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Erkennings
Die werk is gebaseer op navorsing wat uitgevoer is tydens die BirdLife Suid-Afrika
se “Karoo Birds Research and Conservation Project” wat moontlik gemaak is deur
‘n skenking van Mev. Gaynor Rupert aan BirdLife Suid-Afrika. Daarbenewens het die
projek ook saamgewerk met die SANBI BioGaps-projek, ondersteun deur National
Research Foundation of South Africa (Toelaagnommer: 98864), toegeken deur die
Foundational Biodiversity Information Programme (FBIP), ‘n gesamentlike inisiatief
van die Departement van Wetenskap en Tegnologie (DST), die National Research
Foundation (NRF) en die South African National Biodiversity Institute (SANBI).
Alan Lee wil veral Richard Dean bedank vir sy tyd, insigte en kommentare.
Domitilla Raimondo van SANBI word bedank vir die uitnodiging om deel te word
van die SANBI Karoo BioGaps-projek. Gigi Laidler en Carol Poole vir al hulle vooraf
reëlings. Campbell Fleming word bedank vir sy hulp tydens die 2017 opnames
en Eric Herrmann vir sy harde werk in die veld in 2018. Hartlike dank ook aan
Adrian Craig en Salome Willemse vir hulle hulp met die atlaspogings. Dankie aan
Joseph Steyn en Kotie van den Berg vir kommentaar op die eerste proefskrif. Baie
dankie aan alle grondeienaars wie toegang verleen het tot hulle grond en wie my
so hartlik ontvang het met koffie en geselsies, asook verskeie grondeienaars wie
gehelp het met opnames en wie slaapplek aangebied het. Dankie julle almal!
Baie dankie aan Stefan Theron vir die Afrikaans vertaling,
en Ernst Retief vir die hersiening.
Foto erkenning
Al die fotos is die van die skrywers; behalwe die volgende:
Bladsy 8 - Martial Eagle, Jay van Rensburg
Bladsy 11 - Northern Black Khoraan, Chris Van Rooyen
Bladsy 14 - Blue Crane, Jonh Tinkler
Bladsy 15 - Black-winged Stilt, Chris Van Rooyen
Aanbevole verwysing
Wright DR, Theron S, Lee ATK 2019. Birds of the Karoo: Ecology and Conservation.
BirdLife South Africa. Johannesburg, South Africa.
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Sekretarisvoël

Inleiding
Doelwitte van die boekie
Die karoolandskap en -kultuur is uniek
en hierdie estetika het vir baie geslagte
behoue gebly terwyl ander gebiede
oormatige ontwikkeling ondergaan het.
In meeste gevalle is die grondeienaars,
hoofsaaklik privaat en gemeenskapsboere, die bewaarders van dié landskap.
Dit beteken dat hulle ook verantwoordelik is vir die voëls en ander biodiversiteit wat hierdie gebied as hulle tuiste
beskou. Die werk van BirdLife Suid-Afrika
het gewys dat landbou en voëls gelukkig
saam kan bestaan en dat die tradisionele kleinveeboerdery van die gebied
biodiversiteit ondersteun, hoewel daar
sekere uitdagings bestaan. Die doelwitte
van die boekie is om mense in te lig en te
inspireer om aan die werk te spring en ‘n
verskil te maak waar nodig of om voort
te gaan met die bestaande positiewe
werkswyses wat bewaring van die gebied
se voëls en biodiversiteit ondersteun.
Eerstens stel die boekie jou voor aan ván
die voëls wat in die gebied voorkom,
veral die charismatiese spesies wat
die belangstelling in voëls kan prikkel,
asook die endemiese spesies wat nêrens
anders in die wêreld aangetref word nie!
Die spesiebeskrywings en foto’s sal die
geïnteresseerde help met uitkenning
terwyl dit ook ‘n inleiding tot die ekologie
van die spesie verskaf. Die endemiese
spesies van die Karoo is deel van die
unieke natuurlike erfenis van Suid-Afrika
en daarom is dit ons verantwoordelikheid
om bewusmaking te kweek en mense
aan te moedig om hulle bewaring te
ondersteun. Tweedens beskryf die boekie
sommige bedreigings vir die Karoolandskap en spesifiek vir sy voëls en
biodiversiteit. In baie gevalle raak hierdie

bedreigings almal. Ons hoop dat kennis
van hierdie bedreigings sal bydra om die
impak op die biodiversiteit te versag.
Laastens verskaf die boekie ook bewaringsriglyne en aksies vir geïnteresseerde
grondkopers, privaat grondeienaars,
gemeenskapsgrondgebruikers, omgewingsorganisasies en staatsinstansies.
Die bedoeling van die boekie is dus om
die mense en organisasies te ondersteun
wat alreeds bewaringsinisiatiewe in die
Karoo beoefen, maar ook om dié
wat die gebied sy tuiste noem aan
te moedig om dit te bewaar.

Wie is BirdLife Suid-Afrika?
Visie
BirdLife Suid-Afrika wil graag ‘n land en
streek sien waar mens en natuur in groter
harmonie en meer volhoubaar saamleef.
Missie
BirdLife Suid-Afrika streef na die
bewaring van voëls, hulle habitatte
en biodiversiteit. BirdLife Suid-Afrika
wil dit bereik deur wetenskaplik-gebaseerde programme, deur die ondersteuning van volhoubare en billike
benutting van natuurlike hulpbronne
en deur mense aan te moedig om die
natuur te geniet en te waardeer.
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Die Karoo – klimaat
en aardrykskunde

enheid unieke habitatte geskep, benut
deur verskillende merkwaardige plante en
diere, baie aangepas by lewe op sy felste.

Die Karoo sensu lato beskryf die droë
suidwestelike gebied van Suid-Afrika.
Dit is ‘n uiteenlopende gebied uit alle
perspektiewe gesien: histories, geologies,
botanies en die omgewing. Dit strek
vanaf die Atlantiese Oseaan in die weste
tot anderkant die Oranjerivier in die noordooste. Dit sluit in die blommetapyt van
die Namakwaland, die oënskynlik kaal
Aberdeen-vlak, die uiters droë Tankwa en
Richtersveld, fluisterende grasveld van
die Boesmanland, sneeubedekte Hantam
en platorand van die Groot Karoo. Dit
is ‘n gebied met kontraste en uiterstes,
omsoom met die Fynbos in die suide,
grasveld in die ooste en woestyne in die
noorde. Dié afwisseling van biome en
omgewings het ‘n ongelooflike verskeid-

Die gebied bestaan uit twee duidelike
klimatologiese en botaniese biome: die
Sukkulente Karoo met hoofsaaklik stabiele
winterreënval en die Nama Karoo met
hoofsaaklik, baie wisselvallige, somerreënval. Die Nama- en Sukkulente Karoo
tesame bedek meer as 450 000 km2 ,
ongeveer 25-30% van Suid-Afrika en ten
minste 25% van Namibië. Dit is ‘n droë
gebied met die jaarlikse reënval baie laag
(50 – 400 mm) en dit is baie wisselvallig
en gelokaliseerd. Daar is twee merkbare
reënvalgradiënte oor die gebied: eerstens,
siesoensgebonde, met die oorgang van
winterreën in die weste, deur heeljaarreën,
tot somerreën in die ooste. Tweedens is
daar ‘n verhoging in reënval van wes na

Biome
Nama Karoo
Succulent Karoo
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Die twee biome waaruit die Karoo bestaan is plantkundig heel verskillend. Die swart blokke dui die
plekke aan waar die outeur opnames gemaak het in 2017 en 2018.
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Donderstorm oor die Karoo
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oos en van noord na suid. Die wisselvalligheid van die reënval, lang droogtes en
gelokaliseerde droogtes skep ‘n mosaïek
sodat hoë- en lae hulpbrongebiede
ontstaan in die landskap. Die Karoo ervaar
ook dramatiese temperatuurskommelings.
Wisseling tussen dag- en nagtemperature
bereik gereeld meer as 30°C. Uiterste
temperature vanaf -16°C by Sutherland tot
50°C in die Oranjeriviervallei, aangrensend
aan die Kalahari-woestyn, is al gemeet.
Hoogliggende dele, veral op die suidelike
platorand, is dikwels bedek met sneeu in
die winter. Ryp kom ook algemeen voor.

Baie ikoniese soogdiere word in die
Karoo aangetref: Springbok en Steenbok
is mees verteenwoordigend van wildsbokke, maar ook skaars en bedreigde
spesies soos die Oewerkonyn en die
Swartpootkat. Sekerlik die mees ongewildste is die Rooijakkals en Rooikat
wat dikwels verantwoordelik is vir groot
verliese aan kommersiële kleinvee.

Voëls van die Karoo
Die Karoo, verwys in die boekie na die
Sukkulente en Nama Karoo biome (sien
kaart op bladsy 2) is ryk aan spesies vir
‘n droë streek: meer as 407 voëlspesies,
waarvan 294 spesies as tipies van die
streek beskou word (William Richard
John Dean 1995). Die Nama-Karoo het
‘n groot verskeidenheid trekvoëls wat
in gebiede inbeweeg na goeie reëns,
bv. Vaalstreepkoppie, Swartoorlewerik,
Grysruglewerik en Woestynlewerik.
Beide die Sukkulente- en Nama-Karoo
het ‘n groot verskeidenheid lewerikspesies (Alaudidae) in vergeleke met
ander biome. Daar word tipies na hulle
verwys as LBJ’s “Little Brown Job” a.g.v.
die oënskynlik vaal voorkoms, maar
elkeen het ‘n unieke geluid en oorlewingsstrategieë. Met ‘n bietjie moeite
kan hulle maklik onderskei word.
4
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Woestynlewerik, a nomadiese saadvreter

Voëls wat nie trek nie handhaaf
gewoonlik lae getalle en wag vir goeie
reëns; terwyl trekvoëls soek na gebiede
met goeie hulpbronne, sodat hulle
onderskeie getalle tydelik en ruimtelik
wissel. Die nie-trekvoëls is gewoonlik
insektivore en omnivore en raak
gewoond aan menslike habitatte, bv.
Gewone Spekvreter, Slangverklikker en
Bergwagter. Sommige spesies raak selfs
afhanklik van mense, bv. Huismossie en
Gewone Mossie. Die mossies, tesame
met die Witgatspreeus floreer waar
byvoeding aan kleinvee gegee word.
Opstalle op plase verskaf baie hulpbronne aan voëls en daarom is die
spesieverskeidenheid daar ook hoër as
die omliggende omgewing. Bykomende
voedsel, water, bome, struike en tuine
wat natgemaak word verskaf kos en
nesmaakplek vir voëls soos Rooioogtiptolle, Swartkeelgeelvinke, Gewone
Janfrederik, Geelbeklyster en muisvoëls
wat gereeld in tuine gesien word. Skure
vir lewende hawe verskaf nesmaakplek vir Kransduiwe, Kleinwindswaels,
Kransswaels en ander swaelspesies.
Landerye word gereeld besoek deur
Wildemakoue, Kaapse Fisante, Rooi-

Slangverklikker
Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring
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koplewerikke, Skoorsteenveërs en baie
ander spesies. Landerye wat besproei
word het veroorsaak dat Hadedas
en Kolganse na die Karoo uitbrei.
Die voëls eie aan die Karoo (die endemiese spesies) word egter slegs in
natuurlike veld aangetref. Die volgende
10 spesies is endemies aan die Karoo:
Vaalkorhaan, Karoolangbeklewerik, Barlowselewerik, Karoolewerik,
Rooilewerik, Namakwalewerik, Swartoorlewerik, Groenbossanger, Kaneelborssanger en Namakwalangstertjie.

