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První tři měsíce roku byly jako na houpačce. Leden
a únor se nesl v neuvěřitelně pozitivních duchu, projektům Green Life a Blue Life se dařilo, protipytlácké hlídky fungovaly, zvětšovali jsme rezervaci a měli štěstí na
skvělé dobrovolníky. Tohle všechno bylo podařené, až do
návratu domů do Česka, kde nás zastihla koronavirová
psychóza, každý den se měnící vládní nařízení o karanténě, zrušení celé jarní šňůry projektu NEPZ na českých
a moravských školách, či nutnost odložit monitorovací
program Oko gorily v Kongu a Oko tygra II v Nepálu.
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ZIMNÍ MONITORING OKO TYGRA
V průběhu „zimních“ měsíců pokračoval monitoring programu Oko tygra na Sumatře,
a nutno podotknout, že úspěšně.
Opět se nám ukázal král pralesa a to hned
několikrát. Úžasné bylo zjištění, že všechny
záběry jsou pořízeny z bezprostředního okolí
rezervace Green Life. Stejně tak jsme opět
monitorovali prostředí korun stromů, které
přineslo krásné videozáznamy orangutanů,
gibonů a dalších zvířat.

Monitoring pomocí fotopastí je výjimečným
prostředkem k dokumentaci života zvířat
v divoké přírodě, a za léta této činnosti se
z nás v tomto odvětví stali mistři. Díky vám
všem, kdo máte svoji partnerskou fotopast
umístěnou na projektu Oko Země.
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RÁJ ORANGUTANŮ NA GREEN LIFE
Zatímco první parta lednových dobrovolníků
neměla na orangutany štěstí, tak únorová
skupina zažila v rezervaci Green Life doslova
ráj orangutanů. V její bezprostřední blízkosti
totiž dozrál obrovský stromový fíkus, a po
dobu tří týdnů neměli orangutani z širokého
okolí nic lepšího na práci, než se živit sladkými plody. Byla to neskutečná krása pozorovat tyto ohrožené lidoopy při jejich hostině.
Byly dny, kdy se zde sešli v osmi až deseti
jedincích, včetně maličkých mláďat či ohromného dominantního samce, který dokresloval krásnou atmosféru pralesa svým řevem.

Naše ohleduplnost k těmto nádherným tvorům byla nejen povinností, ale především
samozřejmostí. Měli jsme úžasnou pozorovatelnu za vývratem stromu a mohli jsme
tak orangutany nerušeně pozorovat na větší
vzdálenost dalekohledy a natáčet jejich přirozený život, aniž bychom je rušili, byť o naší
přítomnosti určitě věděli. Děkujeme pralesu
za tyto úžasné zážitky.
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ODHALENÍ ILEGÁLNÍHO KÁCENÍ
VE STÁTNÍ REZERVACI U SINGKILU
V lednu 2020 jsme se vypravili s naším kolegou
z YSAN Darmou a jeho kolegou hluchoněmým
Mustafou do singkilských mokřadů a bažin, kde se
nachází i státní rezervace pod kontrolou vládních
rangerů z BKSDA. Mustafa nás svými posunky již dopředu upozorňoval, že nám ukáže místa, kde se v rezervaci ilegálně kácí stromy, kteroužto činností jsou
ohrožování divocí orangutani.
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Jeho informace se potvrdily a my po několika hodinách plavby úzkými kanály dorazili
k chatrči s ještě teplým popelem v ohništi
a zaparkovanou lodí připravenou na přepravu dřeva z rezervace. Byl s námi i úředník
z BKSDA, netroufáme si ho nazvat rangerem,
který však nejevil příliš velký zájem o řešení
problému. Vše jsme nafotili, nalezli pytlácké
oko na zvířata a pasti na ryby, ale ani toto
oficíra nevyvedlo z míry. Pokračovali jsme
v pátrání a narazili na dva chlapíky, kteří nás
míjeli v malé loďce, ale neměli ani motorovou
pilu. Po pár stovkách metrů jsme nalezli ilegální dřevorubeckou stezku, která nás vedla
asi kilometr mokřady a pralesem až k místu, kde jsme našli motorovou pilu, kanystry
s benzínem a olejem, vozíky na svážení dřeva
a další vybavení. Rozhodli jsme se to všechno zničit, kanystry a pilu zabavit a odvést.

