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It seems that the year has flown by at break-neck speed. It’s hard to believe that in just a couple of
weeks it will be the end of the year and many people will be breaking for holidays. It’s a time to rest,
relax and spend time with loved ones. We hope that the MPAH learning exchange earlier this year
provided you with not only an opportunity to network for work purposes but also inspired ideas for
holiday destinations in the many beautiful places that abound in the biodiversity hotspot. Whether
you’re heading off for the sun, sand and surf of the coast, crossing the boundary to the neighbouring
countries or taking a well-deserved rest at home with family and loved ones, the MPAH Learning Network Team would like to wish you all the best over the holiday season and a prosperous new year!
In the meantime, you may enjoy the summer MPAH newsletter, jam-packed with news from some of
the projects within the MPAH. We are very thankful to everyone who has contributed to this newsletter. Your efforts really brought life in this closing piece after a great year and we look forward to
featuring more projects news in 2014. This newsletter features stories from all three countries and is
published in both Portuguese and English. We would like to sincerely thank Paolo Felice for his assistance with the translation; your help is much appreciated.
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).
We hope you enjoy this newsletter.
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BALENI VILLAGERS EXPLORE TOURISM OPPORTUNITIES/
OPPORTUNITIES/OS
OS ALDEÕES DE
BALENI EXPLORAM OPORTUNIDADES DE TURISMO

English version

Portuguese versão

By Tanya Layne, SANBI

Por Tanya Layne, SANBI

The community of Baleni is meeting under a tree
overlooking the Mtentu River near Gobodweni Falls.
As with much of Pondo life, traditional custom is observed - women sit on one side, men on the other.
Thandazani Zukulu, the chairperson of the village
committee, shares his community’s dream of their
area becoming a tourist attraction to create opportunities for young people of the village, because many
of them are uneducated and unemployed. The community’s idea is to create a botanical garden, as they
have a beautiful landscape. They believe that their
dream could come true if only they can get assistance
and guidance. This community, in partnership with
Sustaining the Wild Coast, approached the South African National Biodiversity Institute (SANBI) for assistance to realise their dream.

A comunidade de Baleni está reunida sob uma árvore
com vista para o rio Mtentu perto das cascatas Gobodweni. Tal como acontece com grande parte da
vida do Pondo, o costume tradicional é observado - as
mulheres sentam-se de um lado, os homens do outro.
Thandazani Zukulu, o presidente do comitê da aldeia,
compartilha o sonho da sua comunidade de sua área
se tornar uma atração turística para criar oportunidades para os jovens da aldeia, porque muitos deles
são analfabetos e desempregados. A ideia da comunidade é criar um jardim botânico, pois eles têm uma
bela paisagem. Eles acreditam que o seu sonho pode
se tornar realidade se somente eles podem obter ajuda e orientação. Esta comunidade, em parceria

Continued over the next page



com a “Sustaining the Wild Coast”, aproximou-se
do
Continua na próxima página
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SANBI’s Municipal Programme, through a project
funded by the Critical Ecosystem Partnership Fund
(CEPF), is scoping for projects that integrate biodiversity conservation and socio-economic development at
the local level. Previous efforts to build dialogue between the local municipality and communities in the
area had failed due to internal challenges within the
municipality, so this community-led initiative was
promising.
To support the community’s effort, SANBI brought a
tourism expert and a botanical scientist to the
meeting, to advise on the feasibility of the community’s dream. Peter Myles, a tourism expert based in
the Eastern Cape, with decades of experience across
southern Africa, was extremely positive about the
community’s idea. He indicated that their starting
point will be to document the many attractions they
already have in their community, from the biophysical
elements such as the waterfall and trails used by
herbalists to collect medicinal plants, to traditional
stories told in the community, the many traditional
customs and rituals bound up with the plant life of
the area, and crafts such as basket weaving.
Tilla Raimondo, from SANBI’s Threatened Species Programme, shared the uniqueness of the plant life in
the area – something that local people often take for
granted because to them it is so much part of their
everyday life – and the value this has to scientific researchers who would want to visit the area. She also
cautioned against creating something new that could
be expensive to maintain when there was already an
incredibly beautiful landscape rich in biodiversity – a
natural garden of Eden. The spectacular Gobodweni
waterfall, with its fabulous splash pools and ample
space for picnicking, as well as the forest abound with
medicinal and charm plants (many only found in Pondoland) would be attractive to visitors. The challenge
is for the community to make these natural attractions more accessible to tourists, and togenerate income by interpreting them in terms of the unique
local culture, in the form of guided tours, stays,

Continued over the next page



Instituto Nacional de Biodiversidade Sul-Africano
(SANBI) para obter ajuda para realizar seu sonho. O
programa Municipal de SANBI, através de um projeto
financiado pelo Fundo de Parceria para Ecossistemas
Críticos (CEPF), delimita o âmbito de projetos que
integram a conservação da biodiversidade e desenvolvimento sócio-económico a nível local.
Esforços anteriores para construir um diálogo entre o
município e as comunidades locais na área tinha
falhado, devido aos desafios internos dentro do município, por isso esta iniciativa liderada pela comunidade foi promissora.
Para apoiar o esforço da comunidade, SANBI trouxe
um especialista em turismo e um cientista botânico
para a reunião, para se pronunciarem sobre a viabilidade do sonho da comunidade. Peter Myles, especialista em turismo de base, no Cabo Oriental, com
décadas de experiência em toda a África Austral, foi
extremamente positivo sobre a idéia da comunidade.
Ele indicou que o seu ponto de partida será o de documentar as muitas atrações que já possuem em sua
comunidade, a partir dos elementos biofísicos, como
a cachoeira e trilhas usadas pelos herbalistas para
coletar plantas medicinais, as histórias tradicionais
contadas na comunidade muitos costumes tradicionais e rituais ligada à vida vegetal da área, e artesanato, como cestaria.
Tilla Raimondo, do Programa de Espécies Ameaçadas
da SANBI, compartilhou a singularidade da vida vegetal na área - algo que as pessoas locais, muitas vezes
tomam para concedido porque para eles é muito
mais parte de sua vida cotidiana – e o valor que isso
tem para os pesquisadores científicos que gostariam
de visitar a área. Ela também advertiu contra a
criação de algo novo que pode ser caro para manter,
quando já havia uma incrivelmente bela paisagem
rica em biodiversidade - um jardim natural do Éden. A
cachoeira Gobodweni espetacular, com suas fabulosas piscinas splash e um amplo espaço para piqueniques, bem como a floresta estão repletos de plantas