Gewone spekvreter

Die volgende spesies se kernverspreidingsgebiede is in die Karoo: (Karoo
amper-endemies): Weskuslangbeklewerik, Dikbeklewerik, Ludwigsepou, Piettjou-tjou-grysmees, Vlaktespekvreter,
Karoospekvreter, Slangverklikker,
Rooioorlangstertjie, Swartkopkanarie,
Grystjeriktik en Bleekvlerkspreeu.
Kelkiewyn

Grysruglewerik
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Dan is daar ook verskeie droogtegebiedspesies waarvan ten minste die
helfte van hulle verspreidingsgebied
in die Karoo is, bv. Feevlieëvanger,
Karoolangstertjie, Grysrugtinktinkie,
Priritbosbontrokkie, Witkeelkanarie,
Kelkiewyn, Namakwaduif, Dubbelbanddrawwertjie en Namakwasuikerbekkie.
Van die spesies wat afhanklik is van die
Karoo is daar twee spesies waaroor
daar kommer is: Ludwigsepou (bedreig)
en Rooilewerik (kwesbaar), met die
Namakwalewerik wat as amper-bedreig
beskou word. Hieronder word die mees
ikoniese, endemiese en amper-endemiese voëls in detail beskryf.

Voëltoerisme geleenthede
Avitoerisme of mense wat reis om voëls
te kyk is een van die vinnigste groeiende natuurgebaseerde toerisme ter
wêreld. Suid-Afrika word jaarliks deur
40 000 voëlkykers besoek. Voëlkykers
spandeer meer geld in vergelyking
met ander toeriste en dit kan lonend
wees om voëlkykers te lok. Lees meer
oor voëlvriendelike inrigtings en hulle
vereistes hier: www.birdlife.org.za/
go-birding/bird-friendly-establishments
Baie grondeienaars in die Karoo het
fassiliteite soos jaghuisies wat aangepas
kan word om voëlkykers te lok. Die
grootste trekpleisters is die endemiese
voëls wat slegs in die Karoo gevind
kan word. Plekke met verskeidenheid
habitatte vir ‘n verskeidenheid voëls is
baie gewild onder voëlkykers. Ou, goed
gevestigde, opstalle met hoë bome en
vlak damme, asook goeie plaaspaaie na
die veld is ideaal vir hierdie doeleindes.
Kennis van die spesies wat belangrik
is vir voëlkykers kan baie waardevol

wees vir besoekende voëlkykers. In die
volgende afdeling word sommige van
hierdie voëls bespreek. Om naby hierdie
voëls te kom, bv. in ‘n voëlskuiling, is
‘n groot hoogtepunt vir voëlkykers.
Voëls raak maklik mense gewoond
waar hulle gevoer word, hoewel ‘n
mens altyd moet seker maak hulle
steur nie sensitiewe voëls onnodig nie,
bv. voëls op hulle neste. Voëlkykers
moet hulleself vergewis van die etiese
kode vir voëlkykers. www.birdlife.org.
za/wp-content/uploads/2018/01/
BLSA-Code-of-Conduct-Eng.pdf
Voëlkykers dra al hoe meer by tot
wetenskaplike projekte soos die Suid-Afrikaanse Voëlatlas-projek (SABAP2) en
e-Bird deur hulle waarnemings (voëllys).
Hierdie projekte help om die verspreiding
van voëls te karteer, maar ook om hulle
bewegings te monitor. In ons vinnig
veranderende wêreld help hulle om te
bepaal watter voëls doen goed of watter
spesies raak in groter moeilikheid. Dit
is maklik om deel te neem aan hierdie
projekte met gratis selfoontoepassings;
Birdlasser word sterk aanbeveel.

Voëlkykers kyk uit vir lewerikke en ander spesies
Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring
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Spesiebeskrywings en ekologie
Groot grondvoëls en roofvoëls

Breëkoparend/Martial Eagle
Polemaetus bellicosus
Witkruisarend /Verreaux’s Eagle
Aquila verreauxii
Dit is ‘n baie groot roofvoël wat bergagtige gebiede van die Karoo verkies
waar hulle ook nes maak. In vlug het
dit onmiskenbare wit panele aan die
onderkant van die vlerke, ‘n groot wit
“V” op die rug en ‘n wit kruis. Hulle
voorkeur kos is dassies, maar sal ook
ander klein soogdiere soos jong wildsbokkies vang. Hulle sal soms aas eet en
soms ook lammers van kleinvee vang as
ander kos min is. Gewoonlik lewer hulle
‘n goeie diens aan boere deur spesies
te beheer wat kompeteer met kleinvee
om natuurlike weiding in die veld.

Een van die grootste roofvoëls in Suid-Afrika en die wêreld. Hulle het ‘n donker
sjokoladebruin nek en kop, met ‘n effense
kuif. Die bors is vuilwit, met effense
vlekke. Die rug en vlerke is donkerbruin.
Hulle kom wydverspreid voor in Suid-Afrika, maar hulle getalle is besig om af te
neem weens habitatsverlies, botsings met
infrastruktuur en vervolging. Hulle word
dikwels as ‘n bedreiging beskou deure
boere, maar hulle dieet bestaan hoofsaaklik uit ‘n verskeidenheid diere soos
muishonde, wildsbokkies, hase, tarentale
en selfs jakkalse. Word dikwels op kragpale gesien waar hulle ook gewoonlik nes
maak. Hulle verkies oop, boomryke veld
soos die Kalahari, maar ook grasveld en
die Karoo waar hulle redelik skaars is.
Bewaringstatus
Nasionaal: Bedreig; Wêreldwyd: Kwesbaar
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Bleeksingvalk/Pale Chanting Goshawk
Melierax canorus

Grootrooivalk/Greater Kestrel
Falco rupicoloides

‘n Algemene, vaalgrys roofvoël van
gemiddelde grootte met fyn grys
strepies op die bors en helderrooi bene
en washuid (klein gedeelte aan agterkant
van snawel). In vlug kontrasteer die wit
vlerke met die swart vlerkpunte. Hulle
verkies droë struikveld, insluitend die
Karoo en Kalahari. Hulle word gewoonlik
gesien waar hulle opsigtelik sit op
telefoonpale of ander infrastruktuur
vanwaar hulle kan soek na prooi wat
hoofsaaklik bestaan uit klein soogdiere
soos knaagdiere, maar ook klein voëls
en reptiele. Dui aan waar roofdiere
gevang het aangesien hulle gewoonlik
eerste daar is saam met Witborskraaie.

‘n Roofvoël, kleiner as die Bleeksingvalk,
met ‘n oorwegend rooibruin voorkoms.
Die rooibruin kleur word onderbreek
deur digte swart en bruin strepe op
die rug en vlerke. Maak hoofsaaklik jag
op insekte soos termiete, sprinkane,
maar ook klein voëls, reptiele en soogdiere. Hulle is gewoonlik sigbaar waar
hulle sit op telefoonpale of ‘hang’
terwyl hulle jag. Hulle neste word
dikwels op windpompe aangetref.
Gewoonlik enkel of in pare; anders as
die swerms wat Kleinrooivalke vorm.

Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring
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Ander roofvoëls
Ander tipiese roofvoëls in die Karoo
sluit in die Blouvalk, Kransvalk, Rooiborsjakkalsvoël en Witkruissperwer
(Kleinsingvalk). Swartborsslangarend
en Dwergarend word ook aangetref,
laasgenoemde hoofsaaklik in die
somer. Die bedreigde Witkruisvleivalk
beweeg ook deur tussen die Kaapse
Fynbos, waar hulle broei, en hulle somer
jagveld van Lesotho en die Drakensberge. Die meeste ander arende is
swerwers. Witrugaasvoëls is al gevind
in die noorde en Kransaasvoëls in
die ooste, maar beide is skaars.

Sekretarisvoël/Secretarybird
Sagittarius serpentarius
‘n Baie groot, regop roofvoël met ‘n
oorwegend grys lyf en swart vere
op sy sye met lang, kaal bene. Hulle
word dikwels gesien waar hulle deur
die veld, verkieslik oop grasveld, stap
opsoek na slange en ander reptiele,
klein voëls, knaagdiere, amfibieë en
selfs hase wat hulle met hulle sterk
bene en voete dood skop. Hulle het ‘n
opvallend oranje-geel gesigsvel en vere
agter die kop wat dikwels opstaan in
die wind. Hulle maak nes bo-op plat
bome. Hulle is kwesbaar weens habitatsverlies regdeur Suid-Afrika. Hulle is
geneig om in drade verstrengel te raak.
Bewaringstatus
Nasionaal: Kwesbaar;
Wêreldwyd: Kwesbaar

10

BirdLife Suid-Afrika

Rooiborsjakkalsvoel

Slaapplekke, van wêreldbelang, met
honderde Kleinrooivalkies word aangetref
in groot stande bloekombome in verskeie
dorpe soos Victoria-Wes, Hanover, De
Aar en sover suid soos Uniondale. Hulle
migreer jaarliks na Suid-Afrika vanaf
Asië, veral Rusland. Swerms van die
migrerende Oostelike Rooipootvalke
kan gesien word in die oostelike Karoo.
Edelvalke, met sy rooibruin helm, en
Swerfvalk, met sy bruin helm, word ook
soms gesien. Die Edelvalk word meestal
geassosieer met bome en die Swerfvalk
met berge en kranse. Dwergvalkies
word geassosieer met Versamelvoëlneste, waarop hulle nes maak, in die

noordoostelike Karoo. Nagroofvoëls
sluit in Nonnetjie Uil, Gevlekte Ooruil
en Kaapse Ooruil met ander uilspesies
wat meer volop raak nader aan die
Kalahari. Gevlekte Ooruil is die volopste.
Hulle word gewoonlik gesien waar
hulle sit op drade langs paaie of telefoonpale van sononder tot sonop.

