BESTUUR
PREDASIE
Die boer se eenstopgids om predatore
te identifiseer en predasie te bestuur
deur
DIE PREDASIEBESTUURSFORUM

in samewerking met

Uitgegee deur
Agri Connect (Edms.) Bpk.
2016

02

Kopiereg © 2016 – Predasiebestuursforum.
Eerste uitgawe
ISBN: 978-0-620-71666-6
Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder die skriftelike
toestemming van die redakteur, uitgewer of kopiereghouers gereproduseer of in enige
vorm of deur enige elektroniese of meganiese middel weergegee word nie, hetsy deur
fotokopiëring, skyf- of bandopname, of deur enige ander stelsel vir inligtingsbewaring
of -ontsluiting.
Redakteur:
Medewerkers:
Uitgewer:
Illustreerder:
Vertalers:
Taalversorgers:
Ontwerp:

Karen Grobler
Dr. Gerhard Verdoorn, Niel Viljoen, CapeNature.
Leza Putter
Ronelle Oosthuizen
Clivé Burger, Magdaleen du Toit en Marie Luyt
Clivé Burger en Marie Luyt
Michélle van der Walt

Reproduksie:
Agri Connect (Edms.) Bpk.
		Posbus 1284
		Pretoria, 0001
		Suid-Afrika
Gedruk en gebind deur Shumani Mills, Kaapstad, Suid-Afrika.

03
Hierdie handleiding is moontlik gemaak deur die
vrygewige bydrae van die volgende borge:

www.afrivet.co.za
Tel: 012 817 9060

www.capenature.co.za
Tel: 021 483 0000

www.mf.co.za
Tel: 086 022 5563

www.cmw.co.za
Tel: 041 406 7500

www.pmfsa.co.za
Tel: 041 365 5030

www.nwga.co.za
Tel: 041 365 5030

www.angoras.co.za
Tel: 049 836 0140

www.rpo.co.za
Tel: 042 349 1102

www.wrsa.co.za
Tel: 012 335 6994

www.elsenburg.com
Tel: 021 808 5111

Sustainable
Resource
Management

our vision
An united, responsive and prosperous agricultural sector in balance with
nature

Veterinary
Services

Agricultural
Economics
Services

Rural
Development
Coordination

Farmer Support
and
Development

Structured
Agricultural
Education &
Training

Research and
Technology
Development
Services

Climate Change Challenge
The effect of climate change on agriculture in the Western Cape will be one of
the major determinants of the sustainability of this sector and the competitiveness
of its farmers. The Department will therefore not only focus its research efforts on
high output low input production practises, but will also actively focus and pursue
agricultural practices that will lead to adaptation and mitigation of climate change.
The service delivery agenda of the Department will therefore in future also include
decision making support with relation to the choice of farming activity, the optimal
use of natural resources, the promotion of conservation, agricultural practises and
more efficient use of water, by both commercial and small holder farmers. This will
be all in an effort to increase agricultural production in a sustainable and profitable
way.

Importance of Research
Research and technology development is pivotal to the sustainability and
profitability of the agricultural sector, especially since our farmers are producing in
the global context with a new playing field and many new rules and regulations.
Competitiveness is key to our agricultural successes, especially in the context of
increased exports and foreign income. The Department of Agriculture Western
Cape is committed to supporting our farmers with cutting edge technology,
researched and developed by its group of experts in a wide range of disciplines.
The research capacity of the Department also includes three research institutes and
seven research farms.

Importance of Training
Adequately skilled people is critical for sustainable development. The multitude of
challenges we face can only be resolved if people have an appropriate knowledge
and skills base. Education and training also has a direct effect on economic
development and societal well-being at large. Training also contributes significantly
to employee satisfaction which in turn, contributes to increased profitability of the
business.
Knowledge is power and opens doors to many opportunities.

Importance of Development
Agricultural Development is a non-negotiable imperative for spurring growth,
overcoming poverty and enhancing Food Security. Furthermore, agricultural
productivity growth is vital for stimulating growth in other parts of the economy. With
rising production costs, water scarcity and the added pressure of a globalising world,
the future of agriculture is tied to better stewardship of natural resources. Lastly,
agricultural development is of enormous importance for local food production and
livelihoods. (World Development Report: World Bank, 2008)

contact us:

private bag X1, elsenburg, 7607
tel. 021 808 5111 | fax. 021 808 5120 | e-mail: info@elsenburg.com
www.elsenburg.com
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VOORWOORD
Predasie is reeds jare lank ’n probleem en dit bly steeds ’n groot uitdaging. Roofdiere soos die rooijakkals en rooikat kos Suid-Afrika sowat R2 miljard per jaar. Hierdie reuse-verliese het tot gevolg dat
sommige boere veeboerdery laat vaar.
In ’n poging om predasie te bekamp het die veebedrywe die Predasiebestuursforum (PMF) gestig as
’n verteenwoordigende struktuur in die georganiseerde landbou se bestuur van konflik tussen ongediertes en die mens. Die forum bied ruimte vir die onderskeie rolspelers om onderling te skakel en saam te
werk om voorkomende maatreëls en oplossings te ontwikkel om predasie doeltreffend te bestuur.
Die PMF was nog altyd daaraan toegewy om volhoubare langtermynstrategieë vir predasiebestuur
te vestig – gebaseer op wetenskaplike feite eerder as emosioneel gekleurde gissings en vermoedens.
Vroeër vanjaar is ’n kontrak gesluit vir die befondsing van ’n wetenskaplike evaluering van predasieverwante aangeleenthede deur die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit. Hierdie studie is
gerig op die uitvoer van strategies bepaalde navorsing, met inagneming van die probleme en behoeftes van die veebedryf, die verskillende omgewingsvereistes en navorsingsbehoeftes. Die sluit ook
die rol in van Sanparke, en die invloed wat dit op veeboerdery het. Hierdie evaluering word in 2018
afgesluit, en die resultate sal doeltreffende, wetenskaplik gebaseerde riglyne bied om probleme te
bekamp wat deur predasie veroorsaak word.
Om enigsins te kan slaag in die stryd teen roofdiere is dit noodsaaklik dat boere, plaasbestuurders,
plaaswerkers en bure gesamentlik poog om die natuur se prosesse te verstaan en om op hoogte te
wees van roofdierbeweging op die plaas. Die regering moet ook vasstel op watter maniere hulle die
produsente kan steun.
Geïntegreerde predasiebestuur, wat voorkomende en remediërende beheermaatreëls insluit, is belangrik, en daar moet kennis geneem word van alle wettige metodes om sukses te behaal.
Resultate op die monitorplase van Niel Viljoen, waar beste-praktyk-predasiebestuur gedemonstreer
word, getuig van die sukses van hierdie benadering. Die instandhouding van heinings bly egter die vernaamste kwessie, en daarom bly die onderhandelinge vir gesubsidieerde omheining ’n hoë prioriteit.
Hopelik sal die bevindings van die wetenskaplike evaluering daartoe bydra om die regering te oortuig
van die belangrike rol wat hulle in dié verband kan speel.
Sedert 2008 is altesaam 30 plase, wat ’n totale oppervlak van 156 188 ha dek, gemonitor. Statistiek
en data wat van monitorplase verkry is, toon dat behoorlik geïntegreerde predasiebestuur gelei het tot
’n beduidende afname in predasieverliese.
Hierdie handleiding is die kulminasie van werk gedoen deur die PMF, die kenner-adviseurs dr. Gerhard
Verdoorn en Niel Viljoen, en die sekretariaat. Ek bedank ook graag ons voorgangers vir die visie en werk
om hierdie proses aan die gang te sit. Mag hierdie handleiding elke lewendehawe-eienaar bemagtig om
die beste beskikbare praktyke toe te pas ten einde verliese te bekamp en winsgewendheid te verhoog.
Guillau du Toit
Voorsitter: Predasiebestuursforum
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INLEIDING
Landbougemeenskappe het eeue lank probeer om diere te beheer wat skade aan
hul vee of wild aanrig. Ondanks hierdie pogings kom skade steeds gereeld voor. In
Suider-Afrika is daar talle spesies wat lank reeds as “probleemdiere” geïdentifiseer
is. Dit het daartoe gelei dat baie diere onverbiddelik vervolg en uitgeroei is.
Deesdae is daar ’n klemverskuiwing by veeprodusente wat roofdiere betref. Die
filosofie is om eerder die predasie te bestuur as om die roofdiere te bestuur. Dit is ’n
baie goeie vertrekpunt aangesien navorsing oor en oor bewys het dat die onselektiewe doodmaak van jakkalse en rooikatte meestal nie predasie laat afneem nie. Dit
gaan eerder oor metodes wat met mekaar geïntegreer word om predasie te bekamp.
Die Predasiebestuursforum (PMF) is ‘n inisiatief van die Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV), die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), die Sybokhaarkwekersvereniging (Samga) en Wildbedryf Suid-Afrika (WRSA), wat daarop gemik is
om produsente by te staan met ekologies versoenbare predasiebestuur. Dit is waarom die PMF, sedert sy ontstaan, die beginsel van geïntegreerde predasiebestuur
verkondig waarin alle aspekte van ekologiese bestuur, kuddebestuur, voorkoming en
remediërende aksies inmekaargeweef word ten einde roofdierskade op ’n aanvaarbare vlak te bring.
Die NWKV het benewens hul deelname aan die PMF ook ’n predasiespesialis, Niel
Viljoen, wat opleiding oor geïntegreerde predasiebestuur verskaf. In die streke waar
hy kleinveeprodusente opgelei het, is daar reeds ’n drastiese afname in predasie.
Geïntegreerde predasiebestuur fokus nie alleen op bestuur van die roofdiere nie,
maar ook op gesonde vee- en wildbestuur, voorkoming van predasie deur voldoende
omheining, afweertegnieke en skrikmaaktegnieke. Nie een tegniek alleen kan die
predasieprobleem oplos nie, maar deur alles saam te integreer, kan dit die boer baat.
Dit is sinneloos om predasie te probeer beveg as die situasie nie 100% korrek
geïdentifiseer is nie, want dan word die beheermaatreëls op verkeerde diere toegespits. Dikwels is dit baie moeilik vir ’n produsent om vas te stel watter roofdiere
skade veroorsaak. Daar is egter ’n aantal aanwysers waarna ’n mens moet soek,
soos bytmerke, beenskade, vreetpatrone, spore, stukkies hare asook lokaliteit, om
net enkeles te noem.
Hierdie handleiding is ’n eenstopgids om produsente te help om die roofdierprobleem op hul plase asook die beste metode om dit te bestuur, binne die raamwerk
van provinsiale en nasionale wetgewing, te identifiseer. Die oplossing is om ’n verskeidenheid metodes beskikbaar te hê – ’n gereedskapkis van bestuurstoerusting.
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DIE PREDASIEPREDASIEBESTUURSFORUM
1.1 OOR DIE PMF

Die Predasiebestuursforum (PMF) is in 2009 gestig en verteenwoordig lewendehawe- en wildsboere. Dit koördineer die aktiwiteite van die
georganiseerde lewendehawe- en wildsboerderysektore wat daarna
streef om verliese vanweë predasie te verminder. Die Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV) bestuur en koördineer die funksies van die
PMF.
Om die biodiversiteit van Suid-Afrika te beskerm, bevorder die PMF
ekologies en eties aanvaarbare metodes van predasiebestuur. Die
PMF voorsien riglyne om predasie op die genadigste en mees omgewingsvolhoubare manier te bestuur. Produsente wil wilde diere bestuur
eerder as om hulle kwaad aan te doen.

LEDE VAN DIE PMF:
Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV)

Rooivleisprodusentevereniging (RPO)

Suid-Afrikaanse
Sybokhaarkwekersvereniging (Samga)

Wildbedryf Suid-Afrika
(WRSA).
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Die PMF strewe daarna om:
I
I
I
I
I

I

v erstandige, produksievriendelike wetgewing vir predasiebestuur
aan te moedig;
produsente van lewende hawe en wildsboere te bemagtig om
predasiebestuur doeltreffend te hanteer;
begrip te deel van predasiebestuursuitdagings en die
voorgestelde gekoördineerde benadering met rolspelers;
verbruikers oor predasiebestuur in te lig;
steundienste vir predasiebestuur in te stel wat deels deur die
regering befonds word, wat strategieë en die kollektiewe stel
beginsels, konsepte en kennis oor predasie en die bestuur
daarvan goedkeur; en
die biodiversiteit van ons omgewing te beskerm.

Die PMF het vier strategiese aandrywers
geïdentifiseer wat die organisasie in die volgende jare sal rig:
	
Brei die wetenskaplike kennisbasis
oor predasiebestuur uit.
S Werk nou saam met geloofwaardige navorsingsgenote om die kennisbasis oor predasiebestuur deur
navorsingsprojekte uit te brei.
S Bring bestaande data/inligting byeen
wat moontlik relevant kan wees.
S Stig ‘n vennootskap met ‘n geloofwaardige organisasie wat as gasheer vir die institusionele geheue
oor predasiebestuur in Suid-Afrika
sal optree en dit sal huisves en in
stand hou.

waardige predasiebestuursagente.
S Maak seker dat ’n handleiding oor
beste predasiepraktyke jaarliks bygewerk en gepubliseer word.
S Bevorder die uitsluitlike gebruik
van internasionaal goedgekeurde predasiebestuursinstrumente
in Suid-Afrika.

1.

	Skep ’n omgewing waarbinne produsente predasie doeltreffend en verantwoordelik kan bestuur ter ondersteuning van ekonomiese lewendehaweproduksie.
S Verhoog toegang tot opleiding.
S Identifiseer, evalueer en lys geloof-

2.

	Vestig ’n vennootskap met die regering wat daarop gemik is om gedeelde strategieë ter ondersteuning van
predasiebestuur te implementeer.
S Verkry toegang tot en vestig goeie
bande met regeringsamptenare en
politici op die hoogste vlak.
S Hou aan om wetgewing ter ondersteuning van volhoubare ekonomiese lewendehaweproduksie te
beïnvloed.
S Bevorder regeringsteenwoordigheid by alle vergaderings en
forums van die PMF.
S 
Ontwikkel die bevoegdheid van
voorligtingsbeamptes oor predasiebestuur.

3.
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Implementeer ’n kommunikasiestrategie ter ondersteuning van die
mandaat.
S Vervaardig ’n DVD oor predasiebestuur in lewendehaweboerdery en
gebruik dit om verantwoordelike
predasiebestuur te bevorder.
S Bring ’n aktiewe webblad tot stand
en en hou dit in stand, met inligting
oor PMF-aktiwiteite en -inligting.
S Bedryf jaarlikse veldtogte om die
publiek en verbruiker oor predasiebestuur in te lig.
S 
Bevorder die kode van beste
praktyke vir lewendehaweproduksie en verseker die produsent se
verbondenheid aan die kode.
S Kommunikeer voortdurend met
produsente.

4.

VOED VERBRUIKERS OP
Die PMF stel hom ook ten doel om verbruikers in te lig dat produsente van lewende hawe predasie op ’n verantwoordelike, wetenskaplike en volhoubare
wyse benader.

Besoek die PMF se webwerf by
www.pmfsa.co.za of skandeer
hierdie etiket om toegang tot die
webwerf te verkry en teken in om
die PMF se maandelikse nuusbrief te kry.

Gebruik die webwerf

Die PMF het ’n webwerf op die been gebring
wat ontwerp is om ‘n wye spektrum inligting
te bied oor skadeveroorsakende diere. Die
webwerf stel hom ten doel om riglyne aan
produsente te verskaf om geïntegreerde predasiebestuur toe te pas.
Die foto’s en sketse op die webwerf is
daarop gemik om die regte diagnose en terapie toe te pas. Dit sal produsente in staat stel
om te identifiseer watter spesies hulle lewende hawe doodgemaak of vermink het en hoe
om genadige, omgewingsversoenbare remediëring (terapie) toe te pas. Negatiewe uitwerkings van predasiebestuur spruit grootliks uit
die verkeerde diagnose van spesies.

1.2 KODE VAN BESTE
PRAKTYKE
Lewendehaweboere het ’n grondwetlike reg
en verantwoordelikheid om vir hulle diere
te sorg en om hulle teen alle potensiële bedreigings soos die uiterste weerstoestande
asook diefstal en predatore te beskerm. Vir die
beste resultate, moet alles moontlik gedoen
word om ongewenste probleemdiere op ’n
• sosiaal aanvaarbare
• ekonomies lewensvatbare
• ekologies versoenbare, en
• wettige manier te bestuur.
Dit is noodsaaklik om duidelike identifisering van roofdiere te verseker wat verant-
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woordelik is vir verliese aan lewende hawe
en kennis van verstandige predasiebestuurmaatreëls. Standaarde vir die bestuur van
maatreëls word beskryf in die Beste Praktyke
vir Predasiebestuur in Suid-Afrika.

Skandeer hierdie QR-kode vir
die volledige Beste Praktyke vir
Predasiebestuur in Suid-Afrika.

1.2.1 Voorkomend
Heinings
Roofdierwerende sifdraadheining
(jakkalsdraad)
• Gebruik SABS-goedgekeurde sifdraadheining met ’n maasgrootte van hoogstens 75 mm.
• Die sifdraad moet minstens 1 m hoog wees.
• 
Gebruik klippe om die sifdraad op die
grond vas te maak.
• Maak alle moontlike ingange by die hekke
stewig vas met sifdraad.
• Maak ’n paar klein openinge vir skilpaaie
en oewerkonyne met kettings wat sal keer
dat die jakkalse deurkruip.
• Plaas stawe onder die hekke.
• Inspekteer en herstel heinings gereeld.

Elektriese heining
• 
Span die aardgeleier 10 cm bokant die
grond en die eerste lewende geleier 20 cm
bokant die grond.
• Span die boonste elektriese draad 15 cm
bo die gewone heining.

• R
 us heinings toe met alarms wat afgaan as
enige dier daarin verstrengel word. Bevry
diere wat vasgevang is onmiddellik.
• Ladings op heinings moenie ’n dodelike
skok toedien nie.

Kampe vir lewende hawe
• Draadheinings moet minstens 1,4 m hoog
wees.
• ‘n Kraal wat van klippe gemaak is, moet
minstens 1,6 m hoog wees met doringdraad of elektriese draad bo-oor.
• Heinings van takke moet minstens 1,6 m
hoog wees en moet van binne gesnoei
word om teen beserings te beskerm.
Afskrikmiddels
Klankafskrikmiddels
Gebruik radio’s om verskillende geluide in
verskillende plekke in die kamp te maak, en
verander en beweeg dit elke aand rond. Hou
op ná ses weke en hervat ná een maand. Ultrasoniese geluide moet slegs vir vier na vyf
weke gebruik word, afgewissel met ander
geluide. Vermy die gebruik van ultrasoniese
geluide naby uile en vlermuise.

