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Colofon 

Het rapport “Verslag van KNNV-reis naar Frans-

Guyana, okt. 2014” is door Ad. Littel in eigen beheer 

uitgegeven in december 2014 te Leiden (NL). Aan dit 

rapport is door alle deelnemers aan deze reis een 

bijdrage geleverd; dit is bij de betreffende delen 

aangegeven. 

Het rapport in zijn geheel is samengesteld en geredi-

geerd door Ad. Littel.  

Alle foto’s zonder auteursnaam zijn gemaakt door Ad. 

Littel. 

Het rapport is als PDF-bestand gratis aan te vragen bij 

Ad. Littel, e-mail: ad.littel@hetnet.nl. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hotel ‘La Chaumière’ in Matoury, waarin meestal werd overnacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het voorblad is afgebeeld: ongestoord regenbos langs de rivier de Sinnamary. 
De inzet betreft: Anaphyllopsis americana (links; fam. Araceae; deze bloeiwijze is gekozen als beeldmerk van Trésor) 
en Dendrobates tinctorius (rechts; een soort pijlgifkikker; foto Feiko Prins) 

mailto:ad.littel@hetnet.nl
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Verslag van een KNNV-reis naar Frans-Guyana, okt. 2014  

 
Algemene inleiding 
De Algemene ReisCommissie van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (ARC-KNNV) 
organiseerde en begeleidde in oktober 2014 een natuurreis naar Frans-Guyana. De keuze voor dit 

exotische stukje Frankrijk als reisbestemming was vooral ingegeven door de bijzondere relatie die de 
hortus botanicus van de Universiteit van Utrecht onderhoudt met het natuurreservaat Trésor in Frans-
Guyana (zie par. Kenschets Trésor). Het bezoek aan Frans-Guyana werd evenwel ook benut om kennis 
te maken met een aantal karakteristieke landschappen (savannes, mangroves, rivieren), de indiaanse 
bevolking en de stad Cayenne met zijn multi-culti-bewoners. 

 

Opbouw verslag 
Dit verslag bevat informatie over Frans-Guyana en zijn natuurgebieden, het reisprogramma met 

dagverslagen, en tenslotte de natuurhistorische waarnemingen die tijdens de reis zijn gedaan. Het kent 

de volgende paragrafen: 

 Overzicht van de deelnemers aan deze reis. 

 Korte beschrijving van het reisprogramma (data, plaatsen) 

 Kaartjes van Natuurgebieden in Frans-Guyana en van de gemaakte excursies 

 Kenschets van het Réserve Naturelle Regionale Trésor 

 Dagverslagen met feiten en impressies van de hand van de deelnemers 

 Een verslag van de waargenomen soorten vogels (opstellers Willy van Strien en Andries van 

Renssen) 

 Een verslag van de waargenomen soorten amfibieën en reptielen (opsteller Klaske Kubbe) 

 Een verslag van waargenomen soorten vlinders (opsteller Ad. Littel). 

 

 
Kaart van Frans-Guyana; de volgende plaatsen zijn tijdens de reis bezocht: 
Cayenne, Kourou, Sinnamary, Roura, Cacao en Kaw 
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Overzicht van de deelnemers aan deze reis 
 

Er hebben 19 personen deelgenomen aan deze reis. Hiervan hadden slechts enkelen een specialistische 

botanische belangstelling. De overige deelnemers hadden een meer algemene belangstelling voor 

natuur dan wel voor vogels, herpetofauna, insecten of natuurfotografie. Hier volgen de namen van de 

deelnemers en hun woonplaatsen, volgens op alfabet geordende achternaam: 

 

Anneke Augusteijn, Leeuwarden 

Eric Augusteijn, Schiermonnikoog 

Magda Augusteijn, Amsterdam 

Thijs Augusteijn, Leeuwarden 

Dirk Bais, Haarlem 

Gerda Caerteling, Elst 

Peter van Gemert, Arnhem 

Dianne van den Heuvel, Opijnen 

Klaske Kubbe, Geertruidenberg 

Ad. Littel, Leiden 

Vijko Lukkien (reisleiding), Schiermonnikoog 

Jacques Meijer, Epe 

Michiel Nijsen (reisleiding), Utrecht 

Feiko Prins (reisleiding), Hilversum 

Andries van Renssen, Oldenzaal 

Arco van Strien, Leiden 

Willy van Strien - van Liempt, Leiden 

Dik Vonk, Haarlem 

Els Zwanenburg, Oldenzaal 

 

 

 

 

 

 
De deelnemers aan de Frans-Guyanareis, inclusief de reisleiders (fotobewerking Eric Augusteijn) 
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Korte beschrijving van het reisprogramma 
 
Hier volgt het van-dag-tot-dag-programma. Het oorspronkelijke programma is aangepast aan het 
feitelijk verloop van de reis. Enkele excursiedoelen zijn vervallen omdat het programma vermoeiend 
was, mede vanwege het zeer warme en vochtige klimaat. 
Van een aantal excursies heeft Peter van Gemert op basis van zijn GPS-metingen kaartjes gemaakt; 
deze volgen op het programma. 
 

1 10 okt vrijdag Per trein (Thalys) van Rotterdam naar Parijs, Gare du Nord 

      Overnachting in Parijs in Hotel Campanile Pantin, 562 Avenue Jean 
Loville, Pantin 

      Diner in restaurant Le Relais, 61 Rue Victor Hugo (loopafstand) 

2 11 okt zaterdag Vertrek uit hotel 07.30 uur 

      Vlucht van Parijs-Orly (vertrek 11.10 uur) naar Cayenne (aankomst ca. 
17.45 lokale tijd) 

      Transfer naar hotel La Chaumière, Chemin La Chaumière, Matoury (ZW 
van Cayenne ; http://www.laChaumièrecayenne.com/fr/index.php) 

   Diner in hotel 

3 12 okt zondag Bezoek kantoor Trésor; presentaties over Trésor in de Tuin 

      Lunch bij kantoor 

 
  Wandelen Rorota trail, O. van Cayenne 

      Diner in hotel Chaumière 

4 13 okt maandag Transfer van hotel La Chaumière naar Parc Régional de Kaw, waarin ook 
Trésor ligt 

 
  Excursie: wandelen langs lage natuurpad in Trésor 

      Lunch te velde bij een beek 

   Excursie: wandelen lange hoge natuurpad in Trésor 

      Diner en overnachten in Camp Patawa (http://www.escapade-
carbet.com/carbet/relais-de-patawa/) 

5 14 okt dinsdag Excursie op zoek naar de Oranje rotshaan in buurt van Patawa 

      Lunch in Camp Patawa 

      Per boot naar Carbet flottant 

      Diner en overnachting op Carbet flottant in Kaw-moeras 

 
  Avondexcursie in het Kaw-moeras 

6 15 okt woensdag Excursie door het Kaw-moeras; lunch op Carbet flottant 

      Transfer naar Camp Patawa 

      Diner, avondexcursie en insecten kijken bij loklampen 

   
Overnachting in Camp Patawa 

7 16 okt donderdag 
Bezoek aan vleermuizengrot 

      Lunch in 'Auberge des plages’ in Rémire-Montjoly 

      Wandelen in Salines de Montjoly bij Cayenne 

      Diner en overnachting in hotel La Chaumière 

8 17 okt vrijdag Excursie naar de Pripri de Yiyi (W. van Kourou); kanoën en savannetrail 
lopen 

   Lunch bij bezoekerscentrum Yiyi; zwemmen in Crique Toussain 

      Diner en overnachting in hotel La Chaumière 

9 18 okt zaterdag Excursie naar Montsinéry (W. van Cayenne); wandelen in Le Bagne des 

Annamites de Montsinéry (moerasbos) 

      Lunch bij de rivier (+ zwemmen) 

      Verkenning centrum Cayenne 

      Diner en overnachting in hotel La Chaumière 
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10 19 okt zondag Bezoek aan stadje Cacao (Aziatisch), bezoek insectenmuseum en markt 
In de middag lunchen op markt en vroeg naar hotel terug. 

      Diner en overnachting in hotel La Chaumière 

11 20 okt maandag Excursie door rivier en estuarium bij Sinnamary (ver ten W. van 
Cayenne; lange dagtocht) 

      Lunch in bos langs rivier Sinnamary 

      Diner en overnachting in hotel La Chaumière 

12 21 okt dinsdag Excursie naar Ilet La Mêre (eilandje in zee ten NO van Cayenne) 

      Lunch op Ilet; zwemmen 

      Diner en overnachten in hotel La Chaumière 

13 22 okt woensdag Verkenning van Trésor vanaf de Orapu-rivier (doel niet bereikt); start bij 
stadje Roura 

 
  Bezoek indianendorp en traditionele lunch 

 
  Diner en overnachten in hotel La Chaumière 

14 23 okt donderdag Bezoek aan ruimtevaartcentrum bij Kourou; bezoek aan droge savanne 

aldaar; info over lopend onderzoek aan vegetatie  

 
  Lunch in Kourou (aan zee) 

 
  Zwemmen bij strand van W-Kourou 

 
  Slotdiner in Montjoly (O. Cayenne); overnachting in hotel La Chaumière 

15 24 okt vrijdag Bezoek versmarkt in Cayenne-centrum (met optie historische rondleiding 
Cayenne) 

   Lunch in duinen nabij Cayenne 

 
  15.00 Vertrek uit La Chaumière richting vliegveld; 17.45 vertrek vliegtuig 

16 25 okt zaterdag Aankomst in Parijs Orly, aankomsttijd 07.15 uur 

 
  Van Orly naar Gare du Nord per metro; koffiepauze 

 
 

 
Per Thalys van Parijs (vertrek Gare du Nord 10.25) naar Rotterdam 
Centraal; aankomst 13.02 uur 

 
 

 
 

 
Wachten op vliegveld Paris Orly (heenreis)
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Enkele kaartjes met de excursiedoelen en excursieroutes 
Hier volgen enkele kaartjes. Allereerst een overzichtskaartje van natuurgebieden en daarna een aantal 

routekaartjes van de gemaakte excursies (gemaakt door Peter van Gemert op basis van GPS-
metingen). 

 
Overzicht van natuurgebieden met status in Frans-Guyana 

(bron: http://www.gepog.org/Photos-et-chants-doiseaux/O%C3%B9-observer-les-oiseaux-en-Guyane) 
Gebied nr. 26 is het Réserve naturelle regionale Trésor (voor beschrijving: zie par. Kenschets Trésor) 
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Overzichtskaartje van alle excursies (dit en volgende kaartjes door Peter van Gemert) 
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Routekaartje 12/10: kantoor Trésor & Rorota-trail 

 
 
Routekaartje 13-15/10: Trésor, Patawa & Kaw 

 
 
Routekaartje 16/10: Salines W. van Cayenne 

 
 
 

Routekaartje 17/10: excursie naar Pripri de Yiyi 

 
 
Routekaartje 17/10: wandeling + vaartocht in Yiyi 

 
 
Routekaartje 18/10: moerasbos Montsinery 
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Routekaartje 19/10: Bezoek aan Cacao 

 
 
Routekaartje 21/10: Excursie naar Ilet La Mère 

 
 
Routekaartje 23/10: Ruimtevaartbasis Kourou 

 

Routekaartje 20/10: varen op rivier Sinnamary 

 
 
Routekaartje 22/10: Indianendorp Z. v. Roura 

 



Verslag KNNV-reis Frans-Guyana, okt. 2014   
 
  

 10 

Kenschets van het Réserve naturelle regionale Trésor 
 
Eerst iets over Frans-Guyana 

Frans-Guyana (of ‘La Guyane’, zoals Fransen zeggen) is staatkundig een ‘departement d’outremer’ van de Republiek 

Frankrijk. Het gebied is voor meer dan 90% bedekt met vochtig tropisch bos. Het klimaat is heet en vochtig: de 

gemiddelde temperatuur is 27 °C en de jaarlijkse neerslag is aanzienlijk, namelijk ongeveer 3000 mm. 

In dit gebied wonen momenteel bijna 200.000 mensen, waarvan de grote meerderheid in het kustgebied. De 

belangrijkste plaatsen zijn Cayenne (de hoofdstad, met circa 50.000 inwoners), Saint-Laurant-du Maroni en Kourou 

(beide ongeveer 20.000 inwoners). De bevolking vertoont  een grote diversiteit: Indianen (hier ‘Amérindiens’ 

genoemd), Creolen, stedelingen van Franse komaf, bosnegers (hier ‘Bushinenge’ genoemd), Hmongs (uit Laos), 

Chinezen, Antillianen en recente, economische immigranten: Brazilianen, Surinamers, Guyanezen, Haïtianen, enz. 

 

Het Réserve naturelle regionale Trésor 

De nu volgende beschrijvingen van het Réserve Trésor, zijn topografie en zijn natuur zijn ontleend aan de website: 

http://www.tresorrainforest.org . Reisgenoot Eric Augusteijn heeft zich enkele jaren ingezet om deze website op te 

bouwen en te vullen. 

 

Kenschets van Réserve Trésor 

 

 

 

Grote delen van het gebied Trésor bestaan uit vrijwel ongestoord, primair regenwoud dat een aantal unieke, 

eveneens ongestoorde en mede daardoor zeldzame, natte savannes omsluit. Het gebied vertoont door een 

bijzondere combinatie van geologische en klimatologische factoren een voor de Guyana's opmerkelijk hoge graad van 

botanische diversiteit waaronder een opvallend aantal zeldzame en bedreigde soorten met een endemisch karakter. 

http://www.tresorrainforest.org/
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Het Trésor-reservaat kan door zijn bijzondere kwaliteiten als een waardevol onderdeel worden beschouwd van 

mogelijke natuurbeschermingsactiviteiten in het kader van het ‘Guyana-shield-initiatief’. 

Door de reservaat-status van dit gebied is de jacht verboden en komen de elders veel voorkomende verstoringen 

niet meer voor. Tevens is onderzoek ten behoeve van mijnbouw verboden; dit is zeer belangrijk, omdat er goud in de 

bodem aanwezig is en daardoor de dreiging van mijnbouw reëel is. 

 

 

Topografie van Trésor 

Het Réserve Trésor beslaat ongeveer 2450 hectare en is gelegen ongeveer 40 km ten zuidoosten van de hoofdstad 

Cayenne. Aan de noordoost kant wordt het gebied begrensd door een 'tarmac-road' die over de toppen van de 

'Montagne de Kaw' loopt. Naar het zuidwesten loopt het gebied af naar de Orapu-rivier. Op de hellingen die ongeveer 

een derde deel van het gebied uitmaken komt terra firme regenwoud voor. Op de vlakte, die gedurende het 

regenseizoen deels onderloopt, treffen we moerasbos en natte savanne aan. Er zijn drie belangrijke savannes die 

ieder een oppervlakte van enkele honderden hectares beslaan.  

 

 

 

Het Réserve Trésor is onderdeel van het ecosysteem Montagne de Kaw en de er tegenaan liggende moerassen, de 

Marécages de Kaw. In 1998 is door het Franse gouvernement (Direction Régionale de l'Environnement) een 

natuurgebied ingesteld van 100.000 hectare waarin ook is opgenomen het deel dat is benoemd als RAMSAR-gebied. 

Het gehele hierboven genoemde gebied is een van de drie gebieden in Frans-Guyana met een hoge biodiversiteit. 

 

http://rnrtresor.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Montagne-de-Kaw-RNR-Tresor1.jpg
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De natuur van Réserve Trésor 

 

Beschrijving van de vegetatie 

Deze tekst is een samenvatting van een onderzoek in het Trésorgebied, 'The floristic composition and vegetation 

structure of the Trésor Reserve' door Renske C. Ek e.a. (1998). Dit was het tweede onderzoek naar de flora van het 

gebied. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd door de Herbarium Division, Utrecht University and Orstom, Cayenne 

(Cremers e.a., 1996). Het onderzoek in 1996 vond voornamelijk plaats in de lagere delen van het reservaat; het 

onderzoek uit 1998 vond voornamelijk plaats in de hogere delen.  

