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Dobré ráno přeji, 

jak se Vám daří? Tady v Indonésii jsme měli leden pěkně nabitý.  

V prosincovém zpravodaji jsem Vám psala o tom, jak obrovské množství výrobků z želvoviny se prodávalo na 

ostrově Derawan během silvestrovských oslav a že odhadem kvůli těmto suvenýrům přišlo o život 45 

dospělých kriticky ohrožených karet pravých. Jednu mrtvou karetu bez želvoviny dokonce vyplavilo moře 3. 1. 

na ostrov Bilang- bilangan, kde pracují naši ochranáři. Vše jsme nahlásili na vládu, policii i novinářům. Vláda a 

policie neudělaly nic, v novinách se nám ale o tématu podařilo publikovat 5 článků (2 v místním Berau post a 3 

v internetových denících). Doufám, že to alespoň pomohlo zvýšit informovanost o tom, že karety pravé jsou 

chráněné zákonem a že je zakázáno výrobky z nich kupovat. 

U ostrova Bilang-bilangan se kromě mrtvé karety pravé v lednu (17. 1.) opět objevili i rybáři používající 

dynamit. Lovit ryby dynamitem je zakázané už spoustu let, ale bomby ohlušují dál a na pláži se válí tisíce 

kousků rozbitých korálů. Na Bilang-bilangan jezdím už od roku 2012, je nesmírně smutné pozorovat, jak se 

místní příroda postupně mění. Tam, kde jsem dříve kousek od břehu nacházela korály – mozkovníky, velké číše, 

jakoby krajkové vějíře, nedalo se říct, kde jeden korál končil a kde druhý začínal, je dnes mrtvo. Korály 

převrácené, šedé, žádné sasanky, ryb jen pár i obrovské škeble, modré hvězdice a rejnoci zmizeli. Příroda je tu 

bezbranná a to jsme v první zóně chráněného území Taman pasisir kepulauan Derawan. 

Pozitivní naopak je, že se díky skvělé práci ochranářů na ostrovech ani v lednu neukázali zloději. Kluci ale pro 

jistotu dál přemísťují všechny želví vejce do bezpečí. Uklízejí také z pláže odpadky i naplavené dřevo. 

Ochranáři to v lednu neměli jednoduché – na ostrově Mataha už nejde elektřina několik měsíců, ale v lednu 

přestal fungovat generátor i na Bilang-bilanganu. Snažíme se to neustále opravit, ale jediné dlouhodobé řešení 

je přístroje vyměnit za nové a to si zatím nemůžeme finančně dovolit. Pokud byste nám chtěli pomoci a na 

nové generátory či nejlépe na solární panely přispět, pošlete prosím jakoukoli částku přímo na můj účet 

213851685/0300 s heslem želvy. Za každý příspěvek Vám budeme velmi vděčni, děkujeme.  

  

 

 

Každý den příliv na pláž ostrovů Bilang-bilangan 

a Mataha vyplavuje obrovské množství odpadků 

(plastových lahví, skla, plechovek). Ochranáři 

odpadky pravidelně uklízí – je to nekončící ale 

velmi důležitá práce.  
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Bohužel tak jako v předchozích měsících, pokračoval i v lednu stres v kanceláři a tak jsem se tu snažila být co 

nejméně. Yani a její manžel Merius bez jakékoli koordinaci chodili na vládu pod hlavičkou naší organizace. 

Jednou jsme se dokonce potkali v kanceláři Ministerstva moří a rybářství. Evidentně něco připravují, aby 

v únoru donátorům ukázali, jak pilně pracují. Neskutečně mě tyhle hry za zády nebaví. Nekomunikují s námi, 

naprosto nás nerespektují. Doufám, že se v únoru situace vyřeší, protože v takovémhle prostředí nejsem 

ochotná dál pracovat. 

11.1 2016 jsem se s panem Rudim vydala na ostrov Derawan a na Maratuu. Já učit o želvách a angličtinu, on 

učit lidi vyrábět suvenýry z udržitelných materiálů a ne z želvoviny. Na každém z ostrovů jsme strávili 4 dny.  

Nevím, jestli se lidi zalekli článků v novinách, nebo prostě méně prodávají, když je méně turistů, ale na ostrově 

Derawan teď prodávali želvovinu jen ve 4 krámcích a v 1 stánku. Bohužel jeden ze zmiňovaných obchodů 

vlastní zástupce 2. stupně ZŠ. Jak mám přesvědčovat děti v jeho škole o důležitosti ochrany želv, když člověk, 

který by jim měl být vzorem, porušuje zákon a  prodává želvovinu ? Alespoň jsem se o to pokusila. 12. a 13.1 

jsem učila na 2. stupni ZŠ a 14.1 na prvním stupni ZŠ Derawan.  

