Zpráva za rok 2018
Rehabilitační a vzdělávací centrum Kura Kura Nusa Penida

Začátek roku 2018 přinesl do Rehabilitačního centra Kura Kura další dva pacienty.
Prvním z nich byla velká samice karety obrovské. Želva byla v dobrém stavu a po klinickém
vyšetření včetně ultrazvuku, které neodhalilo žádný problém, byla za přítomnosti členů CTC a
KKP vypuštěna zpět do oceánu.
Dalším zvířetem byla mladá kareta zelenavá, kterou jsme přijali ve velmi špatném stavu
bez šance na uzdravení. Tato želva zemřela brzy po svém příchodu do centra. Pitvou byla za
příčinu smrti stanovena vážná zlomenina plastronu.
Uspořádali jsme přednášku na místní škole, jejímž hlavním tématem byla ochrana
mořských želv a jejich životního prostředí s důrazem na problematiku plastů v mořích. Nově
jsme také navázali kontakty se členy MMF, kteří nám mohou pomoci s vypouštěním želv zpátky
do divoké přírody.
V lednu přibyl další pacient. Byla jím ohromná kareta obrovská bez ploutve, kterou
vyplavilo moře v Manggis. Při klinickém vyšetření se zjistilo, že želva má v patře zabodnutý
velký rybářský hák. Hák jsme vyndali a ránu ošetřili. Želvě jsme podávali mořské chaluhy a
řasy, které začala okamžitě jíst. Manipulovat s tak velkým zvířetem bylo možné pouze s pomocí
dvou dobrovolníků z řad studentů z Denpasaru, kteří nám také pomáhali při klinických
vyšetřeních a léčbě.
Na konci ledna vykonaly v centru inspekci PKK a DLHP (Agentura pro životní prostředí
a odpad). Ukázali jsme jim areál a vybavení a nebyly vzneseny žádné připomínky. Další
inspekci provedli představitelé BKSDS (Agentura pro ochranu přírodních zdrojů) následující
den, aniž by vznesli jakékoliv námitky.
Na začátku února jsme želvu karetovou vypustili v Manggis společně s lidmi, kteří ji
našli a kontaktovali centrum, a představiteli oblastní BKSDA (Agentura pro ochranu přírodních
zdrojů).
Na začátku března jsme začali hledat nového člena do našeho týmu, tj. indonéského
veterináře, který by mohl být stále v centru.
Také jsme hledali vhodnou kliniku na Bali, která by v případě potřeby vyhotovila
rentgenové snímky a specializované krevní testy. Z několika důvodů jsme se rozhodli využívat
služeb kliniky Klinik Listriani pro zhotovení rentgenových snímků a krevní biochemie. Nenašli
jsme žádnou kliniku, která by prováděla hematologii plazů. Navštívili jsme několik center na
Bali, včetně líhně v Kutě, centra blízko pláže Sindhu a centra v oblasti Tanjung Benoa. To byly
prvotní kroky nezbytné k tomu, abychom mohli v případě potřeby zahájit bližší spolupráci.
Nabídli jsme jim naši pomoc při léčbě vážně nemocných pacientů.
Uspořádali jsme přednášku na Univerzitě Udayana na Bali o veterinárních aspektech
péče o mořské želvy. Na konci března se novým stálým členem týmu Kura Kura stala
veterinářka Dr Eliza.
V dubnu se jeden z členů Kura Kura aktivně účastnil kampaně „Trash Hero“ a pomáhal
s čištěním pláže v Ped. Také jsme uspořádali setkání s místními studenty, kde jsme se zaměřili
na propagaci problémů, kterým musí v současné době mořské želvy čelit.
Uskutečnilo se oficiální setkání se členy BPSPL a CTC, kterým jsme předali Zprávu o
Kura Kura za rok 2017 a seznámili je s novinkami z naší činnosti a možnostmi budoucí
spolupráce. Zprávu jsme také předali centru v Kurma Asih a Pantai Yeh Gangga. Navštívili
jsme znovu centra v Tanjung Benoa a poskytly veterinární péči několika pacientům.

Setkali jsme se také s předsedou místní KKP (Ministerstvo námořních záležitostí a
rybářství) a místním veterinářem Kadek Widada Asmar, se kterým jsme diskutovali o budoucí
spolupráci.
Na konci měsíce uspořádala BKSDA (Agentura pro ochranu přírodních zdrojů) velké
setkání, kterého se zúčastnili zástupci 6 želvích center v Tanjung Benoa. Na setkání se
diskutovalo o možné spolupráci se střediskem Kura Kura při pravidelných zdravotních
prohlídkách a léčbě nemocných želv v Tanjung Benoa. Návrh se setkal s kladným ohlasem.