Ligafskrikmiddels
Gebruik ’n kombinasie van geel, oranje en
wit ligte, wat strategies in kampe geplaas is.
Gebruik ligte ses weke lank (in kombinasie
met klankafskrikmiddels) en hervat ná een
maand.
Reukafskrikmiddels
Hierdie toestelle moenie vir langer as ses
weke gebruik word nie, en moet afgewissel
word met klank- en ligafskriktoestelle.
Beskermende halsbande vir lewende hawe
Beskermende halsbande moet gemaak
wees van stewige UV-beskermde plastiek.
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Dit moet stewig pas en moenie die dier verstik nie. Sit halsbande op al die skape in die
kraal, maar verwyder onmiddellik as die
roofdier ’n dier op enige ander plek as sy nek
aanval. Moenie langer as ses weke in een
kamp gebruik nie.
Afwerende halsbande soos klokkieshalsbande, kleurhalsbande en reukhalsbande
moenie vir langer as ses weke gebruik word
nie. Wissel met ander soorte halsbande af.

Skaapwagters
Skaapwagters is slegs doeltreffend as die
kudde in ’n klein kraaltjie aangehou word.
Herdersdiere
Hierdie diere, nes plaasdiere, moet met sorg
en aandag hanteer word. Hulle moet altyd
vrye toegang hê tot voedsel, water en beskutting. Manlike volstruise, blesbokramme,
donkies en alpakkas kan met groot welslae gebruik word om predatore van lewende
hawe weg te hou.
Anatoliese honde beskerm lewende hawe
en wild teen bykans alle soorte predatore,
onder meer leeus. Koop hierdie honde van
betroubare telers wat hulle in ’n plaasomgewing grootmaak. Anatoliese honde moet
weggehou word van ander honde op die
plaas. Gebruik ander opgeleide honde om
vee en skape op te pas.

1.2.2 R
 emediërende bestuursmaatreëls
Skiet
• Elimineer die skadeveroorsakende dier so
gou moontlik ná die predasie-insident.
• Skietaksies moet fokus op die areas waar
predasie plaasgevind het.
• Gebruik slegs ervare en opgeleide jagters

•
•
•
•

om predatore uit te skot.
Die jagter moet die spesies voor enige
optrede identifiseer.
Slegs ervare jagters mag roeptoerusting
gebruik.
Gebruik slegs rooi soekligte snags.
Slegs opgeleide individue met die nodige
permitte wat die predatore vanuit die lug
kan identifiseer, mag vanuit ’n helikopter
of mikroligte vliegtuig skiet.

Vangysters
Slegs opgeleide individue mag vangysters
stel, wat verstelbare snellerplate moet
hê. Die ideale snellermassa is 1,8 kg. Die
kake van strikke moet minstens 5 mm kan
oopgaan om breuke te voorkom. Heg ’n anker aan die strik om te voorkom dat die gevange dier daarmee weghardloop.
Dit moenie in die gewone dierevoetpaaie
gestel word nie, of in paaie langs grensdrade of watergate nie. Strikke moet minstens
een keer per dag nagegaan word.
Gebruik toepaslike aas soos urine of dieremis van die teikendiere. Kry sulke monsters van diere wat in wettige geriewe aangehou word, of probleemdiere wat wettig
doodgemaak is. Dit is teen die wet om predatore net vir die versameling van urine of
mis aan te hou.
Stel vanghokke sodat die vanghok tydens die warmste tyd van die dag in die
skaduwee is. Gaan dit minstens een keer
per dag na. Daar is spesifikasies vir elke
spesie.

Verwys na die volledige spesifikasies in Beste Praktyke vir
Predasiebestuur in Suid-Afrika
deur die QR-kode op bladsy 13 te
skandeer.
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Diere met lang sterte, soos jagluiperds
en luiperds, word soms beseer wanneer
hulle sterte in die valdeure beland. Bedek
die deur met spons of rubber om sulke beserings te vermy. Ongebruikte vangysters
moet in ’n veilige plek gebêre word om te
keer dat hulle in stropers se hande beland.
Wanneer ’n rooikat gevang word, maak
dit so genadig moontlik dood as jy dit nie
wil vrylaat nie. ’n Enkele kopskoot met ’n
mediumkalibergeweer is die vinnigste en
doeltreffendste manier om dit te doen.
Wanneer ’n luiperd gevang word, bedek die dier met ’n dik doek om dit kalm te
hou. ’n Veearts moet die dier verdoof om
enige beserings tydens vervoer te voorkom. Wanneer ’n jagluiperd in ’n vanghok beland, maak die hok toe wanneer dit
vervoer word. Jagluiperds mag nie doodgemaak word nie en moet elders vrygelaat
word.
Bruin hiënas wat in ’n vanghok gevang
word, moet elders vrygelaat word en mag
nie doodgemaak word nie. Maak die hok
toe om die dier kalm te hou. Vra ’n veearts
om die dier te verdoof voordat dit vervoer
word.
Otters wat gevang is, moet hervestig
word en mag nie doodgemaak word nie.
Grondeienaars moet die nodige permitte
van die toepaslike provinsiale natuurbewaringsowerhede verkry voordat groukatte
en silwervosse gevang word.
Indien ’n lakterende wyfie van enige
spesie gevang word, moet alles in die stryd
gewerp word om haar kleintjies te soek en
te vind. Neem hulle na ’n geregistreerde
rehabilitasiesentrum waar hulle grootgemaak en uiteindelik vrygelaat kan word.

1.2.3 Die gebruik
van gif
Gif as lokaas
Giftige lokaas mag nie in
Suid-Afrika gebruik word nie. Regulasie
Nr. R1716 van 26 Julie 1991 van die Wet
op Misstowwe, Veevoedsel, Landboumiddels en Veemiddels (Wet 36 van 1947)
verbied die gebruik van enige plaagdoders vir enige doeleinde anders as dié
wat op die etiket aangegee word.
Geen plaagdoders is geregistreer om
roofdiere dood te maak nie, en plaagdoders mag nie hiervoor gebruik word nie.
Gifhalsbande
Gifhalsbande wat gevul is met natriummonofluoorasetaat (gifstof 1080) kan selektief gebruik word om ontslae te raak
van roofdiere wat skade veroorsaak.
Geen ander plaagdoders mag in hierdie
gifhalsbande gebruik word nie. Dit mag
alleen gevul en voorsien word deur individue met die nodige permitte ingevolge die Wet op Gevaarhoudende Stowwe
(Wet 15 van 1973). Enige roofdier wat
met gif doodgemaak word, moet diep
begrawe word of gebrand word om sekondêre vergiftiging te voorkom.

1.2.4 Jag met honde
Slegs opgeleide jaghonde moet gebruik
word om te soek en te vind. Hulle moet aan
leibande gehou word totdat die teikendier
sigbaar word. Hulle moet goed versorg word
om te keer dat hulle op hulle eie jag wanneer
hulle honger is.
Honde kan ook gebruik word om predatore op te spoor, maar mag nie die predatore
doodmaak nie. Predatore moet dan op sig
doodgeskiet word.
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GEÏNTEGREERDE
GEINTEGREERDE
PREDASIEBESTUUR
2.1 GEÏNTEGREERDE PREDASIEBESTUUR

Konflik tussen veeboere en roofdiere is so oud soos veeboerdery self
en dié konflik gaan nog vir lank met ons wees. Dit is waarom deurlopende en volhoubare roofdierbestuur, tesame met ’n kuddebestuursprogram en beweidingstelsel, só belangrik is.
Suksesvolle roofdierbestuur kan in drie stappe verdeel word:
• jaarlikse bestuur
• bestuur vóór lamtyd
• bestuur tydens en ná lamtyd
Deurlopende bestuur
Die voorkoms van roofdiere op die plaas moet deurlopend gemonitor
word. Deeglike kennis van die plaas asook die voorkeurareas van die
roofdiere op die plaas is ’n vereiste. Hierdie deurlopende monitering
fokus gewoonlik op die lewensiklusse van die onderskeie roofdiere.
Byvoorbeeld, in die geval van rooijakkalse is opsporing en bestuur van
teelgate uiters belangrik, veral in Augustus. ’n Ander belangrike tyd
van die jaar is Februarie wanneer jong jakkalse van buite die plaas se
grense ‘n nuwe heenkome soek. Dit is veral gedurende hierdie tydperke dat die boer tyd vir die beheer en bestuur van roofdiere in sy besige
dagboek moet maak, met ander woorde ’n duidelike roofdierbestuursprogram moet in plek wees.
Bestuur vóór lamtyd
Kleinveeboere besef nie altyd die waarde van voorsorg as dit by skadeveroorsakende diere kom nie. Baie tyd en geld word aan reproduksiebestuur bestee soos die vrugbaarheid van ramme, paring van ooie
en versorging van ooie tydens lamtyd. Net so belangrik soos die voorbereiding van die vee is, is die voorbereiding van die betrokke lamkampe waar die nodige druk op roofdierbeweging en -getalle moet wees.
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Net soos verseker word dat lamkampe
voldoende kos en water vir die diere het,
moet verseker word dat die lam-areas en
omliggende gebiede vry is van die twee
vernaamste roofdiere: rooijakkalse en
rooikatte. Tydens lamtye is die lug elke nag
gevul met die reuk van nageboortes en
vars bloed. Dit is onweerstaanbaar vir enige roofdier en hul instink gaan hul dwing
om ondersoek in te stel. Dit is verstandig
om dié areas van die plaas toe te maak met
jakkalsbestande heinings en/of dit te elektrifiseer. Dié twee voorkomingsmaatreëls
is egter baie duur.
Lamkampe kan vooraf ook gemonitor
word deur sogenaamde boskameras te
gebruik. Ses weke voordat die ooie begin
lam, word hierdie kameras op strategiese
plekke in die lamkampe gestel (minstens
vier kameras per 1 000 ha). Hoe meer, hoe
beter. Dit is veral belangrik om die waterpunte ook te monitor. Voorsien elke kamera van ’n aaspunt reg voor die kamera en
versterk die reuk daarvan elke derde dag.
Laai die foto’s gereeld af en stel vas watter
diere die aaspunte besoek. Hierdie proses
van lamkampvoorbereiding en proaktiewe
optrede is die vertrekpunt om verliese van
lammers suksesvol te beheer. Om te wag
tot die eerste lam gevang is, is reeds te
laat.
Bestuur tydens en ná lamtyd
Indien die boer met die vorige twee bestuursperiodes laat slaplê het, is hierdie gewoonlik die tyd wanneer hy wakker skrik.
Die verliese is nou daagliks sigbaar, boere
raak paniekerig en moedeloos en ontsien
dikwels die koste om nou die roofdiere te
beheer. Onmiddellike optrede met sigbare
resultate is die verwagting en in die meeste gevalle word dodelike beheermetodes

gebruik. Moenie perspektief verloor en na
gif gryp nie. Dit is nie ’n opsie nie!
Dit is nou belangrik om die diere, wat
vir die skade verantwoordelik is, te elimineer. Die roep-en-skiet-metode is hier die
gewildste en doeltreffendste.
’n Ander opsie is om niedodelike metodes, soos afskrikmiddels met ligte, klanke
en reukstelsels te gebruik. Dit is belangrik
om te onthou dat hierdie metodes afgewissel moet word, anders leer die predatore
vinnig om hierdie beheermetodes te omseil. Dit is raadsaam om hierdie metodes
vir hoogstens drie weke aaneenlopend op
dieselfde plek te gebruik. Deur die tegnieke
aanhoudend af te wissel, sal die probleemdiere ietwat onseker wees en dan die area
vermy.
Tydens hierdie tydperk kan meer natuurlike metodes soos lamas, alpakkas,
donkies en herdershonde gebruik word.
Hulle pas die vee letterlik op. Dié metodes
is redelik doeltreffend, maar is gebonde
aan kampgroottes en die topografie van
die kampe en plase. Hulle moet die roofdiere asook die diere wat hulle moet beskerm, kan sien. Volg ‘n deeglike bestuursprogram met hierdie metodes en monitor
die diere deurlopend.
Dit is belangrik vir ‘n veeboer om altyd
sy spesifieke probleem te identifiseer, om
deeglike kennis te hê van die diere wat die
skade veroorsaak, sy plaas se topografie
te ken en reg te oordeel hoe die probleemsituasie binne ‘n begroting hanteer moet
word.
Stel ’n goeie en deurlopende roofdierbestuursprogram in plek en moenie net
die roofdiere bestuur tydens en ná lamtyd
nie. Maak die kopskuif en raak proaktief by
roofdierbestuur betrokke.
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2.2 V
 OORKOMENDE
MAATREËLS
Pas maatreëls voorkomend toe, maar gaan
spaarsamig te werk en wissel dit voortdurend af aangesien roofdiere ná drie of vier
weke daaraan gewoond raak. Dit is ook
nodig om meer as een metode te gebruik.

2.2.1 Heinings
Jakkalsdraad
Roofdierwerende sifdraad beperk die vrye
beweging van roofdiere soos rooijakkalse en
rooikatte in ‘n groot mate. Dit is egter duur
om die sifdraad te span maar met die regte
onderhoud kan dit predasie grootliks beperk.
Inspekteer dit gereeld om gate wat deur vlakvarke en erdvarke gemaak is, toe te maak.
Gebruik roofdierwerende sifdraad wat
1,2 m hoog is met 75 mm-wye openinge. Dit
is nie 100% doeltreffend vir rooikatte nie,
omdat hulle wel by hoekpale kan oorspring,
maar dit behoort hulle grootliks weg te hou.
Dit het nie juis ‘n effek op diere soos bruin
hiënas nie, omdat hulle bloot die draad stukkend byt om deur te kom.

Dit beperk die beweging van ander
klein soogdiere soos klein bokkies,
ietermago’s en skilpaaie.
Sommige grondeienaars sit motorbande elke kilometer regop in die
heining sodat klein bokkies, ietermago’s en skilpaaie daardeur kan
beweeg. Hang ‘n ligte ketting in die
band – dit skrik jakkalse tydelik af
om die bande dan as deurgangsroetes te gebruik.

Elektriese omheinings
Omgrensend
Die oprigting van elektriese heinings of net
enkele geëlektrifiseerde drade (een naby die
grond en een bo-op die heining) het ’n baie
goeie afwerende effek op roofdiere.
Drade naby die grond verhoed dat roofdiere onder deur heinings grawe en toegang
tot plase of kampe verkry terwyl drade bo-op
die heining roofdiere soos rooikatte ontmoedig om bo-oor drade te klim.
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Dit verg min kapitaalinvestering en
redelike lae onderhoudskoste en -intensiteit.
Die grootste argument teen elektriese heinings is dat dit kleiner diere
benadeel. Hierdie diere word vasgevang wanneer hulle in die draad vasloop en word dan geskok. Hulle teer
uit en gaan dood.
Omgrensende elektriese heinings
vind ook waardevolle toepassing
in wildboerdery en die bestuur van
natuurreservate. Dit is doeltreffend
teen alle soorte roofdiere.
Plaas twee drade naby aan die grond
nie ver van die elektriese geleier nie
om diere soos skilpaaie van die elektriese geleiers weg te hou.

Mikrokampstelsel
In sommige veegebiede in die land waar
vee teen hoë belading aangehou kan word,
word verskuifbare mikrokampstelsels gebruik, waar veral lammerooie en jong lammers in klein kampies wei wat met elektriese heinings gespan is.
• Hierdie weidingstegniek verg
daaglikse bestuur, is nie kapitaalintensief nie, maar bied uitstekende voorkomende beheer teen
roofdierpredasie.
• Dit affekteer die natuur byna glad
nie.
Dit sal egter nie in ekstensiewe weidingsgebiede werk waar meestal
met kleinvee geboer word nie, want
die weidingskapasiteit is te laag en

kampe sal te groot moet wees om dit
sinvol te kan gebruik.
Dit sal nie vir wildboerdery gebruik
kan word nie, vanweë die aard van
wild se gedrag.

Teikengerigte elektriese heinings
Soms is daar onaanvaarbare predasie deur
otters by visteelstasies. Die beste teenvoeter vir otters is om een elektriese draad om
die damme te span en teen ’n lae spanning
te laai.
Dit het ’n hoogs doeltreffende, afwerende effek op otters en skakel
vispredasie heeltemal uit. Die effek
daarvan op nieteikendiere is weglaatbaar klein, omdat net een geëlektrifiseerde draad gespan is.

Krale
Die kraal van vee word as oudmodiese bestuur beskou, maar dit word deesdae al hoe
meer deur groot- en kleinveeboere gebruik
om vee snags teen roofdieraanvalle te beskerm. Klip-, tak- en draadheiningkrale word
gebruik.
• D
 iere kan baie streng bestuur en
uit die kloue van meeste roofdiere
gehou word.
• Jakkalse, rooikatte en ander klein
roofdiere kan feitlik geen toegang
tot die vee kry nie.
• Hoewel luiperds maklik oor heinings en kraalmure kan spring en
grootskaalse skade aanrig, kan
stewige krale hulle uithou.
• D
 ie veld om kampe word uitgetrap.
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• D
 it lei tot die vinnige verspreiding
van oordraagbare siektes soos
koksidiose, dit bevorder parasietoordraging en kan tot vlieg- en
brommeruitbrekings lei.
Gebruik krale ook vir die intensiewe
bestuur van waardevolle wildsoorte,
maar dieselfde negatiewe gevolge
soos met vee kan in die geval van
wild voorkom.

Ultrasoniese klanke affekteer die roofdier se gehoor en klaarblyklik is dit só erg
versteurend dat dit roofdiere weghou uit die
areas waar die klank uitgesaai word.
Die moontlikheid bestaan dat ultrasoniese klank ‘n negatiewe uitwerking op ander organismes soos uile
en vlermuise het.

2.2.2 Afskrikmiddels
Klankafwering
Gebruik klanktoerusting wat die geluide van
menslike aktiwiteite deur die nag, veral in
kampe en krale uitsaai, asook ultrasoniese
klanke om die roofdier se gehoor te irriteer.
Die klank van mensestemme, musiek of
selfs plaasgeluide skep groot onsekerheid by
roofdiere wat ten alle koste konfrontasie met
mense sal probeer vermy.
Dit werk veral goed om jakkalse,
rooikatte en bruin hiënas weg te hou,
maar is minder suksesvol met luiperds en gevlekte hiënas.
Verander die klank elke aand en
wissel die ligging van die toestel
gereeld af.

Radio
Rig ’n toestel op en stel dit
om sekere tye in die nag op
’n radiostasie aan te gaan,
afwisselend met ’n lig en
ander geluide.

Moderne Skaapwagter
Die Skaapwagter werk op die sensitiewe sintuie deur met klank en reuk roofdiere van vee weg te hou. Heelwat eenhede word benodig, maar indien net
twee eenhede gebruik word, kan daar
op die lamtrop gefokus word.
Die Skaapwagter genereer elke
minuut ’n ultrahoë-frekwensieklank wat
skaars hoorbaar vir mense en skape,
maar geweldig irriterend vir roofdiere is. Indien roofdiere te naby aan die
1 km-reikwydte van die Skaapwagter
kom, veroorsaak dit vir hulle ongemak
en selfs pyn.

