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Balikpapanský záliv (Zátoka nosatých opic) na východním pobřeží
indonéského ostrova Kalimantanu (Borneo) vyniká i na poměrně malém území asi
250 km2 mimořádnou pestrostí přírodního prostředí. Najdeme zde pobřežní
mangrovové lesy, korálové útesy, mořské louky i tropický deštný prales. Žijí zde
opice kahau nosatí, delfíni orcely tuponosé, dugongové, medvědi malajští, levharti
obláčkoví, zoborožci a bezpočet dalších vzácných živočišných druhů. Záliv je však
bohužel také velkým lákadlem pro investory, kteří mají zájem na budování
průmyslu a obytných čtvtí i o těžbu přírodních surovin. Škody páchané na životním
naprostředí jsou rok od roku vyšší. Situace se však nyní nebývale vyhrotila v
souvislosti s plánem indonéské vlády přemístit do oblasti Balikpapanského zálivu
hlavní město celé země.
V roce 2013 se v reakci na tyto mimořádné tlaky sdružilo několik skupin
místních ochranářů a aktivistů v Hnutí za záchranu Balikpapanského zálivu, které je
rozděleno do několika divizí, a to lobování, monitorování terénu, vzdělávání a
monitorování médií. Toto hnutí je významnou měrou podporováno i z České
republiky, a to v rámci projektu Pesisir Balikpapan (Zoo Ústí nad Labem) a
kampaně Zátoka nosatých opic.
Hnutí za záchranu Balikpapanského zálivu vydává pravidelné měsíční
zprávy, ve kterých informuje o nejnovějším dění v Zátoce nosatých opic. Teprve za
poslední dva roky však vzniká i tato první výroční zpráva.
Poslední dva roky, které tato zpáva shrnuje, byly velmi mimořádné. Celý
svět totiž pociťuje dopad pandemie Covid-19, která oslabila všechny aspekty života.
Environmentální vzdělávací aktivity se i v Balikpapanském zálivu zastavily poté, co
vláda zavřela školy. Na konci roku 2021 byly sice školy znovu otevřeny a program
environmentální výchovy mohl být obnoven, ale ne na dlouhou dobu. Byla znovu
zahájena, ale jen na krátkou dobu. V souvislosti s novou vlnou pandemie byly školy
o pouhé dva měsíce později opět zavřené. Monitoring v terénu a lobbing na úřadech
během pandemie stále pokračují, ale částečně ztratily na účinnosti v době, kdy se
ochranáři a úředníci nemohou setkávat tváří v tvář. Přesto se však ve spolupráci s
nadací Kehati podařilo část Balikpapanského zálivu zanést do územního plánu jako
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novou mořskou chráněnou oblast.
Proběhlo také sčítání populace
opic kahau nosatých, vlajkového
druhu, který je nyní ohrožen
plánem

na

výstavbu

nového

hlavního města. Výsledky studie předčily očekávání a prokázaly, že je populace
těchto opic ještě větší a významnější, než jsme si doposud mysleli.
Ani pandemie Covid-19 však bohužel nezastavila spekulanty s pozemky,
kteří nadále kácí a vypalují pobřežní lesy v naději, že přisvojené území prodají
některé z korporací. Na místě zničeného lesa pak vznikají průmyslové komplexy,
například rafinerie na zpracování palmového oleje. Ničení přírodního prostředí
Balikpapanského zálivu i přes veškeré ochranářské snahy stále postupuje.
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1. Pandemie Covid-19 postihla všechny oblasti naší práce
Úřady a veřejná zařízení včetně škol musela být během pandemie dočasně uzavřena. Tím
ovšem utrpěla i ochrana přírody.
Nejhůře postiženou oblastí naší práce je vzdělávání. Ještě v lednu a únoru 2020
navštěvoval náš tým několik škol s programem environmentální výuky. Od března 2020 však
byly školy v Indonésii dočasně uzavřené a přešly na online výuku. Vyučování online však
bohužel selhává, i když jsme se o něj pokoušeli. Učitelé nové technologie nezvládli a
nepomohla ani snaha využít k výuce sociální sítě, jako je Facebook a Instagram. Děti v
rybářských vesnicích totiž většinou sociální media nepoužívají. V době, kdy nebyla možná
výuka, věnovali se naši učitelé alespoň přípravě nových materiálů, například psaním pohádek s
environmentální tematikou. V listopadu 2021 začaly indonéské školy znovu zavádět omezené
prezenční vzdělávání. Mohli jsme se tak vrátit alespoň k práci s dětmi na jedné mateřské škole.
Bohužel ne na dlouho, neboť po dvou měsících byly školy znovu uzavřeny.

Aplikace Zoom nahradila osobní jednání a setkávání
Pandemie

nakrátko

pozastavila

i

ničení

a

drancování

přírodního

ekosystému

Balikpapanského zálivu. Společnosti jako jsou hnědouhelné a dřevařské firmy nebo producenti
palmového oleje museli zpomalit svou výrobu. Příroda tak získala trochu času k regeneraci.
Jenže už asi po měsíci nebo po dvou se firmy pomalu vracely k normálnímu tempu. Také plány
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na stěhování hlavního města do Balikpapanského zálivu na několik měsíců ustaly a dokonce už
se zdálo, že by celý plan mohl být zrušen. Počátkem roku 2021 se však plánování výstavby
něsta znovu intenzivně obnovilo.
Vládní nařízení o omezení šíření viru omezila i naše možnosti vyjednávání s úřady ve
prospěch ochrany přírody. Naši právníci museli pracovat virtuálně ze svých domovů, ať už šlo
o jednání s koaličními nevládními organizacemi nebo s vládními úředníky. Teprve od poloviny
roku 2021 můžeme opět organizovat schůzky v naší kanceláři v Balikpapanu, s dodržením
platného zdravotního protokolu.

