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Vooraf  
Deze  reis  werd  verzorgd  door  Vijko  Lukkien,  Pipasi  Jeurissen  en  Jeffrey  Brand  van  de  stichting  Trésor.  
Deze  stichting  beheert  een  natuurgebied  (Trésor)  van  2500  hectare  regenwoud  in  Frans  Guyana.  Dit  jaar  
bestond  de  stichting  en  dit  reservaat  20  jaar!  Dit  was  dan  ook  een  jubileumreis,  en  tevens  de  laatste  
keer  dat  Vijko  en  Pipasi  deze  reis  begeleiden.  Jeffrey  neemt  het  stokje  over.    

Maar  bij  deze  reis  hebben  we  veel  meer  gedaan  dan  alleen  Trésor  bezoeken,  hoewel  dit  een  
terugkerend  thema  was.  We  hebben  veel  andere  natuurgebieden  bezocht,  een  beetje  ciltuur  gesnoven  
en  ook  veel  over  rivieren  en  zee  gevaren.  

Dit  verslag  is  elke  dag  door  iemand  anders  geschreven.  De  stijl  van  schrijven,  de  nadruk  en  wat  is  
opgevallen  verschilt  per  persoon:  de  een  let  op  de  planten,  de  ander  meer  op  de  vogels,  of  op  de  sfeer.  
Natuurlijk  missen  er  een  heleboel  dingen  die  de  schrijvers  van  de  dag  minder  belangrijk  vonden,  maar  
anderen  onder  ons  juist  heel  bijzonder  vonden.  Het  verslag  zou  minstens  4x  zo  lang  kunnen  als  we  alles  
willen  beschrijven!  Ik  heb  het  daarom  hierbij  gelaten,  en  zo  min  mogelijk  nabewerkt,  omdat  het  de  sfeer  
van  de  reis  goed  weergeeft,  en  er  al  heel  veel  moois  in  staat.  

Elly  
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Foto:  Heinjo  During  

Zaterdag  18  november  2017:  Cayenne  en  Jardin  Botanique  
Heinjo  

De  eerste  excursiedag  van  de  reis  begon  aan  het  ontbijt,  met  vogels  als  kolibries  in,  en  toekan  en  
zwartkopgier  boven  de  tuin  van  ons  hotel.  Na  de  introductie  van  de  plant  van  de  dag  (ditmaal  Petraea  
bracteata  uit  de  Verbenaceae)  schetste  Vijko  in  grote  lijnen  de  opbouw  van  het  landschap  van  
Noordoost-‐Guyana,    met  achter  een  strook  mangrovebossen  aan  de  kust  een  zone  met  savannes  en  dan  
het  gevarieerde  tropische  bos  van  het  binnenland.  Ook  de  mangrovebossen  zelf  vielen  weer  in  drie  
typen  uiteen,  met  aan  de  kust  een  strook  met  bijna  uitsluitend  Avicennia  germinans  (fam.  
Acanthaceae),  met  daarachter  vaak  eenvormige  bestanden  van  een  tweede  mangrovesoort    
(Laguncularia  racemosa,  fam.  Combretaceae)  en  dan  een  bredere  moerassige  strook  waarin  de  derde  
mangrove-‐boom,  Rhizophora  (diverse  soorten,  fam.  Rhizophoraceae)  samen  voorkomt  met  de  palmen  
Mauritia  flexuosa  en  Euterpe  oleracea  (de  açaí  palm,  tegenwoordig  veel  gekweekt  om  de  zaden  en  het  
palmhart)  en  tegen  die  palmen  op  groeiende  lianen  van  het  genus  Philodendron.  

Vrijwel  op  tijd  vertrokken  we  vervolgens  naar  Cayenne,  deels  door  het  beloofde  mangrovebos  met  
Rhizophora,  Philodendron  en  de  twee  palmen,  maar  ook  veel  Terminalia.  Via  flamboyants  en  veel  
mango-‐tuinen  in  een  aantal  nieuwbouwwijken  en  en  groot,  leeg  wedstrijdzwembad  bereikten  we  het  
strand  van  Cayenne,  waar  we  een  tijdje  onze  ogen  uitkeken  naar  een  aantal  reigersoorten  (grote  en  
kleine  zilverreigers,  kleine  blauwe  reiger,  kwak),  aalscholvers,  fouragerende  schaarbekken  en  
wenkkrabben.  Op  zee  was  de  scheiding  tussen  het  bruine  water  van  de  uit  de  Amazone  afkomstige  
kuststroom  en  het  blauwe  oceaanwater  verderop  goed  te  zien.  

Een  kort  ritje  leidde  ons  daarop  naar  het  
centrum  van  de  stad,  het  grote  Palmiste  plein  
met  grote  Koningspalmen  (Roystonia).  Hier  
bezochten  we  het  museum,  waar  we  ons  
vergaapten  aan  allerlei  opgezette  vogels  en  
zoogdieren  die  we  later  vaak  ook  in  het  echt  
zouden  zien,  een  prachtige  collectie  insecten,  en  
een  compacte  inleiding  in  beelden  van  de  
historie  van  Guyana,  van  de  cultuur  van  de  
oorspronkelijke  bewoners  naar  de  latere  
overheersers,  veldslagen  en  vooral  veel  over  
slavernij  en  gevangenissen.  De  ochtend  werd  
besloten  met  (voor  de  meesten)  een  bezoek  aan  
de  markt.    

Na  de  lunch  bezochten  we  de  oude  haven,  met  vuurtoren,  
uitzicht  op  de  kustzonering,  groepjes  meeuwen,  
reigerachtigen  en  een  paar  rode  ibissen.  Vervolgens  reden  
we  langs  droge  savannes  met  o.a.  de  palmen  Astrocaryum  
vulgare  (Awarra  palm)  en  Euterpe  flexuosa  en  bossen  naar  
de  Jardin  Botanique,  de  beroemde  botanische  tuin  buiten  
de  stad.  De  savannes  waren  er  niet  altijd  even  goed  aan  toe  
  veel  ervan  wordt  gebruikt  voor  veeteelt,  en  in  de  droge  
tijd  worden  grote  delen  ervan  verbrand,  om  de  leguanen  
eruit  te  jagen  en  te  schieten  voor  de  plaatselijke  
restauranten.  Datzelfde  lot  ondergaan  dan  ook  veel  van  de  
nog  overgebleven  herten  in  het  gebied.    

Ingang  markt  in  Cayenne  
Foto:  Heinjo  During  
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Les  vanilles  
Foto:  Heinjo  During  

In  de  botanische  tuin  zelf  konden  we  genieten  van  een  grote  rijkdom  aan  exotische  plantensoorten  uit  
alle  delen  van  de  wereld  maar  toch  ook  veel  uit  Guyana  zelf.  Zo  
stonden  bij  de  ingang  een  aantal  grote  rozetten  van  de  
endemische,  beschermde  soort  Furcraea  vivipara,  net  als  Agave  
tegenwoordig  een  lid  van  de  asperge-‐familie,  en  de  vrijwel  
endemische  soort  Phenakospermum  guyannense  (de  Amerikaanse  
reizigersboom).  Verder  keken  we  met  bewondering  (en  een  beetje  
spanning)    naar  een  vogelspin    die  naast  het  busje  opdook,  en  naar  
een  grote  Cecropia,  een  boom  uit  een  genus  van  pioniers  op  
kapvlakten  die  samenleven  met  mieren  in  de  holle  takken.  

De  tuin  zelf,  momenteel  3  ha  groot,  was  nog  pas  6  jaar  en  2  maanden  oud,  
maar  dat  was  er  niet  aan  af  te  zien     in  de  tropen  groeit  alles  toch  
weleen  stukje  sneller!    

Onze  gids  Aurelien  Sambin,  een  orchideeënexpert,  vertelde  overal  
enthousiaste  verhalen  (gelukkig  prima  vertaald  door  Jeffrey),  zoals  
over  de  vele  soorten  vanille-‐orchideeën  uit  Guyana,  Cyrtopodium  
anderssonii  en  andere,  deels  nog  onbeschreven  soorten  van  bijv  de  

geïsoleerde  opduikingen  van  oeroude  gesteenten  in  
de  kustsavannes  en  in  het  binnenland),  en  over  een  heerlijk  geurende  

waaronder  ca  700  orchideeën,  een  kleine  1000  Araceeën  (waaronder  
Philodendrons),  en  veel  Bromeliaceeën.    

Op  een  rijk  bloeiende  Noranthea  guyanensis  
(Marcgraviaceae)  foerageerden  kolibries.  Verder  leerden  
we  iets  dat  we  de  hele  reis  konden  blijven  oefenen:  hoe  
de  leden  van  de  bomenfamilie  van  de  Melastomataceae  
te  herkennen:  3  hoofdnerven,  die  aan  de  onderkant  van  
het  blad  uitsteken,  en    nog  twee  hoofdnerven  dicht  bij  de  
bladranden.  Een  boomvormige  duizendknoop  
(Polygonaceae)  die  we  later  veel  gezien  hebben,  
Coccoloba  uvifera,  bleek  op  droge  bodem  naast  
endomycorrhiza  ook  een  truffel-‐vormende  
ectomycorrhiza  op  zijn  wortels  te  hebben.  Ook  ananassen  
ontbraken  niet:  

kwekers  hebben  uit  de  oorspronkelijke  twee  soorten  vele  vormen  

n  fraaie  Ficus  
guyanensis  (misschien  wel  dezelfde  soort  als  Ficus  tresorii)  en  16  
fraai  bloeiende  Heliconia-‐soorten  te  zien.  Tenslotte  toonde  de  gids  
ons  nog  een  (helaas  niet  bloeiend)    exemplaar  van  een  van  de  
grootste  orchideeën  ter  wereld,  Grammatophilum  speciosum,  een  
op  bomen  en  rotsen  groeiende  soort  met  als  bijzonderheid  dat  de  
bovengrondse  wortels  stekelig  én  plakkerig  zijn.  Onderzoek  heeft  
laten  zien,  dat  de  plant  hiermee  dood  blad  invangt  waaruit  
nutriënten  gehaald  kunnen  worden.  Het  zal  duidelijk  zijn,  dat  we  
moe  maar  tevreden  de  terugreis  naar  het  hotel  aanvaardden.  

  

Noranthea  gyuanensis  met  kolobrie  
Foto:  Heinjo  During  

    

Cananga  odorata  
Foto:  Heinjo  During  
  

Foto:  Heinjo  During  
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Foto:  Judith  Schotman  

Zondag  19  november  2017:  De  rivier  op  
  Judith  

De  dag  begint  met  de  botanische  ochtendopening  
door  Vijko:  de  felrode  bloemen  van  Ixora  coccinea  legt  
hij  op  tafel.  Die  struik  bloeit  voor  het  raam  van  onze  
kamer!  Te  herkennen  aan  miniscule  schutblaadjes  in  
de  bladoksels,  alleen  te  zien  met  een  loupe.  

De  palmen  van  deze  zondag  zijn  de  Maripa  en  de  
Awarra.  Zij  houden  van  natte  voeten  langs  de  rivier.  
(De  vruchten  van  de  Awarra  worden  gebruikt  in  de  
paassoep  volgens  Jeffrey).  

