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želvyv lndonésii PřírOda
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$ Ktrávnatému dnu u ostrova Matffi$§jiplouva]
_Saret obrovských. Protože je osttov izolovaný,
. t řlwdg jako nepřítele a je možné je nerušeně 6
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Želvívejce jsou oblíbenou specialitou v lndonésii, Číně i Singapuru. Kvůli
sobecké gastronomii se však karety obrovské staly dalším Živočišným druhem,
kterému hrozí vyhubení Anna poledňáková

strovy při pobřeží severoqi-
chodního Bornea jsou osmým
největšim líhništěm karet

obrovsk/ch (Chelonia myda$ na světě.

Kvůli konzumaci želvích vajiček se
však zdejší populace za poslednich
50 let scvrkla přesně p 9| o/o. Želví
vejce, stejně jako žehy samotné, jsou
sice v Indonésii chráněná, lidé je tu ale
pořád iedi.

Nevítani ochranáři
PIně naloženi opouštíme základnu
v Berau a r,ydáváme se do městečka

8Q Rybářl vylomili zá
ř ř vloupali-se do opl
pláže a sriůšky vybraii

Lenggo, kde na nás čeká zásobovací moři, po šesti hodinách klidné plavby
loď. Cestu lemují osamělé usedlosti, píirážíme ke břehům Bilang-Bilanganu,
dajacké vesnice aplantáže palmy olejné. prvního z hlídaných ostrovů.

mek,
ocené části

Poslední dobou je hrozné sucho, a tak
se nemusíme bát rozvodněných řek
ani sesuvů půdy. Štěsti nás provází i na

,,Nedáuno jsem šk na oběd ke zdejší-
mu starostoui a jako pohoštění jsem dosta-
la želuí uejce. Je to boj s uětrnymi mljny,
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ale uěřím, že když budeme s lidmi mluuit

a uhážeme jim, jah jsou želu1 krásné

a důležité, pochopí apostupně se začnou

chouat j inak," svěřuje se koordinátorka

sem dostaIa želví ce

příroda želvy v lndonésii

Turtle Foundation Hanka Svobodová,

s čím vším musí v Indonésii bojovat.

Místní politici a lidé nemají organiza-

ce ochránců moc rádi aházelí jimÁac§
pod nohy. Prodejvqecz ostrovů byl pro

ně dlouhou dobu lukrativním byznysem

a nechtějí se ho lzdát. Želvívqce se totIž

nekonzumují pouze v Indonésii, ale vyvá-

žejí se i do dalších jihoasijslrýchznmí,
zejménado Číny a Singapuru.

Masakr kvůIi želvovině
Mořské žehy ohrožuje i nelegální

obchodování s r}roblry zželvoviny.

Náramky a přívěsky zžeVích krunýřů,

které jsou karetám pral}m (Eretmo-

chelys imbricata) někdy odřezávány

zaživa, se dodnes prodávají v Berau i na

okolních ostrovech. Do roku 2012 byly
dokonce k dostání i na letišti.

Proto se organizace Turtle Foun-

dation (viz Kdo chrání želvy) věnuje

také lzdělávání a osvětě. ,,Zulášť důkžitá
je práce s džtmi, pro hteré pořádáme před-

Během dne rangeři pravidelně
kontrolují želví snůšky a pomáhají na
svět slabším iedincům, kteřív nich
zůstali uvězňěni. čerstvě vylíhnutá
mlád'ata sbírají do plastových kyblíků
a se soumrakem je vypouŠtějí do moře

ntíšby, soutěže u malouání a dny u přírodž.

Pobud nouá generace Indonésanů získtí

k želurim pozitiuní uztab, mohla by želuí

uejce natrualo u4padnout z jejich jíd.elníč-

bu," myslísi Hanka. Sama proto občas

učí na prvním i druhém stupni záldadní

školy na ostrově Derawan - nechvalně

proslulém prodejem šperků z želvoviny.

,,Přechod k ujrobě suuenjrů z udrži,

telnjch materiálů ale chuili potruá, Jen
o Vánocích se na Derauanu proŮíualo tak

obrouské množstuí želuouiny, že odhadem

huůli těmto suuenjrům přišlo o žiuot

pětačtryřica dospěljch kara praui,ch, které

jsou kritichy ohrožrné uyhynutím," dodává

Hanka.

Ochranáři yeísus pytláci
První želvu potkáváme ještě za soumfa-

ku. Společně s rangery lyčkáváme, až

snůšku zahrabe a vrátí se do moře. pak

mimo běžná místa. V opačném přípa-

dě by mohla padnout za oběť pytlá-

kům. Rangeři snůšky přemisťují každou

noc, pravidelně obchánejí ostror,y od

10 hodin večer do 6 hodin ráno ajá
vidim, jak jsou unavení a ner,yspalí.

