Naše terénní aktivity:
-Kamerun:
-Po letech jsme se opět vrátili do Kamerunu. Důvody byly zejména dvojí: HumanElephant conflict a také stopa vyšetřování, kterou jsme začali rozkrývat na dálku po
internetu a která nakonec vyústila v další zatčení:
-V South-West regionu, anglofonní části Kamerunu, se koordinátor Arthur opakovaně
setkal s místním překupníkem, který kromě jiných wildlife produktů nabízel též lebky
kriticky ohrožených lidoopů – goril a šimpanzů. Tento muž s mezinárodními
obchodními vazbami motivoval svými nákupy pytláky k tlaku na volně žijící populace
primátů, aby poté jejich tělesné části zpeněžil na černém trhu.
Měsíce jsme činnost tohoto muže sledovali a v březnu letošního roku došlo k prvními
fyzickým setkáním přímo v Kamerunu. Dotyčný přinesl ukázat nabízené lebky 2 goril
nížinných (samec a samice), jednoho šimpanze a 5 menších druhů primátů. Veškeré
jednání překupníka jsme řádně zdokumentovali a po tomto ověření pravosti nabízeného
materiálu jsme předali relavantní informace naší partnerské organizaci LAGA (EAGLE
Network), která se na tento typ trestné činnosti specializuje.
Na dálku jsme nadále koordinovali jednání s překupníkem a společně s LAGA dosáhli toho,
že podezřelý byl nakonec i s veškerým kontrabandem zatčen. Toto je náš první úspěch se
zatčením člověka s částmi těl lidoopů, LAGA má však pravidelné případy tohoto druhu a
vypadá to, že jde o nový, masivní fenomén.
Zadržený se hned při prvním výslechu přiznal ke své dlouhodobé trestné činnosti. Případ
je u soudu a pachateli v případě odsouzení hrozí 1 – 3 roky za mřížemi.
-Na pozvání národního parku Mt. Cameroon se koordinátor Arthur vydal i do terénu
v nížinném deštném lese na rozhraní chráněného území a oblasti pěstování plodin
místními vesničany.

Zde se v posledních letech vyostřuje problém mezi divokými slony pralesními a místní
komunitou zemědělců. Sloni začali intenzivně ničit úrodu (zejména banány, maniok
a další) a vydávají se stále blíž vesnici. Není dosud přesně známo, jaký je důvod – zdali
zvyšující se populace slonů v poměrně omezené rozloze národního parku nebo snižující se
zdroje (např. ovoce) v pralese či třeba pytlácká hrozba pro slony na severu národního
parku v zóně separatistických nepokojů (anglofonní boj za rovnoprávnost nebo nezávislost,
chvílemi defacto občanská válka).
Vzhledem k našim zkušenostem a pozitivním výsledkům z ostrahy polí před slony v Čadu
pomocí včelích úlů a před hrochy pomocí elektřiny se jel Arthur do Kamerunu podívat, aby
případně naplánoval možný pilotní pokus o částečné řešení a ostrahu alespoň
malé části zemědělské plochy. Na projektu budeme snad v letošním roce dále pracovat.
-Kongo:
-Do Konga míří Yeti! Díky velkorysé podpoře třineckého prodejce vozů Karireal
(www.karireal.cz) a osobnímu zapálení Pavla Golasowskeho jsme v únoru dostali darem
krásnou Škodu Yeti, která nám pomůže s terénními aktivitami v Kongu. Darování tohoto
dovybaveného vozu pro Save-Elephants je dalším z dobročinných kroků firmy, která chtěla
tentokrát podpořit zejména ochranu přírody. Yeti nám bude sloužit při přesunech v rámci
projektů a slibujeme si od ní zvýšení nezávislosti a efektivity práce.
Prvotní úvahy o dovezení vozu na místo po souši narazily na covidová omezení na
hranicích jednotlivých států jakož i na bezpečnostní situaci na Sahaře a musely ustoupit
prozaičtějšímu řešení – naložení auto do kontejneru a odeslání lodní dopravou.
Menší 20' kontejner jsme kromě jiného vybavení vyplnili také novými 10 darovanými
koly z organizace Kola pro Afriku, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
Během nakládky pomáhali četní pravidelní i jednorázoví dobrovolníci a celou dopravu z
české strany zajišťovala společnost Advanced Airsea. Všem za jejich pomoc velice
děkujeme. Kontejner v pořádku dorazil do Konga v dubnu, o čemž budeme informovat
blíže příště.
-V regionu Niari v jižní části země jsme prozkoumali další oblasti v opuštěné rezervaci
Tsoulou a přilehlém deštném lese v povodí řeky Leboulou. Tyto mise jsou výchozím
zdrojem informací pro případné další ochranářské i výzkumné zapojení v oblasti. Do
terénu jsme se zde vypravili v početnější skupině. Do Konga přijeli noví
dobrovolníci Prokop Košátko, Vojtěch Koštíř a Jan Šural, v doprovodu
koordinátora Arthura. Kromě pěších výprav do kopcovité a savanové části oblasti jsme pro
přesun použili také dvojici českých nafukovacích člunů (kajak Helios a kánoi Pálava).
Cílem bylo základní zmapování ilegálních lidských aktivit v oblasti i pátrání po
přítomnosti ohrožených druhů živočichů a výměna fotopastí, které jsme na některých
místech nastražili před několika měsíci. Přímými pozorování i daty z fotopastí jsme
dokázali výskyt několika druhů primátů (guérézy, kočkodani, talapoinové), antilop lesoňů,
prasat štětkounů afrických, cibetek afrických a značného množstí buvolů trpasličích.
Pytlácký tlak na velkou faunu je zde přítomen, ale pravděpodobně jej tlumí dosud velká
nabídka ryb a sladkovodních krevet ve vodních tocích. V pytláckých táborech jsme nicméně
objevili pozůstatky zabitého luskouna bělobřichého i dalších druhů a zaznamenali
jsme zde (a částečně zničili) několik set drátěných ok připravených k použití.
Modrá řeka v centrální části území je v tuto chvíli rovněž ohrožena rozvojem vegetace
invazní tokozelky – tzv. vodního hyacintu. S místními lidmi jsme se předběžně
domluvili na budoucích řešeních.

