4

Buite Dinsdag 2 Oktober 2018

Aasvoëls se
rol in ons
ekosisteem

Die kransaasvoëls in die De Hoop-natuurreservaat.

Foto: KEVIN SHAW

Internasionale Aasvoëlbewustheidsdag is onlangs gevier. En op die aasvoël-staproete wat
einde verlede jaar in die De Hoop-natuurreservaat naby Bredasdorp in die Overberg geopen is,
sal jy opnuut onder die indruk kom van presies hoe sensitief ons ekosisteem regtig is,
skryf Maryke Roberts.

T

erwyl ons voor die ontvangs vir ons gidse wag,
besluit ons om die omtrek
van die stam van die Natalse
vyeboom wat voor die deur
staan te meet. Tien mense in ’n
reuse-ketting raak net-net aan
mekaar se vingerpunte.
Ons ry sowat ’n uur vanaf die
luukse verblyf in die Opstal in
die De Hoop Collection voordat
ons vir ’n halfuur of so deur die
fynbos stap.
Op pad na die platform, hoog
teen die kloof, verpoos ons gereeld. Die veld is uitbundig oortrek met spikkels pienk, oranje
en rooi. Jy wil net aanhou opkyk
na al die plante, maar die klippies onder jou voete is af en toe
los en een van ons gidse, Theo
Benans, het gewaarsku dat ons
moet uitkyk vir die koraalslang,
wat soos ’n veelkleurige armband met geel, rooi en swart
strepies kompleet soos ’n
Afrika-armband lyk.

Beslis nie iets wat ek om my
enkel gedraai sal wil hê nie . . .
Op ’n protea gewaar ons ’n
kleinrooiband-suikerbekkie wat
sy snaweltjie diep in die blom indruk. Ons staan ’n lang ruk en
kyk in verwondering na die
klein verelyfie wat in hierdie
uitgestrektheid in die blootgestelde natuur oorleef.
Die kransaasvoëls (Gyps coprotheres) is so goed gekamoefleer
dat hy vir die ongeoefende oog
lyk soos kalksteenklippe wat
oral tussen die fynbos in die klowe lê.
Nog ’n gids,
Adolf von

Moltke, probeer ons oortuig dat
die “klippe” voëls is.
Wanneer jou oë deur die verkyker fokus, sien jy dat hy heeltemal reg is. Waar die donkergroen fynbos en die vaal sandsteen bymekaarkom, sien jy dat
die spatsels “vaal klippe” inderdaad hordes kransaasvoëls is
wat daar sit en rus.
Die kolonie bestaan tans uit
103 broeipare.
Die kransaasvoëls deel die
loodregte kranse teen Potberg
met rooiborsjakkalsvoëls, swerfvalke, witkruisarende en kransvalke en af en toe sien jy ’n breëkoparend oorvlieg.
Na raming is daar
4 400 broeipare van
die spesie en die pare op Potberg
maak dus
2% van
die totale bevolking
uit.
Tans is
die
jaarlikse
groeikoers in die kolonie bykans 7%.
Die kransaasvoëls kan tot
118 cm hoog word, tot
10,8 kg weeg en ’n vlerkspan
van 2,6 m hê. Hulle gooi
groot skaduwees vêr onder
oor die grasgroen strook wat
verklap dat daar met baie 
reën ’n sterk stroom vloei. Die
spesie is bedreig en hoewel
heelparty kolonies in bewaFoto: PETER CHADWICK

‘‘

’n Mens moenie
vergeet dat die
kransaasvoëls
grotendeels op die
landboubedryf vir
hul kos staatmaak
nie.
— KEVIN SHAW

ringsgebiede voorkom, bring die
voëls meestal hul tyd buite dié
gebiede deur.
Kevin Shaw, wetenskaplike en
voëlkundige van Cape Nature op
Jonkershoek, help sedert 1995
met die monitering van die
kransaasvoëls in die Wes-Kaap
en het in 1998 die projek oorgeneem.
Hy sê die omstandighede by
Potberg is ideaal, hoofsaaklik
omdat daar voldoende kos is.
“Daar was ook tot redelik onlangs ander Wes-Kaapse kolonies by Oudtshoorn en Albertinia en vroeër in die BeaufortWes-omgewing, maar hoewel die
kranse nog bestaan, gebruik die
voëls dit nie meer nie – vermoedelik oor ’n tekort aan kos. ’n
Mens moenie vergeet dat daar
tans omtrent geen gebiede in die
provinsie is waar grootwild
voorkom nie; daarom maak die
kransaasvoëls grotendeels op die
landboubedryf vir hul kos
staat.”
Shaw voeg by dat hoewel hierdie aasvoëls in die De Hoop
broei – waar wel wild is – sweef
hulle meestal oor die landbou-