  

We  rijden  naar  kanocentrum  Wayki  Village  bij  de  
monding  van  Crique  Gabriel  in  de  Mahury-‐rivier,  net  
naast  de  brug    bij  Roura.  De  instap  in  twee  bont  

-‐de-‐wiebel,  maar  eenmaal  
op  de  bankjes  voelt  het  goed.  Let  op:  handen  

beide  indiaanse  schippers    sturen  in  volle  vaart  met  hun  

windkoeling.  Het  is  nog  eb.  (Roura  ligt  15  km  van  zee.)  Op  
de  brede  rivier  zien  we  de  bosrand  en  een  zilverreiger.  

  Bij  aankomst  in  het  dorp  Favard  van  de  
Amerindians,  buren    van  Trésor,  staat  aan  de  steiger  een  boom  met  
wevernesten  van  de  rood-‐  en  de  geelstuitbuidelspreeuwen.  Langs  de  oever  
staat  het  vol  prachtig  witte  Amaryllidaceae  met  diep  ingesneden  kelken.  De  
uitstalling  van  handgemaakte  sieraden  van  zaden  en  pitten  wordt  meteen  
druk  bezocht.  We  worden  ontvangen  met  ti-‐punch,  wat  later  een  nationale  
gewoonte  blijkt.  Het  gaat  om  rum  met  rietsuikerstroop  en  limoensap.  In  een  
groot  veld  staan  de  open  huizen  van  de  indianen  verspreid  in  een  soort  
vierkant,  met  vruchtbomen  en  gras  ertussen.  Er  is  nogal  wat  bouwactiviteit.  
Tijdens  een  korte  wandeling  valt  onze  eerste  regen.  Het  wordt  even  
bloedheet  op  de  okerkleurige  zandweg,  waar  ook  een  schamele  auto  ons  
passeert.  

Voor  de  lunch  varen  we  terug  naar  Wayki  Village.  
Daar  is  er  tijd  voor  een  extra  kop  koffie  omdat  we  de  
kentering  af  moeten  wachten  om  de  Crique  Gabriel  
op  te  kunnen  varen.  Aanvankelijk  tussen  zeer  slibrijke  
oevers  met  prachte  boomwortels,  een  eerste  
kennismaking  met  mangrove,  varen  we  tussen  en  
onder  bloeiende  bomen  en  struiken  door.  

     

Crinum  (Amarillidaceae)  
Foto:  Judith  Schotman  

Foto:  Judith  Schotman  

Foto:  Judith  Schotman  
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Opvallend  is  de  watercacao,  waarvan  de  
schippers  trots  laten  zien  hoe  je  met  een  klap  
op  de  rijpe  knop  een  waaier  van  roze/witte  
meeldraden  tevoorschijn  tovert,  om  in  het  haar  
te  steken!    

Ze  vertellen  ook  over  de  medicinale  werking  van  
allerlei  bladeren,  wortels  en  vruchten,  o.a.  van  de  
moucou-‐moucou.  Het  water  stijgt  en  we  dringen  
steeds  slingerend  verder  het  bos  in.  Op  het  

keerpunt  hakken  de  beide  indianen  even  twee  palmboompjes  af  om  er  palmharten  uit  te  snijden.  Dan  
gaat  het  in  steeds  hoger  tempo  terug  om  voor  het  donker  weer  op  de  Mahury  te  zijn.  Onderweg  zien  we  
ook  verschillende  vogels,  o.a.  de  strogele  specht,  en  we  horen  de  schreewpiha,  die  als  gendarmevogel  

en  gezien  door  de  
voorste  kano.  

Net  op  tijd  voor  de  zonsondergang  laten  onze  schippers  de  boten  drijven  op  de  brede  revier  voor  een  
stemmig  afscheid,  weer  met  een  ti-‐punch,  nu  met  palmhart.  
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Foto:  Paul  Boddeke  

Maandag  20  november  2017:  Naar  Patawa  
Paul  
De  dag  begon  vroeg,    met  een  ontbijt  om  06:15.  De  meeste  mensen  hadden  daarom  al  de  avond  van  te  
voren  hun  bagage  in  twee  delen  verdeeld:  kleding  en  andere  benodigdheden  voor  twee  dagen  in  een  

  werd  gestald  in  een  van  de  hotelkamers,  die  voor  twee  
dagen  werd  omgetoverd  tot  onze  bagageruimte.  De  overige  bagage  ging  de  busjes  in.  

Na  het  ontbijt  was  het  tijd  voor  Vijko
dagelijkse  briefing  en  natuurlijk  voor  
de  soort  van  de  dag.  Dat  was  de  wilde  
ananas.  Die  had  Vijko  even  daarvoor  
uit  een  bloempot  van  het  hotel  gerukt.    
Een  redelijk  tamme  wilde  annanas  

bromeliasoort  te  zijn  die  door  indianen  

met  name  op  de  Savannes  goed  bleek  
te  doen.  De  annanasvrucht  zelf  bleek  
een  vorm  van  vegetatieve  
voortplanting  te  zijn  van  de  soort.  

Daarna  reden  we  met  busjes  naar  de    
  van  mijnheer  Wen,  waar  we  wat  nieuwe  stokbroden  en  verse  blikjes  sardientjes  insloegen.  En  

daarna  kon  het  avontuur  echt  gaan  beginnen.  We  volgenden  een  lange  asfaltweg  door  het  oerwoud  en  
stopten  bij  de   et  pad  van  de  oranje  rotshaan.  Vijko  drukte  ons  op  het  
hart  dat  als  we  de  oranje  rotshaan  wilden  zien,  we  als  hij  het  teken  gaf  onze  mond  moesten  houden.    

Maar  eerst  werden  op  luidruchtige  wijze  een  aantal  planten  
en  dieren  besproken  en  gefotografeerd.  Het  was  erg  warm  en  
zonnig  en  daarom  best  prettig  dat  we  in  de  schaduw  van  de  
bomen  liepen.  Geleidelijk  werd  het  pad  smaller,  rotsiger,  
steiler  en  natter,  waardoor  het  goed  uitkijken  was.  De  bomen  
op  de  steile  helling  werden  steeds  lager  en  de  reizigers  steeds  
stiller  en  zweteriger.  

Hier  beneden  
moest  namelijk  
de  grot  zijn  waar  de  rotshanen  broeden  en  
waar  de  mannetjes  baltsen.  Bijna  beneden  
gekomen  hoorden  we  al  het  geluid.  Snel  
daarna  verdrongen  de  bezweette  KNNVers  
zich  achter  het  vogelkijkscherm.  Hoewel  de  

oranje  rotshaan  pijnlijk  oranje  gekleurd  is  als  een  veilig-‐verkeershesje,  bleek  het  toch  nog  niet  zo  
gemakkelijk  om  de  vogels  daadwerkelijk  te  zien  te  krijgen.  Laat  staan  om  er  een  foto  van  te  maken.  
Maar  dat  maakte  het  eigenlijk  alleen  maar  leuk.  Zeldzame  vogels  moeten  moeilijk  te  zien  zijn,  toch?  Dan  

Foto:  Paul  Boddeke  
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Foto:  Paul  Boddeke  

zaten  er  weer  oranje  rotshanen  verscholen  in  het  groen  aan  de  linkerkant,  dan  weer  aan  der  
rechterkant.  Uiteindelijk  raakten  ze  ons  zat  en  vlogen  weg.  Op  de  terugweg  werden  wederom  veel  
planten  en  kleine  dieren  gespot,  zoals  de  vruchten  van  de  apenborstel,  de  kathedraalboom,  een  
hagedissensoort  en  een  libelle  .  Ook  vertelde  Vijko  over  de  in  miljoenen  jaren  volledig  uitgeloogde  
granietbodem,  waarvan  op  veel  plaatsen  enkel  nog  de  ijzer-‐aluminiumdelen  over  zijn  (laterietbodems).  
Vijko  sloot  af  met  een  rode  passiebloemensoort    (Passiflora  glandulifera),  die  van  11.00  tot  12.00  uur  
bloeit.  Helaas  was  het  na  12.00  uur,  dus  we  hebben  alleen  dichte  bloemen  gezien.  

We  vervolgden  onze  reis  langs  de  asfaltweg,  
dieper  het  oerwoud  in  en  reden  langs  de  
overblijfselen  van  een  bosbouwbedrijf  dat  40-‐45  
jaar  geleden  als  een  van  de  eerste  met  
duurzame  bosbouw  in  regenwouden  begonnen  
was.    
Daarna  stopten  we  bij  een  struweelrand  in  de  
berm  die  volledig  was  ingepakt  met  webben  van  
een  kolonievormende  spinnensoort.  De  kleine  
oranje  spinnetjes  zaten  in  groepjes  bij  elkaar  in  
het  web  en  kwamen  massaal  kijken  als  er  iets  in  
hun  web  verdacht  bewoog.  

De  busjes  reden  weer  verder  en  eindelijk  kwamen  we  bij  het  nieuwe  gebouwtje  van  de  Foundation  
Trésor.  Daar  gingen  we  lunchen.  Ondertussen  keken  we  onze  ogen  uit,  want  in  de  struiken  voor  het  
gebouwtje  foerageerde  een  jonge  kolibri  van  de  soort  vorkstaartbosnimf  (Thalurania  furcata).  In  de  

(Ranitomeya  amazonica)  en  in  het  gebouwtje  zelf  vonden  we  een  boomkikker;  
volgens  boswachter  Benoit  Vilette  een  Osteocephalus  oophagus.  Na  de  lunch  
liepen  we  een  klein  stukje  langs  de  weg,  waarbij  we  de  enige  slangensoort  van  de  
reis  tegenkwamen.  Helaas  in  de  vorm  van  een  road-‐pizza.    

Daarna  verlieten  we  de  weg  en  liepen  door  het  bos  richting  een  ware  woudreus;  de  Saint-‐Martin  Jaune  
(Hymenolobium  flavum

plankwortels  zorgden  er  voor  dat  een  
rondje  lopen  om  de  boom  een  kleine  
wandeling  was.  Maar  dat  was  niet  
persee  noodzakelijk,  want  bij  dit  oude  
exemplaar  kon  je  ook  onder  de  
weggerotte  delen  van  wortels  
doorlopen.  De  vleermuizen  die  daar  
huisden  vonden  dat  minder  leuk  en  
vlogen  verschrikt  weg.  De  boom  was  

waren  zo  te  zien  grote  delen  van  de  
kroon  uitgewaaid.  Uiteraard  kwam  de  

op  worden  gegeven:  als  gevolg  van  het  
ontbreken  van  jaarringen  zoals  bij  bomen  in  gematigde  streken  is  het  lastig  om  
de  leeftijd  van  bomen  in  het  regenwoud  te  bepalen.  Iedereen  was  diep  onder  de  

indruk  en  de  boom  en  haar  bewonderaars  werden  dan  ook  uitvoerig  vastgelegd.       

Foto:  Paul  Boddeke  

Foto:  Paul  Boddeke  

Foto:  Paul  Boddeke  
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Er  werd  afgesloten  met  een  groepsfoto  (zie  voorpagina),  die  door  onderzoeker  Rens  werd  geschoten  
met  het  professionele  fototoestel  van  Wim  van  der  Ende.  Daarna  moesten  we  helaas  al  weer  verder.    

