EEN MAAND VAN SWEP LIMPOPO!
Die vierde week van die 2022 SWEPopname in Limpopo het aangebreek
en hulle tel teen ’n verbysterende
spoed momentum op.
In hierdie stadium is daar twee SWEPspanne in Vaalwater, twee spanne in
Lephalale, een span in Phalaborwa en
een span in Louis Trichardt area
gebaseer. Sedert 28 Januarie het hulle
reeds 75 opnames op plase in dié
gebiede gedoen.
Hulle het reeds 100 plase besoek (die
opnames wat verlede jaar in Limpopo
gedoen is ingesluit) wat reeds meer as
400 000 hektaar net in Limpopo
verteenwoordig.

dat beter beleid vir die wildbedryf gemaak word.

Sedert die begin van die SWEPopname in Februarie 2021, is
onderhoude met 300 grondeienaars
gevoer wat broodnodige akkurate
inligting verskaf het om te verseker

Ons wil weereens alle boere wat gemengde boerderye bedryf asook wildboere aanmoedig om deel
te neem aan hierdie opname deur die vorm by hierdie skakel in te vul:
https://form.jotform.com/wildliferanchingsouthafrica/swep-limpopo
Of kontak andersins asseblief vir Ankie Stroebel (members@wrsa.co.za) (012 335 9664 / 082 441
1822), of Karlin Muller (k.muller@sanbi.org.za) (074 529 9983) sodat hulle kan reël dat ‘n span jou
besoek.

KYK NA DIE SWEP-LANDBOUWEEKBLAD VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=FAFPyUh8lBA

WRSA wil ook graag vir Matthew Child gelukwens met sy bevordering tot adjunkdirekteur:
biodiversiteitsekonomie projekte by die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut. Dit is ’n
eer om saam met jou te werk!

WRSA FOUNDATION SE GROOT NUUS IS BEKEND!
Saterdag 19 Februarie 2022 by Castle de Wildt,
Modimolle was voorwaar ‘n mylpaal in die
geskiedenis van WRSA Foundation.
Ten spyte van die reën het meer as 300 mense die
Appel-en-Ruhan-vertoning bygewoon waar die
groot aandkondiging net voor die aanvang van die
vertoning, gedoen is. Charl du Toit, een van die
stigtersdirekteure van die WRSA Foundation het
aangekondig dat Willem Strauss, President van
die Vodacom Blou Bulle Rugby-unie, die
ambassadeur van die WRSA Foundation is.
Ons is trots daarop dat hy ons ambassadeur is en
ons sien daarna uit om ‘n betekenisvolle verskil te
maak in die lewens van die behoeftiges.
In Willem’s words: ‘’Both the Blue Bulls and the
WRSA Foundation share the same values.”
Willem het gesê: “Die Blou Bulle en die WRSA het
dieselfde waardes.”
’n Besondere word van dank aan Castle de Wildt en Gys Pitzer Motoring vir die wonderlike en
gulhartige geleengheid om ons aankondiging gedurende die dag se gebeure te kon maak. Met vennote
soos hierdie, sal hart en hand regtig ontmoet!

Kyk by https://youtu.be/PeWRiy1P9-Y na die video van die aankondiging.

DIEREGESONDHEIDSKOLOM

Die goeie reën wat oor die grootste deel van die land geval het in hierdie La Nina-jaar, is natuurlik baie
welkom. Ons damme is vol, die weivelde is digbegroei en grasgroen – ’n vreugde! Ons diere het genoeg
voer en water en is oor die algemeen in ’n baie goeie kondisie.
Ongelukkig geld dieselfde vir die parasiete. Hulle, wurmparasiete (wurms soos die draadwurm) en
bosluise, floreer in warm nat toestande. Tans (somer en in oorgang na herfs) is die volgroeide bruin
oor bosluis (Rhipicephalus appendiculatus) op sy hoogtepunt en veroorsaak skade aan ons bokke se
ore, veral elande en koedoes in die noorde en ooste van die land. Hulle teer ook as volwgroeide
bosluise in die somer op njalas en waterbokke. Buffels se ore sal ook toegepak en bloederig wees,
dikwels sekondêr aangeval deur brommer maaiers. Ore kan vernietig word. Diere verloor kondisie as
gevolg daarvan en gaan selfs dood.

Hierdie bosluise dra Ooskuskoors oor (gelukkig in die 1950’s in SA uitgeroei) asook korridorsiekte,
goedaardige bees draaisiekte (benign bovine theileriosis) en bosluisbytkoors (Rickettsia conori) aan
mense.
Om hierdie parasiete te beheer en die aaklikge impak wat hulle op ons wild en huisdiere het, moet
ons hulle biologies in oënskou neem (verwys na die seisoenaliteit in die skets hieronder). Let op dat
die onvolgroeide bosluise, larwes en nimfe gedurende die winter op hulle oorvloedigste is. Hierdie
klein onvolgroeides teer op dieselfde gashere, maar ook op die koppe en keelsakke van kleiner
wildsbokke en kolhase. Dit is daarom belangrik dat mens gedurende die winter aanhou met
bosluisbeheermaatreëls (ook op kleinwild) alhoewel mens nie die klein onvolgroeide bosluise kan sien
nie.
Maatreëls wat mens kan toepas is natuurlik Duncan-toedieners en Oom Gielie se dipbak (albei met
die nadeel dat daar geen beheer is oor dosisgrootte of die frekwensie van toediening nie.) ’n Mens
kan belê in Tick-off-aanwenders wat ten minste die korrekte dosis toedien. Hierdie
toedieningsmaatreëls is veral belangrik gedurende die winter om die onvolgroeide bosluise te beheer
en die groot opbou van volgroeide bosluise in die somer te voorkom. Die beste metode om die skade
te beheer wat die volgroeide bosluise aanrig, is om die bosluis taxis (die diere wat hewig geaffekteer
word deur volgroeide bosluise in hulle ore) met Afrivet Acaricidal Paint Balls te behandel, aangesien
dit gemik kan word op die kop en nek en die korrekte dosis kan toedien aan die diere wat spesifieke
behandeling vereis wanneer benodig.
Die boodskap: Om hierdie aaklige gebeure soos in die foto’s hierbo te vermy, is
oorkomingsbehandeling in die winter belangrik. Dit lei daartoe dat die hoeveelheid onvolgroeide
bosluise beheer/verminder en waar moontlik in die winter gestuit word om die afplat van die piek van
volgroeides in die somer te bewerkstellig.

