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As you know, we’re in the middle of winter here in the hotspot; putting on my jacket reminds me that winter
expects us to be bundled up indoors. While this sentiment proves true for most, this is certainly not the case
with the projects in the MPAH! We have been busy and kept the winter chill at bay. No winter is too cold
because we are in the Hotspot!
In this edition we will be updating you on the progress made in the upper uMzimvubu on clearing alien invasive species. You’ll also read about the new newspaper, VUBUZELA, which Environmental & Rural Solutions (ERS) and Conservation SA (CSA) have published to inform and update those in the uMzimvubu
Catchment Partnership Programme (UCPP) network and the catchment on progress. We also have a look at
how training of teachers in biodiversity and life sciences contributes to educator development through an inspiring story from a life science teacher in the KZN Midlands. Another story profiles the research into the
feasibility of a sustainable harvest of non-timber forest products and the search for alternative livelihoods in
the wild coast. Have you ever been charmed by a snake? Morgan Griffith tells us how reptile training for
rangers is important for tourism, so you can safely consider visiting the Baakens Valley on your next holiday.
The stories in the newsletter are available in both Portuguese and English, and we sincerely thank Isabel Tete
and Gabriele Bertani for their assistance with translation.
As you may remember, we have been developing the MPAH website and have asked many of you to provide
us with resources and materials. Since its introduction, we have been making some good progress with regards to uploading information. We would like to thank all those who have made the website possible, as we
are confident that it is an excellent showcase for the MPAH projects and a valuable resource. The website
will constantly be updated and each project will have its own page on the website. Please continue sending
your project resources such as photos, case studies, stories and related material.
Anyone may sign up to receive this newsletter or share their MPAH CEPF funded project stories through
submitting written contributions to Kennedy Nemutamvuni (Learning Network Officer, SANBI;
K.Nemutamvuni@sanbi.org.za). Please also remember to send information and resources from your project
that you would like to share on the website.
We are looking forward to sharing our winter stories with you.
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INNOVATIVE INCENTIVES FOR ALIEN PLANT CLEARING IN
COMMUNAL LANDSCAPES/
LANDSCAPES/INCENTIVOS
INCENTIVOS INOVADORES PARA O
DESBRAVAMENTO DE PLANTAS ESTRANHAS EM PAISAGENS COMUNAIS

English version

Portuguese versão

By Nicky McLeod and team from Environmental &
Rural Solutions (ERS) and Conservation SA (CSA)

Por Nicky McLeod e equipe de Meio Ambiente
Soluções Rural (ERS) e Conservação SA (CSA)

Invasive silver wattle spread, and regrowth due to inadequate follow up, has outstripped Working for
Water’s (WfW) commendable efforts to reduce infestation countrywide. “There appears to be no detectable
decline in the estimated extent of invasion by Acacia
species between 1996 and 2008, suggesting that control operations may not be keeping pace with invasion
rates” (van Wilgen et al, 2012)1. The WfW wageincentive alien plant clearing programme has the
demonstrated benefits of job creation and tackling infested hectares fairly cost effectively. However, the
programme is based on short term externally managed
and funded interventions, which when they cease, can
leave cleared areas vulnerable to re-infestation, and
beneficiaries with debt burdens.

Propagação invasiva e recrescimento de acácia
dealbata devido á inadequada acompanhamento, superou os louváveis esforços do trabalho de Água
(WfW) para reduzir a infestação em todo o país."Não
parece haver declínio detectável na medida estimada
de invasão por espécies Acácia entre 1996 e 2008,
sugerindo que as operações de controle podem não
manter o ritmo com as taxas de invasão" (van Wilgen
et al, 2012)1. O salário-incentivo do programa de compensação de plantas estranhas da WFW tem demonstrado benefícios na criação de emprego e enfrenta
hectares infestados bastante rentáveis. No entanto, o
programa é baseado em curto prazo de gestão externa
e intervenções financiadas, que quando elas terminam , podem deixar áreas desmatadas vulneráveis a re
-infestação, e os beneficiários com os encargos da dívida.
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In an effort to overcome the huge challenges posed by
invader regrowth and hiatuses in funding flow, an alternative approach for sustainably tackling alien
spread in communal landscapes is being explored by
civil society groups in the upper Umzimvubu catchment. This involves an alternative innovative package
of incentives for voluntary groups, who are provided
with support to manage hectares along the periphery
of wattle jungle, where spread threatens grassland,
homesteads or arable fields. The target areas are identified for both their location as a buffer to control further spread, as well as accessibility for conversion to
productive sites to prevent re-infestation. It aims to
turn liabilities (alien-plant invaded land) into assets:
productive sites generating returns though conservation agriculture activities for the groups/households
managing that land, while simultaneously providing a
buffer zone to control further alien spread.
This programme has tackled almost 200 hectares of
dense silver wattle infestation, employing 68 people.
Workers make use of horses and bicycles to get to site
rather than hired vehicles. Clearing makes use of manual methods (bark stripping, no herbicide). An active
livestock support and herding programme employs 28
eco-rangers from eight villages to assist with keeping
stock in agreed areas for agreed periods of time. Night
kraaling of the whole herd provides trampling in
cleared areas to assist with grassland restoration. Participating livestock owners are provided with support
for inoculations and marketing. Through our observations, we are developing alternative approaches to
tackle the alien plant spread problem in communal
areas.
These innovative approaches will be presented at the
Alien Plant Symposium in Durban in mid-June 2014.
The presentation will outline the potential control
techniques as well as incentives, to find ways to ensure that benefits derived from investments made in
alien plant clearing are more sustainable and longer
lived. It will introduce these concepts, and the associated learnings, successes and dead-ends to date, with
lots of pictures to illustrate the approach and bring the
session to life.

