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Dobré ráno z Bornea Vám přeji 
Dnešní zpravodaj by se vlastně dal shrnout do jediné věty:
JSME ZPÁTKY NA OSTROVECH BILANG-BILANGAN A MATAHA!
Jak jsem naznačila už minulý měsíc, 30.1 jsme dostali dopis z místního úřadu ministerstva moří a rybářství, že
se můžeme vrátit na ostrovy. Hned 31.1 kluci odjeli do Lengga, odkud se vyráží lodí na ostrovy a dopis z úřadu
předali starostovi. Ten měl radost, že se ostrovů zase ujmou lidé, kteří tam od roku 2008 každodenně dobře
pracovali a kteří dokážou zajistit efektivní ochranu mořských želv, snůšek i místních pláží. 2.2 za svítání už kluci
s pronajatou lodí přistáli na Mataze a chvíli potom i na Bilang-bilanganu a hned se pustili do práce. Zní to jako
pohádka a já jsem z toho byla úplně nadšená – bohužel žádný příběh se neobejde bez komplikací. Úřad
ministerstva moří a rybářství tak jako snad všichni v Indonésii nemá rád konflikty a vždycky se snaží jít střední
cestou, aby náhodou někomu neublížil nebo někoho nenaštval. Jdou tu často stranou věci jako je logika nebo
důkazy a tak i v našem případě. Úřad nám sice povolil, že na ostrovech můžeme začít zase pracovat, ale
zároveň neřekl, že původní organizace musí odejít. A tak oni teď, přestože nemají peníze ani na zaměstnance,
kteří by pro ně na ostrovech pracovali, ani na jídlo a benzín do lodě, neustále protestují. Nezajímá je, že
donátora ztratili kvůli korupci, nevadí jim, že jsou důkazy na to, že v posledních měsících, kdy byli na ostrovech,
se z místních pláží kradli vajíčka a prodávali se v oblasti Berau. Prostě se jim nelíbí, že jsme na ostrovech my,
stěžovali si na vládě a ta teď vymýšlí, jak bychom mohli na ostrovech spolupracovat jako jedna velká rodina.
Promiňte mi ten výraz, ale to je blbost. Nebudu spolupracovat s někým, kdo ukradl velké peníze, auto, 2 lodě,
chtěl mě deportovat ze země a spíš než o želvy mu jde o jeho ego. Dokonce začali navrhovat, že bychom mohli
jejich zaměstnancům platit transport na ostrovy a také jídlo, protože oni nemají peníze. Někdy přemýšlím, jestli
je tohle všechno vážně možné, nebo je to jen zlý sen. Každopádně jsem z místního politikaření velmi unavená.
Důležité ale je, že teď jsme na ostrovech sami a můžeme pracovat. Kromě obvyklé práce – obcházení ostrova

v noci, ochrany želv i vajec před vykradači, přemísťování snůšek nakladených příliš blízko moře ráno, sběru dat
a pomáhání mláďatům, která se sama nedokázala vyhrabat z hnízda odpoledne - jsme uklidili strašný
nepořádek v domcích na obou ostrovech, opravili jsme díry ve střeše na Bilang-bilanganu, kudy dovnitř
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zatékalo. Bylo jasné, že od srpna nikdo nic neopravil a vše jen chátralo. Začali jsme s úklidem naplaveného
plastu, skla i dřeva z pláží ale také se systematickou likvidací myší, které se v posledních měsících zřejmě
dostaly na ostrovy z lodí, a rozmnožili se tu do velkého počtu. Myši jsou nepříjemné pro lidi, ale představují
také hrozbu pro čerstvě vylíhlá mláďata karet, kterými se pro nedostatek jiné potravy teď na ostrově živí.

úklid domku a spravování střechy na ostrově Bilang-bilangan

úklid pláží
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hubení myší na ostrově Mataha

Během února bylo na ostrovech několik zajímavých událostí – 20. 2. 2015 kladla na ostrově Mataha kareta
obrovská, která na ploutvi měla TAG. Tag neboli jedinečná značka umožňuje želvu sledovat mnoho let, napíši
tedy na kontakt uvedený na značce a dozvím se, kde želvu značkovali, třeba je to stovky i tisíce kilometrů
vzdálené místo, kde se kareta živí svou potravou. Takové informace nám pomohou poodhalit tajemství, kde se
vyskytují naše želvy, když zrovna nekladou vejce u nás v Berau. 21. 2. 2015 kladla na Bilang-bilanganu kriticky
ohrožená kareta pravá. To je velmi vzácný jev a dobrá zpráva. Ihned jsme jejich neuvěřitelných 199 vajec
přemístili do bezpečí blízko našeho domku, kde je zvládneme ochránit i před varany a jinými přirozenými
predátory. Každé vejce karety pravé je třeba střežit jako oko v hlavě, protože těchto krásných želv už je
bohužel opravdu velmi málo.