Klik op hierdie op die onderstaande skakels na die NAHF-webwerf vir meer inligting:
https://nahf.co.za/disease-reports-updated-2021-2/
https://nahf.co.za/media-statement-vaccination-to-control-the-outbreak-of-foot-and-mouthdisease-in-kwa-zulu-natal-2022-03-02/

https://nahf.co.za/asf-update-28-february-2022/
https://nahf.co.za/staatskoerant-publikasies-fooi-vir-brandmerke-voorgestelde-varkpes-bestuurstrategie/

OLIFANT-, SWART RENOSTER- EN LUIPERD-KWOTAS

Wildsoort

Luiperde
Swart Renosters
Olifante

Kwota toegestaan
10
10
150

PERSVERKLARING: JAG EN UITVOER KWOTAS VIR OLIFANT, SWART RENOSTER EN LUIPERD TOEGEKEN
VIR 2022
25 FEBRUARIE 2022 - Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Me. Barbara Creecy, het die
kwotas vir die trofeejag van swartrenosters, luiperds en olifante in Suid-Afrika vir 2022 bevestig.
Die 2022-kwotas vir die jag en uitvoer van trofeë van hierdie drie spesies is 'n uitstel van die 2021toekenning, wat na die einde van die jagseisoen bepaal is. Die uitstel gee aan belanghebbendes die
geleentheid om in 2022 van die 2021-kwota gebruik te maak. Konsultasie vir die 2023-kwota sal
gedurende hierdie jaar plaasvind.
Die kwota vir luiperd is op 10 diere vasgestel en word ingelig deur robuuste data wat deur 'n
gesofistikeerde nasionale luiperd moniteringsprogram gegenereer word. Luiperd jagte sal slegs
toegelaat word in gebiede waar luiperd bevolkings stabiel is of toeneem, en slegs manlike luiperds van
sewe (7) jaar of ouer mag gejag word. Die implementering van 'n streng ouderdoms-minimum van
sewe jaar vir trofee luiperds verminder die risiko van ooroes dramaties.
Altesaam 10 swart renosters en 150 olifante mag gejag word. Slegs volwasse manlike swart renosters
sal gejag word, en slegs op bewaringsbestuursgronde in ooreenstemming met 'n stel streng kriteria
om te verseker dat demografiese en/of genetiese bewaring verbeter word (soos gestipuleer in die
swart renoster se Biodiversiteitbestuursplan). Die kwota vir swart renosters is gebaseer op die
nasionale populasie skattings vir swartrenosters per subspesie, wat al drie tans 'n toenemende neiging
toon. Slegs 'n baie klein gedeelte van die algehele olifant bevolking word in 'n jaar gejag (minder as 80
olifantbulle, wat minder as 0,3% van die totale bevolking is). Die nasionale olifanttrop toon 'n
toenemende neiging en die kwota van 150 is ver binne volhoubare perke.
Die kwotas sal in 'n kennisgewing gepubliseer word ooreenkomstig die Konvensie oor Internasionale
Handel in Bedreigde Spesies van Wilde Fauna en Flora (CITES) regulasies en ingevolge die Wet op
Nasionale Omgewingsbestuur: Biodiversiteit (NEMBA).
Suid-Afrika is een van baie lande wat 'n volhoubare aftakeling van olifante, swart renosters en luiperds
implementeer. Dit is in lyn met die beste beskikbare wetenskaplike inligting oor hul bewaring status
en verseker dat jag van hierdie diere nie 'n negatiewe impak op die wilde populasies van hierdie

