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Mladá  kareta pravá (Eretmochelys imbricata), kterou chytil rybář z Mentawajských ostrovů.



Pavel Zoubek a Adéla Hemelíková ze Zoo
Liberec spolu s indonéským týmem navštívili
ostrovy Sanding na Mentawajském souostroví.
Česko-indonéský tým v terénu monitoroval
hnízdní aktivitu mořských želv a provedl
dotazníkové šetření s cílem zjistit informace o
lovu želv a jejich obchodu v dané lokalitě.

Ostrovy Sanding jsou nejjižnější částí
Mentawajských ostrovů a leží nedaleko hranice
provincie Bengkulu. Sanding Besar je jediný
ostrov v oblasti se zdrojem sladké vody a je
částečně obydlen rybáři, kteří na ostrově
zůstávají až 2 měsíce. Rybáři, kteří na ostrově
Sanding Besar nocují pocházejí z různých
oblastí - právě kvůli poloze ostrovů na hranicích
dvou provincií. Na místě jsou rybáři, jak z
místních vesnic na Mentawajských ostrovech,
tak rybáři z Bengkulu, Niasu či Sibolgy
(provincie Severní Sumatra). Druhý ostrov -
Sanding Kecil - je neobydlený a je také místem,
kde kladou mořské želvy (karety pravé a
kožatky velké. 
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Vpravo nahoře: Cesta na ostrov Sanding z přístavu Sikakap trvá přibližně 6 hodin. Vlevo dole: Po příjezdu na ostrov
Sanding Besar drželi rybáři samici karety pravé, kterou údajně chytili do sítě. Po vyšetření a přeměření jsme karetu
spolu s rybáři vypustili zpět do moře.  Vpravo dole: Důležitou součástí byly rozhovory s místními rybáři, dotazníkové
šetření, ale také osvěta a vysvětlování o fungování mořského ekosystémů a roli mořských želv.



Během 10 dnů (31.5. - 9.6.2021), kdy probíhal monitoring na ostrově Sanding Kecil, celkem devět
mořských želv přišlo na místní pláž klást vejce. Osm z nich byly karety pravé (Eretmochelys
imbricata) a jedna kožatka velká (Dermochelys coriacea). Oba tyto druhy jsou klasifikovány jako
kriticky ohrožené na Červeném seznamu IUCN. Každá samice provedla dva až tři pokusy o
kladení, pět samic úspěšně nakladlo vejce. Jedním z faktorů, který způsobuje nižší počet
úspěšného nakladení je pravděpodobně eroze, abraze, a vysoký porost křovinami na pláži
ostrova Sanding Kecil. Jedna samice karety pravé během našeho monitoringu uvízla v porostu
větví a kořenů během pokusu o hnízdění a musela být z porostu vysekána. Všech 5 želvích snůšek
(celkem 517 vajec, v průměru 103,4 vajec v jedné snůšce) bylo relokováno do bezpečnější části
pláže. 

Všechny pozorované želvy byly v dobré zdravotní kondici, nebyly nalezeny žádné tumory ani jizvy
nebo zranění. Šest karet pravých mělo na krunýři svijonožce, což je častý parazit nejen u
mořských želv ale také u velkého počtu mořských savců. Průměrná délka krunýře u karet pravých
byla 73,4 cm (max 85 cm, min 65 cm). Všechny želvy přišly klást vejce na pláž během přílivu.
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Vlevo nahoře: Jedna z karet pravých, která přišla hnízdit na pláž ostrova Sanding Kecil. Vpravo nahoře:
Zaklíněná kareta pravá v porostu křovin a kořenů. Kareta musela být z porostu vysekána  poté byla
vypuštěna zpět do moře. Vlevo dole: Každá želva, která přišla klást vejce na pláž byla přeměřena a byl
zkontrolován její zdravotní stav. Vpravo dole: Každá želví snůška byla relokována do bezpečnější části
pláže. Relokace se účastnili také příslušníci místní komunity.



