
ŽELVÍ ZPRAVODAJ  
                                                                      Prosinec 2015 

                                      
Krásný nový rok přeji,  

jak jste prožili Vánoce? A co oslavy nového roku? Já jsem si Vánoční období užila moc, po dlouhé době jsme si 

vzali pár dní volna, jeli do dajácké vesnice v horách, zažili Vánoce v kostele, skvěle jsme se najedli – dokonce i 

cukroví bylo, udělali jsme si výlet na vodopád a dokonce jsem pomáhala při sklízení rýže   

Prosinec byl ale i plný práce.  

Mám obrovskou radost, že jsme snad konečně, po několika měsících boje se zloději želvích vajec, vyhráli. Od 

9.11 se zloději na ostrovech neukázali už ani jednou. Všichni doufáme, že nepřijdou ani v roce 2016. Ochranáři 

dál přemísťují želví vejce do bezpečí, pomáhají mláďatům, která se sama nemohou vyhrabat ze snůšky, a 

uklízejí z pláže odpadky i naplavené dřevo. Skvělé je, že se z ostrovů podařilo odvézt všechen nashromážděný 

odpad, který nejde spálit (sklo, plechovky).  Kluci také pokračovali v opravě domů – na ostrově Bilang- bilangan 

i na Mataze vymalovali domek ze vnitř i zvenčí  

       

přemísťování právě nakladených vajec  odklízení klád naplavených na pláž přílivem 

 

  

odvoz skla a plechu 

velké malování..aneb 

vánoční úklid na 

tropickém ostrově 
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Práce na ostrovech mi dělá radost, práce v kanceláři mě naopak čím dál tím víc stresuje. Yani a její manžel 

Merius se už otevřeně snaží o převzetí vedení projektu, hrají ale hodně špinavou hru. Když jsme byli s Berlym 

na dovolené, pravděpodobně se nám vloupali do pokoje (oba počítače i peníze v pokoji zůstali, dokumenty 

byly naopak rozházené – kdo jiný by o ně měl zájem?), také na vládu napsali, že je Merius ředitel projektu – 

bez jakéhokoli podkladu, hlasování..prostě jen tak. Komunikují s námi jedině přes emaily, které posílají v kopii 

na vedení Turtle Foundation. Původně nám měli pomoci s administrativou projektu – za 3 měsíce jejich pobytu 

u nás není hotový jediný dokument, který by nám pomohl, a ještě nám otravují život. Mám jich vážně plné 

zuby. Asi proto se teď v kanceláři snažím trávit co nejméně času.. 

V Berau 1.12 probíhala soutěž v malování a vybarvování pro děti ze školek a prvního stupně ZŠ. Soutěž byla 

pořádaná Ministerstvem moří a rybářství, téma bylo Moře a zaměstnanci naší organizace Konservasi Biota Laut 

Berau dělali porotce. 3.12 jsme potom všichni vítězům předali dárky. Doufám, že tyhle akce mohou v dětech 

opravdu vzbudit lásku k moři a chuť ho neznečišťovat a neubližovat tvorům v něm. 

  

  Já jsem 1.12 učila na prvním stupni základní školy na ostrově Derawan. Tento turistický ostrov je nechvalně 

proslulý prodejem šperků z želvoviny, o to větší mi udělalo radost, že děti o problému želv věděly, že se chtěli 

dozvědět víc a pomoci s řešením. Udělali krásné plakáty a psali články, ale nejdůležitější bylo, že se snažily 

přesvědčit rodiče, aby nepokračovali ve výrobě náramků a jiných předmětů z želvoviny, ale aby raději vyráběli 

suvenýry z udržitelných materiálů.  
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Bohužel se ukázalo, že takové přesvědčování není jen tak a že změna ještě chvíli potrvá. 30.12 jsem se na 

ostrov Derawan vypravila znovu, slyšela jsem totiž, že v období Vánoc a Silvestra se tu želvoviny prodává 

mnohem víc než obvykle. Bohužel se to potvrdilo. Na začátku prosince v běžný den se želvovina prodávala v 7 

krámcích, na Silvestrovský večer k nim ale přibylo ještě 21 stánků. Množství prodávané želvoviny (náramků, 

prstýnků, přívěšků, vycpaných želv určených jako dekorace na zeď) bylo tak obrovské, že odhadem kvůli těmto 

suvenýrům přišlo o život 45 dospělých karet pravých. Karety pravé jsou kriticky ohrožené vyhynutím a 

chráněné indonéským i mezinárodním zákonem. 

  

A to ještě, aby toho zřejmě nebylo málo, jsem se dozvěděla, že před Vánoci na Derawanu někdo prodával želví 

vejce a na Maratue na Silvestra dokonce jedli želví maso. Informaci o zabití karet obrovských kvůli masu, jsme 

bohužel dostali i z ostrova Balikukup a z města Balikpapan. Vše jsme nahlásili na vládu, policii i novinářům. 

                 
 želví maso již upravené ke konzumaci (fotku mi poskytla paní učitelka z Maratui); živá kareta obrovská 

Moc bych chtěla poděkovat Ekoškole Zbiroh, místní žáci připravili vánoční bazárek a pro 

ochranu mořských želv získali 2000 Kč. Moc si takové pomoci vážím.  

mějte se krásně Hana Svobodová (www.morskezelvy.cz)  

http://www.morskezelvy.cz/