spesies het nie. Gereguleerde en volhoubare jag is ’n belangrike bewaringsinstrument in Suid-Afrika
aangesien dit die private sektor en gemeenskappe aanspoor om waardevolle wildspesies te bewaar
en om deel te neem aan wild gebaseerde grondgebruike, wat uiteindelik bydra tot die bewaring van
die land se biodiversiteit.
Inkomste wat deur trofeejag gegenereer word, is veral van kritieke belang vir gemarginaliseerde en
verarmde landelike gemeenskappe.
Deur die Nasionale Biodiversiteit-Ekonomiese Strategie word geleenthede geskep vir direkte
betrokkenheid van gemeenskappe by bewaring en die wild ekonomie in landelike gebiede om die volle
waardeketting van wild gebaseerde aktiwiteite te ontwikkel wat skaalvoordele skep ter ondersteuning
van versnelde landelike ekonomiese ontwikkeling en gepaardgaande indiensneming en armoedeverminderingsgeleenthede.
Die jagsektor het in 2019 konserwatief R1,4 miljard tot die ekonomie bygedra, die ekonomiese bydrae
tot toerisme en alle jag- en safari verwante bedrywe uitgesluit. Die inkomste wat deur die spesie fooie
gegenereer is, het altesaam ongeveer R1,1 miljard beloop, waarvan ongeveer R208 miljoen uit die
trofeejag van bedreigde of bedreigde spesies verkry is. Die biodiversiteit sektor het in 2019 meer as
418 000 mense in diens gehad, wat vergelykbaar is met mynbou. Dit is 'n sektor wat na verwagting in
die afsienbare toekoms sal voortgaan om ekonomiese groei en werkverskaffing te toon.
Hierdie spesies is sentraal tot 'n lewendige internasionale jagbedryf, en jag is deel van die SuidAfrikaanse erfenis en kultuur. Dit is 'n sektor wat ekonomiese voordele genereer as deel van die SuidAfrikaanse landelike ekonomie.
Die Konvensie oor Internasionale Handel in Bedreigde Spesies van Wilde Fauna en Flora (CITES), vereis
dat Suid-Afrika jag-uitvoerkwotas vir die Afrika-olifant, swart renoster en luiperd instel. Die kwotas,
wat onderhewig is aan wetenskaplike ondersoek deur die Wetenskaplike Owerheid en die publiek,
word ook aan provinsiale LUR'e gekommunikeer vir omgewing vir implementering.
Suid-Afrika se toelaatbare jaarlikse uitvoerkwota wat deur die partye by CITES vasgestel is, is 150
olifante, 150 luiperds en 0,5% van die swart renoster bevolking.
Die verdeling van die kwotas vir 2022 is soos volg:
10 Luiperds, soos volg toegewys
(iii) Sewe manlike luiperds vir Limpopo Provinsie;
(ii) Een luiperd mannetjie vir KwaZulu-Natal; en
(iii) Twee luiperd mannetjies vir Noordwes Provinsie.
Die Wetenskaplike Owerheid het aanbeveel dat luiperds wat gejag moet word, sewe jaar of ouer moet
wees. Dit is 'n bykomende beskerming om te verseker dat die afnames ekologies volhoubaar is.
Die norme en standaarde vir die trofeejag van luiperds in Suid-Afrika is in die finale stadiums van
implementering en sal na verwagting binnekort gepubliseer word.
150 Olifante
Soos per die CITES jaarlikse Afrika-olifant-uitvoerkwota van 300 slagtande van 150 diere vir SuidAfrika.
10 Swart renosters
Die kwota is gebaseer op die versigtige/konserwatiewe kwota wat CITES in 2018 aanvaar het wat
daarop gemik is om
(1) die uitbreiding van die spesie se verspreidingsgebied in Suid-Afrika te bevorder deur die aanhou
en beskerming van lewensvatbare bevolkings van swart renosters aan te spoor; en om
(2) bevolkingsgroei koerse te vergroot/handhaaf produktiewe deur die onttrekking van surplus
mannetjies.
Vir media navrae kontak Albi Modise by 083 490 2871
UITGEREIK DEUR DIE DEPARTEMENT VAN BOSBOU, VISSERYE EN DIE OMGEWING
REDAKTEURSNOTA:

Suid-Afrika ondersteun die beginsel van verantwoordelike en volhoubare gebruik van natuurlike
hulpbronne. Navorsing het bevind dat trofeejag ekonomiese aansporings skep wat bewaring
bevorder. Trofeejag is ook 'n nuttige wildbestuursinstrument en word gebruik as 'n manier om
(meestal) oortollige mannetjies uit 'n bevolking te verwyder terwyl inkomste terselfdertyd gegenereer
word om die koste van bewaringspogings te dek. As gevolg hiervan het die hoeveelheid grond onder
wild die afgelope jare aansienlik toegeneem.
Daar moet kennis geneem word dat trofeejag een van die strengste gereguleerde aktiwiteite in SuidAfrika is. Dit word gelyktydig op internasionale, nasionale en provinsiale vlak gereguleer. Op
internasionale vlak verskaf CITES 'n regulatoriese meganisme om te verseker dat internasionale handel
(in hierdie geval, die invoer/uitvoer van jagtrofeë) nie nadelig is vir die voortbestaan van 'n spesie nie.
Dit is belangrik om daarop te let dat CITES nie die invoer/uitvoer van jagtrofeë van bedreigde of
bedreigde spesies verbied nie, alhoewel dit streng bepalings kan stel wat nagekom moet word, bv.
uitvoerkwotas.
Die meeste van die spesies wat in Suid-Afrika gejag word, word ingevolge nasionale biodiversiteit
wetgewing beskerm. Tans word 'n permit vereis vir die jag van enige van hierdie spesies, en vir die
uitvoer van die trofee.

Die ‘Humane Society International (HSI) Africa’ bring 'n dringende hofaansoek om ons luiperd-, olifanten swart renoster kwotas te stop en herroep.
Ons moet onsself organiseer om by die
Departement aan te sluit om hierdie AANSOEK
te VERDEDIG.
Ons sal moet BEWYS dat ONS HUIDIGE PROSES
vir die TOEKENNING van KWOTAS UITERS
BEPERKEND IS en DEUR WETENSKAP GELEI IS.
laaste spyker in die doodskis van hierdie spesies wees.