En  zo  arriveerden  de  busjes  aan  het  einde  van  de  middag  bij  Camp  Patawa.  Op  dit  terrein  van  eigenaren  
Jeaneaut  en  Odette  Morvan  bevinden  zich  meerdere  huisjes  en  hutten  waar  gebivakeerd  kan  worden,  
omgeven  door  de  jungle.  De  meeste  reizigers  kregen  een  huisje  met  bed,  badkamer  en  wc  toegewezen.  
Voor  7  waaghalzen  hadden  Vijko  en  Pipassi  hun  collectie  hangmatten  en  klamboes  meegenomen.  Het  
bleek  in  de  hitte  een  behoorlijk  intensieve  klus  om  de  hangmat  en  de  klamboe  goed  op  te  hangen,  maar  
met  de  nodige  hulp  lukte  het  uiteindelijk.  En  daarna  zorgde  de  koude  douche  op  het  terrein  voor  
afkoeling.  

Daarna  was  het  tijd  om  te  eten.  De  Poulet  boucané  guyane  was  heerlijk.  Daarom  bij  deze  het  recept  
zoals  dat  op  internet  te  vinden  is:  (http://www.marmiton.org/recettes/recette_poulet-‐boucane-‐
guyane_12096.aspx).  Het  zal  vast  lastig  worden  om  de  Patawa-‐versie  te  benaderen,  maar  het  is  het  
proberen  waard.  Na  het  eten  vertelde  Rens  over  het  onderzoek  dat  hij  doet  naar  de  relatie  tussen  de  
jachtdruk,  het  voorkomen  van  diersoorten  en  de  verjonging  van  plantensoorten  en  bossamenstelling.  
Zijn  onderzoek  wordt  deels  bekostigd  door  de  Stichting  Tresor.    Hij  vertelde  dat  men  in  Frans  Guyana  
alles  vanaf  het  formaat  agouti  bejaagd,  waardoor  grotere  dieren  als  tapirs  en  apen  in  aantal  afnemen.  

Inmiddels  was  het  pikdonker  geworden  op  Camp  Patawa.  
Odette,  die  al  jaren  lang  onderzoek  doet  naar  het  voorkomen  
van  nachtvlinders  in  het  bos,  had  voor  ons  haar  UV-‐
lampeninstallatie  aangedaan  en  een  wit  laken  gespannen,  
zodat  we  konden  zien  wat  voor  insecten  er  zoal  rondvliegen  
nabij  Camp  Patawa.  Al  toen  we  aankwamen  bij  de  lampen  
verdrongen  de  verdwaasde  en  totaal  gedesoriënteerde  dieren  
zich  rond  de  lampen.  Het  waren  met  name  nachtvlinders,  
waarbij  vooral  de  enorme  pijlstaartvlinders  erg  opvielen.  Maar  
er  waren  ook  reusachtige  kevers  en  sprinkhanen  bij,  grote  
wespen  en  honderden  microvlinders  en  kleine  vliegjes  die  
blijkbaar  allemaal  nachtactief  zijn.    

Na  dit  insectenavontuur  trokken  de  reizigers  zich  voldaan  
terug  in  hun  hutjes  en  hangmatten.  Het  slapen  in  de  
hangmatten  bleek  nog  niet  zo  eenvoudig.  Gelukkig  maar,  want  daardoor  
kon  ik  het  loeien  van  de  brulapen  diep  in  de  jungle  horen.  Een  bijna  beangstigend  geluid.  En  tegen  het  
einde  van  de  nacht  lag  ik  best  goed.  

  

     

Foto:  Paul  Boddeke  
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Dinsdag  21    november  2017:  Trésor  en  Kaw-‐moeras  
Cor  

Deze  morgen  is  ons  eerste  bezoek  aan  Trésor  en  er  
heerst  de  stilte  voor  het  feest.  De  dieren  op  de  
wandschildering  hebben  het  rijk  nog  alleen.  

  

  

  

  

  

Ook  wij  vertrekken  snel  weer  om  de  botanische  wandeling  te  gaan  maken.  

Zoals  op  de  kaart  te  zien  is,  ligt  de  wandeling  op  een  helling.  
De  ondergrond  is  een  zeer  sterk  verweerde  rots  met  heel  
weinig  bodemvorming  en  voedingswaarde.  De  beworteling  is  
zeer  oppervlakkig.  Dat  houdt  ook  in  dat  de  bomen  niet  hoog  
worden  en  de  boomkruin  vrij  open  is.  

  

    

Er  is  onderweg  ontzettend  veel  te  zien  en  we  krijgen  uitleg  van  Jeffrey,  Vijko  en  de  bordjes.  Bij  sommige  
dingen  is  het  goed  dat  we  nog  twee  keer  terugkomen  op  deze  wandeling.  Zo  was  er  deze  ochtend  een  
heel  vreemde  structuur  te  zien.  Elf  dagen  later  werd  duidelijk  dat  het  een  plant  is.  Het  is  een  plant  uit  
het  geslacht  Costus  waarvan  de  bladeren  in  een  spiraal  rondom  de  stengel  staan.  De  stengel  zelf  is  vaak  
ook  gespriraliseerd.  Daarvan  hebben  we  een  ander  voorbeeld  gezien.    
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Cor  Nonhof  

        

21  nov.   1  dec   andere  Costus  
  
Een  ander  fenomeen  in  het  regenwoud  zijn  de  
klimmers.  Er  zijn  ongelooflijk  veel  soorten  klimmers  en  
hangers  in  alle  soorten  en  maten.  Hier  staat  Rens  in  
een  reuzenvalstrik.  
En  dan  is  er  de  verstopkunde  oftewel  mimicry.  Heinjo  
During  gaf  uitleg  over  een  mos-‐  en  korstmos-‐
samenleving  op  bladeren.  Ik  vond  een  kikkertje  die  dat  
nadoet.  

  

  

  

  

  

Voor  de  rest  is  er  eigenlijk  geen  beginnen  aan  om  alles  
te  vertellen  en  te  laten  zien.  Ik  doe  er  een  paar  
overzichten  en  herbariumbladen  (zie  bijlage)  bij.  Ook  
laat  ik  de  bordjes  op  de  wandeling  voor  zich  spreken.  

Cor  Nonhof  
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Cor  Nonhof  

Cor  Nonhof  

de  tocht  naar  de  hotelboot.  De  
vogelaars  hebben  weer  vrij  zicht  op  
hun  lievelingen.  

Ik  bezocht  het  kerkhof  en  een  
Moucou-‐Moucou  aan  de  waterkant.  
Deze  plant  heet  zo  omdat  er  zoveel  
van  zijn:  Des  Moucou-‐Moucous,  il  y  en  
a  bocou-‐bocou  !  !  !  De  
wetenschappelijke  naam  is  
Montrichardia  arborescens.  De  plant  
heeft  een  mooie  nervatuur.  

  

De  Moucou-‐Moucou  staat  uiteraard  in  grote  getale  overal  op  
de  oevers.    

De  visvangende  vleermuizen,  nachtzwaluwen  en  de  kaaiman  
op  de  nachtelijke  boottocht  laten  zich  door  mij  niet  
fotograferen,  maar  de  hagedis  wel.  

  

  

     



12  
  

Woensdag  22  november  2017:  Een  dagje  Kaw-‐moeras  
Kees  den  Otter  
  
Op  een  drijvend  onderkomen  midden  in  de  
waterruigte  sliepen  we  in  een  hangmat  of  in  
een  bed.  Her  en  der  wat  gesnurk.  
Comfortabel  of  niet?  

Tijdens  het  vroege  ochtendgloren  hing  er  een  
laag  nevel  boven  het  Kaw-‐moeras.  En  wat  een  
stilte!  Al  ruim  voor  het  ontbijt  liet  de  kiskadie  
die  ons  gedurende  de  hele  reis  vergezelde  
zich  zien  en  horen,  zowel  de  kleine  als  de  
grote.  De  mangrovereiger  was  zelfs  vanaf  de  
vlonder  met  het  blote  oog  te  aanschouwen.      

Onder  deskundigen  en  leken  was  
een  discussie  over  die  ene  
vreemde  vogel  tussen  al  die  niet  
te  tellen    dwergdikbekjes.  Wat  
deed  hij  daar?  Het  was  in  elk  
geval  een  vogel  met  een  rode  
borst.  Hoe  kon  het  ook  anders?  
Het  bleek  de  
zwartkopsoldatenspreeuw  te  zijn.    

Aan  de  andere  kant  werd  de  
azuurpurperhoen  gespot.      

Na  het  ontbijt  en  de  koffie  scheepten  we  in.  Plat  op  het  water     als  
kikvorsen     tuften  we  licht  schommelend  en  zigzaggend  al  het  moois  tegemoet.  Zo  af  en  toe  vloog  een  
Amerikaanse  reuzenijsvogel  voor  ons  uit.  Wat  een  snavel.  Ook  de  Amazone  ijsvogel  en  de  groene  
ijsvogel  lieten  zich  zien.  In  de  verte  zwom  een  kleine  fuutkoet.  De  blauwzwart  glanzende  grote  ani  en  de  
kleine  ani  waren  er  ook.  

De  Amerikaanse  slangenhalsvogel  werd  waargenomen.  Een  armada  
aan  bigua-‐aalschovers  steeg  op  uit  het  water  en  waaierde  uiteen.    

De  gelukkigen  onder  ons  die  voorin  de  boot  zaten,  zagen  hem  in  vol  
ornaat:  de  hoatzin.  De  anderen  zagen  slechts  een  schim.  

Aan  weerskanten  van  de  boot  vloog  de  kastanjebruine  (of  is  het  
kaneelbruine?)  leljacana  op,  de  vogel  met  de  lange  stelten.  Een  
kolonie  geelstuitbuidelspreeuwen    met  kokervormige  nesten    liet  
zich  uitbundig  bewonderen.  Ook  de  kleine  mangrovekoeken  waren  
aanwezig.  

Foto:  Elly  Langewis  

Foto:  Elly  Langewis   Zwartkopsoldatenspreeuw  
Foto:  Heinjo  During  

Hoatzin  
Foto:  Paul  Boddeke  
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Reigersoorten  te  over,  onder  meer  de  rosse  tijgerroerdomp,  de  sokoireiger,  grote  zilverreiger,  Zuid-‐
Amerikaanse  roerdomp,  koereiger,  de  kwak.  Veelal  wist  je  niet  of  je  links,  rechts  of  voor  de  boot  moest  
kijken.    

Opeens  zaten  we  weer  op  ons  drijvend  hotel,  alwaar  het  aangenaam  toeven  was.  Wat  een  weidse  
vergezichten!  Nog  even  zelf  erop  uit  met  een  bootje,  een  plons  in  het  water  of  zitten  dromen  aan  de  
waterkant.    

Rond  15.00  uur  togen  we  richting  Chaumière.  
Weer  het  water  op  en  de  vogels  tegemoet:  de  
witkopwatertiran,    de  zwarte  gier,  
de    geelkopgier,  de  roodkopgier,  de  visarend.  
Een  hele  vlucht  koereigers  vloog  voor  de  boot  
op  en  uiteen.    

We  maakten  een  tussenstop  bij  een  museum  
  erboven  vlogen  zwaluwstaartwouwen       
alwaar  een  dolenthousiaste  madam  haar  
verhaal  deed.  Ze  was  niet  te  stuiten.  Een  klein  
boottochtje  later  stapten  we  de  busjes  in  op  
weg  naar  Chaumière.  Tijdens  een  tussenstop  
deed  een  doodshoofdaapje  zijn  naam  eer  aan  
door  op  grote  hoogte  met  enig  risico  op  een  
flinke  tuimeling  via  boomtakken  over  het  
asfalt  springen.  Hij  wist  het  juiste  takje  
uiteraard  te  grijpen.  Wij  kwamen  met  de  
schrik  vrij.    