O měsíc později v květnu jsme se opět aktivně zúčastnili programu „Trash Hero“.
Vykonali jsme plodnou návštěvu v Bali Sea Turtle Society, abychom podali aktuální
informace o Kura Kura. Setkání bylo pozitivní, diskutovali jsme o možné budoucí spolupráci
při označování a čipování hnízdících želv.
V druhém květnovém týdnu jsme společně s představiteli BKSDA (Agentura pro
ochranu přírodních zdrojů) uskutečnili další návštěvu v Tanjung Benoa, abychom zkontrolovali
zdravotní stav místních želv. Našli jsme tři nemocné želvy, které potřebovaly léčbu a několik
dalších, jejichž stav nebyl tak vážný nebo se špatnou prognózou.
Ve třetím květnovém týdnu byly tři želvy z Tanjung Benoa převezeny do centra Kura
Kura.
Celkový stav těchto zachráněných želv byl následující: první želva, kareta zelenavá,
měla vážnou nazální infekci, dobře reagovala na léčbu, měla chuť k jídlu, celkově byla aktivní
a těšila se dobrému zdraví. U druhé želvy, karety obrovské, jsme měli podezření na zánět
solných žláz. V prvním týdnu reagovala želva na léčbu dobře, poté její stav stagnoval. Poslední
želva, kareta pravá, byla pokryta svijonožci, po celém těle s výjimkou krunýře měla několik
ran, nebyla příliš aktivní, neměla chuť k jídlu (snažili jsme se ji krmit různými druhy ryb a
mořských řad, protože v želvím parku dostávala mořské řasy). Krevní test na konci měsíce
neukázal žádné známky onemocnění jater/ledvin, ale některé parametry byly nízké vzhledem k
tomu, že již nějakou dobu nepřijímala potravu.
V červnu jsme měli v centru hodně práce, protože jsme měli tři pacienty. Jejich celkový
stav byl stabilizován, přičemž kareta zelenavá byla v dobrém stavu a jedla každý den ryby.
Karetě obrovské jsme po 16 dnech léčby přestali podávat léky sestávající z injekčně
aplikovaných antibiotik, protizánětlivých léků a antibiotické oční masti. Zánět spojivek a otoky
se trochu zlepšily, ale vypadalo to, že stav je chronický (podezření na chronickou nemoc kvůli
deformované lebce). Zranění karety pravé se dobře hojily, ale ještě se ji zcela nevrátila chuť k
jídlu. Nabízeli jsme jí různé druhy mořských hub, které trochu jedla a také byla každé 3-4 dny
násilně krmena, aby měla dostatek živin.
Ke konci měsíce jsme dostali další karetu zelenavou z želví záchranné stanice Sindhu
Dwarawati Turtle Conservation. Tato želva již týden nejedla. Byla celkově velmi slabá a na
všech ploutvích měla nekrotické rány. Okamžitě jsme zahájili léčbu tekutinami a antibiotiky,
nicméně druhý den ráno želva zemřela. Provedli jsme pitvu, ale nezjistili jsme žádnou
významou změnu orgánů. Odebrali jsme vzorky tkáně ze všech orgánů a odeslali je na
histopatologické vyšetření do České republiky.
Na konci června jsme navštívili několik želvích center po celém Bali (kromě želvích
parků v Tanjung Benoa) a také kancelář BPSPL (Agentura pro správu zdrojů v přímořských
oblastech a moři). Celkově byly tyto návštěvy úspěšné, neboť jsme se seznámili s novinkami v
želvích centrech a také jsme znovu upozornili na náš projekt a možnost spolupráce.
V prvním červencovém týdnu jsem vykonali pravidelnou návštěvu želvích center v
Tanjung Benoa. Měli jsme v plánu navrátit dva ze stávajících pacientů (karetu obrovskou a
karetu zelenavou) zpět do Deluang Sari v Tanjung Benoa. Dokumentace byla již téměř
připravená, ale kvůli vysokým vlnám a rizikům spojeným s plavbou lodí bylo nezbytné počkat,
až bude situace na moři stabilnější. Stav karety pravé se mírně zlepšoval, nicméně se nejednalo
o žádné výrazné zlepšení. Želva nebyla moc aktivní a nejedla ryby, ale stále měla chuť ukusovat

mořské houby. Při jedné příležitosti si aktivně čistila ploutve, což předtím nebylo zaznamenáno.