,,Nedáuno jsme se uruítili po nuceném

o?uštění oýrouů zpět a našli uykrad,enlch

mnoho snůšeb. Rybtíři nás uidili odjíždět

a hned, tyužili situace. Vylomili zámek,

uloupali se do oplocené části plriže a snůšky

uybrali. Klufu, to tenkrát hodně uzalo

a rozhodli se, že začnou uejce schouáuat

na shlytá mhta. Když se o tjd,en později

na Bilang-Biknganu zloději 0?b ullodili,

našli díky našemu usilí jen tři noué snůšky.

T1 se prodají maximálně za ďi miliony

indonéskilch rupií [cca 6 000 Kč], což

stačí tab na benzin na ostroLy a z?ět,

rozhodně ale ne na ulplatu pro zlodě-

72 "popisuje Hanka, jak se pltláků
konečně zbavili.

Ostroly obcházíme i odpole-

dne a hledáme mládata, která ve

snůškách občas zůstanou uvěz-

něna. Nedorl,vinuté a slabší

jedince sbíráme do plastoqich
kyblíků a večer lypouštíme
do moře. V tu dobu už písek

není tak hor§ a nad mořskou
hladinou krouží méně predátorů

Přesto podle odborných odhadů

přežije asi jen jedna želva z tisíce.

l odpadlry mohou zmizet
Mořské želly oďlakživa snášejí vejce na

stejná místa a současné snůšky pochá-

zqí od želv, které se samy na ostrovech

zhruba před 20 lery narodily. Dnes ale

ostfo\y v důsledku eroze pomalu mizí.

Hladina moří stoupá a písečné pláže,

er§ Šla 1sem na
§ F starostovl a
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ke zdeišímu
pohošťeni

vejce opatrně lyhrabeme a přemístíme

do chráněné části pláže vedle domku.

Času není nazbyt, v sezoně k ostro-

vům připlouvá až 40 karet denně

akůdásnůška musí b}t přenesena
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Želvy se při kladenívajec mohou zamotat.do rybářských síti pt

se o Ódpadkyanebo se zaklinitv přirozeném porostu,Pokud,se
nedostánou včas zpět do móře, hrozíjim přehřátí a celková deh



I mohou do sítí zamotat a v láhvích
uvíznout.,,Indonésie, stejně j ako

uětšina rozuojouych zemí, není zatím
schopnri odpad rerybbuat a lide ho

zde házejí na zem nebo dn uody. Suoz

odpadků na peuninu by tak neměl zlidnj
smysl," vysvětluje Hanka, proč se napla-
vený odpad na ostrovech pálí.

Rangeři zpočátku nevěřili, že

ostrory mohou být čisté. Byli na
odpadky z,,yklí a považovali je za
ner,yhnutelnou součást života, Když
ale viděli dobrovolníky několik dní
v kuse poctivě sbírat vše, co sem moře
přineslo, přidali se. ,,Pozorouat, jak od-

želvy v lndonésii příroda

padky pozuolna mizí z ostrouů a ušichni
společně pracují pro jednu uěc, to byl pro
mě u posledních měsících jeden z nejsil-
nějších zážitbů," lrypráví Hanka.

Dobrovolníci si na Bilang-Biiangan
často přijíždějí odpočinout a odreago,
vat se. Dlouhodobá a efektivní ochra-
na mořských želv je ale wrdá práce.
Rangeři se kvůli ní musejí trvale pře-
stěhovat na opuštěné ostro\T a v pod-
statě se vzdát svého osobního života.
Každá pomoc, včetně páiení odpadků,
je pro ně tedy velkým povzbuzením
a uznáním, že práce, kterou dělají, je
důležitá a má smysl. lEEEl
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Kvůli zlodějům musejí rangeři
všechna nakladená vejce opatrně
vyhrabat, vložit do plastového
kyblíku a přenést do chráněné
části pláže. Každá snůška musí
být přenesena do 12 hodin. Kdyby
se 5 Vejci manipulovalo později,
mohlo by dojít k uhynutízárodků

kde samice mohou klást vejce, postup-
ně ublvají.

Karety jsou ohrožovány i odpad§,
které na ostro\y dennodenně r,yplavuje

příliv. Plastové láhve, sklo a rybářské
sítě představrrjírniko nejen pro sami-
ce, jež se o ně mohou poiezat, ďetaké
pro mláďata, která se při cestě do moře
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Přemisťováni želvích vajec a sběr dat je
hlavní náplni práce místních rangerů.

Každá snůška musí být řádně označena,
a,!y se vědělo, kdy zhruba se maií mlád'ata' vylíhnout, a bylo možné vést statistiky