Úředník z BKSDA se očividně bál a snažil se
nás od tohoto činu odradit, že to prý budou
řešit příští týden, ale naše důvěra v jejich akci
byla tak nízká, že jsme to udělali s Darmou
a Mustafou po svém. Zpáteční cesta úzkými kanály byla dramatická, ozbrojili jsme se
klacky a Darma měl airsoftovou pistoli. Nakonec jsme projeli až k velké řece a směřovali
k Singkilu, kde jsme nakonec BKSDA motorovou pilu předali. Celé akce se za nás účastnili zástupci spolku Prales dětem, slovenští
kolegové ze spolku Prales deťom, Darma
z YSAN a osamělý strážce bažin a mokřadů
Mustafa. Tento chlapík si nakonec vysloužil novou pozici a stal se novým rangerem
Green Patrol – Singkil.
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NOVÝ RANGER GREEN PATROL

Od března 2020 jsme přijali do našich řad
nového rangera Mustafu, který se stává základem strážní činnosti v singkilských mokřadech. Jeho úkolem je monitorovat ilegální
aktivity, fotografovat je a zjištění předávat
nám a Darmovi z YSAN. Mustafa se tak stal
prvním členem Green Patrol – Singkil. I když
je Mustafa hluchoněmý, nic to nemění na
faktu, že má odvahu a obrovské srdce pro
přírodu a zvířata. Je to takový indonéský
Mauglí.

Je nám ctí mu umožnit žít důstojně jako komunitní ranger. Zatím je placen za deset
říčních hlídek za měsíc s platem 1 500 000
Rp + 500 000 Rp na benzín. Pokud máte zájem podporovat naše rangery, tak si zadejte
stálý bankovní příkaz na pouhou stokorunu
a staňte se virtuální strážci deštných pralesů
a oceánu. Díky!
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VYPOUŠTĚNÍ KOBRY KRÁLOVSKÉ
V REZERVACI GREEN LIFE
V únoru 2020 došlo k mimořádné události na Green Life, poněvadž nás požádal kolega z indonéské organizace SUMECO o možnost vypuštění zachráněné čtyřmetrové kobry královské
(Ophiophagus hannah) v naší rezervaci, což se také následně stalo.
Dobrovolníci byli nadšení, že se mohou
zúčastnit návratu na svobodu tohoto
hadího superpredátora, jenž je nejdelším
jedovatým hadem světa. I přes určité
obavy Green Patrol, která hada přinesla v pytli v batohu na zádech, se opět
ukázalo, že se zvíře bude snažit dostat
co nejrychleji z dosahu lidí. Od toho dne
obývá rezervaci Green Life nádherná kobra královská.
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DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY
(ZIMA 2020)
Nelze než konstatovat, že to, co předvedli
dobrovolníci za první dva turnusy na programu Green & Blue, byl koncert pro duši
i tělo. Skvělé party lidí ve věku od 19 po 64
roků odvedly neskutečně precizní práci nejen
v rezervaci Green Life, ale také v kempu Blue
Life a na ostrově Bangkaru při čistění želvích
pláží. Nezbývá než poděkovat všem účastníkům za letošní zimní dobrovolnické výkony.

Bylo nám osobně ctí být u toho a spolupracovat. Nutno vyzdvihnout skvělou práci
našich superdobrovolníků Dáši Najmanové
a Jendy Janouška.
Děkujeme vám všem a těšíme se na další
spolupráci kdekoli na světě.
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S druhou únorovou partou dobrovolníků
jsme zavítali též na Bangkaru a předvedli zde
společnými silami neskutečný koncert práce na čištění pláží. Nešlo zdaleka jen o sběr
plastových odpadků, ale hlavně o zbavování pláže vyplavených dřev a kmenů stromů, které přímo ohrožují kladiště mořských
želv, znemožňují jim vyhrabávat svá hnízda
a čerstvě vylíhnutým mláďatům znesnadňují jejich první cestu do oceánu. Díky všem za
jejich pracovní výkon a nasazení, opět však
musíme vyzdvihnout práci dua Dáši Najmanové a Jendy Janouška. Odměnou nám
všem bylo pozorování mořských želv, včetně líhnoucích se mláďat. Dobrovolníci mohli
opouštět Bangkaru se ctí a dobrým pocitem
z odvedené práce.