Vzhledem k tomu, že byla pokryta stovkami malých svijonožců, bylo toto chování dobrým
znamením jejího pomalého uzdravování.
Později v červenci přišla zpráva od představitelů BKSDA (Agentura pro ochranu
přírodních zdrojů), že Kura Kura možná bude mít čtyři nové pacienty, karety obrovské, u nichž
existovalo podezření na fibropapilom. O tyto želvy se staralo TCEC (Centrum pro ochranu želv
a vzdělávání) v Kurma Asih. Na konci měsíce se v důsledku zemětřesení na Lomboku zřítila
část stropu v nemocnici, ale žádné další škody jsme neutrpěli.
Na shrnutí první poloviny roku 2018 můžeme říci, že středisko Kura Kura začalo
fungovat s větší intezitou, jistotou a důvěrou. Velmi důležitým krokem vpřed bylo zaměstnání
stálého veterináře z Indonésie, který dlouhodobě dohlíží na léčbu pacientů. Upevnili jsme
vzájemné kontakty a spolupráci s místními institucemi a také s dalšími záchrannými centry na
Bali. Uspořádali jsme několik přednášek pro studenty škol a univerzit na propagaci této
problematiky.
Srpen by se dal zhodnotit jako další rušný měsíc. Začal návratem jedné karety obrovské
a jedné karety zelenavé, které byly v naší péči od května, zpět do Deluang Sari v Tanjung Benoa.
O týden později byla přijata želva s podezřením na fibropapilomatozu, která byla přivezena
z centra KKP Kurma Asih. Želvy byly pojmenovány Angel, Ariel, Rainbow a Clark. Angel se
zdála být zdravá a měla velmi dobrý apetit, ale na začátku posledního srpnového týdne jí začala
na spodní části krku růst malá bulka. Ariel prodělala operaci na odstranění papillomatických
výrůstků. Tři nádory byly odstraněny: 1 velký v levé pektorální oblasti, 1 malý v levé pektorální
oblasti, a malá masa na sekundárním víčku levého oka. Clark také prodělal operaci, při které
mu bylo odstraněno více než deset tumorů. Ariel i Clark se dobře zotavovali. Rainbow byla
nejslabší a musela dostávat infuzní terapii po čtyři dny. Nyní je v dobré kondici, ale má velké
množství tumorů po celém těle. Když jsme operovali Clarka a Ariel, byli v lepším stavu.
Centrum také navštívili tři dobrovolníci a zůstali tři týdny, ve kterých pomáhali s údržbou.
Září začalo v centru s pěti pacienty. Všechny čtyři karety obrovské si vedly velmi dobře, jedna
byla bez papilomů, ale riziková dolní oblast krku byla stále sledována (po několik týdnů
zůstávala neměnná); dvě želvy prošly operací na odstranění papilomů a dobře se zotavovaly;
jedna želva stále potřebovala operaci, ale byla ze začátku velmi slabá. Byly zpozorovány
podezřelé rané příznaky septicemie, takže byla podána antibiotika a rány se zahojily a zvíře
začalo být aktivní s dobrým apetitem.
Padlo konečné rozhodnutí od BKSDA vypustit karetu pravou, která byla v naší péči, a okamžitě
začalo potřebné vyřizování administrativy. Všechny čtyři karety obrovské byly v dobré kondici,
pozorovány jen kvůli opětovnému nárůstu tumorů. Plán byl tři z nich brzy vypustit. Žádná již
nedostávala žádnou léčbu. Proběhlo setkání se členy Indo Ocean Project. Je to skupina potápěčů
zajímajících se o ochranu mořského života. Nabídli nám sběr dat o divokých želvách, která pro
nás můžou být velmi užitečná. Probírali jsme s nimi možný pravidelný vzdělávací projekt
„Turtle Talk“. Protože jsme jim poskytly prostory a oni nám dodali edukační materiály, dohodli
jsme se na spolupráci. I když nebylo stanoveno žádné pravidelné datum, pokusíme se
organizovat přednášku každý měsíc. Studna, která pumpovala vodu během odlivu byla
vyčištěna a měla by správně fungovat.
Po setkání z minulého měsíce nám Indo Ocean Project pomohl s pozorováním divokých
želv. Objevili karetu pravou krmící se na korálech a odebrali vzorky pro naše centrum. Korály
byly podány Venus, která je všechny zkonzumovala během několika hodin. Vyčištěná studna
funguje dobře, a je nyní možné napouštět nádrže brakickou vodou kdykoliv, zejména v období
polovičního měsíce, kde nejsou žádné přílivy.