Die verlies van ons huidige klein kwota sal die

As jy wil bydra tot die regskostes, moedig ons jou aan om asseblief aan die volgende bankrekening te
skenk:

Kyk na die video van die WRSA nuusuitsending met Spiral se eerste nuusflits by:
https://youtu.be/wOzm3trUuUE

NUUS VAN PREDATION MANAGEMENT SOUTH AFRICA

LEES HULLE NUUSBRIEF HIER:
PMSA_Nuusbrief_Februarie_2022.pdf (mcusercontent.com)

WILDKLETS SAAM MET SPIRAL

WRSA LEDE VEREER MET TOEKENNINGS
WRSA-LID AANGEWYS AS PROFESSIONELE JAGTER VAN DIE JAAR
Louis van Bergen, eienaar, jagondernemer en hoof professionele jagter (HPJ) van Spiral Horn Safaris,
het die PJ van die Jaar toekenning
ontvang by die Houston Safari Club, in
Houston, Texas. Louis is op ‘n jong leeftyd
in die Limpopo Bosveld aan wildboerdery
blootgestel. Hy het Spiral Horn Safaris tot
stand gebring nadat hy uitgebreide
ondervinding opgedoen het as Groot Vyfjagter in Zambië. Sedert hy en sy vrou,
Carien, ses jaar gelede plaas toe verhuis
het, het hulle nog nooit teruggekyk nie.
Hulle twee seuns leef ‘n droomlewe:
heeljaar lank jag en visvang!
Hy spesialiseer tans in Hartswater
springbokke, goue gemsbokke, Kaapse
buffels en swartwitpense om maar ‘n
paar spesies uit te sonder. Hy oorweeg
dit nou om uit te brei na die teel kant van
die besigheid. Namate internasionale en
plaaslike jagters begin besef dat die SuidAfrikaanse wildbedryf een van die beste
en mees volhoubare wildmodelle volg,
oorweeg hy dit om Spiral Horn Safaris
plaaslik en internasionaal uit te brei.
Hy het self gesê: “Om die toekenning as Houston Safari Club se professionele jagter van die jaar te
ontvang, is ‘n groot eer en maak my baie nederig.”

NORTHWEST WILDLIFE TRADERS SPESIALE TOEKENNINGS
North West Wildlife Traders het hul jaarlikse Gholfdag op Vrydag,
4 Februarie 2022 aangebied. En getrou aan tradisie was dit 'n
genotvolle geleentheid vir alle betrokkenes van die spelers, tot
die borge en caddies.
Hulle het ook die wenners van hul unieke spesiale toekennings by
die geleentheid aangekondig.
Die eer van ‘Wildeboer van die Jaar’ het aan Marco Smit van
Nhala Safaris gegaan. Marco is 'n besonderse dinamiese jong man
wat betrokke is in alle areas van die wildbedryf.
Die toekenning vir ‘Wilde Persoonlikheid’ van die Jaar het aan
Alwyn Peens gegaan vir sy toewyding aan die Wildbedryf wat
geen perke ken nie.
WRSA wens hierdie lede van harte geluk met hul ‘North West
Wildlife Traders’-toekennings.

WRSA CONSERVATION KIDS
UITDAGING: NEEM ’N SKOOL AAN
Opvoeding is nie net ‘n trappie na ‘n geleentheid
nie, dit is ook ‘n belegging in ons toekoms.
Ons Omgewing. Ons Verantwoordelikheid. Ons
Toekoms.
Ankie Stroebel nooi alle SBG-voorsitters om met
haar in verbinding te tree by 012 335 6994,
082 441 1822 of om vir haar e-pos te stuur na
members@wrsa.co.za vir verdere inligting.
Die sukses van die eerste Conservation Kids-dag
wat op 26 Januarie 2022 by Laerskool Generaal
Jacques Pienaar aangebied is, is ‘n duidelike
aanduiding van die groot behoefte om ons jeug op
te voed om omgewingsbewaring te verstaan.
Hulle is honger vir kennis en eerstehandse
ondervinding van Suid-Afrika se diverse omgewing
en hoe om dit verantwoordelik te gebruik.
Ons hoop dat elke SBG van WRSA die stap sal
neem om die leer van geleenthede te bestyg,
terwyl ons belê in ons wild, ons omgewing, ons
verantwoordelikheid en ons toekoms.

WÊRELD IETERMAGOG-DAG
Wêreld Ietemagog-dag het ten doel om die kollig op hierdie
unieke soogdier met sy buitengewone lang, taai tong te laat
val!
KLASSIFIKASIE EN STATUS
Die nege spesies itermagog’s behoort aan twee genera: Manis
en Smutsia in die familie Manidae wat die enigste familie in
die soogdierorde Folidota is. Hoewel itermagog’s dieselfde
karaktertrekke het as Xenarthra (miervreters, armadillo’s en
luidiere) deel hulle een gemene voorvader in die orde
Carnivora (katte, honde, bere, ens.) sedert 37,3 miljoen jaar
gelede.
Hulle word aangeref in Indië, Indonesië, Filippyne, Oos-Asië
(sedert 22,8 miljoen jaar gelede) en in Afrika (sedert 12,9
miljoen jaar gelede) met vier Afrika-spesies:
Witpens ietermagog (Phataginus tricuspis) – Bedreig
Reuse ietermagog (Smutsia gigantea) – Bedreig
Kaapse ietermagog in Suid-Afrika (Smutsia [or Manis]
temminckii) – Kwesbaar
Swartpens ietermagog (Phataginus tetradactyla) – Kwesbaar