Continua na próxima página
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local craft and other traditional activity. They would
also need to manage and conserve the biodiversity in
the area so as to not diminish the natural capital they
have.

medicinais e encantadoras (muitas só encontrados
em Pondoland) o que seria atraente para os visitantes. O desafio é para a comunidade para fazer essas
atrações naturais mais acessível aos turistas, e para
gerar renda por interpretá-los em termos de cultura
local único, na forma de visitas guiadas, accomodaçao
em casas de família, artesanato local e outras atividades tradicionais. Eles também precisam de gerir e
conservar a biodiversidade da área, de modo a não
diminuir o capital natural que eles têm.

Sandy Heather from Sustaining the Wild Coast spoke
of how the community had already started to realise
their dream by hosting a team of scientists from
France. Also, through the Groen Sebenza programme,
para-ecologists from the area are being trained to
document and share local knowledge around special
plants in the area, for scientific purposes, and within
the local schools. This helps to create a solid
knowledge base for future tourism efforts. Sinegugu
Zukulu of Sustaining the Wild Coast after a field visit
looking at medicinal and charm plants in the Pondoland grasslands and forest at Mtentu: “We didn’t use
the word ‘culture’, but everything we spoke about
had to do with our way of life here. You cannot separate out the plants from our way of life. So it makes
the kids proud of their traditional culture to know
these things”.

Sandy Heather da “Sustaining the Wild Coast”, falou
de como a comunidade já tinha começado a realizar
seu sonho através do acolhimento de uma equipe de
cientistas da França. Além disso, através do programa
de Groen Sebenza, para- ecologistas da região estão
sendo treinados para documentar e partilhar o
conhecimento local em torno das plantas especiais na
área, para fins científicos, e dentro das escolas locais.
Isso ajuda a criar uma base de conhecimento sólida
para os esforços de turismo futuras.
Sinegugu Zukulu da “Sustaining the Wild Coast”,, depois de uma visita de campo à procura de plantas medicinais e facinio nas pastagens e florestas em Pondoland Mtentu: " Nós não usamos a palavra " cultura ",
mas tudo o que falamos tinha a ver com o nosso modo da vida aqui. Você não pode separar as plantas do
nosso modo de vida. Por isso, faz as crianças orgulhosos de sua cultura tradicional para saber essas coisas .
"
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CO
CO--OPERATIVE PLANNING FOR A BETTER ENVIRONMENT IN MATUTUINE DISTRICT,
MOZAMBIQUE/
MOZAMBIQUE/PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO COOPERATIVO PARA UM AMBIENT
AMBIENTEE MELHOR NO DISTRITO DE MATUTUÍNE , MOÇAMBIQUE

Portuguese versão

English version

By Ivo Madeira, CESVI

Por Ivo Madeira, CESVI

In the Matutuine district of Mozambique, poor organizational capacity and institutional coordination of the
communities is seen as one of the serious problems
that affects the conservation of biodiversity. To address this, LUPA (an association for community development) organized 4 seminars for exchange of experience among community leaders, officers of different
district services (SDAE, SDPI, SDEJT), chiefs of the localities, Special Maputo Reserve technical staff and
rangers, teachers and NGOs. A total of 62 participants, 39 of which were women, attended the seminars.

No distrito de Matutuine em Moçambique, uma
pobre capacidade organizacional e a fraca coordenação institucional das comunidades é vista como
um dos graves problemas que afetam a conservação
da biodiversidade. Para resolver isso, LUPA (uma associação para o desenvolvimento da comunidade)
organizou quatro seminários para troca de experiências entre líderes comunitários, funcionários de
diferentes serviços distritais (SDAE, SDPI, SDEJT),
chefes das localidades, pessoal técnico da Reserva
Especial de Maputo e guardas florestais, os professores e organizações não governamentais. Um total
de 62 participantes, 39 dos quais eram mulheres, participou nos seminarios. Durante os seminários, os participantes identificaram os incêndios florestais como
o principal problema ambiental que tem comprometido a

During the seminars, the participants identified forest
fires as the main environmental issue that has

Continued over the next page
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the conservation of fauna and forest resources. Community leaders and teachers confirmed that these
fires are the consequence of transient agriculture and
hunting which have, at times, put the livelihood of
the communities in jeopardy. Other problems that
were also highlighted include deforestation, poaching
and waste management in the commercial centres.

conservação da fauna e dos recursos florestais. Os
líderes comunitários e professores confirmaram que
estes incêndios são conseqüência da agricultura
transitória e da caça que, às vezes, colocam o modo
de vida das comunidades em risco. Outros problemas
que também foram destacados incluem o desmatamento, a caça furtiva e gestão de resíduos nas
zonas comerciais. Como solução para esses problemas, um plano de acção ambiental foi produzido
em conjunto com as diferentes partes interessadas.
Este plano estabelece soluções, responsabilidades,
prazos e atividades que estão a ser realizadas pelas
diferentes partes interessadas: comunidades, SDAE,
SDPI, SDEJT, a sociedade civil, a polícia, o Tribunal
Comunitario, a Reserva de Maputo e o setor privado.

