ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC
Darwinova 29, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, Česká republika

TISKOVÁ ZPRÁVA

Olomouc 15. 11. 2021

ZOO OLOMOUC V SOMALILANDU, TÝDEN PÁTÝ.
Poslední týden v Africkém rohu se nesl ve znamení finalizace našeho projektu. Odjeli jsme do Debbisu, připraveni
strávit zde několik dní. Po příjezdu vynášíme veškeré vybavení ambulance pořízené v předchozím půlroce v ČR
nebo následně v Hargeise. Mapuji výběh pro gazely pomocí GPS. Unaveni jdeme spát. Na dobrou noc nehrají
v „rádiu“ nic jiného než ječení hyen.
Vstávám na východ slunce a vybíhám na nedaleký kopec. Příroda se probouzí, všude kolem poletují zoborožci
toko a na skalách se vyhřívají zvláštní hlodavci gundi. Když se vydáte coby cizinec mimo oblast hlavního města
Hargeisy, je nutné, abyste s sebou měli ozbrojeného vojáka, který Vás musí všude doprovázet. A tak jsem se se
svým strážcem vydal zmapovat zbytek areálu. Cestou potkáváme mnoho želv pardálích a monumentálních
termitišť, ale o jednoznačně největší zážitek se postaral orel bojovný. Se svým impozantním rozpětím křídel kolem
dvou metrů se nám mihnul nad hlavami a v pařátech si nesl malou antilopu! Po obědě rozmísťujeme právě
složený nábytek do ordinace a pokoje pro hosty, přidáváme i veškeré odborné vybavení.
Třetí den v Debbisu. Místní lidé nemají velký vztah k úklidu. Výběhy gazel byly plné kusů pletiva a drátů, které tu
zbyly ještě z dob stavby. Plán zněl jasně. Vyčistit jej kompletně tak, aby se předešlo zbytečným poraněním zvířat.
Odpoledne zaučuji místního veterináře v manipulaci a střelbě s narkotizační puškou.
Další den trávím na univerzitě v Hargeise, kde dokončuji biobanku, zaučuji děkana a vysvětluji mu systém
kontroly teploty v mrazácích. Je velmi vděčný za odvedenou práci a překvapen, že šlo vše tak rychle. Večer se
spolu s místním kolegou Abdirahmanem přesouváme do Kulturního centra. Čeká nás přednáška o nezákonném
obchodu s gepardy a o unikátnosti místní přírody. Přidává se k nám i zástupce českého velvyslance v Addis
Abebě, Jaroslav Zuckerstein. Je milé vidět 30 účastníků z řad veřejnosti na přednášce na téma, které tu zdaleka
není na takové úrovni jako v naší zemi. O to víc mě těší, že po skončení následuje nemálo dotazů včetně takových,
jak se mohou zapojit do fungování biobanky. První semínko tzv. „citizen science“!
Čtvrtek věnuji návštěvě ministryně životního prostředí. Podávám zprávy o úspěšném zakončení projektu,
vyprávíme si o vizi do budoucna a získání permit na vzorky transportované do České republiky za účelem
parazitologického a ekologického bádání.
Je pátek. Poslední den mého působení. Čas využívám do poslední chvíle. V místní záchranné stanici se podílím na
zlepšení zdravotního stavu gepardů, supů kapucínů a oslíka. Už se schylovalo k večeru a odlet se přiblížil.
Letadlo se vzneslo od země a já si vydechnul. To, co se zdálo být mission impossible, se stalo skutečností. Více než
půl roku příprav v České republice a měsíc intenzivní práce v Somalilandu se přetavil do výsledků. Děkuji České
rozvojové agentuře za financování projektu, který byl realizován ve spolupráci s Veterináři bez hranic ČR, Horn of
Africa conservation Alliance a v neposlední řadě díky Zoologické zahradě Olomouc. Věřím, že jsme v tomto
unikátním kusu země ještě neřekli poslední slovo. Má to tu velký potenciál, který je nutno využít. Těším se, až
se uvidíme na přednáškách, tentokrát ale už v České republice.
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