Kleinrooivalk

Gevlekte ooruil

Roofvoëls is aan die toppunt van die
voedselketting en daarom is hulle
baie kwesbaar weens chemikalieë en
gifstowwe. DDT en ander insekdoders
kan byvoorbeeld lei tot verdunning
van eierdoppe by Witkruisvleivalke en
meeste ander roofvoëls. Roofvoëls is ook
kwesbaar weens sekondêre vergifting
geassosieer met knaagdierbeheer, m.a.w.
as hulle knaagdiere vreet wat deur gif
gevrek het kan hulle ook vrek. Knaagdiere wat vergiftig is moet ordentlik
van ontslae geraak word, bv. begrawe
of verbrand word. Uile is waardevolle
pesbeheerders. ‘n Broeipaar Nonetjie
Uile kan maklik 10 muise op ‘n dag vreet.
Jy kan uile na jou eiendom lok deur
uilkaste op te rig wat baie maklik self
gebou kan word of gekoop word: www.
birdlife.org.za/old-navigation/owl-boxes

Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring
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Gompou/Kori Bustard
Ardeotis kori

Ludwigse pou/Ludwig’s Bustard
Neotis ludwigii

Die gompou word beskou as die
swaarste vlieënde voël in die wêreld op
ongeveer 15.7 kg en staan meer as een
meter hoog! Die kenmerkende fyn grys
strepies op die nek, bruin rug en wit
pens, saam met sy grootte en duidelik
sigbare kuif op die agterkop help met
uitkenning. Hulle stap deur oop veld,
soos die Karoo, grasveld en savanna,
opsoek na hoofsaaklik insekte en reptiele
soos akkedisse, slange en verkleurmannetjies. Hulle word bedreig weens
botsings met infrastruktuur en verlies
aan habitat. Gewoonlik alleen of in pare.

‘n Groot grondvoël wat amper een
meter hoog staan. Hulle rug is rooibruin
met ‘n wit pens, ‘n donker grysbruin
voornek en roesoranje agternek. Hulle
vreet ‘n wye verskeidenheid kos wat
insekte, klein reptiele en soogdiere en
ook bessies en sade insluit. Soos ander
groot voëls en roofvoëls is hulle ook
geneig om in kraglyn-infrastruktuur vas
te vlieg. Die kern van hulle verspreidingsgebied is in die Karoo waar hulle
die dwergstruikveld verkies. In die ooste
en suide oorvleuel hulle verspreiding
met dié van die Veldpou wat grasveld
verkies. Word dikwels in groepe
aangetref. Mannetjies pronk alleen
met plofgeluide en opgepofte vere.

Bewaringstatus
Nasionaal: Naby-bedreig;
Wêreldwyd: Naby-bedreig

Bewaringstatus
Nasionaal: Bedreig;
Wêreldwyd: Bedreig. Naby-endemies.
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Vaalkorhaan/Karoo Korhaan
Eupodotis vigorsii
Hierdie spesie vertoon eenvormig
grysbruin in kleur met ‘n swart ken en
swart oog wat kontrasteer met die res
van die lyf. Hulle vorm is dieselfde as
dié van poue, maar hulle is heelwat
kleiner, dieselfde as die Witvlerkkorhaan.
Hulle het ‘n melodieuse padda-agtige
roep. Hulle verkies dwergstruikveld.
Hulle word soms op lande gesien.
Hulle vreet hoofsaaklik klein reptiele,
insekte, en plantmateriaal wat hulle
kry terwyl hulle deur die oop veld stap.
Groepe van drie word dikwels gesien.
Bewaringstatus
Nasionaal: Naby-bedreig;
Wêreldwyd: Nie-bekommerd. Endemies.

Witvlerkkorhaan/
Northern Black Korhaan
Afrotis afraoides
Soortgelyk in vorm en grootte aan die
Vaalkorhaan, maar met ‘n pikswart nek,
bors en pens by mannetjies. Wyfies
is eenvormig rooibruin met fyn swart
strepies op die rug en nek. Die mannetjies het ook ‘n opvallende wit wang.
Hulle word maklik opgemerk weens
hulle harde keraak-keraaak-kerraak roep
gedurende die territoriale vertoonvlug
of vanaf die grond. Hulle is omnivore
en vreet insekte, sade, plant materiale
en klein reptiele. Hulle is nie bedreig
nie en kom algemeen voor in die
noordooste van die Karoo waar gras
oorheersend is. Na die suide en weste
in die Fynbos word die soorgelyke
Swartvlerkkorhaan gevind. Die duidelikste verskil is dat daar geen wit op die
primêre vere van laasgenoemde is nie.

Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring
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Ander groot voëls
Die oostelike Nama Karoo is die
tuiste van groot getalle Bloukraanvoëls, Suid-Afrika se nasionale voël.
Mahem-kraanvoëls is al gesien op
lande in die Oos-Kaap. Witooievaars
word ook op lande gesien of terwyl

Bloukraanvoël

Witooievaar
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hulle oorvlieg oppad na die suide.
Grootswartooievaars, waarvan die getalle
drasties afneem, word soms gesien by
standhoudende water. Die Bloukorhaan
word gevind waar die Nama Karoo
oorgaan in grasveld, bv. Bergkwagga
Nasionale Park in die oostelike Karoo.

Grootswartooievaar

Watervoëls

Bontelsie/Pied Avocet
Recurvirostra avosetta

Rooipootelsie/Black-winged Stilt
Himantopus himantopus

Die opgebuigde snawel van
die swart-en-wit Bontelsie is
kermerkend. Van ‘n paar voëls op
klein waterpoele tot honderde kan
in groter damme gesien word.

Die heeltemal wit kop, korter snawel
en lang rooi bene onderskei dit van die
Bontelsie. Pare word dikwels in poele
aangetref, maar groepe kan ook baie
groot raak in groot damme of panne.

Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring
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Ander watervoëls

Kopereend/South African Shelduck
Tadorna cana
Een van die streek se min ganse
waarvan die mannetjie en wyfie duidelik
verskil. Die mannetjie het ‘n grys kop
en die wyfie het ‘n oorwegend wit
kop. Die Karoo is ‘n vesting vir dié
Suider-Afrikaanse endemiese spesie.

Die seisoenale panne en damme van die
Karoo is soms die tuiste van duisende
watervoëls, insluitend Rooibekeend,
Teeleend, Geelbekeend, Groot- en
Kleinflaminke. Gewone Kwikkie, Bontkiewiet, Geelbors- en Driebandstrandkiewiete word gewoonlik langs die
oewers van hierdie waters aangetref
en soms ook die Lepelaar. In die somer
verskyn ‘n verskeidenheid waadvoëls
wat die Krombek- en Kleinstrandloper,
Kemphaan, Groenpoot-, Bos-, Moerasen Gewone ruiters insluit. Vir hierdie
spesies word ‘n baie goeie veldgids
aanbeveel soos bv. Faansie Peacock se
Waders of Southern Africa. Riete huisves
spesies soos Rooivink, Vleitinktinkie
en ‘n verskeidenheid ander spesies.
Daar is min vloeiende riviere in die
Karoo met die Oranjerivier as die
uitsondering. Die Oranjerivier en
ander riviere in die Oos-Kaap huisves
ook ‘n wye verskeidenheid voëls wat
geskiedkundig geassosieer word met
water. Die Reuse Visvanger, Riet-, en
Witborsduiker, Visaremd, Swarteend,
Hamerkop, Reuse Reier en verskeie
ander reiers is voorbeelde hiervan.
Waar die Karoo die see ontmoet teen
die weskus kan ‘n verskeidenheid
seevoëls gevind word. Mere is uitstekende voëlkykplekke en is ook die
tuiste van ‘n verdere verskeidenheid
van kuswaadvoëls, meeue en meer.
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Gewone Sterretjie kolonie, Weskus

Kuifkopvisvanger

Geelborsstrandkiewiet (met Gryskopmeeu)

Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring
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Lewerikke

Dikbeklewerik/Large-billed Lark
Galerida magnirostris

Karoolewerik/Karoo Lark
Calendulauda albescens

‘n Swaargeboude lewerik met ‘n groot,
swaar snawel (vergeleke met ander
lewerikke) met ‘n gelerige basis. ‘n
Effense kuif op die agterkop en dik
strepe op die bors help ook met uitkenning. Hulle is dikwels die opvallendste
lewerik in ‘n gebied weens hulle luidrugtige gewoonte. Hulle het ‘n herhalende,
melodieuse roep. Hulle word dikwels
verwar met die Sabotalewerik wat in
die ooste van die gebied voorkom,
maar dié sit gewoonlik op bosse terwyl
hulle ander voëls naboots. Die grootste
deel van die dikbeklewerik se verspreidingsgebied is in die Karoo waar hulle
redelik volop is. Hulle is nie bedreig
nie en het ‘n geskatte bevolking van
750 000 individue in die Karoo.

Die Karoolewerik is deel van ‘n groter
groep verwante voëls wat die Rooilewerik en Barlowselewerik insluit. Die
Karoolewerik is die kleinste en is die
swaarste gestreep in dié groep. Die
strepe strek van die bors tot die pens en
sye. Die kleur kan wissel volgens die sand
van die gebied waar dit voorkom. Hulle
verkies digter en hoër plantbedekking
en wei in die ooptes tussen groter bosse
waar hulle soek na ‘n verskeidenheid
insekte en ook plantmateriaal. Hulle voer
vertoonvlugte uit waartydens hulle hoog
‘hang’ en sing. Dit word veral na reën
waargeneem. Hulle kom mees algemeen voor in die Namakwaland, Tankwa
en Hantam Karoo en is afwesig in die
Boesmanland en oostelike Karoo. Die
geskatte bevolking is 700 000 individue.
Bewaringstatus
Nie-bedreig. Karoo Endemies.
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Rooilewerik/Red Lark
Calendulauda burra
Een van die enigste bedreigde lewerikke
in die Karoo met ‘n totale bevolking van ‘n
geskatte 47 000 individue. Hulle is beperk
tot die noordelike- en westelike Karoo
vanaf Goodhouse deur die Boesmanland
tot suid van Brandvlei en ooswaarts tot by
Vanwyksvlei en andersins afwesig. Hulle
word met goeie gras- en struikbedekking
geassosieer. Dit is groter en swaarder
as die Karoolewerik. Die rooierige kleur
kontrasteer met die wit pens en die strepe
is beperk tot die bors met soms ‘n paar
strepe teen die sye. ‘n Paar sal hulle gebied,
wat verskeie hektare kan beslaan, verdedig.
Tydens die mannetjies se vertoonvlugte
‘hang’ hulle soms tot 100m hoog, maar
meestal 20 - 40m, terwyl hulle melodieus
‘trp-trp-t-trr-rip’ roep. Die Rooilewerik
word vervang deur die, oënskynlik
dieselfde, Vaalbruinlewerik waar die Karoo
die Kalahari ontmoet. Hulle bedreigde
status is hoofsaaklik weens die beperkte
gebied waarin hulle aangetref word
en die impak op die kwaliteit van hulle
habitat, hoofsaaklik oorbeweiding.