-Prohloubili jsme spolupráci s konžskou neziskovou organizací NCO (Nature and
Conservation Organisation) se sídlem v Ouesso na severu země a setkali jsme se s
některými členy organizace. Spolupracovat hodláme na aspektech průzkumu periferií
chráněných území pomocí fotopastí i akustiky a hledání možných alternativ pro obživu
místních obyvatel.
V první fázi terénního průzkumu v oblasti Mambili na severu Konga se naši dva
dobrovolníci Prokop Košátko a Vojtěch Koštíř s členem NCO Darolem Nkanza vydali na
misi umístění 4 fotopastí do opuštěné dřevařské a palmářské koncese na
periferii NP Odzala-Kokoua. Mise přinesla první svědectví z této oblasti a výsledky z
fotopastí budou známy v dalším čtvrtletí.
-Na severu Konga v oblasti ETIC jsme podpořili další fázi Expedice Neuron – Dzamba
ya lobi. Setkali jsme se se členy týmu biologem Tomášem Jůnkem a dokumentaristou
Michalem Gálikem a ve spolupráci s místními partnery z WWF Congo jsme uzavřeli
natáčecí část pro finální filmový výstup z našich dlouhodobých aktivit v severním Kongu.
-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).
-Čad:
-V jižním Čadu pokračovali naši místní partneři s průzkumem některých odlehlých lokalit a
dotazníkovým zjišťováním přítomnosti méně běžných druhů živočichů. Naše
pátrání směřuje mimo jiné v luskounům, hrabáčům, antilopám derbyho i levhartům. Náš
terénní pracovník získal několik desítek výpovědí vesničanů z širokého okolí, což nám
pomůže lépe nasměrovat další úsilí a také rozmístění fotopastí.
-Nadále se soustředíme na podporu místních komunit lidí kolem řeky Logone, kde jsme
loni pomohli s elektrickým oplocením 61 ha zemědělské půdy proti průnikům
hrochů. Nyní vrcholí období sucha a ve vesnici Doyen se díky ohrazení a pořízené vodní
pumpě daří produkovat zeleninu a plodiny na omezeném prostoru i během tohoto období.
O zahájení projektu, financovaném většinově sponzorsky firmou Gladiium a účastí
podpory od českých AgroTrans a Heapco jsme podrobně informovali v jednom z
předchozích reportů - z dubna až června 2021.