I státní úředníci mají problem s nošením respirátorů…
Také oslovovat širokou veřejnost formou kampaní je v době pandemie velmi obtížné. V
březnu a říjnu 2020 se ještě někteří členové našeho týmu účastnili demonstrací za životní
prostředí, ale nakonec jsme se shodli na tom, že by to bylo na škodu a že během pandemie
nejsou s ohledem na veřejné zdraví podobné demonstrace přijatelné. V polovině roku 2021 se
situace zlepšila a náš tým tak mohl začít se socializací s místními obyvateli podél pobřeží
zálivu. Jejich svolení je nutné pro vyhlašování nového mořského chráněného území.
Nejméně postiženou oblastí naší práce se během pandemie stalo monitorování situace v
terénu, pro které nejsou zdravotní protokoly a omezení příliš relevantní. Jde o práci na volném
prostranství v malém týmu s omezeným kontaktem s jinými s lidmi. Pokračoval také výzkum
biotopu a populace opic hahau nosatých. Aby však bylo zamezeno případnému přenosu nákazy
z lidí na zvířata, udržoval tým stále vzdálenost nejméně 20 metrů od opic.
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Počet případů Covid-19 v roce 2021 i díky vysoké proočkovanosti výrazně poklesl a naše
aktivity se pomalu začínají vracet k normálu. Pokud bude společnost i nadále řádně dodržovat
zdravotní protokoly, můžeme snad v roce 2022 předpokládat konec pandemie.

2. Proběhlo první sečtení všech tlup kahau nosatých v celém zálivu
Od roku 2007 se počet opic kahau nosatých v
Balikpapanském zálivu odhadoval na na 1400
jedinců. Tento odhad byl založen jen na
extrapolaci z průzkumu, který se omezuje na
oblast pod administrativní správou města
Balikpapanž, což představuje jen 13 % celého
území, které kahau v Balikpapankém zálivu
obývají. Proto jsme se rozhodli najít a sečíst
všechny skupiny těchto opic na celém území
zálivu. Tento náročný výzkum zahájil v roce
2017 student Tadeáš Toulec z České

Při sčítání kahau nosatých poznáme
dospělé samce snadno podle jejich
obrovského nosu. Foto Vít Lukáš

zemědělské univerzity. Tadeáš se však kvůli
pandemii Covid-19 nemohl do Indonésie vrátit,
aby výzkum v roce 2020 ukončil. Ve sčítání kahau
proto pokračoval po několik měsíců v roce 2020
Stanislav Lhota. Vytrénoval přitom tým dvou
místních asistentů, kteří nakonce výzkum v lednu
2021 dokončili. Trvalo dlouhých 12 měsíců, než
se podařilo sčítání celé populace uzavřít.

Populace kahau nosatých je rozšířena téměř
po celé zálivu. Převládají harémové skupiny
(zelená), ale hojné jsou i skupiny samců
(modrá).
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Sčítání probíhalo z lodi, která projížděla podél mangrovového lesa všemi řekami v zálivu a
jejich přítoky v době, kdy jsou opice usazené na svých spacích místech. Výsledky byly
nečekané, ukázalo se totiž, ze je populace oproti předchozím odhadům více než dvakrát větší.
Čítá přibližně 3379 jedinců.
Kromě velké populace kahau nosatých vžije v bůíském okolí Balikpapanského zálivu i
několik malých populací těchto opic. Jedna z nich obývá řeku Tunan, která je od zálivu
vzdálena asi 20 kilometrů. V roce 2021 však oznámila místní vláda plán na přemístění kahau z
řeky Tunan do zálivu. Vládní úředníci argumentovali tím, že je biotop na řece Tunan příliš
degradován a kahau tu již nemohou přežít. Podle místních i mezinárodních výzkumníků však
přesun opic není rozumným řešením celé situace. Populace kahau v Balikpapanském zálivy je
již totiž pokračující ztrátou biotopu také příliš zahuštěna a pro další zvířata už zde není dost
místa. Vhodnější by bylo prosazovat přisnou ochranu zbývajících stromů podél řeky Tunan,
aby i zde kahau mohli dlouhodobě přežít. Ve snaze zamezit přesunu těchto opic do zálivu jsme
na řeku Tunan vyslali indonéského studenta Nur Rachmana. Ten na řece Tunan napočítal 212
kahau. Tak vysoký počet opic by nebylo možné přesunout jinam. Na základě těchto informací
se místní vláda rozhodla plán na přesun kahau odvolat a na místo toho se začala soustředit na
zajištění ochrany zbývajícího stromoví podél řeky Tunan.

3. Během sčítání kahau jsme zaznamenli řadu dalších zajímavých zvířat
Při sčítání opic jsme měli možnost
pozorovat i další zajímavé druhy
zvířat a rostlin. Některé z nich jsme v
zálivu viděli vůbec poprvé, u jiných
jsme zaznamenali zásadní změny v
rozšíření

a

populace.

početnosti

jejich

těm

poprvé

K

pozorovaným patří kočka plochočelá
(Prionailurus

planiceps),

endemit

Bornea, klasifikovaný v červeném
seznamu IUCN jako ohrožený druh.
Toto je zřejmě vůbec první pozorování kočky
plochočelé v koruně mangrovů