Continued over the next page



Há um esforço para superar os enormes desafios colocados pelo recrescimento invasor e interrupções e no
fluxo de financiamento, está sendo feita como estratégia alternativa no combater a propagação de forma
sustentável em paisagens comuns que estão sendo exploradas por grupos da sociedade civil na área de
drenagem superior Umzimvubu. Trata-se de uma alternativa inovadora contendo um pacote de incentivos
para os grupos de voluntários, os quais são fornecidos
suporte para gerenciar hectares ao longo da periferia
da selva acácia, onde reinou a ameaça pastagem,
herdades ou campos aráveis. As áreas tampão alvo são
identificadas tanto para a sua localização como para
controlar a maior disseminação, bem como a acessibilidade para a conversão de locais produtivos para
evitar a re-infestação.Tem como objetivo transformar
passivos (terras invadidas por plantas estranhas) em
ativos: instalações produtivas gerando retornos através
de atividades de agricultura de conservação para os
grupos / famílias na gestão da terra, proporcionando
ao mesmo tempo, uma zona tampão para controlar
ainda mais a disseminação alienígena.
Este programa procurou resolver infestação densa da
prata acácia em quase 200 hectares, empregando 68
pessoas. Trabalhadores fazem uso de cavalos e
bicicletas para chegar ao local, em vez de veículos de
aluguer. Para fazer o desbravamento usam métodos
manuais (remoção da casca, sem herbicida). Um
suporte de gado ativa e um programa de pastoreio
emprega 28 guardas florestal de oito aldeias para
ajudar a manter o estoque em áreas acordadas por
períodos de tempo acordado. Night Kraaling de todo o
rebanho fornece pisoteio em áreas desmatadas para
ajudar com pastagem restauração. Participantes
proprietários de animais são fornecidos com suporte
para vacinas e marketing. Através de nossas
observações, estamos a desenvolver abordagens
alternativas para resolver o problema da propagação
das plantas estranhas que aparecem nas áreas comuns.
Estas abordagens inovadoras serão apresentadas no
Simpósio de Plantas estranhas em Durban, em meados
de junho de 2014.

Continua na próxima página
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The approach is still being developed, and provides a
topic for lively debate and much interaction, drawing
together experiences from the last 15 years by the authors who are all involved in landscape management
and implementation of clearing and restoration projects in a rural development context.
1

van Wilgen, B.W., Forsyth, G., le Maitre, D., Wannenberg, A., Kotze, J., van den Berg, E and Henderson, L. 2012. An assessment of the effectiveness of a
large, national-scale invasive alien plant control strategy in South Africa. Biological Conservation 148(1):
28-38
For more information please contact Nicky McLeod at
nicky@enviros.co.za

Continua...
A apresentação irá delinear as técnicas potenciais de
controle, bem como incentivos, para encontrar formas
de garantir que os benefícios derivados de
investimentos feitos no desbravamento das plantas
estranhas se compensem e sejam das mais
sustentáveis. A apresentação vai introduzir esses
conceitos e as aprendizagens associadas, a sucessos e
impasses até à data, com muitas fotos para ilustrar a
abordagem e trazer a sessão para a vida. A abordagem
ainda está sendo desenvolvida, e fornece um tema para
debate vivo e muita interação, reunindo experiências
dos últimos 15 anos pelos autores que estão todos
envolvidos na gestão da paisagem e implementação de
projetos de desbravamento e de restauração em um
contexto de desenvolvimento rural.
1

van Wilgen, B.W., Forsyth, G., le Maitre, D.,
Wannenberg, A., Kotze, J., van den Berg, E e
Henderson, L. 2012. Uma van avaliação da eficácia
em grande escala nacional do controle da estratégia da
invasão das plantas estranhas na África do Sul.
Biological Conservation 148 (1): 28-38
Para mais informações entre em contacto com Nicky
McLeod em nicky@enviros.co.za
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NEWS FLASH – A NEWSPAPER FOR THE uMZIMVUBU/NEWS
FLASH - UM JORNAL DE UMZIMVUBU

English version

Portuguese versão

By Nicky Mcleod, ERS

Por Nicky Mcleod, ERS

The Umzimvubu Catchment Partnership Programme
(UCPP, featured in our summer 2014: Issue 4 newsletter) has recently released the first edition of its newspaper VUBUZELA. The UPCC is a partnership of 29
organisations that have signed a Memorandum of Understanding to with a 20-year vision to collectively
restore and maintain the upper Umzimvubu catchment. Conservation South Africa’s communications
staff put together the VUBUZELA newspaper and it is
full of great stories and pictures. The front-page headline in the first edition was “RESTORING
UMZIMVUBU”, capturing the theme of the newspaper. The newspaper was enthusiastically received by
all in the area. It even provided a welcome lunch break
read for the teams clearing alien plants the Thaba
Chicha area near Matatiele.

O Umzimvubu Programa Parceria e Captação (UCPP,
destaque em nosso verão 2014: Edição 4 newsletter)
lançou recentemente a primeira edição do seu jornal
VUBUZELA. O UPCC é uma parceria de 29
organizações que assinaram um memorando de
entendimento com uma visão de 20 anos para
restaurar e manter a captação Umzimvubu superior
coletivamente. A equipe de comunicação da
Conservação África do Sul juntos com o jornal
VUBUZELA é cheio de grandes histórias e imagens.
A manchete da primeira página da primeira edição foi
"Restaurando Umzimvubu", capturando o tema do
jornal. O jornal foi entusiasticamente recebido por
todos na área. Ele ainda forneceu uma pausa para o
almoço de boas-vindas ler para as equipes de
compensação plantas exóticas área de Thaba Chicha
perto Matatiele.

For more information please contact Nicky McLeod at
nicky@enviros.co.za or Sinegugu Zukulu at szukulu@conservation.org

Para mais informações entre em contato com Nicky
McLeod em nicky@enviros.co.za ou Sinegugu Zukulu
em szukulu@conservation.org
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CAN THE WILD COAST TREE SEED OILS SUPPORT A SUSTAINABLE HARVEST?/PODE O ÓLEOS DAS SEMENTE DE ÁRVORE SELVAGENS DA COSTA APOIAR A COLHEITA SUSTENTÁVEL?

