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Návrat 
jaguára

ZVIERATÁ | Argentína

 To je ale zviera! Jaguár je najväčšia  
 mačkovitá šelma Južnej Ameriky.  
 V súčasnosti žije v Argentíne iba  
 zhruba 300 exemplárov, už čoskoro  
 by ich však mohlo byť omnoho viac.

Esteros del Iberá na severovýchode Argentíny 
patria k najväčším mokradiam na svete. 
Po sedemdesiatich rokoch sa tam vrátili 

prvé jaguáre – vyvrcholenie celosvetovo jedinečného 
projektu návratu zvierat do prírody.

Fabian von Poser (text a foto)
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Je 
teplo a sparno, hoci je len pár minút 
po piatej ráno. Na obrazovku v miest-
nosti Estancia San Alonso v Esteros 
del Iberá uprene hľadí tucet ľudí. Je 
5. január 2021, najbližšia osada je  

      vzdialená dva dni cesty v člne a potom jeden a pol 
hodiny jazdy autom. Za jediným oknom v miestnosti 
cvrlikajú cvrčky a kvákajú žaby – pomaly sa ohlasuje 
nový deň. Na obrovskej obrazovke sa mihocú obrázky 
zo šiestich kamier premietané naživo. V tridsaťhektá-

Mapa 
znovuosídlenia 
národného 
parku Esteros del 
Iberá.

rovej zvernici, vzdialenej štyri kilometre, sa však nič 
nehýbe. Ubehne takmer 48 hodín, kým Mariua, Karaí 
a  Porã, jaguária matka a  jej chlapci starí tri mesia-
ce, pod pláštikom tmy vystúpia cez otvorené dvierka 
na slobodu. Sú prvými voľne žijúcimi jaguármi v tejto 
oblasti po sedemdesiatich rokoch.

Marisi Lópezovej sa aj o niekoľko dní neskôr tra-
sie hlas, keď do telefónu hovorí o hodinách čakania. 

„Desať rokov sme čakali na  tento okamih. Potom sa 
to zrazu stalo.“ López sa už šestnásť rokov podieľa 

na jednom z najväčších projektov ná-
vratu zvierat do prírody, aký naša pla-

néta kedy videla. Jeleník pampový, 
jeleník močiarny, tapír, mravčiar 
veľký, pekari bielopásy, pekari bie-
lobradý, ara zelenokrídla, jaguár 

– v  podstate druhy, ktoré boli ke-
dysi v  Esteros del Iberá pôvodné 
a neskôr ich človek vyhubil. Dnes 
znova osídľujú obrovské močaris-
ká na  ploche 13  000 štvorcových 
kilometrov na  severovýchode Ar-
gentíny. Vypustenie jaguárov je 
vyvrcholenie celého snaženia. Zá-
roveň však začiatok niečoho oveľa 
väčšieho.

Esteros del Iberá – mikrokoz-
mos z  vody, trstiny a  močarísk, 
päťkrát také veľké ako Luxembur-
sko, po mokradi Pantanal v Brazílii 
druhá najväčšia mokraď na  svete 
na nedotknutom mieste sveta. Ne-
bolo to tak vždy. V sedemdesiatych 
rokoch minulého storočia bola 
argentínska pôvodná fauna pre 
pytliactvo, zaberanie pôdy na účel 
chovu dobytka a  pestovania ryže 
takmer vyhubená. V  osemdesia-
tych rokoch zasiahla vláda, v  ro-

 Nádejné výhľady: ochrancovia prírody z CLT pracujú na tom, aby  
 v Esteros del Iberá už onedlho žila stabilná populácia jaguárov. A to  
 z dobrého dôvodu: zvieratá regulujú populáciu kapybár a jeleníkov  
 pampových – tak je možné zabrániť ich epidémiám. 

 Jaguária dáma Isis vyrástla v zoo. Teraz žije dobre strážená  
 vo veľkej ohrade v chovnej stanici San Alonso. Jej mláďatá  
 sú od narodenia trénované pre život v divočine. 
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 Na love: koža kajmana, ako je tento, bola ešte pred  
 pár rokmi mimoriadne vyhľadávaným obchodným artiklom.  

 Našľapuje pekne potichu: jaguár  
 je súčasťou jedného z najväčších  
 projektov znovuosídlenia, aký  
 kedy naša planéta videla. 

 «Carpincho», po slovensky kapybara, je obľúbenou korisťou  
 kajmanov. Aj tieto zvieratá boli lovené pre kožušinu. 
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Iberá, spotrebujú viac oxidu uhličitého a prispievajú 
k tomu, že sa spomaľuje klimatická zmena.