Bewaringstatus
Nasionaal: Kwesbaar;
Wêreldwyd: Kwesbaar. Endemies.

Barlowse lewerik/Barlow’s Lark
Calendulauda barlowi
‘n Hoogs gebiedsbeperkte spesie wat
slegs tussen Port Nolloth en Alexanderbaai in die Noord-Kaap en effens
noordwaarts in die Sperrgebiet van
Namibië voorkom. Sommige owerhede
beskou dit nog nie as ‘n volledige spesie
nie weens genetiese ooreenkomste
met die Duinlewerik van Namibië. Hulle
verbaster ook met die Karoolewerik in
hulle kontaksone in die omgewing van
Port Nolloth. Die Barlowselewerik en
Karoolewerik se roep is redelik onuitkenbaar van mekaar. In vergelyking met
die Karoolewerik vertoon hulle grys
met fyner strepe op die bors en het ‘n
effens langer snawel as die res van die
spesies in die “karoo lewerik groep”.
Hulle word gewoonlik op die grond
opgespoor waar hulle wei tussen bosse.
Hulle gebruik soms hulle snawels om
prooi uit te grawe. Gewoonlik word hulle
in pare of klein familiegroepies gevind.
Hulle baie klein bevolking, geraam op
slegs 7 000 individue in Suid-Afrika,
verlang verdere bewaringsaksies.
Bewaringstatus
Nie-bedreig. Karoo Endemies.
Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring
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Karoolangbeklewerik/
Karoo Long-billed Lark
Certhilauda subcoronata

Weskuslangbeklewerik/
Cape Long-billed Lark
Certhilauda curvirostris

Een van die mees kenmerkende
geluide van die Karoo is sekerlik die
lang dalende ‘wheeeooo’ roep van die
Karoolangbeklewerik, gewoonlik saam
met sy dramatiese duikvertoonvlug.
Dit moenie verwar word met dié van
die Hoëveldklappertjie met sy hewige
vlerkklap en dalende gefluit nie. Die
Karoolangbeklewerik is deel van die
“langbek lewerik” groep van Suid-Afrika
wat ook die Weskuslangbeklewerik,
Overberglangbeklewerik en Grasveldlangbeklewerik insluit. Die Karoolangbeklewerik is die mees wydverspreide
van die vier spesies met ‘n gebied van
amper 250 000 km². Dit verbind die
Weskuslangbeklewerik in die weste, die
Overberglangbeklewerik suid van die
Kaapse Plooiberge, en die Grasveldlangbeklewerik, geassosieer met grasveld,
in die ooste. Die langbeklewerikke is
gewoonlik groter as die ander lewerikke met ‘n kenmerkende lang, effens
afgebuigde snawel. Dié snawel word
hoofsaaklik gebruik om insekte uit te
grawe, klippe om te keer en termietneste
te breek. Word dikwels in pare aangetref.

Hierdie lewerik het ook ‘n baie beperkte
verspreidingsgebied en word slegs in die
sanderige gebiede van die strandveld
en Sukkulente Karoo langs die weskus
van Suid-Afrika aangetref. Volgens die
mees onlangse skattings is sy gebied
beperk tot minder as 5 000 km² en die
totale bevolking word geskat op minder
as 40 000 individue. Die roep is baie
dieselfde as dié van die Karoolangbeklewerik, maar die snawel is aansienlik
langer en die voël is groter. Dit vertoon
oorwegend grys met strepe op die bors.
Word gewoonlik in pare aangetref.

20 BirdLife Suid-Afrika

Bewaringstatus
Nie-bedreig. Karoo Endemies.

Namakwalewerik/Sclater’s Lark
Spizocorys sclateri

Sabotalewerik/Sabota Lark
Calendulauda sabota

‘n Baie klein lewerik wat in ‘n beperkte
gebied voorkom. Dit verkies vlaktes
met gruis en lae bossies, waar dit goed
gekamoefleer is. Hulle verspreiding hou
moontlik verband met die voorkoms
van Blomkoolganna Salsola tuberculata. Die donker ‘traan’ onder die oog
is duidelik sigbaar van naby. Die swaar
snawel lyk verkeerdom. Dit is oorwegend ‘n ligbruin kleur met duidelike
strepe op die bors. Hulle is gewoonlik
moeilik om op te spoor in die veld en
die maklikste is om by ‘n waterkrip te
wag totdat hulle in groepe kom drink.

Hulle word gewoonlik gevind terwyl
hulle bo-op ‘n bos of boom sit en roep
en meestal ander voëls naboots. Dit is
gemiddeld in grootte, redelik gestreep
op die bors en word geassosieer
met Nama Karoo en savanna en dit
is afwesig in die Sukkulente Karoo.

Bewaringstatus
Nasionaal: Amper-bedreig;
Wêreldwyd: Amper-bedreig. Karoo Endemies.

Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring

21

Vlaktelewerik/Spike-heeled Lark
Chersomanes albofasciata
Waarskynlik die mees wydverspreide
en volopste lewerik in die Karoo. Hulle
word maklik uitgeken aan sy bleek
keel en kort stert met wit aan die punt.
Klein familiegroepe van 2-6 voëls wei
op die grond in plekke met lae bosse.

Swartoorlewerik/
Black-eared Sparrowlark
Eremopterix australis
Hulle is beperk tot die noordwestelike
gedeelte van die Karoo-bioom van
Suid-Afrika. Die oorwegend swart
voorkoms van die mannetjie, met
kastaiingbruin vlerke, kontrasteer met
die res van die lyf. Dìt maak die swartoorlewerik die maklikste om uit te ken
van die Karoo se endemiese voëls. Hulle
is hoogs nomadies en beweeg agter
reënbuie aan. In die regte habitat en
toestande kan hulle baie algemeen wees
en in groot swerms voorkom, maar is
gewoonlik skaars. Hulle meng soms
met groepe Grysruglewerikke wat meer
algemeen en wydverspreid voorkom en
dikwels by waterkrippe aangetref word.
Bewaringstatus
Onbedreig. Karoo Endemies.
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Ander passerines (sitvoëls)

Karoospekvreter/Karoo Chat
Cercomela schlegelii

Vlaktespekvreter/Sickle-winged Chat
Cercomela sinuata

Die Karoospekvreter is naby-endemies.
Dit vertoon meestal blougrys en is
effens groter as die ander spekvreters.
Die belangrikste verskille tussen die
spekvreters is op die kruis en stert.
Die Karoospekvreter het ‘n grys kruis
met wit buitestertvere. Dit vreet hoofsaaklik insekte wat hulle soek terwyl
hulle op ‘n bos sit en daarop afduik
of terwyl hulle op die grond hop. Die
spesie word negatief verbind met
‘n toename in grasbedekking. Hulle
verkies lae bosse en struike. Meeste
spekvreters kom voor in pare. Een sit
gewoonlik duidelik op ‘n bos terwyl
die ander een op die grond kos soek.

Effens kleiner as die ander spekvreters.
Kan met die Gewone Spekvreter
verwar word, maar kom nie so algemeen voor by opstalle nie en klap
nie sy vlerke so baie nie. Die rug is
grysbruin en kontrasteer met die ligte
onderkant. Die patroon op die stert is
‘n kenmerkende roespienk kruis en ‘n
swart driehoek op die stert. Hulle het
ook ‘n kenmerkende wit ring om die
oog. Hulle weipatroon is baie dieselfde
as dié van die Karoospekvreter, maar die
Vlaktespekvreter spandeer meer tyd op
die grond. Hulle word gewoonlik met
die koeler hoërliggende dele van die
Karoo geassosieer, veral die Hantamgebied, en is skaars in die sentrale Karoo.
Hulle is amper-endemies. Hulle kom
hoofsaaklik voor in Suid-Afrika, maar
ook in die suidelike deel van Namibië.

Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring
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Woestynspekvreter/Tractrac Chat
Cercomela tractrac

Swartpiek/Ant-eating Chat
Myrmecocichla formicivora

Jeugdige gesien hierbo.

Hoofsaaklik sjokoladebruin, amper
swart, in kleur met wit vlekke op die
primêre vere wat baie kenmerkend
is in vlug. Hulle word dikwels gesien
terwyl hulle ‘hang’ bo die grond en
roep tydens hulle vertoonvlug of sit
op ‘n miershoop; vandaar die Engelse
naam. Hulle wei in familiegroepe en eet
hoofsaaklik termiete, miere en ander
insekte. Hulle word regdeur Suid-Afrika en ook verder noord aangetref.

Dié spesie is die ligste in kleur van die
spekvreters met ‘n ligte witgrys voorkoms. Die wit kruis en wit buitestertvere is ook kenmerkend. Hulle soek na
ongewerwelde prooi vanaf heiningpale
of soortgelyke sitplekke. Hulle word
met droër, warmer dele geassosieer,
bv. die Tankwa. Navorsing toon dat
hulle minder algemeen voorkom as die
Vlaktespekvreter met ongeveer die
helfte van die bevolkingsgrootte. Hulle
kom tot ver noord in Namibië voor.
Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Amper-endemies.
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Slangverklikker/Karoo Scrub Robin
Erythropygia coryphaeus

Groenbossanger/Karoo Eremomela
Eremomela gregalis

‘n Algemene amper-endemiese spesie
wat wydverspreid deur die Karoo
voorkom en ook die suidelike dele van
Namibië. Dit is ‘n eenvormige donkergrys
kleur met ‘n kenmerkende wit streep
bokant die oog. Die wit op die rand
van die stert kan gesien word wanneer
die stert op-en-af gewip word. Hulle
verkies gebiede met hoë bosse en
struike. Hulle word dikwels opgespoor
wanneer hulle hulle alarmroep maak
diep vanuit ‘n bos of terwyl hulle bo-op
‘n bos sit. Die geluid is ‘n verskeidenheid
trillinde note en fluite. Hulle vermoë
om slange op te spoor en ander voëls
te waarsku met dié alarmroep het dan
ook aan hulle hulle naam gegee.

‘n Klein voëltjie met ‘n totale lengte van
ongeveer 11-12 cm met ‘n kenmerkende
grys pet op die kop, groen rug en
‘n heldergeel oog. Die grysgroen
rug kontrasteer met die wit pens. ‘n
Redelik algemene standvoël in dele
van die Karoo wat in familiegroepies
voorkom met ‘n digtheid van 4 - 5
individue per km². Hulle verkies skalierantjies met struikagtige habitatte.
Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Endemies.

Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Amper endemies.

Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring
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Kaneelborssanger/
Cinnamon-breasted Warbler
Euryptila subcinnamomea

Namakwalangstertjie/Namaqua Warbler
Phragmacia substriata

‘n Skaars voëltjie met ‘n geskatte
totale bevolking van 60 000 individue.
Hulle is beperk tot rotshange, klowe
en rotsbesaaide gebiede in droë dele.
In hierdie habitat met ligeenbedekte
klippe is hulle baie goed gekamoefleer
met hulle grys- en kaneelkleure. Op
die bors het hulle ‘n rooierige band en
die dekvere op die basis van die stert
is rooibruin. Weens hulle kamoeflering
is die maklikste manier om hulle op te
spoor deur te luister vir hulle roep. Die
roep is ‘n harde, deurdringende fluit,
chwee-chwee-chwee. Hulle vreet insekte.

Hierdie klein voëltjie word gewoonlik
misgekyk omdat hulle wegkruip tussen
fluitjiesriet in waterbane, maar die
harde trillende geluid wat vir ‘n paar
sekondes aanhou is onmiskenbaar.
Die geluid onderskei dit ook van die
soortgelyke, meer gestreepte, Karoolangstertjie. Die rug en sye is ‘n rooibruin kleur wat kontrasteer met die wit
bors met fyn strepies op. Hulle word
geassosieer met gebiede naby water
en hoër plantegroei soos riviere met
soetdoringbome en riete wat hulle
verkies. ‘n Endemiese voël, met slegs ‘n
klein verspreidingsgebied in Namibië.

Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Amper-endemies.

Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Endemies.
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Rooioorlangstertjie/
Rufous-eared Warbler
Malcorus pectoralis
Soos die naam aandui het dié voëltjie
‘n kenmerkende rooi vlek op sy oor.
Die rug is grys en gestreep en die bors
wit met ‘n swart band tussen die keel
en bors. Een van die mees algemene
en wydverspreide spesies van die
Karoovlaktes met ‘n geskatte bevolking
van meer as 2 miljoen individue. Pare
of groepies soek na ongewerweldes op
die grond en tussen die Karoobossies.
Hulle word ook gewoonlik opgemerk
a.g.v. hulle deurdringende roep. Hulle is
naby-endemies en word ook in die suide
van Namibië en Botswana aangetref.

Piet-tjou-tjou-grysmees/Grey Tit
Parus afer
Dié voël se naam is afkomstig van een
van die geluide wat dit maak, “piet-tjoutjou”. Die kenmerkende swart kroon,
swart nek en keel kontrasteer met die
wit streep onder die oog. Hulle kom
wydverspreid voor, maar word selde
opgemerk. Die digtheid word geraam op
minder as 1 individu per km². Hulle maak
nes in gate, dikwels pype in krale. Hulle
wei in pare of groepe en vreet insekte en
soms ook spinnekoppe, larwes of vrugte.
Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Amper-endemies.

Voëls van die Karoo: Ekologie en Bewaring

27

Swartkopkanarie/Black-headed Canary
Crithagra alario

Grystjeriktik/Layard’s Titbabbler
Sylvia layardi

Die mannetjie van hierdie droë-gebied
kanarie het ‘n kenmerkende swart kop
en swart bors met ‘n rooibruin rug en
vlerke en swart vlerkpunte. Hulle is
redelik algemeen en hulle bevolking word
geskat op 455 000 voëls. Hulle wei in
groepies en trek agter goeie veldtoestande aan. Hulle vreet hoofsaaklik saad
en ander plantmateriaal en drink in groot
getalle wanneer water beskikbaar is.

‘n Klein grys voëltjie met ‘n treffende
wit iris met ‘n donkergrys tot swart
stert en wit onder die stert en fyn grys
strepies op die bors en onder die keel.
Dit is amper-endemies en word slegs in
droë gebiede aangetref, insluitend droë
dele van die Fynbos-bioom. Hulle word
geassosieer met rotsagtige berghange
met struike. Hulle word vervang deur
die Bosveldtjeriktik in Acacia-boomveld.
Hulle hou daarvan om ander voëls na te
boots. Hulle vreet insekte en vrugte.

Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Amper-endemies.

Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Amper-endemies.
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Bleekvlerkspreeu/Pale-winged Starling
Onychognathus nabouroup

Rooioogtiptol/Red-eyed Bulbul
Pycnonotus nigricans

Soos die naam aandui het hulle ‘n redelik
kenmerkende wit kol op die vlerk wat
slegs sigbaar is as hulle vlieg. Wees
versigtig om dit nie te verwar met die
Swartpiek met die soortgelyke wit kol op
die vlerk nie. Die algehele blouswart kleur
kontrasteer duidelik met die wit vlerk
en hulle het treffende vaalgeel oë wat
dit onderskei van die soortgelyke, maar
groter (tot 30 cm lank) Rooivlerkspreeu.
Kolonies word geassosieer met berge en
rotsagtige heuwels in droë gebiede en
is gewoonlik afwesig in vlaktes, behalwe
as hulle wei in beboste rivierlope. Drink
gereeld water en eet insekte en vrugte.

‘n Mediumgrootte voël, ongeveer 20 cm
in lengte, met ‘n donkerbruin rug wat
kontrasteer met die ligte onderkant. Die
swart kuif en rooi ring om die oog is
kenmerkend en so ook die geel onder die
stert, wat ook by ander tiptolle aangetref
word. Dit is ‘n baie algemene voël in die
droë gebiede met ‘n bevolkingsdigtheid
van ongeveer 4.5 individue per km². Hulle
word aangetref in Suid-Afrika en Namibië.
Hulle kom voor in groepe rondom
vrugtebome en menslike nedersettings
waar hulle vrugte en blomme vreet. Hulle
word ook nou verbind met waterbronne.

Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Amper-endemies.

Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Amper-endemies.
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Gewone Mossie/Cape Sparrow
Passer melanurus
Die mannetjie van dié spesie het ‘n swart
kop met ‘n kenmerkende wit “C” op.
Die rug is rooibruin, die nek grys en die
onderkant wit. Hulle is baie algemeen
regdeur die gebied en hulle totale
bevolking word geskat op meer as 6
miljoen individue met ‘n digtheid van
ongeveer 20 voëls per km². Hulle maak
opvallend morsige neste, gewoonlik
in doringbome. Hulle word gewoonlik
naby opstalle gevind en vreet hoofsaaklik sade en ander plantmateriale.
Hulle is dikwels in die geselskap van
Huismossies by opstalle, maar Huismossies word selde in die veld gesien.
Bewaringstatus
Nie bedreig. Karoo Amper-endemies.
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Swartkeelgeelvink/
Southern Masked Weaver
Ploceus velatus
‘n Tipiese wewervoël; mannetjies het
‘n heldergeel bors en olyfgroen op die
rug en vlerke wat sterk kontrasteer
met die swart masker. Hulle is baie
sosiaal en vorm broeikolonies waar
hulle kenmerkende mandjievormige
neste in geskikte bome hang, dikwels
bokant water. Die harde kwettergeluide
wat hulle maak is ook kenmerkend.
Hulle kom voor in ‘n wye verskeidenheid habitatte regdeur Suid-Afrika en
verder noord. In die oostelike dele van
die Karoo kan hulle verwar word met
die Bontrugwewer, maar laasgenoemde
het meer donker vlekke op die rug.

Versamelvoël/Sociable Weaver
Philetairus socius

Vaalstreepkoppie/Lark-like Bunting
Emberiza impetuani

Soos die naam aandui is hulle hoogs
groepsgebonde. Hulle uiters groot
geweefde neste met veelvuldige kamers
kan regdeur die noordelike dele van die
Karoo en Kalahari gesien word, dikwels
op telefoonpale. Die voëls is vaalbruin
met donkerder vlekke op die rug en
‘n grys snawel wat kontrasteer met
die swart ken. Die oorgrootte nes is ‘n
belangrike deel van die ekologie van die
streek, aangesien dit blyplek verskaf aan
Dwergvalkies en ook akkedisse en slange.

Een van die mees algemene voëls van
die Karoo met ‘n baie onopvallende
verekleed. Die bevolking word geskat
op meer as 17 miljoen individue met
‘n digtheid van 71 individue per km².
Hulle is redelik klein met ‘n redelik
eenvormige bruin verekleed met ‘n ligte
wit streep bokant die oog. Hulle kom
voor deur die hele gebied en trek rond
in groepe, wat soms baie groot kan
wees, en word dikwels by waterbronne
aangetref tussen ander algemene voëls.

Bewaringstatus
Nie bedreig. Endemies aan Suider-Afrika.
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Namakwasuikerbekkie/Dusky Sunbird
Cinnyris fuscus
Die Namakwasuikerbekkie is die tipiese
suikerbekkie van die droë gebiede. Die
mannetjie het ‘n swart kop en bors en
wit pens. Die wyfie lyk baie eenders,
maar sonder die swart kop en bors.
Hulle kom algemeen voor waar struike
soos Lycium (kriedoring) of Melianthus (kruidjie-roer-my-nie) in blom is,
maar andersins skaars. Suikerbekkies
is maklik uitkenbaar. Die heldergroen
Jangroentjie is algemeen in die Karoo
waar aalwyne blom en die klein, helderkleurige Klein-rooibandsuikerbekkie
is beperk tot die oorgang tussen die
Karoo en Fynbos in die suide en ooste.
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Klein-rooibandsuikerbekkie

Bestuur van die invloed
van kraaie op vee
Drie kraaispesies kom voor in die Karoo.
Die Swartkraai is heeltemal swart en
eet sade, insekte en ongewerweldes.
Terwyl hulle wei is hulle gewoonlik in
pare, maar vergader in groot swerms by
slaapplekke. Hulle eet nie vleis soos die
ander twee kraaispesies nie en is nuttig
in die beheer van insekte soos sprinkane.
Withalskraaie en Witborskraaie lyk
bykans dieselfde, maar die Withalskraai
is slegs op die nek wit en het ‘n groter
snawel. Die Withalskraai word ook
meer algemeen in bergagtige gebiede
aangetref waar hulle ook nes maak. Hulle
is aasvretend, insluitend skape, maar
daar is nog nie gevalle aangemeld waar
hulle lewendige vee skade aangedoen
het nie. Hulle is dus nuttig en vervul die
rol van ‘n aasdier in bergagtige gebiede.

Witborskraai

Die Witborskraaie se bevolking het drasties toegeneem in die Karoo in die afgelope jare aangesien hulle goed aangepas
het in die mensgemaakte landskap. Hulle
maak nes op telefoonpale, kraglyne
en windpompe wat buite bereik is van
roofdiere. Hulle vervul nou die rol van die
skaars of uitgestorwe aasvoëls. Met die
telefoonlyne teen hoofpaaie is daar altyd
volop kos beskikbaar met die diere wat
op die pad doodgery word. Hulle kan
nuttig wees om aan te dui waar jakkalse
en katte lammers gevang het, maar waar
hulle geleer het om die oë van skape
uit te pik word hulle deesdae as ‘n pes
beskou deur sommige grondeienaars.

