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Pěkné ráno tentokrát neplánovaně z Čech přeji, 

jak se Vám daří? Většinu května jsem byla v Indonésii a tak Vám i tento měsíc mohu podat zprávu, co jsme 

dělali, co se dařilo a co plánujeme.  

Velkou radost mám z toho, že během května se na ostrovech ani jednou neukázali zloději želvích vajec. Zřejmě 

je neúspěch v dubnu už doopravdy odradil. Doufám v to a věřím, že už od nich máme pokoj. Držte nám palce! 

Nejlepší odměnou za naši práci je nám teď pozorování, jak se z písku klubou malé želvičky. Bilang – bilangan a 

zvláště okolí našeho domku, kam ochranáři přemísťovaly ohrožené snůšky, teď vypadá jako minové pole, 

všude hluboké díry po vylíhlých snůškách a večer se ostrov hemží mláďaty, krásný pocit!  

  

Také mě těší, že kromě zahraničních dobrovolníků, nám začínají nezištně pomáhat i místní. Jerry, který na 

ostrovech dřív pracoval a skončil před 3 lety, měl teď dovolenou v nové práci a strávil ji právě prací na našem 

projektu na ochranu mořských želv. Další dobrá zpráva je, že jsme sehnali peníze a koupili lednici na Bilang-

bilangan. Ochranáři tu od února bydleli bez lednice – ano 4 měsíce při teplotách 35°C a víc bez 

lednice..zelenina, ani chycené ryby nevydrželi dlouho..teď jsou ale kluci nadšení, že konečně lednici mají, tak je 

to paráda a já jsem ráda, že jsme mohli trochu zlepšit životní standart na ostrovech.  

         

Jednu špatnou zprávu z ostrovů bohužel i v květnu mám. 10.5 slyšeli kluci výbuchy. Opět tu někdo lovil ryby 

dynamitem. Pachatele se sice podařilo chytit (se 4 tunami ryb zprohýbaných a naprosto evidentně ulovených 

touto nezákonnou metodou), ale pro nedostatek důkazů ho ani nezatkli. Nevím, v Indonésii asi nepřímé důkazy 

nestačí, musíte hříšníka chytit v okamžiku, kdy hází dynamit do moře a mít to natočené na video  Lovit ryby 

dynamitem je zakázané už desítky let, ale bomby ohlušují dál a bohužel nezabíjejí jen ryby, o které rybáři stojí, 

ale i želvy, delfíny a vůbec vše, co v okolí je. A to se stalo i tentokrát, pár dní po zvuku bomb k Bilang-bilanganu 

doplula mrtvá mladá kareta obrovská  
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Zákony na ochranu přírody v Indonésii jsou, bohužel je ale nikdo nedodržuje a policie jejich dodržování nijak 

nevymáhá. Když nařízení z vrchu nepomáhají, náprava musí přijít odjinud - se změnou myšlení místních lidí, to 

bude trvat velmi dlouho, ale je potřeba se o to snažit, protože to je zřejmě jediná šance pro místní přírodu. 

 

Jednou z takových našich snach v oblasti Berau na západním Borneu bylo 

i představení našeho projektu v rádiu MBS 22. 5. 2015. Společně 

s Kennym jsme povídali o tom, že v Indonésii je 6 ze 7 světových druhů 

mořských želv, že Berau je 8. největší líhniště karet obrovských na světě, 

že je to dar, který by bylo dobré zachovat pro další generace a ne zde 

želvy vyhubit. Zmínili jsme, že chráníme ostrovy Bilang-bilangan a 

Matahu, že se věnujeme vzdělávání a učíme zájemce vyrábět suvenýry 

z kokosu na místo z želvích krunýřů. Dvouhodinový pořad prý slyšelo víc 

než tisíc lidí, snad je to přimělo k zamyšlení a výzvu, aby počínaje od 

Světového dne želv (23. 5. 2015) přestali jíst želví vejce a nekupovali 

suvenýry z želvoviny, vezmou vážně. 

 

Světový den želv (23. 5. 2015) se ale neslavil jen v Indonésii. Velice si vážím toho, že se tolik lidí rozhodlo na 

problém želv během května upozornit i v Čechách. Zvyšování informovanosti mezi veřejností má vliv, doufám, 

že když lidé budou vědět, že želvy jsou na pokraji vyhynutí, nebudou mít chuť na dovolené ochutnat jejich 

vejce ani nosit na ruce šperk z jejich krunýře.  

Ráda bych moc a moc poděkovala dobrovolnici Alexandře Zdeňkové, kterou jsem Vám představila v minulém 

zpravodaji a která se hned po návratu z Indonésie vrhla do informování lidí o projektu. 14. 5. 2015 povídala o 

želvách a svých zážitcích na ZŠ v Žatci. Žáci z této základní školy do Indonésie poslali plyšové želvy pro děti z 

místních školek a teď byli rádi, když viděli, že jejich pomoc měla smysl. O návštěvě Saši ve škole si můžete 

přečíst v Žateckém deníku http://zatecky.denik.cz/zpravy_region/zatec_zelvicky_2015_0519.html.  