Roky 2020-2021 v Zátoce nosatých opic

Jeho

typickým

biotopem

jsou

6

bažinné lesy, zaplavované sladkou vodou, včetně nedaleké rezervace Sungai Wain. Nyní jsme
ji ale viděli poprvé, a to hned opakovaně i v mangrovech Balikpapanského zálivu. Poprvé
jsme ve zdejších mangrovech nalezli i jeden rostlinný druh. Na seznam 27 druhů mangrovů
Balikpapnského zálivu tak přibyl jeden další, poloparaziticky ochmet Amyema mackayense.
Kromě objevů nových druhů sledoval tým také překvapivý nárůst početnosti populací
některých zvířat. Gekon Gekko monachus, jehož volání bývalo v minulosti v mangrovových
lesích běžně slyšet, se stal v Balikpapanském zálivu vzácností. Byl totiž intenzivně loven jako
prostředek čísnké medicíny. Kupci za ně nabízeli tak vysoké ceny, že gekoni z mangrovů
během pouhých pár let téměř zmizeli. Zdejší gekoni však patří k menšímu druhu, který nikdy
nedosahuje požadované velikosti. Nejvyšší nabízená cena tak nebyla nikdy zaplacena a s
lovem gekonů se postupně přestalo. Nyní se jejich populace v zálivu znovu obnovuje a při
sčítání kahau jsme je měli možnost často slyšet.
Gekoni

nejsou

jediným

druhem, jehož početnost v
Balikpapanském

zálivu

narostla. V roce 2016 ze
zálivu zcela zmizela kolonie
kaloňů malajských (Pteropus
vampyrus). V roce 2020 se
nám však kolonii opět podařilo

Kaloni, kteří ze zálivu na několik let zmizeli, jsou opět zpátky

nalézt v jiné odlehlé části zálivu. Marabu indomalajský (Leptoptilos javanicus) byl ještě před
několika lety v zátoce pozorován jen zřídka, nyní však tyto ptáky často vidíme hledat kořist v
bahně a opuštěných krevetích a rybích farem. Ačkoli jsme zatím nenašli žádné hnízdo,
pozorování celých rodin druhu svědčí, protože zde již marobu začali hnízdit. Také populace
krokodýlů mořských (Crododilus porosus) narůstá, nejspíš díky tomu, že byla v mangrovech
opuštěna většina bývalých farem pro chov ryb, jejichž majitelé krokodýly v minulosti zabíjeli,

Dříve vzácný marabu indomalajský je dnes v zálivu k vidění v celých hejnech
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neboť krokodýli ryby lovili.
Bohužel některé jiné druhy si v zálivu tak dobře nevedou. Například dugongů (Dugong
dugon) už zde nejspíš zbylo jen několik posledních jedinců. Z pobřežních lesů téměř vymizely
dva druhy primátů, konkrétně giboni mullerovi (Hylobates muelleri) a hulmani stříbřití
(Trachypithecus cristatus). Během sčítání kahau nosatých bylo podél pobřeží slyšet 5
posledních skupin gibonů a pouze dvě skupiny hulmanů stříbřitých. Zatímco početná populace
gibonů stále přežívá v nedaleké rezervaci na horním toku řeky Sungai Wain, jsou hulmani
svým výskytem vázaní pouze na pobřeží a tak jim v Balikpapanském zálivu hrozí brzké
lokální vyhynutí.

4. Byly publikovány výsledky 15 let sledování populace orcel tuponosých

Unikátní fotografie orcely tuponosé, které jen výjímečně takto vynoří hlavu z vody. Foto RASI

Sledování populace delfínů orcel tuponosých (Orcaela brevirostris) v Balikpapanském zálivu
probíhá pod vedením Danielle Kreb z organizace Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI)
už od roku 2000. Výsledky prvních patnácti let tohoto výzkumu byly v roce 2020 zveřejněny
v časopise Frontiers in Marine Sciences. Fotografie individuálě odlišných hřbetních ploutví
jednotlivých delfínů pomohly odhadnout současnou velikost populace tohoto druhu v zálivu
na 75 jedinců. Díky sčítání transektů, které se v průběhu patnácti let několikrát opakovalo, byl
doložen pokles početnosti, a z 0,45 delfínů na km2 na 0,32 delfínů na km2. Změnilo se však
take rozšíření orcel. Ty se totiž postupně soustřeďují v odlehlé severní časti zálivu, stále dál
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od rostoucího města Balikpapanu. Pravděpodobně je totiž ruší narůstající hluk, především v
souvislosti se zvyšující se intenzitou lodní dopravy.
Průměrná mortalita orcel byla
odhadnuta

na

0,67

uhynulého

jedince ročně. Jde o znepokojivý
výsledek, neboť populační model
při tak vysoké úmrtnosti predikuje
vymření celé populace. Situaci by
však bylo možné zvrátit přísnější
kontrolou průmyslového znečištění.
Nejvíce delfínů totiž uhynulo v
letech 2016 a 2018 v souvislosti s
výseným znečištěním fenoly v roce
2015

a

s

únikem

ropy

z

poškozeného potrubí v roce 2018.
Výsledky

tohoto

výzkumu

vedly k tomu, že byl Balikpapanský
záliv výjlášen Světovou unií pro
V letech 2000-2002 (modře) byly ještě orcely

ochranu přírody (IUCN) jednou z

zaznamenány rovnoměrně v celém zálivu.

významných

Avšak v letech 2008 (žlutě) až 2011 (růžově) se

mořských savců (Important Marine

začali delfíni soustřeďovat v odlehlejší severní

Mammal Area, IMMA).

