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Ostrov Panan Galat Besar - jeden z ostrovů, na kterém byla monitorována hnízdící aktivita želv. 



Adéla Hemelíková ze Zoo Liberec spolu s
indonéským týmem (Stefanus Sattoton, Ilham
Nas) navštívila ostrov Siberut (Mentawajské
souostroví, Západní Sumatra) a přilehlé ostrovy
s cílem prozkoumat místní habitaty mořských
želv, o kterých dosud existuje jen velmi málo
informací a pokračovat v dotazníkovém šetření
o lovu, spotřebě a obchodu s mořskými
želvami. 

Ostrov Siberut je největší a nejsevernější ostrov
Mentawajského souostroví. Ostrov je také
nejtradičnější částí Mentawajských ostrovů,
mentawajská kultura a tradice jsou zde hluboce
zakořeněny. Během terénní cesty od 1.7. do
10.7.2021 tým navštívil jižní část ostrova
Siberut (vesnice Muntei a Katurei) a ostrovy
Karang Majat, Panan Galat Besar a Panan Galat
Kecil. Ostrov Karang Majat je částečně obydlený
třemi rodinami, které zde vlastní kokosové
plantáže a tráví zde většinu času. Na ostrově se
nachází také malý surfařský resort. Ostrovy
Panan Galat Besar a Panan Galat Kecil jsou
neobydlené.
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Vpravo nahoře: Řeky a zálivy na ostrově Siberut jsou zpravidla lemovány mangrovovými porosty skrz které vedou
cesty na okolní ostrovy, kde kladou vejce mořské želvy. Dole: Příjezd na ostrov Karang Majat, kde kladou karety
obrovské (Chelonia mydas) a karety pravé (Eretmochelys imbricata). Část ostrova je lemována mangrovovým porostem,
zatímco druhá část je lemována širokou písčitou pláží. 



Během pobytu na ostrově Karang Majat probíhal monitoring hnízdící aktivity želv. Na ostrově kladou
příležitostně vejce karety obrovské (Chelonia mydas, IUCN status: ohrožené) a karety pravé
(Eretmochelys imbricata, IUCN status: kriticky ohrožené). Kladení probíhá v době od června do srpna
a v době od října do listopadu.

V den příjezdu byla na pláži objevena celkem čtyři želví hnízda, která byla stará zhruba jeden týden.
Všechna hnízda byla prázdná a stopy naznačovaly, že byla vybrána buď rodinami nebo rybáři. U
jednoho hnízda byl provaz s dřevěným kůlem, hnízdící želva byla tedy s nejvyšší pravděpodobností
chycena a zkonzumována. V noci a ráno probíhal monitoring na pláži - během pobytu dvě karety
obrovské přišly na pláž v pozdních nočních hodinách během přílivu, ani jedna ale nenakladla vejce.
Na pláži ostrova Karang Majat je ve vybraných částech výrazná eroze a systém kořenového a
křovinového porostu, které mohou želvám komplikovat hnízdění.

Na ostrovech Panan Galat Besar a Panan Galat Kecil probíhal monitoring v dopoledních hodinách,
kdy byla jen sčítána případná nová hnízda nebo líhnutí. Na ostrově Panan Galat Besar úspěšně
hnízdila jedna kareta obrovská. Na ostrově Panan Galat Kecil byla tři starší hnízda karet pravých.  

Vlevo nahoře: Ohledávání želví snůšky na ostrově Panan Galat Besar. Vpravo nahoře: Indonéská část týmu
při dopoledním monitoringu na ostrově Panan Galat Kecil. Vlevo dole: Monitorované ostrovy od sebe
nebyly daleko vzdálené, což umožňovalo každodenní monitoring i v méně příznivém počasí. Vpravo dole:
Stopy kolem cca týden staré ževí snůšky na ostrově Karang Majat naznačovaly, že bude prázdná. Další
ohledávání snůšky to potvrdilo.
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Dotazníkové šetření a rozhovory byly uskutečněny na ostrově Karang Majat a ve vesnicích Katurei
a Muntei. Celkem bylo získáno dvacet dotazníků. Lov želv a jejich konzumace má na Siberutu
několik specifik, které jsou spojeny s místní kulturou. Želví maso a vnitřnosti jsou tradičně
připravovány při různých událostech (např. dokončení stavby domu, snášení kmenů pro výrobu
lodě z lesa, první vyplutí lodě na moře) a jeho přípavu předchází několik rituálů. Ačkoliv tradice
nepřikazuje výhradně konzumaci želvího masa, tak ho místní využívají nejčastěji, jelikož je levnější
než například vepřové. Tuk je často používán na smažení nebo jako tradiční medicína pro kuřata
a prasata. Vývar z želvích kostí je podáván dětem a slouží jako ochrana před zlými duchy. Veškerá
spotřeba želvího masa a vajec je na lokální úrovni a produkty nejsou zpravidla prodávány (tradice
to zakazuje), ale většinou rozdány mezi příbuzné a sousedy. Želvovina je výjimečně prodávána v
rámci vesnic a jsou z ní vyráběny různé dekorativní předměty.

