Kasanka Trust Ltd.
Nieuwsbrief 2e helft van 2010.

Verdrietig brengen we het nieuws dat David Lloyd is gestorven op 19 december 2010 in het CFB
Ziekenhuis in Lusaka. David is 70 jaar geworden. Op 23 december is een begrafenisceremonie
gehouden in het Kasanka National Park. Veel vrijwilligers en werknemers van het park en mensen uit
de omgeving waren hierbij aanwezig. Op een later tijdstip zal zijn as worden verstrooid in het park. We
zullen hem allemaal missen!

Vele kennen het verhaal al hoe David naar
Kasanka kwam, maar voor degenen die het
nog niet gehoord hebben vertellen we het
graag opnieuw, zodat we hem allemaal kunnen
herinneren voor wat hij voor Kasanka gedaan
heeft.
David Lloyd, een Britse immigrant die vele
jaren in Zambia leefde, bezocht Kasanka
National Park in 1985. Hij hoorde er het geluid
van geweerschoten en concludeerde dat het
feit dat er nog steeds gestroopt werd
betekende er nog steeds dieren aanwezig
moesten zijn, waarop hij zich daar vestigde om
te voorkomen dat het park leeggestroopt zou
worden. Samen met een plaatselijke boer
zochten zij naar fondsen en met hun eigen
investeringen erbij vroegen zij officiële
toestemming om het park te herstellen. Ze
legden wegen en bruggen aan en bouwden
overnachtingsplaatsen voor toeristen. Ze
richten een bestuur (Kasanka Trust) op voor
dit op de plaatselijke bevolking gebaseerde
project. In juni 2002 werd David Lloyd
onderscheiden met een OBE voor zijn visie en
doorzettingsvermogen om het project zover te
krijgen zoals het vandaag de dag is.
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Hoe is het met de natuur in het park gesteld?
De laatste paar maanden werden gedomineerd
door de komst van strokleurige vleerhonden.
De eerste paar kwamen aan op 10 oktober –
dezelfde datum als in 2009, maar tien dagen
eerder dan de aankomstdatum in de jaren
ervoor. Op 1 november schatten we het aantal
op vijf miljoen en de aantallen werden nog
hoger tijdens de tweede helft van november,
toen er recordaantallen leken te zijn. De
ongelofelijke
aantallen
maakten
veel
bezoekers sprakeloos.

Lappet-faced gier bij Shoebill Camp
Fantastische aantallen roofvogels bezochten
het bos om op vleerhonden te jagen.
Tenminste zes vechtarenden, kroonarenden
(standvogel),
Afrikaanse
en
Ayreshavikarenden, één palmgier, verschillende
geelsnavelwouwen, schreeuw- en steppearenden, Afrikaanse zeearenden, boomvalken,
amoerroodpootvalen
en
steppebuizerden
waren allemaal op de vleerhonden aan het
jagen of ze op zijn minst achterna aan het
zitten. Van de vechtarend, de kroonarend en
de Afrikaanse havikarend is echt gezien dat ze
succesvol in de jacht waren. Krokodillen en
varanen waren ook aanwezig en zouden de
vleerhonden kunnen hebben toegevoegd aan
hun dieet.

Stephen Belcher maakte prachtige foto’s, zie
ook www.stephenbelcher.net. Het Deense
tijdschrift Illustreret Videnskab zal rond april
een artikel wijden vergezeld van zijn foto’s. Dit
tijdschrift heeft ook edities in andere talen en
een oplage van 800.000 wereldwijd.

