Tisková zpráva

K okamžitému zveřejnění

Zprávy z terénu svědčí o zabíjení slonů, ochranáři byli evakuováni
25. dubna 2013 – WWF a WCS obdržely od svých terénních pracovníků alarmující zprávy, že ve
Středoafrické republice (SAR) zmítané násilnostmi, kde se nově nasazené síly snaží získat kontrolu nad
situací, dochází k zabíjení slonů. Obě ochranářské organizace dnes vydávají společnou výzvu
k neprodlenému zásahu.
Vzhledem k násilí a chaosu v oblasti není počet zabitých slonů přesně znám, počáteční zprávy však
naznačují, že může být vysoký. Fond WWF potvrdil informaci, že poblíž chráněných oblastí Dzanga-Sangha,
které patří ke světovému dědictví podle OSN, dochází k zabíjení pralesních slonů. Sloní maso se údajně
volně prodává na místních trzích a lze jej koupit i v blízkých vesnicích. Kvůli bezpečnostní situaci nemohou
zaměstnanci parku prohledávat hustý les a hledat zdechliny slonů.
Obě organizace, tj. WWF a WCS, které v SAR pracují již od 80. let 20. století, vyzývají Středoafrickou
republiku a sousední státy k okamžitému zvýšení bezpečnosti v této oblasti z důvodu ochrany místních
obyvatel a slonů. Vlády čeká příští týden mimořádné jednání, kde se bude diskutovat o způsobech zastavení
pytláctví, které tento region trýzní. V Africe je kvůli slonovině žádané v Asii ročně zabito až 30 000 slonů.
WWF a WCS vydaly následující prohlášení:
Jim Leape, ředitel WWF, uvedl:
„Kritická situace ilegálního lovu slonů – živená nenasytnou poptávkou po slonovině – je tak vážná, že žádná
oblast není v bezpečí, a to ani lokalita světového dědictví Dzanga-Sangha, kde WWF a WCS již několik
desetiletí pracují na ochraně slonů. Hrdinní strážci pevně čelí nesmírnému nebezpečí, sami však nejsou
schopni strážit jedinečné druhy a místa, která patří ke světovým pokladům. Během setkání, k němuž dojde
příští týden, musí vlády oblasti střední Afriky naléhavě spojit síly proti této kriminální činnosti, která ohrožuje i
stabilitu a ekonomický rozvoj jejich zemí. Osobně je co nejdůrazněji žádám, aby se postavily proti zločinům
vůči přírodě a společně deklarovaly nulovou toleranci vůči pytláctví a ilegálnímu obchodování.“
Cristian Samper, prezident a ředitel WCS, řekl:
“WCS a WWF společně vyzývají vládu Středoafrické republiky k okamžitému zvýšení bezpečnosti v regionu
z důvodu ochrany těchto slonů před pytláky a žádají i ostatní vlády v celé oblasti o poskytnutí pomoci při
zastavení tohoto vraždění. Naši zaměstnanci byli v chaosu přinuceni k evakuaci. Sám jsem SAR v nedávné
době navštívil a viděl na vlastní oči, že bez permanentní přítomnosti ochranářů v regionu jsou tito sloni
vystavení ohrožení ze strany pytláků. WCS se svými partnery se bude neúnavně i nadále snažit o ochranu
slonů v oblasti jejich výskytu.”
Fond WWF pracuje v Dzanga-Sangha již 30 let a podporuje správu chráněné oblasti, výzkum goril, výkon
práva a rozvoj cestovního ruchu. WCS v oblasti operuje přes 20 let. Úkolem této organizace je sledování a
výzkum slonů v oblasti Dzanga Bai, ve vymýcené části lesa, na níž se nachází napajedlo s vysokým
obsahem minerálních látek. Kromě toho se přímo za hranicemi v Konžské republice snaží chránit tutéž
populaci slonů, kde tamější vláda pracuje na zajištění zvýšení jejich bezpečnosti na této straně hranice.
WWF– World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund)

###
Wildlife Conservation Society chrání přírodu a divočinu po celém světě. Činíme tak pomocí vědy, obecné
ochrany, vzdělávání a péče o celosvětově největší soustavu městských parků s volně žijícími zvířaty, na
jejichž špičce stojí Zoo Bronx. Tyto aktivity společně mění postoje vůči přírodě a pomáhají lidem představit si
harmonické soužití člověka a volné přírody. WCS je tomuto poslání oddána, neboť je nezbytné pro celistvost
života na Zemi. Více informací najdete na www.wcs.org.
WWF je jednou z celosvětově největších a nejuznávanějších nezávislých ochranářských organizací s více
než 5 miliony příznivců a aktivní globální sítí ve více než 100 zemích. Posláním WWF je zastavit degradaci
přírody na Zemi a vytvářet budoucnost, v niž budou lidé žít v harmonii s přírodou tím, že chrání světovou
biodiverzitu, usiluje o udržitelné využívání obnovitelných přírodních zdrojů a podporuje snížení znečištění a
nadměrnou spotřebu. Více informací o kampani WWF o obchodu s volně žijícími zvířaty a rostlinami najdete
na panda.org/wildlifecrime . Sledovat nás můžete také na Twitter @WWF_media.
Zde jsou k dispozici fotografie: https://photos.panda.org/gpn/external?albumId=4238
Pro další informace nebo sjednání rozhovoru se obracejte na tyto osoby:
WCS: Mary Dixon, mdixon@wcs.org, +1 347 840 1242
WCS: Stephen Sautner ssautner@wcs.org, +1 908 247 2585
WWF: Alona Rivord, arivord@wwfint.org, +41 79 959 1963