Langs het transect van het hoogste punt (267m) naar het laagste punt bij de natte savanne worden zeven 

vegetatietypen onderscheiden:  

 

 
 
 

Vegetatietype I: Bergtopbos 

 

 

Dit type vegetatie wordt aangetroffen in de hogere 

delen van het Trésor reservaat. De helling van de 

bodem varieert van horizontaal tot 12º (21%) bij de 

rand van het plateau. De bodem bestaat uit een dunne 

laag vruchtbare grond waaronder een harde lateriet 

laag zit. De beschikbaarheid van water is beperkt door 

de dunne bovenlaag en de afvoer van water naar lagere 

gedeelten over de harde onderlaag. Met name voor 

planten die alleen in de dunne toplaag wortelen is het 

droge seizoen een probleem; er is dus zeer weinig 

ondergroei in dit type vegetatie. 

Het bos is een 'bos op leeftijd' met een actieve 

regeneratie; bomen van iedere leeftijd zijn gevonden. 

Sommige zeer groot, weinig van middelbare leeftijd en 

veel jonge bomen en zaailingen. De kroonlaag is zeer 

ongelijk en 30-35 meter boven de grond.  
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Vegetatietype II: Bos op niet steile hellingen 

 
 

Dit type bos kan worden aangetroffen op heuvels met hellingen variërend 

van 4º tot 18º (7- 32,5%) zonder harde laterietlaag in de bodem. Op een 

diepte van 60 cm zit wel een gedeeltelijk ondoordringbare laag 

ijzerhoudende grond, zodat de voor planten bruikbare bodemdiepte beperkt 

is.  

De beschikbaarheid van water is beter dan in vegetatietype I, maar de 

harde laag beperkt de wateropslag mogelijkheden; een teveel aan water 

stroomt over de harde laag naar lagere gedeelten, zodat in de droge tijd de 

lagere gedeelten vochtiger kunnen zijn dan de hogere gedeelten.  

Ook dit bos is een 'oud' bos type met een kroonlaag op ongeveer 40 m 

hoogte. Er zijn bomen in alle leeftijdsklassen aangetroffen. Dominant 

aanwezige families zijn Chrysobalanaceae, Myrtaceae, Lecythidaceae, 

Moraceae en Myristicaceae. Een exemplaar van Bocoa prouacensis met een 

geschatte leeftijd van 1140 jaar staat in dit gebied  

 

 

 

Vegetatietype III: Bos op steile hellingen 

 

 
De steile hellingen zijn ontstaan door het inslijpen van kreken in de rots. 

De hellingen zijn meer dan 18º (32,5%). Er zijn vele watervalletjes. De 

kreken zijn een continue bron van water. Dit vegetatietype krijgt 

vergeleken met het omringende bos minder licht maar door de kreken en 

watervallen is de luchtvochtigheid groter; er zijn veel 'ondergroeisoorten' 

en epifyten. De hier voorkomende rotsblokken vormen een bijzondere 

ondergrond voor de vegetatie.  

Duidelijk te onderscheiden zijn de meer vochtige delen bij de kreken en de 

minder vochtige delen daar verder vandaan; zowel qua structuur als 

taxonomisch. 

 

 

Vegetatietype IV: Tijdelijk overstroomd bos 

Dit type vegetatie omgeeft de kreken in de lager 

gelegen delen van het Trésor Reservaat op een hoogte 

van 5 tot 10 meter. De hellingen zijn nooit steiler dan 

4º (7%). De bodem komt overeen met die op de 

hellingen, alleen is de voor planten bereikbare laag 

dieper (120 cm). De bodem kan veel water opslaan en 

ook in het droge seizoen zal die nooit geheel uitdrogen 

door de aanwezige kreken. In het regenseizoen kan het 

hier tijdelijk overstroomd raken,  

De kroonlaag is hier betrekkelijk laag (30m). Bomen 

van alle leeftijden worden hier aangetroffen, alhoewel 

jonge bomen de overhand hebben. 

 

 

 

Vegetatietype V: Moerasbos 

 

Moerasbos ontstaat in gebieden die continu overstroomd 

zijn op hoogtes van 5 meter en lager. Het moerasbos 

wordt gedomineerd door Symphonia glubulifera en 

enkele daar bij voorkomende soorten. 

Dit vegetatietype wordt overal in de Guyana's 

aangetroffen en is weinig specifiek.  

http://www.tresorrainforest.org/nl/flora_nl.html#00
http://www.tresorrainforest.org/nl/flora_nl.html#00
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Vegetatietype VI: Geïsoleerd bergbos 

Alhoewel de geomorfologie van dit type vegetatie 

overeenkomt met type IV kan de samenstelling toch 

verschillen door de scheiding van deze gebieden van 

het eromheen liggende bos door savannes of 

moerasbos. Slechts een dunne bodemlaag (40 cm) is 

geschikt voor planten en er is dus ook maar een zeer 

beperkte mogelijkheid tot wateropslag. Deze gebieden 

zijn hoger dan het omringende bos of de savanne 

waardoor o.i.v. wind en zonlicht een hogere graad van 

verdamping te verwachten is. In de droge tijd zorgt dit 

voor minder gunstige omstandigheden dan in het 

normale bergbos (is het omringd door moeras dan zal 

dit effect kleiner zijn).  

Het is een volgroeid bos met een kroonlaag op 

gemiddeld 35-40 m. Er is een gelijke verdeling over de 

klassengroottes van deze bomen. Meerdere zeer hoge 

bomen (hoger dan 40m) zijn aangetroffen. Ook weer 

een boom (Bocoa prouacensis) van 700 jaar oud.  

 

 

 

Vegetatietype VII: De natte savanne 

 
 

De natte savanne wordt in Trésor gevonden op de laagste en meest vlakke gebieden. De vegetatie bestaat uit lage 

bomen (lager dan 10 meter) en en grasvlakten. Het is een zeer open landschap. 

 

  

 

Gedurende het regenseizoen is de vlakte meest overstroomd. In 

het droge seizoen kan de bodem tot 90 cm diep uitdrogen. Zelfs 

in het regenseizoen kan de toplaag uitdrogen door een hoge 

mate van verdamping en slechte wateraanvoer. Hierdoor zijn de 

omstandigheden voor de meeste planten ongunstig; slechts de 

speciaal aangepaste soorten als Bactris campestris en Polygala 

adenophora kunnen hier overleven. 

 

 

Flora en fauna van Trésor 

Uit inventariserende onderzoeken door Nederlandse en 

buitenlandse wetenschappers is gebleken dat het 

Trésor reservaat, waarin zeven verschillende biotopen 

zijn te onderscheiden en dat grotendeels in primaire 

staat verkeert, een zeer hoge biodiversiteit bezit en 

daarom zeer de moeite waard is om te worden 

beschermd. 

 

 

Onder de knop ‘Natuur’ van de Nederlandse versie van 

de website www.tresorrainforest.org vindt men meer 

informatie over het tropische regenbos en mooie foto’s 

van soorten planten en dieren, alsook nadere 

informatie over verschillende soortengroepen. 

De betekenis van trésor voor de biodiversiteit van 

Frans-Guyana blijkt uit onderstaande tabel (ontleend 

aan dezelfde website). 

http://www.tresorrainforest.org/nl/flora_nl.html
http://www.tresorrainforest.org/
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Informatiebord langs wandelroute in Trésor

 

Beheer van Trésor 

De belangrijkste beheersmaatregel is eigenlijk vooral 

'niets doen', met daarnaast er zoveel mogelijk zorg aan 

besteden dat het leven in het reservaat zonder 

verstoringen van de mens verloopt. De boswachter en 

de conservator spelen hierbij een centrale rol. Daarbij is 

voorlichting aan bezoekers vanuit het oogpunt van 

beheer misschien wel de belangrijkste activiteit is. 

Natuurlijk ontkomt men er niet aan dat er daarnaast op 

moet worden toezien dat de toegangsregels worden 

nageleefd door iedereen die Trésor betreedt.  

Een uitvoerige beschrijving van de doelstellingen en 

uitvoering van het beheer is te vinden in het 

Beheerplan 2008-2012.  

 

Geschiedenis van Trésor 

In 1994 is op initiatief van de Universiteit Utrecht de 

Stichting Trésor opgericht. In 1995 is door deze 

Stichting 2464 hectare regenwoud gekocht in Frans-

Guyana, mede door het feit dat dit departement van 

Frankrijk voldoende rechtszekerheid bood voor deze 

investering in natuurbescherming.  

Het regenwoudreservaat ligt in een gebied in Noord 

Frans-Guyana dat Montagne Trésor wordt genoemd. De 

aankoop van dit gebied is niet geheel toevallig. Al 

vanouds was er veel kennis over de Guyana's aanwezig 

in het Herbarium van de Universiteit Utrecht (thans 

afdeling van het Nationaal Herbarium). Een belangrijk 

onderwerp van onderzoek van het Utrechtse Herbarium 

is "De Flora van de Guyana's", waaraan een tiental 

instituten deelneemt, waaronder twee Franse weten-

schappelijke instituten, het Nationaal Natuurhistorisch 

Museum (Parijs) en het Instituut voor Ontwikkelings-

onderzoek (IRD voorheen ORSTOM) te Cayenne.  

 

Dat de Universiteit Utrecht samen met het bedrijfsleven 

de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor 

het behoud van het regenwoud is uniek in de wereld. 

Het is een sterk signaal gebleken met een niet te 

onderschatten uitstraling. De bevolking en de overheid 

van Frans-Guyana hebben steeds met grote 

belangstelling naar dit project gekeken en participeren 

op dit moment op meerdere onderdelen. Met name in 

de bouw van het bezoekerscentrum ter plaatse (2002) 

en de aanleg van een educatieve trail (2001) met een 

dagelijkse begeleiding van een reservaatmedewerker 

hebben lokale overheden (DIREN, Direction Régional 

Environnement et Nature) financieel en organisatorisch 

bijgedragen.  

In 1996 is bij de Prefectuur van Frans-Guyana het 

verzoek ingediend om het aangekochte terrein de 

status van reservaat te verlenen. Deze officiële status 

van vrijwillig natuurreservaat (Réserve Naturelle 

Volontaire) werd door de Prefect van Frans-Guyana op 

20 mei 1997 verleend. 

 

Aan een Franse versie van de website van Trésor is de 

navolgende, meer gedetailleerde beschrijving ontleend 

van de totstandkoming van trésor. Hieruit blijkt welke 

belangrijke rol enkele enthousiaste Nederlanders hierbij 

hebben gespeeld: Joep Moonen, Hans Pfeiffer en Vijko 

Lukkien. Daarmee is in zekere zin ook een relatie 

gelegd met de KNNV, maar dat moeten we niet willen 

uitvergroten. 

http://www.tresorrainforest.org/pdf/beheerplan%202008-2012.pdf
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Vers un statut d’espace protégé… 
C’est en 1992 qu’un naturaliste néerlandais, Joep Moonen, ayant vécu au Suriname et installé en Guyane française depuis plusieurs 
années, apprend la vente par l’évêché de Guyane de l’actuel terrain de la réserve. Il prépare un projet de Parc Tropical  dans le but 
de protéger et maintenir la valeur patrimoniale de cet espace. Il envoie ce projet au Prince Philip, Président du WWF Pays Bas, et 
au Prince Bernhard Président du WWF-International. Bien qu’apprécié, son projet ne recevra pas le support du WWF qui n’a pas 

vocation à mener des acquisitions foncières. 
En 1993, Hans Pfeiffer, un agent du Ministère de l’Environnement néerlandais, visite la Guyane grâce à Joep Moonen, qui lui 

présente son projet de « parc tropical Trésor ». Hans repart aux Pays Bas avec ce projet. Il le présente à son ami Vijko Lukkien, à 
l’époque Directeur du Jardin Botanique de l’Université d’Utrecht. L’Université d’Utrecht est spécialisée dans la flore néotropicale 
d’Amérique du Sud et se montre aussitôt intéressée par ce projet de création d’une réserve forestière tropicale. Vijko et Hans 

réussissent progressivement à convaincre le Conseil d’Administration de l’Université des mérites du projet. 
L’Université accepte de garantir le prêt nécessaire à l’acquisition. Ceci ne pouvait être réalisé qu’à travers une institution légale 

indépendante telle qu’une fondation. La Fondation Trésor « Stichting Tresor » est alors fondée le 13 décembre 1994 à Utrecht. Un 
important support financier est obtenu de plusieurs entreprises néerlandaises, notamment de la Compagnie d’électricité et d’une des 
loteries nationales des Pays-Bas. Hans Pfeiffer rencontre les représentants du syndicat ecclésiastique de la Guyane Française et 
commence la négociation du prix du terrain. Il conclue la transaction avec l’Évêque et le transfert de propriété (2464 hectares) est 
officialisé en 1995. 
La chasse, la cueillette et l’entrée dans la réserve sont strictement interdites par la Fondation propriétaire. Cependant, celle-ci se 
heurte rapidement à de nombreuses difficultés pour atteindre son objectif de protection et faire respecter la réglementation. Le statut 
de propriétaire privé ne confère que des moyens limités. Il est rapidement apparu qu’un statut légal était primordial pour réaliser les 

opérations nécessaires à la gestion de la réserve. Après de multiples discussions avec la Préfecture, un arrêté préfectoral (Arrêté 
préfectoral n°598 ID/4B du 20/05/1997) classe la réserve en Réserve Naturelle Volontaire. 

 
D’une Réserve naturelle volontaire à une Réserve Naturelle Régionale 
Joep Moonen gère d’abord seul et bénévolement la réserve naturelle. Il surveille le site chaque semaine, accueille les visiteurs, 
maintient les contacts avec les autorités et la Fondation. Une association est ensuite créée pour gérer la réserve : l’Association 

Réserve Naturelle Trésor, créée en 1999 (publication au Journal Officiel le 15 mai 1999) par une poignée de naturalistes guyanais. 
Certains d’entre eux sont toujours membres du Conseil d’Administration aujourd’hui. 
Trois objectifs principaux sont fixés par le gestionnaire et le propriétaire pour protéger les milieux et la biodiversité de la réserve 
naturelle : la protection du site pour maintenir son intégrité, la participation à la recherche scientifique pour améliorer les 
connaissances en écologie tropicale et l’ouverture au public pour sensibiliser la population à la conservation du patrimoine naturel. 
Pour remplir ce troisième objectif, un sentier botanique est ouvert sur la partie haute de la réserve, accessible depuis la Route 
départementale 06 (RD6), en 2001. Un carbet d’accueil vient compléter ce dispositif en 2002. En 2005, Un incendie criminel détruit 

entièrement le carbet, il est reconstruit en 2009 mais sera de nouveau incendié en 2012. Un troisième projet de construction est à 
l’étude. Jusqu’à présent aucune revendication n’a justifiée ces actes criminels qui restent à ce jour impunis. 
Le 27 février 2002 la Loi relative à la démocratie de proximité, qui modifie le code de l’environnement est votée. La compétence de 

classement des Réserves Naturelles Régionales est désormais confiée au Conseil régional ainsi que la responsabilité des anciennes 
réserves naturelles volontaires. Le décret d’application de cette loi est publié le 18 mai 2005, rendant le classement en RNR de 
nouveaux sites naturels possible.  
 

