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KUKANG A ZOO CHRÁNÍ OUTLONĚ JIŽ 6 LET
Organizace The Kukang Rescue Program, jejímž cílem je boj proti ilegálnímu obchodu s divokými zvířaty a ochrana
outloňů na Sumatře, existuje již 6 let. Zcela klíčovou roli v jeho životě hrála a stále hraje podpora Zoo Olomouc
a dalších zoologických zahrad. Ty tak naplňují své novodobé poslání - vyvinout úsilí o záchranu živočišných druhů
před vyhubením. „Všem partnerským zoologickým zahradám patří za jejich partnerství a podporu záchranného
programu Kukang naše upřímná vděčnost a velké poděkování. Aktivity a úspěchy, kterých se nám za těch 6 let
podařilo dosáhnout, byly možné právě díky nim. Myslím, že všichni můžeme být na naše moderní zoologické zahrady
právem hrdí, protože nejenže představují kriticky důležité genové banky pro zachování mnohých druhů, ale stávají
se také stále významnějšími institucemi ochrany přírody a pomáhají přežít ohroženým druhům zvířat po celém světě.
Záchranný program Kukang je toho živoucím důkazem,“ dodává František Příbrský.

PARTNERSKÉ ZOO
Záchranný program Kukang (The Kukang Rescue Program) začal psát svůj příběh v roce 2014. Nynější ředitel Kukang
programu František Příbrský se tehdy rozhodl založit na severu indonéského ostrova Sumatra doposud chybějící
záchranné a rehabilitační centrum pro outloně – ohrožené a chráněné poloopice, které se kvůli své roztomilosti stávají
častým předmětem pytláctví a nelegálního obchodu pro trh s domácími mazlíčky. A to i navzdory skutečnosti, že jsou
jedinými jedovatými primáty světa. Zoo Olomouc a Zoo Ostrava se staly hlavními partnery programu. V té době se
připojila také Zoo Liberec, která od samého počátku podporuje především tolik potřebné vzdělávání místních obyvatel
– konkrétně chod Anglicko-environmentální školy pro děti žijící v blízkosti záchranného centra ve vesnici Bandar
Baru. S rozvíjejícími se aktivitami programu se postupně během let podařilo navázat spolupráci s dalšími váženými
partnery z řad českých i zahraničních moderních zoologických zahrad – jmenovitě se Zoo Hodonín, Zoo Na Hrádečku,
polskou Zoo Wroclaw, německou NaturZoo Rheine, nizozemskou Ouwehands Zoo a zcela nově se započala
spolupráce se Zoo Praha, konkrétně na ochraně luskounů. Program je také součástí „In-situ plánu na ochranu
poloopic“. Skupiny odborníků pro poloopice (Prosimian TAG) spadající pod Evropskou asociaci zoologických zahrad
a akvárií (EAZA) a těší se podpoře i Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA).

DÍKY, PETŘE ČOLASI
Společná kampaň zoologických zahrad Ukradená divočina informuje o nelegálním obchodu se zvířaty v Evropě,
potažmo v Česku. Duchovním otcem této kampaně stejně jako hlavním strůjcem partnerství zoo a záchranného
programu Kukang již v roce 2014 byl nedávno zesnulý ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas, velký ochránce přírody a vizionář,
který dlouhé roky usiloval o to, aby se (nejen) ostravská zoo stala přední ochranářskou institucí podporující terénní
projekty v různých koutech světa. Není pochyb, že se mu to povedlo na výbornou. Děkujeme, Petře. Tobě patří chvála.

POSLÁNÍ ZOO
Klíčový význam zoologických zahrad v ochraně druhů naší planety je nezpochybnitelný. Bez nich by současná míra
lidmi způsobeného vymírání druhů byla třikrát až čtyřikrát větší, dokládá také nová studie zveřejněná ve vědeckém
časopise Conservation Letters. Podle té se od roku 1993 podařilo úspěšně zabránit vyhubení 48 druhů savců a ptáků,
přičemž záchranné chovné programy v zoologických zahradách a řízené navracení druhů zpět do volné přírody patří
mezi hlavní opatření, díky nimž tato záchrana byla možná.
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