Uiteindelijk  arriveerden  we  bij  Chaumière.  De  kiskadie  liet  zich  weer  horen  en  zien.  Wat  een  fonkelende  
dag.  Sluit  niet  uit  dat  er  een  Pietje  te  veel  of  te  weinig  vermeld  is.    

  

     

Foto:  Paul  Boddeke  
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Donderdag  23  november  2017  
Everdien  

Na  het  ontbijt  en  onze  dagelijkse  bloemlezing  gehouden  door  Vijko  vertrekken  wij  richting  Montjoly  
waar  wij  even  stoppen  bij  Eglise  St  Francois-‐Xavier,  de  kerk  van  de  nonnen  die  de  aankoop  van  het  
Trésor  reservaat  mogelijk  hebben  gemaakt.  Voor  Rooms-‐Katholieke  begrippen  een  sobere  kerk.  Daarna  
een  wandeling  door  de  mangroves  en  terug  over  het  strand.  

Onze  Sentier  des  Salines-‐wandeling  start  onder  een    typische  kustboom,  de  kasjoeboom.  We  maken  
kennis  met  nog  vele  andere  bijzondere  bomen  en  struiken  kenmerkend  voor  de  salines:  de  

komkommerstruik  met  zijn  leuke  gele  bloempjes,  de  
cannonball  tree  met  vruchten  als  kanonskogels  en  
waanzinnig  mooie  bloemen  op  de  stam,  een  Entada  met  
als  kenmerk  zeer  grote  peulen  verdeeld  in  segmenten  
zodat  deze  zich  fragmentarisch  kunnen  verspreiden,  een  
Centrocema  pubescens  die  om  onbegrijpelijke    redenen  

overeenkomst    met  het  vrouwelijk  geslachtsorgaan  er  
vanaf  spat,  een  zoete  amandel  met  een  zeer  fraaie  
doorleefde  stam  etc.    

Wat  betreft  de  bloemen  van  de  cannonball  tree  mag  niet  
onvermeld  blijven  dat  Wim  senior  de  bloem  van  deze  

tachtiger  weet  je  waarover  je  spreekt!    

Wij  leren  dat  kokosnoten  na  4000  km  over  zee  gereisd  te  
hebben  nog  kiemkrachtig  zijn.  De  kapokboom  met  dat  
schamele  zaadje  in  dat  pluisje  door  de  wind  verspreid,  
heeft  het  aanmerkelijk  moeilijker  op  dit  gebied.  

Wij  
ontdekken  de  drie  lagen  in  de  mangroves  aangepast  
aan  het  zoute/brakke  milieu.  Aan  de  verschillende  
bladeren,    vruchten  en  wortels  is  deze  aanpassing  ook  
te  zien.    In  een  observatiehut  verstoren  wij  de  rust  van  
een  groepje  langsnuitvleermuizen  en  laat  de  
krabbenbuizerd  zich  niet  zien.  De  mangrovekrabben  

zorgen  bij  de  armlastigen  voor  wat  extra  inkomen.  

Terug  over  het  strand  waar  de  leatherbacks  (grootste  
schildpad  ter  wereld)  tussen  jan.  en  aug.  hun  eieren  
komen  leggen.  Slechts  1  op  de  1000  eieren  krijgt  de  
kans  tot  een  volwassen  schildpad  uit  te  groeien.  Op  
het  strand  liggen  honderden  lege  eierschalen,  door  

Foto:  Heinjo  During  

Centrocema  pubescens    
Foto:  Heinjo  During  

Foto:  Heinjo  During  

Foto:  Paul  Boddeke  
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honden  of  andere  dieren  uitgegraven.  Omdat  deze  schildpadsoort  sterk  in  aantal  is  achteruit  gegaan  
worden  ze  zo  veel  mogelijk  gechipt  voor  onderzoek.  40%  is  beschadigd  door  visnetten  en  hun  magen  
zitten  vol  met  plastic  zakken  die  ze  voor  kwallen  (een  lederschildpad  leeft  vrijwel  volledig  van  kwallen)  

  

Opnieuw  een  overheerlijke    en  
chaotische  lunch  in  een  auberge    aan  
de  kust    waar  iedereen  uiteindelijk  
toch  weer  krijgt  wat  hij  wel/niet  
besteld  heeft.  Even  dreigt  er  een  
conflict  te  ontstaan  of  de  
foeragerende  reiger  een  Little  Blue  
Heron  dan  wel  een  Tricolored  Heron  
is.  Opgelucht  constateren  wij  :  ze  

  

Na  de  lunch  volgt  een  prachtige  
wandeling,  de  Sentier  du  Rorota,  
hopend  op  luiaards  en  apen.    

Onze  wens  wordt  snel  vervuld  dankzij  de  oplettendheid  van  
Jeffrey.  Vrij  laag  boven  de  grond  hangt  een    buitengewoon  
vertederende  drievingerige  luiaard  die  niet  tot  veel  
beweging  te  verleiden  is.  Luiaards  leven  voornamelijk  van  
bladeren  die  lastig  verteerbaar  zijn.  Om  toch  zo  veel  
mogelijk  energie  uit  de  bladeren  te  halen  hebben  luiaards  
een  langzame  stofwisseling.  Meestal  duurt  het    tien(!)  dagen  
voordat  een  luiaard  ontlasting  produceert.  Dat  lijkt  mij  erg  

Rorota  bij  joggers  populair  is,  worden  de  dieren  hier  met  
rust  gelaten.  Toch  vindt  Jeffrey  nog  een  kogelhuls.    

  

Tot  slot  genieten  wij  nog  volop  van  de    levenslustige  
doodshoofdaapjes!  

     

Foto:  Elly  Langewis  

Foto:  Heinjo  During  

Foto:  Heinjo  During  
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Vrijdag  24  november  2017:  Space  Center,  Pripris,  Sinnemary  
Jan  Duin  

Donderdag  24  november  2017,  de  dag  van  het  Space  Center,  de  witzanden  van  Pripris,  en  de  mooie  
vaartocht  op  de  Sinnamary.    

We  starten  wat  later  vandaag,  en  slaan  eerst  zoals  gebruikelijk  eten  in  bij  een  Chinees  voor  de  lunch.  
We  rijden  door  savannegebied  richting  Kourou.    Aanvankelijk    beweid  door  vee,  maar  dichter  bij  Kourou  
heeft  de  savanne  (door  de  basis  hier  beschermd)  het  karakter  van  een  boomgaard  met  door  
wortelconcurrentie  haast  regelmatig  verspreide  boompjes  (Curatella  americana,  een  tegen  bosbrand  
resistente  Dilleniacee).  Dit  is  het  gebied  van  de  reuzenmiereneter,  de  savanneschildpad  en  het  
savannehert.    

We  rijden  de  Kourourivier  over,  zien  een  
door  zoutinvloed  matige  mangrove  van  
Philodendron  acutatum,  en  even  verderop  
de  marinebasis.  Op  de  rotonde  worden  we  
verwelkomd  door  een  kleurrijke  regenboog:  

  

We  komen  door  een  laan  met  internationale  vlaggen  bij  
het  Centre  Spatial  Guyanais,  de  basis  waar  de  ESA  raketten  
worden  gelanceerd.  Een    model  van  de  Ariane  raket  torent  
hoog  boven  ons  uit.  Een  reeks  gebouwen:  het  Centre  
Spatial  

  

We  proeven  even  het  mondiale  sfeertje,  want  na  20  
minuten  hiphoppen  we  verder.  We  passeren  rechts  het  
onderzoeksinstituut  Cnrs  (waar  o.a.  Renz  Vaassen  bezig  is  
met  zijn  onderzoek  naar  de  invloed  van  de  jacht),  links  de  
legerbasis,  rijden  over  een  boulevard  met  palmen  en  
baobabs,  en  bereiken  het  rotsplateau  met  de  vuurtoren.  
Vanaf  het  plateau  zicht  op  de  monding  van  de  Kourou,  de  
mangrove-‐zonering,  en  op  de  Îles  du  Salut.  Wat  een  
heerlijke  winderige  verkoelende  plek.  Golfjes  zonder  
skûmkoppe,  kattenpootjes  noemt  Vijko  ze.  

De  mierenhoop  verspreidt  zich  in  alle  richtingen,  und  fühlt  sich  wohl.  Het  onderwijs  gaat  door:  een  
opbolling  van  grijs  graniet  met  veel  glimmers  (mica),  afgewisseld  met  speklagen  van  rood  graniet  en  
witte  kwarts,  door  verschillende  stollingsperioden  en  snelheden.  

We  kijken  uit  naar  de  Lamartijn.  Maar  zonder  telescoop,  en  door  de  golfslag  is  de  hoop  ijdel.    

Op  het  plateau  staan  drie  Palmen  (Acrocomia  aculeata):  een  wereldplek:  ik  zou  er  een  hele  dag  
Nesciaans  kunnen  vertoeven.    

Maar  de  trein  gaat  voort  door  bebost  terrein  naar  de  witzanden.  We  gaan  de  Sinnamary  over,  links  een  

waar  we  heerlijk  onder  een  afdak  onze  lunch  nuttigen.  Pipasi,  Jeffrey  en  Cor  voegen  zich  weer  bij  ons.  
We  beklimmen  een  uitkijktoren  en  volgen  een  pad  door  de  droge  moerassen  van  de  Pripris  de  Yiyi.  We  
zien  een  bijzonder  soort  blaasjeskruid,  en  de  witte  strandspinlelie  (Hymenocallis  littoralis).  
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We  zien  exemplaren  van  de  Acacia  magnum,  een  invasieve  soort  uit  Australië,  aangeplant  bij  de  
mijnbouw,  brandbestendig  en  veel  zaden  producerend,  die  inmiddels  de  savanne  verovert.    

Een  aangename  bijkoms

interessante  groep  rara  aves.    

Witzanden,  groenhemden  en  roodhuiden  dus.    

We  rijden  na
Maria  met  blauwe  sjaal.    

Ingescheept  in  2  boten  varen  we  langs  de  mangrove  naar  de  riviermonding  tot  even  over  het  troebele  
slikrijke  rivierwater.  We  zien  vele  malen  de  rode  Ibis,  de  kleine  grijze  reiger,  zowel  de  grijze  ouden  als  de  
witte  jongen  (met  de  geheel  gele  poten),  enkele  kleine  zilverreigers  (zwarte  poten  gele  voet),  een  grote  
groep  koereigers,  roodkopgieren  en  een  visarend  met  vis  in  de  klauwen.    

De  snelle  terugtocht  was  zeker  zo  spannend:  
Wim  stoer  op  de  voorplecht  gaf  beschutting  aan  
twee  dames.  Slaaptrek  van  grote  groepen  rode  
Ibissen  naar  de  mond  van  de  rivier:  
adembenemend  mooi,  welk  een  schoonheid.  En  
dan  net  voor  zonsondergang  de  overvliegende  

steeds  aandoenlijk  gepaard.  Het  was  een  
prachtige  tocht,  ik  had  het  voor  geen  goud  willen  
missen.  Echter  ook  een  waar  mijn  eega  niet  voor  
gekozen  zou  hebben  (ze  was  dan  ook  niet  mee),  
want  niet  geheel  ontbloot  van  risico.  De  belading    
van  met  name  de  kleine  boot  was  niet  optimaal  
waardoor  de  waterlijn  soms  dicht  de  bootrand  

raakte,  terwijl  zwemvesten  niet  onder  handbereik  waren.  De  inschatting  van  
de  golfslag  door  de  stuurlieden  bij  de  ontmoeting  met  de  oceaan  bleek  juist.  Zij  brachten  ons  met  niet  
geringe  stuurmanskunst  weer  veilig  aan  de  kant,  misschien  wel  met  hulp  van  de  pastor  die  met  open  
deuren  zijn  blijde  boodschap  verkondigde.    