části zálivu a v roce 2015 (červeně) již byli v
jeho jižní části pozorovány jn málo.

oblastí

ochrany

Největší současnou hrozbu pro
orcely tuponosé v Balikpapanském
zálivu však představuje plán na

výstavbu nového hlavního města. Přístav, který doposud sloužil jako překladiště dřeva, má v
blízké době sloužit k dopravě stavebního materiálu. Tím by došlo k nebývalému nárůstu
lodní dopravy v místě, které je dnes pro delfíny posledním klidným útočištěm. Snažíme se
proto prosadit vybudování přístavu v Makasarském průlivu, mimo Balikpapanský záliv. V
tom případě však narážíme na jiný problem. Přístupová cesta k tomuto přístavu by totiž
protla jeden z důležitých koridorů divokých zvířat.

Výstavba nového hlavního města

divokou přírodu nevyhnutelně poškodí, ať už tím nebo oním způsobem.
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5. Přesun hlavního města Indonésie představuje nebývalou hrozbu
Indonéský prezident Joko
Widodo rozhodl o tom, že
bude hlavní město celé země
přemístěno

ze

současné

Jakarty na Kalimantan. Na
rozlehlé, částečně zalesněné
území, které zahrnuje také
část

severní

Tyto mangrovové lesy by mohly výstavbou nového
hlavního města vážně utrpět

Balikpapanského

zálivu.

Prezident

budoucí

město propaguje jako “smart
and

green

forest

city”.

Ochránci přírody však proti
tomuto ambicióznímu plánu vznesli celu řadu závažných námitek. Například pobřeží
Balikpapanského zálivu má být podle stávajících plánů velmi hrubě zatíženo vystavbou
obytných komplexů. Vzniknout
mají i přístavy, které velmi
nepříznivě zatíží celý mořský
ekosystém. Přístupové silnice
protnou koridory mezi nekolika
bloky
pralesa,

tropického
včetně

deštného
rezervaci

Sungai Wain a Bukit Soeharto.
Bohužel,

vláda

odmítá

námitkám ochranářů naslouchat
a nevládní organizace doposud
nemají přístup k jednáním o

Přehrada Sepaku-Semoi vzniká v místech, kde již byla
přírodní vegetace zničena, a představuje tak příklad
infrastruktury města, která je k ekosystému zálivu šetrná

podobě budoucího hlavního města.
Vláda již rozhodla o výstavbě několika přehrad, které mají hlavní město zásobovat
vodou. Nad těmito plány je třeba nezávisle dohlížet vzhledem k riziku zaplavení některých
velmi cenných území. Naštěstí návštěva první z těchto oblastí, budoucí přehrady SepakuSemoi, prokázala, že jde o dávno odlesněné území, dnes převážně zarostlé trávou. Pokud se
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výstavba města soustředí na podobně zničených územích, mohl by být jeho negativní dopad
na přírodní ekosystém významně zmírněn.
Od roku 2021 se výstavba nového hlavního města stává ústředním tématem vládní
propagandy. Indonésie velmi aktivně hledá zahraniční investory, kteří by tento neobyčejně
nákladný projekt podpořili. Mezi oslovenými byl také velvyslanec Evropské Unie v
Indonésii, Vincent Piket. Ten při své návštěvě Východního Kalimantnanu potvrdil zájem EU
o zapojení evropských investorů do celého megaprojektu. Pro ochránce přírody by zapojení
Evropské Unie mohlo představovat příležitost k prosazování šetrnějšího přístupu při
výstavbě nového města.

6.

Spekulanti s pozemky vypalují lesy
V letech 2020 a 2021 panovalo v Indonésii poměrně vyrovnané počasí a nenastalo žádné
katastrofální sucho, jaké jsme naposledy zažili v roce 2015. Tím pádem nedocházleo ani k
nekontrolovaným lesním požárům. Nicméně v souvislosti s plánem na přesun hlavního

Spekulant s pozemkem zde vypálil přibližně 10 ha lesa
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města jsme v zálivu zaznamenali několik případů záměrného vypalování pobřežních pralesů.
Pachatelé jsou spekulanti s pozemky, kteří si území tímto způsobem přisvojují.
Nejrozlehlejší požár zaznamenaly satelity NASA v roce 2020 v povodí řeky Berenga.
Požár jsme nahlásili úřadu pro životní prostředí města Balikpapan a také policii. Poskytli
jsme detailní fotografie i videa pořízená z dronu. Vláda ani policie nebyla ochotná
pachatele stíhat, nicméně vypalování lesa po ohlášení skončilo.

Report o vypalováni lesa pro místní vládu a policii, sestaveny na základě údajů ze
saelitu NASA

7.

Několik hnědouhelných společností ukončilo provoz
K ničení ekosystému Balikpapanského zálivu již dlouhá léta přispívá několik
hnědouhelných dolů a překladišť. Celkem jde asi o 12 různých korporací. Nicméně situace
se pomalu zlepšuje. Jen v roce 2020 ukončilo provoz celkem 6 z těchto korporací. Příčiny
nejsou zcela jasné, mají však spíše ekonomický character, než ze by šlo o důsledek snah o
záchranu ekosystému. Nyní zůstávají aktivní 3 poslední korporace, z nichž je nejvíc aktivní
jedna, PT. Singlurus. Věříme však, že bude těžba hnědého uhlí v zálivu v budoucnu zcela
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ukončena, neboť i tyto poslední
korporace

vážně

poškozují

konektivitu pobřežních lesů pro
divoká zvířata včetně kahau
nosatých a odpad z těžby a
transport uhlí představuje jeden
z

nejvýznamnějších

zdrojů

znečištění zdejšího moře.

K opuštěným hnědouhelným koncesím patří také překladiště na řece Lob

8.