Na ostrově Karang Majat jsou želvy a želví vejce příležitostně konzumovány rodinami, které
ostrov obývají. Želvy nejsou cíleně vyhledávány, ale v případě, že vidí na pláži želvu nebo želví
snůšku, tak je to pro rodiny vítané zpestření stravy, jelikož jsou na ostrově omezené možnosti
rybolovu a tak nedostatek zdrojů jídla. Rybáři z okolí na ostrov přijíždí také a když mají příležitost,
tak vyberou želví snůšku nebo chytí želvu na pláži. Jelikož na ostrově kladou také karety pravé, tak
rodiny příležitostně zpracovávají také želvovinu. 

Ve vesnici Katurei jsou želvy loveny buď pomocí harpuny nebo do sítí a příležitostě rybáři
přivezou želví vejce. V Muntei jsou želvy loveny výhradně do sítí a želví vejce nejsou konzumovány
- v okolí Muntei není žádné želví kladiště, zatímco Katurei leží nedaleko od ostrovů, kde probíhal
monitoring hnízdní aktivity. V obou vesnicích rybáři loví, jak karety obrovské, tak karety pravé, ale
v Muntei výrazně převažují karety obrovské. Většina respondentů reportovala úbytek želv v moři i
na kladištích a změny ve velikosti želv - buď výrazně větší nebo výrazně menší úlovky. 
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Vlevo dole: Vystavené krunýře karety obrovské a dvou karet pravých na jednom z dřevěných domků na
ostrově Karang Majat. Na krunýřích karet pravých je viditelná černé opálení od ohně, pomocí kterého byla
získána z krunýře želvovina - svrchní část krunýře karety pravé. Vpravo dole: Rozhovor a společné
vyplňování dotazníků s jedním z lovců želv ve vesnici Katurei. 



Vlevo nahoře: Jeden z rozhovorů s rodinou na ostrově Karang Majat, která zde vlastní kokosovou plantáž.
Vpravo nahoře: Ilham měří krunýř karety obrovské k získání více informací o populacích mořských želv na
Siberutu. Vlevo: Stefanus meří jeden z mnoha krunýřů karety obrovské ve vesnici Muntei. Uprostřed: Data
získaná z měření krunýřů jsou cenná pro posouzení stavu populace mořských želv a zjištění, kteří jedinci
jsou nejčastěji loveni. Vpravo uprostřed: Šupiny želvoviny získané z karety pravé. Vpravo dole: Želví
krunýře, kosti a lebky dalších druhů (včetně endemických a chráněných mentawajských primátů)
vyvěšených na jednom z domů ve vesnici Muntei. Vyvěšování trofejí z lovů je jednou z tradic
Mentawajského etnika. 

Pro získání přesnějších informací o populaci mořských želv na Siberutu a jejich lovu byly měřeny
krunýře, které byly vystaveny na domech jako trofeje. Census a měření probíhalo na ostrově
Karang Majat a ve vesnicích Katurei a Muntei. Celkem bylo napočítáno 64 krunýřů - z toho 55
krunýřů bylo ve vesnici Muntei. 

Na ostrově Karang Majat a ve vesnici Katurai byly krunýře pěti karet obrovských a čtyřech karet
pravých. Všechny krunýře patřily juvenilním jedincům s výjimkou jedné karety pravé, která byla
adultní. V Muntei krunýře pocházely z karet obrovských a patřily již dospělým jedincům. 
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Děkujeme za podporu

S rodinou Stefanuse - našeho terénního asistenta ve vesnici Muntei, Siberut.