Setkávání s veřejností a partnery:
-Dlouhodobá podpora ze strany české firmy TexBase vyústila v nový projekt. Firma
vytvořila limitovanou edici bot (tzv. gloksů) pro ženy i muže, zaměřenou na podporu naší
činnosti. Rovných 100 Kč z každého prodaného páru jde přímo na náš transparentní
účet a boty jsou k mání v několika barevných provedeních. Na designu se podílela herečka
a ambasadorka Save-Elephants Ha Thanh Špetlíková, která je spolu se zpěvačkou a
herečkou Annou Slováčkovou i tváří kampaně. Poděkování patří také Janu Buchtelovi,
který navrhoval batoh na boty a doprovodný leták a fotografce Magdaleně Fialové.
Koupit si boty můžete zde: https://www.texbase.cz/save-elephants/

-Přednáška Arthura pro studenty Střední odborné školy a Středního odborného
účiliště v Praze – Čakovicích (21.3.2021) ve výukových prostorách v Zoo Praha, v
rámci programu CCBC do škol (https://ccbc.cz/ccbc-do-skol/);

Mediální výstupy a osvěta:
-Noční mikrofórum, ČRo, rozhovor Vasila Fridricha s koordinátorem Arthurem, (22. 1.
2022): https://www.mujrozhlas.cz/nocni-mikroforum/jestli-jeste-touzim-postavit-si-naborneu-dum-na-strome-odpovida-zoolog-dobrodruh
-Za obzorem, ČRo, rozhovor Kateřiny Havlíkové s koordinátorem Arthurem, (31. 1. 2022):
https://plus.rozhlas.cz/tri-z-deseti-mrtvych-slonu-ve-stredni-africe-nesou-znamkypytlactvi-8671215
-Třinecký magazín, televize IFK, - reportáž Doroty Hamříkové o nakládce kontejneru a
auta do Konga v Třinci, (25. 2. 2022): https://www.youtube.com/watch?v=FdpSw4TvoA8
(od 14:06)
-Patriot Magazín, články koordinátora Arthura v lednovém, únorovém a březnovém čísle:
https://www.patriotmagazin.cz/
-V průběhu celého února byla v nákupní galerii v OC Černý most k vidění výstava fotografií
Save-Elephants a partnerských fotografů a podporovatelů.

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:
-Problematika výroby dřevěného uhlí v deštných lesích v Kongu;
-Invazní rostliny a jejich negativní vliv na ekosystémy v Africe – zejména vodní hyacint
Eichhornia crassipes, popínavé kudzu Pueraria a rovněž Chromolaena odorata;
-Katastrofické důsledky velkoplantážnického pěstování palmy olejné v Kongu i v
Kamerunu.

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:

Skryté záběry v Kamerunu během setkání s překupníkem, který nabízí na černém trhu lebky
upytlačených goril a šimpanzů, jakož i jiné ohrožené druhy. Na pravém snímku vybaluje
kontraband zakamuflovaný baleným maniokem.

Detailní pohled na nabízené lebky lidoopů. Nejtmavší, kouřem začazená lebka patřila šimpanzi,
uprostřed je lebka gorilí samice a největším kusem je lebka stříbrohřbetého gorilího samce.

Překupník ochodoval taktéž se šupinami luskounů a dalšími ohroženými druhy, ale také s četným
hmyzem, zejména brouky, a to legálně. Na fotografii jsou největší létající brouci světa – goliáši.

Překupník prodávající chráněné druhy primátů
v anglofonní části Kamerunu i na mezinárodním
poli s vazbami na západní Afriku, Evropu i Asii.

Vůz Škoda Yeti, darovaná třineckou firmou
Karireal při první projížďce v Beskydech s
Pavlem Golasowskim z firmy a s Arthurem.

FB post zakladatele organizce LAGA, Ofira Drori, po úspěšném zatčení překupníka.

Již dovybavená Škoda Yeti s polepem v den nakládky do kontejneru v Třinci. Na akci se podílelo
mnoho dobrovolníků z řad Karireal, Kol pro Afriku a Save-Elephants.