grond op soek na kos.
“Die feit dat die voëls bykans
heeltemal op die landboubedryf
staatmaak vir kos, is effens kommerwekkend omdat landbouekonomie boerdery-aktiwiteite
bepaal wat ’n impak op die voëls
kan hê.
“In die jare wat ek daar monitering doen, het boerdery-aktiwiteite weens nuwe tegnologie verander, maar gelukkig het dit nie
’n negatiewe impak op die voëls
gehad nie. Dit het eerder die getalle laat toeneem, omdat daar
meer kos beskikbaar is.”
Hy sê die grootste onwaarheid
oor hierdie voëls is dat hulle gesonde, sterk diere kan doodmaak
en dus landbouverliese kan teweegbring. Hulle is inteendeel ’n
bate vir die landbousektor, want
aasvoëls is die skoonmakers in
die ekosisteem. Hulle maak die
karkasse skoon en verlaag die risiko van virale, bakteriële en insekinfestasies. Aasvoëls se
maagsappe is uiters suur en baie
min virusse of bakterieë kan
daarin oorleef.
“Maar ons vind wel dat hulle
veral in die winter vreet aan lewende diere wat om die een of
ander rede te swak is om terug
te veg. Ons is onseker of hierdie
diere siek was, maar weet dat
wanneer daar ononderbroke reën val en die kransaasvoëls dae
lank nie kan vlieg nie, sal hulle
enige swakker dier vreet as hulle toegelaat word.”
Soms is daar vir ’n hele paar
minute niks in die lug nie; dan
swiep daar vier of vyf laag oor
ons koppe en word weer klein
spikkels verder oor die fynbos-
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vlaktes. Adolf en Theo gee vir
ons ons koelsakkies aan met
heerlike gepakte middagetes.
Terwyl ons smul aan varsgebakte brood, kouevleis en slaai,
stoot die windjie effe harder en
die sweterigheid op ons lywe
koel af.
Terwyl ons in ’n voëlboek sit
en blaai om te kyk watter ander
klein geveerdes gereeld by ons
verbyvlieg, wys Theo na bo:
Daar is nege kransaasvoëls wat
in kringe bo ons draai. Ons
maak senuweeagtig grappe dat
ons dankbaar is dat ons nie as
hul prooi kwalifiseer nie, want
daardie toneel sou my wraggies
laat spaander het.
Die Walvis-staproete strek oor
53 km hier in die klowe verby en
word so genoem oor die meer as
100 walvisse wat jaarliks terugkeer na die see by De Hoop om
te kalf.
Die roete neem jou oor die Potberg met sy kleurryke fynbos,
oor die kuskranse in een van die
grootste mariene bewaarareas in
Afrika. Dit word deur Cape Nature bestuur.
Op pad terug na ons luukse en
koel verblyf in die De Hoop Collection, sit ’n kransvalkie en later ’n rooiborsjakkalsvoël op ’n
draad. Elkeen met oë wat die velde bespied vir moontlike kos.
My maag grom self vir die sjef
se heerlike kos, maar eers gaan
ons in die swembad afkoel om
die dag se stof en sweet af te
was.

Die De Hoop-natuurreservaat het geen tekort aan staproetes nie. Jy kan
op jou eie gaan stap of een van die begeleide toere met ’n gids bespreek.
Foto: CLIFFORD ROBERTS

‘‘

Kransaasvoëls
kan tot 118 cm
hoog word,
tot 10,8 kg
weeg en ’n
vlerkspan van
2,6 m hê.

Die gidse op die nuwe aasvoëlstaproete, Adolf von Moltke en Theo Benans.
Foto: CLIFFORD ROBERTS

Het jy geweet?
) Bespreek vir die begeleide Aasvoël-staproete by die Opstal. Die
stap begin om 09:00 en kos R550
per persoon en sluit die piekniekkoelsakkie in.
) ’n Maksimum van tien gaste per
stap kan deelneem en ’n minimum
van twee gaste. Alle stappers
moet ouer as 12 jaar wees.
) Daar is sowat 260 voëlspesies
in die reservaat te sien en meer as
’n Kransaasvoël wat deel van die De Hoop-kolonie is.

