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VELDHERSTEL

 “As gevolg van die droogte en die reën-

valpatrone wat verander het, is dit absoluut
belangrik dat ons kyk na veldherstel en veldbestuur. Kommersiële boere wat al geslagte
lank boer, leer dit van kindsbeen af, maar
die opkomende boere is nie op die hoogte
van sulke kwessies nie.”
Hoewel die inisiatief deur ’n nie-regeringsorganisasie lofwaardig is, meen Wiese die
regering moet weer landwyd betrokke raak,
soos in die dae van die departement van
landboutegniese dienste.
“Ek is passievol oor grondherstel en grondbewaring. As ek hier by my sien watter sukses mens kan behaal met min insette, wil
ek so graag hê iemand van die departement
van landbou, grondhervorming en landelike
ontwikkeling kan verplig word om dit onder
die nuwe boere se aandag te bring.”
Wiese sê die EWT-DCP het sy volle ondersteuning en hy help graag waar hy kan.

SKUGTER, SKAARS EN BEDREIG

Wat maak die oewerkonyne so besonders
dat hele gemeenskappe by hul bewaring
betrokke geraak het?
Die bewaringstatus van dié skugter diertjies, wat in 1903 beskryf is, is kritiek bedreig.
Oewerkonyne is ’n belangrike indikatorspesie vir die gesondheid van die ekostelsel wat
hulle huisves. Hulle het jare gelede algemeen
voorgekom op die oewers van die seisoenale
riviere van die Karoo: Van die Vis- en Renosterrivier by Calvinia, tot by die Ongersrivier
by Victoria-Wes.
Dr. Andrew Duthie, wat in 1989 ’n meestersgraad verwerf het met sy navorsing oor
die ekologie van oewerkonyne, het bevind
hulle vreet plante soos bierbos (Pteronia erythrochaeta), inkbos (Kochia pubescens, nou
Bassia salsoloides) en brakbossie (Salsola
glabrescens). In die droë maande vreet hulle
sukkulente soos kareebos/kriedoring (Lycium cinereum) en rivierdraaibos (Osteospermum spinescens). Hulle vreet ook gras
wanneer dit in die somer beskikbaar is.
Hulle beweeg meestal in die nag en soek
bedags skuiling onder bosse soos kapokbos
(Eriocephalus spinescens) en kriedoring.
Oewerkonyne probeer roofdiere vermy deur
bloot stil te sit. Hulle pas so goed by hul omgewing in dat dit maklik is om enkele meter
verby een te stap sonder om hom te sien.
Waar oorbeweiding tot ’n laer plantdigtheid lei, is daar nie genoeg skuiling nie, en
word hulle kwesbaar vir roofdiere. Hierdie
vermindering van plantegroei en die fragmentasie van oewerlandskappe deur beskadiging of die vestiging van landerye is juis
waarom hulle so bedreig is.
Teen die tyd dat Duthie sy navorsing gedoen het, het oewerkonyne se habitat met
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Plantjies wat in ploeglyne in die veld geplant word,
is een van die maniere waarop die trust vir bedreigde natuurlewe se program vir droëlandbewaring
(EWT-DCP) probeer om kaal kolle te rehabiliteer.
INLAS: Die rehabilitasieresultate is beter waar daar
ook dooie populiertakke, wat toevallig beskikbaar was,
oor die plantjies geplaas word.

60% afgeneem teenoor vorige opnames. Die
agteruitgang van hul habitat is as gevolg van
veldagteruitgang deur onoordeelkundige
weidingsmetodes en die omploeg van oewergrond. Die konyne word ook bedreig deur
onwettige jag met honde, rondloperhonde
en roofdiere, veral waar hul habitat nie meer
voldoende skuiling bied nie.
Hul habitat word ook vernietig waar
gannabos en grootdoringkapokbos vir vuurmaakhout versamel word. Die struktuur van
die veld verander omdat die groot bosse
verwyder word.
Schumann sê roofdiere is bes moontlik net
’n bedreiging waar oewerkonyne se habitat
verander is, of die digtheid van bosse deur
weidingsdruk of houtmaak verlaag is.

BEWARING DEUR VOOGDYSKAPPE

In 2008 het drr. Gregory Hughes van die
Suid-Afrikaanse nasionale instituut vir biodiversiteit (Sanbi), Wilfried Thuiller, Guy
Midgley en mnr. Kai Collins van die Uni-

Mnr. Johnny Arends en me. Hester de Wee
met plantjies wat hulle van saad in die
Karoobossie-kwekery op Loxton kweek.
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versiteit van Pretoria se modelle getoon dat
meer as 90% van bestaande oewerkonynhabitatte vanweë klimaatsverandering nie
meer daarvoor geskik sal wees nie.
Aangesien die hele gebied waarbinne die
konyne toe voorgekom het in private besit
was en klimaatsverandering die habitatte
wat vir oewerkonyne geskik is, buite dié
gebied sou verskuif, het hulle in ’n artikel
in die vaktydskrif Biological Conservation
aanbeveel dat dit beter sal wees om eerder
private bewareas te stig as vaste reservate.
“Bewareas bied ’n buigsamer en kostedoeltreﬀender bewaringsopsie.”
Sedertdien is vier bewareas, Wagenaarskraal, Brakrivier, Sakrivier en Kromrivier,
in die Noord-Kaapse deel van die Karoo gestig. In 2013 is oewerkonyne in die Anysberg-natuurreservaat gevind. Die Sanbona-wildreservaat by Montagu, wat ook oewerkonyne huisves, is besig om formele beskermde status deur CapeNature se rentmeesterprogram vir biodiversiteit te verkry.

Mnr. Dries Wiese van Loxton is een van drie
boere wat as boerekampioen en ambassadeur van die die EWT-DCP-projek aangewys
is. Die ander twee is mnre. Herman Hugo van
Victoria-Wes, en Jaco van Wyk van
Nieuwoudtville. FOTO: LUCILLE BOTHA