Letošní zima se lidsky opravdu povedla.
Dobrovolnící měli chuť za sebou zanechat
kus skvělé práce, což se odrazilo též na super servisu kempu Blue Life na ostrově Sikandang. Doslova rekonstrukce chatek, venkovní nátěry, opravená lavička, či potopený
již druhý vrak na písčině před kempem, to
vše hovoří za vše. Též jsme zbudovali maličký plážový bar a dokončili nový plážový stůl
s posezením. Oprav se dočkala i koupelna.
Díky všem za pomoc!
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DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
(BŘEZEN 2020)
První dvě dobrovolnické party udělaly kus práce na obou projektech Green Life i Blue Life
a už se čekalo jen na poslední březnovou skupinu dobrovolníků. Program začínal již s určitými
otazníky, poněvadž se šířila pomalu, ale jistě panika ohledně koronaviru, ale nikdo netušil
v jaké šílenství se to vyvine. Dobrovolníci odvedli kus dobré práce na projektu Green Life a následně dle plánu vyrazili na oceánský projekt, kde je měl čekat úklid pláží a ochrana mořských
želv na ostrově Bangkaru. Tohle všechno absolvovali s plným nasazením i přes fakt, že klidný
konec programu a odlet zpátky domů byl v ohrožení. Závěr se pro dobrovolníky, ale i nás
všechny stal doslova noční můrou.
Nehodláme zde rozebírat světovou paniku koronaviru, ale spíše systémové celosvětové selhání mezinárodní dopravy a úřadů, které odnesli nejenom naši dobrovolníci, ale miliony lidí
na cestách. Došlo k opakovanému rušení letů, k obrovským problémům s indonéskými úřady,
nesmyslně nastavené karantény pro cizince, neustálé změny a jiné. Byla znovu zavedena víza
a po překročení limitu víz díky nemožnosti odcestovat, následovaly hrozby pokuty pro ty, co
měli vízum na víc jak 30 dní. Doslova došlo k absolutnímu selhání zdravého rozumu, státních
úřadů a ochoty řešit tento stav logicky a lidsky.

Nakonec se vše podařilo vyřešit díky komunikaci s Ministerstvem zahraničí a jejich tísňovým centrem a velkou roli sehrálo též Velvyslanectví ČR v Jakartě. Tímto bychom chtěli oběma úřadům
poděkovat za vyřešení krizové situace našich dobrovolníků na Sumatře.
Je nám to skutečně líto komplikací, ale tohle byla událost, kterou jsme nebyli schopni předpovědět,
domyslet a okamžitě řešit.
Děkujeme za pochopení, přijměte omluvu a věřte, že jsme překvapeni jednáním leteckých společností, ale naštěstí vše dobře dopadlo.

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE
LEDEN - BŘEZEN 2020

BLUE PATROL V AKCI

Na konci února jsme se ve dnech 22. až 24.
února 2020 společně s naší protipytláckou
hlídkou Blue Patrol účastnili strážní činnosti
na ostrově Bangakru. Výkon činnosti patroly byl kvalitní a precizní a my jsme viděli,
že ochrana přírody a boj proti ilegální činnosti formou podpory Blue Patrol má skutečně smysl. Mašírovali jsme s nimi nejen
na hlídkové a monitorovací činnosti po pláži
Amandanga Beach, ale také s nimi pracovali
na rekonstrukci strážní stanice, či na stavbě
mostku přes bažiny.

Dne 22. února jsme s nimi vyrazili na námořní patrolu a kontrolu lodí okolo ostrova
Bangkaru. Zkontrolovali jsme dvě lodě a oba
momenty pro nás byly krutým zjištěním
a šokem. Na první lodi ze Singkilu, kterou
jsme den před tím monitorovali a natáčeli
dronem kilometr a půl od pláže Amandanga
Beach, jak loví do sítě, jsme nalezli desítky
rejnoků trnuch vanicorských (Neotrygon kuhlii) a kytarovců (čeleď pilohřbetovití). Rybáři
tvrdili, že je ulovili jinde, mimo Bangkaru.

