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Krásný advent přeji,
jak se Vám daří? Tady v Indonésii počasí ani atmosféra ani trochu nenaznačuje, že se blíží Vánoce a mně se
trochu stýská. Chtěla bych péct cukroví a jít na vánoční koncert..ale dost toho, raději Vám povím, co se dělo
v projektu na ochranu mořských želv v listopadu 2015.
3.11 konečně poprvé od května na ostrovech pršelo. Nejdřív trochu, ale později během měsíce se už spustil
opravdový déšť´ a definitivně tím skončilo období sucha. Možná Vám přijde divné, proč je pro nás tak důležité,
že prší, ale my z toho máme opravdu radost. Suchý písek na ostrově se nasákl vodou, už se pořád nesype zpět
a pro želvy i pro ochranáře je tak mnohem jednodušší vyhrabat hnízdo. Přemístění jedné snůšky, které v září
nebo v říjnu trvalo víc než hodinu, teď ochranáři zvládnou za 20 minut. To je velké ulehčení práce. Navíc líhní
úspěšnost malých želv je vyšší, když teploty nejsou extrémně vysoké.

Bohužel i v listopadu se na ostrově Bilang-bilangan vylodili zloději (9.11), naštěstí jen 1x a opět neměli štěstí a
odnesli si jen 4 snůšky. Viděla jsem je na vlastní oči. V půl 6 ráno jsem se třemi ochranáři obcházela ostrov a
najednou jsme viděli u pláže motorovou loď. Kluci mě okamžitě přinutili schovat se v lese a sami běželi ke
zlodějům. Kenny skočil do vody a snažil se doplavat k lodi zlodějů a sebrat klíčky se zapalování, aby nezvaní
návštěvníci nemohli odplout a my je mohli předat policii. Bohužel zloděj byl rychlejší, skočil do lodi, mával na
Kennyho mačetou a hned jak se k lodi vrátil i jeho společník, odpluli. Zbytek měsíce už byl naštěstí klid a my se
mohli soustředit nejen na přímou ochranu želv, přemísťování snůšek a pomáhání mláďatům, ale i na úklid
odpadků z pláže, vyrábění kokosového oleje a úpravu domků.
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Kluci také založili malou zahrádku na obou ostrovech – jsem na to zvědavá, možná budeme mít vlastní čili
papričky, rajčata, zázvor a lilek  Problémem zůstává, že na ostrově Mataha, je rozbitý generátor a nefunguje
elektřina, kluci se to neustále snaží spravit, ale fakt je, že je to teď víc času rozbité než funkční, budeme muset
generátor co nejdříve vyměnit. Nejraději bych ho vyměnila za solární panely, které by zajišťovali stálý přísun
elektřiny a rádio, lednice i jiné přístroje by tak na ostrovech mohli fungovat 24h denně. Na solární panely ale
v tuhle chvíli bohužel ještě nemáme našetřeno dost peněz a tak to kluci ještě budou muset vydržet nějakou
dobu potmě a bez elektřiny.

Kromě práce na ostrovech máme i novinky z kanceláře. 14.11 přijel do Berau manžel Yani, o které jsem se
zmínila v minulém zpravodaji. Jel s námi na ostrovy, pomáhal, obdivoval práci kluků, přišlo mi, že chce opravdu
pomoci, bohužel teď se mi zdá, že to byla všechno strategie. Nevím, co vše o nás spolu s Yani napsali na vedení
Turtle Foundation, ale fakt je, že obvinili Berlyho, že místo, aby se věnoval managementu projektu a lobbování
na vládě, tak tráví hodně času na ostrovech. Nějak si neuvědomují, že právě práce na ostrovech je pro projekt
nejdůležitější a že je potřeba ochranářům i vládě dokázat, že už je projekt v bezpečí, aby mohli bez obav a
strachu pracovat na 100%. Turtle foundation se každopádně rozhodla, že je potřeba Berlyho vyměnit a šéfa
místní ochranářské organizace by podle nich měl dělat právě Merius, manžel Yani. Ochranáři proti tomu silně
protestují a mně se situace také vůbec nelíbí. Jak to dopadne, budeme vědět v únoru, kdy Hilli z vedení Turtle
Foundation přijede za námi do Indonésie.
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Mnohem pozitivnější zprávy mám z dění ve vesnicích, kde se snažíme pomoci místním lidem a motivovat je
k ochraně přírody. 12.11 přijel do Berau David Surmaj, manažer EXPO Praha, prý kdysi četl můj článek a chtěl
mi pomoci s ochranou želv v Indonésii – a pomohl mi opravdu hodně! Poslala jsem ho na ostrov Maratua (16.
- 26.11), přesto, že David neumí indonésky, dovedl přesvědčit víc než 50 školáků, aby mu pomohli s úklidem
odpadků z pláží, každý den se s několika dětmi učil angličtinu a hrál s nimi hry o moři a želvách. Děti byly
nadšeny Davidovým hravým přístupem k učení a věřím, že program zase trochu pomohl k jejich uvědomění.

Povedlo se i moje snažení na ostrově Derawan. Na Derawan, který je proslulý prodejem šperků z želvoviny,
jsem se vypravila 29.11. Opět jsem mluvila s prodejci suvenýrů a udělalo mi radost, že od poslední návštěvy
v září jedna další obchodnice přestala prodávat želvovinu. Z jedenácti obchodů tedy už od prodeje šperků
z krunýřů kriticky ohrožených karet pravých upustili tři. Bude to ještě dlouhá cesta, ale věřím, že časem prodej
želvoviny a zabíjení karet pravých pro ni v Berau bude minulostí. V pondělí 30.11 jsem na Derawanu učila ve
školce. Dvacet dětiček si mě pamatovalo ještě od dubna, skládali želví puzzle, pouštěli jsme si pár videí,
ukazovali fotky, povídali o želvách. Děti sestavovaly plastové figurky vajec, líhnoucích se mláďat, malých želv v
moři a dospělých želv v pořadí jak probíhá životní cyklus želv. Tyto figurky jsem dostala pro vzdělávací účely od
dobrovolnice Vlasty Pauke Dobešové v září.
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Děti také vybarvovaly obrázky želv a svoje výtvory si hrdě nesly domů. I když jsou děti ještě malinké, věřím, že
postupné seznamování s želvami a jejich ochranou na ně má vliv. A má to vliv i na jejich učitele – když jsem tu
učila v dubnu, několik dětí mělo na rukou šperky z želvoviny, teď v listopadu náramek nemělo ani jedno dítě.
Ptala jsem se na to učitelek a ty řekly, že po mojí minulé návštěvě mluvily s rodiči a že je upozornili na
nevhodnost těchto šperků a zakázaly takové věci používat ve školce. To myslím, že už je znatelný pokrok

V ČR v listopadu vyšel Teramagazín http://teramagazin.cz/phocadownload/TERAmagazin_5_2015.pdf , kde si
můžete přečíst pravidelnou rubriku o našem projektu Za želvami v Indonésii .
Drazí přátelé, kolegové a příznivci želv, užijte si Vánoce v klidu a pohodě, odpočiňte si, mějte se krásně a já moc
děkuji za Vaši přízeň a podporu.
Kdybyste chtěli dát dárek, kromě Vašich blízkých i želvám, dejte vědět, i malé krůčky způsobují velké změny..
Hana Svobodová
www.morskezelvy.cz
http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714?ref=ts&fref=ts