Ander probleemdiere
Blou-ape word ook as ‘n groot bedreiging
vir voëllewe in die Karoo beskou. Vroeër
het hulle nie in die Karoo voorgekom
nie, maar ongeveer vanaf die 1970’s
het hulle meer volop geraak. Dit hou
moontlik verband met groot droogtes
vroeër in die twintigste eeu in hulle
normale verspreidingsgebied. Blou-ape
is nou volop in die boomryke riviere
van die Karoo en plunder voëlneste.

Swartkraai
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Habitatbestuur
IIn hierdie afdeling word verskeie uitdagings of bedreigings vir die voëls en die
biodiversiteit van die Karoo beskryf en
toepaslike bewaringsaksies en oplossings
bespreek om dié bedreigings te probeer
versag. Dit wissel van grootskaalse
bedreigings met ‘n ernstige impak soos

mynbou en elektriesiteits-infrastruktuur
tot kleinskaal impakte soos verkeerde
heinings en sekondêre vergiftiging. Dit is
belangrik dat organisasies en individue
bewus gemaak moet word van hierdie
uitdagings op die biodiversiteit sodat
hulle kan stappe neem waar moontlik.

Pragtige uitsig oor die Karoo naby Hanover, in die oostelike Karoo.
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Met die grootskaalse beplande ontwikkeling in die Karoo is daar kommer dat
daar te min formele bewaringsgebiede is.
Om die waarheid te sê, die Karoo-bioom
het die kleinste persentasie bewaringsgebiede in Suid-Afrika van enige bioom.
Daar is ook kommer dat bewarings-

gebiede in die Karoo heeltemal minder is
in vergelyking met hoë-reënval gebiede
en dat dit veral onvoldoende is vir die
bewaring van endemiese- en trekvoëls.
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1.1 Uitdaging
Mynbou, onttrekking van minerale
en energieproduksie
Die Karoo is ryk aan mineralehulpbronne wat vir kommersiële wins ontgin
kan word en speel ‘n belangrike rol in
Suid-Afrika se ekonomie en ontwikkeling.
Dit is belangrik dat sekere gebiede opsy
gesit moet word vir ontginning, maar
dit is ook belangrik dat hoë prioriteit
bewaringsgebiede vermy moet word.
Bestaande ontginning sluit in diamante,
goud, ystererts en ander metale. Daar is
ook nuwe bedreigings waar ontginning
en mynbou swak omskryf is, bv. uraanen skaliegasontginning d.m.v. hidrouliese breking. Grootskaalse mynbou
aktiwiteite het gelei na onomkeerbare
habitatsverlies met verrykende gevolge
op spesies wat afhanklik is van daardie
habitatte. Bykomende impakte sluit
in besoedeling van waterbronne, lug-,
geraas- en ligbesoedeling. Besmetting
van waterbronne is ‘n groot bekommernis in droë gebiede soos die Karoo.
Hidrouliese breking
Die “Karoo Biogaps”-studie wat onlangs
voltooi is, onderneem deur South African
National Biodiversity Institute (SANBI),
is geïnisieer om die gaping in inligting
in die suidelike Karoo, wat gedefinieer is
deur die konsessies vir skaliegasontginning, aan te spreek. Daar is 52% van die
Nama Karoo en 10% van die Sukkulente
Karoo wat val binne-in hierdie potensiële
konsessies (Todd et al. 2016). Ten minste
een studie het die impak van skaliegasontginning op voëlbevolkings getoon:
Farwell et al. 2016, het voorgestel dat
skaliegas ontwikkeling die potensiaal
het om woude te verdeel en voëlbevolkings te verander. ‘n Oorsig van die
potensiële impakte op biodiversiteit en
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voëllewe is gedoen (Holness et al. 2016)
en dit stel voor dat onder die “Big Gas
scenario”, habitatsverlies van soveel as
15% kan voorkom a.g.v. die putte alleen,
vir die Karoolangbeklewerik, Karoospekvreter en Rooioorlangstertjie. ‘n
Groter padnetwerk en meer verkeer sal
moontlik ook ‘n negatiewe effek hê op
meeste van die voëlspesies. Die studie
het tot die gevolgtrekking gekom dat
verdere habitatsverlies en versteuring
langs paaie ‘n afname van soveel as
20% op die bg. voëls se getalle kan hê.
‘n Onlangse spesie-analise van lewenseienskappe van belangrike Karoo
voëlgemeenskappe is gedoen deur
BildLife Suid-Afrika spanlede. Volgens
dié analise is 30 - 40 % van meer as
200 spesies, wat sterk geassosieer word
met die Karoo, direk of indirek afhanklik
van water of geassosieerde habitat.
Sommige interaksies tussen spesies
kan baie subtiel wees. Watervoëls word
vanselfsprekend geassosieer met water,
swaeltjies bou hulle neste met modder,
verskeie spesies slaap in of naby water of
habitats geassosieer met water (Phragmites fluitjiesriet) of hulle eet goggas wat
floreer in nat omgewings. Skaliegasontginning voorspel verseker slegte nuus
in ‘n droë gebied, soos die Karoo, vir die
biodiversiteit en veral voëls, aangesien
water belangrik is vir spesieverskeidenheid en getalle van baie Karoospesies.

1.2 Oplossing
Handhawing van
gemeenskaplike belange

Hernubare energie ontwikkeling
BirdLife Suid-Afrika ondersteun die
ontwikkeling van hernubare energie
om kragvoorsiening aan te vul en die
meer skadelike energie-opwekkingsmetodes soos steenkoolontginning
en -verbranding te vervang, solank die
ontwikkeling van hernubare energie nie
meer skade aan die omgewing aanrig
nie. Alternatiewe energie-ontwikkeling in die vorm van windturbines en
sonkragfassiliteite groei tans vinnig in
Suid-Afrika en verskeie voëlspesies,
veral roofvoëls, is al dood aangetref
onder windturbines. Om hierdie impak
te verminder het BirdLife SA die
Birds and Renewable Energy Project
ontwikkel wat poog om die huidige en
potensiële impak op voëls te verminder
en, waar moontlik, deur pro-aktiewe
betrokkenheid by die hernubare energie
bedryf. Daar is ook risiko om te bots
teen die sonkrag fassiliteite, maar
die groter risiko is verdrinking in die
waterreservoirs. Verdere risikos is ook
dat voëls negatief kan beïnvloed word
deur hierdie fassiliteite se kragverspreidingsnetwerke se infrastruktuur.

Die huidige grondgebruik vir landbou
verseker die saamleef van voëls, biodiversiteit en mense in die Karoo, gegewe dat
veld volhoubaar bestuur word. Kommer
oor hidrouliese breking, myn van uraan
en ander volhoubare aktiwiteite word
gedeel deur natuurbewaarders en
grondeienaars wat afhanklik is van vee
vir ‘n inkomste. Die domino-effek van die
impak van vragmotors wat saamgaan
met mynbou en die kumulatiewe impakte
van mynbou in die algemene omgewing
sal ook boerderybedrywighede negatief
beïnvloed. Alle grondeienaars word
aangemoedig om te registreer as ‘n
geïnteresseerde en beïnvloede party vir
infrastruktuur en mynbou ontwikkelings
binne-in hulle gebied om te verseker dat
hulle insae het met dié ontwikkelings.
Bewaringsorganisasies en toegewyde
grondeienaars moet saamwerk, waar
moontlik, om gemeenskaplike belange te
ontwikkel en te bevorder om sodoende
die bewaring van Suid-Afrika se natuurlike en kulturele erfenis te verseker.
Daar is verskeie nuttige hulpbronne
beskikbaar op BirdLife Suid-Afrika se
webwerf: www.birdlife.org.za/whatwe-do/terrestrial-bird-conservation/
what-we-do/birds-renewable-energy
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2.1 Uitdaging
Elektrisiteitsnetwerk en
ander infrastruktuur
Hoogspanningslyne en die elektrisiteitsnetwerk se infrastruktuur, wat baie
noodsaaklik is om elektrisiteit deur
die land te vervoer, hou ‘n baie groot
bedreiging in vir die langtermyn
lewensvatbaarheid vir bevolkings van
Ludwigsepoue en ander spesies wat
geneig is om te bots met die hoogspanningskabels (Shaw, Jenkins, Ryan,
et al. 2010; Shaw, Jenkins, Smallie, et
al. 2010). Eskom het ‘n wye verskeidenheid voëlafskrikmiddels wat gebruik
kan word, maar installasie is duur. Om
die uitrol van die afskrikmiddels te
fassiliteer is ‘n groot bewaringsinisiatief
nodig. Kransaasvoël sterftes word steeds
aangemeld, dus het die ontwerp van
die kragpale steeds aandag nodig.

Die gebruik van elektriese heinings
om sommige kampe, of selfs die hele
plaas, het die probleem met jakkalse
wat lammers vang baie verminder. Dit
is gewoonlik lae elektriese drade, maar
om rooikatte te beheer moet duurder
drade gespan word. Meestal word ‘n
lae elektriese draad, ongeveer 20 cm
bokant die grond, teen sifdraad opgesit
hoofsaaklik om jakkalse se bewegings te
beperk. Ongelukkig is baie bergskilpaaie,
veral in die oostelike Karoo, geneig om
in hierdie drade gevang te word waar
hulle ‘n stadige, grusame dood sterf.

Heinings
Die Karoo is oortrek met duisende
kilometer heinings van verskillende
soorte. Dit word gebruik om die beweging van vee, sowel as die beweging van
skadeveroorsakende diere, te bekamp.
Heinings beïnvloed voëls op verskeie
maniere. Hulle kan gevang word in
hakiesdraad of los drade waar hulle dan
doodgaan. Drade oor vleilande kan ook
groot skade aanrig aan die voëlbevolking deurdat dit laagvlieënde voëls
vang of die voëls bots daarteen. Dit is
ook ‘n probleem vir groot loopvoëls
soos Sekretarisvoëls, korhane en poue.
Wild wat spring (koedoe, rooiribbok,
vaalribbok en springbokke) raak
dikwels verstrengel in drade, veral
as dit droogte is en hulle is swak.
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Ooruil sit vas in heining

2.2 Oplossing
Voëlvriendelike infrastruktuur
Verminder botsings met infrastruktuur
Sigbare toestelle moet op nuwe infrastruktuur aangebring word aangesien
hoogspanningslyne steeds ‘n hoofrede
is vir sterftes by aasvoëls, kraanvoëls en
poue (Boshoff et al. 2011; Shaw, Jenkins,
Smallie, et al. 2010). Eskom en die Trust
vir Bedreigde Natuurlewe (EWT) het ‘n
aktiewe vennootskap betreffende die
verbetering van die veiligheid van elektrisiteitsnetwerk-infrastruktuur vir voëls
en kan gekontak word om probleme by
kraglyne aan te meld. Grondeienaars kan
Eskom kontak om hierdie probleme aan
te meld en versoek dat hierdie sigbare
toestelle aangebring moet word.

