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Na ostrově Belitung mezi Sumatrou a Borneem, jsme při
předchozí cestě potkali komunitu lidí, která chrání místní
mokřady a udržitelným způsobem je využívá k rybolovu.
Vedle mnoha druhů ryb se zde také nachází orlície
bornejské (Orlitia borneensis), které byly nedávno
prohlášeny za kriticky ohrožené. Mezi další druhy želv,
které jsou v těchto mokřadech potvrzené, je kožnatka
chrupavčitá (Amyda cartilaginea), želva zubatá (Cyclemys
dentata) a při naší cestě chycená do jedné z rybářských
pastí, také želva amboinská (Cuora amboensis). Výhodou
těchto pastí je, že když do nich cokoliv vplave a nemůže
se dostat ven, tak má stále možnost se nadechnout.
Rybář tyto pasti pravidelně kontroluje a tak mohou být
druhy vypoušteny zpět do volné přírody. 

S lídrem komunity, který se jmenuje Nasidi, jsme se
předběžně domluvili na spolupráci ve formě výzkumu
ohrožených sladkovodních želv, který by podpořil
legitimitu ochrany mokřadů. O výzkumu jsme začali
jednat s mezinárodní organizací Turtle Survival Alliance.

Mimo jiné za podpory Zoo Liberec, byla komunita
schopná založit oficiální nevládní organizaci, která ji
pomůže v pozici jednání s vládou a dalšími
organizacemi. Ze zbytku podpory se právě dostavuje
malá chata, která bude sloužit k ubytování výzkumníků.

Rozvíjející se spolupráce s organizací Tebat Rasau

Lídr komunity pak Nasidi před vypuštěním želvy
amboinské (Cuora amboensis) do řeky

Spolupráce s univerzitou Syiah
Kuala v Acehu

V rámci spolupráce mezi Zoo Liberec a univerzitou v
Acehu se na plné obrátky rozjela příprava monitoringu
populace mořských želv na Sumatře se zaměřením na
karety pravé (Eretmochelys imbricata).

Ecosystem Impact je organizace implementující jeden
z projektů EAZA kampaně Silent Forest s názvem
Treasure Island na ochranu pěvců na ostrově
Bangkaru. Program na ochranu mořských želv byl
díky tomuto v roce 2020 rozšířen o monitoring
pralesa a zaznamenávání dat o výskytu zpěvných
ptáků a prevenci pytlačení těchto vzácných pěvců.

Ve spolupráci se Zoo Liberec taktéž Ecosystem Impact
obdržel finance na pilotní projekt ochrany
panenského ostrova Babi, kde se taktéž nachází
ohrožená avifauna jako například holub stříbrný
(Columba argentina).

Ochrana pěvců s organizací
Ecosystem Impact

Nasidi před vypuštěním želvy amboinské (Cuora amboensis)



Luskutáci niaští (Gracula robusta) na ostrově Bangkaru.

Zleva: pozůstatky krunýře karety obrovské (Chelonia mydas) na ostrově Sanding; Na řece Lenggang
(zleva Tomáš Ouhel, Jakub Černý, Pak Nasidi); Mokřady řeky Lenggang; S rybáři a asistenty na ostrově
Sanding.



Součástí cesty do Acehu byla také cesta do
zalesněné oblasti Ulu Masen, kde dochází k
častým střetům mezi místní komunitou a
divokými slony. Oblast se nachází na pomezí
primárního pralesa a je zde také jedna ze
základen organizace Conservation Response
Unit, která pomocí slonů v lidské péči monitoruje
oblast před nelegálními aktivitami v pralese a
svou přítomností odrazuje divoké slony před
nájezdy na pole zemědělců a současně tvoří
prevenci k odchytávání dalších divokých slonů.

Zoo Liberec i organizace CRU vyjádřila zájem o
spolupráci na ochraně místního ekosystému,
který by taktéž měl sloužit jako místo pro praxe
vysokoškolských studentů místní univerzity.

Ochrana sumaterských slonů
pod organizací Conservation
Response Unit

V rámci prozkoumávání souostroví ohledně
přítomnosti luskounů a zjišťování informací o
jejich lovu, proběhla také cesta na jižní ostrov a
instalování několika zkušebních fotopastí do
korun stromů k zachycení místních endemických
primátů. Fotopasti byly dodány firmou Bunaty a
vybavení na stromolezení firmou Singing Rock.

Součástí průzkumu byla také cesta na odlehlý
ostrov Sanding, který podle slov rybářů navštěvují
sezónně mořské želvy, a to až 11 kladoucích
samic za noc. Na ostrově byly nalezeny ostatky
karet obrovských a pravých. Ostrov nebyl
doposud řádně monitorován, a proto je zde
urgentní potřeba tyto data zajistit a zahájit
případné kroky k jejich ochraně.

Pagaiské ostrovy a ostrov
Sanding

Samice slona sumaterského (Elephas maximus
sumatrensis) v základně Conservation Respnse Unit v
Sampoiniet na napravidelné procházce k řece.

Instalování fotopastí do korun stromů na
Pagaiských ostrovech.



Zleva: Nártoun západosundský belitungský (Tarsius bancanus saltator) v nedalekém lese komunity Tebat Rasau;
Začátek kompostování za účelem zbavení se invazivní rostliny rodu Salvinia; Několik dalekohledů bylo komunitě
věnováno ze sbírky pro EAZA kampaň Silent Forest; Téměř dostavený domek pro výzkumníky.

Zleva: Fotopast značky Bunaty v korunách stromů; Při návštěvě Conservation Response Unit v Acehu společně s
ředitelem organizace Wahdim Azmim; Čelovky Fénix při nočních pobytech v pralese byly vítanou pomocí; Yerian
Ramadhan (vlevo), Putra Sabelau (nahoře), Pavel Zoubek (uprostřed), Tomáš Ouhel (vpravo) - tým po dokončení
průzkumu a instalování fotopastí do korun stromů na Pagaiských ostrovech.



Děkujeme partnerům a podporovatelům