Ligafwering
Die gebruik van ligte wat hetsy konstante
of polsende/flikkerende lig verskaf, kan op
dieselfde beginsel as klankafwering gebruik
word. Gekleurde ligte, veral geel en oranje,
is blykbaar die doeltreffendste en skep by
roofdiere die indruk dat alles nie pluis is nie.
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Gebruik verkieslik saam met klankafwering en skuif ook elke aand om
die maksimum effek te verkry en te
behou.

Ligte
Liggies wat met ’n sonpaneel herlaai
word, kan teen drade opgesit word om
die omgewing effens te verander.

Grootskaalse reukafwering
Toerusting wat reuke oor ’n groot area afskei wat vir roofdiere as gevaarlik voorkom,
is ook ’n moontlike teenvoeter teen roofdieraanvalle. Die doeltreffendheid hiervan
moet nog bewys word, maar die beginsel is
teoreties aanvaarbaar.
Daar bestaan ’n skraal moontlikheid
dat klein, skadelose roofdiere deur
die tegniek verjaag kan word, wat
moontlik ’n wanbalans in die plaaslike ekologie kan laat ontstaan.

Moderne Skaapwagter
Die ingeboude rekenaarprogram beheer ook die vrystelling van spesiaal
geformuleerde, aromatiese reukbestanddele wat roofdiere se reuk- en
smaaksintuie irriteer en hulle wegdryf.
Dit stel gedurende die nag gereeld ‘n
fyn sproei vry. Die reukstof is dus konstant aanwesig in die kamp. Die bottel
reukmiddel moet maandeliks vervang word.

2.2.3 Halsbande
Beskermende halsbande
Dit het beslis ’n positiewe uitwerking op die
voorkoming van predasie. Alle kleinvee moet
met die halsbande toegerus word ten einde
die effek van roofdiere doeltreffend te kan
teenwerk. Soos met ander halsbande en
klokkies raak roofdiere die metode gewoond.
Vangmetodes word byvoorbeeld aangepas
weg van die nekarea na die boude. Halsbande moet deurlopend verstel word soos lammers groei.
Beskermende halsbande het geen negatiewe uitwerking op die natuur nie.
Wissel beskermende halsbande met
afwerende halsbande af om verwarring by roofdiere te skep. Moet
nooit verskillende soorte halsbande
gelyktydig op dieselfde plaas gebruik nie.

1. King-halsband
‘n Nekband vir elke lam in die trop
word aanbeveel. Koste kan besnoei
word deur vir slegs ’n persentasie van
die lammers in die kudde ‘n King-halsband aan te sit.
2. Dead-stop-halsband
Die halsband is van yster gemaak en sy
leeftyd is dus lank. Verskillende groottes is vir groot en klein skape beskikbaar.
3. Owner’s Choice-halsband
Die blou halsband is van PVC gemaak
en is beskikbaar in drie verskillende
groottes.
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GEBRUIK VERSKILLENDE
METODES AFWISSELEND
OM DIE “VREEMDE
FAKTOR” VIR DIE
ROOFDIER TE BEHOU.

Afwerende halsbande
Afwerende halsbande sluit
halsbande in wat klanke
voortbring, besonder helder
van kleur is of bepaalde reuke afskei.

Klokkieshalsbande
Hierdie halsbande is toegerus met klein blikkies en
klippies wat soos klokkies lui
wanneer die dier wat dit dra,
rondbeweeg. Dit skep die indruk by die roofdier dat iets
nie pluis is nie en daarom
vermy die roofdier die mak
diere as prooi.
Dit het geen negatiewe effek op die omgewing nie.
Wissel gereeld met
ander
afwerende
tegnieke af, anders
raak roofdiere gewoond daaraan.

Protect-a-lamb
’n Klokkie-halsband word
vir elke lam in die trop
aanbeveel. Soos met die
ander halsbandmetodes
is dit ook moontlik om vir
slegs ’n persentasie van
die lammers klokkies aan
te sit.

Kleurhalsbande
Kleurhalsbande is toegerus
met fluoresserende materiaal wat snags lig uitstraal en
sodoende die roofdier ongemaklik laat voel vanweë die
vreemde aard van die kleure.
Dit het geen negatiewe uitwerking op die
omgewing nie.
Geel en oranje weerkaatsende band wat op
sleepwaens gebruik
word, werk goed.
Reukhalsbande
Hierdie halsbande word van
eenvoudige materiaal soos
katoen gemaak en met verskillende reuke deurweek
sodat daar vreemde reuke in
die veetrop is. Dit verwar en
skep vrees by roofdiere en
ontmoedig hulle om kleinvee
te vang.
Dit het geen negatiewe effek op die omgewing nie.
Gebruik reukhalsbande met verskillende reuke sodat
daar nie ‘n eenvormige reuk is nie.
Verander reuke ook
gereeld en wissel af
met ander afwerende tegnieke.
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Halsbande wat alarm maak
1. Celmax-halsbande
Sodra die trop abnormaal begin optree, soos met veediefstal of ‘n roofdieraanval, maak die Celmax-alarm
‘n oproep na die boer se selfoon om hom te waarsku.
Celmax stuur ook GPS-inligting na die selfoon wat op
Google Earth aandui waar in die kamp die diere is. Die
GPS-inligting help die eienaar om die diere te volg tot
hy hulle opspoor.
‘n Selfoonsein is nodig en die battery moet elke drie
tot vyf maande herlaai word. Celmax gebruik nie veldstasies nie, want die halsband skakel direk na die eienaar se selfoon.
Dit is soms nie so doeltreffend teen rooikatte nie,
want die kat val die skaap dikwels aan nog voor die
skaap kan begin rondhardloop.
2. E-Shepherd-halsbande
Een band per 10 skape is nodig. Batterye hou tussen
nege en 12 maande. Die E-Shepherd-apparaat word
met ’n halsband in plek gehou. Die elektroniese apparaat word geaktiveer sodra ‘n skaap aangeval word.
Die aanval aktiveer ‘n klankalarm wat deur die toestel
uitgesaai word. Die toestel het ook twee liggies, wat ’n
stroboskopiese effek vorm sodra die stelsel geaktiveer
word.
3. Agri-Alert
’n Halsband met ’n kombinasie van ’n GPS- en aktiwiteitsensor word aangesit. Die halsband stuur ’n SMS na
’n selfoon as daar ‘n versteuring is. Bande word elke
twee jaar gratis vervang.
4. Hotgroup
Die stelsel het verskeie funksies soos gedragsmonitering, weidingsbenutting en predasiebestuur. Die alarms
is gegrond op die wetenskap van nabootsing en maak
alarm as die dier buite sy normale gedrag optree.
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DIT NEEM ’N ROOFDIER
VIER TOT SES WEKE
OM AAN ’N METODE
GEWOOND TE RAAK.

2.2.4 Veewagters

2.2.5 Herdersdiere

Veewagters word nog gebruik, maar dit is ’n bestuursopsie wat eintlik nie
meer bekostigbaar is nie.
Daar is geen twyfel dat die
fisiese teenwoordigheid van
’n veewagter by ‘n trop alle
roofdiere (leeus uitgesluit)
sal ontmoedig om vee aan
te val nie. Wanneer ‘n hond
saam met die veewagter
werk, is dit nog meer doeltreffend.

Verskeie soorte diere word
as teenvoeter teen roofdiere
soos rooijakkalse, rooikatte,
gevlekte en bruin hiënas,
luiperds en jagluiperds in die
vee- en selfs die wildbedryf
gebruik.

• V
 eewagters kan
net bedags gebruik word, terwyl
predasie meestal
snags plaasvind.
• Veewagters kan
net gebruik word
as vee in streng
tropverband in
klein kampies bestuur word.
• Dit het feitlik geen
toepassing in ekstensiewe
veeboerdery nie.

Volstruise is net doeltreffend teen rooijakkalse.

Volstruismannetjies
Hierdie voëls het beperkte
toepassing om rooijakkalse
bedags uit veral lammertroppe te hou.

Gebruik wilde volstruise wat van reservate af kom en nie
broeikasvoëls nie.

Blesbokramme
Hierdie bokke is baie effektief om rooijakkalse bedags
en snags uit kampe te verwilder.
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Hulle is nie doeltreffend teen rooikatte en groter roofdiere nie.
Mak blesbokke is baie meer aggressief as wilde blesbokke. Wees egter
versigtig vir sulke mak blesbokke,
want hulle kan ook baie aggressief
teenoor mense raak.

Donkies
Donkies is baie aggressief teenoor rooijakkalse en rooikatte en sal sulke roofdiere uit
kampe verjaag.
Donkies werk goed in kampe met
volwasse vee en wild.
As hulle saam met skape of boerbokke gebruik word, moet hulle tydens
lamtyd verwyder word, omdat hulle
dikwels self lammers by drinkkrippe
skop, beseer en doodmaak.

Alpakkas
Net soos donkies is hulle goeie afskrikmiddels vir roofdiere.
Alpakkas is aanpasbaar in dorre streke, want hulle is afkomstig uit die droë bergwoestyn van

Suid-Amerika. Omdat hulle herbivore is, het hulle min onderhoud
nodig.
Alpakkas is waarskynlik ‘n beter opsie vir veeboere wat ekstensief op
groot oppervlaktes boer.

Anatoliese herdershonde
Anatoliese herdershonde word deesdae algemeen ingespan vir die beskerming van
grootvee, kleinvee en selfs wild teen meeste
roofdiere, insluitende leeus. Die groot gestalte van die ras asook hul harde blaf ontmoedig
meeste roofdiere om vryelik rond te beweeg
en vee asook wild in hul nabyheid aan te val.
Anatoliese honde verg baie streng bestuur
en beheer en ongelukkig kan hulle ook in
predatore van vee en kleinwild ontaard.
Anatoliese herdershonde wat nie
goed bestuur word nie, kan ‘n beduidende negatiewe effek op kleinwild
hê. Daar is ‘n geneigdheid by Anatoliese honde om klein, nieskadelike
roofdiere aan te val en dood te maak.
Koop ‘n hond by ‘n teler wat die honde op ‘n plaas in die direkte omgewing van klein- of grootvee teel en die
hondjies van jongs af touwys maak.

Bokhonde
Voordat Anatoliese herdershonde gewild geraak het, het baie Kalahari-boere reeds jare
lank bokhonde gebruik. ’n Bokhond is enige
ras hond wat aan ‘n bokooi of skaapooi in die
trop grootgemaak is. Hulle is baie effektief
om rooijakkalse en rooikatte uit veetroppe
weg te hou. Soos alle honde verg bokhonde
bestuur en aandag om te voorkom dat hulle
nie self vee- of wilddiewe word nie.
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2.3 R
 EMEDIËRENDE
MAATREËLS
Remediërende maatreëls is nodig om oormatige getalle probleemroofdiere of spesifieke
roofdiere wat aanhoudend skade veroorsaak,
te verwyder, aangesien die voorkomende
maatreëls hoofsaaklik die probleemdier na
die buurman verjaag. Dit is noodsaaklik om
die metodes verantwoordelik te gebruik en
die naam van die landboubedryf hoog te hou.

Die tyd van die dag is belangrik aangesien dit meer doeltreffend is om
vroegoggend drie ure lank en met
sononder ’n uur of twee te vlieg.

2.3.1 Skiet van individuele diere
Uit ’n ekologiese oogpunt is die skiet van
skadeveroorsakende roofdiere een van die
mees selektiewe beheermetodes as die jagter ervare en kundig is. Dit kan egter uiters
omstrede wees, afhangende van hoe dit aangepak word.
Nagskiet is baie doeltreffend om skadeveroorsakende diere te elimineer. Dit is
spesie-spesifiek en jy kan onmiddellik optree
indien daar ’n probleem is.
• G
 ebruik ervare jagters wat roofdiere doeltreffend kan inroep en
slegs rooikatte en rooijakkalse
skiet wat die meeste ekonomiese
skade aanrig.
• Moenie bakoorjakkalse, aardwolwe en groukatte skiet nie.
• Gebruik ’n lig met ‘n rooi filter en
pas ‘n knaldemper op die geweer
sodat die knal van die skoot effens
gedemp word.
Helikopterjag kan duur wees, veral as
min roofdiere teenwoordig is. Hierdie tegniek is waardevol wanneer die terrein
moeilik per voet of voertuig begaanbaar is.
Raadpleeg die relevante owerhede oor die
nodige permitte.

Skiet van individuele diere verg meer
as net skietvaardighede om doeltreffend en omgewingsversoenbaar te
wees. Die volgende beginsels is van
die uiterste belang:
Onmidddellike optrede: Dit is
nodig om onmiddellik nadat predasie plaasgevind het, die aksie te
loods om die skadeversoorsakende individu(e) te skiet. Veral met
rooijakkalse en rooikatte moet dit
binne een dag nadat die vee of
wild gedood is, geskied. Om te
wag, is om die skuldige individu
te laat wegkom en individue wat
nie noodwendig die skuldiges is
nie, dan later dood te maak.
Spesifieke omgewing: Die
beste is om die skietaksie van
stapel te stuur in die gebied waar
predasie plaasgevind het. Roofdiere is gewoonllik teenwoordig
waar prooi beskikbaar is.
Presisie: Slegs goeie skuts
moet die skietwerk doen sodat
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roofdiere nie gewond of misgeskiet
word nie. Swak skietwerk vererger die
probleem omdat diere wat gekwes of
misgeskiet is, ten alle koste kontak met
die mens sal vermy en dan onbestuurbaar sal word.
Korrekte spesie-identifisering: Dit is
uiters noodsaaklik dat die spesie korrek
geïdentifiseer word, anders word waardevolle diere soos aardwolwe en bakoorjakkalse doodgemaak. Feitlik alle
roofdiere sal op roepapparate reageer
en dus is dit die verantwoordelikheid
van die skut om die dier korrek te identifiseer voordat daar op die dier geskiet
word.
Noukeurige gebruik van roepapparaat: Daar is verskeie roepapparate beskikbaar en enige persoon kan dit aankoop. Dit verg egter spesialiskundigheid
om sodanige apparaat korrek te gebruik
om te voorkom dat roofdiere die roepe
begin ignoreer. Grondeienaars moet liefs
die dienste van spesialiste gebruik of self
aanleer om sulke apparaat doeltreffend
te gebruik, om die selektiewe skiet van
sulke diere te verseker. Onervare roofdierjagters gaan meer skade as goed vir
die grondeienaar doen.
Gebruik infrarooi of rooi soekligte
snags: Gebruik net infrarooi of selfs
gewone rooi soekligte omdat wit ligte
diere skugter en ontwykend maak.

Jag met honde word op grootskaal
vir die opspoor van roofdiere gebruik.
Honde mag nie die roofdier doodmaak
of enige fisiese kontak met die roofdier
hê nie. Dit kan óf hoogs doeltreffend
en selektief gebruik word óf uiters skadelik vir die natuur en klein soogdiere
wees as honde nie baie streng bestuur
word nie.

Soek en vind
Honde volg die roofdier se spoor om
die dier te vind, waarna die roofdier
geëlimineer word. Gebruik honde wat
as opspoorhonde opgelei is.
Honde mag ingevolge die Wet op
Dierebeskerming (Wet 71 van 1962)
nie gebruik word om die roofdier dood
te maak nie.
• H
 ou die honde verkieslik
aan leibande totdat die
teikendier sigbaar word,
waarna hulle losgemaak
word sodat hulle die prooi
kan jaag.
• Versorg die honde goed sodat hulle nie weens honger
agter wild aanhardloop en
op dié manier jag nie.
Hul effek op die natuurlewe is
normaalweg baie min omdat
hulle nie toegelaat word om die
roofdier self aan te val en
dood te maak nie.

Opspoor te perd
Perderuiters met opgeleide honde
volg die roofdier se spoor en jaag die
roofdier in ‘n skuiling soos ‘n erdvarkgat in.
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Dit is ’n baie doeltreffende en selektiewe metode waar die honde geen
negatiewe uitwerking op ander elemente van die natuur het nie.
Dit werk veral goed in die sanderige
omgewing van die Kalahari.

•

•

•

2.3.2 Vangysters
Die gebruik van vangysters is
omstrede en word van verskeie
oorde veroordeel – met goeie
rede. In onervare en onverantwoordelike hande is vangysters
basies moordwapens wat alles
vang en vermink.
Dit verg iemand met uitstekende kennis van
roofdiere en jare se ervaring om ’n vangyster
sodanig te stel dat net rooijakkalse en rooikatte
gevang word sonder om die dier te beseer.
Die vangyster moet ’n verstelbare snellerplaat hê sodat diere kleiner as rooijakkalse
en rooikatte dit nie sal aftrap nie.
Vangysters mag slegs deur ‘n opgeleide persoon gestel word.
• M
 oenie vangysters in die normale beweegareas van diere of onder heinings
plaas nie, maar sodanig dat die teikendier in die area moet inloop om die vangyster af te trap.
• Kalibreer die vangysters gereeld. Die verstelling op die snellerplaat moet 2 kg wees
– gebruik ’n 2 ℓ-koeldrankbottel vol water
as meetinstrument.
• Gebruik ’n anker om die vangyster vas te
pen, sodat die dier wat daarmee gevang is
nie daarmee wegloop nie.
• Voeg een of meer draaiskakels in die ket-

•

ting wat sal voorkom dat die ketting opdraai en onnodige beserings veroorsaak.
‘n Veer aan die anker sal keer dat die dier
homself nie beseer as hy probeer wegkom
nie.
Gaan vangysters elke dag vroeg soggens
na sodat diere nie vir langer as ‘n paar uur
daarin sal vassit nie.
Gebruik vangysters met rubberwerende

vangkake. Dit sal nog steeds ‘n stewige
vashouvermoë hê, maar nie vel of been
breek en pyn veroorsaak nie. Dit bied ook
die geleentheid om nieteikendiere, wat
moontlik ‘n vangyster kan sneller, los te
laat sonder enige beserings of ander nagevolge.
Gebruik geskikte lokaas. As die probleem
predasie op kleinvee is, is dit sinneloos om
wildsvleis as lokaas te gebruik.

2.3.3 Vanghokke
Inloopvanghokke is baie doeltreffend vir die
vang van rooikatte, jagluiperds, luiperds,
bruin hiënas, otters, silwervosse en groukatte. Al hierdie spesies kan dus gevang en elders hervestig word sonder dat die diere van
kant gemaak hoef te word. Plaas vanghokke
in die skaduwee en gaan elke dag na.
Let daarop dat rooijakkalse nie met inloopvanghokke gevang kan word nie. Elke spesie
vereis ‘n bepaalde steltegniek en spesifieke
lokaas om sukses te verseker.