Het  was  al  donker  toen  we  het  hotel  bereikten,  waar  we  weer  heerlijk  hebben  gegeten  en  gezellig  
nagetafeld.    

Een  prima  plek  ook,  dat  hotel  Chaumière.  

     

Foto:  Jan  Duin

:  Jan  Duin  
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Foto:  Nelleke  Volker  

Foto:  Nelleke  Volker  

Foto:  Nelleke  Volker  

Foto:  Nelleke  Volker  Foto:  Nelleke  Volker  

  

Zaterdag  25  november  2017:  Trésor  20  jaar     feestje!  
Nelleke  

Moment  van  Cesalpinia  peulcherrima,  alvast  een  mooie  corsage  
voor    Kees.  

  

  

Daarna  op  weg  en  snel  
boodschappen  gedaan  voor  de  
picknick  bij  de  Vietnamees  in  
Roura.    

  

Nog  even  tussendoor  wat  afgehandeld  door  Jeffrey  en  Pipasi  bij  
Wayki  Village.    

En  dan  eindelijk  op  weg  naar  Trésor,  althans  dat  dachten  we.  Toch  nog  even  een  groepsfoto  maken  van  
het  uitzicht  onderweg  langs  de  route  D6.  Toch  nog  mooi  op  tijd  ter  plekke.  

  

De  filmploeg  was  er  al  en  Vijko  en  onze  grootste  sponsor  Wim  de  Groot  werden  geïnterviewd.    

Om  11.45  uur  arriveerde  Madame  Sirder?  Conseil  regional,  om  het  lint  door  te  knippen.  We  mochten  
naar  binnen.  Vervolgens,  en  nadat  de  kinderen  hun  bijdrage  hadden  gedaan,  werden  toespraken  
gehouden  door  de  oud-‐voorzitter,  Madame,  de  nieuwe  voorzitster  en  Vijko.    
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Foto:  Nelleke  Volker  

Foto:  Nelleke  Volker   Foto:  Nelleke  Volker  

Foto:  Nelleke  Volker  

  

Jeffrey  overhandigde  daarna  de  cheque  van   22.000  en  
zette  ons  daarna  in  het  zonnetje.  

Om  12.30  uur  was  het  officiële  gedeelte  afgelopen  en  
konden  we  ons  tegoed  doen  aan  de  vele  feestelijke  en  
creatieve  hapjes,  dus  geen  eigen  picknick  dit  keer.    

  

In  de  middag  besloten  we  mee  te  doen  aan  de  
speurtocht  langs  de  trail,  vergezeld  door  de  2  
goudkopmanacins  Philipin  en  Valerie  in  onze  
feestkleding  en  aangepast  schoeisel.    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Op  de  terugweg,  samen  met  Rens,  gingen  we  op  zoek  naar  het  nest  van  de  harpij,  de  grootste  roofvogel.  
Een  local  met  kind  liet  ons  het  nest  met  zijn  telescoop  zien  en  vertelde  het  trieste  verhaal  dat  het  nest  
leeg  was.  Het  mannetje  verdween  plotseling  (doodgeschoten?)  en  het  vrouwtje  op  het  nest  was  
uiteindelijk  uitgehongerd  weggevlogen,  terwijl  de  jongen  bijna  waren  uitgekomen.  Nog  wolfsklauw  
gevonden.    

  

Toen  we  weer  weg  wilden  gaan,  reed  Vijko  de  bus  in  een  greppel.  Met  wat  
tegengewicht  de  bus  weer  op  het  rechte  spoor  gekregen,  gelukkig    geen  schade  
alleen  de  bumper  eraf.  Om  ca.  18.00  uur  waren  we  moe  maar  voldaan  terug  in  

vonds  hebben  we  met  zijn  allen  teruggeblikt  en  met  een  glas  wijn  
geproost  op  Trésor.  

Foto:  Heinjo  During  
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Een  regenbui  boven  het  oerwoud  
Foto:  Heinjo  During  

Zondag  26  november  2017:  Cacao  
Van  deze  dag  zijn  2  verslagen  gemaakt,  hieronder  beiden.  
  
Dinie  
Tijdens  de  ochtendintroductie  had  Vijko  als  bloem  van  de  dag  Calliandra  cf  surinamensis  van  de  
Mimosaceae-‐familie;  tegenwoordig  wordt  deze  gerekend  tot  de  familie  van  de  Fabaceae.  Ook  werd  een  
vluchtige  schets  gegeven  van  de  diverse  groepen  in  de  samenleving:    Indianen,  Chinezen  die  vooral  
handel  bedrijven  /  winkels  runnen  en  de  Hmong.  Deze  groepen  leven  op  zich  zelf  en  spelen  geen  
prominente  politieke  rol  in  huidig  Frans  Guyana,  in  tegenstelling  tot  de  Fransen  en  Marrons.  

  Vervolgens  zijn  we  naar  het  dorp  Cacao  
gereden  waar  sinds  1977  de  Hmong  
gevestigd  zijn.  Het  zijn  politieke  
vluchtelingen  uit  Vietnam  en  Laos  die  
hier  landbouw  zijn  gaan  bedrijven,  zoals  
verbouw  van  cassaves  en  bananen,  en  
dit  succesvol  hebben  weten  te  maken:  
ze  zijn  de  belangrijkste  leveranciers  voor  
de  markt  van  Cayenne.  Onderweg  
passeerden  we  savannes  met  Bactris  
campestris,  een  kleine  veldpalm.  Langs  
de  kant  van  de  weg  stonden  veel  varens  
(Gleichenia  flexuosa   

In  Cacao  hebben  we  eerst    
het  insectenmuseum  bezocht  
waar  veel  soorten  opgezette  vlinders  te  bewonderen  waren,  maar  ook  
levende  spinnen,  zoals  ta
Een  kleine  afdeling  Archeologie  gaf  een  aardig  beeld  van  de  artefacten  
van  de  oorsponkelijke  bewoners,  de  Indianen.  Er  was  een  korte  
impressie  van  de  recente  gevangeniscultuur  (gedeporteerde,  dikwijls  
politieke  gevangenen  van  Franrijk).  In  een  kleine  vlindertuin  vlogen  

van  stukjes  vleugel  van  deze  vlinders.....  Tenslotte  gaf  een  overzicht  
van  de  sieraden  en  kledij  van  de  Hmong  een  goede  indruk  van  de  
kleurrijkheid  en  het  gevarieerde  zilver-‐  en  kraalwerk.    

Op  de  markt  die  we  hierna  bezochten  werd  dit  nog  eens  zichtbaar  in  
de  vele  spullen  die  er  door  hen  verkocht  werden.  Een  keur  aan  vruchten,  groenten,  gerechten  etc.  
maakten  het  beeld  compleet  van  hoe  de  Hmong  haar  Aziatisch  verleden  weet  te  vervlechten  in  de  
huidige  leefomgeving.  

Op  de  terugweg  zijn  we  gestopt  bij  een  fraai  stuk  
kustsavanne  met  veel  Bactris.  Hier  bloeiden  o.a.  een  

Rhyncanthera  grandiflora  bleek  te  heten,  Heliconia  
psittacorum  en  Polygala  longicaulis.  

Om  circa  15.00  uur  waren  we  terug  in  ons  hotel  en  vrij  om  

vlindernetje),  de  was  te  doen  of  een  planteur  of  ti  punch  te  
drinken.    

Portret  van  Morpho-‐vleugels  
Foto:  Heinjo  During  

Rhyncanthera  grandiflora  
Foto:  Heinjo  During  
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Foto:  Cor  Nonhof  
Foto:  Cor  Nonhof  

  Cor  Nonhof  

Cor  

Vlinders  van  de  familie  Nymphalidae  hebben  sterk  
gereduceerde  voorpoten.  Het  lijkt  er  daarom  op  dat  ze  maar  
vier  poten  hebben.  Het  lichte  streepje  tussen  de  kop  en  het  
middelste  paar  poten  is  het  rudiment  van  een  van  de  
voorpoten.  

  

Een  dode  Morpho  
liet  zijn  mooie  
kleuren  zien.  

  

  

Men  komt  soms  regelmaat  tegen  in  de  vraatpatronen.  Alsof  
iemand  in  galop  gegeten  heeft.  Het  gaat  dan  om  vraat  voordat  het  blad  zich  ontrolt  heeft.  Het  leidde  
nogal  tot  discussies  over  hoe  een  blad  zich  ontrolt.  De  plant  met  de  vraatsporen  zoals  hieronder  rechts,  

  

  

  



23  
  

    

     

Foto :  Cor  Nonhof  
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Maandag  27  november  2017:  Wandelingen  in  het  Bagne  des  Annamites  
Anne  

Na  een  zwierige  zwaai  rond  de  kleine  rotonde  
parkeerden  we  bij  het  begin  van  de  sentiers.  Om  9  
uur  arriveerde  ook  Caroline  Bedeau,  voorzitter  van  
het  bestuur  van  Trésor.    

  

  

  

Foto:  Elly  Langewis  

Caroline  gaf  een  inleiding  in  het  Engels:  

Annam  is  het  Franse  woord  voor  Vietnam.  Dit  gebied  is  het  nieuwste  van  de  A.D.D.I.G.,  Association  de  
Conservation  du  Littoral,  in  samenwerking  met  Trésor  en  Géré  par  Montsinéry-‐Tonnégrande.    
Het  doel  :  

1. Ecologische  bescherming  
2. Bescherming  van  het  historische  erfgoed  
3. Samenwerking  met  de  dorpsgemeenschap  

Na  een  barre  zeereis  moesten  de  Indo-‐Chinese  politieke  gevangenen  hier  werken.  Ze  moesten  zelf  alles  
kappen  om  op  de  open  plek  hun  onderkomens  te  maken.:  de  cellen;  de  barakken;  latrines  en  andere  
gebouwen.  
Bouwmateriaal  werd  via  lorries  op  rails  vanaf  de  rivier  aangevoerd.  Vanaf  1956  nwerd  alles  ontmanteld.  

  
Nu  is  de  circa  50  jaar  oude  jungle  begroeid  met  lage  en  hoge  vegetatie  en  daardoor  makkelijk  
toegankelijk.  Er  wordt  onderzoek  gedaan  3  soorten  data  worden  verzameld;  vogels  ca  100  nieuwe  
soorten,  bos  meer  dan  300  nieuwe  items,  6  nieuwe  habitats  2  tot  5  keer  per  jaar  wordt  er  gemonitord.  
Oud  boswachter  Thomas  Sigognault  deed  veel  educatief  werk  en  ontwierp  het  beheersplan.  Er  wordt  
verder  gewerkt  aan  het  beheersplan  voor  de  lange  termijn,  klaar  maart  2018.  Er  komen  circa  20.000  
toeristen  per  jaar.  Toch  is  er  weinig  zwerfafval.  Op  scholen  worden  de  kinderen  hierin  opgevoed.  De  
schoolkinderen  van  het  dorp  hielpen  mee  de  historische  plek  schoon  te  houden.    