English version

Portuguese versão

By Dr Derek Berliner, Independent Consultant

Por Dr. Derek Berliner, Consultor Independente

The forests of the Eastern Cape's Pondoland are of
global biodiversity importance, falling within the
Maputaland-Pondoland-Albany global biodiversity
hotspot. Currently, these forests are experiencing
ongoing degradation from multiple causes, including
invasive alien plants, non-sustainable timber and
medical plant harvesting, slash and burn agriculture,
livestock and climate change impacts. An alternative
approach to forest conservation that has shown
success in other part of the world is the establishment
of small community-based enterprises based on the
sustainable harvesting of non-timber forest products.
These enterprises have shown that sustainable
resource utilization can lead to positive conservation
gains that can assist in addressing both rural poverty
and the associated forest degradation.

As florestas Pondoland do Cabo Oriental são
importantes para a biodiversidade global, caindo
dentro do hotspot de biodiversidade global
Maputaland-Pondoland-Albany. Atualmente, essas
florestas estão enfrentando uma degradação devido a
diferentes causas dentre elas, plantas exóticas
invasoras, a exploração não sustentável de madeira e
plantas medicinais, Agricultura de corte e queima,
Pecuária e impactos das mudanças climáticas. Uma
abordagem alternativa para a conservação da floresta
que tem demonstrado sucesso em outra parte do
mundo é a criação de pequenas empresas de base
comunitária com base na exploração sustentável de
produtos florestais não-madeireiros. Essas empresas
têm mostrado que a utilização sustentável dos recursos
pode levar a ganhos de conservação positivos que
podem ajudar no combate a pobreza rural e a
degradação florestal associada.

Continued over the next page
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There are a number of successful examples in Africa
of the development of international markets for products derived from wild tree seed oils. For example,
Cape Chestnut oil is harvested from the foothills of
Mount Kenya and mafurra butter, harvested from the
seeds of the Natal Mahogany, has been a traditional
export from Mozambique for many years. Within
South Africa, the nut of the Marula tree fruit, with its
incredible high protein and oil content has been described as having the potential to 'improve nutrition,
boost food security, foster rural development and support sustainable land-care'.
Can similar products be found from the Wild
Coast forest that can be used to support both rural
livelihoods as well as forest conservation?
The initial idea of looking into the potential uses of
the Coastal Red-milkwood (Mimisops cafra) originated after reading a paper on the nutritional values of its
close inland relative, the Transvaal Red-milkwood
(Mimusops zeyheri), that showed its seeds to be a rich
source of seed oils. One of the drawbacks of harvesting wild products, such as the Transvaal Redmilkwood, is that they usually do not occur in sufficient numbers to make commercial production feasible, and enrichment planting and domestication then
become the next best option, which of course with
trees, is a long term project (although this has been
successfully done with the Natal Mahogany in parts of
Mozambique). The close relative of the Transvaal Red
-milkwood (Mimusops zeyheri), is the Coastal Redmilkwood (Mimisops cafra) that occurs in large numbers and densities in the dune forests of the Wild
Coast.
A CEPF small grant provided the resources to investigate this further. In collaboration with the University
of the Witwatersrand and the Agricultural Research
Council (ARC), extensive nutritional analysis is currently being conducted on the seeds of the Coastal Red
-milkwood, as well as the physical and chemical properties of its oils. The small grant has also provided the
means to conduct field assessments on wild stocks,
develop computer models of potential yields and

Continued over the next page



Há uma série de exemplos de sucesso na África do
desenvolvimento de mercados internacionais para os
produtos derivados de óleos de sementes árvore
selvagens. Por exemplo, o óleo de Castanha do Cabo
colhida a partir do sopé do Monte Quênia e manteiga
da mafurra colhida a partir das sementes do Natal
Mahogany, tem sido uma exportação tradicional de
Moçambique por muitos anos. Na África do Sul, o
semente do fruto da árvore Marula, com seu alto teor
de proteína e óleo incrível tem sido descrito como
tendo potencial para melhorar a nutrição, aumentar a
segurança alimentar, fomentar desenvolvimento rural
e apoiando nos cuidados sustentáveis da terra.
Produtos similares podem ser encontrados a partir
da floresta da costa selvagem que podem ser usado
para apoiar ambos os meios de subsistência rurais,
bem como a conservação da floresta?
A idéia inicial de olhar para os usos potenciais da
Costeira Red-milkwood (Mimisops cafra) surgiu
depois de ler um artigo sobre os valores nutricionais
da planta semelhante a Transvaal Red-milkwood
(Mimusops zeyheri), que mostrou que as suas
sementes podem ser uma rica fonte de óleos. Uma das
desvantagens da colheita de produtos silvestres, como
o Transvaal Red-milkwood, é que eles geralmente não
ocorrem em número suficiente para tornar a produção
comercial viável, e plantio de enriquecimento e
domesticação, em seguida, tornar-se a segunda melhor
opção, e se tratando de árvores , torna-se um projecto
de longo prazo (embora isso tenha sido feito com
sucesso com o Natal Mahogany em partes de
Moçambique). A planta semelhante do Transvaal Red
-milkwood (Mimusops zeyheri), é a Coastal Redmilkwood (Mimisops cafra), que existe em grande
número e densidade nas florestas de dunas da Costa
Selvagem.
A CEPF forneceu a pequena concessão de recursos
para investigar mais em volta do assunto. Em
colaboração com a Universidade de Witwatersrand e
do Conselho de Pesquisa Agrícola (ARC), uma
extensa análise nutricional está sendo realizada nas
sementes da Costeira Red-milkwood, bem como nas
propriedades físicas e químicas dos seus óleos.