As a solution to these problems, an environmental
action plan was produced in conjunction with the
different stakeholders involved. This plan establishes
solutions, responsibilities, deadlines and activities
that to are to be undertaken by the different stakeholders: communities, SDAE, SDPI, SDEJT, civil society,
police, Community Court, Maputo Reserve and the
private sector.
This plan will be made available and used as a planning tool for the district of Matutuine during 2014. A
District Level Coordination Platform was also created,
to be led by the district administrator, which will coordinate the activities of the different stakeholders
and the communities in accordance with the plan.
The communities were enormously satisfied at being
given the opportunity to share living experiences and
discuss the problems that affect their livelihoods with
the relevant district administrators. They also showed
a willingness to contribute to the maintenance and
restoration of the local ecosystems. Presently, the
natural resources management committee for the
community of Mussongué is operational and undertakes forest management actions. The community of
Tchia has intensified its apiculture activity to reduce
hunting in the area and has formed an environmental
club at the school. Finally, the community of Salamanga organized a campaign for garbage pickup in their
commercial area (see next story).

Este plano será disponibilizado e utilizado como uma
ferramenta de planejamento para o distrito de Matutuine, durante o 2014. Foi criada tambem uma Plataforma de Coordenação de Nível Distrital, a ser liderada pelo administrador do distrito, que irá coordenar
as atividades das diferentes partes interessadas e das
comunidades de acordo com o plano. As comunidades foram extremamente satisfeitas por ter sido
dada a oportunidade de compartilhar experiências de
vida e discutir os problemas que afetam as suas vidas
com os administradores distritais relevantes. Eles
também mostraram uma vontade de contribuir para
a manutenção e restauração dos ecossistemas locais.
Atualmente, a comissão de gestão dos recursos naturais para a comunidade de Mussongué está operacional e realiza ações de manejo florestal. A comunidade de Tchia intensificou sua atividade apícola para
reduzir a caça na área e formou um clube ambiental
na escola. Finalmente, a comunidade de Salamanga
organizou uma campanha para coleta de lixo na sua
área comercial (veja a próxima história).
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WASTE MANAGEMENT, A PROBLEM BEING SOLVED BY THE COMMUNITY OF SALAMANGA, MOZAMBIQUE/GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS , UM PROBLEMA A SER RESOLVIDO PELA COMUNIDADE DE SALAMANGA , MOÇAMBIQUE

English version

Portuguese versão

By Caníseo Macamo

Por Caníseo Macamo

The Salamanga community lives in the Matutuine District of Mozambique, adjacent to the Futi Corridor, a
transboundary protected area.Recently, the leaders
of Salamanga community met to discuss the main
environmental problems which affect the area, and
their probable causes and solutions. The meeting was
attended by 15 people, including 8 women. During
the discussion, waste material was identified as the
main problem in the commercial zone of Salamanga.The cause of this was a general unwillingness
among people to place their waste in a particular location for later removal.

A comunidade de Salamanga vive no distrito de Matutuine em Moçambique, ao lado do Corredor do Futi, uma area transfronteiriça protegida. Recentemente, os líderes da comunidade de Salamanga se
reuniram para discutir os principais problemas ambientais que afetam a região, e suas prováveis causas e
soluções. A reunião teve a participação de 15 pessoas, incluindo oito mulheres. Durante a discussão, os
resíduos sólidos foram identificados como o principal
problema na zona comercial de Salamanga. A causa
disso julga-se ser a falta de vontade geral entre as
pessoas para colocar os seus resíduos em determinado local para posterior remoção.

Continued over the next page
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Additional causes were a lack of equipment for cleaning, lack of garbage cans and no plan for the permanent removal of solid waste.
As a solution, a workshop was held to raise awareness in the market, school and hospital about the
disadvantages of living with waste, which specifically
highlighted the constant outbreak of diseases. A clean
-up campaign was also planned, that included local
authorities, the manager of the market, all traders
and market vendors, as well as nurses and teachers.
LUPA, the promoter of the initiative, helped with
providing cleaning supplies, including vans, hand
shovels, rakes, plastic bags and garbage cans. The garbage collected was separated into four groups, namely, glass bottles, plastic, cans and vegetable waste.
The organic material was deposited in the pit for
composting, plastic and tin were deposited in a landfill and glass bottles were brought by traders for recycling. Participating in this campaign were 43 people,
the majority of whom were women (41 women).
At a subsequent meeting, the local administrative
authorities, traders and market vendors were visibly
pleased with the campaigning and they will repeat
their efforts weekly. One of the traders offered his
tractor with trailer for the removal of the waste and
the bottles will be collected weekly by two of the local traders and sold in Maputo.
In addition to the human health benefits of this waste
removal, it also benefits the environment, particularly
for water resources and ecosystems, as well as species such as birds, insects, amphibians and the like.

