem na snížení
konfliktu mezi hrochy a rolníky, který jsme zahájili v první polovině roku 2021 ve 3
vesnicích v oblasti. Ohrazení 61 ha úrodné zemědělské půdy dosud pracuje a
máme dokonce první potvrzení toho, že hroši se od elektrické bariéry uchýlili jiným
směrem a do chráněné části několikrát nepronikli (informace ze stop). Námi zvolení
reprezentanti v každé vesnici pokračují v asistenci komunitě rolníků v udržování elektrické
bariéry, solárního napájení a pravidelně jsme s nimi v kontaktu. O zahájení projektu,
financovaném většinově sponzorsky firmou Gladiium jsme podrobně informovali v
předchozím reportu z dubna – června 2021.
-Kolegové z organizace ILOD u jezera Léré v jihozápadním výběžku Čadu pokračují v
monitoringu izolované populace kapustňáků západoafrických (Trichechus
senegalensis). Společně hodnotíme výsledky předchozích brigád z mechanického
odstaňování množících se porostů zde se vyskytující invazivní rostliny tokozelky
nadmuté (Eichhornia crassipes), tzv. vodního hyacintu a zjištujeme, jaké návazné kroky
a financování aktivit na redukci tokozelky budou v našich možnostech.
Přistoupili jsme na také k analýze nalezeného trusu kapustňáků z předchozí mise na
pracovišti na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, abychom získali přesnější informace o
potravě těchto ohrožených živočichů v jezeře.

-Kongo:
-Nadále podporujeme na dálku některé aspekty fungování hlídek detekčních psů v
národním parku Odzala-Kokoua (African Parks Network) a částečně i v rezervaci
Tchimpounga (Jane Goodall Institute).

Setkávání s veřejností a partnery:
3. - 5. 9 - V Liberecké ZOO proběhlo výroční setkání zástupců projektů sdružených v rámci
CCBC (České koalice na ochranu biodiverzity). Z našeho spolku se jej účastnil dobrovolník
Prokop Košátko a koordinátor Arthur.
-13. 9 - Proběhlo v shopping parku Avion v Ostravě slavnostní otevření prodejny
dobročinného second handu Moment. Přítomni byli zástupci všech neziskových organizací,
které Moment již mnoho let podporuje, včetně našeho koordinátora Arthura:
https://www.ostrava.avion.cz/cs-cz/stores/moment

Mediální výstupy a osvěta:
Rozhovor pro Reportér, koordinátor Arthur odpovídal na otázky zejména o Kongu Tomáše
Poláčka (18. 7):
https://www.reportermagazin.cz/a/pub4j/podcast-s-arthurem-sniegonem-pokud-sinepotres-bricho-praskem-z-luskounich-supin-narodi-se-ti-luskoun
Deník N, rozhovor s koordinátorem Arthurem do článku Tomáše Nidra o Gabonu (24. 7):
https://denikn.cz/669743/norske-penize-za-usetrene-emise-pro-prales-v-gabonu-jak-tofunguje-a-jaky-to-ma-smysl/
Nature Solutionaries, rozhovor Veroniky Perkové s koordinátorem Arthurem na téma
organizace Save-Elephants (15. 8): https://veronikaperkova.com/2021/07/21/sniegon/

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:
-Historický obchod se slonovinou na ostrově Zanzibar v Tanzánii;
-Aktuální nabídka wildlife produktů na velké tržnici s amulety a fetiši v Cotonou,
ekonomickém centru Beninu.

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:

Tržnice v Cotonou v Beninu skýtá pohled na tisíce K nalezení byly i bezoáry z žaludků dikobrazů
položek živočišného původu, určených pro magii osináků. Na snímku pro porovnání s rukou
a woodoo. Zde vysušené mršiny hlodavců a naArthura.
hoře hlava papouška žaka a chameleon.

Woodoo tržnice překypovala kromě artefaktů
z divokých zvířat též pozůstatky mrtvých psů a
koz.

Sušené mrtvolky ptáků, včetně přenádherných
turaků zelené barvy.

Šokem bylo množství mrtvých sov několika druhů (v koši vlevo) i mrtví dravci, jako tento sup.

Woodoo potřeby z mrtvých želv, hadů, prasat,
kachen i koz.

Plaketa na domě nechvalně známého obchodníka s otroky a slonovinou Tippu Tipa v Kamenném městě na Zanzibaru.

Koordinátor Arthur před dveřmi do domu Tippu Tipa z 19. století a portrét tohoto známého
afro-arabského obchodníka a svého času vládce ohromného území ve východním Kongu.