FISIESE KARAKTEREIENSKAPPE
Hulle wissel in grootte van omtrent 1.6kg tot ‘n maksimum van 33kg, gemiddeld 10kg.
Ietermagogs se liggame is bedek met sterk keratien skubbe wat oorvleuel soos artisjokblare en hulle
is insekvreters. Die skubbe groei lewenslank en die rante
word konstant afgevyl soos hulle tonnels grawe en deur
die grond werk op soek na termiete en miere. Die maag
en onderkant het nie skubbe nie en word bedek deur yl
pels.
Hulle kakebene het nie tande nie en hulle het
merkwaardige lang, gespierde en taai tonge wat perfek is
om miere en termiete in diep holtes by te kom en op te
slurp. Die tong is naby die pelvis en die laaste paar ribbes
geheg en wanneer dit ten volle uitgestrek is, kan dit die
helfte van die dier se kop en lyf bykom! Hulle spoor
termiete en mierneste op met hulle intense reuksintuie
en hulle sig is baie swak.
Ietermagogs skuifel op al vier ledemate en balanseer op
die buiterande van hulle voorvoete terwyl hulle hul voorkloue onder hulle intrek wanneer hulle loop.
Hulle kan verbasend vinnig hardloop en sal dikwels op hulle agterpote staan om in die lug te snuif.
HABITAT
Ietermagogs word in ‘n verskeidenheid van habitatte aangetref, insluitend tropiese en oorstroomde
woude, digbegroeide bosse, ontboste en bewerkte areas, asook grasvlaktes veral as ‘n gebied ‘n
oorvloed van miere en termiete het, hoewel die ietermagog streng gesproke net ‘n droëland soogdier
is.
Hulle leef van miere en termiete aangevul deur verskeie ander ongewerweldes wat byelarwes, vlieë,
wurms, erdwurms en krieke insluit. Een volwasse ietermagog kan 70 miljoen insekte per jaar verteer
en so betekenisvol bydra tot pes(insekte)beheer in hulle ekosisteem. Hulle het spesiale spiere wat
hulle neusgate en ore toestop en hulle so teen aanvallende insekte beskerm.
GEDRAG
Ietermagogs is alleenloper nagdiere en baie geheimsinnig wat dit vir wetenskaplikes baie moeilik maak
om hulle in die natuur te bestudeer. Baie geheimenisse bly vassteek oor hulle gedrag en gewoontes.
Die skubbe verskaf goeie beskerming teen roofdiere en gevaar: hulle krul vinnig in ‘n balletjie op wat
hulle kwesbare onderkante beskerm. Hulle sis en blaas om roofdiere af te skrik en slaan met hulle
skerppuntige sterte. Ietermagogs is gebiedsgebonde en merk hulle gebiede af deur reukafmerking
met urine, uitskeiding van ‘n spesifieke klier en deur drek rond te strooi.
VOORTPLANTING EN LEWENSDUUR
Mannetjies is 10-50 present swaarder as wyfies. Hulle bereik seksuele volwassenheid op tweejaar en
meestal word daar net een kleintjie op ‘n slag gebore. Die skubbe is sag en bleek by geboorte en word
van die tweede dag af hard. Die kleintjies word vir drie tot vier maande gesoog hoewel hulle van een
maand af miere en termiete begin eet. Kleintjies ry saam op die basis van die ma se stert terwyl sy
rondbeweeg. Dit is onbekend hoe lank ietermagogs in die natuur kan oorleef. Landelike toordokters
bedreig die oorlewing van die spesie deur mites en onwaarhede te versprei oor hulle sogenaamde
medisinale waarde.
Verwysings:

Bothma, J du P. 2019: The ground pangolin. Game & Hunt (Nov 2019):8-11.
Skinner, JD. & Chimmimba, CT. 2005. The mammals of the southern African subregion. Cambridge University
Press. p353-357.
IUCN Red list https://www.iucnredlist.org/search?query=pangolin&searchType=species
African Pangolin Working Group 2015