Dit sluit die verwydering van onnodige
drade in en om die spanning op die
draad styf te hou. Vervang onnodige
hakiesdraad met gladde draad, veral die
boonste draad van lang binnekampdrade,
aangesien dit voëls soos uile kan vang
of beseer. Moenie drade deur damme
of panne span nie; dit word gewoonlik
geassosieer met hoë voëldigthede. Voëls
kan nie enkeldrade sien in swak lig nie
en as hulle daarin vasvlieg kan hulle
vermink word of selfs vrek. Verhoog
die sigbaarheid van drade deur ou
bottels of iets soortgelyk op te hang
wat voëls sal waarsku dat daar drade
is. Dit sal ook help dat springbokke en
ander wild nie in die drade vas hardloop nie. Dink aan die behoeftes van
groot loopvoëls, soos Sekretarisvoëls,
wanneer drade opgerig word aangesien dit hulle bewegings belemmer.
Die gebruik van enkel elektriese drade,
i.p.v. tradisionele multi-draad heinings
moet ook oorweeg word vir die beheer
van vee se bewegings. Om skilpaaie
te help kan temperatuurgereguleerde
tydskakelaars oorweeg word, aangesien die skilpaaie hoofsaaklik in warm
tye loop. Tans is hierdie metode glad
nie in gebruik nie en ‘n groot bewaringsveldtog moet dalk oorweeg word.

Hadede in draad vasgevang

Vermindering van botsings met heinings
Daar is verskeie metodes om die onbeplande botsings te verminder. Dit word
opgesom in ‘n pamflet van BirdLife SA
wat by onderstaande skakel beskikbaar
is: www.birdlife.org.za/wp-content/
uploads/2019/05/Fences_Birds.pdf

Beveiliging van damme en waterpunte
Baie voëls verdrink in die tradisionele
betonreservoirs en nuwe plastiekuitgevoerde damme. Dit moet bedek word
met skadunet, planke of sinkplate indien
moontlik. Dit sal verdamping verminder
en diere verhoed om dit te gebruik. Dit
sal ook die water kwaliteit verhoog as
daar nie diere doodgaan in waterbronne
nie. Klippe kan in waterkrippe gepak
word om klein diertjies te help ontsnap.
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3.1 Uitdaging
Sekondêre vergiftiging en strikke
‘n Groot kopseer vir BirdLife SA is die
gebruik van gifstowwe om skadeveroorsakende diere te beheer weens die
sekondêre impak op voëls en ander
biodiversiteit. Gif het ‘n verwoestende
effek op ‘n reeks van teiken- en nie-teikenspesies, insluitend bedreigde spesies
(Santangeli et al. 2017). Aasvoëls,
roofvoëls en kraaie word beïnvloed deur
hierdie praktyk. Doelbewuste vergiftiging van voëls soos die Bloukraanvoël
is onaanvaarbaar. Dit is vantevore
geïdentifiseer as ‘n bedreiging vir
spesies in die Karoo (Gibbons 2011).

Vaalkorhaan in strik gevang

Gif as ‘n metode vir die beheer van
skadeveroorsakende diere is onwettig
met goeie rede. Daar is sekondêre omgewingseffekte, bv. vergiftiging van grond
en watervoorrade. Onbewuste sekondêre
vergiftiging sluit in troeteldiere en ook
mense van armer gemeenskappe wat
aas by karkasse. Om hierdie redes moet
die gebruik van gif ontmoedig word.
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‘n Verdere bekommernis met die beheer
van skadeveroorsakende diere is die
gebruik van tradisionele slagysters, want
dit is nie spesiespesifiek nie. Dit word
gewoonlik gebruik om ‘n jakkals te teiken,
bv. waar hulle merkplekke gevind word,
maar dit bly steeds lukraak. Slagysters
en valstrikke word gereeld gestel waar
diere deur heinings kruip. Diere wat
in hierdie strikke gevang word sluit in,
ystervarke, bobbejane, steenbokke,
silwerjakkalsse, bakoorjakkalsse, kolhase
en vaalkorhane. Arende wat aas vreet
kan ook gevang word in slagysters.

3.2 Oplossing
Kwessies waar mens en dier bots
BirdLife SA erken dat die beheer van
skadeveroorsakende diere ‘n baie
omstrede en emosionele kwessie is. Ons
organisasie is ook nie tans gekwalifiseerd om bewys-gebaseerde oplossings
te bied oor dié kwessie nie. Ons erken
dat sekere praktyke wel ‘n invloed het
op die voëllewe en daarom lewer ons
kommentaar uit die perspektief van
dié wat die nagevolge van die effek
op die voëllewe verminder wil sien. Vir
meer inligtingting oor ‘Sinvolle saamleef met wild’ beveel ons die volgende
leesstof aan: www.capenature.co.za/
care-for-nature/conservation-in-action/
biodiversity-compliance/wildlife-management/damage-causing-animals/
Tydens die lamseisoen kan ooie met hulle
lammers in lamhokke gehou word. Meer
gereelde patrollies en beweging deur
die grondeienaar en sy honde tussen
sensitiewe troppe verlaag die risiko
van predasie. Omvattende bestuursprogramme wat verskeie tegnieke van
roofdierbeheer bevat is belangrik vir
goeie veldbestuur, voëls en biodiversiteit.

‘n Gevlekte Ooruil by Radical Raptors. Gerehabiliteerde wild verskaf waardevolle
opvoedkundige geleenthede.

Kraal van diere, halsbande, diere wat
vee oppas (bv. alpakkas en anatoliese
honde), toestelle met ligte en alarms,
spesiespesifieke stelhokke en die gebruik
van veewagters is alles opsies wat
oorweeg kan word eerder as slagysters
en ander toestelle wat nie spesiespesifiek is nie. Hierdie toestelle kan almal
groot loopvoëls wat bedreig is, soos
Ludwigsepou en Sekretarisvoëls, vang.

Indien u op ‘n beseerde voël afkom kan
die volgende instansies gekontak word:
African Bird of Prey Sanctuary
Tel: 031 785 4382
Raptor Rescue Hotline: 082 35 90 900
africanraptor.co.za
Owl Rescue Centre
Tel: 082 719 5463
www.owlrescuecentre.org.za
Vulpro
Tel: 082 808 5113
www.vulpro.com
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4.1 Uitdaging

4.2 Oplossing

Klimaatsverandering

Voorkoming van klimaatsverandering

Klimaatsverandering veroorsaak skielike verwarming van Suid-Afrika se
droë gebiede en veroorsaak ook meer
gereelde uiterste weersomstandighede.
Dit eis sy tol op landbou en voëllewe.
Terselfdertyd is klimaatsverandering,
saam met die telefoonlyne, uitgewys
as die rede vir die verspreiding van
Witborskraaie (Cunningham et al.
2016). Waarnemings en skattings vir
verwarming van Suider-Afrika se droë
gebiede is kommerwekkend (Kruger and
Sekele 2013). Meeste voëls is fisiologies
aangepas om kort periodes van uiterste
temperatuur te kan weerstaan, maar
aanhoudende bo-normale temperature
kan hulle weipatrone, voorsiening van
kos aan kuikens en nesmaak belemmer
en vervolgens die broeisukses benadeel.

Klimaatsverandering het reeds erge
gevolge op die planeet en daarom moet
almal hulle deel doen. Gelukkig doen
baie boere reeds hulle deel deur gebruik
te maak van sonkrag en windturbines
en stowe vir hitte. Die gebruik van
petrol en diesel aangedrewe voertuie is
ongelukkig onvermydelik. Dink bietjie
hoe kan die gebruik verminder word
om ‘n paar sente terug te sit in jou sak.

Die tydsberekening van die reënval,
veral in die winter, maar ook die voorspelbaarheid maak die Sukkulente
Karoo spesiaal. Volgens voorspelling
gaan die reënval verminder, maar ook
meer wisselvallig word. Indien hierdie
voorspellings korrek is sal die Sukkulente
Karoo se natuurlewe nadelig beïnvloed
word. Baie van die Karoo se endemiese
spesies is verbind aan hierdie bioom
daarom sal klimaatsverandering ernstige bedreigings inhou vir die voëllewe
van die Karoo. Dit sal ook ‘n groot
bedreiging wees vir landbou met ‘n
groot negatiewe effek op veeboerdery,
veral met aanhoudende droogtes.
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Verskeie Karoo plante mag dalk deur
klimaatsverandering bedreig word

5.1 Uitdaging
Indringerplante
Die volgende spesies is probleemplante
in die Karoo: verskeie kaktusspesies
(gewoonlik wat oortollig raak in die
tuin), suidwesdoring of muskietboom
(Prosopis glandulosa of Prosopis
velutina), Satansbos (Solanum elaeagnifolium) en soutseder of pienk tamarisk (Tamarix ramosissma). Die pienk
tamarisk lyk ooglopend dieselfde as
die inheemse wilde tamarisk (Tamarix
usneoides). Die pienk blomme van die
uitheemse pienk tamarisk is die enigste
verskil, sigbaar in die blomseisoen.
Satansbos is ‘n baie groot probleem in
die oostelike dele van die Karoo. Dit kom
hoofsaaklik voor in lusern, maar word
blykbaar versprei deur koedoes en dit
word nou selfs in die rante aangetref.
Dit besmet die lusern en verdring dit en
niemand wil meer jou produk koop nie.

Turksvy is volop in die suidoostelike
Karoo, veral waar die Karoo oorgaan na
die Albany-ruigte. Dit is volop rondom
gemeenskappe a.g.v. die feit dat die
vrugte eetbaar is. Dit word ook goed
benut deur voëls en ander diere en
daarom word dit wydverspreid in die
veld ook gevind (W.R.J Dean en Milton
2000). Skubkaktus, dennebolkaktus
en bokshandskoenkaktus is in sekere
gebiede ook baie volop. ‘n Verskeidenheid biologiese beheermetodes is
ingebring om Opuntia-spesies te beheer,
maar onkruiddoders is ook beskikbaar.
Prosopis is dominant in die Boesmanland. Die bome word deur versamelvoëls gebruik om in nes te maak. Dit is
dikwels die enigste bome in ‘n gebied.
Dit word ook positief geassosieer met
die voorkoms van Priritbosbontrokkie,
Swartbandlangstertjie, Swartkeelgeelvink
en Rooikopvink. Dit is in sommige dele
so dig dat dit ondeurdringbaar is vir vee
en hulle nie meer die peule kan benut
nie. Dit kan ook goeie weiveld verdring
aangesien niks onder dié bome groei nie.
Waar hulle dit wel vreet word die sade
versprei en die bome word nòg meer.
Daar is verskeie LandCare-projekte om
grondeienaars te help om die bome te
bestry, maar die vrugbaarheid en omvang
van hierdie bome maak dat dit nog deel
sal wees van die landskap vir geslagte.