 
Assemblée plénière du Conseil Régional de Guyane, 12 février 2010 

 

http://www.reserve-tresor.fr/la-reserve/partenaires/
http://www.reserve-tresor.fr/la-reserve/partenaires/
http://rnrtresor.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Assembl%C3%A9e-pl%C3%A9ni%C3%A8re-du-conseil-regional-de-Guyane-12-f%C3%A9vrier-2010_resize.jpg
http://rnrtresor.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Assembl%C3%A9e-pl%C3%A9ni%C3%A8re-du-conseil-regional-de-Guyane-12-f%C3%A9vrier-2010_resize.jpg
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La Fondation Trésor dépose le 17 mai 2006 sa demande de classement en Réserve Naturelle Régionale. Trésor devient le 21 avril 
2009 la première Réserve Naturelle Régionale de Guyane par Délibération du Conseil Régional. Les modalités de ce classement 
sont fixées dans la Délibération du 12 février 2010. 
Le premier salarié de la réserve a été embauché en 1995. De 2004 à 2010, un deuxième agent rejoint l’équipe à temps plein sous la 

direction du Président qui officie aussi en tant que conservateur. Un poste de conservateur est créé en 2010 et un poste d’animateur 

en 2012 ce qui porte l’équipe salariale à 4 personnes. 
L’actuel conseil d’administration de la réserve est composé de : 

 Olivier Tostain, Président 
 Kévin Pineau, Trésorier 
 Charlotte Briand, Secrétaire 
 Isabelle Delafosse, administratrice 
 Alizée Ricardou, administratrice 
 Caroline Bedeau, administratrice 
 Thomas Luglia, administrateur 
 

 
Signature des différents accords – Vijko Lukkien & Karine Néron, 12 février 2010 

 

 
 

http://rnrtresor.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/signature-des-diff%C3%A9rents-accords-Vijko-Lukkien-Karine-N%C3%A9ron-12-f%C3%A9vrier-2010_resize.jpg
http://rnrtresor.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/signature-des-diff%C3%A9rents-accords-Vijko-Lukkien-Karine-N%C3%A9ron-12-f%C3%A9vrier-2010_resize.jpg
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Dagverslagen van de deelnemers 

 

Verantwoording 

Dit zijn dagverslagen met impressies en reflecties van de hand van deelnemers. Er is verslag gelegd bij 

toerbeurt. De inhoud van deze dagverslagen is tamelijk uiteenlopend, net als de verschillen tussen 

personen. De eindredacteur heeft een zeer bescheiden taalcontrole uitgevoerd, waarbij verschillen in 

stijl en woordkeus zijn gerespecteerd. Ook heeft hij een keuze gemaakt uit het aangeboden 

fotomateriaal om deze verslagen te verluchtigen dan wel te veraanschouwelijken. Waar wenselijk, heeft 

hij eigen foto’s toegevoegd. 

 

Vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober 2014 (door Feiko Prins) 
Treinreis naar Parijs en vliegreis van Parijs naar Cayenne 

 
We verzamelen vrijdagmiddag op station Rotterdam 

Centraal. Langzamerhand wordt de groep compleet en 

keurig op tijd stappen we in de Thalys naar Parijs. Op 

Gare du Nord is het even zoeken naar de metro, maar 

dat wijst zich eigenlijk al heel gauw, zodat we rond half 

zeven in ons Parijse hotel zijn. Dineren in een nabij 

gelegen restaurant met een verbazend veelzijdige kaart 

en dan op tijd naar bed. Zaterdagochtend vertrekken 

we al weer vroeg naar vliegveld Orly. Bij het inchecken 

lijkt het er even op dat een aantal van ons niet mee 

zou kunnen vanwege overboekingen, maar dat 

probleem lost zich gelukkig al snel op. 

Dan is Eric zijn portemonnee kwijt; waarschijnlijk 

gerold in de drukke metro op weg naar Orly. Vervelend, 

maar het vliegtuig wacht niet. Negen uur vliegen van 

Parijs naar Cayenne en dan is het nog maar drie uur in 

de middag als we in Cayenne weer uitstappen en de 

mannen van de Association Trésor begroeten. Thomas, 

Jef en Ben zullen ons de komende weken begeleiden bij 

onze tochten door Frans-Guyana. 

Bij hotel La Chaumière aangekomen, blijkt dit te liggen 

op een zeer rustige plek, ca. 15 km buiten Cayenne. 

Goede kamers, mooie tuin met zwembad en een open 

eetruimte waar vogels en andere dieren vrijelijk in en 

uit kunnen gaan. Door de ligging buiten Cayenne 

kunnen we de komende dagen snel op pad, zonder 

hinder van files. De kamerindeling die het hotel voor 

ons bedacht heeft klopt niet geheel. Na enige 

onderhandelingen wordt er een tijdelijke oplossing 

gevonden. Dat betekent voor Dik en Ad wel dat zij 

Michiel 2 nachten als 3e kamergenoot hebben, 

waarmee de kamer nogal vol wordt. 

Veel reisgenoten gaan meteen iets leuks in de tuin 

doen om hun rust te vinden na de vermoeiende reis en 

een biologische klok die nog niet 4 uur is 

teruggedraaid. 

Na een sober diner (soep) met een duur drankje (dat is 

schrikken) gaan de meeste reisgenoten vroeg naar bed. 

Dik en Ad lopen nog een uur in de tuin, om te kijken of 

er kevers of vlinders op de verlichting zijn afgekomen.

 

 
Zondag 12 oktober 2014 (door Arco van Strien en Dianne van den Heuvel) 
De eerste dag in warm Frans-Guyana 
 
Gisterenmiddag zijn we aangekomen in hotel La 

Chaumière in Matoury, dat op ongeveer een half uur 

rijden van Cayenne ligt. We zijn vroeg gaan slapen, en 

zijn daarom al om zeven uur op. Het restaurant is aan 

twee zijden open naar buiten, waardoor we tijdens het 

ontbijt een vogel zien die steeds naar binnenvliegt: de 

zilverbek- (of fluweel-) tangare. Het wordt warm, wel 

30 graden of meer, en de vochtige warmte zal 

gedurende de gehele reis aanhouden. Slechts een 

enkeling kan slapen zonder air-conditioning. 

 

 

We wandelen even door de tuin van het hotel (waar we 

in de komende dagen nog veel vogels zullen zien). Na 

een uitleg van Vijko Lukkien over de totstandkoming en 

beschermingsstatus van Trésor, gaan we met twee 

busjes en een auto naar het gebouw van de Association 

Trésor in Cayenne. Daar vertellen Thomas en Jean-

Francois (“Jef”) – boswachters / educatief medewerkers 

van de Association die ons vrijwel de gehele reis als 

gids begeleiden – over de biotopen van Trésor, de 

problemen met invasieve exoten en over onderzoek en 

monitoring in Trésor. De aandacht van onze groep 

dwaalt soms af naar de dieren die langskomen: een 

flinke sprinkhaan, een reusachtige houtbij en grote 

groene hagedissen.  

Na de uitleg volgt een picknick met door de reisleiding 

in een supermarkt gekochte lekkere dingen. Het is de 

eerste smakelijke lunch van vele. Vijko geeft uitleg over 

de bloembiologie van de banaan en de kokosnoot die 

op het terrein staan. 
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Uitzicht vanaf Rorota-trail op de Atlantische oceaan 

 
‘s Middags begint het echte werk met een wandeling op 

de Rorota-trail langs de kust bij Cayenne. Het is vrij 

druk op deze trail, met gezinnen met kleine kinderen 

en zelfs hardlopers (verbazend, met die warmte). 

Hoewel deze trail het standaardwandelpad is voor de 

mensen uit Cayenne, is het een prachtig wandelpad 

met mooie uitzichten en interessante vegetatie. 

Onderweg staan we vaak stil bij planten en bomen. 

Vijko geeft namen en uitleg, zoals over de 

kanonskogelboom (Couroupita guianensis) met zijn 

prachtige rozerode bloemen en honderden meeldraden 

die ’s nachts bestoven worden door vleermuizen. En 

over planten van de peperfamilie (Piperaceae) en een 

plant genaamd Costus scaber, waarvan de 

bladertakken een afgeplatte wenteltrap vormen.  

 

 

 

Daarnaast komen we een carapaboom (Carapa 

guianensis) tegen en zien we de vruchten van deze 

boom met grote hoekige noten waaruit speciale olie 

gemaakt wordt, die een medicinale werking heeft en 

ook als afweermiddel tegen insecten gebruikt wordt.  

Langs het pad staan ook een aantal ceiba-bomen 

(Ceiba pentandra / kapokboom). Jonge ceiba-bomen 

hebben grote hoekige stekels op de stam. Dat zal wel 

bescherming tegen vraat zijn, maar de waarschijnlijke 

vraatveroorzakers (reuzeluiaarden) zijn al uitgestorven. 

Volwassen kapokbomen hebben een imposant uiterlijk, 

met dikke takken die bijna loodrecht op de stam lijken 

te staan. Deze boom wordt in meerdere culturen als 

een heilige boom beschouwd. 

We komen ook een aantal dieren tegen tijdens deze 

wandeling, zoals meerdere drieteenluiaards (3 stuks 

maar liefst) en een black-necked aracari (een 

toekansoort) en een prachtig getekende klikkervlinder 

(Hamadryas uit de familie Nymphalidae). Daarnaast 

krijgen we een demonstratie over hoe je een 

vleermuisfamilie uit een opgerold bananenblad kan 

halen. Daardoor schieten we niet erg op en moeten we 

op het laatst doorstappen.  

 

 

 

Na het diner geven Ben (medewerker van Trésor) en 

Thomas een excursie op het terrein van het hotel. Ze 

blijken erg goed in het vinden van amfibieën en 

reptielen, waaronder een brulkikker (Bufo marinus), 

een fluitkikker van de Antillen (Eleuterodactylus), een 

heel platte moeraspad (Pipa pipa) en een rode 

kaaiman. 

 

 
 
Maandag 13 oktober 2014 (door Els Zwanenburg en Klaske Kubbe) 

Kennismaking met Trésor 
 
Om kwart voor acht staan we klaar voor onze eerste 

kennismaking met Trésor. We hebben reistassen gevuld 

met kleren voor enkele dagen, want vanavond zullen 

we in het resort Patawa in het Kaw-gebied 

overnachten. Onder leiding van onze Franse gidsen, 

Thomas, Jef en Ben, gaan we vandaag de lage trail van 

1750 m in Trésor lopen. Het heeft nogal wat voeten in 

aarde vóórdat we er zijn: eerst moet de lunch 

ingekocht worden in een kleine supermarkt. En Feiko’s 

pinpas werd aldaar geweigerd. Opmerkelijk: een echte, 

ouderwetse hippie van 60+ zat voor de ingang niets te 

doen. Een week later zat hij er nog (of weer?).  

 

Om half tien arriveren we eindelijk bij de ingang van 

Trésor, waar we opgewacht worden door de gidsen mét 

kikkertjes – Dendrobates tinctorius en Ranitomeya 
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amazonica - die ze ons willen showen. Ze zijn 

verbazend handige kikkervangers: als ze even in de 

bosjes duiken, komen ze steevast met een kikker 

tevoorschijn. 

Vijko vertelt ons het nodige over de bomen en planten: 

de Convolvulus-achtige Ipomoea en de bijzondere 

gentiaanachtige Voyria rosea: een plant die groeit op 

het mycelium van een paddenstoel. Aardige bijzonder-

heid: de ‘peigné macaque’ (Apeiba spec.) heeft een 

vrucht die een aap als kam zou kunnen gebruiken. 

 

We lunchen bij een ‘zwembeek’, maar niemand voelt 

zich geroepen in het modderige water te springen. Het 

is wel een heerlijke, schaduwrijke plek, waar een 

houtbij zich echter verdekt heeft opgesteld en één van 

ons te grazen neemt.  

Na de lunch lopen we de hoge trail van Trésor. We 

bekijken daar onder meer de oudste boom van Trésor, 

250 jaar, waarvan de stam maar 1 cm per jaar omhoog 

groeit. Een immens geval, deze St. Martin 

(Hymenolobium flavum). De jongsten van onze groep 

(toch ook al 30+) gaan helemaal los bij het zien van 

lianen en wanen zich Johnny Weismüller met zijn Jane. 

Gids Jef heeft nog een verrassing: geen kikker deze 

keer, maar al roerend met een stokje in een holletje, 

lokt hij een grote, harige tarantula naar buiten. Heel 

even laat die zich bewonderen, voordat ze weer snel 

haar veilige hol induikt. Aardig en spannend. 

 

Vervolgens rijden we naar het resort Patawa, waar we 

zeer eenvoudig zullen overnachten in hangmatten of op 

matrasjes. Eenmaal aangekomen, genieten we op het 

sfeervolle overdekte terras van de paradijstanager: 

weelderig groenblauw met een vleugje geel en rood. 

Prachtig.  

 

 

De silverbeaked tanager mag er ook zijn met zijn 

zwartrode verenpak en opvallende zilver-grijze snavel. 

Een genoegen om daar te zitten, omringd door vogels, 

struiken en palmen. 

Meer informatie over Camp Patawa: 

http://www.escapade-carbet.com/carbet/relais-de-

patawa/ 

 

 
 

 
Dinsdag 14 oktober 2014 (door Anneke Augusteijn en Ad Littel) 
Van Patawa naar Kawrivier 

 
Eén voor één worden we wakker in Patawa. Als ik me 

vanuit m'n hangmat omhoog trek zie ik her en der 

individuele groepsgenoten in hun pyjama stil staan, in 

het veld, bij een bloeiende struik, bij de bosrand. 

Gezien de aard van de groep zijn vast niet alleen hun 

zintuigen actief, maar daaropvolgend draaien de 

cognitieve vermogens ook op volle toeren: 

schematiseren, categoriseren, determineren.  

Even later is mijn eigen stille pyamamoment rond de 

vruchten van een (weet ik na navraag) Bixa waar twee 

kolibries in kwinkeleren.  

Het was de eerste nacht van deze reis dat we brulapen 

in de verte hoorden. Ze klonken als buitenaardse 

muziek, als een metro die aankomt, als een vol 

voetbalstadion in de verte, als een leeglopend 

opblaaskussen of zoals een ervaren medereiziger zei: 

gewoon als brulapen.  

 

Vandaag eerst op zoek naar de oranje rotshaan; de 

coq-de-roche, die zó imponeert met zijn kleur, dat hij 

lijkt te zeggen: 'Kijk mij goudkippetje; ondanks mijn 

voor vriend en vijand onmiskenbare veren ben ik nog 

niet weggeëvolueerd!' Maar foto’s maken is niet 

gemakkelijk, want ze spelen verstoppertje voor ons.  
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Ondertussen ziet een reisgenote gelukkig net op tijd 

dat ze twee meter voor de hoge afgrond van de 

thuisgrot van de haantjes een paar bomen te vroeg 

naar links is afgeslagen, waardoor ik voor het eerst 

zweetdruppels op het voorhoofd van onze begeleidende 

boswachter ontwaar.  

 

 

 

Na een smakelijke, hoewel niet uitzonderlijke rijke en 

zelf geprepareerde lunch, vandaag met bonen en 

peterseliesalade, rijden we naar het einde van de weg, 

waar je met een boot de rivier de Kaw op kan. Uurtje 

wachten. Het is het heetste moment van de dag, elk 

takje dat schaduw geeft is welkom. Maar één 

reisgenoot loopt in de volle zon met zijn vlindernet te 

zwaaien; voor mij een amusant fladderend schouwspel, 

voor hem vooral ernstig zweten.  

Daar verschijnt een vlotte half-Indiaanse jongeman op 

een open smalle boot die zich 'Koelman' laat noemen. 

Hij wijst ons de Amazone-ijsvogel, de witkopwatertiran, 

de jacana, de visarend en de gele cacique 

(‘geelstuitbuidelspreeuw’).  

 

 

 

 

En ja, daar is dan ook de opmerkelijke hoatzin, 

aangekondigd als vliegend reptiel.  

Na een hangmatje of bedje gevonden te hebben op het 

Carbet flottant (zoals onze hotelboot heet), nemen we 

een verfrissende 'plongé' in de rivier.  

 

 

 

De zon zakt in het regenwoud aan de horizon van het 

moeras en de lokale gastvrouw en -heren laten ons 

tegoed doen aan een formidabele maaltijd.  

Sommigen stappen na het eten nog een keer aan bord 

bij 'motorboat-king-of-the-jungle-Koelman' op zoek 

naar kaaimannen. Anderen vinden elkaar op het 

bovenste dek en verwonderen zich over het hoe en 

waarom van de ijverige glimwormen die in het moeras 

een nachtelijk stadsaanzicht met elkaar vormen.  

