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Pandemie COVID-19 se nevyhnula ani Filipínám. Volný 

pohyb po ostrově Negros je úplně zakázán. Záchranná centra 

byla uzavřena. Život však běží dál a pandemie alespoň 

nastolila klid k úspěšným odchovům. Velký progres nastal 

díky spolupráci všech zainteresovaných subjektů a po více 

než 12 letech konečně uzrál čas na repatriaci odchovaných 

zvířat ze záchranných center do přírody. Je to další, vyšší 

stupeň ochrany přírody. Není však vůbec jednoduchý. 

Společné virtuální setkání zástupců Talarak, Negros Forest 

Park a koordinátorů projektů evropských zahrad před 

koncem roku přineslo tyto zprávy předložených ve dvou 

úrovních.  

Ex-situ 

V záchranném centru Talarak uhynulo silnější mládě z loňského odchovu zoborožce waldenova. Holubi 

negroští mají za sebou nejúspěšnější rok. V centru Negros Forest Park bylo odchováno 18 a dalších 8 

mláďat i v Talaraku. Dobrá sezona se týká rovněž zoborožců rýhozobých a prasat visajanských. 

S centrem CENTROP při Silimanské univerzitě proběhlo jednání o  přesunu sambarů skvrnitých do 

centra Talarak. Kvůli pandemii se však zatím neuskutečnilo. Dvacátého třetího prosince obdržela 

Nadace Talarak 179,957,66 filipínských pesos od Zoo Plzeň. Prostředky byly použity na nákup materiálu 

a zaplacení práce stavby tří nových, velkých chovných voliér pro zoborožce. 

 

In situ 

V PR Danapa na rozloze 250 ha proběhl průzkum vhodných lokalit pro repatriaci 15 (11,4) prasat 

visajanských a 25 (16,9) sambarů skvrnitých. První rok vypustíme max. 30 prasat s ohledem na 

destrukci přírody. Zkušenosti Dina ukázaly, že 5 dospělých prasat a několik selat na 3,2 ha způsobily 

značné škody. Lepší by bylo udržet 1 prase na 3-5 ha pozemku. V této souvislosti máme dobré zprávy, 

neboť guvernér Bayawanu nabídl Talaraku dalších 300 ha lesa, včetně financování. Jedna z laní porodila 

první mládě v bezpečí. Zde mohla být odchycena a byl jí instalován obojek s vysílačem. Zřejmě již přišla 

březí. V terénu byli ještě dva obojkovaní samci, jeden však o svůj obojek při boji s jiným samcem přišel. 

Límec s vysílačem má rovněž samec prasete visajanského. Pro vypuštění do rezervace je připraveno 14 

zoborožců rýhozobých. V lednu 2021 by měla proběhnout instalace vysílačů 7 samcům pro jejich 

následné telemetrické sledování. Vypuštěno rovněž bylo 17 holubů negroských. V rezervaci souběžně 

probíhají i další činnosti, většinou monitoring biologické rozmanitosti území. Sepsána byla také studie 

o identifikaci jelenů podle rozpoznávání jednotlivých skvrn na jejich těle. 

V této oblasti probíhá současně vzdělávání veřejnosti. Máme přidělenou místní specializovanou 

pedagožku, zabývající se sociální antropologií. Více se chce zaměřit na práci s  politiky v oblasti Twin 

Lakes. Také velmi úspěšně rozvinula komunikaci s komunitami uvnitř parku. Je velmi důležité setkávat 

se s klíčovými lídry jednotlivých oblastí a informovat se navzájem o vnímání přírody, o potřebách 

komunit a o jejich zapojení do projektu. Kampaň proti lovu a pytláctví mohla proběhnout díky 

partnerství s provinční vládou Negros Occidental. Osvětové plakáty byly vyvěšeny po celém obvodu 

parku. Celá kampaň má navíc rozvíjet povědomí o jedinečnosti domácí endemické flóry i fauny 

v místních komunitách. 



Monitoringu zvířat se několikrát v týdnu věnuje Matthew Ward, který spolupracuje se studenty 

z univerzit a na plný úvazek ještě Justine Magbanua. Stav zvířat v rezervaci je fantastický, což je možné 

sledovat také na záznamech z našich fotopastí. První měsíc zvěř vůbec nepřicházela ke krmištím, kde 

se pravidelně nechávala potrava. A tak se postupně krmení omezovalo. Máme dostatek důkazů o tom, 

že si zvířata umí potravu najít sama. Trochu nám činí problémy prasata, protože začala vykopávat jámy 

pod plotem a utíkat na soukromá pole cukrové třtiny. Talarak však zajistil opravu plotu a hospodářům 

odškodné za zničenou úrodu. Proto chceme stále prasatům nabízet alternativní potravu. V rezervaci 

žije 6-7 domorodých rodin. Vlastní zde pozemky, které ale nevyužívají. Chceme do projektu místní 

komunity zapojit, jako se to povedlo na Palawanu. COVID nám však práci komplikuje, při workshopu 

může být shromážděno jen 10 osob. 

V PR Danapa se rovněž snažíme odstranit nepůvodní, především zemědělské plodiny a nahrazujeme je 

více než 20 000 ks původních stromů. Nějakou dobu potrvá, než budou dávat blahodárný stín, vhodná 

hnízdiště i obživu pro naše zvířata.   

 

Kampaň proti pytlákům 

 

 

 

 

 

 



PR Danapa – místo pro nový život velké pětky Filipín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úlovky z fotopastí 

 

 