Continua na próxima página
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population stability, and provide insight into the economic and ecological feasibility of establishing an
enterprise around the harvesting of the fruit of the
Coastal Red-milkwood.
Initial results are promising, showing that the Coastal
Red-milkwood seeds seem to have similar nutritional
values as its inland relative, being particularly high in
oleic, palmitoleic and linoleic acid. Oleic and linoleic
oils are important nutritional oils with the former being a monosaturated omega 9 and the latter, an omega
6 oil, an essential fatty acid.Although palmitoleic acid
is common in many animal and plant fats, it has potential use in the soaps and cosmetics industry.
Although Coastal Red-milkwood seeds are relatively
small (weighing less than a gram, after shelling and
removal of the fruit) and shelled seed oil yields (24%)
are modest in comparison to the Marula seeds for example, they do however have numbers on their side.
Fruits are produced in profusion, and trees occur in
large numbers over relatively small areas. Initial models indicate that yield per tree are not spectacular
(around half to one litre of oil per tree per season, depending on the size of the tree). However, if this is
multiplied by the two thousand or so trees that occur
within the study area, of the Mankosi community, between the Mdumbi and Umtata rivers then there may
be a marketable volume of oil. Apart from the seed
oil, additional products from the fruit will also require
investigation particularly if the operation is to be economically feasible. The fruits are highly palatable and
sought after by locals and the potential of dried fruit
products as well as the possible use of the seed pulp,
after oil extraction, as an animal feed need further
study.
Many of the forests where the iconic flagship tree, the
Coastal Red-milkwood occurs are under increasing
pressure from a number of factors (including climate
change). This has led to loss of ground cover, dune
destabilisation and poor regeneration of milkwoods.
Population analysis was done by measuring size class
diameters at breast high of trees.High numbers of
standing dead and the near absence of juvenile tree
recruitment indicate a declining population.

Continued over the next page



A pequena concessão também forneceu os meios para
realizar avaliações de reservas silvestres, desenvolver
modelos de potenciais rendimentos e estabilidade da
população, e fornecer informações sobre a viabilidade
económica e ecológica da criação de uma empresa em
torno da colheita do fruto da Costeira Redmilkwood.Os resultados iniciais são promissores,
mostrando que as sementes Costeira Red-Milkwood
parecem ter valores nutricionais semelhantes a
Transvaal Red-milkwood sendo particularmente rico
em ácido oléico, linoléico e palmitoléico. Óleos oléico
e linoléico são óleos nutricionais importantes, sendo o
primeiro um ômega 9 monoinsaturada e a última, um
óleo ômega 6, um ácido graxo essencial. Embora o
ácido palmitoléico é comum em muitas gorduras
animais e vegetais, tem potencial de uso em sabonetes
e cosméticos.
Embora as sementes Costeira Red-Milkwood sejam
relativamente pequenas (pesando menos de um grama,
depois de descascado e removido do fruto) a
quantidade do óleo das sementes (24%), são modestas
em comparação às sementes Marula, contudo, eles sao
de maior, encontram-se por todo lado. As frutas são
produzidas em grande quantidade, e árvores existentes
em grande número sobre áreas relativamente
pequenas. Os modelos iniciais indicam que a produção
por árvore não é espetacular (cerca de metade a um
litro de óleo por árvore por temporada, dependendo do
tamanho da árvore). No entanto, se este é multiplicado
pelas dois mil ou mais árvores que existem na área de
estudo, da comunidade Mankosi, entre os rios
Mdumbi e Umtata, então pode haver um volume
comercial de óleo. Além do óleo de sementes,
produtos adicionais da fruta também vão exigir uma
investigação particularmente se a operação for
economicamente viável. Os frutos são muito
saborosos e procurados pelos moradores e o potencial
dos produtos de frutas secas, bem como a possível
utilização da polpa das sementes, após a extração do
óleo, como uma alimentação animal precisam ser
melhor estudados.
Muitas das florestas onde existe a Costeira Redmilkwood estão sob crescente pressão de uma série

Continua na próxima página
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To compensate for this, a milkwood enrichment and
dune rehabilitation programme has been initiated.
Tree seedlings are rescued and grown in a nursery to
be replanted at a later stage when they are large
enough to survive being eaten or trampled on by livestock. Over 100 milkwood seedlings are currently being 'hand-reared' within the Mdumbi backpacker’s
nursery.
For more information please contact Dr Derek Berliner at derekberliner@gmail.com

Continua...
de factores (incluindo as alterações climáticas). Isto
tem levado à perda de cobertura do solo, duna
desestabilização e pobre regeneração de milkwoods. A
análise populacional foi feita medindo o tamanho do
diâmetros das árvores a partir da altura do peitoUm
elevado número de árvores secas e de pé, quase
ausência de plantio de árvores indicam uma população
em declínio. Para compensar isso, um programa de
enriquecimento de milkwood e de reabilitação da duna
foi iniciada. Mudas de árvores são resgatados e
cultivados em um viveiro a ser replantada, numa fase
posterior, quando eles são grandes o suficiente para
sobreviver a ser comido ou pisoteados por
Gado.Acima de 100 mudas de Milkwood estão
actualmente a ser "mão-criadas" dentro de berçário do
mochileiro Mdumbi.
Para mais informações entre em contato com o Dr.
Derek Berliner em derekberliner@gmail.com
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“TRAINING THE TEACHER” CONTRIBUTES POSITIVELY TO EDUCATOR DEVELOPMENT/ “TREINANDO O PROFESSOR" CONTRIBUI
POSITIVAMENTE PARA DESENVOLVIMENTO DOS EDUCADORES.

Portuguese versão

English version
By Janet Snow, Treverton Trust: Environment
Learning and Teaching

Por Janet Snow, Treverton Trust: ambiente de
aprendizagem e ensino

It has been shown, through a national research study,
that over 80% of current teachers where educated in
the past educational system where environmental education did not feature in the curriculum. The new Curriculum and Assessment Policy of South Africa
(CAPS) integrates environmental content into almost
every subject and level of the schooling system, from
Grade R to Grade 12. Major national and international
studies are indicating that substantive interventions are
needed to address a history of neglect of teacher education in the area of environment and sustainable development.