To, čo sa odohráva na  chovnej stanici na  ostro-
ve San Alonso, je len malou časťou veľkého celku. 
Na  mnohých miestach prebiehajú ďalšie projekty, 
kde sa ochrancovia prírody a biológovia CLT snažia 
obnoviť pôvodnú prírodu. Sú to ľudia ako Augusto 
Distel, ktorý sa stará o projekty na Estancia El Socor-
ro – takisto usadlosť po Tompkinsovi na juhu mokra-
de. Ľudia ako Héctor Ortíz, ktorý na západe vypúšťa 
do prírody mravčiare veľké. A to veľmi úspešne. V ro-
ku 2007, keď sa pustil do projektu, nežil v močiaroch 
už ani jeden jedinec. Dnes ich je v San Nicolás už viac 
ako desať, na ostrove San Alonso dokonca viac ako 

sedemdesiat.
Sú to ľudia ako 33-ročný Alejandro Be-

nítez, ktorý sa v Cambyretá na severe mok-
rade už tri roky stará o opätovné osídlenie 
oblasti arou zelenokrídlou. Tieto vtáky 
už v  Argentíne takmer vyhynuli, pretože 
ich pytliaci lovili pre ich krásne sfarbené 
perie. Od začiatku programu v roku 2015 
do  prírody vypustili takmer štyridsať je-
dincov. V súčasnosti sa už rodia prvé ary 
zelenokrídle vo voľnej prírode. Ich ná-
vrat do prírody patrí k najkomplexnejším 
projektom CLT, lebo zvieratá pochádzajú 
zo zajatia. Mnoho z  nich predtým nikdy 
nelietalo a  bolo zvyknutých na  kŕmenie. 

„Museli sme ich tvrdo trénovať, než sme ich 
vypustili,“ vysvetľuje Benítez. Aby poskytli 
zvieratám dostatok potravy, spolu s ďalšími 
pracovníkmi najprv vypestovali viac ako 
100 paliem Butia capitata. Ary milujú ich 
plody. Aby pomohli mláďatám vyliahnuť sa, 
umiestnil Benítez na stromy, ktoré ary často 

ku 1983 sa z rozsiahlych území stali chránené oblasti 
a odvtedy tam aj platí zákaz lovu.

Zlom však nastal až po  intervencii amerického 
filantropa Douglasa Tompkinsa a  jeho ženy Kris- 
tine. On zbohatol vďaka módnym značkám The 
North Face a Esprit, ona ako bývalá šéfka značky Pa-
tagonia. Začiatkom deväťdesiatych rokov získali ob-
rovské pozemky na juhu Argentíny a v Čile. Ich vízia 
bola jednoduchá – nechať prírodu prírodou. Potom 
sa zvieratá vrátia a bude z  toho profitovať aj človek. 
Už vtedy patrili manželia Tompkinsovci k najväčším 
súkromným vlastníkom pôdy na svete.

V roku 1997 získali aj bývalú farmu na chov hovä-
dzieho dobytka San Alonso na rovnomennom ostro-
ve uprostred mokrade. Neskôr k nej pripojili územie 
s rozlohou 1 500 štvorcových kilometrov. Už onedlho 
sa však začali šíriť sprisahanecké teórie. Mnoho do-
morodých obyvateľov sa obávalo, že za ich nadáciou 
Conservation Land Trust (CLT) sa skrýva CIA. Pod 
plášťom ochrany prírody sa vraj USA chcú zmocniť 
zásob sladkej vody či dokonca tam chcú skladovať 
atómový odpad. Gringos, ako ich volali, im chcú 
ukradnúť vodu. Mýlili sa. Keď sa Douglas Tompkins 
v roku 2015 utopil v Čile pri nešťastí s kajakom, jeho 
žena previedla všetky pozemky na argentínsku vládu. 
Pod jednou podmienkou – oblasť sa musí stať na 99 
rokov národným parkom. V roku 2018 tejto zmluve 
požehnal argentínsky kongres v Buenos Aires. Odvte-
dy je 1  570 štvorcových kilometrov vyhlá-
sených za národný park a 230 štvorcových 
kilometrov je prírodná rezervácia, väčšinu 
tvoria bývalé Tompkinsove pozemky. Zem 
patrí štátu, no projekt návratu zvierat naďa-
lej financuje nadácia CLT.

