
Naše terénní aktivity:

Kongo – Pokračujeme v podpoře projektu detekčních psů při Jane Goodall Institute 
(v rezervaci Tchimpounga) a African Parks (v NP Odzala-Kokoua), zejména  
materiální podporou týmů koupí vybavení do terénu a bonusy psovodům při misích.

-Od minulého měsíce využíváme zasloužilou „českou“ Toyotu cestovatele a podnikatele 
Josefa Říhy. Až do příštího roku bude terénní vůz pomáhat s rotací psích hlídek i s 
neplánovanými misemi, což v tuto chvíli parku Odzala-Kokoua s nedostatkem vozidel pro 
účely protipytláckého boje velmi ulehčí. V srpnu se vozidlo podílelo mimo jiné také na 
transportu stavebního materiálu pro rozšíření kotců v Odzala, při kontrole fotopastí, jako 
hlavní dopravní prostředek při Expedici Neuron, při zabavení a vypuštění živého luskouna 
a asistovali jsme také strážcům parku při přepravě zadržených pytláků a kompliců a při 
následném nalezení zbraně a 10 nábojů do samopalu.

-Proběhla první fáze dlouhodobého projektu Expedice Neuron – Dzamba ya lobi, s 
účastí česko-slovensko-konžského týmu odborníků Markéty Swiacké, Stanislava 
Lhoty, Tomáše Jůnka, Michala Vargy, Michala Gálika, Pavla Zoubka a Vitela 
Loubassou. Více o průběhu terénního průzkumu se postupně můžete dovídat zde: 
https://www.facebook.com/ExpediceDzambaYaLobi/

-Na periferii Odzala-Kokoua NP pokračujeme v monitoringu stezek pomocí fotopastí. 
Kromě četných zajímavých pozorování slonů a jiných zvířat se nám podařilo odhalit také 
opakovanou přítomnost trojice pytláků v parku (viz foto) a následné prověření 
odhalilo rozmístěná drátěná oka na lov pozemních savců. 



Setkávání s veřejností a partnery:

-Schůzka s panem Sergem Mpoungui, konzulem České republiky v Kongu a 
Gabonu a dlouhodobým příznivcem našich ochranářských iniciativ. Proběhla rozprava na 
téma ochrany pralesů a lesů v dřevařských koncesích v Konžské pánvi a výměna cenných 
kontaktů. 

Mediální výstupy a osvěta:

-Mladiinfo.cz – rozhovor o začátcích a současnosti projektů s Arthurem: 
https://www.mladiinfo.cz/pribeh-arthura-f-sniegona/

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:

-Silnice způsobující fragmentaci ekosystémů a jejich nebezpečí pro širokou škálu zvířat – 
příklad šimpanze sraženého vozidlem na periferii národního parku Odzala-Kokoua;
-Problematika velkoplošného pěstování palmy olejné v Kongu a hrozba invazivních rostlin 
rodu Pueraria na těchto plantážích;
-Černý obchod s masem a šupinami luskounů.

Podněty, dotazy a připomínky směřujte prosím na info@save-elephants.org či: 
Koordinátor: arthur@save-elephants.org
Výkonná ředitelka: petra.kubanova@save-elephants.org
Účetnictví: petra.jerakova@save-elephants.org

Děkujeme všem partnerům a dárcům za podporu!

Fotogalerie:

Zmrazené snímky ze dvou videí z téže fotopasti, v rozpětí 3 dnů, na kterých je vidět průchod 
pytláků s mačetami a pytli do nitra národního parku. Toto svědectví umožnilo brzký zásah strážců.
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Strážci parku i psovod s Shonem pokračují po Na několika stech metrech pěšiny bylo nalezeno
pěšině a pátrají po důvodu opakovaného návratu mnoho pastí s drátěnými oky, většina však již
pytláků. opuštěná a odstraněná.

Taška nalezená na checkpointu v Odzala-Kokoua Počítání obsahu tašky a následné zabavení.
NP plná uzeného bushmeatu – masa ze zvěřiny.

 
 

Uzení primáti, potenciální vektoři eboly, jsou zde
běžně konzumováni.

     Zabavená lednice plná čerstých kaloňů.



Transport štěrku a písku s pomocí zapůjčené Toyoty od potoka ke kotcům psů, kde se bude budovat
betonová podlaha. 

Smutné svědectví z hlavní transkonžské silnice: mladý šimpanz sražený toho rána projíždějícím 
vozidlem. Pomohli jsme s jeho odklizením. Jedná se o první podobný případ, který za celé roky ve 
Střední Africe koordinátor Arthur zaznamenal. 

Opuštěná plantáž olejné palmy, zarostlá invazivní rostlinou rodu Pueraria, který pohlcuje nejen 
plantáž samotnou, ale již i přilehlé okolí. 