  
  
We  zagen  direc :  circa  11  in  totaal,  2  
gele  vlinders  en  nog  een  andere  soort.  Het  pad  op  
de  zandbodem  liep  lekker,  zonder  over  
boomwortels  te  hoeven  stappen  zoals  in  Trésor  
waar  de  bodem  sttevig  is.  De  alarmroep  van  de  
sergeantvogels  verstoorde  de  stilte  tijdens  onze  
doorgang  heen  en  terug  evanals  natuurlijk  andere  
vogelgeluiden.  Gekeken  naar  de  mooie  
witbloeiende  Genomantes  elatus  (=vleugels)  met  
vierkante  stengel,  een  Gentianaceae,  en  de  
geelbloeiende  Ludwigia  behorend  tot  de  
teunisbloemen,  de  bekende  familie  in  Europa.    
Veel  cyperaceae  en  mossen  op  de  vochtige  
plekken,  Monstera  abesonia,  ovaal  blad  met  
gaten,  en  de  palmen  Astrocarium  (stekels),  en  Bactris  (met  stekels  en  bleek  blad).  Verder  nog  Rapatum  

Foto:  Paul  Boddeke    
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paludosa,  een  3-‐tallige  gele  bloei  in  de  2  schutbladen,  Furmiaceae  biotoop,  een  palm  die  een  jonge  
Patawa  bleek,  dus  geen  Astrocarium.  Het  bos  blijft  je  voor  de  gek  houden!  
  

In  het  bos  is  een  meetplek  van  de  studenten  met  meetlint  
uitgemeten  van  100x100  meter.  Dit  blijft  een  vast  
referentiepunt.  
Lianen  om  een  palm  kunnen  ingroeien  en  de  palm  gaat  dan  
dood:  een  elastiek  om  de  stam  vermoord  de  palmen  al.  Jong  
blad  van  de  liaan  is  paars  
om  meer  licht  te  vangen.    
Plankwortels  bewonderd  
van  de  Pterocarpus  
officinalis.  
In  het  schepnet  van  Paul    
helaas  geen  karpers  (zoals  de  
guppy)  maar  o.a.  de  Copella  
carsevennensis.  
13:50  uur:  Kees  verdient  de  vierkante  meter  door  de  logo-‐
soort  vant  Trésor  te  spotten:  de  Phyllopsis  americana.  Helaas  
hier  alleen  het  blad;  bij  de  tweede  wandeling  zien  we  ze  ook  
bloeien.  
  
We  zien  zwarte  aapjes  (tamarin)  ,  de  
flluitkikkers  hoorden  we  wel  maar  zie  je  
niet,  en  aan  het  eind  een  prachtpad  
door  Paul  fotogeniek  vastgehouden  
  

We  maken  een  tweede  wandeling  iets  verderop  langs  een  prikkeldraadafzetting.  
We  doken  de  wildernis  in  en  Vijko  
betrapte  de  jonge  reuzenschildpad  
(Brailiaanse).  Hier  stond  ook  de  
logosoort  te  bloeien.    
De  ongeveer  4  meter  hoge  
palm  Bactris  nancibaensis  
met  prikkende  dunne  
stengels  bewonderd,  en  
een  Attalea,  jonge  palm  
met  bruine  nerven  aan  de  
onderkant.  Ook  een  
Walking  palm     Socratea  

ereorhiza  met  veel  spikkels  (stekels)  op  wortel.    
  
Tot  slot  evenals  in  het  begin  langs  de  weg  de  toekan  
gespot.  Zat  nog  hoog  in  een    boom  op  dezelfde  tak!  

  
Weer  een  geslaagde  excursie  met  een  tropische  
regenbui  als  start.  Echt  jungle!  

  

     

Copella  carsevennensis  
Foto:  Paul  Boddeke    

Foto:  Paul  Boddeke    

Foto:  Paul  Boddeke    

Foto:  Paul  Boddeke    

Foto:  Elly  Langewis    

Foto:  Paul  Boddeke    
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Dinsdag  28  november  2017:  Voormalige  plantage  
Elly     

Er  is  geen  verslag  van  deze  dag.  Hier  mijn  verslag  aan  het  thuisfront  van  deze  dagen.  Mijn  zoon  is  vooral  
geÏnteresseerd  in  de  diertjes,  dus  doe  ik  daar  voornamelijk  verslag  van...  Via  de  WhatsApp  met  6  uur  
tijdverschil,  en  trage  verbinding  die  de  afbeeldingen  pas  uren  later  verstuurt  waardoor  de  tijdlijn  soms  
een  beetje  vreemd  is...  

  [23:23,  
11/28/2017]  
Elly:  Ik  ga  
eerst  eten,  
verslag  komt  
zo  (vannacht)  

  
[23:34,  11/28/2017]  Elly:  Gekko  

  
[23:38,  11/28/2017]  
Elly:  Cacao.    
Vanochtend  eerst  naar  
een  voormalige  
plantage  van  ooit  1000  
hectare  (!)  En  500  
slaven.  Cacao,  
bananen,  maar  vooral  
suikerriet.  Groter  dan  
de  grootste  plantage  
ooit  in  Suriname  en  in  
Frans  Guyana.  

  
[00:27,  11/29/2017]  
Elly:  Er  stond  dus  ook  
heel  veel  bamboe,  
met  takken  van  meer  
dan  20m.  Met  deze  in  
de  tuin  hoeft  de  hele  
straat  geen  parasol  
meer  

[00:27,  11/29/2017]  Elly:  Bosje  bamboe  
[01:30,  11/29/2017]  Elly:  Dat  geluidje  van  40  sec  is  van  zo'n  
bamboebosje  waar  de  wind  doorheen  gaat.  De  takken  die  
tegen  elkaar  aan  leunen  kreunen  en  steunen  (Geluid  laat  zich  
niet  printen)  

  
[01:37,  11/29/2017]  Elly:  Dit  is  
geen  spin.  Dit  is  geen  krekel.  Het  
is  een  wants  die  zichzelf  heeft  
beplakt  met  snippertjes  hout  
(was  een  video)  
  
  



27  
  

[   
[01:37,  11/29/2017]  Elly:  Een  
jonge  tarantula  met  gele  voeten  

  
[01:42,  11/29/2017]  Elly:  Daarna  met  een  bootje  overzee  
naar  een  eiland  met  o.a.  doodshoofdaapjes.  Indertijd  
daarheen  gebracht  door  het  Pasteur  instituut  om  onderzoek  
te  doen  naar  malaria  

  
[01:43,  11/29/2017]  Elly:  Heel  tam  dus,  deze  ligt  
op  mijn  arm  een  beetje  te  knuffelen  

  
[01:45,  11/29/2017]  Elly:  Hij  bijt  me  heel  
zachtjes,  maar  het  is  maar  een  dun  bloesje  dus  
ik  voel  wel  een  kneepje.  Gelukkig  niet  echt  
hard,  want  apen  kunnen  hondsdolheid  
overdragen..  
  

  

[01:48,  11/29/2017]  Elly:  Ook  daar  
gigantische  bomen,  een  echt  oerwoud.  

    
[01:51,  
11/29/2017]  
Elly:  Oh  ja,  
deze  boom  
stond  op  de  
plantage,  een  
kapokboom  
met  enorme  
stekels  op  de  
stam.  400  jaar  
oud,  45m  
hoog  
  
[01:52,  
11/29/2017]  
Elly:  Die  krijg  
je  niet  op  de  
foto.  
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[01:53,  11/29/2017]  Elly:  Dat  was  het  weer  voor  
vandaag.  Morgen  5:15  op,  gaan  we  met  de  
katamaran  naar  een  ander  eiland.  

[07:05,  11/29/2017]  Sil:  Wat  leuk  dat  die  
doodshoofdapen  zo  tam  zijn  
  
[07:06,  11/29/2017]  Sil:  Is  die  tarantula  
gewoon  zo  op  iemands  zijn  been  gevonden?  
  
[07:06,  11/29/2017]  Sil:  Indrukwekkende  
bomen  hebben  ze  daar  rare  wortels  
  
[07:08,  11/29/2017]  Elly:  Plankwortels  zijn  dat.  

  
[07:10,  11/29/2017]  Elly:  Zo  ziet  zo'n  boom  
eruit  als  je  hem  doorzaagt.  Deze  was  35  m  
hoog.  
  
[07:13,  11/29/2017]  Sil:  Oh  niet  zo  dik  dus  

[07:13,  11/29/2017]  Elly:  Die  spin  zat  in  een  
gesponnen  kokertje  tegen  een  boom.  Ze  
hebben  hem  eruit  gejaagd  met  een  stokje  en  
toen  op  de  broek  gezet.  Ze  zijn  tamelijk  rustig,  
één  van  de  eerste  dagen  heb  ik  er  een  over  mijn  
hand  laten  lopen  
  
[07:13,  11/29/2017]  Elly:  Nee,  alleen  breed  
  
[07:15,  11/29/2017]  Elly:  Hier  zijn  er  2  
vergroeid,  net  een  muur  van  hout.  
  
[21:00,  11/29/2017]  Sil:  Jaaa  bijna  een  geheime  
poort  ofzo  lijkt  het  wel  
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Woensdag  29  november  2017  
Juliet  
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Donderdag  30  november  2017:  Fregatvogeleiland  
Elly  
  
Vandaag  met  de  boot  naar  een  kaal  rotsblok  gevaren:  het  
thuis  van  de  fregatvogel.    
Op  de  heenweg  aan  de  praat  geraakt  met  wat  baggeraars  
uit  Sliedrecht,  die  elke  dag  de  vaargeul  van  de  grote  haven  
van  Cayenne  moeten  vrijhouden  van  slib.  De  baggeraars  
halen  elke  dag  2  cm  slib  weg  zodat  de  geul  4,5  m  diep  blijft,  
elke  dag  weer.  Die  grote  haven  heeft  welgeteld  1  
aanlegplaats  voor  een  containerschip  dat  gedurende  ons  

in  de  haven  en  vertrekt  dan  weer  met  maar  50  volle  
containers;  de  rest  is  leeg.  En  van  die  50  is  het  merendeel  
dan  nog  gevuld  met  afval.  
Op  zee  zijn  we  al  snel  door  de  modderzone  heen  en  zien  we  
een  aantal  amazone-‐dolfijnen  rondspringen.  

Eindelijk  zijn  we  bij  het  kale  eiland,  een  
vroegere  winplaats  van  Guano,  nu  geheel  
afgegraven.  Hierdoor  is  een  plateau  ontstaan  
waar  nu  ook  een  kolonie  sterns  broedt.  
Fregatvogels  zweven  statig  zonder  de  vleugels  
te  bewegen,  ik  vond  ze  indrukwekkend.  Ze  zijn  
compleet  stil,  heel  anders  dan  meeuwen.    
  
  
  
  
  
  

De  mannetjes  hebben  een  grote  rode  keelzak  als  een  ballon,  
maar  dat  was  maar  een  enkele.  Als  ze  gaan  vliegen  zwaait  die  
ballon  heen  en  weer  in  de  wind,  dat  ziet  er  een  stuk  minder  
statig  uit.    

  
Boven  de  kust  hingen  grote  donkere  
wolken  en  op  de  terugweg  kregen  

en  met  de  regen  was  het  zelfs  ietwat  frisjes...misschien  maar  
24  graden...    
  