„Ešte nikto sa nepokúsil vypustiť do voľ-
nej prírody jaguáre, ktoré sa narodili v zaja-
tí,“ vysvetľuje Magalí Longo, koordinátorka 
projektu CLT na ostrove San Alonso. Jaguár 
je najväčšia mačkovitá šelma Južnej Ameri-
ky a na mnohých miestach mu hrozí vyhy-
nutie. V Argentíne v súčasnosti žije len pri-
bližne 300 jedincov, zväčša niekoľko stoviek 
kilometrov severovýchodne na hraniciach 
s Brazíliou a Paraguajom. Výskumníčka je 
však presvedčená, že príroda jaguáre potre-
buje. „Regulujú populáciu kapybár a jelení-
kov pampových,“ hovorí Longo. „Len tak 
sa dá zabrániť epidémiám.“ Okrem toho 
menej bylinožravcov znamená bohatšiu 
vegetáciu. Vďaka tomu ekosystémy, ako je 

Moment ich vypustenia na slobodu: 
5. január 2021 o 4.25 hod. ráno.

Krátko pred vyhynutím: mravčiar obrovský  
v chovnej stanici CLT v San Nicolás.

Na slobode: obidva trojmesačné 
jaguáre Karaí a Porã.

 Medzičasom si kapybary v Esteros del Iberá na ľudí  
 zvykli a zostávajú pokojné, aj keď sa priblížia. 

 Na chrbte: obrázky, ako je tento, patria k nespočetným  
 fotomotívom, ktoré sa núkajú návštevníkom  
 močiarov na severovýchode Argentíny. 
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 Ara zelenokrídla, po španielsky guacamayo rojo, bola  
 v močiarnej oblasti vymretá už vyše 100 rokov.  
 Teraz sa tu tieto krásne vtáky opäť rozmnožujú. 

 Večerné vysielanie: zoológ Augusto Distel chytá na svoju  
 anténu signály z vysielacieho obojka jeleníka pampového. 

 Pekari bielopásy: odkedy je oblasť chránená  
 pred pytliakmi, narástol aj ich počet v močiaroch. 

 V podstate všetky zvieratá kedysi udomácnené v Iberá sú opäť  
 súčasťou znovuosídlenia močiarov, aj jeleník pampový. 
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 Kontrolná miestnosť v chovnej stanici pre  
 jaguáre na ostrove San Alonso je neustále  
 zaplnená – vpredu sedí vedkyňa Magalí Longová. 

 Cestou cez močiare: nie je lepší spôsob, ako  
 preskúmať mokrade, než na člne ťahanom koňmi. 

 Zvedavé trio: kariama červenozobá v chovnej stanici  
 Conservation Land Trust na Estancia El Socorro. 
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navštevovali, inkubátory. „Narodenie mláďat vo voľ-
nej prírode je pre nás míľnikom,“ hovorí ochranca 
prírody. Človek má dojem, že je pri niečom výni-
močnom, lebo stále pribúdajú nové druhy. „Stále 
máme dostatok nápadov na nové projekty,“ hovorí 
Augusto Distel, koordinátor projektov návratu zvie-
rat na El Socorro. Vlk hrivnatý, ocelot, vydra obrov-
ská, vtáky z čeľade hokovitých – to sú ďalší kandidáti. 
Keď ho navštívime, Distel má v klietke aj tri kariamy 
červenozobé, ktoré žijú prevažne na zemi. „Skúsime 
s  nimi založiť novú populáciu.“ CLT sa môže po-
chváliť výraznými úspechmi aj na ďalších miestach 
v krajine. Len v Argentíne sa za posledné 
roky na  Tompkinsových pozemkoch za-
ložilo alebo podstatne rozšírilo šesť ná-
rodných parkov. Tompkinsovci rovnako 
pomáhali pri založení dvoch morských 
národných parkov pred pobrežím Ohňovej 
zeme. V  Čile dokonca vzniklo sedem no-
vých národných parkov a tri sa podstatne 
rozšírili. Pre obe krajiny to znamená ob-
rovský nárast turistického ruchu.