WÊRELD WILDDAG
Die vraag vandag is: As slegs die regering se wildlewe
bewaringsmodel in Suid-Afrika erken en toegepas word, sal daar teen
2030 nog enige wildlewe oor wees?
Menslike konflik en politiek het sedert die 1990s ‘n groot las op die
Suid-Afrikaanse wildbedryf geplaas en tot die maksimum
teruggehou. Die huidge ondergang van die ekosisteme en algehele
biodiversiteit van die Nasionale Krugerpark weens die tydelike
ruimtelike olifantbestuursfilosofie is genoegsame bewys van slegs
een
van
die
voorbeelde
dwarsdeur
Suid-Afrika
se
regeringsbeskermde gebiede.
Steeds groeiende aktivistiese druk vir die verbod op jag en
dieregebruik wêreldwyd, dryf hoogs beskermde bedreigde spesies
tot uitsterwing. Hierdie aktiviste het geen begrip van die rol wat
aangespoorde wildgebruik speel om spesies en wildbewaring te
bevoordeel nie. Renosterhoring moet wettiglik verhandel word as 'n
aansporing vir wildboere om te teel en hierdie spesie teen
uitsterwing te beskerm.
Private belang in beheerde jag op private wildsplase met veebestuur,
geïntegreer met vrylopende wild, het die uurglas omgedraai met die toename van wild gedurende die
1950s tot 1970s. Sedert 1980 het veediefstal die hoogte ingeskiet en die aansporing van kommersiële
private wildboeredery en professionele jag, het toegeneem.
Terselfdertyd het Afrika se menslike bevolking toegeneem met groeiende armoede en voedseltekorte
en die graad van dierestropery het rondom 2016-18 toegeneem tot ‘n absolute hoogtepunt.
Kommersiële private wildbesigheid het verder sedert die vroeë jare 2000 toegeneem met ‘n
bedryfsverskuiwing na die teel van stamboek wild en mark tekorte (gewaardeerde diere) vir lewendige
handel. Private wildboerdery en die bedryf van Agro-volhoubare biodiversiteitswildsverbruik en bestuur, het tot gevolg dat die Suider-Afrikaanse grootwild bevolking soos dit tans is, gestyg het tot
tussen 18 en 21 miljoen stuks. Private wildboerderygetalle het wetenskaplik bewys dat dit meestal as
gevolg van verhoogde en verbeterde genetiese spesie integriteit is, beter as dié in die
staatsbeskermde gebiede.
Private wildboerdery (nie-regering) het die bontebok, swartwildebees, oorbietjie, blouduiker,
swartwitpens en jagluiperd van uitwissing gered en sal binnekort ook die renoster en moontlik die
leeu red.
Die internasionale Biodiversiteitswet wat Suid-Afrika in 1992 onderteken het en wat deur die
regeringsowerhede (slegs as suiwer wildbewaring) afgedwing is, ontken die positiewe bewaqringsrol
en impak van die private Agro-volhoubare wildboerderybedryf, het erge druk op beide wilde spesies
en wild habitat tot gevolg en het nadelige gevolge op die algehele wild-integriteit en -ekonomie.
Daar was ‘n groot paradigma skuif van ‘n regeringswildbewaringsmodel na die huidige Agro
volhoubare hervestigde wildbiodiversiteitsbestuursmodel. Die bewys is in die feit dat die volhoubare
biodiversiteitsbestuursmodel bewyse lewer van betekenisvolle gehalteverbetering en potensiële
oorlewing van die meeste wildspesies in suidelike Afrika.
Die IUCN doelwitte is om teen 2030, 30% van die grondoppervlak onder biodiversiteitsbestuur te hê
– daar is geskat dat SA alreeds hierdie doelwit bereik het – INDIEN PRIVATE WILDBOERDERY ingesluit
is of deur die Suid-Afrikaanse regering erken word.
As ons die oorlewing van ons wildspesies na 2030 wil verseker, moet ons nuwe wild ekonomie
modelle wat die private wildbedryf insluit, vir Suid-Afrika oorweeg
WRSA en sy lede is betrokke om op alle moontlike gebiede pogings aan te wend om die wa op alle
vlakke om te draai. ’n Proses wat in 2003 begin het met die eerste weergawe van die regering se Alien

Invasive Translocation Bill (uitheemse indringerverskuiwingswet) toon nou in 2022 die eerste
positiewe potensiaal van kollaterale samewerking met die regering.

AGRISKOOP RADIO ONDERHOUD
Agriskoops het op 21 Februarie 2022 'n onderhoud met Colin
Engelbrecht, ondervoorsitter van WRSA, uitgesaai.
As jou tyd beperk is, skuif die klanksnit aan na 01:20 om te
luister hoe Colin die suksesverhaal van ons wildboerdery
model promoveer!
Klik op die skakel vir die klankgreep van die onderhoud
https://newskoop.com/wpcontent/uploads/2022/02/Agriskoops-5.mp3

BEKENDSTELLING VAN DIE WRSA CROWN NATIONAL WILDSVLEISAKADEMIE
WRSA en Crown National stel hul splinternuwe Wildsvleis Akademie bekend op 25 Maart 2022 om
18:00 by Bona Bona in die Olifant-lokaal.
Kom geniet 'n aangename aand by Bona Bona deur
aan heerlike wildsbiltongsop en kanapees te proe,
tesame met ‘n wynproe-sessie aangebied deur Groote
Post.
Moenie die geleentheid mis om deel te wees van
hierdie belangrike geleentheid wanneer WRSA en
Crown National kragte saamsnoer om wildvleis te
bevorder nie.

SBG AKTIWITEITE
SUID-KAAP INLIGTINGSDAG
Die WRSA Suid-Kaap Streeksbelangegroep (SBG) het 2022
afgeskop met ‘n baie interessante inligtingsdag op 18 Februarie
2022 te Lasarus Game Farm, Albertinia. Ongeveer 100 mense
het die dag bygewoon en die sprekers het hulle baie goed van
hulle taak gekwyt.
Mike Bolhuis het meer inligting gegee oor plaasveiligheid en die
beskerming van diere en mense op wildsplase. Coral Birss van
Cape Nature het gepraat oor biodiversiteit en Richard York van
WRSA het die nuwe WRSA-aanlynstelsel bekendgestel. Almal
het deelgeneem aan die baie insiggewende praatjies en is weg
met nuwe hoop en inligting oor die opwindende ontwikkelinge
by WRSA.
Die dag is afgesluit met ‘n heerlike braai en kuier – so
kenmerkend van Lasarus Game Farm se gasvryheid.