Foi demonstrado, por meio de um estudo de pesquisa
nacional, que mais de 80% dos professores atuais,
foram educados no sistema educacional passado, onde
a educação ambiental não figurava no currículo. O
novo Currículo e Avaliação da Política da África do
Sul (CAPS) integra o conteúdo ambiental em quase
todos os assuntos e nível do sistema de ensino, a partir
de grau 12. Principais estudos nacionais e
internacionais indicam que as intervenções
substantivas são necessários para lidar com uma
história de negligência da formação de professores na
área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

In response to these challenges, South Africa’s leading
environmental education organisations and Higher
Education Institutions have collaborated to develop a
sector wide high quality, high impact programme
called Fundisa for Change -

Em resposta a esses desafios, as principais
organizações de educação ambiental da África do Sul
e Instituições de Ensino Superior têm colaborado para
desenvolver um sector amplo de alta qualidade, de alto
impacto de um programa chamado Fundisa para a

Continued over the next page
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Continues...
(www.fundisaforchange.co.za). The programme supports South Africa’s teachers to develop the environmental knowledge, skills, values and competences
needed to teach the environmental component of the
South African national curriculum.
In 2012, Janet Snow conducted and coordinated a Fundisa for Change pilot study training course, with the
support from a CEPF-MPAH grant and Wildlands Conservation Trust. Teaching Biodiversity, Life Science,
Grade 10 – 12, was the first accredited topic, subject,
and Grade specific teacher training conducted.
One of the attendees was Antonia Tholakele Mkhabela,
a Life Science teacher from Shea O’Conner Combined
School in Nottingham Road, KwaZulu-Natal (KZN).
Antonia tells a story of how she initially became interested in environmental education through her school’s
participation in environmental projects conducted by an
NGO in the KZN Midlands. When she was invited to
attend the training course conducted by Janet Snow and
the Fundisa for Change programme she had no idea
what long-term effect it would have on her future.
During the course, it was obvious from the outset that
Antonia had a passion for her learners and their education. It was clear that she wanted to obtain the maximum out of the training course so she could upgrade
her teaching practices. As we progressed through the
course, not only was her growth path evident but it became apparent that the other teachers were turning to
her for guidance and leadership. Antonia said: “The
workshop made me realise the challenges teachers encounter when teaching Biodiversity and Environmental
topics. For an example many of the participants were
unsure how to use resources to plan lesson activities
that will engage learners fully”. The proof of teaching
practice assignment presentations by Antonia indicated
significant growth in her teaching practice, content
knowledge and assessment processes for biodiversity.
Financial assistance was sourced from the Department
of Environmental Affairs for Antonia to attend the Environmental Education Association of Southern Africa
conference in 2012, thereafter Snow recommend that

Continued over the next page



Mudança (www.fundisaforchange.co.za). O programa
suporta os professores da África do Sul para
desenvolver o conhecimento ambiental, habilidades,
valores e competências necessárias para ensinar a
componente ambiental do currículo nacional SulAfricano.
Em 2012, Janet Snow conduziu e coordenou o curso de
formação piloto para programa Fundisa para a
Mudança, com o apoio de uma bolsa de CEPF-MPAH
e
Wildlands
Conservation
Trust.
Ensinar
Biodiversidade, Ciências da Vida, categoria 10 - 12, foi
o primeiro tópico credenciado, assunto e grau de
formação específica de professores realizados.
Um dos participantes era Antónia Tholakele Mkhabela,
um professor de Ciências da Vida da Shea O'Conner
Escola Combined em Nottingham Road, KwaZuluNatal (KZN). Antónia conta a história de como ela
inicialmente se interessou em educação ambiental por
meio da participação de sua escola em projetos
ambientais realizados por uma ONG no KZN
Midlands. Quando ela foi convidada para participar do
curso de formação realizado pela Janet Snow e o
pograma Fundisa para Mudança, ela não tinha ideia de
qual seria o efeito a longo prazo que o programa teria
sobre seu futuro.
Durante o curso, era óbvio desde o início que Antónia
tinha uma paixão por seus alunos e sua educação. Ficou
claro que ela queria obter o máximo proveito do curso
de formação para que ela pudesse atualizar suas
práticas de ensino. À medida que avançava com o
curso, não só era o seu caminho de crescimento
evidente, mas tornou-se evidente que os outros
professores foram se voltando para sua orientação e
liderança. Antónia disse: "A oficina me fez perceber os
desafios os professores se deparam ao ensinar
Biodiversidade e temas ambientais. Para um exemplo,
muitos dos participantes não tinham certeza como usar
os recursos para planejar atividades de aula que iriam
envolver alunos plenamente". A prova de Prática de
Ensino, apresentações de atribuição por Antónia
indicou um crescimento significativo em sua prática de
ensino, o conhecimento do conteúdo e processos

Continua na próxima página
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Antonia apply to do a Master in Education – Environmental Education. This decision was based entirely on
Antonia’s commitment, determination and dedication
to teaching. Antonia was accepted into the Master in
Education programme conducted by the Rhodes University, Environmental Learning Research Centre,
where she is currently in her second year (her attendance is supported by N3TC).
However, this is not where Antonia’s influence ended.
She was requested to give a presentation “Making Fundisa for Change a Reality” during an evening function
at the Fundisa for Change Conference and Launch, held
at the Emperors Palace, from 27–28 February 2014
(attended by the Director-General: Department of Environmental Affairs, Nosipho Ngcaba and Deputy Minister of Environmental Affairs, Rejoice Mabudafhasi).
Her entertaining and informative talk indicated how her
teacher training had not only influenced her teaching
practices but had a significant effect on the teaching in
her school and the learners in her school (with one
learner entering environmental studies at Rhodes University in 2014).
The predominate purpose of conducting teacher training is to assist teachers to be confident and competent
to teach the environmental components of the curriculum. Not all the teachers will be able to reach the
heights which Antonia is achieving, but her example is
an indication of what can be achieved from small beginnings.
We thank the CEPF and Wildlands Conservation Trust
for supporting this important component of teacher education development.
For more information please contact Janet Snow at envirolearn@bundunet.com