Ik sluit deze nacht mijn ogen, zonder klamboe en met 

een glimlach op m'n mond. 
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Zonsondergang boven Kaw-moerassen 

 
 

Woensdag 15 oktober 2014 (door Gerda Caerteling, Peter van Gemert en Dik Vonk) 

Varen op de Kawrivier; terug naar Patawa 
 
De dag van Gerda en Peter 

De vuurvliegjes doven uit, de brulapen gaan slapen, het 

is 06.00 uur en Carbet flottant ontwaakt. Het aggregaat 

wordt aangezet zodat de WC weer doorgetrokken kan 

worden en de regendouche werkt. Hoewel… ook een 

duik in het water werkt verfrissend. Maar waar zijn die 

kaaimannetjes van gisteravond toch gebleven? De 

planning is om te ontbijten op de korjaal tijdens de 

vroege vogeltocht, maar een planning is er ten slotte 

om van af te wijken. Dus uiteindelijk ontbijten we 

gewoon op het carbet op Franse wijze plus met 

peperkoek, croissantjes, jam, koffie, passievrucht en 

banaan.  

 
(foto Peter van Gemert) 

Rond 09.00 uur vertrekt de massa op excursie door het 

Kaw-moeras (zie afzonderlijk verslag van Dik Vonk 

hierna). Peter heeft gisteren al een overdosis zon 

gekregen; wij gaan het aantal zonne-uren vandaag dus 

beperken. In een Canadese kano peddelen wij rustig 

diverse kreekjes in. Omdat de kano zo weinig geluid 

maakt kunnen we diverse drijfsijsjes dicht naderen. 

Spectaculair vinden wij de tientallen vleermuisjes die 

onder een over het water hangende boom hangen. 

Jammer genoeg verstoren wij ze, omdat we een 

schaduwplekje opzoeken. Na een uurtje varen keren we 

terug op het Carbet.  

 

 

 

Tijd voor Gerda voor een heilzame badderpartij. Snel 

daarna gevolgd door meer groepsgenoten.  

Feiko, Arco en Willy hebben energie over en verdwijnen 

al zigzaggend (kilometers maken?) per kano  in het 

riet, om ruim een uur later terug te komen met 

fantastische verhalen over Anaconda’s en zo (ahum).  

 

De lunch aan boord is heerlijk. Gerookte gebakken kip 

met couscous en kaasplankje toe. Er trekt een hoosbui 

over en Anneke voelt zich niet goed wegens 

hartkloppingen. Het vertrek wordt steeds maar 

uitgesteld. Maar uiteindelijk gaan de rugzakken en 

koffers weer in de korjaal, de schoenen weer aan en 

scheuren we met 32 km per uur terug. Het boegwater 

spat verfrissend over ons heen. Uiteindelijk zijn we toch 
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nog op de afgesproken tijd, en zelfs nog eerder dan ‘les 

garcons’, bij Tresor.  

De wandeling over de carbon trail heeft een hoog 

potentie-gehalte. Er is nog niet veel te zien, maar er 

zijn leuke ideeën om zo’n moeilijk onderwerp 

aanschouwelijk te maken voor ‘dummies’.  

 
Een Passalus-soort, die sap uit een boomstam drinkt 

 

 

 

Ben schitterde weer in zijn rol als amfibievanger en Jeff 

verleidde ons tot een crosscountry naar een klein-wild-

val (voor insecten, kikkers e.d.) voor wetenschappelijk 

onderzoek. Daar bleek zich ook een giftige spin op te 

houden!!  

 

 

 

Terug op Patawa is er even tijd om te relaxen, maar 

niet voor Michiel, Thijs en Jeff die met Anneke naar het 

ziekenhuis vertrekken (gelukkig loopt alles goed af). 

Dianne verschijnt witjes om haar neus op het terras: 

naast een grote boomkikker blijkt er ook een flinke spin 

op de WC te zitten, familielid van die in het bos volgens 

Ben.  

Na het avondeten naderen we letterlijk het “highlight” 

van deze dag. De lampen gaan aan en het witte doek is 

opgesteld. Ad is lichtelijk dronken van geluk bij de 

aanblik van zoveel mooie vlinders en kevers. De 

voorraad ethylacetaat slinkt dramatisch, net als de 

geheugencapaciteit van de camera. Een deel van de 

groep gaat nog met Ben en Thomas op nachtwandeling, 

waarbij een onschuldig lief klein oranje kikkertje 

blijvende netvliesbeschadiging oploopt door de flits van 

Klaske’s camera. Rond 22.00 uur is het rustig op 

Patawa, met uitzondering van Ad en Dik die tot 24.00 

uur doorgaan om hun toekomstige Nobelprijs veilig te 

stellen (zie ook hier voor details het verslag van Dik 

Vonk).  

 

Boottocht vanaf Kaw-resort stroomopwaarts (verslag van Dik Vonk) 

Bij het wakker worden om 6 uur is het hele moeras 

onzichtbaar door een dikke ochtendmist. 

Na het ontbijt gaan we om 9 uur varen. Inmiddels heeft 

de zon haar werk gedaan. Op enkele flarden mist na 

zijn het moeras en de omringende beboste heuvels 

weer goed zichtbaar.  

 
Crique Wapou (foto Dik Vonk) 

Vanaf het drijvend resort gaan we bij een splitsing 

linksaf, de Crique Wapou op. 

Op de tocht heen hebben we de zon in de rug en kijken 

we vooral naar de vogels. Zij zijn in de relatief koele 

ochtend actief en goed te zien. De fotografen onder ons 

hebben de dieren van redelijk dichtbij kunnen 

vastleggen, onder andere de gele buidelspreeuwen en 

de hoatzin. In de volle zon op een kale tak is deze 

merkwaardige vogel met kijker en fototoestel goed te 

zien. 

 
Visarend 
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De vogels die we gisteren tijdens de vaartocht naar het 

Kaw-resort hebben gezien, zijn nu weer aanwezig. De 

jacana’s zien we nauwelijks meer, omdat het open 

moeras hier is veranderd in steeds meer struweel met 

losse bomen.  

 

 

 

 

Op veel plekken met kale steile oeverwanden zien we 

talrijke gaten van sterk verschillende grootte. Welke 

dieren de gaten gebruiken, blijft onbekend.  

 

 
(foto Dik Vonk) 

We zien ook fraaie wortelgestellen en plankwortels. 

 
(foto Dik Vonk) 

 

Op de oever staan grote en kleinere groepen bijna 

boomvormige Aronskelk-achtige Montrichardia 

arborescens = ‘mouton-mouton’. Door ons ook 

‘olifantsoor’ genoemd. Heel af en toe is de 

karakteristieke vrucht te zien. Nu in de grote droge tijd 

is de oever van de rivier goed zichtbaar. In seizoenen 

met veel regenval is de waterstand meer dan een 

meter hoger. Een groot deel van het land staat dan 

onder water. De grijze onderste stukken van de 

stammetjes van de moeton-mouton geven aan, hoe 

hoog het water kan komen.  

 

 
Xyris guianensis en Habenaria longicaudis 

 

We varen tot waar het moeras langs de kreek in bos  

verandert. Op de terugtocht is er meer aandacht voor 

de plantengroei. In het water vele gele bloemetjes van 

een soort Blaasjeskruid = Utricularia, Vlotvaren = 

Salvinia auriculata heeft twee rijen drijfbladen. Xyris 

guianensis (fam. Iridaceae) is een lang en slank gewas 

met draaddunne bladen en een klein hoofdje met gele 

bloemetjes op een zeer lange steel.  

Voor en op de oever tussen diverse grassoorten staan 

veel stengels van een soort veenwortel. Lijkt sprekend 

op de landvorm van de Nederlandse soort. De plant is 
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wel tweemaal zo groot en heeft een andere bloeiwijze. 

We zien nergens een vorm met drijfbladeren.  

 

 
Erythremus peruviana en Salvinia (foto Dik Vonk) 

Inmiddels is het al weer echt warm en de libellen zijn 

veel te snel om op de foto te krijgen, op een enkele 

toevalstreffer na.  

 

Om 10.05 zijn we terug bij het resort. Net als 

vanmorgen vroeg en gisteravond is er weer 

gelegenheid om te zwemmen. Er kan ook in kleine 

kano’s in de omgeving van het resort worden 

rondgeneusd.   

 

Insectenparade (door Dik Vonk) 

’s Avonds is als overtuigend voorbeeld van de grote 

biodiversiteit in het tropisch bos de insectenlokkende 

lichtopstelling op het terrein van Camp Patawa 

aangezet. Zij bestaat uit een felle lamp op circa 10 

meter hoogte en op circa 2 meter hoogte nog twee 

lampen aan weerszijden van een staand wit scherm van 

circa 4 m2. Op de grond ligt ook een groot wit scherm 

van circa 4 m2. Hele zwermen van honderden vlinders 

tegelijk en ook andere insecten worden door het licht 

naar de schermen gebracht. Het zijn te veel 

exemplaren om alle aanwezige soorten op te merken 

en vast te leggen.  

 
Dianne maakt foto’s van nachtvlinders (Foto: Dik Vonk) 

 

Naast spectaculair grote soorten betreft de meerder-

heid kleine soorten met soms zeer fraaie tekening en 

kleurschakeringen. 

Tenminste 202 soorten heeft Dik waargenomen aan de 

hand van 434 foto’s. Naast de overdaad aan nachtvlin-

ders zijn er ook kleine aantallen kevers, wantsen, 

sluipwespen, vliegen en één soort libel. Er is ook een 

soort reuzenneushoornkever (Megasoma actaeon), 

mannetje én vrouwtje, tot groot genoegen van Ad, die 

dit beroemde dier graag eens in eigen hand wil hebben 

(en houden).  

 

 

Ook maakt een enorme spannervlinder indruk: 

Thysania agrippina. We zien er in totaal 2 stuks. Dit is 

één van de grootste vlinders ter wereld; de spanwijdte 

kan 30 cm belopen. Enkele mensen willen die graag 

even op de hand houden om de grootte te beleven. 

 
Hand van Dianne met Thysania (foto Feiko Prins) 

 
Om circa 20:30 uur hebben veel mensen de weelde aan 

insecten wel gezien en gaan nog een nachtwandeling 

doen, op zoek naar kikkers e.d.. Dik en Ad zijn de rest 

van de avond bij het scherm gebleven en proberen zo 

veel mogelijk vast te leggen en soorten te 

onderscheiden. Tot middennacht blijven er steeds maar 

nieuwe soorten verschijnen.  Hier volgt een kleine 

fotocollage die de rijkdom illustreert. (foto’s: Dik Vonk)
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(alle foto’s:  Dik Vonk) 

 
 

 
 

 

 
 

Donderdag 16 oktober 2014 (door Feiko Prins en Jacques Meijer) 
Afscheid van Patawa 

 
De meesten van ons hebben in Camp Patawa weer in 

een hangmat geslapen. We worden vroeg wakker in de 

openlucht. Enkelen gaan al op vroege-vogel excursie. 

Eerst zien we een specht, daarna goudhandtamarin-

apen. Willy schat hun aantal op ongeveer 30 stuks, 

Feiko telt er 9. Andries stoot op een nachtzwaluw in de 

berm.  

Ad en Dik hebben de voorgaande nacht tot 12 uur 

insecten gevangen. Een paar hele grote kevers, maar 

niet zoveel. Wel veel vlinders. Bij het ’s nachts verlichte 

laken is het ’s morgens een waar slagveld met van 

uitputting overleden vlinders en mestkevers waarvan 

kiskadee’s smakelijk ontbijten. 

Na het ontbijt op weg naar een nestelgrot van de 

oranje rotshaan die ook andere dingen te bieden heeft. 

Maar eerst moet Eric een groepsfoto maken, waarop 

helaas Anneke en Michiel ontbreken omdat ze gisteren 

naar een ziekenhuis in Cayenne zijn gegaan (foto: zie 

par. Deelnemers aan deze reis). Daarna gaan we naar 

een grot waarin fraaie langpootspinnen en vleermuizen 

te zien zijn. Het vinden van het toegangspad vanaf de 

autoweg kost wat moeite. Het wordt niet veel gebruikt 

en dan is het in het oerwoud zo weer dichtgegroeid. In 

de grot zien we inderdaad langpootspinnen en een nest 

van de oranje rotshaan. 

We rijden terug naar Cayenne om aan de kust in de 

buurt van Rémire-Montjoly de lunch te gebruiken in een 
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restaurant. Gelukkig voegen Anneke, Michiel en Thijs 

zich hier weer bij ons; Annekes hartkloppingen gingen 

juist voor het bezoek aan een ziekenhuis weer over 

(toeval?). De lunch smaakt ons buitengewoon goed. 

Naast enkele warme gerechten zijn er vele soorten 

salades en hartige versnaperingen. Sommigen hebben 

wel drie maal hun bord moeten volladen om alles een 

keer te kunnen proeven. 

We rijden door Cayenne langs de binnenringweg en 

passeren daar de kerk die kon worden gebouwd met 

het geld dat Stichting Trésor bij de aankoop van het 

gebied betaalde. Dat bekijken we even, maar de 

voordeur is op slot, dus we gluren door de tralies. 

 

 
Interieur van de Saint Francois Xavier-kerk in Cayenne 

 

Daarna op pad in het mangrovegebied Les salines de 

Montjoly. Het gebied wordt gekenmerkt door een 

afwisseling van laagten en zandige hoogten, die lijken 

op duinregels. Het materiaal, afkomstig van de 

Amazone, wordt aangevoerd door zeestromingen langs 

de kust. De kustvorming kent een cyclisch proces dat 

een cyclus van ongeveer tien jaar kent. Aangroei en 

afslag wisselen elkaar af.  

 

 
(foto: Feiko Prins) 

 

In de kleiïge laagten, die een groot deel van het jaar 

onder water staan, ontwikkelen zich mangrovebossen.  

Op de zandrichels staan mooie houtbloeiende bomen en 

enorme vlinderbloemige struiken. De rijke bloeiwijzen 

produceren toch maar enkele enorme en platte peulen. 

Zie de foto’s hiernaast. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot van deze wandeling gaan de meesten even 

zwemmen in de lekkere branding van de warme zee, 

hoewel er een dreigende lucht hangt. Een mooie 

strandwandeling terug naar de busjes besluit deze 

excursie.
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Strandwandeling bij Salines de Montjoly 

 
 
Vrijdag 17 oktober 2014 (door Dik Vonk en Magda Augusteijn) 

Bezoek aan de Pripri van Yiyi 

  
Na het bezoek aan het grote Kaw-moeras vandaag naar 

een tweede moeras met een heel ander karakter en 

een heel ander programma. 

Vanaf het hotel bij Cayenne rijden we anderhalf uur 

naar het noorden. We starten om 7 uur, om vóór het 

heetst van de dag op excursie te zijn. Eerst bezoeken 

we La Maison de la Nature van “Les Pripri de Yiyi” (een 

‘pripri’ is een natte savanne). Bij het bezoekerscentrum 

van Pripri de Yiyi klimmen we eerst op een uitkijkpost 

naast de parkeerplaats, waar we het gebied kunnen 

overzien. Er klinkt een helder vogelgeluid dat Magda 

doet denken aan een scholekster, maar het blijkt een 

specht te zijn! 

 

We worden ontvangen door een jonge vrouw die ons 

toegang geeft tot het bezoekerscentrum met 

wandplaten, gebruiksvoorwerpen, soorten-

opzoekkaarten en een flink aantal aquaria met soorten 

vissen. Ze geeft uitleg over de werkzaamheden die 

vanuit het bezoekerscentrum worden verricht; dit is 

vooral natuureducatie aan kinderen. Daarnaast doen zij 

ook inventarisaties en onderzoek in het gebied. De 

gemeente voert de onderhoudswerkzaamheden in het 

gebied uit, zoals het open houden van waterplassen. 

Op hun site is daarover meer  te lezen: 

http://www.sepanguy.com/site/maison-de-la-nature. 

Met steun van een Europese Life-subsidie worden in het 

gebied  twee onderzoeken gedaan:  

1/ de gevolgen van het branden van de savanne voor 

de flora. 

2/ de strijd tegen de invasieve boomsoort Acacia 

mangium. 

 

Er zijn in de omgeving van het centrum twee 

landschapselementen:  

(1) moerassen met bevaarbare watergangen (voor 

kano’s) en  

(2) savanne met droog bos op de zandruggen met een 

rondwandelpad. 

