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Záchranný program antilopy Derbyho v Senegalu, 2019 

Tým ze spolku Derbianus Conservation nezahálel ani v roce 2019 a i přes nejrůznější 
komplikace se podařilo uskutečnit pravidelné činnosti, které vycházejí z cílů strategie ochrany 
západního poddruhu antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus). Tyto aktivity by 
samozřejmě nebylo možné uskutečnit bez spolupráce s místními partnery ze Senegalu. Hned 
z kraje roku 2019 se k nám do týmu přidala velmi vítaná posila, paní Henriette Diarra, která je 
rodilou Senegalkou a která se spolkem spolupracovala, i když v mnohem menší míře, již dříve. 
Nyní působí v Senegalu jako naše pravá ruka a účastní se jednání a činností, které se z ČR 
vyřizují jen obtížně. Ale mnoha setkání se samozřejmě účastnilo i vedení spolku Derbianus 
osobně, protože plánování budoucnosti pro ohrožený druh vyžaduje velmi úzkou spolupráci 
všech partnerů. 

Na jaře byly dokončeny individuální identifikace nově narozených mláďat v rezervacích 
Bandia a Fathala. V roce 2019 nás potěšilo 9 narozených a identifikovaných mláďat, což 
umožnilo dokončení záznamů do rodokmenu a aktualizaci plemenné knihy. Nově se do této akce 
zapojilo více i Ředitelství národních parků Senegalu a vyslalo na identifikace svého zástupce, což 
bylo velmi pozitivní pro obě strany. 

Z mnoha dalších aktivit, které v Senegalu pravidelně realizujeme, bychom rádi poukázali na 
program environmentální výchovy, který vede k většímu povědomí senegalských dětí a učitelů o 
významu biodiverzity pro kvalitu života lidí na této planetě. Programy realizovali místní učitelé 
přírodních věd, kteří byli vyškoleni členy týmu Derbianus v oblasti ochrany přírody. 

V České republice jsme, jako každý rok, pořádali Dny s antilopou v zoologických zahradách a 
Zoo Plzeň jsme samozřejmě nevynechali. Akce v ČR pomáhají rozšířit povědomí o situaci 
ohrožených zvířat v Africe a přinášejí spolku nové nadšence. 

Zoo Plzeň je řádným členem Derbianus Conservation a záchranný program antilopy Derbyho 
pravidelně podporuje.  

 
 
The Derbianus Conservation team was not idle even in 2019, and despite all the complications, it 

carried on all necessary regular activities within the Western Derby eland (Taurotragus derbianus 
derbianus) conservation programme, covering one of the aims in the Western Derby eland 
conservation strategy, and in cooperation with the local partners managed the semi-captive 
population according to the international best-practice standards. Right from the beginning of the 
year 2019, we were joined by a very welcome reinforcement, Mrs. Henriette Diarra, who is a native 
Senegalese and who had worked with the association even before. Now she works in Senegal as our 
right hand and she participates in negotiations and activities that are difficult to handle from the 
Czech Republic. But, of course, many meetings were also attended by the leadership of the 
Derbianus association personally, because planning the future for an endangered species requires 
very close cooperation of all partners. 

In the spring 2019, the individual identifications of new-born calves were completed in Bandia 
and Fathala reserves. Nine calves were assigning to their mothers and enabling to complete the 
pedigree records and update the studbook. The Directorate of National Parks in Senegal was also 
more involved in this event and they sent a representative to help us identify new calves and this 
experience was very positive for both parties. 

Among numerous other activities realized in Senegal, we’d like to point out the programmes of 
environmental education, leading to increased awareness among school children and teachers. The 
programs were run by local teachers of science who were trained by Derbianus team members.  
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In the Czech Republic, we organized Antelope Days in zoos and Plzeň Zoo was also included. 
Moreover, a lecture for zoo staff took also place. Events in the Czech Republic help to increase 
awareness of the situation of endangered animals in Africa and bring new enthusiasts to the NGO. 

 Plzeň Zoo is a regular member of the Derbianus Conservation and supports conservation 
program regularly. 

 
Fotodokumentace: 

* Samice antilopy Derbyho s mládětem 

* Studenti Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze se účastní identifikací mláďat každý 

rok, v roce 2019 se k nim přidal i Amadou z DPN (Ředitelství národních parků Senegalu) 

* Mláďata antilopy Derbyho se rodí v období sucha, převážně od listopadu do března 

* V období sucha se antilopy zpravidla přikrmují, protože zejména v menších oborách je 

potravy nedostatek 
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