ZPRAVODAJ JUSTICE FOR NATURE
LEDEN - BŘEZEN 2020

Jeden z rybářů byl poraněn perutýnem a svíjel se v bolestech na palubě. Upozornili jsme
je na ochrannou zónu kolem ostrova Bangkaru a poté je nechali odplout. Druhá kontrola
byla ještě šílenější, jelikož jsme narazili na rybářskou loď lovící žraloky metodou „longline“
rybolovu, tedy na stovky metrů dlouhé vlasce s mnoha háčky na ocelových lancích. Jejich
chladicí boxy byly naplněny žraloky o velikosti kolem jednoho metru, ale vrcholem byl žralok bělavý (Carcharhinus leucas) o délce asi 2,5 metru. Tato nádherná zvířata byla zabita,
aniž bychom s tím mohli cokoli udělat. Nejsou totiž chráněna zákonem. Loď sice kotvila
v zátoce u Bangkaru, ale byla z Banda Acehu. Samotní rybáři věděli pouze jak žraloky lovit,
ale netušili, kdo je od nich koupí, poněvadž loď jim nepatřila. Majitel obchoduje se žraloky a prodává je s největší pravděpodobností mimo Indonésii. Rybáři berou tak mizerný
plat, že mohou uživit rodiny pouze tak, že jsou stále na moři a drancují podmořský život.
Upozornili jsme je na ochranu mořských želv a zákaz lovu do sítí kolem Bangkaru a též na
půlkilometrovou ochrannou zónu. Poté jsme loď opustili a uvědomili si, kolik práce je ještě
před námi, než dokážeme změnit k lepšímu aspoň další kousek oné zrůdné lidské mozaiky ničení a znásilňování přírody. Byl to těžký den na plném slunci s konfrontací reality.
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ODHALENÍ PAŠOVÁNÍ LOSKUTÁKA VOJÁKY

Na konci února 2020 jsme při přeplavbě
veřejnou lodí z ostrova Tuangku do Singkilu odhalili pašování ohroženého a zákonem
chráněného ptáka loskutáka velkého (Gracula robusta). Mládě ptáka bylo umístěno
v papírové krabici s dírami a jeho vězniteli
byli dva uniformovaní vojáci, kteří ho převáželi. Po upozornění, že konají ilegální čin, se
se s námi odmítli bavit a tvářili se, že se nic
zvláštního neděje, stejně tak ostatní pasažéři na lodi.

Okamžitě jsme kontaktovali Darmu z YSAN,
který alarmoval BKSDA, které však nakonec
nemělo pravomoc zadržet státní vojenské
příslušníky, a tak je nakonec vyzvedli jiní služebně starší vojáci, kteří je i s chráněným loskutákem odvezli do kasáren. Celou akci jsme
dokumentovali a budeme hledat další řešení
této události.
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ROZŠÍŘENÍ REZERVACE GREEN LIFE
O 4 HEKTARY
V březnu 2020 došlo k vykoupení dalších
4 hektarů ve prospěch rozšíření rezervace
Green Life. Došlo k historické události, kdy
jsme překročili sedlo „U Francouze“ a rozšířili chráněné území podél hranice NPGL dále
k řece Berkail. I přes fakt, že světem včetně
ČR otřásá panika z pandemie koronaviru
a ekonomické recese, tak spolek Prales dětem pokračuje ve své misi na ochraně deštných pralesů, poněvadž jsme dali všem lidem
i zvířatům slib, že tuto cestu neopustíme ani
v těžkých obdobích, dokud budou lidé pod-

porovat ochranu ohrožených druhů zvířat
a jejich přirozeného prostředí. Tímto děkujeme všem za podporu, a můžeme vám již teď
prozradit, že v dubnu 2020 se chystá historicky největší výkup pralesních území ve prospěch rezervace Green Life. I přes tyto těžké
časy se najdou lidé, kteří chápou, že deštný
prales je důležitější, než společenské problémy lidstva. Díky všem!
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NOVÁ VĚŽ V ÚDOLÍ SEKELAMU
V sekelamském údolí na pozemcích Green
Life pomalu, ale jistě roste nová věž po vzoru
našich nepálských kolegů. Stabilní betonové
nohy ponesou dřevěný domek, který bude
sloužit jako hlídkové stanoviště.
Dobrovolnický kemp III musel být přemístěn
z důvodů problému s hranicemi s NP Gunung Leuser, které byly v minulosti špatně
zaměřeny úředníky NPGL. Takto však vzniká
unikátní chata na betonových pilotech s přenádherným výhledem na řeku Sekelam, v níž
proti proudu výše migrují sloni a žijí tygři sumaterští.