Rooikat
• Plaas die hok langs die rooikat se looppad
en pak net aan die kante met takke toe.
• Plaas lewendige diere soos ’n wit hoender
of boerboklam in ’n aparte afskorting agter
in die hok (goeie versorging van hierdie
diere is belangrik) en hang ‘n opgerolde
bolletjie aluminiumfoelie in die vangdeel
van die hok op. Dit trek die rooikat se aan-
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dag en die lewendige prooi lok die kat in
die hok in.
• Sprinkel urine van ’n rooikat as reuklokmiddel in die hok.
Wanneer ’n rooikat wel gevang
is, moet dit op ‘n menslike wyse
van kant gemaak word indien dit
nie losgelaat word nie.
Luiperd
• Die hok moet baie sterk en stewig wees.
• Plaas dit naby die luiperd se krapboom en
moet dit nie met enige materiaal bedek nie.
• Gooi stukke verrotte lokaas in die vanghok
en maak dit met draad vas.
• Maak bloedspore met die lokaas uit verskillende rigtings (sowat 100 m) na die hok.
• Anker die hok in die grond met penne.
• Wanneer ’n luiperd gevang is, bedek die
hok met ’n dik seil sodat die dier kalm bly.
• Hulle is uiters gevaarlik en selfs in vang-

hokke moet hanteerders hulle versigtig
hanteer om nie deur hul kloue oopgekloof
te word nie.
• 
‘n Veearts behoort die dier te verdoof
voordat dit vervoer word om te keer dat
die luiperd beserings in die hok opdoen.
• Wanneer ’n luiperd vrygelaat word, moet
alle individue binne die veiligheid van
voertuie wees om aanvalle van die geïrriteerde luiperd vry te spring.
Skakel die relevante natuurbewaringsowerheid om die luiperd te
hervestig.
Jagluiperd
• Jagluiperds word geredelik gevang deur
’n takkraal van sowat 20 m in deursnee
te bou en ‘n inloopvanghok as die enigste
ingang in die kraal te voorsien.
• Rig vangkrale op waar die diere aktief is,
soos by hul speelbome.
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• D
 ie inloopvanghok moet aan die agterkant oop wees (anders as al die ander hokke wat toe moet wees) en bedek bo-op met
stewige doringbosse. Daar moet dus twee
valhekke in die hok wees wat gelyktydig
sluit as die dier die snellerplaat aftrap.
• Die beste lokaas is ’n lewendige boerboklam of selfs ’n volwasse boerbok.
• Wanneer ’n jagluiperd gevang is, bedek
die hok om die dier gemaklik te vervoer.
• Jagluiperds is nie naastenby so aggressief soos luiperds nie en is dus nie so
moeilik om te hanteer nie.
Jagluiperds mag nie doodgemaak
word nie en moet hervestig word.

Bruin hiëna
• Gebruik luiperdvanghokke vir bruin hiënas
omdat die diere geweldig sterk is en hulle
minder stewige hokke maklik oopbreek.
• Rig die hokke sonder enige bedekking op
naby die plek waar predasie plaasgevind
het.
• 
Die beste lokaas is lammerkarkasse of
selfs dooie hoenders.
• Reukspore kan ook na die hok gemaak
word om hiënas nader te lok.
• Hulle is nie baie aggressief in hokke nie,
maar moet steeds bedek word om hulle
kalm te hou.
• Dit is wenslik dat ‘n veearts hulle verdoof
voordat hulle vervoer word.
Wanneer bruin hiënas gevang
word, moet hulle hervestig word.

Otters
• Otters word maklik met rooikatvanghokke
gevang en ’n afsonderlike afskorting met

lewendige prooi soos mak eende of ganse
werk baie goed.
• Rig vanghokke langs visdamme op en anker dit stewig sodat die dier se beweging
nie die hok in die water laat val nie.
Wanneer otters gevang word,
moet hulle hervestig word en nie
van kant gemaak word nie.
Silwervos en groukat
Silwervosse en groukatte sal beslis jag maak
op lammertjies jonger as ’n maand oud. Dit is
egter sinneloos om sulke klein roofdiere van
kant te maak want hul impak is minimaal en
hulle lewer belangrike bydraes tot ’n gebalanseerde ekologie.
• G
 ewone rooikatvanghokke met lammerreste as lokaas werk baie goed vir albei
tipe diere.
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Ekstra maatreëls
Diere soos luiperds en jagluiperds se
lang sterte word soms erg beseer wanneer die valhekke daarop val. Bedek die
onderkant van die valhek met dik spons
om sulke beserings te voorkom. Daar
kan selfs rubberbuffers onder in die hekke se glybane aangebring word waarop
die valhekke val om sodoende te keer
dat die hek die hok se vloer ten volle tref.
Sulke maatreëls maak die gebruik van
vanghokke net meer menslik, veral as
waardevolle diere gevang moet word.

Giflokaas
Geen vergiftigde lokaas mag in Suid-Afrika
gebruik word nie. Regulasie Nr. R1716 van
26 Julie 1991 van die Wet op Misstowwe,
Veevoedsel, Landboumiddels en Veemiddels (Wet 36 van 1947) verbied die gebruik
van enige plaagdoders vir doeleindes anders as dit wat op die etikette aangedui
word.
Giflokaas is feitlik nooit teikenspesifiek
nie en veroorsaak grootskaalse vergiftiging van nieteikenspesies soos roof- en
aasvoëls.
Geen plaagdoders is vir die doodmaak van roofdiere geregistreer
nie en dus mag geen plaagdoders
so gebruik word nie.

2.3.4 Verdoof en verskuif
Hierdie tegniek is feitlik uitsluitlik van toepassing op leeus en in ‘n baie mindere mate op
luiperds. Groot stukke lokaas soos vol karkasse word met slaapmiddels behandel en
die karkasse word uitgeplaas in die omgewing waar die roofdiere voorkom.
Wanneer die roofdiere die karkas vreet,
word hulle verdoof en kan dan opgelaai en
vervoer word na plekke waar hulle hervestig
kan word.
Dit moet deur ’n veearts gedoen word en
die hele proses moet deurentyd gemonitor
word om te verseker dat die diere genoegsaam verdoof is en dat die normale liggaamsfunksies gemoniteer kan word.

2.3.5 Gebruik van gif
Vergeet sommer van meet af aan van gif.
Dit is onwettig, onselektief en vernietigend.
Net gifhalsbande mag gebruik word om
roofdiere te beheer.

Gifhalsbande
Gifhalsbande wat met natriummonofluoorasetaat gevul is, mag wel gebruik
word om skadeveroorsakende diere selektief te elimineer.
Geen ander gifstowwe mag in gifhalsbande gebruik word nie. Sulke halsbande
mag ook net gevul en voorsien word deur
individue wat die nodige permitte ingevolge
die Wet op Gevaarhoudende Stowwe (Wet
15 van 1973) daarvoor het.
Dit word uitsluitlik in die kleinveebedryf
gebruik om rooijakkalse en rooikatte mee
te beheer wanneer ander tegnieke nie die
gewenste uitwerking het nie. In ‘n kamp
waar predasie plaasvind, word ‘n aantal
jong lammers met gifhalsbande toegerus
en saam met volwasse skape in die kamp
geplaas.
Slegs daardie roofdiere wat skape of
bokke vang, sal deur die gifhalsbande van
kant gemaak word.
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Dit is ’n baie selektiewe metode vir
die beheer van rooikatte en rooijakkalse wat skade veroorsaak.

Gifskieters
Gifkskieters gebruik ‘n rewolwerkaliberdop
wat met natriumsianied gevul is en met ‘n afsetapparaat die dier skiet wanneer die lokaas
aangeraak word. Dit is egter problematies
want die toestel word in die grond geplant wat
dit toeganklik maak vir alle klein roofdiere.
Alhoewel gifskieters nie aanbeveel
word vir algemene gebruik nie, is dit
een van die mees suksesvolle metodes om rondloperhonde van kant te
maak wat in troppe saamwerk om
vee en wild te vang.
Dit is nie selektief nie en veroorsaak
vergiftiging van baie nieteikenroofdiere en selfs klein boksoorte wat die
lokaas sal trek.
Die provinsiale bewaringsdepartement moet verkieslik die gifskieters
stel om aan alle vereistes en etiese
standaarde te voldoen.

2.4 V
 ELD-, KLEINWILDEN VEEBESTUUR
2.4.1. Veldbestuur
Veld- of weidingsbestuur is vir enige veeboer
van die uiterste belang. Dit is nie wenslik om
veld met die optimum aantal diere per een-

heid te bewei nie omdat dit die veld onder
stres plaas en diere nie optimum groei onder
strestoestande kan behaal nie. Vir optimale
groei behoort minder diere as normaal op die
veld bewei te word sodat aanteelvee vinniger markgereed kan wees en dus gouer van
die veld bemark kan word. Só ’n bestuurstelsel verlaag die voorkoms van predasie, veral
onder kleinvee.

2.4.2 Kleinwildbestuur
Kleinwild soos jagvoëls, klein bokkies, dassies, hase, konyne en springhase word wel
in ’n groot mate deur jakkalse en rooikatte
gevang. Indien kleinwild skaars word, sal
die roofdiere des te meer op kleinvee fokus. Dit is dus raadsaam om kleinwild ten
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alle koste te beskerm en nie te jag of te laat
jag nie want dit vorm tog ‘n buffer teen roofdierpredasie op vee.

2.4.3 Veebestuur
Daar word met reg beweer dat die gebruik
om ooie deur die hele jaar te laat lam, ‘n
katalisator vir predasie deur rooikatte en
rooijakkalse is omdat daar dan deurentyd
lammers beskikbaar is. Produsente wat hul
lamtyd inperk tot ’n maksimum van ‘n paar
weke ondervind dat voorvalle van predasie
meer voorkom rondom lamtyd en dit makliker bestuur kan word. Dit is natuurlik van
toepassing op predasie op lammers en nie
op volwasse diere nie.
’n Kort lamtyd skep baie werk vir daardie
kort periode, maar dit fokus dan alle aandag
op die suksesvolle oorlewing van lammers
en bestryding van predasie op lammers.

2.5 SAMEVATTING
Die omvattende verskeidenheid metodes
om roofdiere te bestuur, gee vee- en wildboere genoeg opsies om predasieprobleme redelik doeltreffend te bestuur. Dit is
belangrik om alle opsies te oorweeg en
verskeie gelyktydig te ontplooi.
Voorkomende maatreëls is meestal
goedkoper as remediërende maatreëls en
beskerm ook die boer se vee en wild teen
roofdieraanvalle. Voorts behoort boere
binne gemeenskapsverband saam te werk
omdat roofdiere oor baie groot areas beweeg en ’n enkele dier op verskeie plase
skade kan aanrig.
Uitwissing van roofdiere is nie haalbaar
nie, maar predasie kan wel beheer word
met goeie beplanning en die ekologies sensitiewe gebruik van bestuursmaatreëls.
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IDENTIFIKASIE
VAN ROOFDIERE
3.1 INLEIDING

’n Goeie beginpunt vir doeltreffende predasiebestuur is die boer se gereedskapkis met al die beheer- en bestuursmetodes. Daarbenewens is
kennis van die roofdier se doodmaak- en vreetgedrag, sy habitat en die
manier waarop hy sy prooi doodmaak, noodsaaklik.
Dit is dikwels moeilik om die kwaaddoener op grond van ’n enkele
leidraad te identifiseer omdat vreetpatrone kan wissel of oorvleuel en
daar moontlik ook meerdere spesies in ’n gebied kan saambestaan wat
aan mekaar se prooi vreet (sekondêre predasie). Die belangrikste is
dat alle aspekte bekyk en in ag geneem moet word. Dis nie maklik om
vinnig ’n korrekte gevolgtrekking te maak deur net na die prooi te kyk
sonder om ook na spore en ander tekens in die area te soek nie.
Daar is ’n aantal aanduidings wat ’n mens moet soek, soos bytmerke, beenskade, vreetpatrone, spore, stukkies hare asook lokaliteit, om
slegs enkeles te noem. Die afstand tussen die slagtande verskil van
spesie tot spesie en is ’n nuttige riglyn om te volg. Sommige roofdiere
byt hul prooi aan die agterkant van die nek, terwyl ander, byvoorbeeld
honde, morsig te werk gaan en dikwels hul prooi rondsleep.
Dit is noodsaaklik om die dier wat die skade veroorsaak het, korrek
te identifiseer op grond van die doodmaak- en vreettekens om te voorkom dat ’n klomp tyd, moeite en geld verspil word op ontoepaslike metodes om die skuldige af te skrik. Opvolgmaatreëls behoort te wissel na
gelang van die roofdierspesie. Die oplossing is om ’n verskeidenheid
metodes beskikbaar te hê – ’n gereedskapkis van bestuurstoerusting.
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3.2 BESPREKING VAN SPESIES

54 mm

ROOIJAKKALS (CANIS MESOMELAS)
Konflikkategorie: hoë konflikpotensiaal
Bewaringstatus: minste kommer
Algehele lengte: 95 - 115 cm; stert: 27 - 30 cm,
skouerhoogte: 40 cm; massa: 7 - 10 kg.
Identifikasie-aanwysers:
• hondagtige voorkoms
• donker, witgevlekte saal op die rug
• swart stert
• redelike groot, spits ore, rooierig aan
die agterkant
Spoor: Rooijakkalsspore is hondagtig en toon
naelmerke. Die spoorprofiel is ovaal, langer in
die lengte as in die breedte.

43 mm

Familie Canidae:

regs voor


Gedrag: Oorwegend ’n naglewende
dier maar kan by tye in die dag te voorskyn
kom. Bedags rus hulle gewoonlik in die
skadu in hoër areas waar menslike aktiwiteit
beperk is.
Die rooijakkals is baie sku en sal ten alle
koste konfrontasie met mense vermy. Afhangende van die seisoen kom hulle enkel of in
pare voor, en sekere tye van die jaar selfs
as ’n familie. Werpsels word gewoonlik omstreeks Augustus gebore en bestaan uit vier
tot ses welpies. Hulle word in donker ondergrondse lêplekke gebore en die mannetjie,
die wyfie en die helper, ’n jong jakkals uit die
vorige jaar se werpsel, sorg vir die kleintjies.
Die mannetjie en die wyfie merk hul
gebied, waarvan die grootte afhang van die
beskikbaarheid van voedsel en mededinging
met ander dominante pare.

regs agter

Ì Doodmaak- of vangpatroon
• Vang normaalweg die dier aan die kant
van die kop, aangesien hulle hul prooi
jaag en byt wanneer hulle langs die dier
hardloop.
• Die ore van die prooi word dikwels in die
proses geskeur.
• Duidelike tandmerke tussen die oor en oog
van die dier.
• Bytmerke kan ook voorkom aan die agterkant van die bene en aan die uier.
• Hulle maak gewoonlik een dier op ’n slag
dood.
• 
Rooijakkalse vang nie net kleiner en
swakker vee soos lammers nie, maar sal
ook groter skape doodmaak.
• ’n Rooijakkals sal ’n koei aanval wat lê
om te kalf, en sal aan die kalf begin vreet
namate dit te voorskyn kom, of aan die
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en al in ’n gebied uit te roei gewoonlik futiel
is. Indien moontlik, moet bestuur gerig wees
op die individue wat die skade veroorsaak.
ß Voorkomend
• jakkalsbestande heinings
• elektriese heinings
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke
• veewagters
• halsbande
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• honde
• nagtelike jag
Persone wat belangstel om hierdie bestuursmaatreëls toe te pas, moet aansoek
doen by die plaaslike natuurbewaringsowerheid.

36 mm

SILWERVOS (VULPES CHAMA)
Konflikkategorie: lae konflikpotensiaal
Bewaringstatus: minste kommer
Algehele lengte: 86 - 97 cm; stert: 29 - 39 cm;
skouerhoogte: 30 cm; massa: 2,5 - 4 kg.
Identifikasie-aanwysers:
• jakkalsagtige voorkoms
• lang, welige stert
• gryserige rug en sye
• ligkleurige bene
• snoet gewoonlik lig van kleur
• ore van “normale” grootte
Spoor:

40 mm

koei se uier en die binnekant van die
lies van die agterbene.
• Lewende kalwers van tot een week oud
kan ook die rooijakkals ten prooi val.
 Vreetpatroon
• Begin vreet by die lies in omstreke van die
pens, en laat ’n velflap bly waaronder die
prooi uitgehol is.
• Verwyder die ingewande en pens uit die
liggaam.
• Vreet die sagter inwendige dele soos die
hart, lewer en niere.
• Punte van die ribbebene word afgekou.
• Verwyder nie die karkas van die plek waar
die dier gedood is nie.
¦ Bestuursmetodes: Die rooijakkals is
baie aanpasbaar en sy reproduktiewe kapasiteit is so hoog dat pogings om hulle geheel

regs voor

 Gedrag: Hoofsaaklik naglewend, maar
meer aktief in koeler dagligure. Gewoonlik
alleen of in pare, maar jag as enkelinge. Lê
deur die dag in gate of digte struikgewasse,

regs agter

maar sal soms in die son lê by die ingang van
die lêplek.
Jag so wyd as 5 km2. In sommige areas
bereik hulle taamlik hoë populasiedigtheid
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ten spyte van swaar vervolging in sommige
kleinveeboerderystreke. Hul getalle neig om
laer te wees in areas waar rooijakkalse volop
is.
By die seldsame geleenthede waar hierdie diere wel veeverlies veroorsaak, is dit
gewoonlik gerig op lammers, pasgebore tot
vier dae oud.
Ì Doodmaak- of vangpatroon
• Een dier per geleentheid.
• Die keel of kop word gebyt.
• Baie klein tandmerke kan onderskei word
aan die nek, blad of kruis.
• Karkas word nie gesleep nie.
• Geen kloumerke sigbaar aan die karkas nie.
 Vreetpatroon
• ’n Klein opening word in die lies gemaak.
• 
Slegs die hart, abomasum (melkpens),
sagte agterbeen of ’n kombinasie hiervan
word gevreet.

• B
y seldsame geleenthede wanneer ’n
groep vosse aan ’n karkas vreet, sal die
boude gevreet word.
• Keer terug na die karkas.
• In sommige gevalle word die punte van
ribbe gevreet, maar geen bene word gevreet nie.
¦ Bestuursmetodes: Die silwervos rig
nie groot veeskade aan nie. ’n Vanghok met
aas soos vir ’n rooikat werk goed.
ß Voorkomend
• jakkalsbestande heinings
• elektriese heinings
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke
• veewagters
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• vanghokke

GEWONE HOND (CANIS FAMILIARIS)
Konflikkategorie: hoë konflikpotensiaal
Bewaringstatus: nie van toepassing
Skouerhoogte: 300 - 750+ mm; massa: 5 - 20 kg
Identifiserende kenmerke:
Kom voor in ’n verskeidenheid rasse, vorms en
groottes, maar gewoonlik onmiskenbaar.
Spoor: Hondespore word dikwels verwar met
dié van ’n jagluiperd. Die agterste gedeelte van die
voetkussing het egter nie die W-vormige groewe
wat tipies van die katfamilie is nie.