Geleidelijk  werd  ons  kielzog  van  een  mooi  wit  spoor  weer  een  
bruin  spoor  (ik  zat  op  de  achtersteven  te  schuilen  onder  een  
afdakje)  en  waren  we  terug  in  de  haven.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

Foto:  Heinjo  During    

Foto:  Heinjo  During    

Foto:  Paul  Boddeke    
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Na  de  lunch  wandelden  we  nog  even  een  stukje  langs  de  kust.  Helaas  
was  de  gids  vanwege  een  communicatiefout  niet  komen  opdagen,  dus  
verzorgden  Evelien  en    Vijko  de  excursie.  Na  een  aantal  regenbuien  was  
het  bos  verstikkend  benauwd,  maar  ook  weer  fraai  en  anders  dan  de  
voorgaande.  Onderweg  kwamen  we  nog  een  kanonskogelboom  tegen,  
waarbij  men  2  van  de  gevallen  kogels  op  een  steen  kapotsloeg.  Het  
vruchtvlees  heeft  een  zwaar  zure  lucht.  

  
  

  
Verderop  een  
duivelstuintje,  werk  van  
de  bladsnijdersmieren  
die  een  hele  plek  
hebben  kaalgevreten.  
Herkenbaar  aan  de  
hoopjes  
bladfröbelwerkjes  met  

dieper  gelegen  nest.  En  
dat  ze  dat  nest  goed  
verdedigen  ondervond  
Paul  aan  den  lijve...    

  
  
Langs  het  pad  ook  een  oude  rots  met  inscripties  van  de  indianen  
van  ongeveer  1000  jaar  oud.  Helaas  vernield  door  graffiti  die  er  
met  een  mes  overheen  is  bijgekrast.    
Aan  het  einde  een  mooi  uitzicht  op  de  zee,  met  de  schijnagave.  
Dan  gepasseerd  door  talrijke  joggers,  lopen  we  het  pad  weer  
omhoog  en  omlaag  terug.  

  borrel  
aperitiefje  van  Vijko  en  Pipasi  met  Ti-‐
(nou  ja,  meer  8)  avondeten,  waarbij  we  om  beurten  vertelden  
wat  we  zelf  een  hoogtepunt  van  de  reis  vonden.  Voor  velen  
(voornamelijk  de  vogelaars)  was  dat  toch  het  Kaw-‐moeras,  maar  
een  aantal  vonden  het  toch  moeilijk  iets  te  kiezen:  het  waren  
allemaal  hoogtepunten!  
Ook  werden  er  afspraken  gemaakt  voor  een  terugkomdag  want  

  
  
    
     

Duivelstuintje  
Foto:  Elly  Langewis    

Furcraea  foetida  
Foto:  Elly  Langewis    

Halve  kanonskogel,  foto:  Elly  Langewis    
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Vrijdag  1  december  2017  
Elly  
Op  deze  laatste  dag  moesten  we  eerst  alle  bagage  pakken  voordat  we  voor  een  wandeling  terugkeerden  
naar  Trésor.  Enkelen  besloten  een  rustdag  te  nemen,  maar  de  rest  liep  
onder  de  leiding  van  Ben  de  carbon-‐trail.    

Ben  zag  op  de  meest  onverwachte  
momenten  weer  ergens  een  kikker  
rondspringen  en  zo  zagen  we  de  kleine  en  
grote  pijlgifkikker  (en  van  de  laatste  ook  een  
oud  en  een  jong  exemplaar),  een  bladpad,  
een  klompvoetkikker  met  roze  buik  en  een  
hagedis  die  zijn  keel  blauw  kon  laten  
opzwellen.  Ook  lokte  hij  de  reuzentarantula  
uit  zijn  hol.  Vijko  vertelde  ons  nog  over  de  

wurgvijg,  een  enorm  exemplaar  in  Trésor  
  boom  nog  zichtbaar  

was  en  leefde.  

  
Onderweg  in  het  bos  een  klein  buitje  maar  
onderweg  in  de  auto  erheen,  en  tijdens  de  lunch  
onder  het  afdak  van  het  entréegebouw  bleek  de  
regentijd  zich  te  willen  aankondigen  met  stevige  
buien.  Na  de  lunch  bleven  we  nog  even  genieten  
van  het  uitzicht,  van  de  kolibri,  vlinders,  libellen,  

ooievaars  die  met  20-‐30  exemplaren  rondjes  op  
de  thermiek  draaiden  alvorens  weg  te  zweven.  
  
Naar  huis  ook  forse  buien,  maar  eenmaal  in  het  

hotel  toch  nog  even  douch
vliegveld.    
  
Op  het  vliegveld  werden  we  uitgezwaaid  door  vier  fluitende  vogeltjes  en  even  
later  ook  nog  door  Ben  en  Ana-‐elle.  
  
En  toen  was  het  echt  helemaal  definitief  ten  
einde...  
     

Kleine  pijlkgifkikker  
Foto:  Elly  Langewis    

  

Foto:  Paul  Boddeke    

Eén  vogeltje  is  weggevlogen  
Foto:  Elly  Langewis    
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Bijlagen:  soortenlijsten,  botaniebladen  

Tabel  Vogels  
   Nederlandse  naam   Latijnse  naam   Engelse  naam  
1     Muskuseend   Cairina  moschata   Muscovy  Duck    
2     Kleine  chachalaca   Ortalis  motmot   Variable  Chachalaca    
3     Wilsons  stormvogeltje   Oceanites  oceanicus   -‐Petrel    
4     Magoeari   Ciconia  maguari   Maguari  Stork    
5     Amerikaanse  fregatvogel   Fregata  magnificens   Magnificent  Frigatebird    
6     Bigua-‐aalscholver   Phalacrocorax  brasilianus   Neotropic  Cormorant    
7     Amerikaanse  slangenhalsvogel   Anhinga  anhinga   Anhinga    
8     Bruine  pelikaan   Pelecanus  occidentalis   Brown  Pelican    
9     Rosse  tijgerroerdomp   Tigrisoma  lineatum   Rufescent  Tiger-‐Heron    

10   Gestreepte  tijgerroerdomp   Tigrisoma  fasciatum   Fasciated  Tiger-‐Heron    
11     Agamireiger     Agamia  agami   Agami  Heron    
12     Zuid-‐Amerikaanse  roerdomp   Botaurus  pinnatus   Pinnated  Bittern    
13     Amerikaanse  woudaap   Ixobrychus  exilis   Least  Bittern    
14     Kwak   Nycticorax  nyctycorax   Black-‐crowned  Night-‐Heron    
15     Geelkruinkwak   Nyctanassa  violacea   Yellow-‐crowned  Night-‐Heron    
16     Mangrovereiger   Bustorides  striata   Striated  Heron    
17     Koereiger   Bubulcus  ibis   Cattle  Egret    
18     Sokoireiger   Ardea  cocoi   Cocoi  Heron    
19     Grote  zilverrreiger   Ardea  alba   Great  Egret    
20     Witbuikreiger   Egretta  tricolor   Tricolored  Heron    
21     Kleine  zilverrreiger   Egretta  garzetta   Little  Egret    
22     Amerikaanse  kleine  zilverrreiger   Egretta  thula   Snowy  Egret    
23     Kleine  blauwe  reiger   Egretta  caerulea   Little  Blue  Heron    
24     Rode  ibis   Eudocimus  ruber   Scarlet  Ibis    
25     Groene  ibis   Mesembrinibis  cayennensis   Green  Ibis    
26     Roodkopgier   Cathartes  aura   Turkey  Vulture    
27   Kleine/  Grote  geelkopgier   Cathartes  burrovianus  /melambrotus   Lesser/Greater    

Yellowheaded  Vulture  
28     Zwarte  Gier   Coragyps  atratus   Black  Vulture    
29     Visarend   Pandion  haliaetus   Osprey    
30     Zwaluwstaartwouw   Elanoides  forficatus   Swallow-‐tailed  Kite    
31     Krabbenbuizerd   Buteogallus  aequinoctialis   Rufous  Crab  Hawk    
32     Wegbuizerd   Rupornis  magnirostris   Roadside  Hawk    
33     Witstaartbuizerd   Geranoaetus  albicaudatus   White-‐tailed  Hawk    
34     Azuurpurperhoen   Porphyrio  flavirostris   Azure  Gallinule    
35     Kleine  fuutkoet   Heliornis  fulica   Sungrebe    
36     Zilverplevier   Pluvialis  squatarola   Black-‐bellied  Plover    
37     Amerikaanse  bontbekplevier   Charadrius  semipalmatus   Semipalmated  Plover    
38   (Hudson)  Regenwulp     Numenius  phaeopus/hudsonicum     (Hudsonian)Whimbrel    
39     Amerikaanse  oeverloper   Actitis  macularius   Spotted  Sandpiper    
40     Steenloper   Arenaria  interpres   Ruddy  Turnstone    
41     Drieteenstrandloper   Calidris  alba   Sanderling    
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42     Grijze  strandloper   Calidris  pusilla   Semipalmated  Sandpiper    
43     Kleinste  strandloper   Calidris  minutilla   Least  Sandpiper    
44     Leljacana   Jacana  jacana   Wattled  Jacana    
45     Lachmeeuw   Leucophaeus  atricilla   Laughing  Gull    
46     Cayennestern   Thalasseus  eurygnathus   Cayenne  Tern    
47     Koningsstern   Thalasseus  maximus   Royal  Tern    
48     Amerikaanse  schaarbek   Rynchops  niger   Black  Skimmer    
49     Purperduif   Patagioenas  subvinacea   Ruddy  Pigeon      
50     Grondduif      Ground  Dove  spec.    
51     Hoatzin   Ophisthocomus  hoazin   Hoatzin    
52     Grote  Ani   Crotophaga  major   Greater  Ani    
53     Kleine  Ani   Crotophaga  ani   Smooth-‐billed  Ani    
54     Nachtzwaluw   spec.     Nighthawk  of  Nightjar    
55     Gierzwaluw   spec.     Swift    
56     Gekuifde  koketkolibrie   Lophornis  ornatus   Tufted  Coquette    
57     Vorkstaartbosnimf   Thalurania    furcata   Fork-‐tailed  Woodnymph    
58     Amerikaanse  reuzenijsvogel   Megaceryle  torquata   Ringed  Kingfisher    
59     Amazoneijsvogel   Chloroceryle  amazona   Amazon  Kingfisher    
60     Groene  ijsvogel   Chloroceryle  americana   Green  Kingfisher    
61     Geelsnavelglansvogel   Galbula  albirostris   Yellow-‐billed  Jacamar    
62     Groenstaartglansvogel   Galbula  galbula   Green-‐tailed  Jacamar    
63     Bronskleurige  glansvogel   Galbula  leucogastra   Bronzy  Jacamar    
64     Paradijsglansvogel   Galbula  dea   Paradise  Jacamar    
65     Zwarte  trappist   Monasa  atra   Black  Nunbird    
66     Groefsnaveltoekan   Ramphastos  vitellinus   Channel-‐billed  Toucan    
67     Strogele  specht   Celeus  flavus   Cream-‐colored  Woodpecker    
68     Paarsstaartpapegaai   Touit  purpuratus   Sapphire-‐rumped  Parrotlet    
69   Grote  amazone   Amazona  farinosa   Mealy  Parrot    
70   Papegaai  (soort)   spec.     Parrot    
71     Geelvleugel/groenvleugel  ara     Ara  macao/chloropterus   Scarlet/Red-‐and-‐green  

Macaw    
72     Schubrugmiervogel   Willisornis  poecilinotus   Common  Scale-‐backed  