Continua...
Outras causas são a falta de equipamentos para
limpeza, falta de latas de lixo e nenhum plano para a
remoção permanente de resíduos sólidos.
Como solução, foi realizado um workshop de sensibilização no mercado, escola e hospital, sobre as
desvantagens de se viver com o lixo, que destacou
especificamente o surto constante de doenças. A
campanha de limpeza também foi planejada, que incluía as autoridades locais, o gerente do mercado,
todos os comerciantes e vendedores do mercado,
bem como enfermeiros e professores. LUPA, o promotor da iniciativa, ajudou com o fornecimento de
materiais de limpeza, incluindo vans, pás de mão, ancinhos, sacos de plástico e latas de lixo.. O lixo
coletado foi separado em quatro grupos, a saber ,
garrafas de vidro , plástico, latas e resíduos vegetais.
O material orgânico foi depositado no poço para compostagem, os de plástico e de estanho foram depositadas em aterros e as garrafas de vidro foram levadas
pelos comerciantes para reciclagem Participaram nesta campanha 43 pessoas, a maioria das quais mulheres (41 mulheres).
Em uma reunião posterior, as autoridades administrativas locais, comerciantes e vendedores do mercado
eram visivelmente satisfeito com a campanha e eles
vão repetir seus esforços semanalmente. Um dos
comerciantes ofereceu o seu trator com reboque para a remoção dos resíduos e as garrafas serão
recolhidas semanalmente por dois dos comerciantes
locais e vendidas em Maputo.
Além dos benefícios à saúde humana deste remoção
de resíduos, também beneficia o meio ambiente, especialmente para os recursos e ecossistemas aquáticos, bem como espécies como aves, insetos, anfíbios
e outros.
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SCRIPTING AN AVIAN SURVIVAL STORY/
STORY/DRAMATIZANDO
DRAMATIZANDO UMA HISTORIA DE
SOBREVIVENCIA AVIÁRI
AVIÁRIA
A

Portuguese versão

English version

By Paula Amman

Por Paula Amman

Imagine if everything you needed to live was vanishing faster than you could adapt. It’s come to this for
the Cape Parrot (Poichephalus robustus), an emeraldchested bird with orange-edged wings that makes its
home in the Amathole Mountains of South Africa’s
Eastern Cape.

Imagine se tudo o que você precisava para viver estava desaparecendo mais rápido do que você poderia
se adaptar. É assim para o papagaio do Cabo
(Poichephalus robustus), um pássaro de peito esmeralda com asas com bordas cor de laranja que faz a
sua casa nas montanhas Amathole do Eastern Cape,
na África do Sul. Este papagaio enfrenta os perigos do
eco - especialista, uma vez que esculpe um nicho nas
manchas florestais que restam deste habitat florestal
outrora imponente. Em grande parte dependente de
frutas
e
de
nidificação
nas
árvores
“yellowwood” (Podocarpus) que estam a ser cortados
demasiadamente, o pássaro viu a sua população despencar nas últimas décadas a um número estimado
de1.000 ou menos, já que enfrenta uma epidemia
dedoença do bico e penas.

This parrot faces the perils of the eco-specialist, as it
carves a niche in the wooded patches that remain of
this once-towering forest habitat. Largely dependent
for fruits from and nesting on the overlogged yellowwood (Podocarpus) trees, the bird has seen its population plummet in recent decades to an estimated
1,000 or less, as it battles an epidemic of beak and
feather disease.

Continued over the next page
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Enter the iziKhwenene (pronounced “easy-kway-naynay”) Project, supported by CEPF, which takes its
name from the Xhosa word for the Cape parrot.
Launched by the Wild Bird Trust (WBT) and several
partner groups, the project is enlisting the help of
biologists, a local university, loggers and area residents in a multipronged effort to make this species a
conservation success story.

Digite o Projeto iziKhwenene (pronuncia-se "easykway - nay- nay" ), apoiado pelo CEPF, que leva o seu
nome da palavra Xhosa para o papagaio do Cabo.
Lançado pelo “Wild Bird Trust” (WBT) e vários grupos
de parceiros, o projeto está contando com a ajuda de
biólogos, uma universidade local, madeireiros e moradores da região, num esforço combinado para fazer
desta espécie uma história de sucesso na conservação.

“It’s going to be an intergenerational task,” said zoologist Rutledge “Steve” Boyes, director of WBT. “We
really have to hold this species’ hand for the next 25
years”.
This race for survival is unfolding in a hiker’s paradise
much like the Scottish Highlands, a rugged terrain
laced with cliffs and waterfalls between the village of
Hogsback and the German-founded town of Stutterheim, which bisects the Maputaland-PondolandAlbany biodiversity hotspot.
Top priority for the iziKhwenene Project? Boosting
the parrots’ food supply. As a first step, the group has
created the Cape Parrot Sanctuary in a pecan orchard
once slated for the ax on the grounds of the University of Fort Hare, the alma mater of Nelson Mandela.
Now, local women are planting windbreaks of wild
plum around the orchard perimeter and harvesting
nuts from the ground for bags of Cape Parrot-friendly
pecans, with the proceeds from their sale split between the community and orchard maintenance. The
project plans a similar partnership at another pecan
orchard in nearby Cata. To remedy the shortage of
large yellowwood trees with suitable “snags,” or
nesting cavities, the project participants are crafting
600 wooden nest boxes (with the aid of Rance Timber/Amathole Forestry Company) and mounting them
in suitable places. Then families from nearby villages
monitor the boxes for occupancy.
Boyes cites the growing “enthusiasm” of area Xhosa

