Naše terénní aktivity:
-Kongo:
-Nadále podporujeme na dálku některé aspekty fungování hlídek detekčních psů v
národním parku Odzala-Kokoua (African Parks Network) a v rezervaci Tchimpounga
(Jane Goodall Institute). V parku Odzala-Kokoua probíhá výcvik ročních štěnať belgických
ovčáků a psí jednotky v Tchimpounga začínají s aktivitami i mimo bezprostřední periferii
rezervace v dalších chráněných oblastech a komunikačních uzlech v okolí. Zabránit mají
nejen pytláctví slonů, ale také bujícímu obchodu s tzv. bushmeatem – masem z pralesa.
-Pokračujeme v dalších vyšetřováních kolem nedávno zatčených překupníků se
slonovinou. Všichni v lednu a únoru zadržení jsou nadále ve vazbě a pokračuje s nimi
soudní proces. Obviněné šestici hrozí 2 - 5 let za mřížemi.
Kromě obchodování se slonovinou se v regionu daří i dalšímu pašeráctví – například
obchodu s luskouními šupinami či s bezoáry dikobrazů osináků afrických.

-Čad:
-V okolí města Baibokoum pokračují naši místní spolupracovníci s nově zvolenými i
stávajícími komunitami rolníků v budování a údržbě protisloních včelích bariér.

-V kantonu Pao severně od Baibokoum na březích řeky Logone rozvíjíme projekt na
redukci konfliktu mezi hrochy a rolníky, u obce Pandzengué pokračuje stavba
pirogy, kánoe z jednoho kusu dřeva (padlého kmene stromu) pro účely našeho
projektu. Loď bude dokončena v průběhu dubna.
-Spřátelení ochranáři z organizace ILOD u jezera Léré v jihozápadním výběžku Čadu
pokračují v redukci nově se zde vyskytující invazivní rostliny tokozelky nadmuté
(Eichhornia crassipes), tzv. vodního hyacintu, která začíná pokrývat rozsáhlé plochy vodní
hladiny a hrozí změnou poměrů v ekosystému a újmou pro biodiverzitu. Jezero je unikátní
svou přítomností izolované populace kapustňáků západoafrických (Trichechus
senegalensis), ohrožených zástupců sirén, kteří jsou zde v rámci celého Čadu endemickým
druhem.

Setkávání s veřejností a partnery:
---

Mediální výstupy a osvěta:
-Účast koordinátora Arthura v Show Jana Krause (10. 3. 2021) v Divadle Archa,
přenášeném na Prima FTV a na YouTube:
-Hlavní sestřih: https://www.youtube.com/watch?v=3e0CqHCeeC4&t=6s
-Co jste neviděli (vystříhaný materiál mimo TV), 34. minuta:
https://www.youtube.com/watch?v=o_q5Nakk0Vc&t=2052s
-Otázky před show: https://www.youtube.com/watch?v=QOAqb3S1wz0
-Prezentace na webu Show Jana Krause: https://showjanakrause.cz/portfolio/arthur-fsniegon/
-Zveřejnili jsme video editované Michalem Kochem z Arthurových záběrů na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=56VmocCmQOU&t=1s

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:
-Šíření a likvidace tokozelky nadmuté (vodního hyacintu) na jezeře Léré v Čadu;
-Obchod s bezoáry afrických dikobrazů osináků pro účely tradiční medicíny v Asii.

Podněty, dotazy a připomínky směřujte prosím na info@save-elephants.org či:
Koordinátor:
arthur@save-elephants.org
Výkonná ředitelka: petra.kubanova@save-elephants.org
Účetnictví:
petra.jerakova@save-elephants.org

Děkujeme všem partnerům a dárcům za podporu!

Fotogalerie:

Konžský psovod v NP Odzala-Kokoua při tréningu ročního štěněte z tamního vrhu.

Psovodka s šestiletou Doli, matkou posledního
vrhu štěňat.

Výcvik psů, v tomto případě otce štěňat Charma, probíhá na denní bázi a je veden formou hry. I
samotné nasazení v terénu při vyhledávání kontrabandu je pro psy samotné jen další fází hry.

Pokračujeme v odhalování souvislostí v rámci obchodu s bezoáry dikobrazů osináků. Tyty „žaludeční kameny“ velkých hlodavců jsou ve stále větší míře využívány v tradiční medicíně v jihovýchodní
Asii. Mnozí překupníci v Kongu se již o této poptávce dozvěděli a jsou aktivně zapojeni.

V druhé polovině března navštívili savanoví sloni v Čadu tento venkovský přístřešek s uskladněnými pytli s kukuřicí a arašídy. Množství z nich sežrali a znehodnotili.

Přístřešek také doznal újmy a s našimi terénními agendy uvažujeme o možnosti poskytnout včelí
úly právě tamní komunitě rolníků, kteří se s nájezdy slonů v poslední době setkávají stále častěji.

Náš lokální spolupracovník při pravidelné obhlídce včelích bariér zaznamenává i časté rojení v tuto
roční dobu. To značí i vhodný moment pro stavbu nových úlů a rozšíření projektu.

Práce na dokončení pirogy z padlého kmene jsou téměr u konce. Spuštění na vodu očekáváme v
průběhu měsíce dubna či května. Člun nám pomůže v logistice kolem nově rozvíjeného hrošího
projektu.

Na ruční stavbě pirogy se podílí mnoho lidí z nej- Pohled na břeh jezera Léré během brigády na
bližsí vesnice u řeky Logone.
odklízení nebezpečné rostliny.

Po pilotní misi v prosinci 2020 k jezeru Léré, kde žije reliktní populace kapustňáků
západoafrických, jsme jako jednu z hlavních hrozeb pro celý ekosystém identifikovali nárůst
invazivní nepůvodní rostliny tokozelky nadmuté. Tzv. vodní hyacint může zcela změnit podmínky
pro život v jezeře dalším rostlinám, rybám i kapustňákům. Podněcujeme tedy ochranáře v
organizaci ILOD k pravidelnému ničení této původem jihoamerické rostliny.

Veřejné brigády členů organizace i motivované veřejnosti probíhají v poslední době dvakrát týdně.
V Save-Elephants jsme učinili první kroky pro budoucí zprostředkování finanční pomoci této
ochranářské skupině a v příštích měsících chceme místním ochranářům pomoci jejich úsilí
znásobit.