Gedrag: Die skade wat deur honde
veroorsaak word, word dikwels aan ander
roofdiere toegeskryf. Baie wilde en selfs
mak honde is vir veeverliese verantwoordelik. Die doodmaak van vee is nie beperk
tot rondloperhonde nie; selfs goedgevoede
gesinstroetelhonde maak hulle snags heel

dikwels skuldig aan bloedige slagtings onder vee in ’n weiveld. Die vernietiging deur
honde word dikwels vererger deurdat hulle
in troppe opereer.
Selfs relatief klein honde sal jag maak op
vee en en kan ’n dier in sommige gevalle
ernstig beseer hoewel hulle nie in staat is om
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die dier dood te maak nie. Rondloperhonde
dood en vreet skape en bokke; hulle sal ook
pluimvee aanval en doodmaak.
Honde byt en skeur hul prooi willekeurig,
sonder enige vaste patroon. Hulle veroorsaak
uitgebreide skade en beseer dikwels etlike
diere sonder om hulle dood te maak.
Ì Doodmaak- of vangpatroon
• Baie spore omdat hulle hul prooi jaag en
byt terwyl hulle langs die prooi hardloop.
• Baie klein lammers word dikwels aan die
bors, rug of kop gebyt.
• Groot lammers of skape word op enige
plek aan die liggaam gebyt.
• Bytmerke kan gesien word aan die skenkelsenings, kop, ore, nek of lies.
• Die slagting is gewoonlik slordig. Dit is
selde ’n skoon, netjiese slagting soos dié
van natuurlike roofdiere.
• 
Die karkas word soms heen en weer
gesleep.
• Gewoonlik word meer as een skaap doodgemaak of vermink, en soms slegs een.
 Vreetpatroon
• Die hoeveelheid vleis wat gevreet word,
wissel van niks tot groot hoeveelhede wat

gewoonlik meer is as wat deur ’n rooijakkals of rooikat gevreet word.
• Groot stukke vel word afgeskeur.
• Die dier word dikwels van die agterkant af
gevreet, maar groot stukke kan uit die karkas geruk word.
• Groot bene word gekou of gevreet.
• Stukke wol kan oral verstrooi lê (nie netjies gepluk soos in die geval van die rooikat nie).
¦
Bestuursmetodes: Raadpleeg die
SAPD en DBV om probleme met rondloperhonde te bestuur. Honde kan in vanghokke
gevang word. Plaashonde moet snags toegemaak word en nie toegelaat word om rond
te loop nie. Daar moet toesig oor hulle wees
en hulle moet genoeg kos kry om te voorkom dat hulle ’n probleem raak. Elektriese
heinings is ook baie doeltreffend om skade
te voorkom.
ß Voorkomend
• beheer en bestuur
• elektriese heinings
 Remediërend
• vanghokke
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Gedrag: Alleenlopend, behalwe in
die paartyd of wanneer die wyfie kleintjies
grootmaak. Mis word gewoonlik op dieselfde
wyse begrawe as by die huiskat, maar hulle
maak ook klein latrines waar die mis ophoop.
Hulle gebruik ’n verskeidenheid lêplekke in
rotsriwwe, gate wat deur ander diere gegrawe is, of digte plantegroei, en sal in gebiede soos in die Kalahari ook in bome lê.
Hulle merk hulle gebied, hoofsaaklik met
urine en moontlik krapmerke aan bome, en
albei geslagte verdedig die gebied.
In sommige areas word hulle beskou as die
vernaamste roofdiere van klein lammers.
Ì Doodmaak- of vangmetode
• Kan nie lammers ouer as drie tot vier dae
aanval nie.

•
•
•
•
•

36 mm

GROUKAT (FELIS SILVESTRIS LYBICA)
Konflikkategorie: lae konflikpotensiaal, in sommige
areas kan dit egter hoog wees.
Bewaringstatus: minste kommer. In die SA
Rooidataboek vir Soogdiere word hierdie spesie
as kwesbaar gelys. Dit is onderworpe aan verbastering
met huiskatte en suiwer bloedlyne word nie gevind
in gebiede waar daar huiskatte is nie.
Algehele lengte: 85 - 100 cm; stert: 25 - 37 cm;
skouerhoogte: 35 cm; massa: 2,5 - 6 kg.
Identifikasie-aanwysers:
• baie soortgelyk in voorkoms aan die huiskat
• baie langer bene as die huiskat, sodat die dier
amper vertikaal regop kan sit
• r yk rooibruin kleur aan agterkant van die ore, oor
die pens en aan agterkant van agterbene
• v ertikale strepe oor die lyf wissel van baie duidelik
tot baie dof
Spoor: Soortgelyk aan die rooikat, maar kleiner.

36 mm

Familie Felidae:

regs voor

regs agter

Diere word gewoonlik aan die keel gebyt.
Maak slegs een lam op ’n keer dood.
Prooi word weggesleep en soms bedek.
Duidelike kloumerke sigbaar onder die vel.
Soms word lammers nie doodgemaak nie;
slegs ’n geswelde nek en hangende kop is
merkbaar.
• ’n Roggelgeluid kan gehoor word weens ’n
trageale punktuur.
 Vreetpatroon
• Gewoonlik word borsvleis en binnedye gevreet.
• Ingewande word nie gevreet nie.
¦
Bestuursmetodes: Die groukat veroorsaak nie groot skade aan vee nie. Vanghokke met aas soos vir die rooikat werk
goed.
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ROOIKAT (CARACAL CARACAL)
Konflikkategorie: hoë konflikpotensiaal
Bewaringstatus: minste kommer
Algehele lengte: 75 - 120 cm; stert: 15 - 35 cm;
skouerhoogte: 45 cm; massa: 8 - 18 kg.
Identifikasie-aanwysers:
• agterkwarte effens hoër as blaaie
• algemene rooierige, vaalbruin kleur
• kort stert
• s pits ore met ’n klossie swart hare aan die punt
en swart aan die agterkant met wit hare tussenin
Spoor:

55 mm

• veewagters
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• vanghok – raadpleeg die relevante owerhede oor ‘n permit

47 mm

ß Voorkomend
• jakkalsbestande heinings
• elektriese heinings
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke

regs voor

 Gedrag: Hoofsaaklik naglewend, maar
gedeeltelike dagaktiwiteit indien hulle nie
gesteur word nie. Alleenlopend, behalwe in
paartyd of wanneer wyfies deur kleintjies
vergesel word.
Die mannetjie is territoriaal met ’n aktiwiteitsgebied wat kan oorvleuel met dié van
twee of meer wyfies. Aktiwiteitsgebiede van
wyfies oorvleuel, maar hulle vermy waarskynlik kontak deur olfaktoriese seine soos
urine, mis en boomkrapmerke. Afhangende van hoe volop kos is, kan aktiwiteitsgebiede so klein as 400 ha of tot so groot as
10 000 ha of meer wees.
Ì Doodmaak- of vangpatroon
• Bekruip sy prooi tot baie naby en maak
staat op ’n direkte sprong of kort, vinnige
lopie.

regs agter

• V
 ang prooi onderaan die keel en versmoor dit.
• Bytmerke het tipies twee gaatjiewonde aan
weerskante van die keel of aan weerskante van die lugpyp.
• Kloumerke is dikwels sigbaar aan die blad,
pens of agterboud.
• 
Maak dikwels meer as een dier dood
tydens die jag, maar vreet slegs aan een.
• Lammers of skape word doodgemaak.
 Vreetpatroon
• By die toegangspunt is die vel afgekou
en daar bly nie ’n los flap oor soos in die
geval van die rooijakkals nie.
• Eet gewoonlik die agter- en binnekant van
die agterbeen van prooi, maar borsstuk en
blad kan ook geneem word.
• Wol of hare word uitgepluk voordat daar
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word om te voorkom dat diere onderdeur
kruip. In kombinasie met ’n elektriese draad
of twee wat langs die heining loop, kan dit
baie doeltreffend wees.
ß Voorkomend
• jakkalsbestande heinings
• elektriese heinings
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke
• veewagters
• halsbande
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• honde – geen kontak tussen die honde en
die rooikat toegelaat nie
• nagtelike jag
• vangyster met verstelbare trapplate
• vanghokke

 Gedrag: Hoofsaaklik daglewend, maar
geneig om in die koeler ure te jag. Wanneer
die jagluiperd jag, bekruip hy sy prooi tot op
’n kort afstand en hardloop dan die dier in om

80 mm

JAGLUIPERD (ACINONYX JUBATUS)
Konflikkategorie: lae konflikpotensiaal
Bewaringstatus: kwesbaar
Algehele lengte: 1,8 - 2,2 m; stert: 60 - 80 cm;
skouerhoogte: 80 cm; massa: 40 - 60 kg.
Identifikasie-aanwysers:
• ’n groot dier
• slanke, windhondagtige bou
• lang, gekolde stert met wit punt, swart ringe
naby die punt
• gekolde pels – enkel, geronde swart kolle
• r onde gesig met ’n swart lyn vanaf die binnehoek
van die oog na die hoek van die bek (traanmerk)
• e nigste kat waarvan die naels nie ten volle ingetrek kan word nie en die naelmerke kan aan die
spore gesien word
Spoor:

84 mm

gevreet word.
• Pens word nie gevreet nie en kan onbeskadig eenkant toe gestoot word.
• Groot bene word nie gebreek of gekou nie.
• Prooi kan gedeeltelik met plantmateriaal of
grond bedek wees.
¦
Bestuursmetodes: Rooikatte kan ’n
smaak vir veediere ontwikkel, maar dit kan
vermy word indien die korrekte voorkomende metodes gevolg word om vee te beskerm,
soos heinings en die hou van vee in ’n kraal.
Rooikatte word maklik in vanghokke gevang.
’n Lokval kan by ’n dooie dier geplaas word,
veral een wat nie versteur is nie, of dit kan op
die rooikat se roetes gestel word.
Die rooikat kan van ’n area uitgesluit word
deur gebruik te maak van ’n ogiesdraadheining met klippe wat teen die basis gepak

regs voor

regs agter

dit dood te maak.
Jagluiperds jag gewoonlik middelslagsoogdiere met ’n massa van ±60 kg, maar as
twee of meer jagluiperds saam jag, kan hulle
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ook groter prooidiere oormeester. Bokke is
die vernaamste prooi.
Ì Doodmaak- of vangpatroon
• Jagluiperds jag bedags, gewoonlik vroeg
soggens en laat smiddags.
• Nadat die prooi ingehardloop en gevang
is, versmoor die jagluiperd groter diere
met ’n byt aan die keel en byt vas vir tot
so lank as 15 tot 25 minute.
• Kleiner diere word doodgemaak met ’n
vinnige byt aan die kop, wat die dier gewoonlik oombliklik dood.
• Nadat die jagluiperd gerus het, vreet hy
gewoonlik vinnig aangesien hy nie sy kos
teen ander roofdiere kan beskerm nie.
• Wanneer die jagluiperd vee in ’n kraal
aanval, sal dit dikwels meer as een dier
jaag en doodmaak maar slegs aan sommige vreet.
 Vreetpatroon
• Punte van ribbe word afgekou.
• Jagluiperds keer nie terug na hul slagoffer

nie en vreet ook nie aas nie.
• 
Vel, bene en ingewande van die prooi
word agtergelaat.
¦
Bestuursmetodes: ’n Takkraal met
’n lewende boerbok wat daarbinne vasgemaak is, is die beste manier om ’n jagluiperd
te vang. Plaas die vanghok by die ingang
van die kraal en gee die jagluiperd ruimte
om te beweeg in sy poging om die boerbok
te vang. Kontak ’n natuurbewaringsinstansie om die jagluiperd te hervestig nadat dit
gevang is.
ß Voorkomend
• jakkalsbestande heinings
• elektriese heinings
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke
• veewagters
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• vanghok
• verdoof en hervestig

92 mm

92 mm

LUIPERD (PANTHERA PARDUS)
Konflikkategorie: hang af van die streek – in
bergagtige streke van die Wes- en Oos-Kaap is daar
’n hoë konflikpotensiaal.
Bewaringstatus: gelys as naby bedreig volgens die
IUCN Rooilys van Bedreigde Spesies
Algehele lengte: 1,6 - 2,1 m; stert: 68 - 110 cm;
skouerhoogte: 70 - 80 cm; massa (M) 20 - 90 kg
(V) 17 - 60 kg.
Identifikasie-aanwysers:
• ’n groot dier
• rosetkolle aan die lyf, soliede swart kolle aan die bene, kop, sye en agterkwarte
• het nie die swart gesigslyne van die jagluiperd
nie en is swaarder gekol
Spoor:
regs voor

regs agter
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 Gedrag: Hoewel die luiperd hoofsaaklik
snags aktief is, kan dit in areas waar dit nie
gesteur word nie in die koeler dagligure gesien word. Luiperds bekruip en bespring hul
prooi en hardloop nie die prooi teen ’n hoë
spoed in soos die jagluiperd nie.
Ding mee met die rooikat, kan ook rooijakkalse en ander kleiner roofdiere vang. Waar
natuurlike populasies nog voorkom, is die
rooikat- en rooijakkalsgetalle aansienlik laer.
Kan leef van veediere in areas met lae
digthede van natuurlike prooi. By geleentheid sal die luiperd meer as een dier doodmaak.
Vreet slegs aan een karkas en keer terug
na die karkasse waaraan vroeër gevreet is.
Ì Doodmaak- of vangpatroon
• Bekruip gewoonlik hul prooi en bespring
dit of storm nader en stamp die dier om.
• Dood die dier deur dit aan die agterkopholte of soms die agternek of keel te byt.
• Maak dikwels meer dood as wat hul behoefte is.
• Sleepmerke waar prooi weggesleep is, is
sigbaar.
• Kloumerke sigbaar aan kruis of blaaie van
groter veediere, en bytmerke aan die nek
van prooidiere.
• By kleiner prooi word die nek gebreek.
• ’n Slagoffer kan onder digte bos, tusssen rotse, of in sommige areas in bome
ingesleep word buite bereik van ander
roofdiere.

 Vreetpatroon
• ’n Groot hoeveelheid hare word dikwels
uitgepluk.
• Vreet gewoonlik die binnekant van die agterbene eerste en vreet 1 kg tot 2 kg vleis.
• Verwyder selde die ingewande.
¦ Bestuursmetodes: Gebruik voetpadkameras om die teenwoordigheid van luiperds te monitor. Anatoliese herdershonde
en donkies is baie doeltreffend.
In die Wes-Kaap mag grondeienaars nie
’n vanghok vir luiperds stel nie en permitte
word nie aan grondeienaars uitgereik nie.
Slegs natuurbewaringsamptenare mag ’n
vanghok vir luiperds stel. Vanghokke kan
gebruik word om luiperds te vang. Kamoefleer die hok met struikgewas bo-op en aan
die kante van die hok. Lewende aas behoort
gebruik te word om die luiperd tot in die
vanghok te lok. Kontak ’n natuurbewaringsinstansie om die luiperd te hervestig wanneer dit gevang is.
ß Voorkomend
• jakkalsbestande heinings
• elektriese heinings
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke
• veewagters
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• vanghok
• verdoof en hervestig
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85 mm

BRUIN HIËNA (HYENA BRUNNEA)
Konflikkategorie: lae konflikpotensiaal
Bewaringstatus: naby bedreigde status. Ook gelys as
“skaars” in die SA Rooidataboek vir Soogdiere.
Algehele lengte: 130 - 160 cm; stert: 17 - 30 cm;
skouerhoogte: 80 cm; massa: (M) 47 kg, (V) 42 kg;
35 - 58 kg omvang.
Identifikasie-aanwysers:
• groot dier met blaaie hoër as die kruis
• lang donkerbruin hare, ligter in kleur oor
die nek en blaaie
• groot kop met lang, spits ore
• stert met lang hare
Spoor:

66 mm

Familie Hyaenidae:

regs voor

 Gedrag: Bruin hiënas is naglewend en
alleenlopend, hulle word gewoonlik een-een
gesien. Bruin hiënas is aasdiere maar vreet
’n wye verskeidenheid klein gewerweldes,
insekte en vrugte. Groot prooi word selde
gejag en doodgemaak, hoewel die doodmaak van skape en bokke in boerderygebiede opgeteken is. Surplus kan in gate of onder
plante versteek word.
Individue sal selde veediere doodmaak.
Hulle is aasdiere en vatbaar vir vergiftiging.
Ì Vang- of doodmaakpatroon
• Prooi word van agter gevang, platgetrek
en doodgemaak deur die kop met sy kragtige kake te vergruis.
• Maak ook dood deur die prooi aan die kant
van die nek te byt, met een tand naby die
oog en die ander aan die basis van die keel.
• Die dier word gebyt aan die agterkant van
die skedel, wat dan vergruis en geopen
word om die brein te bereik.

regs agter

 Vreetpatroon
• Jong diere word volledig verorber, al wat
oorbly is tekens dat iets gevreet is.
• Met groter diere word slegs ’n deel van
die ribbekas agtergelaat, en soms die kop.
• Ingewande word selde gevreet.
• Die skedel of groot bene van die prooidier
is vergruis.
¦ Bestuursmetodes: Gebruik ’n luiperdvanghok met ’n lamskarkas as aas. Raadpleeg die relevante owerhede oor die nodige permitte.
ß Voorkomend
• elektriese heinings
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke
• veewagters
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• vanghok
• verdoof en hervestig
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96 mm

89 mm

GEVLEKTE HIËNA (CROCUTA CROCUTA)
Konflikkategorie: lae konflikpotensiaal
Bewaringstatus: minste kommer (IUCN). Naby
bedreigdheid volgens SA Rooidataboek vir Soogdiere.
Algehele lengte: 120 - 180 cm; stert: 25 cm;
skouerhoogte: 85 cm; massa 60 - 80 kg.
Identifikasie-aanwysers:
• ’n groot dier
• blad hoër as kruis
• kort hare
• vaalgeel tot vuilgrys pels met talle donkerbruin kolle of vlekke
• het nie die lang hare en spits ore van die bruin hiëna nie
• kenmerkende repertorium van hoë giggelende en kekkelende roepe
Spoor:

regs voor

 Gedrag: Hoofsaaklik naglewend, maar
word dikwels deur die dag gesien. In die verlede beskou as ’n lafhartige aasvreter, maar
nou bekend as doeltreffende en gereelde jagter. Jag in klein groepe of troppe, afhangende
van die tipe prooi. Dieet wissel van insekte tot
grootwild soos sebras, wildebeeste en kameelperde. Vreet aas en sal ander roofdiere van hul
prooi verwilder.
Kan veediere doodmaak, maar verspreiding
is gewoonlik beperk tot bewaringsgebiede.
Ì Doodmaak- of vangpatroon
• Wanneer vee geteiken word, maak die gevlekte hiëna hoofsaaklik jag op beeste, skape
en bokke.
• Daar kan verkeerdelik gedink word dat hiënas wat besig is om aan ’n karkas te aas, die
dier doodgemaak het.
 Vreetpatroon
• Wanneer hulle aan ’n karkas vreet wat nog
intak is, sal gevlekte hiënas eerste die vleis

regs agter

rondom die lende en anale streek vreet, dan
die pensholte open en die sagte organe uittrek.
• Wanneer die pens, die penswand en die inhoud gevreet is, sal die hiënas die longe en
die abdominale en beenspiere vreet.
• Wanneer die spiere gevreet is, word die karkas uitmekaargehaal en die hiënas dra stukke weg om in vrede daaraan te gaan vreet.
¦ Bestuursmetodes: Vanghokke word met
’n mate van sukses gebruik. Gebruik ’n luiperdvanghok met ’n lamskarkas as aas. Raadpleeg
die relevante owerhede oor die nodige permitte.
ß Voorkomend
• elektriese heinings
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke
• veewagters
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• vanghok
• verdoof en hervestig
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54 mm