Continued over the next page



"Vai ser uma tarefa intergeracional", disse o zoólogo
Rutledge " Steve " Boyes, diretor do WBT. " Nós realmente temos que segurar a mão desta espécie para
os próximos 25 anos".
Esta corrida pela sobrevivência está se desenrolando
em um paraíso para os caminhantes muito parecido
com o as Higlands escoceses, um terreno acidentado
atado com penhascos e cachoeiras entre a aldeia de
Hogsback e da cidade de Stutterheim fundada pelos
alemães, que corta o hotspot de biodiversidade Maputaland - Pondoland -Albany.
A maior prioridade para o Projeto iziKhwenene? Aumentar a oferta de alimentos dos papagaios. Como
primeiro passo, o grupo criou um Santuário em um
pomar de nozes uma vez marcada para o machado
com base na Universidade de Fort Hare, a alma mater
de Nelson Mandela. Agora, as mulheres locais estão
plantando quebra-ventos de ameixa selvagem ao
redor do perímetro do pomar e colhem a partir do
solo sacos de nozes “pecan” de uma forma que nao
interfere com o bem-estar do papagaio do Cabo.
Estas nozes sao depois vendidas como “nozes amigas
do Papagaio do Cabo”, com o produto da sua venda
que vem depois a ser compartilhados entre a comunidade e a manutenção do pomar. O projeto prevê uma
parceria semelhante em outro pomar de nozes na
vizinha Cata Para remediar a escassez de árvores
grandes de yellowwood com "senões", adequados ou
cavidades de nidificação, os participantes do projeto
estão construindo 600 caixas-ninho de madeira ( com
a ajuda de Rance Madeira / Amathole Forestry

Continua na próxima página
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for helping to save the birds, once viewed as a crop
pest. “The local villages have taken on the Cape parrot
as an ambassador for the forest,” Boyes said. Four villages now take part in the project, and WBT aims to
have eight to 12 involved by the end of 2013.

Company) e montá-los em locais adequados. Em seguida, as famílias de aldeias próximas irao monitorar
as caixas para ocupação.

A third component of the project enlists area residents
as “forest custodians” to nurture 25,000 yellowwoods,
wild plums, wild olives, and other native species in local tree nurseries, then plant them in forest patches. A
richer habitat could spell good news for other endangered species, such as the Hogsback chirping frog, the
Amathole toad, the bush blackcap (a warbler), and the
Samango monkey. Compensation flows to the community every six months for the hundreds of saplings that
survive.
“It’s a model of engagement in an area where there
had been political strife,” says Dan Rothberg, grant
director for CEPF, noting the area’s grinding poverty
(Amathole is the poorest district of South Africa’s
poorest province).Indeed, the Eastern Cape confronts
not only an anemic economy, but the scars of its bleak
history—armed struggle between white settlers and
the native Xhosa people, destruction of cattle herds,
and
forced
relocations
into
apartheid-era
“homelands”. Not surprisingly, leaders of the antiapartheid movement, notably black-consciousness
activist and martyr Stephen Biko, emerged from the
region.
With the help of CEPF, the iziKhwenene Project is trying to write a fresh story with a hopeful ending for the
Amathole Mountains, so its people, its Cape parrots,
and its forest habitat can thrive once more.

Boyes cita a crescente "entusiasmo" da área Xhosa
para ajudar a salvar as aves, uma vez vistos como uma
praga de culturas. "As aldeias locais assumiram o papagaio do Cabo como um embaixador para a floresta",
disse Boyes. Quatro aldeias agora participar do projeto
e WBT pretende ter de oito a 12 envolvidos até o final
de 2013.
Uma terceira componente do projeto recruta os residentes da área como "guardiões da floresta" para
cuidar de 25.000 yellowwoods, ameixas selvagens,
oliveiras selvagens e outras espécies nativas em
viveiros locais, e depois plantá-las em areas florestais.
Um habitat mais rico pode significar uma boa notícia
para outras espécies ameaçadas, como o sapo Hogsback, o sapo Amathole, o bush blackcap (uma
toutinegra ), eo macaco Samango. Compensação flui
para a comunidade a cada seis meses para as centenas
de mudas que sobrevivem.
"É um modelo de engajamento em uma área onde
havia conflitos políticos ", diz Dan Rothberg , diretor
dos grants para CEPF, notando a pobreza opressiva da
região ( Amathole é o distrito mais pobre da província
mais pobre da África do Sul). De fato, o Cabo Oriental
enfrenta não só uma economia anêmica, mas as cicatrizes da história sombria da sua luta armada entre
colonos brancos e os povos nativos Xhosa, a destruição de rebanhos bovinos e deslocações forçadas para
as chamadas “homelands” da epoca do apartheid. Não
surpreendentemente, líderes do movimento antiapartheid , nomeadamente ativista de consciência
negra e mártir Stephen Biko, surgiu a partir da região.
Com a ajuda do CEPF, o Projeto iziKhwenene está tentando escrever uma nova história com um fim de esperança para as Montanhas Amathole, por isso o seu
povo, seus papagaios do Cabo, e seu habitat da floresta pode prosperar uma vez mais.
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COMMUNITY BASED ECO TRAILS AND CONSERVATION IN THE LUBOMBO
LANDSCAPE/
LANDSCAPE/PASSEIOS
PASSEIOS ECOLOGICOS BASEADOS NAS COMUNIDADES NA
PAISAGEM DOS LUBOMBOS

Portuguese versão
Por Rod de Vletter, Programa Eco Lubombo (The
Lubombo Conservancy)
O Programa Eco Lubombo (ELP ) financiado pela CEPF
está sendo implementado pelo Lubombo Conservancy , no nordeste da Suazilândia. A “Conservancy” é
composta de público, setor privado e entidades comunitárias para formar uma área de conservação de
65.000 ha. É a maior área de conservação na
Suazilândia com um considerável potencial para expansão.