Sitatunga’s leken overal te zijn in 2010!
In september, oktober en november werden de
jaarlijkse zoogdiertelllingen uitgevoerd. De
algemene indruk tot nu toe is dat veel soorten
in aantallen zijn toegenomen vergeleken met
vorige jaren. Dit geldt in ieder geval voor de
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sitatunga en het wrattenzwijn. Ongeveer 30
hartebeesten werden waargenomen, wat goed
nieuws is, aangezien de aantallen de laatste
paar jaar laag waren.
Wild kijken was erg goed het laatste half jaar:
game
drives
tegen
de
ochtendof
avondschemering langs de oostelijke oevers
van de rivier de Kasanka tussen het ponton en
Old Kabwe leverde 60 sitatunga’s tijdens één
enkele rit! Over het algemeen was dit stuk
langs de Kasanka spectaculair dit jaar dankzij
de hoge waterstanden. Tijdens bijna elke rit
werden nijlpaarden, krokodillen en tientallen
wrattenzwijnen gezien.
Een update van de zoogdieren- en vogellijsten
voor Kasanka bracht nieuwe totalen van 108
zoogdieren en 452 vogelsoorten. Dat zijn
ongeveer net zoveel vogelsoorten als in heel
Nederland worden waargenomen! Toegevoegd
werden een woestijnvalk bij Fibwe (om en
nabij de twintigste waarneming in Zambia),
een krombekstrandloper bij het Wasameer,
een noordse nachtegaal in Wasa Camp,
allemaal in november. Bij Shoebill Island werd
op 8 oktober de voor Zambia achtste
waarneming
van
gestreepte
strandloper
gedaan. Een ander spectaculair gezicht was
een wolk van miljoenen libellen (waarschijnlijk
wereldzwerver- Pantala flavescens) die op 21
november naar het noorden migreerden over
het Fibwe forest.
Nieuws over schoenbekooievaars komt uit
Kasanka dit keer: bezoekers zagen er één op
14 december vanaf het Fibwe-uitzichtsplateau!
Vlakbij
Shoebill
Island
bleven
de
schoenbekooievaars gemakkelijk zichtbaar tot
begin oktober dankzij de geschikte waterstand.
Kasanka en Bangweulu kregen veel aandacht
van film crews. Teams van de BBC en de KBS
(Korean Broadcasting Service) verbleven
weken op Shoebill Island respectievelijk in
augustus en juli, en in november in Kasanka
voor de vleerhonden. Het koste veel moeite
voor de BBC om een kuiken te filmen: de
werknemers van Kasanka doorzochten de
moerassen en er werden beloningen toegezegd
aan vissers. Tenslotte werd tijdens een
zoektocht met het vliegtuig een nest gevonden
bij Gibson, een kampement werd opgezet en
briljant materiaal werd verkregen.
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Onze nieuwe filmsterren:
(1) het schoenbekooievaarskuiken
Gibson, gefilmd door de BBC

bij

(2)
het
vrouwtje
kroonarend
met
vleerhond, gefilmd door de BBC en de KBS

Tijdens het vleerhondenseizoen richtte de BBC
zich op de vecht- en kroonarenden die op
vleerhonden joegen. We kijken uit naar het
materiaal van deze jagende arenden, en ook
naar dat van de moeder die haar één week
oude kuiken vleerhonden voert of dat van de

grote python die vlak bij het bos haar nest
had! Twee andere filmcrews bezochten ons
voor een kortere periode, beide voor de Franse
televisie. (de programma’s “Accelerateur de
Neurones” en “Faut pas Rever”).

formele datacollectie van de Fibwe-groep. De
komende jaren zal deze groep nauwgezet
gevolgd worden waarbij de nadruk ligt op
gedrag, biologie en ecologie. Op de site
www.kasankababoonproject.com
is
meer
informatie te vinden. Spannend nieuw uit
Kinda camp is de nieuwste aanwinst van de
groep. Lady Goduva, één van de vrouwtjes,
baarde een baby in de laatste week van
oktober. De baby is een speciale verschijning
met haar helder witte bont en zwart toupetje.
Ze is “Robin” genoemd, naar de dochter van
Frank en Inge. Hún dochter versterkte het
Kasanka team op een leeftijd van vier weken!

(3) scout Marley Katinta, de hoofdpersoon
in “Faut pas Rever”
Een grote hulp tijdens het vleerhondenseizoen
was vrijwilliger Bastiaan. Hij werkte met scouts
en de gidsen aan het beschermen van het
vleerhondenbos en is van plan om komend
jaar voor een langere periode terug te keren!
Het laatste half jaar werd er veel onderzoek
gedaan in het park. Vera Rduch van de
universiteit van Bonn kwam terug in oktober
om haar promotie-onderzoek naar de Puku
antilope (Kobus vardonii) voort te zetten.
James Byng keerde ook terug in het gebied.
Dit jaar deden hij en zijn team van Kew
Gardens en Livingstone Natural History
Museum uit Londen een botanisch onderzoek
in het Lavushi Manda National park. Eerder
werk in 2007 resulteerde in een uitstekende
gids voor de boomsoorten uit het mushitu-bos
van Kasanka. Zijn werk in Kasanka in 2009 en
dat van dit jaar zal leiden tot een zeer
gewenste botanische veldgids voor de regio.
Anna Weyer van de Washington University
USA bestudeert de Kinda bavianen (Papio
cynocephalus kindae). Het project is van start,
het onderzoekskamp “Kinda Camp” is gebouwd
en zij en de scouts zijn begonnen met de
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Lady Godiva and Robin
Het Wereldnatuurfonds Nederland stelde de
financiering veilig voor een groot meerjarig
onderzoeksproject naar de schoenbekooievaar
in Bangweulu. Het project zal uitgevoerd
worden door het Bangweulu Wetlands Project,
het
Percy
Fitz
Patrick
Instituut
voor
Ornithologie uit Kaapstad en de Kasanka Trust.
Een promovendus (David Ngwenyama) heeft
een contract gekregen voor het project en zal
binnen een paar maanden starten.