De groep wordt in tweeën gedeeld, één groep gaat 

varen, met drie personen per Canadese kano. Zij 

maken een korte rondvaart, ieder in eigen tempo. De 

andere groep loopt met Vijko Lukkien een ronde door 

het droge gebied. Magda gaat als eerste met Vijko 

mee. Dik gaat varen. 

 

http://www.sepanguy.com/site/maison-de-la-nature
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De droge en natte savanne ontstaan door bodemsoort en invloed van de zee (bron: Brochure over savanne Kourou) 

 

De wandeling met Vijko loopt langs een gebied waar 

proefjes worden gedaan met gecontroleerd afbranden. 

Waar de brand mag woeden wordt heel duidelijk 

afgepaald. De oorspronkelijke indianenbevolking heeft 

dat vermoedelijk ook duizenden jaren gedaan, om na 

het branden op het jonge gras meer wild te kunnen 

schieten. De savannen zijn dus –net als de Nederlandse 

heiden – niet alleen bepaald door de landschappelijke 

en bodemkundige situatie. 

We zijn precies in de goede periode aanwezig om Clusia 

mooi te zien bloeien. Verder komen we bessen tegen 

met een helblauwe kleur; die zitten aan de plant 

Coccocypselum guianense, uit de familie van de 

ruwbladigen. Een kleur die je in de natuur bij planten 

zelden tegen komt. En we zien vlinders die in opperste 

concentratie een paringsdans aan het uitvoeren zijn.  

Het betreft een elegante Heliconius-soort (H. wallacei of 

H. antiochus; de onderscheidende kenmerken zitten op 

de onderzijde). 

 
(foto: Magda Augusteijn) 

Na een kleine bocht wordt het gebied vochtiger. 

Uiteindelijk is er een kijkhut die ons diep in het moeras 

een prachtig uitzicht geeft over waterplassen vol 

blaasjeskruid, omzoomd met Montrichardia (moucou 

moucou in het Surinaams). Andries weet te vertellen 

dat het blaasjeskruid een vleesetende plant is: hij heeft 

valletjes onder water voor waterbeestjes. Ook voor de 

moucou moucou zijn we precies op de goede tijd om 

hem in bloei te zien. Vijko vertelt over de bijzondere 

bloeiwijze en bestuiving van deze Araceae-soort. 

Kevers worden aangetrokken op het moment dat de 

bloemen vrouwelijk bloeien en geuren; vervolgens 

blijven ze een nacht in de bloem, het koelt af en dan 

gaan de mannelijke bloemen bloeien;het stuifmeel 

komt vrij. De insecten verlaten de bloem met het 

stuifmeel en gaan naar de volgende bloem die dan ook 

net weer vrouwelijk bloeit. Zo wordt kruisbestuiving 

bevorderd. Ad en Dik willen bij de tweede rondwande-

ling van Vijko die kevertjes zien. Verschillende bloem-

kolven worden geopend, zonder echter ook maar één 

kevertje te vinden.  

 

 (hierboven: foto Dik Vonk;  volgende foto  Feiko Prins) 

  

De vaarroute gaat voortdurend langs dichte velden met 

een snelgroeiende waterplant Cabomba aquatica. Dit is 

een nauwe verwant van de aquariumplan Cabomba 

coroliniana, die in Nederland af en toe overlast geeft in 

watergangen. Op het dichte tapijt van Cabomba staan 

duizenden gesloten gele bloemknoppen met daartussen 

opvallende gele bloemtrosjes van blaasjeskruid. 

Tenminste, . . . bij de eerste rondvaart.  
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Tijdens de rondgang van de tweede groep kanoërs 

staan alle bloempjes van Cabomba open en daardoor 

vallen de bloemen van het blaasjeskruid niet op. Vanuit 

de kano met Jef, Jacques en Dik is de (gewone) otter 

gezien. Gelukkig hebben meer mensen de orchidee 

Habenaria longicauda gezien, die met 4 bloeiende 

exemplaren op één plek op de oever staat (zie foto blz. 

21); hij heeft bleekgroene bloemen op lange 

bloemstelen. Op het moerassige land naast de 

vaarroute staat heel massaal de slanke Iridacee die in 

het Kaw-moeras alleen als oeverplant aanwezig was.    

Tijdens de tweede vaargroep is het gelukkig bewolkt, 

zodat we niet de volle zon op het water hebben. Rustig 

peddelend, af en toe in stilte, drijven we in het water, 

blaasjeskruid (Utricilaria) en vooral massaal Cabomba, 

kleine gele visjes en rode libellen omringen de boot. 

Dankzij de vele wolken is het vandaag niet extreem 

heet. Daardoor kunnen beide excursiehelften direct 

achter elkaar worden gedaan. Pas daarna gaan we 

lunchen op de grote waranda van het 

bezoekerscentrum. Deze ruimte is groot genoeg om op 

andere momenten schoolklassen te ontvangen. Degene 

die de bloemen van Cabomba nog niet open hebben 

gezien, zien dat nu aan het meegebrachte materiaal. 

  

 
(vorige en deze foto Eric Augusteijn) 

Door het vlotte verloop van het excursieprogramma is 

er in de middag tijd om te zwemmen in de stromende 

Crique Toussain. Niet iedereen gaat uit de kleren. 

Enkelen blijven kijken naar libellen, vogels, vlinders en 

bloemen en maken foto’s. In de kreek buiten bereik 

van de zwemmers zijn prachtige, rood met 

donkerblauwe beekjuffers actief, geen Calopteryx zoals 

in Nederland, maar van het geslacht Diastatops, 

mogelijk D. intensa of D. pullata. 

 
Een mooie Diastatops-soort (foto Arco van Strien) 

‘s Avonds in het hotel zit er tijdens het eten een 

‘palmsnuitkever' op een balk onder het dak. Een soort 

die Ad, onze insectenverzamelaar, nog niet in zijn 

collectie heeft. Ad houdt de kever nauwlettend in de 

gaten, en zint op een plan om hem te pakken te 

krijgen. Even lijkt het of een gekkootje hem voor gaat 

zijn, maar die loopt er aan voorbij, tot grote opluchting 

van Ad. Uiteindelijk, wanneer iedereen z’n eten op 

heeft, proberen Ad en een aantal anderen met een knot 

sokken de kever van z’n plaats te stoten. De knot valt 

op de ventilator, stoot tegen de kever en komt op 

allerlei andere plekken terecht tot zelfs in de keuken. 

Het restaurant-personeel kijkt beleefd toe, tot 

uiteindelijk Dick Bais de kever met een stok van de balk 

weet te vissen. Daarna kunnen we allemaal rustig gaan 

slapen. 

 

 
Snuitkever  Rhinostomus barbirostris (foto Dik Vonk)

 

 
 
Zaterdag 18 oktober 2014 (door Willy van Strien en Andries van Renssen) 
Verkenning van het moerasbos van Montsinéry 

 
Vandaag gaan we een lange en modderige wandeling 

maken door het mooie gebied ‘Le Bagne des Annamites 

de Montsinéry’. Het moerasbos, op een rivierafzetting 

van zand met klei, kwam onlangs onder het beheer van 

de Assocation Trésor en vormt een botanisch 

interessante aanvulling op het reservaat Trésor. We 

hopen hier de embleemplant van Trésor te vinden: 

Anaphyllopsis americana, van de Aronskelkfamilie. Zal 

dat lukken? 

De Franse gids Ben, werkzaam bij Trésor, begint 

meteen door de vegetatie te struinen en al gauw vindt 

hij zowaar een mooi exemplaar.  
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We ploeteren allemaal door de modder en over wortels 

om erbij te komen en foto’s te maken. De plant is 

ongeveer 1 meter hoog en bestaat uit één groot, 

driehoekig ingesneden blad en een bloeiwijze met een 

opvallend spiraalvormig schutblad, wit met paarse 

rand. De bloemen onderin worden door kevers 

bestoven. We zijn de eerste groep bezoekers die de 

plant bloeiend aantreft, vertelt Vijko. Iets verderop 

staan er langs het pad nog twee. ‘Een prachtige plant; 

goed gekozen als embleem’, vindt Michiel. De plant 

groeit ook in het Trésor-reservaat zelf, maar in een 

ontoegankelijk deel. 

Langs de route doen we nog meer bijzondere 

waarnemingen. Zo zien we de bloempjes van een 

Voyria-soort, een parasitaire plant van de Gentianen-

familie. Daarbij veel exemplaren van een Selaginella 

(een wolfsklauw-geslacht), een aantal grote, langzaam 

groeiende boomvarens van ongeveer 5 meter hoog en 

een palmliaan met doorns (een Desmoncus-soort, 

oftewel ‘Ti-wara’) die door bomen slingert en klimt.  

 
Desmoncus, liaanpalm; de klimhaken zijn helaas slecht zichtbaar 

We leren het verschil zien tussen het blad van een 

Cecropia en een Pourouma: beide handvormig, maar bij 

Cecropia eindigt de steel midden in het blad. 

In de verte zijn tamarinaapjes te zien. En natuurlijk zijn 

er weer overal vogelgeluiden: we horen een trogon-

soort, het ‘dzeng dzeng iaaaaaaaa’ van de 

schreeuwpiha en het bizarre lage geloei van een 

capuchonvogel.  

 

Na ruim anderhalf uur bereiken we de bestemming van 

vandaag: het voormalige gevangenkamp van de 

Annamieten, gedeporteerde nationalistische 

Vietnamezen die in 1930 in opstand waren gekomen 

tegen het Franse regime. Het kamp is 30 jaar in 

gebruik geweest, tot 1960. De gevangenen moesten 

zand graven voor de uitbreiding van Cayenne. Het moet 

een hel geweest zijn. We zien 32 akelig kleine betonnen 

cellen waar diegenen werden opgesloten die probeer-

den te ontsnappen. Zij konden er net in liggen. We zien 

ook resten van toiletten, spoorlijn en wagon. Bij een 

Vietnamese herinneringsplaquette met tekst in 4 talen 

liggen plastic bloemen. Kennelijk leeft het nog steeds. 

Gids Jean François (‘Jef’) voelt zich er ongemakkelijk 

bij. 

 

 

Na dit wat sombere intermezzo lopen we verder. Twee 

keer steken we via een boomstam een kreek over. In 

het water zwemmen kleine visjes: tandkarpertjes. Het 

einde van de wandeling is een picknickplaats aan een 

rivier waar we de meegedragen lunch opeten en de 

liefhebbers naar hartenlust kunnen spartelen en 

zwemmen. Morpho’s vliegen langs en we zien een 

reuzenjuffer van zo’n 15 centimeter lang. Haar 

vleugeltjes zijn in verhouding erg kort.  
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We lopen daarna in snel tempo terug - hoewel: er is 

ook een Franse gezin dat vlotter door het bos gaat dan 

wij - en rijden naar het hotel om ons op te frissen.  

We besluiten de dag met een bezoekje aan Cayenne. 

Op het indrukwekkende Place des Palmistes met 

majestueuze koningspalmen (exoten) wordt een 

(oefen)carnaval voorbereid en veel palmenstammen 

zijn in roze stof gewikkeld.  

 

We drinken wat bij de Bar des Palmistes aan het plein 

en gaan daarna bij de haven naar de zonsondergang 

kijken. Tot drie jaar geleden lagen hier mangroven voor 

de kust, maar die zijn bijna geheel verdwenen door 

erosie: een dynamisch systeem. Maar de zonsonder-

gang is toch zeer de moeite waard. 
 

 

 

 

 
 
Zondag 19 oktober 2014 (door Eric Augusteijn en Ad Littel) 

Bezoek aan het stadje Cacao 
 
Zondag - rustdag. Op een ontspannen tijdstip, 9 uur, 

vertrekken we richting Cacao, nog even opgehouden 

door een troep zwart-oranje sprinkhanen die op een 

fotoshoot rekenen. Onze drie chauffeurs, Vijko, Feiko 

en Michiel, voeren ons door een heuvelachtig 

landschap, dicht begroeid met secundair bos. Langs de 

weg uitgebreide stroken varens (Dicranopteris flexuosa) 

en uitbundig geel bloeiende cassiabomen (Cassia sp.). 

Vijko constateert tot zijn vreugde dat de weg naar 

Cacao in het afgelopen jaar is geasfalteerd. 

Cacao telt nog geen duizend inwoners, voornamelijk 

leden van het ZO-Aziatische Hmong volk. De Hmongs 

zijn oorspronkelijk afkomstig uit de bergachtige 

gebieden in Laos. In de jaren 60 en 70 van de vorige 

eeuw streden velen van hen tegen de communistische 

Pathet Lao. Toen deze in 1975 de burgeroorlog won, 

vluchtten veel Hmongs naar het naburige Thailand. Van 

daaruit werden duizenden verplaatst, o.a. naar de 

Verenigde Staten, Australië, Canada en Frans-Guyana. 

In Frans-Guyana waren zij bij de Marrons niet welkom 

en daarom vormden zij eigen gemeenschappen, o.a. in 

Cacao. (bron: www.Trekity.com) 

 
Voorgevel van het museum, met grote insecten in het regenwoud 

http://www.trekity.com/
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In Cacao bezoeken we eerst het insectenmuseum, waar 

behalve insecten en andere geleedpotigen ook 

postzegels, munten, historische voorwerpen en oude 

landkaarten te bewonderen zijn. Het is er erg druk, 

want het is alleen op zondagen open en is voor vele 

bezoekers van toeristische Cacao een ‘must see’. Het is 

dan ook de enige forse collectie van insecten die in 

Frans-Guyana kan worden bezocht. Het woord 

‘collectie’ is hier nogal op zijn plaats, want het museum 

heeft een klassieke inrichting: de gehele collectie wordt 

aan het publiek getoond en is van uiterst bescheiden 

informatie voorzien. Men loopt dus langs lange rijen 

houten kisten met glasplaten afgedekt, waaronder de 

insecten in rijtjes zijn opgeprikt. De verlichting is 

slecht. Slechts een klein aantal kisten heeft een thema 

met een educatieve strekking, zoals de clusters van 

vlinders die op elkaar lijken maar geen verwantschap 

bezitten; ze imiteren één bepaalde soort die giftig is 

(Batesiaanse mimicri). Of de vervellingen van een 

vogelspin (‘mygale’) van een jonkie tot een knoepert. 

 
De vervellingen van een vogelspin 

Er staan ook enkele terraria met levende dieren 

(spinnen, duizendpoten en insecten), maar daarin is 

niet overqal leven te bespeuren, ook vanwege de 

slechte verlichting. Niet zo spannend dus, behalve voor 

echte liefhebbers zoals Ad. Gelukkig voert een gids een 

grote groep francofonen langs de kisten en maakt het 

met een uitvoerig verhaal over het getoonde toch 

spannend genoeg. 

 
Eén van de kisten met nachtpauwogen 

 

Ad neemt de moeite, om alle kisten op foto te zetten. 

De bij de insecten gesprikte wetenschappelijke namen 

vullen namelijk heel aardig de leemte in die er bestaat 

in de literatuur over Guyanese insecten. Jammer is wel, 

dat de verzamelaars van het museum een affiniteit met 

‘groot’ hebben (althans bij het vullen van de kisten), 

want kleine vlinders en kevers zijn er niet. 

Iedereen van onze groep vindt een manier om dit 

museum te bekijken. Hoe dan ook is de rijkdom van 

Frans-Guyana aan grote en kleurrijke insecten heel 

indrukwekkend. De en marge getoonde historische 

voorwerpen (keramiek, glas, sierlijk besneden pagaaien 

en houten krukjes) zijn bepaald ook de moeite waard, 

maar vallen niet in ieders smaak. 

 

 
Een Creools duo op de markt (foto Eric Augusteijn) 

Vervolgens bezoeken we de overdekte markt, waar we 

onze ogen uitkijken aan de kleurrijke verzamelingen 

fruit, groenten en mensen. 

 

 
Een Hmong-meisje bij een marktkraam 
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Met een bord noedelsoep en een biertje of colaatje is 

het goed lunchen op de markt van Cacao. Om twee uur 

verzamelen we ons voor de terugtocht.  

 
Is een luiaard vriendelijk of kijkt hij alleen maar zo? 

 

Onderweg zetten de chauffeurs plotseling de auto’s stil. 