English version
By Rod de Vletter, Eco Lubombo Programme (The
Lubombo Conservancy)
The CEPF financed Eco Lubombo Program (ELP) is being implemented by the Lubombo Conservancy in
northeast Swaziland. The Conservancy is made up of
public, private sector and community entities to form
a 65,000 ha conservation area. It is the largest conservation area in Swaziland with considerable potential
for expansion. This requires close collaboration with
development NGOs working in the area, to help ensure that sustainable development opportunities for local communities are optimized. Such partnerships
have so far been formed with Operation Hope and
COSPE in Swaziland and CESVI in Mozambique.

Continued over the next page



O programa tem uma abordagem ecossistémica , a
nível da paisagem transfronteiriça, com o objetivo de
equilibrar os ecossistemas naturais e humanos e formar parcerias equitativas para a gestão dos recursos
naturais e gestão integrada do ecossistema na
Paisagem do Lubombo. Isso requer uma estreita
colaboração com as ONGs de desenvolvimento que
trabalham na área, para ajudar a garantir que as
oportunidades de desenvolvimento sustentável para
as comunidades locais são otimizados. Essas parcerias
têm sido até agora formada com a Operação Esperança e COSPE na Suazilândia e CESVI em Moçambique.
O modelo para a participação da comunidade é o "
plano de eco -business '. Isso envolve o ordenamento
do espaço participativo de terras comunais, a identificação e mapeamento de seus ecossistemas e seus
serviços, a definiçao das actividades de subsistência
sustentáveis e o estabelecimento do quadro e dos
recursos para a gestão e implementação do plano.

Continua na próxima página
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The model for community participation is the
‘eco-business plan’. This involves participatory
spatial planning of communal land, identification
and mapping of its ecosystems and their services,
defining sustainable livelihood activities and establishing the framework and resources for management and implementation of the plan. Essentially, the concept is based on helping communities to access the best possible information on
the status of their resources and how best to value and use them in a strategic and sustainable
manner.
This strategy also includes maximizing development and conservation opportunities with a specific focus on promoting linkages and partnerships for eco trails and lodge development. To
this effect, the program is developing the Lubombo Eco Trails Network and is establishing a Transboundary Community Natural Resource Management Forum. The Forum will consist of representatives of the north and south anchor points
initially identified for the Eco Trails. The northern
anchor point links the communities of Mhlumeni
in Swaziland and Goba in Mozambique while the
southern anchor point will link the communities
of Mambane in Swaziland with Catuane in
Mozambique and Manyiseni in South Africa
along the Usuthu/Maputo River. The Lubombo
Eco Trails Network will create an amazing adventure and cultural experience incorporating stunning gorges, forests, streams and waterfalls and
spectacular views over the Mozambique coastal
plains and the Swaziland lowveld. The MhlumeniGoba anchor is situated within 60 km of Maputo,
which offers a rapidly

Continued over the next page



Essencialmente, o conceito baseia-se em ajudar
as comunidades para acessar a melhor informaçao possível sobre o status de seus recursos ea
melhor forma de valorizar e usá-los de forma estratégica e sustentável.
Esta estratégia também inclui desenvolvimento e
conservação maximizando as oportunidades com
um foco específico sobre a promoção de ligações
e parcerias para trilhas ecológicas e desenvolvimento de lodge. Para este efeito, o programa
está desenvolvendo a rede de Eco Trilhas do
Lubombo e está estabelecendo um Fórum de
Gestão de Recursos Naturais Transfronteiriços
comunitário. O Fórum será composto por representantes do norte e do sul de pontos de ancoragem inicialmente identificadas para as trilhas
ecológicas. O ponto de ancoragem norte liga as
comunidades de Mhlumeni na Suazilândia e Goba em Moçambique, enquanto o ponto de ancoragem sul ligará as comunidades de Mambane na
Suazilândia com Catuane em Moçambique e na
África do Sul Manyiseni ao longo do Usuthu/Rio
Maputo.
A rede de Eco Trilhas do Lubombo criará uma
incrível aventura e experiência cultural incorporando desfiladeiros impressionantes, florestas,
riachos e cachoeiras e vistas espectaculares sobre as planícies costeiras de Moçambique ea
lowveld da Suazilândia.
A âncora Mhlumeni - Goba está situada a 60 km
de Maputo, o que oferece um mercado em
rápido crescimento para a proposta Lubombo
Eco Recreational Zone. De Goba, os turistas seráo
capazes de caminhar através da fronteira para a
Suazilândia para desfrutar da hospitalidade da
vizinha comunidade de Mhlumeni,
Continua na próxima página
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growing market for proposed Lubombo Eco Recreational Zone. From Goba, one will be able to
hike across the border into Swaziland to enjoy
the hospitality of the neighboring Mhlumeni
Community, and then venture further to Mlawula Nature Reserve, Mbuluzi Game Reserve and on
to the successful community owned Shewula
Mountain Camp.
Further developments will allow hikers and
mountain bikers to continue southwards through
the ramatic Manzimnyame Gorge to the southern anchor point. Here the Manyiseni Community has made good progress in establishing the
Usuthu Gorge Community Conservation Area.
The proposed Forum will allow communities to
share experiences and work together. At both
the northern and southern Lubombo Eco Trails
anchor points, the creation of Transfrontier Community Conservation Areas (TFCCAs) is in process.