Het bevolkingsproject dat gefinancierd wordt
door de Finse Ambassade beleefde een
doorbraak met zijn zogenaamde ‘Inkomen
Genererende
Activiteiten-Projekt’
(Income
Generating Activities): er werden dertig ton
pinda’s verkocht aan COMACO. Verder zijn er
workhops gehouden voor lokale bijenhouders
en viskwekers. Er is onderzoek gedaan naar de
grenzen voor de bufferzone van het park zodat
het parkmanagementplan uitgevoerd kan
worden. Tenslotte werden er nieuwe chilipeper-afrasteringen gemaakt.
Het Community Relations Team is weer
compleet met een nieuwe assistente voor
Frederick Mbulwe: Claudia Sianjobo.
Het is het vermelden waard dat we behalve
het
specifieke
vleermuistoerisme
ook
verschillende schoolklassen op bezoek hadden
in het park. Er kwam een groep van 64
studenten van de Universiteit van Leuven en
groepen van de Internationale school van
Lusaka en de Franse school van Lusaka. De
twee groepen van de Franse school besteden
veel tijd aan kunstzinnig werk, ze zullen
komend jaar een expositie hebben in de
l’Alliance Française in Lusaka!

De fondsenwerving richt zich nu op het
verkrijgen van een nieuwe 4X4 aangezien
We zonder een betrouwbaar voertuig ons werk
niet kunnen voortzetten. Ondertussen is een
database opgezet van mogelijke nationale en
internationale fondsen voor natuurbehoud en
ontwikkelingswerk. Projectvoorstellen zijn in
de maak.

Educatie
In juli hadden we elf schoolgroepen in het park
op bezoek. Dit programma werd mogelijk
gemaakt
door
the
Disney
Worldwide
Conservation Fund. De Kasankawagen haalde
de leerlingen op van hun scholen en bracht ze
naar het park. Hier hadden ze een game drive
en lunchten bij het Kasanka Conservation
Centre.
De door Kasanka gesponsorde leerlingen
genoten een vierdaagse natuurcursus bij het
Kasanka Conservation Centre. Ze leerden over
het park, ecologie en beheer, konden vragen
stellen en afrekenen met algemene mythen.

Er is goed nieuws over het Lavushi Manda
National Park! In juni gaf the Global
Environmental Fund (GEF) de goedkeuring aan
het projectvoorstel voor de uitbreiding van het
beheer van Lavushi Manda National Park door
Kasanka. Daarna volgde een missie van de
Wereld Bank en vertegenwoordigers van de
Zambian Wildlife Association (ZAWA) met wie
we werkten aan jaarlijkse werkplannen,
financiering en planning. Als ZAWA half
februari
een
nieuwe
Memorandum
of
Understanding tekent, kunnen we snel daarna
personeel gaan zoeken!
De oude en versleten voertuigen in Kasanka
vragen nog steeds de nodige aandacht. De
monteurs lopen op hun tenen om ze op de weg
te houden. We zijn in het bezit gekomen van
twee oude landrovers (waarvan er één door
een bezoeker achtergelaten werd!) die we
zullen gebruiken voor reserve-onderdelen
Landrovers. Onze schijnbaar betrouwbare
Hilux raakte total loss midden in het
vleermuizenseizoen.
Rampzalig!
Gelukkig
konden we tijdelijk een auto huren van een
ZAWA-medewerker.
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Gesponsorde leerlingen tijdens
natuurcursus
Vijf van de zeventien gesponsorde leerlingen
hebben hun afsluitende middelbare school
examens gemaakt en zijn in afwachting van de
resultaten die in april bekendgemaakt zullen
worden. We hopen dat de sponsors nieuwe
leerlingen zullen sponsoren. Given en Inge
hebben al gesprekken gevoerd met mogelijk
nieuwe
leerlingen
en
hebben
zes
veelbelovende leerlingen op hun lijst staan.

opleiding. Als u interesse heeft, stuur dan een
e-mail naar inge@kasanka.com voor meer
informatie over hen en hun opleiding. Zoals
altijd willen we onze vrienden bedanken voor
hun donaties. Niet alleen werden ons een auto
en
nieuwe
sponsoringen
gegeven,
we
ontvingen ook nieuwe uniformen van Zambeef
voor alle scouts! Ander hoog gewaardeerde
donaties waren nieuwe zaklampen met
oplaadbare batterijen voor de gidsen van
Viaggi
Solidali
bezoekers,
posters
van
Associated Printers en financiële steun van
vele individuen via de Stichting Kasanka
Nederland en Kasanka Trust UK!

Kinderen op de Kasanka lagere school
Wat sponsoren betreft: twee intelligente en
ambitieuze voormalig gesponsorde leerlingen,
Frederick Museka en Frank Malata zoeken
financiële
hulp
voor
hun
universitaire
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Tenslotte wensen we iedereen een goed 2011!!
Volg ons ook op Facebook and Twitter….
The Kasanka Team