Er is in de berm een luiaard (Bradypus tridactylos) 

waargenomen die probeert de weg over te steken. Een 

andere meneer brengt het dier naar de overkant en zet 

het daar in een boom.  

Zo krijgen wij de gelegenheid het prachtige diertje met 

zijn vriendelijke kopje van dichtbij te bekijken en te 

fotograferen.  

 

De consumpties in Hotel La Chaumière zijn niet 

goedkoop en daarom vormt zich al snel een lange rij 

wachtenden bij de pinautomaat waar we even bij 

aanleggen. 

Zo zijn we om half vier weer bij het hotel, waar we de 

rest van de middag in gepaste rust doorbrengen. 

 

 

 

 

 
Lunchen bij een Chinees op de markt

 

 
 

Maandag 20 oktober 2014 (door Michiel Nijsen en Dirk Bais) 

Varen op de rivier van Sinnamary 
 

s`Ochtends vroeg vertrekken we voor een dagvullende 

boottocht over de rivier bij het gelijknamige stadje 

Sinnamary. Het wordt een tocht met prachtige natuur 

en heerlijk eten, maar ook kettingzagen, benzinedam-

pen en een hoop herrie. Contrasten dus, en daarbij de 

uitdaging om toch te genieten van de schoonheid en 

stilte van het tropisch bos en de mangrove.  

In eerste instantie varen we de rivier op, richting het 

binnenland. Een brede rivier met groene oevers, waarin 

al snel een bloeiende Pachira aquatica wordt gespot.  

 

 

Deze plantensoort, ook wel zoetwatercacao genoemd 

vanwege zijn op cacao lijkende vruchtvorm, heeft 

prachtige bloemen waarbij de rood-witte meeldraden 

en stamper breed uitwaaieren vanuit een groene basis. 

Ook een stel vogelsoorten wordt spoedig waargeno-

men; onder andere de grote ijsvogel en diverse soorten 

gieren.  

Te midden van de blauwe rookwalmen van onze 

tweetaktmotor blijft de stemming goed en gaan we 

richting een zijkreek van de Sinnamary-rivier die ons 

verder het bos in zal brengen.  
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Op de splitsing stoppen we kort bij een met zeil 

overspannen huisje. Een Amerikaanse Vietnam-

veteraan met een hele hoop honden schreeuwt ons 

vriendelijk tegemoet: het type communicatie dat 

meedogenloos dwars door iedereen heen raast. Onze 

groep liet zich hierdoor niet kisten. Na even afzien en 

een laatste ‘Have a nice time!!!’, richten we ons weer 

op de prachtige natuur om ons heen.  

Patrick, onze gids van de dag, begint even verderop 

aan een uitdagende activiteit. Zoals we onze 

vlinderman Ad eerder hadden zien proberen, trachtte 

hij een Morpho-vlinder te vangen om deze aan de 

groep te laten zien. Met een blauw bordje in de vorm 

van een vlinder lokte hij twee morpho’s waarna hij op 

deskundige wijze zijn netje zwiepte en er eentje ving.  

De kreek wordt steeds smaller tot we uiteindelijk in een 

meer open plek terecht komen, waar we niet verder 

kunnen. Onderweg zien we nog een hoop vleermuizen, 

een dinerende libelle, diverse kleurrijke caciques en 

hun nesten en de mooie kapok-bomen, die bij de 

oorspronkelijke bevolking worden gebruikt in 

traditionele ceremonies.  

 
Boomstammetjes vastbinden als zitbanken 

Aan het einde van de kreek wordt een bosbivak 

opgezet. Schragen tafels met papieren tafelkleden. 

Luxe. Lekkernijen: zoutjes, pinda’s, worst, water en 

rum. Daarna gaan we aan het middagmaal: salade, kip, 

rijst met groenten. Complimenten aan de vrouw van 

Patrick. 

 

 

Instappen voor de retourvaart naar de steiger. 

Lunchspullen uitladen, de boten reorganiseren en 

daarna naar de riviermonding. Overal vogels. Reigers in 

soorten en maten. Twee gieren met een dode meerval. 

Veel papegaaien en rode ibissen. In het water overal 

slijkspringers.  

 

 
Rode ibis langs de monding van de Sinamary (foto Feiko Prins) 

Het is al bijna donker als we in Sinnamary terugkeren. 

Enkelen willen toch nog bier kopen bij de lokale 

Chinees. Lof aan de chauffeurs die ons vervolgens in 

het donker veilig terugbrengen in La Chaumière.

 

 
 
Dinsdag 21 oktober 2014 (door Feiko Prins en Dianne van den Heuvel) 

Bezoek aan het Ilet la Mѐre  
 

Een bijzondere dag. Eén van de reisgenoten is jarig: 

Anneke! Ontbijt met zingen en cadeaus.  

 

Daarna rijden we in twee groepen naar de Marina van 

Cayenne voor de boottocht naar het eilandje Ilet la 

Mѐre. Als we de haven uitvaren is het nog laagwater en 

zijn de rode ibissen (Eudocimus ruber) nog aan het 

foerageren op de moddervlaktes langs de mangrove. 

De vaargeul volgend, zien wij op een verre zandplaat 

een groepje Amerikaanse Schaarbekken (Rynchops 

niger) zitten. Op de boeien langs de vaargeul zitten 

groepjes Amerikaanse grote sterns (Thalasseus 

acuflavidus), ook wel Cayenne sterns genoemd, waar 

we dichtbij langs varen. Rechts van de vaargeul op een 

grote zandplaat zitten verspreid honderden reigers 

(o.a. blauwe) en steltlopers.  
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Nadat we aangemeerd hebben, worden we begroet 

door aapjes: grijsgroen doodshoofdaapje (Saimiri 

sciureus).  

 

 

Eerst lunch: couscoussalade en eventueel een 

stokbroodje met een aapje op je schouder. Voor de 

wandeling rondom het eiland wordt de groep in tweeën 

gesplitst. Linksom met Vijko L. en Ben(noit), rechtsom 

met Jef (Jean-François).  

 

 
Jef bij infobord (foto Feiko Prins) 

Voor de wandeling rechtsom het eiland passeren we het 

haventje waar een groene zeeschildpad algen van de 

muur aan het schrapen is en aan de oppervlakte komt 

om te ademen. Een stukje verder op de Oostpunt van 

het eiland hebben we uitzicht op de naastgelegen 

eilanden (Les Mamelles). Verder wandelend komen we 

langs de tweelingboom: een groot exemplaar van de 

kapokboom (Ceiba pentandra var. guineensis).  

 

 
Tweeling-Ceiba en Willy (foto Feiko Prins) 

Op een volgend uitzichtpunt ziet Dirk ineens dolfijnen 

(Sotalia spec.) opduiken. Een groep van 10-15 

individuen. Ook komt er nog een visarend (Pandion 

haliaetus) langs. De rondwandeling afgemaakt.  

Op het eiland komen zowel agouti’s als acouchi’s voor 

(beide zijn middelgrote knaagdieren). Verschillende 

mensen hebben deze gezien. Een paar mensen lopen 

ook nog het wandelpad naar de top van het eiland. Op 

het hoogste punt van het eiland is er een huisje met 

een zendmast. Onderwegziet men een hoenderachtige 

vogel, een soort duif, een soort boomkruiper en veel 

bladsnijdermieren.  

Het laatste uurtje is er gelegenheid om te zwemmen. 

De bovenste laag water is heet (> 40˚C). Het water is 

ook troebel. Kleideeltjes uit het Amazonewater 

bezinken door vermenging met het zoute zeewater. 

Vanaf de zwemplek is goed te zien dat er op het vaste 

land een flinke onweersbui hangt. Gelukkig hebben we 

hier op de terugweg geen last van.  

Het was een mooie en ook relaxte dag, die wordt 

afgesloten in de hoteltuin met een gezellige borrel ter 

ere van Anneke met taart, muziek en lekkere hapjes en 

drankjes.               (foto: Feiko Prins) 
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Woensdag 22 oktober 2014 (door Eric en Thijs Augusteijn) 

Naar de indianen langs de Orapu-rivier 
 

Na het ontbijt vertrekken we met de bekende busjes en 

de VW-up uit het hotel. Eerst even de laatste bood-

schappen halen bij de supermarkt in het dorpje Roura. 

De vertrekplaats van de boot is 50 meter verderop.  

 
Minikerkje in Roura 

Geparkeerd bij een kerkje. Een flinke pirogue met een 

stillere en redelijk schone viertaktmotor. Rugsteunen 

en een dakje tegen de zon. Wat een luxe! Wel voor het 

eerst zwemvesten om. Volgens Vijko willen de indianen 

niet gefotografeerd worden.   

 
(foto: EricAugusteijn) 

Het idee is om te varen tot aan de splitsing een paar 

kilometer verderop. Dan de ‘achterkant’ van Trésor te 

bekijken vanaf het water en tot slot een indianendorp 

te bezoeken aan de oostoever van de Orapu. Maar het 

tochtje wordt iets korter. Er is te weinig brandstof en/of 

er is een misverstand over de trip.  

Desalniettemin komen we in het dorpje van de 

Padicour-indianen. Of misschien is het ook wel een 

ander dorpje dan was afgesproken. Het is in ieder geval 

een dorpje waar de afgelopen twaalf jaar de plaggen-

hutten ruimte hebben gemaakt voor beton en golfplaat. 

Sinds 2002 is het dorpje via een 7 km lange verharde 

weg bereikbaar per auto, daarvoor alleen per boot.  

Het dorp telt 140 inwoners. De stam komt uit Brazilië, 

maar is daar in 1934 vertrokken wegens onmin met de 

sjamaan. Bij het vertrek zijn veel doden gevallen. 

Bewoners zijn via zee in kleine bootjes gevlucht. De 

kunst aan de muur in de ontvangstruimte illustreert 

deze geschiedenis.  

 
Geverfd kleireliëf met ‘monster’ of ‘geest’ in ontvangstruimte 

Na een welkomstwoordje wordt de groep opgesplitst in 

twee kleinere groepen. Wij begeven ons bij de groep 

die begint met een rondleiding. We maken een korte 

wandeling van ongeveer een uur, waarbij de gids uitleg 

geeft over de manier van wonen. Ieder huis heeft een 

eigen buitenkeuken. Mensen leven van de jacht en 

visvangst. Er zijn zowel oudere houten boten in het 

dorp als nieuwere van aluminium. Voor de kleuters is er 

een klasje in het dorp. Dat ziet er goed verzorgd uit. 

Het is een van de weinige gebouwen in het dorp met 

elektriciteit (voor de computers).  

 

 
Kleuterschool met zonnelantaarn; in het gebouw zijn ook een 
vergaderruimte en keurige openbare toiletten 

De lagere-schooljeugd gaat met de boot naar de school 

in Roura. Voor de middelbare school reizen de kinderen 

vanuit Roura met de bus naar Matoury. Een bijzondere 

keuze, want het betekent een einde van het primitieve 

bestaan en een omslag richting beschaving. Om de 

kinderen ’s ochtends om 5 uur in het donker veilig bij 

de opstapplaats te krijgen, staan er langs de hoofdweg 

lantaarnpalen met zonnepanelen. We zien meer 

zonnepanelen, maar deze worden te vuil om nog 

elektriciteit op te brengen. In plaats van de panelen 

schoon te maken, zijn aggregaten aangeschaft. Maar 

het grootste gedeelte van het dorp doet het zonder 

stroom. We krijgen zelfgemaakte meubels en 

vlechtwerk te zien. Het is mooi om te zien hoe men 

samen leeft met de dieren. Een meisje laat ons haar 
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papegaaien en baby-brulaap zien (de moederaap is 

dood, waarschijnlijk door de jacht). Verderop treffen we 

een tweetenige luiaard. De dieren worden niet 

behandeld zoals onze huisdieren. Ze zitten niet vast en 

zijn niet afhankelijk van de indianen. Maar ze zijn 

gewoon in de buurt.  

 
Indiaan met luiaard 

Na deze rondleiding leren we om van palmbladeren 

‘dakpannen’ te vlechten.  

 

 

 
(foto: Eric Augusteijn) 

Vervolgens zetten de bewoners een paar stokken op en 

kunnen we een heus afdakje met onze pannen creëren.  

We krijgen een korte toelichting op een jaarlijks 

spiritueel feest waarbij vooral veel cassjeree gedronken 

wordt. We mogen de totempalen zien en de plek van de 

sjamaan. Het pijl-en-boog-schieten valt niet mee. Eric 

is de enige die iets geraakt heeft.  

We krijgen een lunch voorgeschoteld die bestaat uit 

rijst en kip. Daarna is het tijd voor een andere lokale 

expertise. Sap maken van wassai. Dit verloopt 

enigszins rommelig, mede doordat enkele groepsleden 

liever op eigen gelegenheid vogels en andere dieren 

gaan zoeken. Je moet de vruchten eerst even weken in 

lauw water. Daarna de pit losslaan en vervolgens 

zeven. Met een beetje melk en suiker is het best lekker.  

 

In de tweede helft van de middag is het weer tijd om 

met de boot terug te gaan naar Roura. We worden 

uitgezwaaid door een iets te dikke jongen die ons filmt 

met zijn telefoon.  

 

 
 
Donderdag 23 oktober 2014 (door Dik Vonk) 

Van ruimtevaart tot orchideeënbeheer: bezoek aan Kourou 
 

Vandaag een vroege tocht: om 8 uur zullen we op de 

raketbasis bij Kourou zijn (we komen er zelfs nog 

vroeger). Het doel van de excursie is een bezoek aan 

de droge savanne, waar het heel warm is in de droge 

tijd. Dit type groot en open landschap is erg afgenomen 

of veranderd door huizenbouw en landbouw. Tijdens de 

rit van 1 uur van Cayenne naar Kourou zien we daar 

allerlei voorbeelden van. Door de aanwezigheid van de 
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lanceerbasis (een op zich forse ingreep) is bij Kourou  

een groot oppervlak droge savanne als veiligheidszone 

omheind en onaangetast gebleven. Het is een fraai 

landschap door de aangrenzende boseilanden met veel 

palmen, waarin diverse zoogdieren kunnen schuilen 

  
Savanne met boseiland (foto: Dik Vonk) 

Eerst krijgen we bij de bedrijfsbeveiliging 

bezoekerspasjes en moeten we alle scherpe 

voorwerpen in bewaring geven. We krijgen een glossy 

voorlichtingsboekje met uitleg van het landschap, de 

flora en de fauna.  Wij krijgen een rondleiding in een 

touringcar door de ecoloog Olivier Tostain, werkzaam 

op de lanceerbasis. Hij is vergezeld door zijn zoontje en 

een botanicus die veel plantensoorten kent. Op de 

savanne lopen we over een goed onderhouden plankier 

naar een platform met afdak en verder over de savanne 

tot in het bos. Één van de bijzonderheden in dit gebied 

is de orchidee Cyrtopodium cristatum. Deze plant komt 

heel zeldzaam in de Guyana’s voor. In Frans-Guyana is 

de ruimtevaartbasis de enige groeiplek.  

 
Cyrtopodium met ernaast Byrsonima 

Vijf jaar geleden is de soort hier ontdekt, met slechts 

drie bloeiende planten. Zij hebben een speciaal biotoop, 

niet de normale bodem van de savanne, maar de 

stenige bulten van enkele decimeters hoog, die in de 

regentijd net niet overstromen.  De bulten zijn goed 

herkenbaar door de grove bladeren van Byrsonima 

verbascifolia, een dwergstruik van de familie 

Malpighiaceae.  

Om veiligheidsredenen kan bij het ruimtevaartcentrum 

de savanne niet periodiek worden afgebrand, wat 

normaal het standaardbeheer is. Daardoor wordt de 

orchidee nu weggeconcurreerd door een agressieve 

grassoort. 

Sinds haar ontdekking  wordt de orchidee actief 

beschermd door het grove gras handmatig te 

verwijderen. Inmiddels zijn op 11 plekken in totaal 340 

planten ontdekt. Zij worden met  stalen staven gemar-

keerd en met genummerde labels geïnventariseerd. Dit 

maakt populatiedynamisch onderzoek mogelijk. De 

bestuiver van de plant is nog niet bekend. Mogelijk is 

zij door de verwaarlozing van het beheer van de 

savanne al verdwenen.  

