TISKOVÁ ZPRÁVA

Řeš(ž)me nosorožce s ochranou tropů - vyzývají zoologové, vědci, ochránci přírody, ale
i organizace z Koalice proti palmovému oleji
2. dubna 2017 – Nosorožci patří k nejohroženějším savcům na světě. Je proto nutné společně podniknout
kroky nutné k jejich záchraně, na které se může aktivně podílet každý Středoevropan. Zoologové ve
spolupráci s vědci i ochránci přírody představili společný plán postupných kroků, které by měly vést
k záchraně těchto ikonických zvířat.
„Všeobecně se ví, že největším problémem nosorožců je jejich pytlačení v Africe a Asii z důvodu získání
1)
rohů, které končí na černém trhu“, vysvětluje koordinátor ochranářských projektů Zoo Dvůr Králové Jan
Stejskal. „Ale povědomí o tom, že s jejich ochranou může u nás pomoci opravdu každý, už tak velké bohužel
není. Zejména asijští nosorožci mají velké problémy s úbytkem divočiny, nezřídka kvůli vypalování pralesů
2)
pro pěstování zemědělských plodin, a to včetně kontroverzních plantáží palmy olejné" , dodává koordinátor
3)
Mezinárodní koalice proti palmovému oleji Petr Šrámek. Plantáže jednak neustále ukrajují jejich životní
prostor, ale zároveň i velmi usnadňují pronikání pytláků do hlubin pralesů. Arthur Sniegon, přední český
4)
bojovník za záchranu slonů masově vybíjených kvůli slonovině , k tomu dodává: „Bohužel ani v Africe není
situace s nosorožci o nic lepší. Doslova zde zuří válka mezi pytláky a strážci rezervací, kteří při přestřelkách
dokonce nezřídka zaplatí za ochranu nosorožců svým životem“.
Mimořádnou vážnost situace si uvědomují i ochránci přírody u nás doma. Například Petr Orel, který stál za
5)
úspěšným projektem Návrat orla skalního do České republiky, uvádí: „Situaci s nosorožci sleduji
dlouhodobě a velice pozorně, bohužel to zatím nevypadá vůbec optimisticky“. Zároveň je smutné, že do
krvavého obchodu s rohovinou jsou zapletení i Češi. Před několika lety se Celní správě ve spolupráci
s Policií ČR a Českou inspekcí životního prostředí podařilo odhalit skupinu našich občanů, kteří si
6)
nelegálním obchodováním s rohy nosorožců přišli až na sto milionů korun . Bují nejen obchod s
7)
upytlačenými rohy, ale dokonce i z muzeí a zámků v ČR už bylo odcizeno okolo patnácti nosorožčích rohů !
8)

Předsedkyně ochranářského spolku Pražská pastvina Martina Skohoutilová říká: „I když si to málokdo
uvědomuje, s ochranou nosorožců může pomoci úplně každý. A to dokonce bez toho, že bychom museli po
vzoru Arthura či zoologů ze Zoo Dvůr Králové odlétat přímo do tropických oblastí. Možností existuje
kupodivu hned celá řada“. Jednotlivé možnosti vypočítává Roman Kalous, předseda Českého svazu
9)
ochránců přírody Arion v Olomouci: „Za první a velmi jednoduchou možnost, jak nosorožcům pomoci,
považujeme omezení spotřeby palmového oleje, včetně jeho využití v agropalivech. Prostě se mu vyhýbat
v potravinách, kosmetice i naftě. I když se nám to asi vždy a všude nepodaří, každé omezení se počítá
a zvyšuje tím snahu o záchranu tropické přírody. Tím spíše, když už na vzniklou situaci začínají reagovat
10)
i evropští politici“ .
11)

Češi také např. cvičí psy, kteří jsou pak v Africe využíváni k vyhledávání pašované slonoviny a rohoviny,
12)
nebo financují a vyvíjejí speciální GPS obojek , který strážce rezervací upozorní na přítomnost pytláků.
Aktivuje se totiž v momentě, kdy zaznamená střelbu. Artur Sniegon, který oba projekty koordinuje, k tomu
dodává: „Zrovna před pár dny jsme spustili v naší organizace Save Elephants dárcovskou kampaň, která je
13)
určena na výcvik dalších policejních psů pro Afriku . Kromě finanční podpory se můžete zapojit do našich
11)
aktivit i jako dobrovolníci . Coby turisté bychom pak neměli kupovat výrobky ze slonoviny, rohoviny,
želvoviny či mořských korálů v přeplněných turistických destinacích, ale spíše se zapojovat do praktické
14)
pomoci v českých tropických projektech, kterých existuje celá řada“ .
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15)