ZUURBERG SBG VERGADERING

Glimlagte en elmboogstampe
was oorweldigend toe WRSAlede vir die eerste keer vanjaar
weer op 24 Februarie by
Africanos ontmoet het.
Paul Marais (Zuurberg SBGvoorsitter)
het
die
afgevaardigdes verwelkom en
Melt
Heyneke
(ondervoorsitter) het vir Dave
Peddie
(Conservation
Landscape
Institute)
gasspreker vir die aand,
voorgestel.
Hy het verduidelik dat boere
nie
die
gevolge
van
klimaatsverandering en die aanwas van die menslike bevolking kan ontken nie. Die Sondagsrivier het
opvanggebiede wat nie behoorlik funksioneer nie en vrae het ontstaan oor hoe om die hulpbronne te
onderhou.
Klimaatsverandering kom voor en hierdie gebied sal net warmer en droeër word daarom moet boere
maniere vind hoe om by hierdie veranderinge aan te pas. Party reservate en plase is bloot net te klein.
Hoe skep ons ekonomiese veerkragtigheid?
Die Oos-Kaap is bekend as ‘n baie diverse gebied met hoë potensiaal weens die sewe biome. Die klein
en omheinde wildsplase kan in die moeilikheid beland as biodiversiteit en waterbeweging beskou
word.
Om hierdie bewaringslandskappe te skep, sal ‘n klein groepie boere bymekaar moet kom om ‘n
bewaringslandskap te vorm. Dave het genoem dat hulle ses verskillende landskapsgebiede in gedagte
het.

Party van die vereistes vir hierdie landskappe sluit die
volgende in:
-

Landskap
Kundigheid
Navorsing en landgebruikbeplanning; en
Belegging/kapitaal.

Rolspelers wat betrokke behoort te wees om hierdie
landskappe tot stand te bring, sluit onder andere in:
- Akademiese instansies;
- Private ondernemings;
- Plattelandse gemeenskappe; en
- Globale beleggers
Bewaringslandskappe hou omgewings, ekonomiese
en finansiële voordele in.
Talle bewaringsinstansies sal betrokke wees by die
befondsing van hierdie proses, insluitend Rhodes
Universiteit en SA Wildwelsynsforum.
Indiepte navorsinsanalise is nodig om te help om
bestuursbesluite te neem wanneer heinings
verwyder word. Omheining is die laaste stap in die
skep van bewaringslandskappe.
Al die entiteite sal oor die grondgebruiksplan moet saamstem. Elke afdeling van die landskap sal ‘n
unieke bestuursplan nodig hê waarmee al die deelnemers moet saamstem.
Zuurberg SBG se lede was nogal baie aktief tydens die vrae-en-antwoorde sessie en ‘n paar geldige
punte is gedurende die bespreking geopper.
Die aand is afgesluit met ‘n paar drankies en ‘n smaaklike ete.

WILD INN – WRSA SE EIE LEKKERSLAAP

WildInn is die eerste innoverende besprekingsplatform vir akkommodasie wat spesiaal aangepas is vir
wildreservate/lodges/kampe!
WildInn is 'n heeltemal GRATIS inisiatief, GEEN middelman en potensiële kliënte kontak u direk nie.
Hierdie inisiatief word met trots aangebied deur Wildlife Ranching South Africa (WRSA) in
samewerking met verskeie ander jagorganisasies. WildInn is 'n aanlyn -bemarkingsplatform vir
bestemmings wat daarop gemik is om ons wildboere spesifiek te bevorder.

As die voor die hand liggende eerste keuse vir enige verblyfonderneming in die ekotoerisme- en
wildlewe, bevorder WildInn u onderneming tot 'n netwerk van meer as 65 000 potensiële toeriste,
plaaslike jagters en jaguitrusters.
Hierdie platform is toeganklik vir die algemene publiek en meer as 40 wildboere het reeds hul
eiendomme gelys.
Om u fasiliteite op WildInn te registreer, gaan na: https://forms.gle/DHCRaobgKBADQNVE7
Moenie agterbly nie, sluit vandag by Wildinn aan en neem deel aan hierdie fantastiese inisiatief!
As u alreeds geregistreer het, gaan na u posbus vir meer inligting, anders stuur u foto's en inligting na:
admin@wildlinn.co.za om u bestemming te lys.

VERBODE VUURWAPENS

Berig saamgestel deur Johan Martin: Spesialis Prokureur. Direkteur by Martin & De Beer Ingelyf,
Bloemfontein, & konsultant van die Legally Armed Franchise Groep.
ONS BEGIN ‘N REEKS OOR DIE VERSKILLENDE ASPEKTE VAN DIE WET OP DIE BEHEER VAN
VUURWAPENS WAT GEREELD VRAE ONTLOK IN DIE INDUSTRIE.
Vandag deel ons met PROHIBITED FIREARMS
& watter toestelle nie as vuurwapens beskou word in toepassing van hierdie Wet nie.
Artikel 4 - Verbode vuurwapens
(1) Die volgende vuurwapens en toestelle is verbode vuurwapens en mag nie ingevolge hierdie Wet
besit of gelisensieer word nie, behalwe soos voorsiening gemaak word in artikels 17, 18 (5), 19 en 20
(1) (b): (a) Enige vol-outomatiese vuurwapen; (b) enige geweer, kanon, terugslaglose geweer,
mortier, ligte mortier of lanseerder vervaardig om 'n vuurpyl, granaat, selfgedrewe granaat, bom of
plofbare toestel af te vuur; (c) enige raam, romp of loop van so 'n vol-outomatiese vuurwapen,
geweer, kanon, terugslaglose geweer, mortier, ligte mortier of lanseerder; (d) enige projektiel of
vuurpyl vervaardig om afgevuur te word van 'n kanon, terugslaglose geweer of mortier, of
vuurpyllanseerder; (e) enige namaaksel van enige toestel beoog in paragraaf (a), (b), (c), of (d); (f)
enige vuurwapen- (i) waarvan die meganisme verander is om meer as een skoot af te vuur met 'n
enkele drukking op die sneller; (ii) waarvan die kaliber verander is sonder die skriftelike toestemming
van die Registrateur; (iii) waarvan die looplengte verander is sonder die skriftelike toestemming van
die Registrateur; (iv) waarvan die reeksnommer of enige ander uitkenningsteken verander of
verwyder is sonder die skriftelike toestemming van die Registrateur.