Continua...
de avaliação para a biodiversidade.
O apoio financeiro para Antónia para assistir à
Associação de Educação Ambiental da Conferência Sul
da África em 2012, foi proveniente do Departamento
de Assuntos Ambientais, depois Snow recomendou que
Antónia se aplica-se em fazer um Mestrado em
Educação - Educação Ambiental. Esta decisão foi
baseada inteiramente em compromisso, determinação e
dedicação de Antónia ao ensino. Antónia foi aceita no
programa de Mestrado em Educação realizado pela
Universidade Rhodes, Environmental Learning
Research Centre, onde ela está actualmente em seu
segundo ano (o seu atendimento é suportado por
N3TC).
No entanto, Antónia não parou por ali. Ela foi
convidada para fazer uma apresentação intitulada
"Tornando Fundisa para Mudança uma realidade"
durante uma função de noite no Fundisa para a
Mudança a Conferência e lançamento, realizada no
Palácio Imperadores, 27-28 de Fevereiro de 2014 (com
a presença do Director-Geral: Departamento de
Assuntos Ambientais, Nosipho Ngcaba e vice-ministro
de Assuntos Ambientais, Rejoice Mabudafhasi). Sua
palestra divertida e informativa demostrou como sua
formação de professora, não só influenciou suas
práticas de ensino, mas teve um efeito significativo
sobre o ensino em sua escola e os alunos em sua escola
(como um aluno entra nos estudos ambientais na
Universidade de Rhodes, em 2014).
O objetivo predominante de conduzir a formação de
professores é ajudar os professores a serem mais
confiantes e competentes para ensinar os componentes
ambientais do currículo. Nem todos os professores
serão capazes de alcançar os níveis que Antónia está
conseguindo, mas seu exemplo é uma indicação do que
pode ser alcançado a partir de pequenos começos.
Agradecemos ao CEPF e Wildlands Conservation Trust
por apoiar esta importante componente do
desenvolvimento da formação de professores.
Para mais informações entre em contato com Janet
Snow em envirolearn@bundunet.com
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SNAKE CHARMING IN THE BAAKENS
SERPENTE ENCANTADORA NO VALE BAAKENS

English version

VALLEY/

Portuguese versão

By Morgan Griffiths, WESSA

Por Morgan Griffiths, WESSA

A key goal of the Baakens Valley Community Partnership Programme (BVCP), funded under the CEPFMPAH grant, has been to encourage more people to
recognise and utilise the considerable recreational value of the Baakens Valley. Broadening the demographic profile of visitors to the valley has been just as important for the BVCP implementing partners, namely
WESSA, the Nelson Mandela Bay Municipality and
the Baakens Valley Preservation Trust. Since the start
of the BVCP in 2009, we have seen recorded visitor
numbers climb from just 750 in 2009, to approximately 8000 in 2013 (estimated total visitors: 2000 in
2009, 20 000 in 2013)! In just the first three months of
this year, we have welcomed over 2000 visitors to the
Baakens Valley.

Uma das principais metas do Programa de Parceria
Comunidade Baakens Valley (BVCP), financiado ao
abrigo da subvenção do CEPF-MPAH, tem sido
incentivar mais pessoas a reconhecer e utilizar o valor
recreativo considerável do Vale do Baakens. A
Ampliação do perfil demográfico de visitantes para o
vale tem sido tão importante para os parceiros de
implementação, ou seja, BVCP Wessa, o Município
Nelson Mandela Bay e o Baakens Vale Preservation
Trust. Desde o início da BVCP em 2009, vimos uma
subida de número de visitantes registado a partir de
750 em 2009, para cerca de 8000 em 2013 (estimativa
de total de visitantes: 2.000 em 2009, 20 000 em
2013)! Só nos primeiros três meses deste ano, temos
recebido mais de 2000 visitantes ao Vale do Baakens.

Many of our visitors, particularly those walking for
the first time in the valley bush, have been concerned
about snakes. Our five Baakens Valley Rangers, kindly sponsored by Coca-Cola Fortune, have done much
to allay fears about the snakes in Valley. And we have

Muitos de nossos visitantes, principalmente os que
andam pela primeira vez no mato Vale, têm se
preocupado com cobras. Nossos cinco guardas
florestais
do
Baakens
Valley,
gentilmente
patrocinados pela, Coca-Cola Fortune, têm feito muito
para afastar os receios sobre as cobras no Vale.

Continued over the next page



Continua na próxima página


13

Continues...

Continua...

an encouraging diversity of them: water snakes, grass
snakes, puffadders, boomslange, house snakes, slugeaters, skaapstekers, rhombic snakes and Herald
snakes.

E nós temos encorajado de diferentes maneiras a eles:
cobras da água, cobras grama, puffadders,
boomslange, casa cobras, lesmas comedores,
skaapstekers, cobras e serpentes rômbicas Herald.

With four new ranger interns based in the Valley from
the Groen Sebenza Programme, the BVCP opted to
give them a course in snake handling; as well as being
a refresher for all the existing rangers based in the
Baakens Valley, Swartkops/Aloes and Cape Recife
reserves. On 19th March 2014, Mark Marshal of Sandula Conservation led a hands-on course in snake
identification and capture. Admittedly a number of
rangers were most reticent about the ‘hands-on’ part!
Mark taught them distinguishing identification features, tricks of the trade in capturing snakes and the
safe handling of the few venomous snakes. A number
of the rangers had the opportunity to practice tenderly
capturing snakes such as the large puffadders that
Mark had brought to the training; considerably enlivened when the green water snake nearly escaped! And
hilariously so when one of the rangers pranked the
others by throwing his black belt over the heads of the
others, to land as if a snake falling out of the tree; who
were nervously concentrating on the very large female
puffadder in front of them!

