KNNV-reis naar Frans Guyana
De Algemen reiscommissie van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(KNNV) organiseert in het najaar een reis naar Frans Guyana, waarbij ook Trésor bezocht zal
worden. De reis staat onder leiding van Vijko Lukkien, tot voor kort secretaris van de
Stichting Trésor. De reis staat open voor leden van de KNNV en van het IVN. Niet-leden
dienen zich eerst als lid aan te meldenia de website van de KNNV
(http://www5.knnv.nl/lidworden).
Tijdens deze reis
bezoeken wij het
gebied in het N.O.
van Frans-Guyana,
dat ligt tussen de
kuststad Kourou en
de rivier de
Approuague in het
Oosten. Juist dit
gebied wordt
gekenmerkt door
nog maagdelijke
kustmoerassen
met
mangrovebossen
langs de

Wortelgestel in het regenwoud

oceaankust, daarachter droge en natte savannes en grotendeels onaangetast primair
regenwoud in het Kawgebied meer naar het Zuiden. In dit Kawgebied op de Zuidhelling van
de Montagne de Kaw ligt het Trésornatuurreservaat. Onder beheer van de Stichting Trésor
is in 1995, 2464 hectare regenwoud aangekocht in Noord Frans-Guyana. De Stichting Trésor
is ontstaan door Nederlands initiatief, m.n. vanuit de Universiteit Utrecht en de KNNV. Doel
is het leveren van een bijdrage aan het behoud van het regenwoud, met name in de
Neotropen. Juist hier omdat door onderzoek van het Utrechtse Herbarium al veel kennis
voor handen was over dit gebied.
Door de bijzondere geologische geschiedenis en de voor Zuid Amerika hoge neerslagcijfers
(gem. 4000 mm) treffen we hier een zeer grote rijkdom aan planten- en diersoorten aan,
met bovendien veel endemen. Ter geruststelling, vanwege die neerslagcijfers, wij reizen in
de droge tijd!.
Ons vaste vertrekpunt tijdens de reis is het comfortabele hotel Chaumière gelegen buiten de
hoofdstad Cayenne. Hier ontbijten we in een open restaurant gelegen aan een tuin, waar
s’ochtends kolibries de nectar uit de bloemen komen halen. Tijdens het diner, na afloop van
een dagtocht, genieten we van overvliegende paartjes Amazone papagaaien, op weg naar
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hun slaapboom, en als de schemer invalt van de talloze geluiden van het bos en op
insectenjagende vleermuizen en nachtzwaluwen.
De derde dag bezoeken we van hieruit het Trésor
reservaat, waar we onder leiding van de
boswachters een zogenaamde trail lopen. We
maken kennis met alle aspecten van het bos met
op sommige plaatsen immens grote bomen.
We bezoeken op de noordhelling van de
Montagne de Kaw de grotten waar zich de nesten baltsplaatsen van de Oranje rotshaan
bevinden. De vogels zelf zullen we met zeer grote
waarschijnlijkheid ook kunnen bewonderen.
We logeren een nacht in een kleine lodge in het
bos, genaamd Patawa. Hier zullen we in de
avond kennismaken met grote rijkdom aan
insecten van het gebied. Op een met lampen
beschenen laken passeren letterlijk honderden
soorten nachtvlinders en kevers. En ‘s nachts
hoort u de brulapen.

Oranje rotshaan

Vanuit de Montagne de Kaw
trekken we het aangrenzende,
uitgestrekte Kaw moeras in,
waar we overnachten in een
drijvende lodge. Vanwege de
hoge zuurgraad zijn er geen
muggen! Dit moeras behoort
absoluut tot de hoogtepunten
van de reis en een must voor
vogelmensen. Hier treffen we
o.a. talloze reiger- en
ralachtigen aan, de
Rotssavanne

legendarische Hoatzin (Opisthocomus hoatzin), ijsvogels en de overwinterende Visarend.
Tijdens de boottocht in de avonduren ontmoet U meerdere soorten kaaimannen , visetende
vleermuizen en nachtzwaluwen. We verblijven hier drie dagen.
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Terug in Cayenne, verblijven we de volgende dagen weer in hotel Chaumière. Van hieruit
bezoeken we aan de kust het Sentier du Rorota, een gebied bekend om zijn vele luiaards en
apen, het Salines de Montjoly met prachtige mangroves en een savannegebied dat
gekenmerkt wordt door dagzomend moedergesteente (graniet) en de groeiplaats is van vele
streng beschermde plantensoorten, waaronder de Wilde ananas.
Eén dag reserveren we om vanuit het hotel Chaumière richting Kourou te gaan waar we ons
inschepen om de beroemde gevangeniseilanden les Iles du Salut te bezoeken. Tijdens deze
zeereis ontmoeten we o.a. dolfijnen, het
Wilson stormvogeltje en zeeschildpadden.
Op de terugreis naar ons hotel gaan we
natuurlijk even langs het Centre Spacial, het
Franse Cape Kennedy.
De reis wordt een interessante kennismaking
met de tropen van Zuid Amerika. We bezoeken
een land waarvan het kustgebied nog goed
bewaard is gebleven.

Periode:
11 oktober tot 26 oktober 2014
Aantal dagen:
16
Reisleiding:
Vijko Lukkien/ Pipassi Jeurissen
Reissom:
ca. € 3500
Inschrijfgeld:
€ 350
Soort reis:
vliegen/bus/ hotel, volpension
Thema:
tropen, oerwoud en savannen, kust
Zwaarte:
2 schoentjes
Aantal deelnemers: minimaal 7, maximaal 16
Informatie:
Feiko Prins, tel. 035-6217017
Email
feikoprins@gmail.com
Opgeven:
Vóór 1 maart via
http://www5.knnv.nl/algemene-reiscommissie/reizen-2014
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Wilde ananas
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