Jak již dříve odsouhlasila BKSDK, v polovině října se uskutečnilo vypouštění želv. Byly
to tři karety obrovské z Jembrana, které byly zachráněny v srpnu 2018 a jedna kareta pravá
z Tanjung Benoa, která byla v naší péči od května 2018.

O několik dní později byly do našeho centra přivezeny dvě karety pravé. Z informací Nyoman
Karyawan z KKP byly tyto želvy chovány jako „mazlíčci“ v mangrovové oblasti Lembongan.
Jedna z želv měla zranění a absces, zatímco druhá byla v relativně dobré kondici, ale obě byly
vyhublé.
Ke konci měsíce byla provedena operace poslední zbývající karety obrovské
s fibropapilomatozou. Operace šla tak hladce, jak jsme ji naplánovali.
Doktorka Eliza se zúčastnila společné konference ASCM (Asian Societ of Conservation
Medicine) a WDDAA (Wildlife Disease Association Australian) v Sanuru na Bali. Byl zde také
workshop zaměřený na hematologii/klinickou patologii, která může být velmi užitečná u plazů.
Další kareta obrovská přišla na začátku listopadu. Přišla z KPP Kurma Asih a trpěla
fibropapilomatozou. Byla aktivní s dobrým apetitem. Největší léze byla nalezena na spodním
víčku pravého oka.
Později v listopadu se konalo setkání BPSPL, kterého se účastnila doktorka Eliza a lidé
z několika dalších želvích center. Mezi přednášejícími byl doktor Gus Win z Udayana
University, který se specializuje na mořské želvy a doktor Ida Ayu Dian z Flying Vet. Na setkání
se diskutovalo o zdravotních problémech želv, o běžných problémech při chovu želv v zajetí a
formování skupiny veterinářů specializovaných na mořské želvy, která by odpovídala na
tísňová volání, když se nahlásí zraněná nebo nemocná mořská želva.
Koncem listopadu byla kareta obrovská, operovaná koncem října, vypuštěna. Vypouštění
proběhlo na pláži, kde byly staré sítě a útvary chaluh odstraněny skupinou Coral Guardians.
Doktorka Eliza navštívila želví centra Saba Asri, Sindhu a BSTS na Kuta. Byl konec líhní
sezony a bylo velmi málo mláďat v Saba Asri a vůbec žádné v Sindhu. Všechny dospělé želvy
byly v dobré kondici. Byla to přátelská návštěva, abychom centrům připomenuli, že jsme
připraveni asistovat jim se zdravotními problémy jejich želv. Byl zakoupen nový parní čistící
přístroj VAP, na čištění a sterilizaci nádrží a ukázalo se, že funguje dobře.
Prosinec začal výukovou přednáškou doktorky Elizy o mořských želvách, která se
uskutečnila na Nomads Diving. Účastnilo se jí 15-20 lidí, okolo 70 % byli lidé, kteří žijí
dlouhodobě na Penidě (jako instruktoři potápění/šnorchlování, jak cizí, tak místní) a 30 % byli
návštěvníci. Událost proběhla dobře, a bude zopakována za 2-3 měsíce na tomtéž místě.
Všechny tři želvy si vedly dobře. V druhém týdnu měsíce byla připravena všechna potřebná
dokumentace pro vypuštění všech tří zvířat, které bylo naplánováno na začátek ledna 2019.
V posledním týdnu prosince doktorka Elza spustila „The Turtle Experience“ což je
vzdělávací/dobrovolnický zážitkový program zahrnující půldenní aktivitu v želvím centru, jako
je sběr chaluh, krmení želv, výukové aktivity a čištění nádrží. Tento projekt může být představen
více lidem, zatímco dostáváme občasnou pomoc od návštěvníků. Jsou přijímáni pouze 3 lidé
denně s podmínkou striktně bezkontaktní politiky. Zatím se zúčastnily dvě rodiny a ohlasy byl
pozitivní.
Souhrnem by se dalo říct, že v roce 2018 bylo centrum Kura Kura mnhoem vytíženější a začalo
fungovat s větším sebevědomím a vůlí. Důležitým krokem kupředu bylo zaměstnání trvalé
indonéské veterinářky, která dlouhodobě dohlíží na léčbu pacientů. Vzájemné dohody o
spolupráci s místními institucemi a dalšími záchrannými centry na Bali byli také posíleny. Bylo
prezentováno několik přednášek na školách a univerzitách pro místní obyvatele a návštěvníky.
V průběhu roku bylo také zachráněno, vyléčeno a vypuštěno mnoho želv týmem Kura Kura,
takže můžeme říci, že projekt konečně běží jistě a úspěšně.
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