Continua...
e depois aventurar-se mais à Reserva Natural de
Mlawula, a Mbuluzi Game Reserve e para a bemsucedida Shewula Mountain Camp de propriedade da comunidade local.
Outros desenvolvimentos permitirá aos caminhantes e ciclistas de continuar para o sul através
do dramático Manzimnyame Gorge ate ao ponto
de ancoragem do sul. Aqui, a Comunidade de
Manyiseni fez bons progressos no estabelecimento da Área comunitaria de Conservação do
Usuthu Gorge.
O fórum proposto permitirá que as comunidades
compartilhem experiências e trabalhem em conjunto. Tanto nos pontos de ancoragem norte e
sul do Lubombo Eco Trilhas, a criação de Áreas
de Conservação Transfronteiriças comunitários
( TFCCAs ) está em processo.
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HAVE YOU SEEN THE AMATHOLE TOAD?/
TOAD?/VOCÊ
VOCÊ VIU O SAPO
AMATHOLE ?

Portuguese versão

English version

Excerpts from Jeanne Tarrant’s newsletter, LOI
and posters

Trechos da newsletter da Jeanne Tarrant, LOI e
posters

The Threatened Amphibian Programme (TAP) is
the latest initiative by the Endangered Wildlife
Trust (EWT) aimed at addressing a growing need
in South Africa for the involvement of nongovernmental organisations (NGOs) in amphibian
conservation. With the support of the Critical
Ecosystem Partnership Fund, EWT are engaging
with partners and communities in the Hogsback
region of the Amathola mountains to protect the
grassland and forest habitat of the Critically Endangered Amatola Toad (Vandijkophrynus
amatolicus) and Endangered Hogsback Chirping
Frog (Anhydrophryne rattrayi).

O Programa dos Anfíbios Ameaçados (TAP) é a
mais recente iniciativa do “Endangered Wildlife
Trust” (EWT), que visa atender uma necessidade
crescente na África do Sul para a participação das
organizações não - governamentais (ONGs) na
conservação de anfíbios. Com o apoio do Fundo
de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF), os
do EWT estão envolvidos com parceiros e comunidades da região de Hogsback, nas montanhas Amathola, para proteger o habitat as pastagens e a floresta do sapo Amatola
(Vandijkophrynus amatolicus) criticamente em
Perigo e a ameaçada “Hogsback Chirping
Frog” (Anhydrophryne rattrayi).

Continued over the next page
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The Amathole Toad is a small toad (up to 40
mm), restricted to the montane grasslands of the
Winterberg and Amathole mountains. It is listed
as Critically Endangered based on its limited distribution and on how scarce it appears to be becoming. The species has only been seen three
times in 26 years. It breeds in temporary pools
and seepages in upland grasslands during heavy
rains between September and January. It has
brown-grey colouring, and usually with a pale
vertebral line. Its skin is very warty and it has a
nasal squawk call.

O sapo Amathole é um pequeno sapo (até 40
mm), restrito às pastagens de montanha das
montanhas Winterberg e Amathole. Ela está listada como especie criticamente ameaçada com
base na sua distribuição limitada e quantidade
em diminuiçao. As espécies apenas foi vista três
vezes em 26 anos. Produz em piscinas temporárias e infiltrações e em pastagens de sequeiro,
durante as fortes chuvas entre setembro e janeiro. Tem coloração marrom -acinzentado, e, geralmente, com uma linha vertebral pálido. Sua pele
é muito enrugada e tem um grito nasal

TAP works to implement specific conservation
actions to address direct threats to amphibian
species and protect critical amphibian habitat,
support relevant research projects focussed on
critical knowledge gaps in amphibian conservation, and raise awareness through education and
public initiatives regarding amphibians in a South
African context. Recently, in collaboration with
the EWT’s Source to Sea Programme, funding has
been secured through Rand Merchant Bank for
the Amathole Freshwater Species Conservation
Project, which will be looking at the entire catchment area and species of concern therein. This
project has allowed for the placement of a Field
Officer in the Eastern Cape to assist with surveys
for the Critically Endangered Amathole Toad and
Endangered Hogsback Frog. These surveys will be
guided, in part, by ecological niche modelling
which were finalised before the beginning of the
2013 breeding season.

O programa TAP trabalha para implementar
ações de conservação específicas para lidar com
ameaças diretas à espécies de anfíbios e proteger
o habitat criico dos anfíbios, apoiar projetos de
pesquisa relevantes que se centram em lacunas
de conhecimentos críticos para a conservação
dos anfíbios, e conscientizar através da educação
e iniciativas públicas sobre anfíbios no contexto
Sul-Africano. Recentemente, em colaboração
com o Programa “Source to Sea” da EWT, foi assegurado um financiamento através da “Rand
Merchant Bank” para o Projeto de Conservação
das Espécies da “Amathole Freshwater”, que vai
olhar para toda a área de captação e as espécies
de interesse conteudas. Este projeto permitiu a
colocação de um oficial de campo, no Cabo Oriental, para ajudar com pesquisas para o ameaçado sapo Amathole e as tambem ameaçadas ras
Hogsback. Essas pesquisas serão guiadas, em
parte, por meio de modelagem de nicho ecológico, que foram finalizados antes do início da estação de reproduçao do 2013.

For more information or to report any sightings
of the Amathole Toad please contact: Dr Jeanne
Tarrant (Manager: EWT-Threatened Amphibian
Programme) at jeannet@ewt.org.za or on her
cell 083 254 9563.