Nový území plán zahrnuje mořskou rezervaci

V roce 2014 došlo v celé Indonésii k přesunu pravomoci pro správu pobřežních moří z
úrovně místní vlády (v našem případě města Balikpapanu a distriktu Penajam Paser Utara)
na vyšší úroveň provinční vlády (v našem případě na provincii Východní Kalimantan).
Součástí této změny bylo i vytvoření nového územního plánu pro pobřežní vody a malé
ostrovy. Proces územního plánování začal v roce 2018 a nyní byl ukončen.
Jako první krok ve
snaze prosadit v rámci tohoto
nového

územního

plánu

přísnější ochranu přírody jsme
v roce 2017 ve spolupráci s
organizaci

Forest

Watch

Indonesia

navrhli

zřízení

chráněné

oblasti

Balikpapanském

zálivu

v
o

rozloze 32 000 hektarů. Tento
návrh podpořil také prof. Emil
Salim, bývalý ministr životního

Vyjednávání
o
zřízení
nové
rezervace
v Balikpapanském zálivu začalo ještě před
zavedením protiepidemických opatření

prostředí, a jedna z ikon indonéské ochrany přírody, a to v dopisu adresovaném starostovi
Balikpapanu. Rezervaci se do územního plánu zanést podařilo, i když bohužel zdaleka ne v
původním plánovaném rozsahu. Dosažený výsledek byl pouze 1 200 ha, tedy 13 % z
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původního návrhu. Rezervace zahrnuje pouze otevřené moře, neboť mangrovové lesy
nebyly do územního plánu pro pobřeží vybec zahrnuty.

Srovnání původního návrhu rozlohy mořské rezervace z roku 2017 (vlevo) s výsledkem
zaneseným do nového územního plánu v rove 2020 (vpravo)

Zanesením nové rezervace do územního plánu však process jejího vyhlašování
teprve začíná. Následující process probíhá formou spolupráce organizací Pokja Pesisir a
Kehati Foundation v rámci programu Tropical Forest Conservation Act Kalimantan (TFCA).
Jde o program vlády Spojených států, postavený na splacení státního dluhu formou ochrany
přírody v Indonésii. Příprava návrhu vyhlášení nové rezervace na základě nového územního
plánu trvala vice než rok, ale v roce 2021 byl výsledný dokument předložen Úřadu pro
rybolov a námořní služby provincie Východní Kalimantan v Samarindě. Nyní čekáme na
další kroky ze strany provinční vlády.
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9. Silnice k mostu na ostrov Balang poškozuje koridory divokých zvířat
Kontroverzní projekt výstavby
mostu přes ostrov Balang se už
od roku 2012 setkává s velkou
kritikou

ochránců

přírody.

Nejhorší

hrozbou

tohoto

megaprojektu je navazující 37
km dlouhá silnice, která povede
podél

velké

Balikpapanského

části

pobřeží

zálivu.

Tato

silnice přeruší koridory divokých
Buldozerování úzení koridorů divoké zvěře pro účel
výstavby budoucí silnice již začalo

zvířat a odřízne tak pobřežní
ekosystémy v povodí řek od
rezervace

deštného

pralesa

Sungai Wain. Bylo navrženo několik možností alternativního umístění mostu, vhodnějších i
z ekonomického hlediska, které
však vláda a investoři ignorovali.
Jakkoliv nešťastná je výsledná
varianta mostu, snažíme se dál
alespoň

o

snížení

jejího

negativního dopadu. V roce 2020
musela

proběhnout

dokumentu

revize

Shodnocení

vlivu

projektu na životní prostředi (EIA)
vzhledem

k

plánovanému

pozměnění trasy silnice. Bohužel
místní ochranáři nebyli k jednání
přizvaní

a

dokonce

se

nám

nepodařilo získat ani výsledný

Územní plán města Balikpapan znázorňuje jediný
První příležitost k koridor divoké zvěře, který byl ustanoven (červený
návrhu zmírňujících opatření se kruh), ale který zaleka nepostačuje. Žlutý kruh
znázorňuje návrh advokátního koridoru, který by bylo
naskytla teprve v souvislosti s nutné řešit tunelem.
dokument.
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revizí územního plánu města Balikpapanu. Abychom zachránili alespoň některé z koridorů
divokých zvířat, snažíme se nyní prosadit, aby alespoň některé úseky silnice probíhaly v
podobě viaduktů a tunelů.

10. Vyjednávání proti expanzi průmyslové zóny je ve slepém bodě
Les Kariyangau v jihovýchodní části Balikpapanského zálivu, je domovem pro více než 100
kahau nosatých a dalších divokých zvířat. Podél jeho pobřeží rostou mořské louky a
korálové útesy, ve kterých nacházejí obživu dugongové a delfíni. Bohužel, v územním plánu
města Balikpapanu byla v roce 2012 do území tohoto lesa rozšířena průmyslová oblast
Kariyangau, a to na plochu plných 2,9 tisíce hektarů.
Proti rozšíření průmyslové zóny jsme protestovali už od počátku. Argumentovali
jsme, že Balikpapanský záliv představuje relativně uzavřený vodní systém, ve kterém se
bude průmyslový odpad zadržovat a hromadit. Přesto bylo, bohužel, rozšíření průmyslové
obasti schváleno. Pod ochranu se sice dostaly pobřežní mangrovy, nikoli však lesy dále na
pevnině. Ještě horší je však situace v provinčním územním plánu, kde se ve stejné oblasti
nedostaly pod ochranu dokonce ani mangrovy. Koalice několika nevládních organizací proto
tento provinční územní plan zažaloval, neboť nerespektuje alokaci chráněného území, která
již byla schválena místní vládou města Balikpapanu. Žaloba však byla zamítnuta s tím, že
žalobce (koalice nevládních organizací) územní plán kraje přímo nepoškodí.
PT Jednou z 5 korporací, které se podílí na ničení lesa Kariyangau, je PT. Semen Gersik