 
Genummerde wortelknollen van Cyrtopodium (foto: Dik Vonk) 

In de savanne staan lage termietenheuvels. We zien de 

sporen van de grote miereneter, die de termietentorens  

afbreekt om het grondnest leeg te kunnen eten. De 

begroeiing is vrij arm aan soorten; sommige soorten 

zijn half bekend, zoals zonnedauw Drosera capillaris en 

blaasjeskruid Utricularia espeda. 

Andere planten zetten je op het verkeerde been. Een 

op boterbloem lijkende soort  heet Turnera guianensis 

van de familie Passifloraceae. Helemaal vreemd zijn 

Sauvagesia rubiginosa (fam. Ochnaceae), Bulbostylus 

lanata (fam. Cyperaceae) en Ruellia angustifolia (fam. 

Acanthaceae). 

Na de ochtendexcursie  – om 10 uur zijn we terug -  

bezoeken we de ruimtevaartbasis zelf. We krijgen in 

het  vluchtleidingscentrum uitleg over de basis. Deze 

bestaat al vanaf 1968 en vanaf 1978 lanceert de 

organisatie ESA hier satellieten met  de bekende Ariane 

als draagraket. De basis is militair neutraal, waardoor 

ook Rusland er een lanceerbasis heeft voor zijn Soyuz-

raket. Vervolgens rijden we met de bus langs de 

lanceerinstallatie voor de Ariane en verbazen ons over 

de hoeveelheden beton, asbest en waterleidingen 

(koeling). 
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De eventuele schadelijke gevolgen van de lanceringen 

voor het milieu worden gemonitord door onderzoek aan 

de broedvogelpopulatie. Het aantal eieren, het 

broedsucces en het gedrag van een aantal vogelsoorten 

vertoont geen meetbare afwijking, vergeleken met 

dieren buiten het gebied met de lanceerplatforms.   

 

 

Traditiegetrouw lunchen we op het heetst van de dag in 

de open lucht in de schaduw. Dit keer op een rots aan 

de kust net buiten het centrum van Kourou. Ondanks 

hoog water zijn er ook wat vogels te spotten door de 

liefhebbers daarvan. We nemen afscheid van onze 

gastheren en gaan naar een zandstrand iets naar het 

westen, waar gezwommen wordt. Hoog op het strand 

staat een witbloeiende plant met alle bloemen dicht, 

vijfdelige vrucht en kleverig behaard. De volgende 

morgen vroeg is de bloem open: Hybanthus calceolaris, 

familie Violaceae. De plant is berucht om zijn giftige 

zaden.  

 
Hybanthus calceolaris (foto Dik Vonk) 

Na het zwemmen op deze laatste excursiedag worden 

alle eetbare zaken uit de busjes verdeeld en opgegeten. 

Op de terugweg naar Cayenne rijden we vanaf Kourou 

eerst een stuk over een B-weg door in cultuur 

gebrachte savanne. Een kleinschalig landschap met 

verruigde perceelafscheidingen, solitaire bomen met 

[roof]vogels, zoals  Busarellus nigricollis, de 

moerasbuizerd.  

‘s Avonds eten we een feestelijk slotdiner in een 

restaurant in de voorstad Montjoly van Cayenne met 

alle gidsen van Trésor en de ecoloog Olivier Tostain van 

de lanceerbasis Kourou, tevens voorzitter van Trésor.  

 
De KNNV-groep, zonder Anneke, maar met alle gidsen van Trésor en van het ruimtevaartcentrum Kourou (foto:  Feiko Prins) 
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Vrijdag 24 oktober 2014 (door Ad. Littel) 
Afscheid van Cayenne en huiswaarts vliegen 
 
De laatste dag in Frans-Guyana geeft ons een speciaal 

en ambivalent gevoel. Al was het alleen maar, omdat 

velen van ons gisteravond laat al hebben gepoogd al 

hun spullen weer vlieggereed in hun koffer of tas te 

pakken. Vanmiddag is daar weinig tijd voor. Alleen het 

ontbijt geeft geestelijk en fysiek houvast: net zo 

veelzijdig en lekker als altijd, hoewel het elke keer weer 

een beetje spannend is of er genoeg verse broodjes 

zijn. Want voor de altijd ruimschoots aanwezige afbak-

croissants hoef je echt niet naar Frans-Guyana te gaan. 

Bij afscheid nemen van een land past ook, dat we niet 

wéér een natuurgebied bezoeken, maar het hart van 

het land. Of anders gezegd: de dagelijkse versmarkt in 

het oude deel van Cayenne-centrum. Hier klopt het 

hart van deze multi-culti-stad het meest zichtbaar en 

hoorbaar. Fotogeniek en met een omgeving waar 

liefhebbers nog een soevenir kunnen scoren. Om 08:30 

uur rijden we daarom naar Cayenne-centrum. 

 

Voor de liefhebbers is de wandeling van de Place des 

Palmistes (waar we de busjes parkeren) naar de markt 

ook een goede gelegenheid om de historische gebou-

wen van Cayenne op gevoelige plaatjes vast te leggen. 

Het is allemaal heel overzichtelijk, dit kleine Cayenne. 

Vergeleken met de hoofdsteden van de grotere en 

kleine (bananen)republieken rond dit stukje Frankrijk 

vallen de enkele overheidsgebouwen van het 

Departement helemaal in het niet bij de protserige 

ministeries en presidentiële paleizen elders. Er staan in 

Cayenne ook een aantal mooie historische handels-

huizen en appartementsgebouwen. 

 

 

Maar in contrast met dit archirectonische is de dagelijke 

versmarkt het toneel van de dagelijkse inspanningen 

om te overleven. Boeren en vissers die hun verse oogst 

of vangst te koop aanbieden en daartussen handelaren 

in allerlei fruit en groenten en (in de markthal) 

vleeswaren en textiel. Tot onze grote opluchting is de 

markt in zoverre niet toeristisch, dat er geen 

souvenirkramen zijn, uitgezonderd één winkeltje in de 

markthal. We gaan helemaal op in dit gebeuren. Dat is 

erg individueel bepaald, dus we raken elkaar snel kwijt 

en volgen onze eigen spontane route. Dat is pure winst, 

want alleen zo voel je je echt te gast bij deze lokalo’s 

en snuif je de indrukken op met alle sensoren wijd 

geopend. Je vergeet bijna, om toch zo hier en daar een 

fotootje te nemen, om van al dit moois ook iets naar 

huis te kunnen nemen. 

 

 

Voor een bezoek aan de vismarkt moet je wel even 

zoeken, hoewel de plek eigenlijk heel logisch is, want 

direct naast de kreek waar de kleine vissersboten 

liggen. De aanvoer is niet groot, maar wel bezienswaar-

dig. De kreek zelf ook, trouwens. 

 

 

Maar vermoeidheid door de drukte en indrukken brengt 

van langsom iedereen ertoe, om terug te lopen naar 

het Place des Palmistes en aldaar een supertje of een 

terras te bezoeken en wat rust te vinden. We gaan 

(mede vanwege het middagprogramma) dus maar 

tijdig lunchen. Om 11:30 installeren wij ons op een 

hoog kustduin vlakbij het oude centrum en doen ons te 

goed aan de verse stokbroden en proberen daarbij zo 
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goed mogelijk grote opruiming te houden in de 

etensvoorraad van onze reisgroep. Maar opruimen lukt 

toch maar ten dele, dit tot voordeel van enkele 

‘zwervers’ in dit park, die allerlei dingen aangereikt 

krijgen die zij normaal nooit eten en misschien eigenlijk 

ook niet echt lekker vinden. Maar wegggooien is ook 

zo’n ding, zowel voor ons als voor hen! 

 

Om 12:30 rijden wij terug naar La Chaumière, alwaar 

iedereen zijn reisbagage nu definitief op orde brengt. 

Enkelen houden tijd over om nog even in de hoteltuin 

te wandelen en op die manier afscheid te nemen van 

temperatuur, geuren en bijbehorende vogels en andere 

dieren en bloemen. 

Om 14:00 uur is het dan zover: de groep vertrekt naar 

het vliegveld. Maar niet dan nadat iedereen afscheid 

neemt van Ad, die nog een nacht in La Chaumière blijft 

om morgen door te reizen naar Suriname, waar hij zijn 

entomofilie enkele weken de vrije teugel hoopt te 

kunnen geven. Precies bij het afscheid nemen ervaar 

je, dat we in 2 weken tijds een hechte en leuke groep 

zijn geworden en dat het loslaten daarvan deel 

uitmaakt van de terugreis naar een koud en ver land 

waar iedereen weer zijn eigen leven gaat leiden. 

 
Het internationale vliegveld van Cayenne 

De busjes brengen de groep naar het vliegveld en 

worden bij de verhuurder afgeleverd door Vijko en 

Michiel. Zij keren met de VW-up weer terug bij La 

Chaumière, later die middag. Want er komt voor hen 

nog een week van besprekingen met het bestuur en het 

personeel van Trésor. Volgens mij heeft niemand van 

onze groep medelijden met deze twee mensen en hun 

verplichtingen. 

 

Ik geniet nog een diner met Vijko en Michiel, waarbij ik 

het financieel rustig probeer te houden in dit eigenlijk 

veel te dure – want door de Kourou-werkers 

prijsbedorven – hotel. Mijn avond is simpel en saai, 

want ik ga al om 21:00 uur slapen op een nieuwe 

kamer, na het drinken van wat bier en rum. 

Morgenochtend zal namelijk een met onbegrijpelijk 

grote moeite door de receptie gereserveerde taxi mij 

reeds om 03:30 uur naar het vliegveld brengen. Dat is 

veel te vroeg, maar door het niet goed werken van 

telefoon en internet in dit hotel, kan ik niet aan 

Surinam Airways vragen hoe lang vóór vliegen ik moet 

inchecken. 

Door deze bijzondere omstandigheden en ergernissen 

vergeet ik helemaal, dat mijn reisgenoten op dit 

moment in een vliegtuig naar Parijs zitten en ieder op 

zijn eigen manier ook de stevige ongemakken 

ondergaat van een nachtelijke trans-atlantische vlucht. 

Later heb ik begrepen dat de terugreis van deze 

mensen, afgezien van het vliegongemak, technisch 

gesproken goed is verlopen.  

Men heeft in Parijs nog een prettige ontbijt-pauze 

kunnen nemen in de directe omgeving van het Gare du 

Nord, voordat de Thalys weer werd bestegen en het 

thuisland met ijlende snelheid werd aangetreind. 

Uiteraard ging voor velen vervolgens nog de gehele 

middag van 25 oktober verloren aan het in Nederland 

nareizen naar de eigen woonplaats.  

Dit zijn evenwel nogal doorsnee reiservaringen, 

waarvoor niet een afzonderlijke verslaglegger is 

gezocht. 

 

 
 

 
Typische houtbloeiende boom bij mangroves (Salines de Montjoly) 

 
Fraaie vruchten van een Aracee in het moerasbos van Montsinéry 
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Annekes interpretatie van het savanne-mangrove-landschap, getekend op een servetje in hotel La Chaumière 

 

 

 

 
14 mede-reizigers luisteren naar presentatie in bezoekerscentrum 

 

 

 
van de Pripri de Yiyi (Klaske gaat grotendeels schuil achter Dik) 
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Verslag van waargenomen soorten vogels  

(opstellers: Willy van Strien en Andries van Renssen, met commentaar van Dianne van den 

Heuvel) 
 
Verantwoording 

De hier volgende lijst bevat de waarnemingen van vogelsoorten door de reisgroep. De waarnemingen zijn vooral 

gedaan door Willy en Arco van Strien en Andries van Renssen. Dianne van den Heuvel heeft commentaar geleverd op 

deze lijst en tot slot Ad Littel deze aangevuld met familienamen en opge-maakt.  

Hoewel deze reis geen vogelreis was, waren er altijd wel momenten om speciaal vogels te zoeken, zoals ’s morgens 

voor het ontbijt of tijdens andere overschietende uurtjes. Maar ook tijdens de wandelingen in natuurgebieden met 

een botanisch aandachtspunt, waren de oren steeds gespitst en de ogen ook wel eens op oneindig geaccomodeerd. 

Tropisch regenbos is evenwel geen type natuurgebied waarin vogels direct in je blikveld vliegen of zitten. Het begint 

dus met luisteren. Dat heeft toch enkele mooie waar-nemingen opgeleverd. 

De enige excursie die alleen was gericht op het waarnemen van een vogel, was het bezoek aan een baltsplaats van 

de oranje rotshaan in de nabijheid van Trésor. Dat leverde wel waarnemingen op, maar helaas geen goede foto’s 

vanwege de dichte begroeiing rond deze baltsplaats. Verder zijn veel vogel-soorten waargenomen tijdens de 

vaartochten die we maakten (4 dagen), want langs rivieren en bij de zee zijn vogels goed zichtbaar. 

Er is geen goede avifauna van Frans-Guyana; daarom zijn vogelgidsen van aanpalende landen gebruikt: Venezuela 

en Brazilië. Deze geven samen vermoedelijk een volledige dekking voor de avifauna van Frans-Guyana. 

In het nu volgende overzicht van waarnemingen zijn de wetenschappelijke en de Engelse namen ontleend aan Perlo 

(2009), de Nederlandse namen aan http://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=NL, de familienamen aan Walters 

(1997) en de volgorde der familienamen aan Perlo (2009). De plaatsen en data van waarneming spreken voor zich 

(zie ook reisprogramma en dagverslagen). Met de plaats Matoury is hotel La Chaumière en directe omgeving 

bedoeld; omdat soorten hier doorgaans vaker zijn waargenomen, zijn geen data vermeld. 

 

Gebruikte literatuur: 

Meyer de Schauensee, Rodolphe, William H. Phelps Jr. & Guy Tudor (1978). A guide to the Birds of Venezuela. 

Princeton University Press, New Jersey. 

Perlo, Ber van (2009). A field guide to the birds of Brazil. Oxford University Press, New York.  

ISBN 978-0-19-530155-7 

Restall, Robin, Clementia Ridner & Miguel Lentino (2006). Birds of Northern South America; an identification guide. 

Helm Field Guides, Christopher Helm Publ., London. 

Walters, Michael (1997, vert.). Complete checklist Vogels van de wereld. Tirion Uitg.Mij., Baarn; vertaling en 

bewerking door André van Loon. 

 

Waargenomen soorten: 

Fam. Fregatidae (fregatvogels) 

Fregata magnificens, Amerikaanse fregatvogel, magnificent frigatebird - Montjoly 16/10 

 

Fam. Anhingidae (slangenhalsvogels) 

Anhinga anhinga, Amerikaanse slangenhalsvogel, anhinga - Kaw-moeras 14/10, 15/10 

 

Fam. Phalacrocoracidae (aalscholvers) 

Phalacrocorax brasilianus, bigua-aalscholver, neotropic cormorant - Kaw-moeras 14/10, 15/10 

 

Fam. Threskiornitidae (ibissen en lepelaars) 

Eudocimus ruber, rode ibis, scarlet ibis – estuarium van Sinnamary 20/10; haven van Cayenne 21/10 

 

Fam. Ardeidae (reigers) 

Ixobrychus involucris, gestreepte woudaap, stripe-backed bittern - Kaw-moeras 15/10 

Botaurus pinnatus, Zuid-Amerikaanse roerdomp, pinnated bittern - Kaw-moeras 15/10 

Nyctanassa violacea, geelkruinkwak, yellow-crowned night-heron - Sinnamary 20/10 

Egretta tricolor, witbuikreiger, tricolored heron - Sinnamary 20/10 

Egretta caerulea, kleine blauwe reiger, little blue heron - Sinnamary 20/10; Ilet la Mère 21/10 

Egretta thula, Amerikaanse kleine zilverreiger, snowy egret - verschillende plaatsen 

Ardea alba, grote zilverreiger, great egret - verschillende plaatsen 

Bubulcus ibis, koereiger, cattle egret - verschillende plaatsen 

Ardea cocoi, cokoireiger, cocoi heron - verschillende plaatsen 

 

Fam. Anatidae (zwanen, ganzen en eenden) 

Cairina moschata, muskuseend, muscovy duck - Kaw-moeras 15/10 
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Fam. Cathartidae (gieren van Nieuwe Wereld) 

Coragyps atratus, zwarte gier, black vulture - (bijna) overal 

Cathartes aura, roodkopgier, turkey vulture - Kaw-moeras 15/10 

Cathartes burrovianus, kleine geelkopgier, lesser yellow-headed vulture - verschillende plaatsen 

Cathartes melambrotus, grote geelkopgier, greater yellow-headed vulture - verschillende plaatsen 

Sarcoramphus papa, koningsgier, king vulture - Sinnamary 20/10 

 

Fam. Pandionidae (visarend, 1 sp.) 