Aby sme pochopili komplexnosť ce-
lého projektu, musíme sa vydať priamo 
na  miesto. Sedíme na  nákladnej plošine 
pikapu s  Magalí Longovou a  pijeme maté 
z  tekvíc potiahnutých kožou. „To, čo sme 
dokázali, sa nestalo len tak,“ vraví Longo. 
Len stavba siedmich výbehov pre jaguáre 
na San Alonso trvala tri roky. Všetko sa za-
čalo v roku 2015 so samicou Tobuna. Dnes 
sa v chovnej stanici pravidelne nachádzajú 
štyri, niekedy až osem šeliem. Stoja pred 
veľkou výzvou: „Nikto nemá skúsenosti 
s vypúšťaním jaguárov narodených v zajatí 
na slobodu. Učíme sa každý deň.“

San Alonso je jedným z najodľahlejších miest v ce-
lom parku. Tábor sa nachádza na ostrove uprostred 
močarísk, od  najbližšej usadlosti je vzdialený dva 
dni jazdy v  člne a  jeden a  pol hodiny autom. Štyri 
kilometre od  výbehov pre jaguáre sa nachádza sta-
nica CLT s miestnosťou vybavenou veľkou obrazov-
kou, s  laboratóriom a niekoľkými izbami slúžiacimi 
na ubytovanie hŕstky pracovníkov a návštevníkov. Je 
tu tečúca voda, prúd z generátora, sem-tam večer aj 
wi-fi na jednu až dve hodiny. Cez deň sa vedci venujú 
výskumu. Večer zväčša spolu sedia a grilujú chorizos, 
klobásky, alebo veľké kusy mäsa, asado. V pohároch 
sa iskrí červené víno.

Rastúca rozmanitosť druhov v  Esteros del Iberá 
má veľký vplyv na  turizmus v  oblasti. Okolo moča-
rísk vzniká v obciach ako Colonia Carlos Pellegrini 
a Concepción del Yaguareté Corá množstvo penzió-
nov a reštaurácií. V ponuke sú túry, splavy na kanoe 
a jazda na koni. Čoraz viac domorodcov si robí sprie-
vodcovské a ochranárske kurzy a ponúkajú turistom 
svoje skúsenosti. S kampaňou Corrientes vuelve a ser 
Corrientes (Corrientes má byť znova Corrientes) sa 
CLT snaží nielen ochraňovať faunu severoameric-
kej provincie, ale aj pozdvihnúť miestnych obyvate-
ľov kmeňa Guaraníov. Cieľom je posilniť hrdosť do-
morodcov na  svoju krajinu, svoju kultúru a  dejiny 

a nájsť cestu, ako môžu ľudia a zvieratá nielen 
koexistovať, ale navzájom zo seba aj profi-
tovať. Zodpovední sú presvedčení, že jaguár 
miestny rozvoj onedlho ešte viac posilní.

Vedci na Iberá pracovali desať rokov, kým 
prišiel okamih, pri ktorého opise sa dlhoroč-
nej spolupracovníčke CLT Marisi Lópezovej 
trasie hlas. Na otázku, či sa všetko to úsilie 
oplatí, má López jednoduchú odpoveď. 

„Z toho, čo robíme, profituje čoraz viac obcí.“ 
Za posledné roky sa postoj k týmto mačkovi-
tým šelmám celkom zmenil. Kým v minulos-
ti chápali chovatelia dobytka jaguára ako 
škodné zviera, dnes ho mnohí považujú 
za symbol svojho regiónu. V pláne majú ďal-
šie vypustenia na  slobodu. Nedávno sa 
v chovnej stanici na ostrove San Alonso na-
rodili dva jaguáre. Sú ďalšími kandidátmi. 

„Spolu so zvieratami, ktoré sme vypustili za-
čiatkom januára, sa stanú základom novej 
populácie týchto jedinečných šeliem v našej 
vlasti,“ hovorí López. Z každého jej slova srší 
pýcha a hrdosť. Niet sa čomu čudovať, sama 
sa v Corrientes narodila.. 

FABIAN VON POSER, narodený 
v roku 1969, autor na voľnej nohe 
žijúci v Mníchove. Počas cesty do 

Esteros del Iberá naňho 
mimoriadne zapôsobila nielen 

rozmanitosť fauny v mokradi na 
severovýchode Argentíny, ale aj 
to, aký veľký je projekt nadácie 

Kristine Tompkinsovej. 

Mnoho informácií ohľadom  
ochranárskych projektov na 

severovýchode Argentíny nájdete 
aj na webových stránkach  

Tompkins Conservation  
(www.tompkinsconservation.org),  

Conservation Land Trust 
(www.proyectoibera.org)  

a nadácie Rewilding Argentina  
(www.rewildingargentina.org).  

Parque Iberá:  
www.parqueibera.gob.ar.

O AUTOROVI

 Miesto na spanie s výhľadom: stan nášho  
 reportéra pod hviezdnym nebom pri Cambyretá. 

 Večer ako vymaľovaný: západ slnka  
 v Esteros del Iberá pri San Nicolás. 

Brána do raja: vývesný štít pri vchode do národného parku Iberá.