Environmentální problémy v lese Kariangau jsou o to složitější a závažnějsí, protože
se na nich podílí několik různých průmyslových odvětví, jako jsou rafinérie palmového
oleje, loděnice, cementárna a kontejnerová překladiště. Každý typ průmyslu způsobuje různé
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druhy škod, včetně různých druhů odpadu. Jiné negativní dopady jsou společné všem
druhům průmyslu, například zástavba cenného přírodního území, fragmentace lesa z důvodu
výstavby přístupových silnic, migrace lidí, podmořský hluk v okolí přístavů a zanášení moře
sedimentem. V současné době se na ničení Kariyangauského lesa podílí pět společností.
Expanzi všech těchto spoločností se nám daří zbrzdit, takže žádná z nich v
posledních dvou letech nezpůsobila žádné větší škody. Situace však ani takto není
dlouhodobě udržitelná, neboť všechny tyto společnosti další expanzi plánují a pouze
vyčkávají na vhodnou příležitost. Dlouhodobé řešení, jakým by byla například změna
územního plánu, která by znemožnila udělování dalších konsesí, se prozatím najít
nepodařilo. Vedoucí agentury pro životní prostředí města Balikpapanu, který by měl nad
chováním korporací dohlížet, stojí bohužel na jejich straně peněz a v případě jakýchkoli
přestupků je připraven korporacím krýt záda. Je však take pravděpodobné, že tento muž a
další úředníci některé korporace manipulují k tomu, aby bez náležitého průzkumu
investovali do výstavby průmyslových komplexů v přírodně cenných územích, ačkoli je
jasné, že bude výstvba z environmentálních důvodů pozastavená a že tím firma zbytečně
prodělá.

11. Mezinárodní protest pozastavily výstavbu rafinerie palmového oleje
Problematika environmentálních dopadů expanze plantáží palmy je již mnoho let v centru
pozornosti mezinárodní veřejnosti. V poslední době se však k poblémum plantáží přidává
ještě nové téma a tím je expanze rafinérií a zpracovatelského průmyslu palmového oleje.
Zpracování palmového oleje probíhá často v pobřežních oblastech, kde je zajištěný přístup
velkých zaoceánských lodí. To však významně poškozuje nejen suchozemské, ale i mořské
ekosystémy. V Balikpapanském zálivu bylo dříve postaveno několik rafinerií, což ve většině

Buldozerování a navážení země zničilo v červnu 2021 rozlehlou plochu pobřežních
lesů v koncesi First Resources Ltd.
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případů ekosystém vážně poškodily (ačkoli existuje i jedna výjimka šetrně vybudované
rafinerie, což dokládá, že zničení pobřeží není nutnou podmínkou takové výstavby).
Nejnovější rafinerií, jejíž výstavba byla započata, je PT. Wahana Prima Sejati (PT.
WPS), dceřinná společnost singapurského giganta First Resource Ltd. Území, které tato
firma pro účel výstavby rafinerie vykácela a vybuldozerovala, by mělo být podle
mezinárodně platných kriterií klasifikováno jako území lesa s vysokou ochranářskou
hodnotou. S odlesňováním se navíc začalo ještě před tím, než byla přidělená veškerá
potřebná povolení včetně dokumentu zhodnocení vlivu projektu na životní prostředí. Místní
vláda však firmě (proti platným pravidlům) umožnila zajistit si potřebná povolení dodatečně.
Vzhledem k zaujatosti místní vlády jsme se pokusili celý případ řešit na mezinárodní úrovni.
Vykácením lesa s vysokou ochranářskou hodnotou porušila společnost First Resources

Mapa znázorňuje 85 671 ha lesa s vysokou ochranářskou hodnotou, který zničila
společnost First Resources Ltd. Žlutá barva představuje les, který byl zničen před
dubnem 2021, zatímco červená barva je les vymýcený od dubna 2021
Ltd. principy a kritéria Kulatého stolu pro udržitelnou produkci palmového oleje (RSPO).
Jde o významné mezinárodní sdružení producentů, odběratelů a investorů v oblasti
palmového oleje, stejně jako i některých nevládních ochranářských organizaci včetně WWF.
Sdružení Palm Oil Watch International (POWI), jehož součástí je česká Koalice proti
palmovému oleji (KPPO) proto podala u RSPO stížnost namířenou proti First Resources
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Ltd. Paralelně s tím zveřejnila německá nevládní organizace Rainforest Rescue petici
https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1226/stop-the-destruction-of-borneos-proboscismonkey-forest, kterou podepsalo více než 135 000 osob. Několik dalších nevládních
organizací podpořilo kampaň formou otevřeného dopisu spolčnosti First Resources Ltd.
Odezva ze strany RSPO byla pomalá, což dalo společnosti First Resources Ltd. čas
ke zničení dalších částí koncese. Nicméně nakonec se podařilo nejen pozastavit veškeré
další stavební práce na území této koncese, ale dokonce i upravit mezinárodně platné
principy a kritéria RSPO, na základě kterých bude v budoucnu možné podobné případy řešit
rychleji a lépe. Konkrétně jde o rezoluci Strengthening the Code of Conduct to clarify that it
embraces

all

stages

of

the

supply

chain,

in

particular

refineries,

https://ga.rspo.org/resolutions/view.php?i=1. Doposud totiž principy a kriteria RSPO
jednoznačně platila jen pro plantáže. Nyní jsou však jasně zavedena i pro rafinérie
palmového oleje. Při porušení těchto principů hrozí sankce jako omezení činnosti nebo i
zrušení členství v RSPO, spojené se ztrátou mnoha obchodních příležitostí.