Com quatro novos guardas florestais estagiários
internos do Baakens Valley do programa Groen
Sebenza, o BVCP optou por dar-lhes um curso de
manipulação de cobra; , além de ser uma reciclagem
para todos os rangers existentes com base no Vale do
Baakens, Swartkops / Aloes e as reservas do Cabo
Recife. Em 19 de Março de 2014, Mark Marshal de
Conservação Sandula levou a cabo um curso prático
na identificação e captura de cobra. É certo que um
número de guardas florestais foram mais reticentes
sobre a parte 'hands-on'! Mark ensinou-lhes distinguir
características de identificação, truques do comércio
em capturar cobras e manipulação segura das poucas
cobras venenosas. . Um grande número de guardas
teve a oportunidade de praticar com ternura a técnica
de captura de cobras, como as grandes puffadders que
Mark tinha trazido para a formação; animou
consideravelmente quando a cobra verde quase
escapou da água! Foi divertido aquando um dos
guardas brincou com os outros atirando a faixa preta
para a terra sobre a cabeça dos outros, como se uma
cobra caísse da árvore.

This course has been one of a number of training sessions undertaken to develop the capacity of our rangers and other programme staff, to strengthen visitor
engagement and conservation practice knowledge and
skills; enhancing their ability to conserve our beautiful
Baakens Valley.
For more information please contact Morgan Griffiths,
Programme Manager, WESSA at
mogan@wessaep.co.za or 041 585 9606 or December
Goduka, NMBM at setlerspark@mandelametro.gov.za

Este curso foi um de uma série de sessões de formação
levadas a cabo para desenvolver a capacidade de
nossos guardas e outros funcionários do programa,
para fortalecer o envolvimento do visitante e
conhecimento da prática de conservação e de
competências; aumentando sua capacidade de
conservar o nosso belo Vale Baakens.
Para mais informações entre em contacto com Morgan
Griffiths, Gestor do Programa, Wessa em
morgan@wessaep.co.za ou 041 585 9606, ou
dezembro Goduka, NMBM em
settlerspark@mandelametro.gov.za
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THE ZINKWAZI BLYTHEDALE CONSERVANCY TURNS
TO SOCIAL MEDIA TO PROMOTE ITS CAUSE/O
ZINKWAZI BLYTHEDALE CONSERVANCY VIRA-SE PARA
OS MÍDIAS SOCIAIS PARA PROMOVER A SUA CAUSA

English version

Portuguese versão

Written by Emily Botts using information provided
by Gareth Roberts, Lower Tugela Biodiversity Project

Escrito por Emily Botts utilizando informações
fornecidas por Gareth Roberts, Lower Projecto de
Biodiversidade Tugela

The Zinkwazi Blythedale Conservancy consists of a
group of local landowners, farmers and ratepayers
who aim to generate interest and active participation
in wildlife conservation and sustainable use of natural
resources. Situated on the northern KwaZulu-Natal
coast, at the mouth of the Tugela River, the conservancy has engaged in a number of projects to encourage
land stewardship and sustainable community development in this scenic and important area. Among these
projects is the CEPF funded Lower Tugela Biodiversity Project and the proposed Thukela Marine Protected
Area. The conservancy has realised the significant
influence social media can have on informing, educating and changing perceptions.

O Zinkwazi Blythedale Conservancy consiste num
grupo de fazendeiros locais, agricultores e os
contribuintes que pretendem gerar interesse e
participação ativa na conservação da vida selvagem e
do uso sustentável dos recursos naturais. Situado na
costa norte de KwaZulu-Natal, na foz do rio Tugela,
este grupo tem-se envolvido em uma série de projetos
para incentivar o manejo da terra e o desenvolvimento
sustentável da comunidade nesta área atrativa e
importante. Entre esses projetos CEPF financiou o
Projecto de Biodiversidade Lower Tugela e a proposta
Área de proteção Marinha Thukela. O Zinkwazi
Blythedale Conservancy percebeu a influência
significativa que as mídias sociais podem ter
informando, educando e mudando percepções.

Continued over the next page
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To this end, it has established a number of social media pages that will assist in spreading the cause of the
conservancy and its projects to a wider audience.
The Lower Tugela Biodiversity Project is all about
land stewardship and sustainable community development in the Zinkwazi-Blythedale area, to save the remaining natural coastal areas for future generations.
You learn more about this initiative by visiting the
Lower Tugela Biodiversity Project Facebook page
where you can expect to see posts about a wide range
of topics. Serious issues are covered, such as alien
plant clearing initiatives and proposed mineral exploration along the coast. However, the page also gives
light-hearted posts about the scenic beauty of the area
and the exciting hatching of baby leatherback turtles
on the beaches. The proposed Thukela Marine Protected Area will cover approximately 2 600 000ha along
the KwaZulu-Natal coast. It is an area of great biodiversity, beauty and social contrasts. The facebook
page – search for Thukela Marine Protected Area –
aims to build support for this Marine Protected Area.
Posts show some of the beautiful natural areas that
border the coast and give updates on activities such as
monitoring of estuary health.
The recently created We Are Stewardship facebook
page has an even broader intended purpose. The vision
of this page is to give all South African’s who are
working on biodiversity stewardship a place to interact
and showcase their work. Biodiversity stewardship is
an important and expanding approach to creating protected areas on privately owned land. Many NGOs,
community organisations and provincial agencies are
involved in stewardship, and could achieve much by
interacting and sharing stories.
All the pages are supported by twitter, with the following handles:
@lowertugela
@ThukelaMPA
@WeRStewardship
By utilising social media, the Zinkwazi Blythedale