Další milá akce a velká pomoc pro želvy proběhla na základní škole v Janovicích. Místní žáci v čele s ekotýmem 

a žákovskou radou tu připravili Den pro rodinu (15.5), v rámci něhož proběhla ve škole vernisáž výstavy o 

mořských želvách. Žáci provázeli návštěvníky výstavou a prodávali své výrobky, aby vybranými penězi přispěli 

na náš projekt na ochranu mořských želv.  

http://zatecky.denik.cz/zpravy_region/zatec_zelvicky_2015_0519.html
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Přímo 23. května pak proběhly opravdu velkolepé oslavy Světového dne želv v ZOO Ústí nad Labem. Kromě 

otevření nového pavilonu pro želvy ostruhaté tu představili i fotografie z našeho projektu v Indonésii.  Výstavu 

si v ZOO můžete prohlédnout až do poloviny července.  

A poslední akcí pro želvy v květnu byl 30.5 Den dětí v ZOO Liberec, žáci ze ZŠ Liberec Na Výběžku tu ve 

spolupráci s CCBC (Czech Coalition of Biodiversity conservation) o želvím projektu připravili stánek. Zjistili si o 

želvách mnoho informací, připravili prezentaci o jejich ochraně a jak je možné želvám pomoci, o všem 

informovali návštěvníky ZOO. Děti návštěvníků si u stánku žáků vybarvovaly želví omalovánky a v košíku 

poslepu hledaly „želví vajíčka“.  I při této akci se podařilo vybrat peníze na projekt na ochranu mořských želv. 

Moc děkujeme!!! 

Jsem si jistá, že všechny tyhle akce rozšířili povědomí o problémech želv mezi velké množství dalších lidí a třeba 

to některé z nich inspirovalo k hledání dalších informací o želvách a k 

případné budoucí pomoci. Všem Vám moc děkuji, jste skvělí, Vaše pomoc 

podpora je pro mě velkou odměnou a motivuje mě každý den pokračovat 

v často ne úplně jednoduché práci v Indonésii. 

        

         ZŠ Janovice      

      

Světový den želv  

(23. 5. 2015) v ZOO 

Ústí nad Labem              

 

 

Den dětí a žáci ze ZŠ Liberec Na Výběžku v ZOO Liberec  
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V květnu se opravdu dařilo. Za velký úspěch považuji domluvení spolupráce s cestovní kanceláří CK Karavela, 

která se přidala do boje za ochranu mořských želv a na svých stránkách http://www.karavela.cz/ u všech 

zájezdů do Indonésie prosí své klienty, aby při cestách do Indonésie nekupovali žádné výrobky z želvoviny ani 

nejedli želví vejce. Tohle je něco, co vnímám jako něco opravdu důležitého, cestovní kanceláře mají k turistům 

nejblíže a já věřím, že informovaní lidé želvovinu ani želví vejce kupovat nebudou. Bylo by skvělé, kdyby 

podobné sdělení měli na webech či v katalozích i další cestovní kanceláře. Neznáte někoho z cestovek? Za 

pomoc budu velmi vděčná!  

K mnoha lidem se také, doufám, dostalo speciální vydání časopisu Svět ženy, které představuje podle 

redaktorů výjimečné lidi kolem nás. Nevím, jak moc se do tohoto výběru hodím, já..prostě jen dělám práci, 

která mě baví a kterou považuji za smysluplnou. Článek posílám v příloze e-mailu  

O želvách, ale neinformujeme jen v Čechách a v Indonésii. Nedávno byl náš projekt a především výzkum, který 

jsme v okolí ostrova Maratua prováděli v září 2014, prezentován mezinárodní převážně vědecké veřejnosti na 

Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation - Sea Turtle Society (ISTS) v Dalaman v Turecku. 

Pro zájemce posílám v příloze mailu poster.  

 

V květnu toho bylo opravdu hodně, moc věcí se povedlo, ale práce nekončí a já doufám, že takové množství 

dobrých zpráv budu mít i v červnu. 29. května přijela do Indonésie Dr. Hiltrud Cordes z mezinárodní 

organizace Turtle Foundation, která náš projekt sponzoruje.  Chce vidět práci na vlastní oči a jednat o 

managementu i strategiích do budoucna. Na tuhle návštěvu jsme se dlouho připravovali a já teď na poslední 

chvíli jen pár dní před příjezdem Hiltrud musela odjet o ČR. Věřím ale, že Berly Daniel, vedoucí indonéské 

neziskové organizace Konservasi Biota Laut Berau, spolu s ostatními ochranáři jednání zvládne a vše bude 

v pořádku. Držte klukům palce a mějte se báječně! 

Hana Svobodová 

 www.morskezelvy.cz 

http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714?ref=ts&fref=ts 
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