Arthur a dobrovolník Filip Schatz při nakládání
Pozdě večer jsme měli hotovo a kontejner jsme
10 darovaných kol od partnerské organizace Kola mohli zapečetit. Za měsíc a půl snad vybalíme
pro Afriku.
vše bez problémů v Kongu.

Noví dobrovolníci Vojta Koštíř, Honza Šural a Prokop Košátko v Kongu s Arthurem prozkoumávají
savanovou část rezervace Tsoulou.

Prokop Košátko pomáhá s instalací nového typu fotopasti v terénu. Vpravo je samec antilopy lesoň
(Tragelaphus scriptus) na jednom ze získaných záběrů z dříve instalovaných fotopastí.

Středně velký predátor a všežravec cibetka africká Šupiny z ocasu zabitého luskouna nalezeného
v pralesním fragmentu v Tsoulou.
v pytláckém táboře svědčí o přítomnosti tohoto
druhu v oblasti i o jeho ohrožení lidmi.

Kolegové přírodovědci při vyplutí na jednu z řek v regionu Niari, kterou jsme prozkoumávali. Na
prvním snímku je vidět dřevařský most postavený těžaři z masivních kusů kmene. Na jeden takový
most zde padlo nejméně 80 mohutných stromů.

Plavbu po řekách nám umožnila dvojice českých člunů z dílny Gumotex – Helios a Pálava.

Bližší pohled na útesy sedimentované horniny, které místy lemují splavovanou řeku. V těchto
skalách jsou rovněž četné pukliny a jeskyně, kde jsme objevili stovky hřadujících kaloňů.

Pohled na naši čtveřici badatelů při mole u tzv. Modré řeky – krasově čistém vodním toku, kde se
však nebezspečně rozvíjí vegetace vodního hyacintu – invazní rostliny původem z Jižní Ameriky.

Momentka z jízdy mezi městy Pointe Noire a Do- Pohled na místního pytláka s čerstvě uloveným
lisie v jižním Kongu – dřevařský kamion malajské kočkodanem modrohubým. Fotka vznikla při
firmy na cestě postavené před několika lety Čínany.
natáčení s Michalem Gálikem.

Kůže vyčiněná lovcem patří k druhu největší
zdejší chocholatky – chocholatky žlutohřbeté.

Naše setkání se členy partnerské organizace
NCO v severokonžském městě Ouesso.

Z Ouesso jsme se vydali ještě více na sever a na
západ do Sembé s doprovodu Marleyne, pracovnice v projektu WWF ETIC na severu Konga.

V této nejzapadlejší oblasti konžského venkova
jsme nafotili několik prvních fotografií s novou
limitovanou edicí bot of firmy TexBase.

A zde jsou progagační profi fotky, které ukazují různé varianty obuvi. Z každého prodaného páru
putuje 100 Kč přímo na naše aktivity.

Rolí modelek se zhostily Ha Thanh Špetlíková, Anna Slováčková a sekundoval jim i Arthur.

Limitovaná edice bot od české TexBase.

V OC Černý Most proběhla opět v průběhu
celého února výstava našich fotografií a snímků
spřízněných fotografů.

Kamerun, Douala. Pátrání po dalších možných
stopách pytláctví a překupnictví, zde v luxusní
restauraci.

Periferie národního parku Mt. Cameroon je dějistěm konfliktu mezi rolníky a slony pralesními, kteří ve vzrustající míře ničí úrodu zejména banány či maniok.

Kromě škod na plodinách zde již došlo i ke smrtelnému úrazu člověka způsobeného slonem a
údajně několik slonů bylo také upytlačeno.

Jedna z metod, kterou se správci parku snaží
omezit pronikání slonů do planáží jsou linie
tkanin s chili papřičkami.

Pronikavý odér chili smíchaných s olejem slony sice odrazuje, avšak řešení není zcela spolehlivé.
Stejně tak i včelí úly – vpravo – nejsou v těchto podmínkách nejvhodnějším řešením. Zjišťujeme v
tuto chvíli možnosti elektrické ochrany vybraných polních ploch.

Plantáže palmy olejné na periferii národního parku Mt. Cameroon a pohled na okraj plantáže, kde
bují nepezpečná invazní rostlina kudzu – Pueraria, původem z Asie.

Sklizené trsy palmových semen, z nichž se bude lisovat palmový olej.

Dobrovolníci v Tsoulou, jižní Kongo...