Tato strážní věž bude sloužit k ostraze údolí Sekelam jako stanoviště strážních hlídek,
a také pro dobrovolníky, kteří sem vyrazí
hned po otevření hranic. Těžko říci v kterém
roce.
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PRALES DĚTEM JE NA DARUJME.CZ

Vzhledem k současné situaci nucené práce z domova
využíváme čas k dokončování úkolů, které jsme neustále odsouvali a radši se věnovali práci v terénu. Jedním
z nich byla i registrace spolku na portálu DARUJME.CZ,
abychom všem ulehčili cestu, jak nás podpořit.

JE NÁM POTĚŠENÍM OZNÁMIT, ŽE OD TEĎ UŽ NÁS LZE PODPOŘIT JEDNODUCHÝM
ÚKONEM – VOLBA PODPORY JEDNORÁZOVĚ ČI PRAVIDELNĚ A STISKNUTÍ TLAČÍTKA
DAROVAT… NA WEBU DARUJME.CZ JSME SPUSTILI PRVNÍ ZE SBÍRKOVÝCH PROJEKTŮ.
PODÍVAT SE MŮŽETE ZDE.
Darovat můžete taky přes naši stránku www.justicefornature.org, kde portál najdete pod tlačítkem DAROVAT. Cesta podpory pro vás nebo vaše přátelé bude tak vždy snadno k nalezení.
Věříme, že vám usnadníme realizaci rozhodnutí podpořit naši světovou misi vlastním darem
nebo sdílením s dalšími lidmi.
Děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám umožní fungovat lépe
a rozvíjet aktivity v zahraničí i v České republice.
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KRIZE V DOBĚ KRIZE
Koronavirus nečekaně způsobil velké změny, které se samozřejmě propisují i do oblasti
ochrany přírody. Bohužel se terénní ochrana celosvětově dostává do velkých problémů. Jsou
zavřené národní parky a celé komunity, jejichž ekonomika byla postavena na ekoturistice,
kolabují. Stejně tak se dostává do kritického období i projekt Blue Life, speciálně činnost protipytlácké hlídky Blue Patrol a odpadové programy v ostrovních vesnicích, které měly být
financovány ze zrušených letních dobrovolnických programů.
Státní ochrana přírody BKSDA stáhla své rangery ze strážní stanice na Bangkaru, takže tam
zůstal tým Blue Patrol sám a nadále pracuje na ochraně želvích kladišť na Amandanga Beach. Vše teď stojí na naší organizaci, která to buď ufinancuje, nebo strážní činnost na Bangkaru padne, a s tím i ochrana mořských želv.
Upozorňujeme, že pytláctví ani nelegální rybolov v době pandemie nespí, tedy je jen na nás,
zda mořské želvy karety obrovské a pravé, či kožatky velké v této oblasti přežijí, nebo nikoliv.
Blue Patrola je postavena na financování formou stabilních měsíčních trvalých příkazů na
100 Kč. V současné době nám chybí měsíčně 100 přispěvatelů, aby mohla Blue Patrol dlouhodobě fungovat. Nyní máme zajištěno financování do června 2020 a následně je budoucnost hlídkové činnosti na ostrově Bangkaru v Indickém oceánu nejistá.
Mohu-li vás všechny požádat, zadejte si 100 Kč měsíčně na český transparentní účet u Fio
banky, název účtu Blue Patrol, č.ú. 2901151729 / 2010 a pro Slováky je možnost podporovat na transparentním účtu: 2401071589 / 8330.
Děkujeme za spolupráci!
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CO BUDE DÁL?
V našem dalším zpravodaji, který vyjde v červnu, se dozvíte novinky z občanských hlídek
Spravedlnost pro přírodu. Opět jsme po zimě zahájili činnost a operujeme v terénu. Pátráme
po jedech v české krajině a monitorujeme i další prohřešky lidí vůči životnímu prostředí. Bohužel nálezů není úplně málo.
Přineseme i pohled na další vývoj protipytláckých aktivit na Sumatře.
Je před námi několik složitých měsíců koronavirové krize, která může přinést mnohé nepředpokládané změny v Česku i ve světě, a vyústit v neočekávaná rozhodnutí.
My šlapeme směle dál. Nucený pobyt doma využíváme k doladění věcí, které jsme kvůli přímým akcím v terénu upozadili. Ale taky ke tvoření. Uvidíme, co vzejde z tohoto „inkubátoru“:).