kareta obrovská s označením (TAG) na ploutvi a vajíčka karety pravé při přemísťování snůšky do bezpečí
Další událost byla, když na ostrov Bilang-bilangan přišla klást vejce kareta obrovská, která neměla jednu zadní
ploutvi vůbec a z druhé měla jen půlku. Postižení je vzpomínkou na setkání s lovem ryb dynamitem a mě přijde
obdivuhodné nejen to, že tato želva přežila (asi byla dost daleko), ale hlavně to, že je s takovým postižením
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zadních ploutví schopná se rozmnožovat, vylézt na pláž, vyhrabat jámu, naklást do ní vejce i svou snůšku
zakrýt. Pan Benny říkal, že už tuhle želvu zná. Pozná ji podle stop v písku, které se velmi liší od jiných karet
obrovských. Je prý schopná vyhloubit jen mělkou jámu a někdy jsou vejce i na povrchu písku a my je musíme
zpětně zahrabat, ale stejně mi přijde fascinující, že je ta želva schopná reprodukce 

Špatná zpráva byla, že jen den po setkání s touto želvou jsme slyšeli bomby. Na dohled od ostrovů někdo lovil
dynamitem. Lovit ryby dynamitem je v Indonésii zakázané už spoustu let, ale bomby ohlušují dál a nezabíjí jen
pár ryb, o které rybáři stojí, ale ničí korálové útesy a zabíjí vše v okolí, ryby, delfíny, manty ale také želvy. Tlak
po výbuchu uprostřed moře roztrhne zvířatům, která jsou blízko, vnitřnosti. Střeva tlak u želv vytlačí kloakou
ven, pláty na krunýři odchlípne. Nebezpečný je tento způsob lovu ryb i pro zvířata daleko, vodou se zvuk
výbuchu dobře šíří a stresuje zvířata vzdálená i několik kilometrů. Nahlásíme tento ilegální způsob rybolovu na
policii, máme fotku lodě, tak snad to pomůže viníky dopadnout. Dobrá informace naopak byla, že jsme za
domkem na Bilang-bilanganu začali s pěstováním zeleniny a také to, že se naši dva noví zaměstnanci měli chuť
se učit o želvách a tak jsem je vzdělávala o biologii, hrozbách, způsobech života i důležitých návycích na
ostrově, třeba o tom, že je potřeba večer zavírat dveře a okna domku, aby na pláž neunikalo zbytkové světlo,
které ruší samice kladoucí vejce a dezorientuje právě vylíhlá mláďata.
Kromě pobytu na ostrovech jsem v únoru také učila v jedné místní škole v Berau (13.2). Přestože děti byly malé
a bylo jich spoustu, troufám si říct, že porozuměly problému, že získaly k želvám kladný vztah a že se o ně
začaly zajímat. Vyrobily krásný plakát, který pomůže informovat i jejich spolužáky z dalších tříd. Tři dny po
učení ve škole dokonce 8 dětí přišlo do naší kanceláře a chtěly si o želvách povídat dál. Naučili se navíc vyrábět
náramky z plastu, což mi přišlo extra důležité u jedné z holčiček, která byla z ostrova Derawan, kde se běžně i
když ilegálně prodávají náramky z želvoviny. Třeba jí plastový náramek na ruce připomene učení se o želvách a
bude o nich povídat doma rodičům a kamarádům.

ŽELVÍ ZPRAVODAJ
Únor 2015

Co se týká České republiky, doporučuji výstavu o želvách, která je do 15. 4. 2015 k vidění v knihovně v České
Lípě.

Na internetu si také můžete poslechnout záznam rozhovoru pro Český rozhlas Junior
http://www.radiojunior.cz/poznej-auto-more-kozatku-velkou--1454449. Je to hlavně povídání o biologii želv, o
rozdílech mezi jednotlivými druhy, o jejich roli v oceánu i způsobech života. To, co o želvách víte a jak moc
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mořské želvy znáte, si pak můžete otestovat v krátkém kvízu o želvách na webu Českého rozhlasu Junior
http://www.radiojunior.cz/kviz-vis-neco-o-morskych-zelvach--1455494.
Tak a to už je všechno, teď je pro nás nejdůležitější co nejdříve sehnat a koupit speadboat, abychom si na cesty
na ostrov nemuseli neustále pronajímat loď. Je to důležité i z hlediska bezpečnosti, kdyby se teď komukoli na
ostrovech něco stalo, zlomil si nohu nebo cokoli, musí čekat týden, než pro nás smluvená loď přijede. Pokud
byste chtěli na koupi lodě pro program na ochranu mořských želv v Berau přispět, prosím pošlete jakoukoli
částku přímo na můj účet 213851685/0300 s heslem želvy, nebo na obecný účet Turte Foundation viz
http://www.turtle-foundation.org/. Za každý příspěvek Vám budeme velmi vděčni, děkujeme.

Mějte se pěkně a ať se Vám daří
Hana Svobodová
www.morskezelvy.cz
http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714?ref=ts&fref=ts