RATEL (MELLIVORA CAPENSIS)
Konflikkategorie: lae konflik met veeboere
Bewaringstatus: naby bedreigdheid
Algehele lengte: 90 - 100 cm; stert: 18 - 25 cm;
skouerhoogte: 30cm; massa: 8 - 14 kg.
Identifikasie-aanwysers:
• stewig gebou en kort bene
• silwergrys bodele en bo-op die kop
• swart ondergedeelte en bene
• k ort, ruie swart stert – word dikwels in die lug
gehou wanneer die dier stap
Spoor:

81 mm

Familie Mustelidae:

regs voor


Gedrag: Naglewend in areas met
hoë menslike populasies, maar waar hulle
nie gesteur word nie, is hulle aktief vroeg
soggens en laat smiddags; as ’n aanpassing
by uiterstes in temperatuur raak hulle hoofsaaklik naglewend in die somer en daglewend in die winter.
Uitgestote individue kan begin om pluimvee, skape en bokke dood te maak en kan
maklik draadheinings oopskeur met hul
sterk, mesagtige voorkloue.
Ì Vang- of doodmaakpatroon
• Maak selde prooi dood voor hulle vreet.
• Vreet groot gate in die lewendige prooi.
• 
Skeur soms ledemate van lewendige
prooi af.
• Vreet vleis van die gesig van hul prooi.
 Vreetpatroon
• Slegs klein hoeveelhede vleis word geneem.
• Wangspiere en tong is dikwels al wat ge-

regs agter

neem word.
• P
 rooi word gewoonlik van onder oopgeskeur.
• ’n Groot gat word in die borsholte gemaak.
• Dikwels word die neus en sagte vleis onder die kakebeen, insluitende die tong, gevreet.
¦ Bestuursmetodes: Ratels is ook gelys as byna bedreig in die SA Rooidataboek
vir Soogdiere. In die Oos-, Wes-, en NoordKaap is ratels beskermde wilde diere. ’n
Permit word vereis om ’n ratel dood te
maak of te verskuif.
ß Voorkomend
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke
• veewagters
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• vanghok

regs voor

 Gedrag: Die groototter is die meer algemene otter in Suid-Afrika en kom voor in
al die groot rivierstelsels asook langs ’n hele
aantal kleiner waterlope. Aktief vroeg soggens en laat smiddags, maar jag enige tyd
gedurende die dag of nag.
Kan ’n oorlas raak deurdat hulle jag maak
op pluimvee, en maak dikwels meer dood
as wat hulle nodig het. Kan probleme veroorsaak op visplase of met wilde voëls wat
in hokke aangehou word, maar die skade is
gewoonlik minimaal en kan voorkom word
deur hulle met ’n elektriese heiningdraad
buite te hou.
Hoofsaaklik aktief teen dagbreek en skemer.
Ì Doodmaak- of vangpatroon
• Lammers word aan die neus gebyt en versmoor.
 Vreetpatroon
• Vreet die lippe, neus en ore.
• Vreet soms aan die bors, maar vreet nie
karkasse nie.
¦ Bestuursmetodes: Hou otters weg van

108 mm

106 mm

GROOTOTTER (AONYX CAPENSIS)
Konflikkategorie: lae konflikpotensiaal
Bewaringstatus: minste kommer
Algehele lengte: 110 - 160 cm; stert: 50 cm;
skouerhoogte: 35 cm; massa: 10 - 21 kg (maks 25 kg).
Identifikasie-aanwysers:
• taamlike groot dier
• d onkerbruin pels (lyk swart wanneer dit nat is)
met wit lippe, ken, keel en bo-bors
• vingeragtige tone
• op land drentel hulle voort met geboë rug
• kan weg van permanente water voorkom
Spoor:

65 mm
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plase deur gebruik te maak van ogiesdraad tot
’n hoogte van 1 m, asook elektriese heinings
wat sowat 45 cm van die grond af geplaas
word.
ß Voorkomend
• elektriese heinings
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke
• veewagters
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• 
vanghokke – raadpleeg die relevante
owerhede oor die nodige permitte.
Wanneer ’n vanghok vir ’n otter gestel
word, plaas ’n tennisbal in die hok. Otters
is baie spelerig en nuuskierig en die bal verhinder beserings in die hok deur die dier besig te hou.
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53 mm

BOSVARK (POTAMOCHOERUS LARVATUS)
Konflikkategorie: hoë konflikpotensiaal
Bewaringstatus: minste kommer
Algehele lengte: 1,3 - 1,7 m; skouerhoogte: 55 - 88 cm;
stert: 38 cm; massa: 60 kg (46 - 115 kg).
Identifikasie-aanwysers:
• varkagtige voorkoms
• goedbehaarde lyf
• klossies hare aan oorpunte
• lang kop
• d ie bosvark hardloop met die stert na onder
• h are op die gesig baie ligter van kleur as op die
res van die lyf
Spoor:

55 mm

Familie Suidae:

regs voor

 Gedrag: Hoofsaaklik naglewend, maar
in areas waar hulle nie gesteur word nie kan
hulle gedurende die dag gesien word.
Bosvarke gebruik hul harde snoete om
risome, bolle en knolle uit te grawe. In sommige areas rig hulle aansienlike skade aan
gewasse aan. Dieremateriaal kan taamlik
prominent in hul dieet voorkom en kan insekte, ander ongewerweldes, paddas en aas
insluit; maar selde skape en bokke. Bosvarke
kan die teenwoordigheid van aas oor ’n afstand van etlike kilometer deur middel van
reuk bespeur.
Ì Doodmaak- en vangpatroon
• Die bosvark sal volwasse skape en lammers op baie dieselfde manier as bobbejane aanval, maar daar is geen tipiese wyse
waarop hul prooi doodgemaak word nie.
 Vreetpatroon
• Skeur die prooi met slagtande oop en verorber feitlik die hele karkas.
• Vreet morsig.

regs agter

¦ Bestuursmetodes: Skade moet beperk
word deur middel van ’n goed opgerigte heining wat minstens twee geëlektrifiseerde
drade insluit.
Opvoubare inloop-vanghokke word aanbeveel vir die vang van bosvarke. Voorafasing moet gedoen word want dit laat die
bosvark gewoond raak aan die vanghok en
dit lei daartoe dat heelwat varke gevang kan
word.
ß Voorkomend
• elektriese heinings
• hou vee in ’n kraal
• afskrikmiddels – geraas, lig en reuke
• veewagters
• herdersdiere, bv. Anatoliese herdershonde
 Remediërend
• honde – raadpleeg die relevante owerhede oor die nodige permitte
• nagtelike jag
• vanghokke
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Gedrag: ’n Groeplewende en hoogs
sosiale spesie wat leef in troppe van 15 tot
soms 100 of meer diere. Bobbejane word
beskou as streng daglewend, wat hullle voor
sononder terugtrek in slaapplekke in bome of
op rotskranse.
Bobbejane is omnivore maar sal jong bokkies, hase, muise en voëls vreet indien dit
teëgekom word, maar jag is feitlik uitsluitlik
’n aktiwiteit van die mannetjies. Bobbejane
kan by geleentheid verantwoordelik wees vir
veeverliese.
Ì Doodmaak- of vangpatroon
• Prooi word nie op ’n spesifieke manier
doodgemaak nie, maar die prooidiere
vrek gewoonlik aan veelvuldige wonde.
• Groter skape word gewoonlik omgegooi
en aan die bors gebyt.
 Vreetpatroon
• Lammers word oopgeskeur.
• Hulle begin by die melkpens vreet.
• Vreet morsig.

137 mm

BOBBEJAAN (PAPIO URSUNIS)
Konflikkategorie: hoë konflikpotensiaal
Bewaringstatus: minste kommer
Mannetjie: lengte: 120 - 160 cm; stert: 60 - 86 cm;
massa: 25 - 45 kg (gemiddeld 32 kg).
Wyfie: lengte: 100 - 120 cm; stert: 50 - 60 cm;
massa: 12 - 20 kg (gemiddeld 16 kg).
Identifikasie-aanwysers:
• redelike groot dier
• lang, hondagtige snoet by volwassenes
• eenvormige grys tot grysbruin kleur
• mannetjies aansienlik groter as wyfies
• f eitlik altyd in troppe, baie selde alleenlopermannetjies
Spoor:

79 mm

PRIMATE

regs agter

• T
 oegang word verkry deur die lies te skeur.
• 
Ingewande word verwyder en die vel
word op so ’n manier geskeur dat dit
toegang bied tot die kruis.
• Die vel word afgestroop in die rigting van
die nek- en kop-area.
• Die ribbe, niere, lewer, longe en hart word
ook gevreet.
¦
Beheermetodes: Oor die algemeen
het eksperimentering getoon dat beheer van
bobbejaanpopulasies besonder moeilik is in
vergelyking met die beheer van ander spesies. Bobbejane is byvoorbeeld hoogs intelligente, ratse diere en hulle is uitgeslape as dit
kom by die vermyding van niedodelike versperrings insluitende oppassers, heinings en
lig- en klank-afskrikmiddels wat veronderstel
is om hulle af te skrik.
ß Voorkomend
• beheer en bestuur
• elektriese heinings
• klank- en ligafskrikmiddels
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 Remediërend
Raadpleeg die relevante owerhede oor die
nodige permitte.
• vanghokke
• vang
• skiet van diere
Bobbejane is ’n beskermde spesie in die
Wes-Kaap ingevolge die Wes-Kaapse Wysigingswet op Natuurbewaringswette, 2000,

Ordonnansie 19 van 1974. Volgens CapeNature se jagkennisgewing mag ’n boer
slegs twee bobbejane per dag op sy grond
skiet. ’n Boer het ’n permit nodig indien hy
meer as die daaglikse kwota wil skiet, of van
’n valstrik gebruik wil maak om bobbejane
te beheer. Indien ’n bobbejaan in ’n vanghok
gevang word, moet die dier op ’n menslike
manier doodgemaak word.

VOËLS
WITBORSKRAAI (CORVUS ALBUS)
Konflikkategorie: lae konflikpotensiaal
Bewaringstatus: nie bedreig
Lengte: 46 - 52 cm; vlerkspan: 85 - 98 cm;
gewig: 0,5 kg
Identifikasie-aanwysers:
• glansende swart kop en nek word onderbreek
deur ’n groot area met wit vere vanaf die skouers
ondertoe na die laer borsgedeelte
• stert, snawel en vlerke is swart
• oë van ’n heeltemal volwasse voël is donkerbruin
 Gedrag: Witborskraaie sal soms kleinvee vreet, veral jong lammers, en daar is
ook aangemeld dat hulle pik na die oë van
ooie wat besig is om te lam. Witborskraaie
kan nie enigiets meer substansieels vreet nie
omdat hul snawels nie skerp genoeg is om
deur vleis te dring nie.
Sowel die witborskraai as die withalskraai
(Corvus albicollis) kan aansienlike veeverliese veroorsaak, veral gedurende droogtetye.
Ì Doodmaak- of vangpatroon
• Witborskraaie sal oomblikke ná geboorte
toesak op lammers wat nog nat is en nie
kan staan nie, en na hulle begin pik.
• Pik na die oë van volwasse skape, waardeur hulle blind gelaat word.

 Vreetpatroon
• 
Witborskraaie pik slegs na sagte liggaamsdele.
• As ’n mens ’n karkas vind wat by die oë,
die bek, die nawel of anus geopen is, dan
is dit hoogs waarskynlik een van die kraaifamilies wat daar gevreet het.
• Slegs indien hierdie wonde deur bloed of
kneusing omring is, is dit ’n aanduiding
dat die witborskraai die lam in werklikheid
doodgemaak het.
¦
Bestuursmetodes: Witborskraaie is
berug daarvoor dat hulle moeilik uitgeroei
word. Die meeste van die huidige metodes
om hul getalle te beheer is arbeidsintensief,
duur en bekend daarvoor dat dit nie slaag
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nie. ’n Optimale holistiese benadering tot
witborskraaibeheer behoort stappe soos die
volgende in te sluit:
• Beperk die beskikbaarheid van kunsmatige
voedselbronne (bv. deur beter afvalbehouering en -verwydering in informele nedersettings, beter afvalbestuur by stortingsterreine en abattoirs, beheer van turksvye in
die Karoo, beperking van die beskikbaarheid van afval en bene by aasvoëlrestaurante – gebruik eerder heel karkasse).
• Beter bestuur en beskerming van vee om
verliese deur witborskraaie te beperk.
• Witborskraaineste op telefoonpale en elektrisiteitsmaste moet afgekant of moontlik
verskuif word na ’n platform weg van die
kruisarm. Verwydering moedig net die
witborskraaie aan om nuwe neste te bou.
• Eiers en kuikens kan uit neste verwyder en
doodgemaak word, maar dit is beter om
die embrio’s in die eiers dood te maak en
terug te plaas in die nes.
• Toenemende bewustheid, binne landelike

en stedelike gemeenskappe, van die voordelige ekologiese rol wat deur witborskraaie gespeel word, van die verskillende
bestuursopsies wat beskikbaar is, en van
die potensiële gevolge van onselektiewe
beheermetodes vir diere wat nie ’n teiken
is nie.
Kaapse witborskraaie en bont witborskraaie is in die meeste provinsies in Suid-Afrika nie beskerm nie. In die Noord-Kaap is dit
vir ’n grondeienaar toelaatbaar om hulle
heeljaar onbeperk te jag. Die grondeienaar
kan ook aan iemand toestemming gee om
die witborskraaie op sy/haar eiendom te jag.
Die wapens wat gebruik mag word, sluit ’n
.22-geweer en ’n haelgeweer in, maar nie ’n
windbuks nie.
Hulle mag bedags en snags gejag word.
Hulle mag nie vanaf ’n openbare pad of in
’n munisipale gebied gejag word nie. Dit is
onwettig om gif te gebruik om witborskraaie
dood te maak.

ARENDE
Arende en ander roofvoëls is ook beskermde
diere wat veeverliesprobleme kan veroorsaak.
Breëkop- en witkruisarende is groot genoeg
om ’n bedreiging vir kleinvee in te hou. In buitengewone gevalle kan eenloper-individue
van hierdie spesie jag maak op jong skaap- of
boklammers tot op omtrent drie-weke-ouderdom. Beesboere het niks te vrees van arende
nie; selfs ’n pasgebore kalf is ver te groot vir
die grootste arend om aan te val.
Arende word daarvan beskuldig dat hulle
lammers en ander kleinvee doodmaak. Maar
’n arend of ander roofvoël by ’n lamskarkas
is nie voldoende bewys om die voël te verdink nie. Arende is aasdiere, en anders as die
rooikat of rooijakkals, sal hulle oop en bloot

op ’n dooie lam staan, wat soms daartoe lei
dat hulle verkeerdelik as die skuldige aangesien word.
Arende aas dikwels op die nageboorte
van ooie gedurende die lamseisoen en sit
en wag vir die ooi om klaar geboorte te
gee. As ’n lamskarkas relatief vars is, kan
die oorsaak van die dood gewoonlik bepaal
word deur ’n eenvoudige nadoodse ondersoek in die veld.
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WITKRUISAREND (AQUILA VERREAUXII)
Konflikkategorie: lae konflikpotensiaal
Bewaringstatus: nie bedreig
Lengte: 78 - 90 cm, vlerkspan: 181 - 219 cm,
gewig: 3 - 4,15 kg (M), 3,1 - 5,8 kg (V).
Identifikasie-aanwysers:
• pikswart veredos
• w
 it V op die rug en ’n wit kruis, wat ontbloot
is wanneer die voël vlieg
• geel pote
• snawel is skerp en gekrom
 Gedrag: Witkruisarende word regdeur
Afrika langs bergreekse en rotsriwwe gevind. Neste word op kranslyste of rotse gebou en ’n arendpaar kan dieselfde nes jare
lank gebruik.
Dassies maak 90% van hul dieet uit, maar
hulle sal soms kleinvee en skaap- en boklammers vang. Hulle sal ook geredelik aas

vreet. ’n Witkruisarend-paar is territoriaal en
sal gewoonlik enige indringer-arende uit die
gebied hou.
Indringers is gewoonlik jong voëls wat
onlangs uitgeswerm het en ’n groter impak op vee kan hê as die inwonende paar,
moontlik weens min jagervaring en desperaatheid vir kos.

