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Výsledky v roce 2018 

V roce 2018 měl být zahájen projekt “Back home”, jehož cílem je stavba oplocené obory 
a založení chovného stáda západního poddruhu antilopy Derbyho přímo v národním 
parku Niokolo Koba v Senegalu.  V lednu ale proběhla výměna ředitele národních párků 
(DPN) (Lamine Kane byl odvolán a byl jmenován Abdoulaye Diop). Tato změna 
vyžadovala obnovení všech předchozích jednání a dohod. V únoru se proto uskutečnilo 
několik jednání mezi spolkem Derbianus Conservation a DPN, jejichž výsledkem byla 
vzájemná dohoda o plánovaných činnostech.  DPN i ministerstvo životního prostředí 
Senegalu vydali oficiální dopis podporující projekt “Back home”. Vzhledem k tomu, že 
tento projekt je pro senegalskou vládu velmi důležitý, požádal ministr o podrobné 
posouzení transportů velké fauny v Senegalu za posledních 20 let (včetně západního 
poddruhu antilopy Derbyho). Následovala řada jednání mezi spolkem Derbianus 
Conservation a DPN, v květnu (Paříž), červenci (Dakar), říjnu (Dakar) a prosinci (Dakar), 
po nichž byl Derbianus oficiálně pověřen, aby se účastnil evaluace výše uvedených 
translokací. Následovat bude ještě revize strategie ochrany západního poddruhu 
antilopy Derby z roku 2013.  Projekt “Back home” by měl začít, jakmile budou evaluace 
dokončeny a ustanovena národní strategie ochrany antilop. 

 

Aktivity v roce 2018 

V roce 2018 provedli členové spolku Derbianus Conservation veškeré pravidelné 
činnosti, které vycházejí z cílů strategie ochrany západního poddruhu antilopy Derbyho. 
Tyto aktivity proběhly ve spolupráci s místními partnery. V lednu a únoru byly 
dokončeny individuální identifikace nově narozených mláďat v rezervacích Bandia a 
Fathala. Patnáct mláďat bylo přiřazeno ke správné matce, což umožnilo dokončení 
záznamů do rodokmenu a aktualizaci 
plemenné knihy.  

V únoru se uskutečnil výzkum početnosti 
kopytníků v rezervacích Bandia a Fathala 
za účelem stanovení systému pro 
pravidelný monitoring. Dále jsme 
testovali použití dronů pro sledování 
antilop v křovinaté savaně.  
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Z mnoha dalších aktivit, které v Senegalu 
realizujeme, bychom rádi poukázali na 
program environmentální výchovy, který 
vede k většímu povědomí senegalských dětí 
a učitelů. V roce 2018 absolvovalo vzdělávací 
programy v rezervaci Bandia více než 800 
dětí. Programy realizovaly členové týmu 
Derbianus a později byly převedeny na 
místní specializované učitele.  

 

V České republice jsme jako každý rok pořádali Dny s antilopou v zoologických 
zahradách Plzeň, Dvůr Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava a Olomouc. Důležitých bylo také 
několik přednášek o záchranném programu na konferencích, vzdělávacích akcích nebo 
přímo ve školách. Akce v ČR pomáhají rozšířit povědomí o situaci ohrožených zvířat 
v Africe a přinášejí spolku nové nadšence.  

 

Vaše podpora nám pomohla realizovat výše zmiňované aktivity.  

Děkujeme! 
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