Příjemné bylo učit angličtinu skupinku kapitánů malých motorových loděk, kteří tu převáží turisty mezi 

ostrovy. Ti mou pomoc oceňovali a velmi si naší práce vážili.  

Pan Rudi mezitím motivoval místní, aby nepokračovali ve výrobě náramků a jiných předmětů z želvoviny, ale 

aby raději vyráběli suvenýry z udržitelných materiálů – učil je dělat lampy z kokosu, květiny z plechovek i tašky 

z plastů.  

                 

 

 

Maratua: 

 

 

 

Učení o želvách na 

ostrově Derawan – 

5, 7, 8 a 9.třída ZŠ. 

Dívali jsme se spolu 

na fotky i videa, 

vysvětlila jsem 

žákům životní 

cyklus i příčiny 

ohrožení želv. 

Workshop na 

ostrově 

Derawan – 

výroba 

lampiček  

z kokosu a 

dekorací z 

plechovek.  
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14.1 jsme se přesunuli na ostrov Maratua. Pan Rudi pokračoval s workshopem a já s učením o želvách a 

s angličtinou. Místní skupinku dětí, průvodců, učitelů a paní, co si chtějí otevřít restauraci nebo homestay , už 

dobře znám, snaží se dlouhodobě angličtinu učit, jde to pomalu, ale jde to. Ve škole to také bylo fain, 15.1 

jsem učila na prvním stupni ZŠ ve vesnici Payung-payung a 16.1 pak na prvním stupni ZŠ ve vesnici 

Bohesilian. Tam mě dost šokovali, protože měli ve třídě obrázek želvy vyrobený z želvoviny.  

  

 

 

 

Učení o želvách na ostrově Maratua – 4, 5, a 

6. třída ZŠ ve vesnici Payung-payung a 5 a 6 

třída ZŠ ve vesnici Bohesilian. Žáci se rozhodli 

o problému želv informovat - psali články, 

vyráběli plakáty, hráli o želvách hry. Jen 

škoda, že ve třídě na stěně měli koláž ze 

želvoviny nalepené na papír do tvaru želvy 

Workshop na ostrově Maratua. 
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Při cestě po ostrovech jsme se také zastavili i na Sangalaki. Sangalaki je z místních ostrůvků po Bilang-

bilanganu druhým nejdůležitějším líhništěm karet obrovských v oblasti a ve zpravodaji už jsem se o něm 

zmínila loni v září. Od podzimu 2012 ostrov chrání vláda, bohužel čím dál tím měně efektivně. Samotní vládní 

ochranáři mi řekli, že na Sangalaki chodí zloději pravidelně 1x za 5 dní. Oni ale vejce do bezpečí tak jako naši 

kluci nepřenáší a tak si je zloději bez problému odnášejí.   

                                

Radost mi na Sangalaki udělaly 2 věci-to, že vládní ochranáři nepoužívají bazének, který si postavili před 

domkem pro právě vylíhlé želvy a také, že vyrobili plakáty o želvách, kde se návštěvníci ostrova mohou o 

ohrožených zvířatech leccos dozvědět.  

 

   

  

 

 

Co se týká České republiky, doporučuji:  

výstavu o želvách, která je nyní na Veterinární 

univerzitě v Brně  

a také článek Anny Poledňákové, kde vypráví, jak 

pomáhala želvám na Kapverdách 

http://www.dotyk.cz/05-2016/29_zelvi-mama-z-

brna. Mějte se krásně  

Hana Svobodová     (www.morskezelvy.cz)  

Oplocenou část 

pláže, kde by vejce 

byly v bezpečí, 

vládní ochranáři 

nepoužívají, 

vypadá to v ní jako 

ve skladišti.  

 

Naštěstí prázdný 

bazén. 

Jen škoda, že se na 

ceduli „co dělat a 

nedělat, abychom 

pomohli želvám“ 

nezmínili o 

nekupování 

želvoviny. Všichni 

návštěvníci na 

Sangalaki totiž 

přijíždějí z blízkého 

ostrova Derawan, 

kde jsou 

ubytovaní,  a  kde 

se želvovina 

prodává. 

http://www.dotyk.cz/05-2016/29_zelvi-mama-z-brna
http://www.dotyk.cz/05-2016/29_zelvi-mama-z-brna
http://www.morskezelvy.cz/