BREËKOPAREND (POLEMAETUS BELLICOSUS)
Konflikkategorie: lae konflikpotensiaal
Bewaringstatus: kwesbaar
Lengte: 78 - 96 cm, vlerkspan: 188 - 260 cm,
gewig: 3,1 - 6,2 kg
Identifikasie-aanwysers:
• grootste arend in Afrika
• volwassenes het bruin bodele en ’n kort donker kuif
• o ndergedeelte is wit met bruin tot swart spikkels
wat uitbrei na die geveerde pote
• snawel is sterk gekrom en swart
• tone is blouerig grys met groot gekurfde kloue

Gedrag: Breëkoparende word hoofsaaklik in oop veld en bosveld gevind. Neste
is groot stokstrukture wat onder die blaardak

van ’n hoë boom gebou word. Een paar kan
baie jare lank dieselfde nes gebruik.
Hase, dassies, likkewane en wildvoëls is
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die vernaamste prooi, maar hulle sal by geleentheid klein bok- en skaaplammers vang.
Breëkoparende bewoon uitgestrekte gebiede en maak seker dat indringer-arende
nie die gebied binnekom nie. Indringers kan
’n groter impak op vee hê as die inwonende
paar.
Identifisering van die arend as roofdier:
Indien vermoed word dat ’n arend vee doodmaak, behoort ’n boer sonder twyfel vas te
stel dat die arend skuldig is voordat tot optrede oorgegaan word. Alle groot arende
sal geredelik aas vreet, en hul teenwoordigheid by ’n karkas beteken nie dat hulle vir
die dier se dood verantwoordelik is nie. So
’n karkas moet deeglik ondersoek word om
die oorsaak van die dood te bepaal.
Ì Vang- of doodmaakpatroon
• 
Prooigrootte is klein, gewoonlik diere
jonger as vier dae oud en met ’n massa
van minder as 5 kg.
• ’n Arend maak dood met sy kloue. Lammers kan óf doodgemaak word met ’n
hou teen die kop, óf meer algemeen deur
die vergruisende greep van die klou op
die nek en bodeel van die rug.
• As hierdie areas afgeslag word, word onreëlmatig gespasieerde gaatjies in die vel
en moontlik aan die skedel gevind.
• Die gaatjies sal omring wees deur massiewe kneusing onder die vel, wat veroorsaak is deur die geweldige greep van
die kloue.
 Vreetpatroon
• Fisiese bewyse soos vere of mis rondom
die karkas.
• Arende pluk groot hoeveelhede pels of
wol uit.
• Hulle begin hoofsaaklik van net agter die
voorste ledemate aan die karkas vreet, en
werk van daar in die rigting van die kop.
• Vreet die longe, hart en ander organe

deur die holte en trek soms die ingewande deur die holte.
• Met hul snawels pik roofvoëls die vleis
netjies tussen die bene uit sodat hulle ’n
skoon karkas agterlaat.
• Slegs die punte van die ribbe is soms
afgeknyp.
• Arende skeur nooit die penswand nie.
Hierdie tekens toon dat ’n arend aan die
lam kon gevreet het, maar dis geen aanduiding of bewys dat die arend die lam doodgemaak het nie.
¦ Bestuursmetodes: Gesonde veeboerderypraktyke moet toegepas word om te
verseker dat arende nie in die versoeking
gestel word om hul natuurlike prooi te verruil vir jong kleinvee nie:
• beperk die aantal lamseisoene per jaar tot
die minimum sodat jong lammers beter
en makliker versorg kan word;
• moenie lammertroppe in die onmiddellike
omgewing van ’n aktiewe arendsnes aanhou nie, maar eerder naby die plaashuis
of ’n plek waar daar menslike aktiwiteit is;
• as daar geen ander moontlikheid is as om
lammertroppe in afgeleë gebiede te laat
wei nie, maak seker dat hulle opgepas
word deur ’n skaapwagter wie se teenwoordigheid ’n aanval deur die arende
kan voorkom;
• 
ooie wat pasgebore lammers weggooi,
moet uitgegooi word uit die trop;
• pluimvee moet waar moontlik aangehou
word in toe hokke of ingeslote ruimtes
As daar bewys kan word dat ’n arend
verantwoordelik was vir die dood van vee,
moet die boer sonder versuim die naaste
kantoor van die relevante natuurbewaringsinstansie kontak. Die bewaringsbeampte
sal advies gee of hulp verleen, of kundige
hulp verkry vir die verwydering van die
individu.
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SEEMEEU (LARUS VETULA)
Konflikkategorie: lae konflikpotensiaal
Bewaringstatus: minste kommer
Lengte: 54 - 65 cm; vlerkspan: 128 - 142 cm;
gewig: 0,6 - 1,3 kg
Identifikasie-aanwysers:
• swart bodele
• wit ondergedeeltes, kop, nek en stert
• vlerke swart bo met wit spikkels op die
punt van die primêre vlerkvere
• vlerke wit aan die onderkant met swart naby die punte
• geel snawel met rooi kol
• donker oog

Gedrag: Die seemeeu is hoofsaaklik
sedentêr en groot kolonies is geneig om op
’n gekose strand- of kusgebied te bly. Hulle
kom dikwels saam by gewilde voedingsterreine en dis bekend dat hulle soms prooi in
massa aanval. Dit is die geval wanneer hulle
byvoorbeeld die oë van robwelpies uitpik en
dan die blinde welpies in ’n groep aanval sodat hulle min kans op ontsnapping het.
Seemeeue is oor die algemeen aanpasbare vreters; hulle vreet enigiets wat beskikbaar is. Natuurlik verkies hulle vis, wurms,
weekdiere, kleiner voëls en selfs klein soogdiere en goggas. Hulle vreet jong en siek
diere (insluitende uitgespoelde walvisse of

dolfyne of selfs veediere), wat klein genoeg
is om te gryp en dood te maak.
 Vreetpatroon
• Soortgelyk aan witborskraaie.
¦ Bestuursmetodes:
• Beperk die beskikbaarheid van kunsmatige voedselbronne bv. beter afvalbestuur.
• Bestuur lamseisoene sodat lammers beter
en makliker versorg kan word.
• Hou lammertroppe naby die plaashuis of
‘n plek waar daar menslike aktiwiteit is.
• Voëlverskrikkers kan help om seemeeue
weg te jaag.
Seemeeue is beskermde voëls en ’n
permit is nodig om hulle te bestuur.
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3.3 POSTPREDASIE:
IDENTIFISERING
VAN DIE OORSAAK
VAN DOOD
Dit is nie slegs onmoontlik om alle roofdiere
op plase uit te roei nie. Roofdiere is trouens
voordelig vir die boerdery-onderneming.
Predasiebestuur beperk veeverliese tot die
minimum en skep ’n nuwe balans waarin die
boer ’n ekostelsel beskerm en nie net ’n spesie nie. Die enigste manier waarop ’n boer
verliese weens roofdiere doeltreffend en
koste-effektief kan teëwerk, is om daardie
roofdiere wat vir veeverliese verantwoordelik is, so selektief moontlik te beheer.
Om veeverliese doeltreffend te bekamp,
moet die roofdier wat vir veeverliese verantwoordelik is, korrek geïdentifiseer word. Dit
help nie om vanghokke vir rooikatte te stel
as die verlies deur ’n rooijakkals veroorsaak
is nie. Gereelde veetellings stel die boer in
staat om die karkas so gou moontlik ná die
aanval te vind.
Leidrade vir die identifikasie
van die roofdier:
1. Die tipe prooidier.
2. Tekens wat die roofdier op
die slagtingstoneel nalaat.
3. Die metode wat die roofdier gebruik het om die
dier dood te maak.
4. Die wyse waarop die roofdier die dier benut het, dit
wil sê vreetpatrone.
Al hierdie tekens moet in samehang beskou word. Die roofdier kan nie net aan die
hand van ’n enkele kenmerk geïdentifiseer
word nie. Die boer moet op hoogte kom van
die roofdiere in die area en dan die diere wat

skade aanrig, identifiseer.
Skadebepaling
Inspekteer die terrein en die oorblyfsels van
die vee.
na die spore
1 Kyk
• Diere wat aan die katfamilie behoort,
het ’n dubbele inkeping (die vorm van
’n W) aan die laagste kant van die
hoofkussing.
• K
 atspore toon nie kloumerke nie (behalwe by die jagluiperd, wat nie sy
kloue intrek nie)
• A
 lle katspesies laat kloumerke aan
die karkas.
• B
 y spore van diere wat aan die hondfamilie behoort soos die gewone hond,
silwervos, rooijakkals en hiëna, is daar
’n reguit laer rand van die hoofkussing
wat teen ’n hoek lê.

2 Prooigrootte
• Roofdiere toon ’n voorkeur vir ’n prooidier van ’n spesifieke grootte. Die
grootte van die dier wat doodgemaak
is, help om die roofdierspesie te bepaal.

3 Doodmaakpatroon
• Die ligging van die doodsbyt, asook
die bytwydte (afstand tussen die slagtande), word die beste aan die binnekant van die vel gesien.

4 Vreetpatroon
• Die liggaamsdele van die prooidier
waaraan gevreet is en die oorblyfsels
van die karkas dui die roofdierspesie
wat betrokke is aan, en verskil vir
elke roofdierspesie.
• 
Die hoeveelheid vleis wat in een
voeding gevreet is, is ook ’n belangrike leidraad tot die identiteit van die
roofdier.
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MOONTLIKE
ROOFDIERE

ONWAARSKYNLIKE
ROOFDIERE

Lammers tot twee weke
ouderdom

Rooijakkals
Silwervos
Bobbejaan
Rooikat

Groukat
Breëkoparend
Witkruisarend

Ouer lammers

Rooijakkals
Rooikat
Gewone hond

Ratel
Bobbejaan
Bruin hiëna

Skape of kalwers

Rooikat
Gewone hond
Jagluiperd
Luiperd

Rooijakkals
Ratel
Gevlekte hiëna
Bobbejaan

Beeste

Luiperd

Jagluiperd
Gewone hond
Gevlekte hiëna

PROOIDIER

Slag die prooidier en gaan na om te bepaal of
’n roofdier dit doodgemaak het of slegs daaraan geaas het:

1 Kneusing
• Kyk uit vir kneusing deur die karkas
af te slag. Indien daar min of geen
kneusing is nie, beteken dit dat die
dier dood was voordat die roofdier
gearriveer het.

4 Lugpyp
• Open die lugpyp (trachea) om te sien
of daar skuim is. Indien daar skuim in
die lugpyp is, dui dit aan dat die dier
asemgehaal het voordat dit verwurg
en versmoor is.
Gaan na of ’n pasgeborene doodgemaak is
en of dit doodgebore was en die roofdier
slegs daaraan geaas het.

en bytmerke
2 Kneusing
– ongeslyte hoefmembrane dui
• 
Begin afslag by die nek, ’n hand1 Haanoewe
dat die dier te swak was om op te
breedte agter die oor. Verwyder die
vel rondom albei kante van die keel
en soek na kneusings en bytmerke.
• Slag die hele karkas af om te soek na
kneusings en bytmerke.

3

Kloumerke
• 
Kyk uit vir kloumerke aan beide
kante op die kruis van die prooidier.
Indien daar kloumerke sigbaar is, is
die roofdier een van die katspesies.

staan en te loop, of doodgebore was.
donker, rooierige kleur dui
2 Laanongedat–die’n dier
doodgebore was en nie
asemgehaal het nie.
ermkanaal – indien daar geen melk3 Dstremsel
is nie, is die dier nie deur die
moeder gevoed nie.
art en niere – wit vet rondom hierdie
4 Horgane
dui op ’n gesonde dier.
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Roofdieridentifikasietabel
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KNEUSINGS AAN DIE KEEL EN/OF NEK
Spesie
Rooijakkals

Rooikat

Spoor
Ovaal met kloumerke
in los grond.

Gerond met geen
kloumerke. Drie lobbe
op agterste kussing.

Grootte van
prooi

Doodmaakpatroon

Pasgebore tot
50 kg, soms
groter.

Byt aan kant van
nek, onder oog
en aan lugpyp.

0 - 50 kg

Boude van
groter prooi.

Tot volwasse
ooi. Ribbok en
selfs impala.

Meestal onderaan die keel.
Kloumerke
aan blad en
agterkant van
liggaam.

10 - 50 kg

Silwervos

Klein soos
rooijakkals.

Lammers drie
tot vier dae oud.

Byt onder keel.

Luiperd

Groot, rond, agterkant
van kussing het
drie lobbe.

Groot kalwers.

Byt onder keel
of agterkant
van nek.

Jagluiperd

Ovaal met kloumerke.
Lang kussinglobbe.

Impala.

Byt onder keel.
Bykloumerke
aan die kruis.
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Tandmerke

Skuif van karkas

Vreetpatroon

21 - 30 mm,
gemiddeld 29 mm

Indien beweeg,
slegs in een
rigting.

Open lende.
Vreet ingewande
en sagte vleis,
kraakbeen en
dun bene.

26 - 32 mm,
gemiddeld 30 mm

Vreet waar
gevang is.
Bedek karkas
soms met gras.

Pluk klossies wol
uit. Pensoorblyfsels word toegemaak. Vreet tussen agterbene,
blad. Rooi hare
aan wol.

±15 mm

Vreet waar
gevang is.

Sagte vleis en
ingewande.
Melkpens van
jong lammers.

40 - 50 mm

Gesleep, bedek
of in boom
opgehang.

Tussen
agterbene.
Blad.
Dik bene.

35 - 42 mm

Vreet waar
gevang is.

Afgeslag. Volle
vel nog vas aan
bene en nek.
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GEEN KNEUSING AAN KEEL/NEK MAAR KNEUSINGS AAN LYF
Spesie

Spoor

Grootte van
prooi

Doodmaakpatroon

Gewone hond

Ronderige, groot
kloumerke.

In troppe: skape
en kalwers.

Willekeurige
byte oral aan
prooi. Skeur
prooi uitmekaar.

Bruin hiëna

Kussing asimmetries,
voorpoot groter as
agterpoot.

Jong lammers
en siek groter
diere.

Skedel vergruis
weens byt
van bo.

Gevlekte hiëna

Kussing asimmetries,
voorpoot groter as
agterpoot.

Volwasse bees.

Skeur stukke uit
lies en pens.
Byt neus en
stert.

Groototter

Vyf tone.

Baie jong
lammers.

Oral gebyt.

Bobbejaan

Hand- en voetmerke.
Vyf tone. Duim aan
hand- en voetmerke.

Klein lammers.

Byt agter
skouers.
Snymerke
eerder as
gaatjies.
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Tandmerke

Skuif van karkas

Vreetpatroon

35 - 60 mm

Wol en stukke
van karkas
verstrooi oor
groot area.

Vreet enige plek.

± 50 mm

Dra groot stukke
of heel lammers
weg en begrawe
of versteek onder
plante.

Alles – breek
selfs die agterbeen van ’n
groot kalf.

± 55 mm

Vreet waar
gevang, maar
versprei bene
oor wye area.

Alles.

20 - 30 mm

Vreet waar
gevang.

Bors, lippe, neus,
oë, tong.

±45 mm

Dra stukke oral
rond. Kalwers
gebyt en nie
doodgemaak
nie. Massiewe
infeksies.

Pens en sagte
vleis van
lammers word
uitmekaar
geskeur en
gevreet.
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DIE REGULATORIESE
RAAMWERK VIR
PREDASIEBESTUUR
INLEIDING
In Suid-Afrika is daar verskeie stelle wetgewing (nasionaal of provinsiaal in die vorm van wette of ordonnansies) waarvan die produsent
hom- of haarself moet vergewis om gesonde ekostelsels te verseker
en om nie vervolg te word nie. Sulke wetgewing is hoofsaaklik onder
die vaandel van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye,
die Departement van Omgewingsake, die Departement van Gesondheid en die provinsiale natuurbewaringsowerhede (meestal die klassieke natuurbewaringsdepartemente).

Die toepaslike nasionale en provinsiale wetgewing is op die PMF
se webtuiste beskikbaar: besoek
www.pmfsa.co.za/home/
knowledge-library/legislation
of skandeer die QR-kode vir toegang tot die inligting.
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Die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur:
Biodiversiteit (Wet 10 van 2004) verseker dat
Suid-Afrika se spesies en ekosisteme volhoubaar
beskerm en gebruik word en dat die voordele van
biodiversiteit regverdig verdeel word. Die Wet
definieer vergiftiging, die vang en jag van diere
as beperkte aktiwiteite, en verbied die jag van
skadeveroorsakende diere (SVD) deur jaghonde
te gebruik.
Die doodmaak of jag van gelyste (bedreigde)
spesies deur die gebruik van gif, lokvalle, strikke,
honde en verskillende tipes vuurwapens is verbode tensy daardie dier spesifiek deur die owerhede
as ’n SVD beskou word, waarna ‘n permit vir hierdie aktiwiteite uitgereik kan word.
Artikel 97 behandel die regulasies vir bedreigde en
beskermde spesies (Tops-regulasies) en voorsien
riglyne vir die uitreiking van permitte.

Die onderskeie aspekte waarvan die produsent moet kennis neem ingevolge wetgewing wat ‘n uitspraak oor predasiebestuur
lewer, sluit die gebruik van gifstowwe, vangapparate en honde, en jag met ’n geweer in.

4.1 GEBRUIK VAN
GIFSTOWWE
4.1.1 P
 laagdoders en dieregesondheidsmiddels
Alle plaagdoders (insekdoders, swamdoders, onkruiddoders, byvoegmiddels en
bevorderingsmiddels wat gesamentlik as
landboumiddels omskryf word) en dieregesondheidsmiddels (dipstowwe, entstowwe
en wurmmiddels wat gesamentlik as veemiddels omskryf word) word deur die Wet
op Misstowwe, Veevoedsel, Landbou-

middels en Veemiddels (Wet 36 van
1947) gereguleer. Die Wet word ondersteun
deur regulasies wat bepaalde riglyne vir die
invoer, verkryging, vervreemding, vervoer,
gebruik, advertering en wegdoening van
landboumiddels neerlê.
Ingevolge Wet 36 van 1947 se Regulasie No. R1716 van 26 Julie 1991 is
dit ’n misdryf om enige landboumiddel of
veemiddel te verkry, te verkoop, te gebruik
of te vervreem vir enige ander doel as wat
die etiket aandui. Vervreem beteken in dié
geval enige aksie wat daartoe kan lei dat ’n
ander persoon as die persoon wat in besit
daarvan is, die landboumiddel of veemiddel bekom.
Geen landboumiddel of veemiddel is geregistreer vir die vergiftiging van roofdiere
nie en dus is sodanige aksie deur die Wet
verbode verklaar. Indien ’n persoon dus ’n
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roofdier met ’n landboumiddel of veemiddel
vergiftig, is dit ’n misdryf. Selfs die verkryging van sodanige landboumiddels of veemiddels, die weggee daarvan, verkope of
aankope daarvan met die doel om roofdiere
te vergiftig is ewe ernstige misdrywe.
Roofdiere mag dus nie met enige
middels wat onder Wet 36 van
1947 geregistreer is, vergiftig
word nie. Die gebruik van sulke
middels in lokaas, van watter
aard ook al, is verbode.
Die Wet gaan selfs verder deur ingevolge Regulasie No. R181 van 7 Februarie 2003 die verkryging, verkope, gebruik
of vervreemding van landboumiddels en
veemiddels in enige ander houer as die oorspronklike houer met die oorspronklike etiket
te verbied. Wanneer ’n persoon ’n landboumiddel of veemiddel aankoop, by iemand kry,

dit steel (soos wat stropers maak), weggee,
verkoop of gebruik as dit nie in die middel se
oorspronklike houer met die oorspronklike
etiket is nie, is dit ’n misdryf.
Landboumiddels en veemiddels
mag dus nie in enige ander houers as die oorspronklike houers
met die oorspronklike etikette in
besit van iemand wees nie, omdat
die besit daarvan as oorweging
vir die gebruik daarvan beskou
sal word, ongeag wat die beoogde gebruik ook al mag wees.