12. Status rozlehlých neúspěšných plantáží olejné palmy zůstává nejistý
Analýza

satelitních

snímků

dokládá, že za 38 % ztráty
přirozeného
kahau

prostředí
nosatých

Balikpapanském
zodpovídá

expanze

opic
v
zálivu

plantáží

palmy olejné, která začala už v
90. letech 20. stioletí. Výsadba
palmy olejné podél řeky sice
porušuje prezidentský dekret o
Opuštěné plantáže palmy olejné zarůstají trávou a

zachování lesa v ochranném

kapradím

pásmu říčních toků, avšak tato
regulace bohužel nebyla nikdy

příliš efektivně prosazována. V roce 2007 sice došlo ke zpomalení šíření plantáží palmy
olejné v zálivu, ale stávající plantáže se i nadále podílí na chemickém znečišťování vod
zálivu herbicidy a hnojivy. Většina společností odpovědných za tyto ztráty jsou členy
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Kulatého stolu pro udržitelný palmový olej (RSPO). Nezdá se, že by členství v RSPO v
minulých letech hrálo hlavní roli při zastavení ztráty lesů, ačkoli dříve zmíněný případ
společnosti First Resources Ltd. naznačuje, že by do budoucna moho RSPO hrát
významnější roli.
Některé oblasti plantáží palmy olejné byly zahrnuty do území budoucíh nového
hlavního města. Jednu z těchto koncesí vlastní PT. Agro Indomas, nyní nově nazvaná PT
AIEK-Goodhope Asia Holdings Ltd. Tato společnost zničila biotop kahau nosatých o
rozloze 8,96 km2 a stala se tak největším destruktorem životního prostředí těchto opic v
celém zálivu. Zatím není jisté, co se s touto plantáží stane poté, co zde vznikne nové město.
Jde však o významnou o příležitost k obnově zničených lesů řek, v souladu se slibem
Prezidenta Joko Widoda o konceptu zeleného města, ohleduplného k přírodě.
Avšak i status některých platáží palmy olejné mimo území hlavního města je dnes
nejasný. Jednou z nich je plantáž spolešnosti PT Triteknik Kalimantan Abadi v oblasti řeky
Riko. Byla založena v roce 1995, ale v roce 2020 koncese vypršela a nebyla již obnovena.
Některé palmy již dnes neplodí, což naznačuje nevyhovující přírodní podmínky pro
produkci této plodiny a právě nejspíš společnost PT Triteknik Kalimantan Abadi plantáž
opustila. Toto území přitom představuje velmi důležitou oblast výskytu kahau nosatých.
Teoreticky se tedy naskýtá příležitost alespoň část povodí řeky Riko rehabilitovat a obnovit
zde přírodě blízký les. Tomu však brání mimo jiné spekulace s pozemky. Spekulanti z řad
místních vesničanů si začali území nárokovat a rozdělovat již krátce po odchodu korporace.

13. Každoroční kuchařská soutěž získává nový formát
Od roku 2018 náš vzděávací tým u příležitosti
Mezinárodního dne bez palmového oleje (1.
únor) organizuje soutěž ve vaření zdravých a
environmentálně šetrných jídel. Připomínáme si
tím, že náš způsob stravování rozhoduje o tom,
kolik přírodních lesů bude nahrazeno plantážemi,
které produkují například palmový olej.
Soutežící při přípravě jídel v roce 2020
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V roce 2020, těsně před tím, než byly v Inidonésii zaznamenány první případy infekce
Covid-19, ještě soutěž stihla proběhnout v tradičním formátu. Soutěžící se sešli v kavárně
Kopi Batam v Balikpapanu,
celkem 18 kuchařů v 6 týmech.
Porotu představovali členové
místního výletnického klubu
Oil

City

Adventure.

Výsledkem prvních tří ročníků
soutěže se stala mimo jiné i
brožurka se všemi dosavadními
soutěžními recepty.
V roce 2021, po roce
Recept nazvaný “Moana grill” si v roce 2020 vysoutěžil pandemie a v době zákazu
3. místo
veřejného shromažďování, již
tento formát soutěže nebyl možný. Rozhodli jsme se tedy pro nový koncept soutěže, který
umožnil účast online. Soutěžící měli možnost přihlásit recept a video přípravy soutěžního
pokrmu. Bylo však třeba najít i způsob, jak zhodnotit chuť připraveného jídla. Porotci se tedy
tentokrát stali kuchaři v České republice, kteří podle soutěžních receptů jídlo sami připravili a
ochutnali. Hodnotila se jak chuť jídla,
tak i kvalita sepsání receptu a použité
suroviny s ohledem na jejich nutriční
hodnotu i na environmentální dopady
jejich produkce v Indonésii.
Soutěže se v tomto novém
formátů zůčastnilo 11 kuchařů z
několika
Výherkyní
Wangsa,

provincií
se

stala

která

se

v

Indonésii.

paní

Eeeng

zůčastnila

i

Vítězný recept z roku 2021, saté ryba se zeleninou

předchozích ročnících soutěže a která
díky této zkušenosti propaguje zdravá a environmentální jídla i v rámci své kuchařské profese
v restauraci v Balikpapanu. Nový koncept soutěže se velmi osvědčíl a už u něj zůstaneme i v
příštích letech, po skončení pandemie.
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14. Učitelé ze zálivu se zapojují do komunity Education4Conservation
Pandemie Covid-19 a uzavření škol ochromilo náš program environmentální výchovy téměř
na rok a půl, od dubna 2020 až do října 2021. Po tuto dobu jsme se mohli věnovat jen přípravě
vzdelávacích materiálů, jakou jsou třeba environmentálně zaměřené pohádky které napsala
Mary Anna Asani, nebo borožurka o kahau nosatých, kterou sestavil Stanislav Lhota ve
spolupráci s ilustrátorkou Zuzanou Vařilovou.