Dotazníkové šetření s místními rybáři bylo zaměřené na zjištění informací o lovu želv a jejich
spotřebě v lokalitě. Během návštěvy ostrova Sanding Besar jeden z rybářů držel mladou karetu
pravou. Po rozhovoru s rybářem byla kareta pravá vypuštěna zpět do moře. Želvy jsou bohužel
místními rybáři často loveny, během našeho pobytu na ostrově Sanding Kecil místní rybáři ulovili
tři želvy. Lov želv a sběr želvích vajec je dlouhodobým problémem v oblasti, místní obyvatelé
preferují želví maso k oslavám různých příležitostí, ale i k běžné spotřebě. Želví snůšky jsou na
ostrově Sanding Kecil pravidelně vybírány - při první obchůzce ostrova jsme zjistili, že všechny
želví snůšky jsou prázdné. Rybáři také přiznali, že často využívají želvovinu (svrchní čás krunýře
karety pravé) na výrobu různých dekorativních předmětů.

Rybáři nám popsali dva způsoby získávání želvoviny. Prvním je polévání krunýře teplou vodou,
dokud se jednotlivé šupiny neuvolní (nejčastěji tuto praktiku provádějí rybáři ze Sibolgy a ze
Sipory). Druhým způsobem je získání šupin za pomocí ohně. Želvy, které pak nejsou dále
konzumovány jsou pak hozeny živé zpět do moře. 

Ve vesnici Bungorayo byly udělány rozhovory s místními rybáři. Dva muži z vesnice se specializují
na lov želv. Během rozhovorů respondenti řekli, že v průměru chytí až 50 želv za rok a potvrdili,
že v době zhruba před 25 lety bylo možné chytit i 100 želv. Respondenti také přiznali, že želvy,
které nyní uloví jsou menší a že jim lov trvá delší dobu. Další rybáři také reportovali, že pokud
chytí želvu do sítě (jako tzv. by-catch), tak ji nevypouštějí zpět do moře, ale nechávají si ji pro
osobní spotřebu. Posledním způsobem lovu želv je, že rybáři čekají na pláži na ostrově Sanding
Kecil nebo na ostrově Satan a želvu chytí na pláži. Všichni respondenti se shodli, že želvy nejsou
obchodovány mimo místní vesnice a že jsou konzumovány jen lokálně. 

Po deseti dnech na ostrově Sanding Kecil jsme strávili ještě tři dny v malém městě Sikakap, kde se
nachází přístav a spojuje jižní část Mentawajských ostrovů s Padangem na Západní Sumatře.
Sikakap byl dříve jedním z center obchodu želvoviny a výrobky z želvoviny byly žádaným
suvenýrem. V současné době je želvovina stále zpracovávána, ale produkty již nejsou volně
nabízeny na trzích. 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ A ROZHOVORY

Vlevo dole: Vypouštění karety pravé zpět do moře. Vpravo dole: Jedním ze způsobů lovu želv na moři je za
využití speciální harpuny - rybář čeká na lodi a v momentě, kdy se želva dostane na hladinu, aby se
nadechla, tak hodí tyto háky s dřevěnou tyčí. 



Vlevo nahoře: Rozhovory a dotazníkové šetření mezi místními rybáři bylo důležitou součástí cesty,
sbírali jsme především informace o lovu želv a jejich spotřebě. Vpravo nahoře: Stopa karety pravé na
pláži ostrova Sanding Kecil. Vlevo uprostřed: Abraze a eroze na hnízdící pláži značně komplikuje
želvám kladení vajec. Uprostřed: Během relokace se měřila také vejce a pozorovaly odchylky a
deformace. Vpravo uprostřed: Vejce karety pravé v kyblíku před relokací. Vpravo dole: Indonéská část
týmu vyhrabává želví snůšku, aby vejce mohla být relokována do bezpečí.

V jižní části Mentawajských ostrovů je lov a spotřeba želv vysoká a využívány jsou všechny části
želv (maso, vejce, želvovina). Želvy jsou loveny zejména pro místní spotřebu a často jsou
rozdávány mezi rodinné příslušníky nebo obchodovány v rámci vesnice. Účastníci dotazníkového
šetření a rozhovorů potvrdili, že populace želv v oblasti klesají, což dokazuje, že i spotřeba v
lokálním měřítku může mít devastující vliv na populace želv. Ostrov Sanding Kecil je hnízdící pláží
pro dva druhy kriticky ohrožených želv - karetu pravou (Eretmochelys imbricata) a kožatku velkou
(Dermochelys olivacea). V místním vodách se také vyskytuje kareta obrovská (Chelonia mydas) a
kareta zelenavá (Lepidochelys olivacea).



Česko-indonéský tým na ostrově Sanding Kecil (Zleva: Adéla Hemelíková, Ilham Nas, Wagiman,
Stefanus Sattoton, Jurnalis, Putra a Pavel Zoubek).

Děkujeme za podporu


