
Die nuutste oor
die Kwaggaproj ek

oe ons in 1987 met die Kwaggaprolek
begin het was daar by die Projekko-
mitee ten minste oor een saak oeen

twy{el nie en dit is dat dit baie lank gaan
neem... met natuurlike telino tot so lank as
30 jaarl

Die Projekkomitee het egter alles in die werk
gestel om hierdie lang teeltydperk te verkort,
byvoorbeeld deur die sebras in klein
kampies aan te hou sodat spesilieke parings
gereel kan word, hulle mak genoeg kan word
vir kunsmatige inseminering, embrio-oorpla-
sing, ensovoorts. 0ngelukkig kon hierdie
intensiewe pr0gram weens die hod koste
daarvan (veral voerkoste) nie volgehou word
nie en was ons verplig om die teelgroepe op
verskillende plekke op natuurlike weiding uit
te plaas sodat hulle vir hulleself kan sorg.
Soos lesers van die Kaapjag Nuusbrief uit

vorige berigte sal onthou word die sebras
tans 0p die Groote Schuur-Landgoed,
Elandsbergplase en 0p die gronde van die
Nasionale Versnellersentrum en die Krantz-
kop Dinamietfabriek gehuisves. (Hiervoor sO

ons aan die onderskeie instansies baie. baie
dankie !).

Die nadeel van die huidige teelstelsel is dat
parings nie meer so maklik gereril kan word
nie en dat kunsmatige inseminering en
embrio-oorplasing prakties bykans onuit-
voerbaar is. Dit is natuurlik omdat die sebras
nie meer naastenby so mak is as wat hulle in

die kampies op Vrolijkheid was nie en dat
hulle weer meer natuurlik begin optree soos
in die vrye natuur. Desnieteenstaande gaan

0ns met gr00t entOesiasme en ywer v00rt
terwyl dre projek steeds groot nasionale en

. (na bladsy 4) .

'n Pragtige waterverfskildery van 'n

tipiese kwaggahings (Equus quagga
quagga) deur Nicholas Mardchal (1753'

1803). Hierdie hings het aan Koning Louis
XVI behoorl en is in 1793 geskilder. Let op

dat die streeppatroon wat 00r die kop en nek

baie duidelik is van die skouers af in die
donker geelbruin basiskleur van die lyf ver-
smelt. Die lyfstrepe lntmlet oak nie by die

ventrale middellyn nie maar h0u laag teen

die sy op sodat'n ligkleurige onderkant
(bors en pens) 0ntstaan. Die roomkleu-
rige ongestreepte bene en ligkleurige

steft is 0ok tipiese kwaggakenmerke.

Die Kwaggaprojek se beste teelmerrie. Hierdie
merrie, Howey, het verskeie tipiese kwagga-
eienskappe. Haar lyfstrepe strek net tot by die
agterkwart en eindig laag teen die sy, terwl haal
roomkleurige bene feitlik geen strepe het nie. Die
basiskleur van die lyf kan natuurlik baie donkerder
wees.

Waarom en wanneer
sal diere jou aanval?
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Die nuutste oor die Kwaggaprojek

Tipiese vlaktesebras (Equus quagga antiquorum) met 'n volledige streeppatrlon. Let op dat dre bene
gestreep is tlt by die hoewe. Die hings links het selfs dwars swart strepe 0p sy stert. By die htngs wat le

ontmoet die systrepe by die ventrale niddellyn wat van tussen die voorbene tot by die naeltjie strek.
Hierdie sebras vertoon dus 'n streeppatroon wat die verste weg van 'n tipiese kwagga (Equus quagga
quagga) ts.

ou wat het dit met die Kwaggaprojek
se sebras te doen? Sebras het 'n na-
tuurlike bestandheid teen perdesiekte,

dit wil se hulle vertoon nie die simptome van
perdesiekte nie, maar hulle kan wel draers
van die perdesiekte-organisme wees. Die
Suid-Afrikaanse Perdebedryf het derhalwe
daarop aangedring dat ons sebras op die

van bladsy 1

Groote Schuur Landgoed wat binne die
voorgestelde beheergebied (die Kaapse
Metropool) val vir perdesiekte-organismes
ondersoek word. Dit was'n hele gedoente

wat ons laat asem ophou het, want sebras is

nie perde nie en moes individueel met'n
pylgeweer verdoof word sodat 'n bloedmon-
ster ge neem kon word. Gelukkig het die hele

operasie goed afgeloop en het ons geen

verliese gely nie en geen perdesiekte-orga-

nismes is by ons selfgeteelde sebras
waargeneem nie.