Pandion haliaetus, visarend, osprey - verschillende plaatsen 

 

Fam. Accipitridae (roofvogels, behalve valken) 

Elanoides forficatus, zwaluwstaartwouw, swallow-tailed kite - Patawa 14/10, 16/10 

Leucopternis albicollis, grote bonte buizerd, white hawk - Sinnamary 20/10 

Geranoaetus (Buteo) albicaudatus, witstaartbuizerd, white-tailed hawk - Ilet la Mère 21/10 

Buteo magnirostris, wegbuizerd, roadside hawk - nabij Sinnamary 17/10; Cayenne 19/10 

Buteogallus anthracinus, zwarte buizerd, common black-hawk - Ilet la Mère 21/10 

Busarellus nigricollis, moerasbuizerd, black-collared hawk - nabij Kouru, 23/10 

 

Fam. Falconidae (valken c.a.) 

Milvago chimachima, geelkopcaracara, yellow-headed caracara - verschillende plaatsen 

 

Fam. Opisthocomidae (hoatzin, 1 sp.) 

Opisthocomus hoazin, hoatzin, hoatzin - Kaw-moeras 14/10, 15/10 

 

Fam. Jacanidae (jacana’s) 

Jacana jacana, leljacana, wattled jacana - Kaw-moeras 14/10, 15/10 

 

Fam. Rallidae (rallen, koeten e.d.) 

Porphyrio flavirostris, azuurpurperhoen, azure gallinule - Kaw-moeras 14/10 

 

Fam. Heliornithidae (fuutkoeten) 

Heliornis fulica, kleine fuutkoet, sungrebe - Kaw-moeras 15/10 

 

Fam. Charadriidae (plevieren) 

Charadrius semipalmatus, Amerikaanse bontbekplevier, semipalmated plover - nabij Kourou 23/10 

 

Fam. Scolopacidae (strandlopers, snippen etc.) 

Limnodromus griseus, kleine grijze snip, short-billed dowitcher - nabij Kourou 23/10 

Numenius phaeopus, regenwulp, whimbrel - Sinnamary 20/10 

Arenaria interpres, steenloper, ruddy turnstone - nabij Kourou 23/10 

Actitis macularius, Amerikaanse oeverloper, spotted sandpiper - Sinnamary 20/10; Ilet la Mère 21/10 

Pluvialis dominica, Amerikaanse goudplevier, American golden-plover - nabij Kourou 23/10 

Calidris alba, drieteenstrandloper, sanderling - Sinnamary 20/10; nabij Kourou 23/10 

Calidris minutilla, kleinste strandloper, least sandpiper - nabij Kourou 23/10 

 

Fam. Laridae (meeuwen en sterns) 

Thalasseus acuflavidus, Amerikaanse grote stern, Cayenne tern - nabij Ilet la Mère 21/10 

Rynchops niger, Amerikaanse schaarbek, black skimmer - nabij Ilet la Mère 21/10; nabij Kourou 23/10 

Leucophaeus atricilla, lachmeeuw, laughing gull - Sinnamary 20/10; nabij Kourou 23/10 

 

Fam. Columbidae (duiven) 

Columbina talpacoti, steenduif, ruddy ground-dove - Matoury; Cacao 19/10 

Patagioenas plumbea, loodgrijze duif, plumbeous pigeon - Matoury; Cacao 19/10 

 

Fam. Psittacidae (papegaaien) 

Amazona amazonica, oranjevleugelamazone, orange-winged amazon - nabij Roura (tam); op verschillende plaatsen 

(waarschijnlijk) overvliegend 

Pionus fuscus, bruin margrietje, dusky parrot - Patawa 14/10 

 

Fam. Cuculidae (koekoeken) 

Crotophaga major, grote ani, greater ani - Kaw-moeras 14/10, 15/10 

Crotophaga ani, kleine ani, smooth-billed ani - Kaw-moeras 14/10, 15/10 



Verslag KNNV-reis Frans-Guyana, okt. 2014   
 
  

 46 

 

Fam. Caprimulgidae (nachtzwaluwen) 

Nyctipolus nigrescens,  roestnachtzwaluw, blackish nightjar - Patawa 16/10 

 

Fam. Apodidae (gierzwaluwen) 

Chaetura brachyura, kortstaartgierzwaluw, short-tailed swift – Matoury 

 

Fam. Trochilidae (kolibries) 

Hylocharis sapphirina, roodkeelsaffierkolibrie, rufous-throated apphire – Matoury 

 

Fam. Alcedidae (ijsvogels) 

Megaceryle torquata, Amerikaanse reuzenijsvogel, ringed kingfisher - Kaw-moeras 14/10, 15/10 

Chloroceryle amazona, Amazoneijsvogel, Amazon kingfisher - Kaw-moeras 14/10, 15/10 

Chloroceryle americana, groene ijsvogel, green kingfisher - Kaw-moeras 14/10, 15/10 

 

Fam. Galbulidae (glansvogels) 

Galbula galbula, groenstaartglansvogel, green-tailed jacamar – Matoury 

 

Fam. Bucconidae (baardkoekoeken) 

Notharchus macrorhynchos, Guyanabaardkoekoek, Guianan puffbird - Patawa 14/10 

 

Fam. Ramphastidae (toekans) 

Pteroglossus aracari, zwartnekarassari, black-necked aracari - Cayenne 12/10 

Selenidera piperivora, Guyanapepervreter, Guianan toucanet (of culik) - Patawa 14/10 

 

Fam. Picidae (spechten) 

Colaptes punctigula, vlekborstgrondspecht, spot-breasted woodpecker - Ilet la Mère 21/10 

Dryocopus lineatus, gestreepte helmspecht, lineated woodpecker - Patawa 14/10, 16/10 

 

Fam. Cotingidae (cotinga’s) 

Rupicola rupicola, oranje rotshaan, Guianan cock-of-the-rock - nabij Patawa 14/10 

 

Fam. Pipridae (manakins) 

Pipra erythrocephala, goudkopmanakin, golden-headed manakin - Trésor 13/10 

Manacus manacus, bonte manakin, white-bearded manakin - nabij Trésor 13/10 

Xenopipo atronitens, zwarte manakin, black manakin - Cayenne 13/10 

 

Fam. Tirannidae (tirannen = ‘vliegenvangers van Nieuwe Wereld’) 

Cnemotriccus fuscatus, vinktiran, fuscous flycatcher - nabij Roura 22/10  

Arundinicola leucocephala, witkopwatertiran, white-headed marsh-tyrant - vliegveld 11/10; Kaw-moeras 14/10, 

15/10 

Tyrannus melancholicus, tropische koningstiran, tropical kingbird – indianendorp Z. van Roura 22/10 
Pitangus sulphuratus, grote kiskadee, great kiskadee - (bijna) overal 

 

Fam. Hirundinidae (zwaluwen) 

Tachycineta albiventer, witbuikzwaluw, white-winged swallow - Kaw-moeras 14/10 

 

Fam. Mimidae (spotlijsters) 

Donacobius atricapilla, zwartkopdonacobius, black-capped donacobius - Kaw-moeras 14/10, 15/10 

Mimus gilvus, tropische spotlijster, tropical mockingbird - verschillende plaatsen  

 

Fam. Troglodytidae (winterkoningen) 

Troglodytes musculus (of aedon), huiswinterkoning, house wren – Matoury 
 

Fam. Turdidae (lijsters) 

Turdus flavipes, geelpootlijster, yellow-legged thrush - Matoury 

Turdus leucomelas, vaalborstlijster, pale-breasted thrush - Matoury 

Turdus nudigenis, naaktooglijster, spectacled thrush - Matoury 

 

Fam. Emberizidae (gorzen) 

Sporophila minuta, dwergdikbekje, ruddy-breasted seedeater - Kaw-moeras 14/10 

Arremon taciturnus, olijfruggors, pectoral sparrow - Patawa 15/10 



Verslag KNNV-reis Frans-Guyana, okt. 2014   
 
  

 47 

Fam. Thraupidae (tangaren)  

Ramphocelus carbo, fluweeltangare, silver-beaked tanager - verschillende plaatsen 

Thraupis episcopus, bisschopstangare, blue-gray tanager - verschillende plaatsen 

Thraupis palmarum, palmtangare, palm tanager - verschillende plaatsen 

Tachyphonus rufus, zwarte tangare, white-lined tanager - Matoury 24/10 

Tangara chilensis, paradijstangare, paradise tanager - Patawa 13/10 

Tangara mexicana, turkooistangare, turquoise tanager – Matoury 

Euphonia violacea, violette organist, violaceous euphonia - Matoury 

 

Fam. Parulidae (Amerikaanse zangers) 

Dendroica striata, zwartkopzanger, blackpoll warbler – Matoury 

 

Fam. Icteridae (troepialen) 

Psarocolius viridis, groene oropendola, green oropendola - Patawa 14/10, 16/10; Sinnamary 20/10 

Psarocolius decumanus, kuiforopendola, crested oropendola - Sinnamary 20/10 

Cacicus haemorrhous, roodstuitbuidelspreeuw, red-rumped cacique - Kaw-moeras 15/10 

Cacicus cela, geelstuitbuidelspreeuw, yellow-rumped cacique - Matoury; Kaw-moeras 14/10 

Quiscalus lugubris, Caribische troepiaal, Carib grackle - nabij Sinnamary 20/10 

Sturnella militaris, zwartkopsoldatenspreeuw, red-breasted blackbird - Kaw-moeras 14/10 

Icterus cayanensis, roodboogtroepiaal, epaulet oriole – Matoury 

 

Fam. Ploceidae (wevers en verwanten) 

Passer domesticus, huismus, house sparrow - Matoury 24/10 

 

Alleen gehoord: 

Fam. Tinamidae (tinamoes) 

Tinamus major, grote tinamoe, great tinamou - Trésor 13/10 

Crypturellus variegatus, bonte tinamoe, variegated tinamou - Trésor 13/10 

 

Fam. Cotingidae (cotinga’s) 

Perissocephalus tricolor, capuchonvogel, capuchinbird - Montsinéry 18/10 

Lipaugus vociferans, schreeuwpiha, screaming piha - Verschillende plaatsen in gaaf regenwoud 

 

Fam. Troglodytidae (winterkoningen) 

Cyphorhinus arada, Orpheuswinterkoning, musician wren - Matoury 

 

 
Varen naar Ilet La Mêre
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Verslag van waargenomen soorten amfibieën en reptielen 
(opsteller Klaske Kubbe, met hulp van onze gidsen van Fondation Trésor) 

 
AMFIBIEËN 

Anura (kikkers) 

Fam. Hylidae (boomkikkers) 

Scinax ruber (red-snouted treefrog) 

Hyla calcarata (soort boomkikker) 

Phyllomedusa bicolor (soort boomkikker) 

 
Fam. Dendrobatidae (pijlgifkikkers) 

Dendrobates tinctorius (foto Ad. Littel) 

Dendrobates auratus 

Oophaga pumilio 

Ranitomeya amazonica 

 
Fam. Eleutherodactylidae & Leptodactylidae (regenkikkers) 

Osteophalus taorinus 

Pristimantis zeuctotylus 

Eleutherodactylus spec. (zeer groot genus!!) 

 
Fam. Pipidae (tongloze kikkers) 

Pipa pipa (Surinaamse pad) (foto; bron Wikipedia). 

 
Fam. Bufonidae (padden) 

Rhinella castaneoticus (Para-pad) 

 
REPTIELEN. 

Sqamata - Lacertilia (hagedissen) 

Fam. Dactyloidae (anolissen) 

Anolis nitens (soort anolis)(foto Ad. Littel) 

 
Fam. Teiidae (‘jungle runners’ of ameiva’s) 

Ameiva ameiva (grote of groene ameiva) 

Kentropyx calcarata (striped forest whiptail) (foto Ad. Littel) 

 
Fam. Gekkonidae (gekko’s) 

Hemidactylus mabouia (tropische huisgekko; een cosmopoliet) (foto; bron Wikipedia) 

 
Fam. Scincidae (skinks) 

Mabuya nigropunctata (black-spotted mabuya) 

 
Testudines (schildpadden) 

Fam. Testudinidae (echte schildpadden) 

Chelonoidis carbonaria (red-footed tortoise) 

Chelonoidis denticulata (yellow-footed tortoise) (foto; bron Wikipedia) 

 
Fam. Cheloniidae (zeeschildpadden) 

Chelonia mydas (groene zeeschildpad) 

 
Fam. Dermochelyidae (lederzeeschildpadden) 

Dermochelys coriacea (leather-back sea turtle) 

 
Serpentes (slangen) 

Fam. Boidae (boa’s) 

Eunectes murinus (gewone of groene anaconda) 

 
Crocodilia (krokodillen) 

Fam. Alligatoridae (alligators) 

Caiman crocodilus  (brilkaaiman) 
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Verslag van waargenomen soorten vlinders 
(opsteller Ad. Littel) 

 
Wij bezochten Frans-Guyana aan het einde van de grote droge tijd. Dat is de slechtste periode voor het waarnemen 

van dagvlinders. Er waren daardoor excursiedagen waarop we alleen van de meest algemene soorten wat afgevlogen 

exemplaren zagen. Toch heeft Ad. ongeveer 50 exemplaren van dagvlindersoorten gevangen, gedood en in Neder-

land geprepareerd en geïdentificeerd. Een aantal soorten hiervan worden hieronder in geprepareerde toestand 

afgebeeld. Deze zijn naar verwachting ook door de reisgenoten regelmatig waargenomen en wellicht ook 

gefotografeerd. Op 15 oktober heeft Ad. ook nacht-actieve vlinders verzameld op de loklampen bij Camp Patawa (zie 

betreffend dagverslag). Bij deze vlinders zitten veel soorten pijlstaartvlinders (Sphingidae). Ten tijde van de 

eindredactie van dit reisverslag waren deze nog niet geïdentificeerd. Ze worden daarom niet in dit verslagdeel 

behandeld. Hetzelfde geldt voor de vlinders die Ad. op de avonden van 21 en 22 oktober ving op een loklamp die Dik 

Vonk op het balkon van hun gezamenlijke hotelkamer in La Chaumière had opgehangen. 

 

 
Mimoides ariarathes (fam. Papilionidae) 

 
Heliconius erato (fam. Nymphalidae / 
subfam. Heliconiinae) 

 
Heliconius melpomene (fam. Nymphalidae / 
subfam. Heliconiinae) 

 
Heliconius wallacei (fam. Nymphalidae / 
subfam. Heliconiinae) 

 
Agraulis vanillae (fam. Nymphalidae / 
subfam. Heliconiinae) 

 
Eueides isabella (fam. Nymphalidae / 
subfam. Heliconiinae; lijkt op Ithomiine) 

 
Anartia amathea (fam. Nymphalidae / 
subfam. Nymphalinae) 

 
Anartia jatrophae (fam. Nymphalidae / 
subfam. Nymphalinae) 
 
 
 

 
Semomesia capanea (fam. Riodinidae) 
 
 
 

 
Helicopis cupido (fam. Riodinidae) 
 

 
Junonia genoveva (fam. Nymphalidae / 
subfam. Nymphalinae) 
 

 
Pyrisitia venusta (fam. Pieridae)
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De Franse overheid geeft mooie brochures uit over de natuurgebieden in Frans-Guyana. In de buurlanden komt men 
zulk moois niet tegen, en bevindt men zich gewoon in Zuid-Amerika. 
 
 
 

 