(2) By die toepassing van subartikel (1) (f) (iii), is die toevallige verandering van die lengte van die
loop van 'n vuurwapen deur 'n wapensmid in die gewone loop van die wapensmid se werk wat nie
ten doel het die verandering van die lengte van die loop van daardie vuurwapen nie, moet nie geag
word 'n verandering soos beoog in daardie subartikel te wees nie.
(3) (a) Die Minister kan, by kennisgewing in die Staatskoerant, enige ander vuurwapen van 'n
vermelde tipe verklaar tot 'n verbode vuurwapen indien dit- (i) in die belang van openbare veiligheid
is; of (ii) wenslik is vir die handhawing van wet en orde.
Artikel 5 - Toestelle wat nie vuurwapens by toepassing van hierdie Wet is nie
(1) Die volgende toestelle is by die toepassing van hierdie Wet nie vuurwapens nie: (a) Enige
plofbare kragwerktuig vervaardig spesifiek vir gebruik in industriële aanwending, met inbegrip van
lynwerpende gewere en "impex-" tipe betongewere; (b) enige plofbare kragwerktuig wat vervaardig
is vir die afspatting van rots of beton deur middel van die afvuur van 'n plofbare patroon; (c) enige
industriële werktuig vervaardig om gebruik te word deur die mynen staalnywerheid om vuurvaste
materiaal te verwyder; (d) enige kabelpengeweer vervaardig vir gebruik in 'n abattoir vir die
sagslagting van diere; (e) 'n antieke vuurwapen; (f) 'n windgeweer; (g) 'n verdowingsvuurwapen (h)
'n verfbalgeweer; (i) 'n fakkelgeweer; (j) 'n gedeaktiveerde vuurwapen; (k) enige ander toestel
waaraan die Minister, by kennisgewing in die Staatskoerant, vrystelling verleen.
Kontak asb die outeur by johan@mdbinc.co.za of vir Bernu van den Heever by
bernu@legallyarmed.co.za

BELANGRIKE DATUMS
ALGEMENE JAARVERGADERING & WRSA FEES

GROOT PLANNE WORD GEMAAK VIR SATERDAG, 21 MEI 2022 – WEES OP DIE UITKYK VIR MEER
INLIGTING.

WRSA NASIONALE GHOLFDAG

WRSA NASIONALE WILDBOER VAN DIE JAAR EN GALADINNEE

VEILINGSDATUMS

DATUM/DATE
04/03/2022
11/03/2022
12/03/2022
12/03/2022
12/03/2022
14-17/03/2022
16/03/2022
19/03/2022
25/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26 /03/2022

AUCTION/VEILING
Hanley Wildlife Servies
Nylsvlei Game Traders
Fidh Eagle
Signature Wildlife Auction
AWA Game Auction
Stud Game Breeders Hunting &
Breeding
Thabazimbi Wildlife Services
Hanley Wildlife Services
Hanley Wildlife Services
Bona Bona Game Breeders
Nylsvlei Game Traders
AWA Game Auction

VENUE/PLEK
Alldays
Mookgopong
Swartwater
Kwandwe, Grahamstown
Live Boma Auction
Silent Auction

AUCTIONEER/AFSLAER
Vleissentraal
Vleissentraal
Vleissentraal
Wildswinkel
AWA
Wildswinkel

Thabazimbi Skougrond
Groblersdal
Alldays
Live Online Auction
Mookgopong
Live Boma Auction

CdP Online Auction Services
Vleissentraal
Vleissentraal
Wildswinkel
Vleissentraal
AWA

ONTSLUIT DIE POTENSIAAL VAN JOU BESIGHEID

Maak seker dat jy hierdie geleentheid aangryp om jou besigheid in die WRSA Nuusbrief te adverteer.
Vir meer inligting, kyk gerus na die redaksionele kalender en ontsluit die potensiaal van jou besigheid
deur jou advertensie nou te bespreek!
https://drive.google.com/drive/folders/1NkplE07RPZVLrdA2X7ZCsQotNwJcrgqN?usp=sharing

ADVERTENSIES

Besoek die webtuiste by Signature Wildlife – Legendary Genetics

Besoek die webtuiste by Game Chef – Hunting | Recipes | Books

Besoek die webtuiste by Afrivet Online

Besoek die webtuiste by https://gamesurv.logix-intell.com/

Besoek die webtuiste by https://www.gyspitzermotors.co.za/

Besoek die webtuiste by: Motsumi Darts