Para mais informações ou para relatar sobre
qualquer avistamento do sapo Amathole por favor contacte : Dr Jeanne Tarrant ( Representante:
EWT - Programa de Anfíbios Ameaçados ) em
jeannet@ewt.org.za ou no celular 083 254 9563 .
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LOWER TUGELA BIODIVERSITY PROTECTION PROJECT CONTRIBUTES TO THE EXPANSION OF MARINE PROTECTED AREAS/
AREAS/O
O PROJECTO DE PROTEÇ
PROTEÇÃO
ÃO DA BIODIVERSIDADE NO “LOWER TUGELA” CONTRIBUI PPARA
ARA A EXPANSÃO DE ZONAS
MARINHAS PROTEGIDAS
English version

Portuguese versão

By Gareth Roberts, Zinkwazi Blythedale Conservancy

Por Gareth Roberts, Zinkwazi Blythedale Conservancy

In August 2011, the Lower Tugela Biodiversity
Protection Project (LTBPP) was launched with an
initial two-year grant from the Critical Ecosystem
Partnership Fund. The Project was established by
the Zinkwazi Blythedale Conservancy (ZBC), situated between Durban and Richards Bay on the
KwaZulu-Natal north coast. It aimed to improve
the management of estuaries and put an additional 1,000 hectares of private land under protection. In the short two years since it began, the
LTBPP has built on the foundation enabled by the
CEPF grant and is working towards sustainability
of its efforts.

Em agosto de 2011, o Projeto de Proteção da Biodiversidade do “Lower Tugela” ( LTBPP ) foi lançado com uma doação inicial de dois anos a partir do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF). O projeto foi criado pelo Zinkwazi
Blythedale Conservancy ( ZBC ), situada entre
Durban e Richards Bay, na costa norte de KwaZulu -Natal. O objetivo foi melhorar a gestão dos
estuários e colocar um adicional de 1.000 hectares de terras privadas sob proteção. Nos curtos
dois anos, desde que começou, o LTBPP foi construída sobre o fundamento habilitado pela concessão CEPF e está trabalhando para a sustentabilidade de seus esforços.

The ZBC is committed to the work of protecting
the remaining natural environment in the Lower
Tugela River basin, while working closely with all
stakeholders to ensure accountability and
growth. The LTBPP has undertaken the development of two estuary management plans and is
starting with a third, the Zinkwazi, Nonoti and
Mdlotane, implementing conservation stewardship on a number of private and community
sites. As the work progress, the LTBPP realized
that there was far more that needed to be done
than was outlined in the initial project framework. They have slowly moved to take on more
and more and have many additional projects
planned, pending time and funding.
Continued over the next page



A ZBC está comprometida com o trabalho de
proteger o ambiente natural remanescente na
bacia do Baixo Tugela River, enquanto trabalha
em estreita colaboração com todas as partes interessadas para garantir a responsabilização e
crescimento. O LTBPP empreendeu o desenvolvimento de dois planos de manejo do estuário e
está começando com um terceiro, o Zinkwazi,
Nonoti
e
Mdlotane,
implementando
“stewardships” de conservação de uma série de
sitios privados e comunitários. Com o progresso
do trabalho, o LTBPP percebeu que havia muito
mais o que precisava ser feito do que foi referido
no quadro inicial do projeto.
Continua na próxima página
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The ZBC identified early on the opportunity to propose a Marine Protected Area (MPA) and through
meetings with the Oceanographic Research Institute
and Ezemvelo KZN Wildlife, they were able to propose a MPA that has ultimately been combined with
the proposed Tugela Banks MPA. Following this process, they were invited to join the Thukela MPA task
team – which they have accepted. The process of proposing an MPA and contributing to the task team has
involved much learning. With such an important role,
the ZBC have realised they must become financially
and structurally sustainable.

Eles portanto se moveram progressivamente a assumir cada vez mais responsabilidades e tem muitos
projetos adicionais planejados, com tempos e financiamentos pendentes.

So combining the Tugela MPA and a toy shark named
Finn, the Mountain for the Sea Project was created.
This project intends to raise awareness for the need
for MPA’s and raise funds for the ZBC. Finn has already completed two iMfolozi Challenges, diving in
Sodwana Bay,doing the Karkloof Canopy Tour and
most recently the 94.7 cycle race in Johannesburg. A
team is looking at conquering Kilimanjaro kitted out
in shark suits with Finn in the next few months to
continue this drive.
Please join us by following us on Facebook: Lower
Tugela Biodiversity, Our Blog:
https://lowertugela.wordpress.com
@lowertugela.

and

Twitter:

A ZBC identificou cedo a oportunidade de propor uma
Área Marinha Protegida (AMP) e por meio de reuniões com o Instituto de Pesquisa Oceanográfica e
“Ezemvelo KZN Wildlife”, eles foram capazes de propor uma AMP, que foi, em última análise combinada
com a proposta AMP de Tugela Banks. Na sequência
deste processo, eles foram convidados a se juntar à
equipe da AMP de Thukela – o que aceitaram. O processo de propor uma AMP e contribuir para a equipa
de trabalho tem envolvido muito aprendizado. Com
um papel tão importante, a ZBC percebeu que deve
tornar-se financeiramente e estruturalmente sustentável.
Então, combinando a AMP de Tugela e um tubarão
brinquedo chamado Finn, foi criado o Projeto
“Montanha para Mar”. Este projecto pretende sensibilizar para as necessidades da AMP e de angariar
fundos para a ZBC. Finn já completou dois “Desafios
Imfolozi”, mergulhando em Sodwana Bay, fazendo a
Karkloof Canopy Tour e, mais recentemente, fazendo
a prova de ciclismo de 94,7, em Joanesburgo. A
equipe está olhando para conquistar o Kilimanjaro
aprontada em ternos de tubarão com o Finn que nos
próximos meses irá continuar este caminho.
Por favor, junte-se a nós, seguindo -nos no Facebook:
“Lower Tugela Biodiversity”,O nosso Blog: https://
lowertugela.wordpress.com/ e Twitter: @ lowertugela.
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