ie feit dat ons sebras binne die Beheer-

I gebied val, sal natuurlik ook 'n nega-
tiewe effek op die projek h0 omdat

sebras nou nie meer so maklik van Natal of

Etosha hierheen gebring kan word nie. Hulle

sal eers vir'n minimum r,,an 40 dae, gedu-

rende die winter in 'n gebied wat ryp kry in

kwarantyn gehou moet word alvorens hulle in

die Perdesiektevry Beheergebied ingebring
kan word. Ons is dus nou nog meer toegewys
op die reeds gevestigde "kwagga-genepoel"

en des te meer dankbaar vir die bykomende
twee standplase buite die Beheergebied wat
deur die Nasionale Parkeraad tot ons beskik-
king gestel is.

Meer soesifieke nuus oor die sebras self is

dat drie van die ses "Rumevite-merries" wat
in Sentember 1994 vanaf hulle Rondebult
Proefplaas na die Kaap gebring is, die
afgelope somer gevul het.

internasionale belangstelling ontlok. Daar is
s0 pas weer navrae van 'n filmmaatskappy
uit Durban ontvang.

'n Belangrike stukkie nuus is dat die Nasio-
nale Parkeraad wat lankal reeds (in dr. Tol
Pienaar se tyd) hulle ondersteuning aan die

Kwaggaprojek toegesO het, nou aangedui het
dat hulle meer prakties betrokke wil raak.
Die Parkeraad wil graag vlaktesebras in die
Addo 0lifant Nasionale Park (naby Uitenha-
ge) vestig, sowel as in die Karoo Nasionale
Park (by Beaufort Wes).

Maar, en dit is die opwindende aspek, hulle
wil nie "gewone" vlaktesebras daar hd nie,
maar die beste "surplus" uit die Kwagga-
projekl So kan hulle daadwerklike steun aan
die projek gee, terwyl dit ook meehelp om
die getal teeltroppe en ook die Kwagga-
genepoel aansienlik uit te brei. Die eerste
sebras vir verskuiwing na Addo is dan ook
reeds geidentifiseer en sal gedurende
0ktober vanjaar oorgeplaas word. Hierdie
samewerking van die Nasionale Parkeraad
sal natuurlik ook baie bydra tot die geloof-
waardigheid van die projek; hier en in die
buiteland.

'n Ander algemene maar interessante stukkie
nuus is dat die Kwaggaprojek se sebras
indirek by die beplanning van die bod vir die
2004 0limpiese Spele betrokke geraak het.
Perdesoort word in verskeie vorme in'n
0limpiese Spele program ingesluit, derhalwe
sal veilige verskuiwings van perde uit die
buiteland na en van Kaapstad moontlik moet
wees. Maar Afrika perdesiekte wat deur
muggies oorgedra word, is in Suid-Af rika 'n
groot probleem.

Daarom is dit noodsaaklik dat'n Afrika
Perdesiektevry Beheergebied hier gevestig
word. (Die nlan is om dit ook nii die 2004
0limpiese spele in stand te hou).

.(nabladsyll).

'n Tipiese bergkwagga (Equus zebra). (Dre Afrikaanse naam bergkwagga is totaal nisleidend want die
bergkwagga behllrt tlt 'n ander spesre met'n ander chromosoomgetal as dre vlaktesebra en die kwagga
en moet eintlik'n bergsebra genoem word). Die "bergsebra" is kleiner en meer bonkig gebou as die
"vlaktekwagga". Dit het meer, smaller strepe, behalwe die twee tot drie bred boudstrepe net bree wit
spasies. Let op dat die bred boudstrepe as't ware die lyfstrepe bo teen die rug vasdruk. Die bene rs

r0nd0m tlt op die hoewe gestreep, maar die systrepe strek baie eweredig tot by'n denkbeeldige lyn wat
die elmboog net die knie verbind sodat die ondeilyf heeltemal wit is behalwe vir die swart streep al langs
die ventrale middellyn. Die bergkwagga maak'n nasale runnik-geluid wat totaal anders is as die blafagtige
"kwa-ga, kwa-ga" van die vlaktesebra. Selfs hulle spore is totaal verskillend!
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