Velmi aktivní je na poli aktivní ochrany nosorožců i královédvorská zoo , která mimo jiné v roce 2014
16)
demonstrativně spálila
nosorožčí rohy, čímž odstartovala česko-vietnamskou spolupráci při potírání
17)
nelegálního obchodu s rohovinou . Pracovníci zoo se podílejí i na osvětě veřejnosti přímo ve Vietnamu
a Africe, mj. právě díky aktivitám se spalováním rohoviny i slonoviny v tropických zemích, které příklad ze
18)
Dvora Králové podnítil k obdobným akcím . Tamní lidé si díky tomu začínají uvědomovat, že výrobky
19)
z rohoviny a slonoviny by si neměli kupovat. Nabádají je k tomu dokonce i hvězdy asijského šoubyznysu .
Pokles dosavadní obří a hlavně reálně neukojitelné poptávky je nejefektivnějším řešením.
Tuzemští ochránci přírody také většinově podporují nedávný krok královédvorské zoo, který se týkal
preventivního odříznutí rohů nosorožcům. Jde podle nich o nejúčinnější způsob, jak ochránit evropské
20)
nosorožce před evropskými pytláky. David Číp, vedoucí záchranné stanice pro zraněné živočichy
v Jaroměři, k tomu dodává: „Dost mne vyděsily doslova hysterické reakce některých laiků, kteří tento zcela
logický a legitimní krok odsuzují. Pochopitelně z tohoto opatření jako milovníci přírody i zvířat žádnou radost
nemáme, ale za stávající mimořádné situace to je opravdu nejvhodnější řešení, které by měly zvážit i další
evropské zoo, alespoň u chovatelsky a geneticky nejperspektivnějších jedinců. Lepší živý bezrohý
nosorožec, než mrtvý také bez rohu, proto jsem k tomuto problému formuloval i stanovisko, k němuž se
připojují i další záchranné stanice, vědci či nevládní organizace“. Toto stanovisko je možné přečíst a podpořit
zde: http://www.jarojaromer.cz/rezat-nosorozce-nebo-radeji-reditele-zoo-dvur-kralove/.
Další informace, jak je možné zapojit se do snah o ochranu tropické přírody:
 Česká a Slovenská Koalice proti palmovému oleji: http://stoppalmovemuoleji.cz/chcisezapojit.php
 Mezinárodní koalice proti palmovému oleji (Palm Oil Watch International):
http://palmoilwatch.net/members.php
 Informace o aktivní ochraně slonů: https://www.hithit.com/cs/project/3412/psi-superhrdinove-chraniohrozene-druhy
 Záchrana Zátoky nosatých opic na Borneu kterou organizují Češi:
http://zatokanosatychopic.cz/?page_id=294
 Záchrana mořských želv v Indonésii - další český projekt: http://www.morskezelvy.cz/jak-pomoci/
 Česká pomoc s ochranou polopic outloňů na Sumatře: http://kukang.org/cz/jak-pomoci-jakodobrovolnik
 Česká pomoc pro obnovu deštného lesa i provoz “školy v mlze” v africkém Kamerunu: http://kedjomkeku.com/novinky/
 Záchrana jednoho z nejmenších primátů světa a přírody na Filipínách, také český
projekt:http://www.tarsiusproject.org/cs/
 Aktivní ochranu nosorožců je možné podpořit finančně přes Konto Wildlife Zoo Dvůr Králové:
264350610/0300, http://save-elephants.org/aktualne/
Další články k nosorožčí rohovině:
 http://zoodvurkralove.cz/cz/zvirata-a-expozice/konto-wildlife-a-ochranarske-projekty/burn-hornssave-rhinos
 https://zoodvurkralove.cz/cz/zvirata-a-expozice/konto-wildlife-a-ochranarske-projekty/burn-hornssave-rhinos/spaleni-nosorozci-rohoviny
 https://www.novinky.cz/domaci/348283-ve-dvore-kralove-spalili-rohy-nosorozcu-ktere-by-na-cernemtrhu-staly-sto-milionu.html
 http://zpravy.idnes.cz/nejvetsi-pripad-pasovani-rohu-nosorozce-fpk/krimi.aspx?c=A130723_095937_krimi_klm
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Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Holubová, mluvčí Koalice proti palmovému oleji, tel. 777 153 133,
mluvci.kppo@gmail.com | www.stoppalmovemuoleji.cz
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