Continued over the next page



Para isso, estabeleceu uma série de páginas de mídia
social que irá ajudar na divulgação da causa da
conservação e seus projectos para um público mais
amplo.
O Projeto Biodiversidade Lower Tugela é tudo sobre
manejo da terra e desenvolvimento sustentável da
comunidade na área de Zinkwazi-Blythedale, para
salvar as áreas costeiras naturais remanescentes para
as gerações futuras. Você aprenderá mais sobre esta
iniciativa, visitando a página de facebook do Projecto
Biodiversidade Lower Tugela onde você pode esperar
para ver as publicações sobre uma ampla gama de
tópicos. Questões sérias foram cobertas, tais como as
iniciativas de compensação de plantas exóticas e
exploração mineral proposto ao longo da costa. No
entanto, a página também dá mensagens alegres sobre
a beleza atrativa da região e da eclosão emocionante
do bebê tartarugas nas praias. O Thukela Área
Marinha Protegida proposta cobrirá aproximadamente
2 600 000 ha ao longo da costa de KwaZulu-Natal. É
uma área de grande biodiversidade, beleza e contrastes
sociais. A página do Facebook - a procura de Thukela
Marine Protected Area - visa construir o apoio para
esta Área Marinha Protegida. Mensagens mostram
algumas das belas áreas naturais que margeiam a costa
e dar atualizações sobre as atividades, tais como
monitoramento de estuário saúde.
A recente página criada do facebook We Are
Stewardship tem um propósito ainda maior
pretendido. A visão desta página é dar a todos os sulafricanos que estão trabalhando na administração da
biodiversidade um lugar para interagir e mostrar seu
trabalho. Manejo da Biodiversidade é uma abordagem
importante e em expansão para a criação de áreas
protegidas em terras de propriedade privada. Muitas
ONGs, organizações comunitárias e agências
provinciais estão envolvidos na administração, e pode
conseguir
muito
através
da
interação
e
compartilhamento de histórias.
Todas as páginas são suportadas pelo twitter, com os
seguintes nomes de usuários:

Continua na próxima página
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Conservancy has created platforms to showcase its
important work to a wider audience, and encourage
participation. Please visit the pages, “like” them and
spread the message far and wide.
For more info please contact Gareth Roberts at lowertugela@gmail.com

Continua...
@lowertugela
@ThukelaMPA
@WeRStewardship
Ao utilizar as mídias sociais, a Zinkwazi Blythedale
Conservancy criou plataformas para mostrar seu
importante trabalho para um público maior, e
incentivar a participação. Por favor, visite as páginas,
ponha "like” e espalhe a mensagem por toda parte.
Para mais informações entre em contato com Gareth
Roberts em lowertugela@gmail.com
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MAPPING GOBA NATURE RESERVE/MAPEAMENTO DA
RESERVA DE GOBA MAPUTO MOÇAMBIQUE
Portuguese versão

English version

By Isabel Tete, CESVI

Por Isabel Tete, CESVI

During the last decade, Goba Nature Reserve has been
under the responsibility of an association called Ntava
Yedzu, with the aim of transforming it into an attractive tourist destination area.

A reserva de Goba encontra-se sob a responsabilidade
de uma associação chamada Ntava Yedzu que a
sensivelmente 10 anos vem envidando esforços para
tornar a mesma uma zona turisticamente atrativa. A
CESVI encontra-se de momento a desenvolver
atividades de mapeamento comunitário em conjunto
com a Associação. Estas atividades as quais irão
permitir a demarcação da área da Reserva, desde: o de
Botine -fronteira de Goba- a vila de Goba a Botine.

CESVI is currently developing some community mapping activities jointly with Ntava Yedzu. These activities will focus on the demarcation of the area of the
Reserve from Botine to the Goba border and from the
community of Goba to Botine. These demarcation activities will include the collection of way-points that
will one day serve as a reference for tourists.
Members of Ntava Yedzu association will receive
training on some important aspects related to biodiversity conservation, helping them to improve their
knowledge of biodiversity and better understand the
map of their reserve. Furthermore, this newly acquired
knowledge will in future be transferred to tourists visiting the area.
The demarcation of Botine to the Goba border has
already been carried out, and now CESVI and Ntava
Yedzu are organizing the demarcation of two more
routes, which according to the local communities, pass
through a Sacred Forest, where their ancestors were
buried. Thus, before starting any new activity a ceremony shall be held to “inform” the Sacred Forest’s
gods that a group of people will soon enter into their
area. The ceremony is currently being organized by
Ntava Yedzu and the Goba community.
For more information please contact Isabel Tete at
infocesvimz@gmail.com

Estas demarcações visam, a colação de pontos durante
o percurso, estes pontos serviram de pontos turísticos
e de referência.
Para um melhor domínio dos pontos será dada a
associação uma formação sobre aspetos importantes a
serem considerados na Fauna e Flora. Finda esta
atividade, a Associação terá
um domínio da
biodiversidade da Reserva e um domínio do mapa da
reserva. Estas informações futuramente serão úteis
para transmitir aos turistas segundo a necessidade dos
mesmos.
A demarcação Botine Fonteira de Goba já foram
realizadas, faltando apenas os restantes dois percursos
os quais a associação diz que neles encontra-se a
Floresta Sagrada,
para nele entrar
há uma
necessidade de avisar aos defuntos que tem um grupo
de pessoas que vai entrar na Floresta para tal vai-se
realizar uma cerimonia como forma de precaver
possíveis
incidentes.As cerimónia esta sendo
organizada em conjunto e logo depois retomaremos as
atividades.
Para mais informações entre em contato com Isabel
Tete em infocesvimz@gmail.com
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Snake charming in the Baakens Valley
Antonia Tholakele Mkhabela
speaking during the Fundisa for
Change conference

Vubuzela for uMzimvubu
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