Brožurka o kahau nosatých byla vydána ve 3 jazycích – anglicky, česky a indonésky

Před začátkem pandemie probíhal program enviromnentální výchovy na čtyřech
základních a střednich školách v oblast Mentawir. Bohužel se ukázalo, že ani učitelé ani
student, v této poměrně odlehlé části zálivu, nejsou přpravení na efektivní online výuku. Na
konci roku 2021, po dlouhé přestávce, se již nepodařilo obnovit program se stejnými učiteli
a stejnými dětmi.
Tato trpká zkušenost byla jedním z podnětů pro zásadní změnu našeho systému
environmentální výchovy do budoucích let. Zároveň jsme však nechtěli nechat zapadnout
celou řadu pozitivních zkušeností, které jsme získali během několika let práce na školách
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v Balikpapanském zálivu. Řada z těchto zkušeností i vytvořené vzdělávací materiály mohou
najít své uplatnění i na jiných místech a v jiných zemích. Založili jsme proto mezinárodní
komunitu Education4Conservation International (E4C), jejíž součástí je i náš učitelský tým
v Balikpapanském zálivu. E4C sdíli společné kurikulum a sdílí společné zkušenosti s
výukou,

mimo

jiné

i

na

sociálních

sítích:

https://www.facebook.com/groups/1063852821049616.
Učitelský tým, který navštěvoval školy před pandemíí, se již bohužel během
dlouhého období bez práce rozpadl. Od listopaduu 2021 tedy zahájil práci v
Balikpapanském zálivu nový tým, konkrétně Yolanda a Ian z Balikpapanu a Nisa, která
pochází z jedné z rybářských vesnic na pobřeží zálivu. V současné době lze navštěvovat
jednou měsíčně pouze jednu školu, a to v mateřskou školku Ar-Rohmah ve vesnici
Jenebora. Obnovit program v plném rozsahu, tak jako před pandemií, prozatím není možné.

Žáci se učí vidět v běžných přírodninách různé tvary, tím, že je otiskují na papír
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15. Plány na rok 2022 se soustřeďují na vyhlášení a mořské rezervace
Pandemie Covid-19 stále pokračuje. Aktivity, které vyžadují účast většího počtu lidí,
zůstávají omezené i v novém roce. Alespoň práce menších týmů v terénu již ale probíhají
bez větších překážek. I v roce 2022 tak bude pokračovat monitoring populace opic kahau
nosatých. Sčítání na území města Balikpapanu, které proběhlo naposledy v roce 2017
opakujeme už od roku 2007 kazdých 5 let. Navíc jsme začali sčítat i malé zbytkové
populace kahau nosatých a hulmanů stříbřitých, které jsou roztroušené v širokém okolí
Balikpapanského zálivu nejspíš v celkovém počtu několika set jedinců. Přibližně v
pětiletých intervalech sčítáme také delfíny a sledujeme růst mangrovů v Balikpapanském
zálivu, a i tyto práce vycházejí na rok 2022.
Naším hlavním cílem pro rok 2022 je však pokračovat v programu Tropical Forest
Conservation Act s cílem vyhlásit mořskou rezervaci, která je již zanesena v novém
územním plánu. Protože však bude nová rezervace zahrnovat pouze moře, nikoli pobřeží,
snažíme se i o vyhlášení rozlehlé oblasti povodí Balikpapanského zálivu jako Kavasan
Ekosistem Esensial (KEE), což zhruba odpovídá naší Chráněné krajinné oblasti.
Musíme však čelit i novým hrozbám. Krátce po novém roce byl oznámen plán na
výstavbu dvou nových továren v nejcennejších částech zálivu. Jedna má zpracovávat
dřevěné štěpky, druhá niklovou rudu. Hrozí i výstavba železníční trati za účelem transportu
uhlí a palmového oleje, která by přeťala další z posledních koridorů, umožňujících pohyb
divoké zvěře. Stavba rafinerie plamového oleje společnosti First Resources Ltd. byla sice z
rozhodnutí RSPO pozastavena, nejde však o definitivní rozhodnutí a hrozba tak stále
přetrvává. V neposlední řadě budeme i nadále muset čelit nebývalým problémům, které
souvisí s plánem na výstavbu hlavního města v naší oblasti.
Vzdělávací program, obnovený na konci roku 2021, ještě zdaleka neprobíhá hladce.
Zatímco byly školy kvúli pandemii na začátku roku 2022 znovu zavřené, snažíme se najít
nové učitele, kteří by posílili náš tým. Zájem o vedení ekologických vzdělávacích program
na venkově je mezi indoéskými obyvateli velmi malý. Oslabení našeho vzdělávacího týmu
se projevilo i tím, že se nám nepodařilo v Balikpapanu a okolí najít ani jediného
soutěžícího, ketý by se zapojil do kuchařské soutěže bez palmového oleje. Samotná soutěž
však i v roce 2022 proběhla, organizovali jí naši kolegové z Kukang Rescue Program na
Sumatře.

Roky 2020-2021 v Zátoce nosatých opic

24

Bez ohledu na řadu překážek, kterých bylo v uplynulých letech vice než obvykle,
však program záchany Balikpapanského zálivu pokračuje, a to již 17 let s podporou z
České republiky. Přestat nesmíme, toto jedinečné místo naši podporu potřebuje.
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Jeden z ostrůvku, který bude součástí nově vyhlášené mořské rezevace v Balikpapanském zálivu