Antbird    
73     Geelkeelmuisspecht   Xiphorhynchus  guttatus   Buff-‐throated  Woodcreeper    
74     Muisspecht   spec.   Woodcreeper    
75     Stekelstaart   spec.   Spinetail    
76     Elenia   Elaenia  spec.   Elaenia    
77     Bonte  watertiran   Fluvicola  pica   Pied  Water-‐Tyrant    
78     Witkopwatertiran   Arundinicola  leucocephala   White-‐headed  Marsh  Tyrant    
79     Grote  kiskadee   Pitangus  sulphuratus   Great  Kiskadee    
80     Kleine  kiskadie   Pitangus  lictor   Lesser  Kiskadee    
81     Tropische  koningstiran   Tyrannus  melancholicus   Tropical  Kingbird    
82     Kaneelattila   Attila  cinnamomeus   Cinnamon  Attila    
83     Oranje  rotshaan   Rupicola  rupicola   Guianan  Cock-‐of-‐the-‐rock    
84     Schreeuwpiha   Lipaugus  vociferans   Sreaming  Piha    
85     Witkeelmanakin   Corapipo  gutturalis   White-‐throated  Manakin    
86     Blauwwitte  zwaluw   Pygochelidon  cyanoleuca   Blue-‐and-‐white  Swallow    
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87     Grijsborstpurperzwaluw   Progne  chalybea   Gray-‐breasted  Martin    
88     Witbuikzwaluw   Tachycineta  albiventer   White-‐  winged  Swallow    
89     Oeverzwaluw   Riparia  riparia   Bank  Swallow    
90     Huiswinterkoning   Troglodytes  aedon   House  Wren    
91     Zwartkopdonacobius   Donacobius  atricapilla   Black-‐capped  Donacobius    
92     Vaalborstlijster   Turdus  leucomelas   Pale-‐breasted  Thrush    
93     Cacaolijster   Turdus  fumigatus   Cocoa  Thrush    
94     Naaktooglijster   Turdus  nudigenis   Spectacled  Thrush    
95     Fluweeltangare   Ramphocelus  carbo   Silver-‐beaked  Tanager    
96     Bisschopstangare   Thraupis  episcopus   Blue-‐gray  Tanager    
97     Palmtangare   Thraupis  palmarum   Palm  Tanager    
98     Jacarinagors  (Surinaams:  

Dansmeestertje)  
Volatinia  jacarina   Blue-‐black  Grassquit    

99     Dwergdikbekje   Sporophila  minuta   Ruddy-‐breasted  Seedeater    
100     Zwartkopzaadkraker   Sporophila  angolensis   Chestnut-‐bellied  Seed-‐Finch    
101     Groene  oropendola   Psarocolius  viridis   Green  Oropendola    
102     Kuiforopendola   Psarocolius  decumanus   Crested  Oropendola    
103     Geelstuitbuidelspreeuw   Cacicua  cela   Yellow-‐rumped  Cacique    
104     Roodstuitbuidelspreeuw   Cacicus  haemorrhous   Red-‐rumped  Cacique    
105     Glanskoevogel   Molothrus  bonariensis   Shiny  Cowbird    
106     Zwartkopsoldatenspreeuw     Sturnella  militaris   Red-‐breasted  Meadowlark    
107     Violette  organist   Euphonia  violacea   Violaceous  Euphonia    

Zoogdieren  
1. Drievingerige  luiaard  (Bradypus  tridactylus)  
2. Grijsgroen  doodshoofdaapje  (Saimiri  sciureus)  
3. Geelhandtamarin  (Saguinus  midas)  
4. Bruine  kapucijnaap  (Cebus  apella)    
5. Capibara  (Hydrochoerus  hydrochaeris)  
6. Goudhaas  (goudagouti)  (Dasyprocta  leporina)  
7. Braziliaanse  eekhoorn  (Sciurus  aestuans)  
8. Guyanabrulaap    (Alouatta  macconnelli)  (alleen  gehoord)  
9. Tweestrepige  zakvleermuis  (Saccopteryx  bilineata)  (ik  denk  dat  deze  in  het  blad  zat,  maar  is  dat  

ook  dezelfde  als  onder  de  dakjes?  geen  idee  
10. Amezone-‐dolfijn  (Sotalia  guianensis)  
11. Pteronotus  species  vleermuizen  in  het  informatiehuisje  bij  Loyola,  waaronder  een  vrij  oranje  

vrouwtje  met  een  groot  jong.  
De  paar  opossums  die  ik  gezien  heb  waren  opvallend  plat  (lagen  op  de  weg  ;-‐)  dus  tel  ik  maar  niet mee... 

Kikkers  en  padden:  
1. Lesser  Antillean  Whistling  Frog  (Eleutherodactylus  johnstonei)  
2. Para  Toad  (Rhinella  castaneotica)  
3. Reuzenpad  (Rhinella  marina)  
4. Allobates  femoralis  (bruin  kikkertje  met  streepjes)  
5. Kleine  pijlgifkikker  (Ranitomeya  amazonica)  
6. Klompvoetkikker  (Atelopus  flavescens)  (maar  het  is  een  pad!)  
7. Schilderskikker  (Dendrobates  tinctorius)  
8. Bladkikker  (Osteocephalus  oophagus)  
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9. Rhinella  margaritifera  -‐  paddensoort  met  flappen  rond  kop.  's  Nachts  op  de  trap  bij  Camp  
Patawa.  

1. Braziliaanse  reuzenschildpad  (Chelonoidis  denticulata)  
2. Kentropyx  calcarata  
3. Gewone  ameiva  (Ameiva  ameiva)  
4. Wenkpootje  (Cnemidophorus  lemniscatus)  
5. Groene  zeeschildpad  (Chelonia  mydas)  
6. Brilkaaiman  (Caiman  crocodilus)  
7. Turnip  tailed  gecko  (Thecadactylus  rapicauda)  (twee  stuks  in  informatiehuisje  Loyola)  
8. Crocodilurus  amazonicus  Grote  leguaan-‐achtige  hagedis  in  takkenhoop  bij  Loyala,  ook  door  Kees  

en  Nelleke  gezien.  Helaas  geen  foto.  
9. Groene  leguaan  (Ile  Royal  en  bij  Loyala  in  een  boom).  
10. Anolis  nitens,  door  Bennoit  gevangen  Anolis  met  blauwe  keel  

Vissen:  
1. Atipa,  Atipa  bosco,  Bosko,  Kwie  Kwie  in  Suriname  (Hoplosternum  littorale)  het  pantservisje  in  

het  aquarium  (en  opgezet)  in  het  Kawmoeras.  
2. Wolfsvis,  Surinaams  Anyumara  (Hoplias  aimara)  grote  riviervissen  die  zich  lieten  zien  tijdens  de  

boottocht  in  Sinnemarie  
3. Goudtetra  (Hemigrammus  rodwayi)  in  de  rivier  bij  Bagne  des  anemites,  een  karperzalmpje  dat  

ook  in  aquaria  wordt  gehouden.  
4. etra  ( ,  waarschijnlijk  Hemigrammus  boesemani)  in  de  

kreekje  bij  Bagne  des  anemites  
5. Copella  carsevennensis:  kleine  karperzalmpjes  in  kreekje  achter  hotel  en  bij  Bagne  des  Anemites  
6. Itajara  (ofwel  Atlantic  goliath  grouper,  Veijlle,  mérou  géant)  (Epinephelus  itajara)  (half)  dood  

exemplaar  aan  een  boei  bij  de  gevangeniseilanden  
7. Dode  meerval    (spec)  op  strand  (bij  de  Mangrovelocatie)  
8. Dode  kogelvis  (spec)    op  strand  (bij  Kouru)  
9. Slijkspringer  (Anableps  Anableps)  oa  bij  haven  Degrad  des  Cannes  

Planten,  alleen  degenen  die  in  het  verslag  genoemd  worden:  
1. Zwarte  mangrove  (Avicennia  germinans)    
2. Witte  mangrove  (Laguncularia  racemosa)  
3. Rode  mangrove  (Rhizophora  spec.)  
4. Mauritiuspalm  (Mauritia  flexuosa)  
5. Açai  (palm)  (Euterpe  oleracea)  
6. Palm  (soort)  (Astrocaryum  spec.)  
7. Palm  (soort)  (Bactris  nancibaensis)  
8. Maripa  (palm)  (Attalea  maripa)  
9. Awarra    (palm)  (Astrocaryum  vulgare)  
10. Euterpe  (palm)  (Euterpe  flexuosa)  
11. Palm  (soort)  (Bactris  campestris)  
12. Kokospalm    (Cocos  nudifera)  
13. Patawa  (palm)  (Oenocarpus  bataua)  
14. Walking  palm  (Socratia  exorrhiza)  
15. Coyolpalm  (Acrocomia  aculeata)  
16. Pauwenkers  (Ixora  coccinea)  
17. Petraea  bracteata    
18. Terminalia    (Terminalia  spec.)  
19. Watercacao  (Pachira  aquatica)  
20. Moucou-‐moucou  (Montrichardia  arborescens)  
21. Passiebloem  (soort)  (Passiflora  glandulifera)  
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22. Wilde  ananas  (Ananas  spec.)  
23. Saint-‐Martin  Jaune  (Hymenolobium  flavum)  
24. Koningspalm    (Roystonea  regia)  
25. Schijnagave  (soort)  (Furcraea  vivipara)  
26. Amerikaanse  reizigersboom  (Phenakospermum  guyannense)  
27. Orchidee  (soort)  (Cyrtopodium  andersonii)  
28. Norantea  guianensis  
29. Stranddruif  (Coccoloba  uvifera)  
30. Ficus  Trésor  (Ficus  guyanensis)    
31. Reuzenorchidee  (Grammatophyllum  speciosum)  
32. Pauwenbloem  (Cesalpinia  peulcherrima)  
33. Calliandra  surinamensis    
34. Wolfsklauw  (soort)  (Gleichenia  flexuosa)  
35. Clusia  grandiflora  
36. Rhyncanthera  grandiflora    
37. Papagaaienbanaan  (Heliconia  psittacorum)  
38. Polygala  longicaulis  
39. Rapatum  paludosa  
40. Genomantes  elatus    
41. Ludwigia    
42. Gatenplant  (soort)  (Monstera  abesonia)  
43. Socratea  ereorhiza    
44. Curatella  americana  
45. Strandspinlelie  (Hymenocallis  littoralis)  
46. Bosmangrove  (Acacia  magnium)  
47. Rapatum  paludosa  
48. Drakenbloedboom  (Pterocarpus  officinalis)  
49. Melastomataceae,  zeer  veel  verschillende  soorten  
50. Komkommerstruik    
51. Kanonskogelboom  (Couroupita  guianensis)  
52. Flamboyant  (Delonix  regia)  
53. Philodendron  acutatum  
54. Cecropia  (Cecropia  spec.)  
55. Centrocema  pubescens  
56. Cananga  odorata  
57. Baobab  (Adansonia  spec.)  
58. Zoete  amandel  
59. Apenborstel  (Apeiba  membranacea)  
60. Costus  spec.  
61. Crinum  spec.  
62. Kathedraalboom  (Minquartia  guianensis)  
63. Kapokboom  (Ceiba  pentandra)  
64. Wurgvijg  (Ficus  spec.)  
65. Bamboe  (Guadua  weberbaueri)  
66. Entada  polyphylla  
67. Kasjoeboom  (Anacardium  occidentale)  
68. Logo-‐plant  (Anaphyllopsis  americana)  (geen  Nederlandse  naam,  maar  staat  in  het  logo  van  

Trésor!)  
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