Mesquite (Prosopis glandulosa/
Prosopis velutina)
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5.2 Oplossing
Uitroei van indringerplante
Sover moontlik moet alle indringerplante geïdentifiseer en uitgeroei word.
Fokus eers op die ylbesmette dele en
die bokant van ‘n opvangsgebied. Doen
dit volgens die wetlike vereistes. Elke
grondeienaar is verantwoordelik vir
die beheer van indringerspesies op sy
eiendom en die gebruik van toepaslike
beheermetodes vir elke spesie. Hulp
kan verkry word by staatsdepartemente en bewaringsinstansies. Die
toepaslike veldherwinningsmetodes
word ook aangemoedig. Dit sal die
kwaliteit en kwantiteit van die habitat
beskikbaar vir vee en endemiese
en bedreigde voëls vermeerder.

Alle grondeienaars moet hulleself
vertroud maak met die Uitheemse- en
Indringerspesies Regulasies wat uitgebring is in 2013 in terme van gedeelte
97 (1) van die “National Environmental Management Biodiversity Act”
(NEMBA) 10 van 2004 en die spesielys
in gedeeltes 66 (1), 70 (1)(a), 71(3) en
71A van dié wet. Kyk ook die Wet op
Bewaring van Landbouhulpbronne wet
43 van 1983(CARA), regulasie 15 en 16.
Vir meer inligting besoek
www.invasives.org.za

‘n Grondeienaar verwyder uitheemse wattel bome naby ‘n rivier
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6.1 Uitdaging

6.2 Oplossing

Vuur

Toepaslike bestuur van brande

In dele van die Nama Karoo, waar gras
meer algemeen begin voorkom, moet
brand deel wees van jou veldbestuursprogram. Daar is baie bekommernis
met betrekking tot brande aangesien dit
verlies in lewe, verlies in vee en skade aan
infrastruktuur kan veroorsaak. Nalatigheid
kan lei tot vervolging. In droë toestande
gepaard met sterk winde kan brande gou
buite beheer raak. Vuur is egter deel van
gebiede waar grasveld dominerend is en
dit is deel van die ekologiese funksie van
die landskap. Dit help om bosindringing
te beheer en om veld te vernuwe (Du
Toit, Van den Berg en O’Connor 2015).
Vir voëls wat in die lente en vroeë somer
broei kan dit ‘n nadelige effek hê as
veld in daardie tyd gebrand word.

Aktiewe bestuur van brande vorm reeds
deel uit van baie boere se bestuursplan. Brandpraktyke moet poog om
die natuurlike voorkoms van vuur na
te boots. Brandbestrydingspraktyke
moet in plek wees. Maak seker dat alle
eiendomme die nodige brandpaaie het
en dat brandbeheer toerusting te alle
tye gereed is. Daar word ook deesdae
vereis dat grondeienaars moet registreer
by ‘n brandbestrydingsvereniging. Wees
ingelig oor enige protokol in verband
met die beheer en aanmeld van brande
in jou gebied. Opleidingsprogramme
moet ook aangebied word vir die
werkers. Ken jou veld en voer betyds ‘n
beheerde brand uit voordat onbeplande
brande groot skade aanrig. Beplande
veldbrande moet met die nodige
instansies se medewete gedoen word.

Werk saam
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7.1 Uitdaging

8.1 Uitdaging

Verandering van landbougrond

Insekdoders

Grootskaalse omskakeling van landbougrond (weiveld na besproeiing) kom
gewoonlik in laerliggende dele voor waar
die grond dieper, platter en nader aan
water is. Lusern, uiesaad en vrugtebome
is besig om toe te neem. Dit het ‘n groot
implikasie op die natuurlike weiveld.

Intensiewe landbou, veral vrugte,
behels dikwels die intensiewe spuit van
insekdoders. Die impak van die gebruik
van insekdoders strek gewoonlik baie
verder as die gebied waar dit gebruik
word, veral in rivierekosisteme. Gelukkig
is die gebruik van insekdoders in die
Karoo beperk tot die Oranjerivier in die
noorde en ooste, die Olifantsrivier in die
suide en die Visrivier in die suidooste.

7.2 Oplossing
BirdLife Suid-Afrika erken die belangrike
funksie van landbou om voedselsekerheid te verseker en dit bydra tot die
land se ekonomie. Die voorstel is dat
boerderypraktyke in die Karoo moet
fokus op veeproduksie wat versoenbaar
is met die voëls en biodiversiteit van
dié droë gebied. Dit is ook gelukkig
so dat aangeplante weidings voëllewe
wat met hierdie habitat assosieer,
soos Gewone Koester, Rooikoplewerik,
Kolgans, Wildemakou, Kopereend en
soms Bloukraanvoël, bevorder word.
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8.2 Oplossing
Ons erken dat dit soms noodsaaklik
is om insekdoders te gebruik om
die impak van peste te beheer in die
produksieseisoen, maar dit moet soveel
moontlik beperk word en besoedeling
van waterbronne moet vermy word.

9.1 Uitdaging

9.2 Oplossing

Erosie en verwoestyning

Handhawing van gesonde veld

Gegewe die droë geaardheid van
die Karoo, met lae plantdigtheid en
biomassa, is erosie en verwoestyning
al vir dekades warm onderwerpe. Die
weikapasiteit is van 18 tot meer as 100
hektaar per grootvee-eenheid (ha/
GVE) in gebiede soos die Tankwa en
Richtersveld. Oorbeweiding en swak
veldbestuur veroorsaak groot plantverlies en grondverlies wat a.g.v. lae
reënval nooit weer herstel kan word
nie. Die voëls en ander biodiversiteit
van die gebied is afhanklik van gesonde
plantegroei vir geskikte habitat. Die
verlies aan plantegroei kan dus ‘n
domino-effek hê op die biodiversiteit.

Die Karoo word hoofsaaklik gebruik
vir veeboerdery. Onlangse navorsing
wat deur BirdLife SA onderneem is dui
daarop dat die teenwoordigheid van
beeste en skape weinig invloed het op
die teenwoordigheid van voëls, maar
verswakte veld het ‘n laer spesieverskeidenheid. Veral vanaf die vee-onttrekkingsskema van die 1970’s het veeboere
baie bewus geraak van weiveldbestuur en
die waarde van vee-onttrekking. Omdat
dit vir ‘n veeboer belangrik is dat sy veld
in ‘n goeie toestand is, is hulle goeie
vennote in die bewaring van voëllewe
met die uitsondering van potensiële
konflik met sommige roofvoëls en kraaie.

Erosie
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Sommige belangrike punte moet in
ag geneem word. Die Karoo is eintlik
‘n woestyn, dus is die reënval laag
en onbetroubaar. Dit beteken dat die
veld baie konserwatief bestuur moet
word. Die ideaal is dat sekere dele van
die plaas moet rus om reserwes te
verseker vir die droë tye. Grondgebruikers moet waak teen oorbenutting van
veld om sodoende erosie te beperk,
anders bevorder dit verwoestyning.
As die hele plaas aanhoudend benut word,
bv. wildsplase, dan teiken die diere die
sagste, smaaklikste dele van die plant, wat
die blomme is. Blomme is die toekoms
van die plant. Die diere benut eerste die
smaaklikste plante so hulle vreet eers die
blomme van die smaaklikste spesies. Dit
los jou uiteindelik met slegs die swakste
plante. Die reënval in die Karoo is te min
en wildboerdery word dus nie aanbeveel
nie. As die plaas reeds vir wild gebruik
word, of met ander diere met aanhoudende beweiding, word aanbeveel dat
daar met minder as die helfte van die
aanbevole weikapasiteit geboer word. Op
plase waar ultra-hoë digtheid beweiding

Poging om grond te rehabiliteer
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toegepas word, word alles bo-op die
grond vertrap. Al rus die plaas vir selfs
twee jaar is daar steeds niks vreetbaar met
‘n langdurige droogte nie. Die ekologie
in die Karoo is anders as op plekke met
hoë reënval so dit wat daar werk gaan
nie noodwendig in die Karoo werk nie.

Vir weikapasiteit riglyne kan die
webwerf, CapeFarmMapper, van Departement Landbou: Wes-Kaap besoek
word. Gaan na “Resource Layers:
Agriculture: Grazing Capacity 2018”.
(gis.elsenburg.com/apps/cfm)
Daar is ook ander bronne beskikbaar
vir inligting oor beweidingspraktyke. (www.azef.co.za/pdf/
Grazing_Guidelines_Draft.pdf)
BirdLife Suid-Afrika het ook riglyne
beskikbaar gestel wat dalk meer van
toepassing sal wees op die oostelike
gedeeltes van die Karoo: “Bird-friendly
burning and grazing best-practice
for grasslands” by www.birdlife.
org.za/media-and-resources/grassland-best-practise-guidelines/

10.1 Uitdaging

10.2 Oplossing

Plastiek en ander besoedeling

Grondeienaars word aangemoedig om
van bestaande herwinningsskemas
gebruik te maak. Geleenthede bestaan
vir plaaslike munisipaliteite, bewaringsorganisasies of privaat grondeienaars
om met herwinningsinisiatiewe te
begin. Dit kan ook werk skep vir arm
gemeenskappe terwyl dit ook die
toestand van die omgewing verbeter.

Die probleem van swak herwinningsinfrastruktuur, afvalbestuur en plastiekbesoedeling kry baie mediadekking. Dit is
‘n groot probleem dwarsdeur Suid-Afrika
en die wêreld, maar veral rondom klein
dorpies in die Karoo waar munisipale
stortingsterreine maklik gevind kan
word deur plastiek wat deur sterk wind
in die veld ingewaai word. Die meeste
plase verbrand hulle eie vullis wat ook
nadelige effekte op die omgewing kan
hê, veral die verbranding van omgewingsonvriendelike afval soos batterye.

Swartrugmeeu verstengel in plastiek
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Bergwagter
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Slotbeskouing
Die voëlspesies, bedreigings vanuit die
omgewing en bewaringsaksies wat in
die boekie beskryf is, is bedoel as ‘n
inleiding vir diegene wat belangstel
in die bewaring en ekologie van die
streek. Die boek is nie alles omvattend
nie en belangstellende lesers moet die
verwysingslys raadpleeg, verder oplees
en ook die skakels na webbladsye in die
teks raadpleeg. Die grondeienaars en
bestuurders van die Karoostreek is die
ware bewaarders van die omgewing en
hulle word bedank dat hulle die plek
verskaf waar ons Karoovoëls mag floreer.
Grondeienaars en bestuurders word ook
bemoedig om die oplossings wat in die
boekie beskryf word toe te pas,
tot voordeel van die voëls en ander
biodiversiteit wat in in die steek voorkom.
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