4.1.2 Gevaarhoudende stowwe
Die Wet op Gevaarhoudende Stowwe
(Wet 15 van 1973) reguleer ’n wye reeks
gevaarhoudende stowwe soos sommige
van die giftige en uiters giftige landboumiddels, natriummonofluoorasetaat, strignien,
sianied en verwante middels. Hierdie middels is almal as skedule 1 (A of B) gevaarhoudende stowwe geklassifiseer. Daar bestaan verwarring, selfs by staatsamptenare,
oor die interpretasie en toepassing van die
wetgewing en verwante regulasies.
Eerstens bepaal die Wet dat enige persoon wat handel dryf in skedule 1-gevaarhoudende stowwe daarvoor gelisensieer
moet wees. Die lisensie kan net deur die provinsiale of plaaslike munisipale owerheid se
gesondheidsafdeling uitgereik word en net
in die persoon van ‘n bevoegde beampte.
Sodanige bevoegde beampte is gewoonlik
iemand wat by die Raad vir Gesondheidsprofessies geregistreer is. Die Wet maak nie
voorsiening oor die besit van sodanige gevaarhoudende stowwe nie.
Dit is baie belangrik om daarop te let dat
die gebruik van natriummonofluoorasetaat
(1080) wel deur die Wet gemagtig is, maar

65
net in gifhalsbande en op geen ander manier
nie. Persone wat gifhalsbande vervaardig en
verkoop moet daarvoor gelisensieer wees.
Iemand wat 1080 verkoop, in watter vorm
ook al, moet daarvoor gelisensieer wees.
Strignien is deesdae onverkrygbaar en
permitte vir die invoer daarvan sal nooit
toegestaan word nie. Veeartse wat voorskrifte moet uitreik vir die gebruik daarvan
sal dit ook nie doen nie, omdat die veearts
wat wel ‘n voorskrif uitreik, aanspreeklik is
vir enige gevolge vir die gebruik daarvan.
Sianied wat in die sogenaamde gifskieters gebruik word, is ook onderhewig aan
die Wet se bepalings en persone moet gelisensieer wees om dit te mag verkoop.
Wat egter nie uit die oog verloor moet
word nie, is dat die gebruik van enige gifstof, al is dit as ‘n gevaarhoudende stof
ingevolge Wet 15 van 1973 gereguleer,
steeds onderhewig is aan die ordonnansies
of wetgewing van die provinsie waarin dit
gebruik sal word. Dit wil sê, as ’n persoon
gifhalsbande wil aankoop en gebruik, mag
dit net verskaf word deur iemand wat daarvoor gelisensieer is.
Die gebruiker daarvan moet eers die
nodige permit by die provinsie se natuurbewaringsowerheid bekom alvorens sulke
gifhalsbande gebruik mag word. Die provinsiale natuurbewaringsowerheid sal bepaalde
voorwaardes aan die uitreik van die permit
stel wat streng deur die permithouer nagekom moet word.
Indien iemand beoog om die gifskieters
te gebruik, moet daar ook vooraf ’n permit
by die provinsie se natuurbewaringsowerheid bekom word. Net soos in die geval van
‘n permit vir gifhalsbande, sal die owerheid
ook voorwaardes stel soos onder meer dat
die persoon eers opleiding moet ontvang en
gesertifiseer word.

Die Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000) het
die vorige gifskietermodelle wat
sedert die 60’s gebruik is as onwettig verklaar weens die gebruik van ammunisie. Intussen
is twee ander modelle ontwikkel
– ’n Ámerikaanse produk en ’n
Suid-Afrikaanse toestel wat nie
ammunisie gebruik nie – wat nie
as vuurwapen beskou word nie.
Gifhalsbande wat met 1080 gelaai is en gifskieters wat met sianied gelaai is, mag wel gebruik
word as die provinsiale owerheid
’n permit daarvoor uitgereik het.
Die gebruik van 1080 en sianied
as lokaas is verbode.
Let wel dat die gebruik van enige gifstof soos in die gifhalsband
en die gifskieter net op die eienaar se eiendom mag geskied.
Dit mag op geen ander persoon
of instansie se eiendom gebruik
word nie.

4.2 G
 EBRUIK VAN
VANGAPPARATE
In onervare en onverantwoordelike hande is vangysters basies
moordwapens wat alles vang en
vermink.
Die vang van roofdiere met strikke, wippe,
vangysters (slagysters), vanghokke of enige
ander apparate is onderhewig aan die bepalings van die onderskeie provinsies se natuurbewaringsordonnansies of -wetgewing.
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Alhoewel min mense dit besef, word die
vang van roofdiere, ongeag die spesie, as
’n verbode of onwettige jagmetode beskou
tensy die ordonnansie dit wel so as ‘n wettige metode aandui. Let wel dat ’n verbode
jagmetode wel gebruik kan word as die bewaringsowerhede ’n permit daarvoor uitreik.
Dit is in die produsent se belang om met
die provinsiale bewaringsowerhede in verbinding te tree ten einde vas te stel of die
owerhede wel permitte vir die gebruik van
vangapparate uitreik (sien hoofstuk 5 vir
kontakbesonderhede).
Meeste provinsies het die gebruik van
vangapparate soos vangysters en inloopvanghokke tot verbode jagmetodes verklaar, maar plaaseienaars is in meeste provinsies daarvan kwytgeskeld. In sommige
provinsies is die gebruik van vangysters wel
wettig vir rooijakkalse en rooikatte maar
daar word gespesifiseer dat die vangyster
’n verstelbare trapplaat moet hê met ’n
stelskroef sodat dit sodanig gestel kan word
dat dit nie nieteikenspesies vang nie.
Dieselfde reëls geld basies vir die gebruik van vanghokke. Die plaaseienaar mag
dit net gebruik vir diere soos rooijakkalse
en rooikatte maar die oomblik as die spesie
beskermde status geniet, is dit verbode. Die

provinsiale owerheid mag egter ná ’n aansoek van die plaaseienaar ’n permit uitreik
vir die gebruik van ‘n vanghok om ’n beskermde spesie te vang.
Indien ’n persoon wat nie die grondeienaar
is nie gekontrakteer word om rooijakkalse en
rooikatte te vang, moet daardie persoon ‘n
permit vir die gebruik van vangapparate in
sy besit hê. Meeste provinsies sal aan só ’n
persoon opleiding bied alvorens só ’n permit
uitgereik word. ’n Grondeienaar mag ook nie
sonder permit op ’n buurman se plaas vangapparate gebruik nie.

4.3 GEBRUIK VAN HONDE

Jag met honde is ook ’n verbode jagmetode
en mag net gedoen word as die nodige permit daarvoor bekom is. Permitvoorwaardes
kan baie streng wees en die hanteerder moet
homself vergewis van sulke voorwaardes.
Die honde-eienaar of -hanteerder moet
skriftelike magtiging van die grondeienaar hê
om met die honde op sy grond te jag. Provinsies stel gewoonlik ’n beperking op die aantal honde wat gebruik mag word en ook die
wyse waarop die honde hanteer mag word.
Honde mag ingevolge die Wet op Dierebeskerming (Wet 71 van 1962) geen kontak
met die roofdier hê nie. Honde mag nie op
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’n ander plaas losgelaat word as die grondeienaar nie skriftelike magtiging daarvoor
uitgereik het nie.

4.4 JAG MET GEWEER

Die grondeienaar het die reg om in meeste
provinsies met enige vuurwapen rooijakkalse en rooikatte te jag. Die grondeienaar mag
ook snags op sy eie plaas met ’n soeklig sonder ’n permit jag behalwe in die Wes-Kaap
waar ’n permit nodig is. Wanneer dit by beskermde spesies kom, moet die grondeienaar in alle provinsies ’n permit hê alvorens
sulke diere gejag mag word.
Jagters wat hul dienste aanbied om skadeveroorsakende diere te jag, is aan al die bepalings van die ordonnansies of wetgewing
onderworpe. Sommige provinsies vereis
byvoorbeeld dat hulle eers opleiding ondergaan en gesertifiseer word alvorens hulle
vir permitte aansoek mag doen.
Indien die permit wel uitgereik word, mag
sulke persone wel in die nag met soekligte
en roepapparaat jag. Dit is die jagter se verantwoordelikheid om die provinsiale owerhede te skakel. Die provinsie mag wel vir so
’n persoon ‘n permitvoorwaarde toestaan
om met ’n semi-outomatiese geweer te jag
– dit is onder die gewone omstandighede ’n
onwettige wapen vir jag.
Sulke persone mag ook vanaf voertuie die
jagwerk doen alhoewel meeste ordonnan-

sies jag vanaf voertuie verbied. Jag vanuit ’n
helikopter, vastevlerkvliegtuig of mikroligte
vliegtuig kan ook aan ’n jagter met die nodige permit gegun word. Die jag van beskermde wilde diere soos luiperds en hiënas is
egter uitgesluit van sulke voorregte, tensy
die provinsie dit met ’n permit magtig.
Die jagter wat in besit van ’n permit is om
roofdiere soos genoem te jag, moet skriftelike magtiging van die grondeienaar hê om
daardie jag uit te voer. Hy mag nie jag waar
die grondeienaar nie sy magtiging skriftelik
gegee het nie.
Jag van roofdiere soos rooijakkalse en
rooikatte is totaal verbode in enige park of geproklameerde beskermde gebiede. Dit sluit in
enige nasionale park wat deur Sanparke bestuur word of ’n provinsiale natuurreservaat.
Net amptenare van Sanparke mag in nasionale parke jag en dit is uitsluitlik vir ekologiese
bestuur.

Die wette was van toepassing
met publikasie en kan gewysig
word. Raadpleeg altyd eers
die relevante owerhede vir die
korrekte prosedures.
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KONTAKKONTAKBESONDERHEDE
PMF-BESTUURSKOMITEE
Sekretariaat

041 365 5030

NWKV

041 365 5030

Samga

049 8360140

RPO

012 349 1102

WRSA

012 335 6994

Departement
Landbou, Bosbou
en Visserye

012 319 7631

Departement
Omgewingsake

012 310 3534 / 012 310 3225

Griffon Gifinligtingsentrum
Dr Gerhard Verdoorn

082 446 8946 / nesher@tiscali.co.za
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Departement Omgewingsake

Departement Omgewingsake – www.environment.gov.za
Environment House, Steve Bikostraat 473, Arcadia, PRETORIA
Privaatsak X447 PRETORIA 0001
Magdel Boshoff, Direktoraat: Tops & Cites
012 310 3534 / 083 952 2334
mboshoff@environment.gov.za
Thomas Mbedzi
012 310 3225
NMbedzi@environment.co.za

Provinsiale departemente en owerhede verantwoordelik
vir die uitreik van permitte
Gauteng
Departement Landbou en Landelike Ontwikkeling (GDARD) – www.gdard.gpg.gov.za
Diamond Gebou, Diagonalstraat 11, Newtown, JOHANNESBURG 2000
Posbus 8769 JOHANNESBURG 2000
011 240 2500
gdard@gauteng.gov.za
Vir kontakbesonderhede van die streekkantore raadpleeg www.gdard.gpg.gov.za/
Contacts/Pages/default_.aspx

KwaZulu-Natal
Departement Landbou en Landelike Ontwikkeling – www.kzndae.gov.za
Cedara nr. 1, Executive Building, Cedara Kollege, PIETERMARITZBURG 3201
Privaatsak X9059 PIETERMARITZBURG 3200
033 355 9100
Vir kontakbesonderhede van die distrikskantore raadpleeg www.kzndae.gov.za/Portals/0/
CONTACT%20DETAILS/2016/DISTRICT%20CONTACT%20DETAILS.pdf
KZN Natuurbewaringsraad, H/A Ezemvelo KZN Wildlife – www.kznwildlife.com
Queen Elizabeth Park, Peter Brownrylaan 1, Montrose, PIETERMARITZBURG
Posbus 13053 CASCADES 3202
033 845 1968
permits@kznwildlife.com

Limpopo
Departement Ekonomiese Ontwikkeling, Omgewing en Toerisme (LEDET) – www.ledet.gov.za
Hans van Rensburgstraat 20 / Biccardstraat 19, POLOKWANE 0700

Prevents
blowfly
strike for
up to
16weeks.

• Kills red lice on sheep & goats.
• Kills blowfly maggots in sheep.
• Prevents blowfly strike for up to 16 weeks.
• Kills sheep scab mites.

EXPEL PLUS JETTING FLUID

When lice, blowfly, maggots and mites
become a problem, then it is a big itch. Afrivet
proudly introduces Expel Plus Jetting Fluid to
quickly get rid of the itch.

Tel: +27 (0)12 817 9060 Web: www.afrivet.co.za Helpline: 0860 VEEARTS (833 2787)

Registration holder: Afrivet Business Management (Pty) Ltd, Co. Reg. Nr. 2000/011263/07, PO Box 2009, Faerie Glen, 0043.

Expel plus jetting fluid G4027 (Act 36/1947), Contains: Ivermectin 3% m/v and Novaluron 2% m/v

THE BIG ITCH
THAT NEEDS TO BE SCRATCHED
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Privaatsak X9484 POLOKWANE 0700
015 290 7000
info@ledet.gov.za / permits@ledet.gov.za
Vir kontakbesonderhede van die distrikskantore besoek www.ledet.gov.za/?page_id=728

Mpumalanga
Departement Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme – www.mpumalanga.gov.za/dedt/
Riverside Government Complex Gebou, Government Boulevard 4, MBOMBELA 1200
Privaatsak X11215 MBOMBELA 1200
013 766 4004
Mpumalanga Toerisme- en Parke-agentskap – www.mpumalanga.com
Hall’s Gateway aan die N4, Mataffin, MBOMBELA
Privaatsak X11338 NELSPRUIT 1200
013 759 5300/1
info@mpta.co.za

Noord-Kaap
Departement van die Omgewing en Natuurbewaring (DENC) – www.northern-cape.gov.za
Sasko Gebou, Longstraat 90, KIMBERLEY 8301
Privaatsak X6102 KIMBERLEY 8301
053 807 7416/7300
dencpermits@ncpg.gov.za / msmit@ncpg.gov.za
Vir kontakbesonderhede oor die streekkantore raadpleeg denc.ncpg.gov.za/index.php/
contact-us/regional-offices

Noordwes
Departement van Landelike, Omgewings- en Landbou-ontwikkeling (READ) –
www.nwpg.gov.za
Department House (NWDC Gebou), Hoek van Providentstraat en University-rylaan,
MMABATHO 2735
Privaatsak X2039 MMABATHO 2735
018 387 7700

Oos-Kaap
Departement Ekonomiese Ontwikkeling, Omgewingsake en Toerisme (DEDEA) –
www.dedea.gov.za
Beacon Hill, hoek van Hargreavesstraat en Hockley Close KING WILLIAM’S TOWN 5600
Privaatsak X0054 BHISHO 5605		
043 605 7300
Vir kontakbesonderhede van die ses streke raadpleeg www.dedea.gov.za/Lists/
District%20Contacts/AllItems.aspx
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Oos-Kaapse Parke- en Toerisme-agentskap (ECPTA) – www.ecparks.co.za
St Marksweg 6, Southernwood, OOS-LONDEN 5200
Posbus 11235, Southernwood, OOS-LONDEN 5201
043 705 4400 of 086 111 3320
info@ecparks.co.za

Vrystaat
Departement van Ekonomiese, Kleinsake-ontwikkelings-, Toerisme- en Omgewingsake –
www.edtea.fs.gov.za
Landbougebou, Zastronstraat 98, BLOEMFONTEIN 9300
Privaatsak X20801 BLOEMFONTEIN 9300
086 110 2185 / 051 404 9600 / 051 400 9542

Wes-Kaap
Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning –
www.westerncape.gov.za/eadp/
Utilitas Gebou, Dorpstraat 1, KAAPSTAD 8001
Privaatsak X9086 KAAPSTAD 8000
021 483 4091
enquiries.eadp@westerncape.gov.za
CapeNature – www.capenature.co.za
PGWC Shared Services Centre, hoek van Bosduif- en Volstruissraat, BRIDGETOWN 7766
Privaatsak X29 GATESVILLE 7766
021 483 0000 / 483 0118 20/21
permits.fax@capenature.co.za
Vir kontakinligting oor die streekkantore raadpleeg www.capenature.co.za/contact-us/offices/

VERSKAFFERS
AFSKRIKMIDDELS
Klank en lig
André Theron
		
		

083 338 2025 / 02062
(vra vir 1604 Merweville) 		
asco@mtnloaded.co.za

Skaapwagter
Ernst van Zyl
		

082 450 6988 / ernst@skaapwagter.com
www.skaapwagters.co.za

ELEKTRIESE HEININGS
Stafix

Adriaan van Rensburg		 082 373 2393 (Bloemfontein)
Maurice Williamson		 082 557 2780 (KwaZulu-Natal)

Meps

Chris Marais 		 082 459 3743 (Gauteng)
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GIFDESKUNDIGE
Dr. Gerhard Verdoorn

082 446 8946 / nesher@tiscali.co.za

HALSBANDE
Agri-Alert
Jan-Adriaan Cordier
		

018 293 1291 / info@agrialert.co.za
www.agri-alert.co.za

Celmax
Philip Lötter
		

028 212 3346 / philip@elpek.co.za
www.celmax.co.za

E-Shepherd

082 376 0768 / www.eshepherd.biz

Jaco Delport

Hotgroup
Cornay Botma
		
		

083 447 6148
0861 1468225			
www.hotgroup.co.za

Probuzz
Desmund Schmidt
		

082414 3242 / pro_buzz@mweb.co.za
www.probuzz.co.za

Protect-a-Lamb

Eddie Steenkamp (Skaapklokkies) 082 778 7775

Dead Stop halsband

Klaas Louw

072 424 7752

King-halsband

Nick King

072 379 8067

Alpakkas

Sally Kingwill

049 840 0354 /084 251 0426
(Oos-Kaap)

Telers: Anatoliese
herdershonde

Fouché Jordaan

082 557 5660 (Brandfort)

Roux de Waal

082 927 9493 (Bothaville)

Marieta Pieterse

083 656 0994 (Carolina)

Ramsem

051 441 7913 (Bloemfontein)

Gerrie Scholtz

083 633 6006 (Hopetown)

Cyril Stannard

082 927 2729 (Jagluiperdstigting)

HERDERSDIERE

Jan van Biljon
		

056 343 1093 / 082 781 5210
(Viljoenskroon)

Swartwildebeeste

Blits van Heerden

082 777 0747 (Edenburg)

Donkies/volstruise/alpakkas

Jandré Boshoff

082 579 1718 (Fouriesburg)

Jack Russells

Henk Coetsee

082 772 9114 (Mooirivier)

JAG
Vrystaatse Jagtersvereniging		

051 447 8529 (Kantoor)

Gelisensieerde jakkalsjagter Francois Ferreira
		

084 513 8159 / 042 283 0325
(Grahamstown)
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JAKKALSBEHEER
Steve Blakey

072 591 1788 (Robertson)

Heinrich Funk

051 773 7042/082 494 4060 (Philippolis)

Lourens Goosen

082 718 9125 (Bloemfontein)

Rion Horn

072 124 9626 (Welkom)

John Mohaud

083 501 1848 (honde, Kokstad)

Hilton Saunders

072 372 9065 (Greytown)

PJ Schoeman

082 953 7740 (Mooirivier)

Marius Steyl

083 447 4855 (Bloemfontein)

Johan Strydom

082 378 4460 (Warden)

Meyburgh Theron
		

083 271 8898 (Winburg)
Doornpoort@vodamail.co.za

Tewis van Oudtshoorn

083 630 9419 (Ladismith, Wes-Kaap)

Francois Raubenheimer

073 420 4438 (Rouxville)

Nick van Zyl

072 311 4556 (Bethlehem)

KURSUSSE
Peter Schneekluth
		
Max van der Merwe
Niel Viljoen
		

084 803 2399 (Prince Albert)
jackalcontrol@absamail.co.za
073 207 0834 (Ermelo)
082 381 8227 (Loxton),
NWKV konsultant

Robert Wilken and
Lourens Goosen

084 362 8631 (Bloemfontein)
051 442 7082

Helen Turnbull

076 522 1281

LUIPERDS
Kaapse Luiperd-trust

ROOFDIERDESKUNDIGES
Niel Viljoen
Thys de Wet
Tim Snow
Robert Wilken

082 381 8227 (Loxton),
076 129 0889
082 802 6223
084 362 8631 (Bloemfontein)

VANGYSTERS EN VANGHOKKE
Vangysters/vanghokke

Johan Strydom

082 378 4460 (Warden)

Tophok

Anton Roets

083 320 2083
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