Dagboek vir
stappers
V Bellville-stapklub: Kaaimansgat –
6 Okt. Gr. 2B. Bel Neels van der Westhuizen by 083 609 7455; Tranquility-skeure
– 13 Okt. Gr. 3B. Bel Marius by 084 255
7464.
V Berg-en-Dal-voetslaanklub, George:
Tussen spore – 6 Okt. Gr. B. Bel Jurie
Erasmus by 082 900 3003; Witfonteinen Bergomgewing – 9 Okt. Gr. B. Bel
Linda Halgryn by 082 447 3838; Swartberge/Oudekloof – 10 tot 14 Okt. Gr B/C.
Bel Edwin Dyason by 082 907 1142; Blou
Kingfisher – 13 Okt. Gr. A. Bel Sharon

Drake by 072 356 4823.
V BKSA Tygerberg: Klein Wellington
Sneeukop – 19 tot 21 Okt. Gr 3B. Bel
Altus de Wet by 081 270 1414.
V BKSA Worcester: Johnsonshut, Somerset-Wes – 5 tot 7 Okt. Bel Joan
Wootton by 083 254 0992; Die Pieke,
Jonkershoek (foto) – 12 tot 14 Okt. Bel
Frans Krige by 072 602 4357.
V KKVK Oudtshoorn: Boosmansbos –
13 en 14 Okt. Gr. 3B. Bel Danie Steyl by
078 469 3727.
V Meridian: South East Arete, Leeukop
– 6 Okt. WhatsApp Faizel by 072 901
3930; India-Venster – 6 Okt. Kontak
Keith by keith.hikes@gmail.com.
V Paarl-voetslaanklub: Rooikat, Vrolijkheid, McGregor – 6 Okt. Bel Human
Naudé by 021 872 5285.

1 500 plantspesies, waarvan heelwat bedreigde of seldsame fynbos
is.
) Die uitstappie is nie net vir gaste van die De Hoop Collection nie,
maar dagbesoekers aan die reservaat kan dit ook meemaak. Bespreek by De Hoop Collection by
021 422 4522 | info@dehoopcollection.co.za |www.dehoopcollection.co.za

Foto: PETER CHADWICK

Die Pieke, Jonkershoek.
Foto: WIKIPEDIA
V Sanlam-staptoerklub: Krakadouw,
Cederberge – 6 tot 8 Okt. Gr. 3B. Bel
Anna-Yda Fourie by 082 708 5898;
Luiperdkamerastap, Bainskloof – 13 Okt.

Gr. 2A. Bel Steph du Toit by 082 851
9953.
V Voetslaan55: Seepunt na Clifton via
Groenpunt-park – 6 Okt. Gr. 2A. Bel
Pieter van Coller by 071 786 9447; Wildernisduine, Wildernis – 15 tot 18 Okt.
Bel Hettie Botha by 081 327 6419.
V Vriende van Leeukop: Ceciliabos –
13 Okt. Bel Nic van Rooyen by 082 365
4063; Elephant’s Eye – 27 Okt. Bel
Margaret Moore by 076 787 9849.
V Sanlam-stapklub: Vir jou beste
stapfoto’s: Fotografiekursus 13 Okt. Die
kursus dek basiese tegnieke met ’n
kamera sowel as detail-komposisie
gemik op landskap- en mikro-fotografie,
soos die klein “ouma se kappie” -blommetjies. Ons praat ook oor algemene
fotografie-tegnieke met ’n selfoon-ka-

mera. Bespreek by Niel Visser by 076
992 3375, Durbanville.
V Roggeveld Enduro: ’n Stap oor vyf
dae van 13 tot 17 Okt. in die Roggeveldbergreeks naby Calvinia. Kontak Annette
Pieterse by 082 619 4333.

2019 stappe
V Heuningland-Karoostap, BeaufortWes-distrik: 103 km-stap oor 4 dae. 6
tot 10 Mei 2019. Bespreek nou! Kontak
Liezl by 072 243 5251.
V Sentraal- en Noordwes-Griekeland
plus die Peloponnesos: 5 tot 20 Mei
2019. Kom geniet die Griekse lente en
pragtige natuurskoon. Kontak Annelize
le Roux by 083 261 1300.
) Stuur stap-inligting per e-pos na
jackidoman2@gmail.com of kontak
Jackie Doman by 083 532 5557

