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Die MeerKAT se
jakkalsebaljaar
onder die skape
Julian Jansen

Die Karoo-boere en 14000 skape
wat moes skoert vir die nuwe
superteleskoop en 'n nuwe nasio-
nale park was skaarsweg of jak-
kalse kraai koning.

Skaapboere op die grens van
die splinternuwe MeerKAT Nasio-
nale Park is erg ontevrede omdat
hul lammers en ooie deur rooi-
jakkalse gevreet word en hulle
hul skaap teen groot koste in
kampe moet hou en voer.
Die Suid-Afrikaanse Ra-

dio-astronomie-sterre-
wag (Sarao) en die

der, 'n administratiewe ampte-
naar en een vir mensehulpbron-
ne. Die plan is om die nodige
veldwagters en ander personeel
aan te stel en die grensdraad tot
2,4 m te verhoog.

Dr. Koos Louw, wat naby Wil-
liston boer, sé die SKA "stoom-
roller net voort".

"Die heining is nog nie ver-
hoog nie. Met die 'lugleegte' wat
geskep is met die verwydering
van die 14000 skape is daar nie
voldoende roofdierbeheer nie.

Dit raak 'n nagmerrie. My
broer het in drie maande
30 ooie verloor. Dis

Nasionale Navor- 'M b R70 000 se direkte
. n t roer »singstigting is ver- if n koste.
antwoordelik vir het 30 ooie Klaas Blaauw boer

die Square Kilome- VCI'IOOI'.’ op Verdrietfontein
tre Array (SKA)- te-
leskoop, noord van
Carnarvon. Die gebied
sal in die afsienbare toekoms
honderde radioteleskope huisves
waarmee navorsers van oor die
wêreld heen na oerklanke kan
luister.
Altesame 135245ha grond is

vir die radioteleskope bekom.
Die teleskope is sensitief vir lig
en klank.

Khulu Phasiwe, woordvoerder
van Sarao, sê die Covid-19-krisis
het die proses vertraag om per-
soneel vir die nuwe nasionale
park aan te stel. Die park is eers
einde Maart geproklameer.
Daar is slegs 'n parkbestuur-

teen die park met 300
skape en 100 bokke. Sy

dogter, Anneline, sê die
jakkalse "byt die skaap diep op

in die boud".
"Dan kan jy niks met hom

maak nie. Ons verloor so drie tot
vier ooie per week.

"Die skape is op kraal en kom
nie by die natuurlike weiding uit
nie, so ons kan die premie op
'Karoolam' verloor. Die vereistes
is dat 'n lam ten minste vyf soor-
te bossiesmoet eet om só geklas-
sifiseer te word.

"Julie en Augustus is lamtyd,
dan is die jakkals weer hier. Ons
soek hoë drade wat skok."
Johan van der Colff, voorsitter

Frederik Isaacs
op Klaas
Blaauw se
plaas, waar die
300 skape en
100 bokke
deurloop onder
jakkalse en
rooikatte.
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van die Rooivleisprodusenteorga-
nisasie (RPO) Noord-Kaap, sé die
droogte en die ongebreidelde
voortplanting van roofdiere in
nasionale parke vererger die pro-
bleem.

"Daar het ook niks van die
roofdierbestuursplan gekom nie.
Die instandhouding van 'n roof-
dierwerende heining is 'n voort-
durende uitdaging en as 'n leeu

twee keer uit 'n park kan ont-
snap, wonder ek maar net hoe-
veel jakkalse en rooikatte daaruit
sal ontsnap."
Dr. Renelle Terblanche het on-

langs haar doktorsgraad aan die
Universiteit Stellenbosch verwerf
in die onderwerp van roofdiere
en skaapboerderye. Sy sê die be-
hoeftes van die SKA vir radiostil-
te is geldig, maar boere sebe-
sware is ook nie ongegrond nie.

"Sterk heinings om die SKA
kan die konflik tussen boere en
jakkalse - en tussen boere en
sterrekundiges - op hierdie grens
verminder, maar sal nie die pro-
bleme van predasie in die groter
distrik oplos nie. Hier gaan die
uitdaging tussen die boer en die
jakkals oor wie die aanpasbaarste
gaan wees." Sy sêgeldspanning
weens die droogte, veediefstal en
'n gebrek aan regeringsteun het
gelei tot 'n vervalle omhbeinings-
infrastruktuur.
Phasiwe sê Sarao is nie onsen-

sitief vir die boere se probleme
nie. Volgens hom is dit hoofsaak-

lik plantvreters eerder as roofdie-
re wat deur die grensdraad glip.

Data van kameras op die Meer-
KAT-park segrens word as deel
van 'n projek aan die Universiteit
van Kaapstad gestuur om die be-
weging van roofdiere beter te
verstaan. Dit blyk die roofdiere
soek plase met hoë getalle vee
uit omdat die veld in die SKA-ge-
bied dor is weens die droogte.

Daar is jakkalsbestande hei-
nings op al die plase wat deur
die Navorsingstigting bekom is,
asook op die grens van die nasio-
nale park, sê Phasiwe. Daar is
ook 'n ooreenkoms met boere op
dié grens dat hulle beskadigde
heinings sal rapporteer. Sarao sal
die koste van herstelwerk deur
die boere dek.

'n Grensboerforum is in 2018
gestig en van die opsies wat oor-
weeg word, behels die vervan-
ging van prooi en inbring van
groter roofdiere om die jakkals-
getalle in toom te hou. 'n Roof-
dierbestuursplan sal nog vir die
park opgestelword.


