Date : September, 05 , 2010 Publication : Rapport- Tydskrif Page Number: 26-27

Vanjaar is amptelik die internasionale jaar van biodiversiteit. Altesame 34
biodiverse brandpunte is wereldwyd geidentifiseer en drie van hulle is in
Suid-Afrika. Maar wat presies is so 'n brandpunt en wie doen wat daaraan
om wat te bereik? Gerrit Rautenbach het sy groen bril opgesit.
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iodiversiteit beleken
letterlik die verskei-
denheid van lewe op
aarde. I >ii sluit in di-
versiteit van ekostel-
sels, spesies en gene,
asook die ekologiese
prosesse wat dit on-
dersteun. Dit gaan oor mense, diere en
plante wat mededeelsaam en gebalan-
seerd moet saamleef om voortbestaan te
verseker.
Die arme diere en veral plante kon nou
nie juis merkwaardige insette lewer om
die balans te help behou nie. Maar die
mens, o, die selfsugtige mens, het wild
en wakker gemaai onder alles. Ter wille
van voortbestaan het ons voortgeplant,
die wilde woeste getem, kos geplant en
gesaai in ons maai in. Daarom kry ons
nou vandag 34 biodiverse brandpunte
("hot spots" op Engels) regoor die aarde.
'n Brandpunt is 'n gebied met minstens
l 500 soorte endemiese vaatplante (meer
as 0,5% van die wereldtotaal) en verder

moet minstens 70% van die oorspronk-
like habitat reeds verlore wees. Die drie
in Suid-Afrika staan bekend as die Suk-
kulente Karoo, Kaapse Blommeryk en
Maputaland-Pondotand-Albany, wat on-
derskeidelik strek van die Richtersveld,
die Wes-Kaapse Blommeryk (fynbos, re-
nosterveld en strandveld) en die ooskus
al die pad tot teen Maputo. Oorspronklik
het die drie gebiede se ongerepte natuur
saam 455 382 kma beslaan; daar is nou net
132 654 km 1 daarvan oor.
Dit help nou nie meer ons se die mens
is verantwoordelik vir di£ verwoesting
nie. Dis te laat vir trane. Maardie teenoor-
gestelde is 00k waar: Net die mens kan
sorg dat die res behoue bly.
Seker een van die grootste pogings in
die? verband kom van die Guelph-unh/er-
siteit in Kanada. 'n Span wetenskaplikes
het begin met die International Bar-code
of Life-projek (1BOL), die grootste biodi-
versiteitsinisiatief wat nog ooit onder-
neem is. Die doel van die projek is om
DNS-staafltodes te kry vir alle lewens-
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Goed, dit help nou nie
ons se die mens is
verantwoordelik vir die
verwoesting nie. Dis te
laat vir trane. Maar die
teenoorgestelde is ook
waar; Net die mens kan
sorg dat die res behoue
bly.
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omgewmg «
vorme op aarde.
As jy nou in die supermark jou kruide-
niersware in jou mandjie gepak het en by
die kassier daarmee aankom, word so 'n
laserpistool mos ingespan op daai blok-
kie vol strepies om presies le weet wat
dil is wat jy koop ert hoevecl dit kos. Dis
*n staafkode ("barcode" op Engels).
Net soos elke blokkie kaas of stafie sjo-
kolade al sy inligting op 'n staatkode het,
so het elke vorm van lewe dit ook. Unieke
deoksiribonukleiensuur(DNS)verskafal
die individuele inligting oor alle vorme
van fauna en flora. In die afsienbare toe-
koms sal ons almal self via selfone en die
internet enige plant wat jy in die veld kry
ook op die manier kan identifiseer. Lek-
ker, ne?
Die identifikasiestelsel van die DNS-
staaflcodes sal byvoorbeeld gebruik word
om sowel onwettige handel in bedreigde
spesies as peste en siektedraers te help
beheer, om indringer- en giftige organis-
mes te identifiseer, asook om te help met
forensiese ondersoeke. Tog is die hoofge-
bruik die daarstelling van 'n wereldwye
toeganklike databasis oor die spesiedi-
versiteit in die wereld se biodivcrse
brandpunte waar 'n tekort aan inligting
tans bewaringspogings in die wiele ry.

o

*n Brandpunt is 'n
gebied met ten minste
1 500 soorte endemiese
vaatplante (meer as
0,5% van die
wereldtotaal) en verder
moet ten mtnste 70%
van die oorspronklike
habitat reeds verlore
wees.

'n Ambisieuse reus van 'n projek wat
nie sommerso afgehandel gaan word nie,
maar wat doenbaaf is.
Tog bly die vraag steeds: Wat doen ons
hier in Suid-Afrika om te help?

Een groot projek kom uit 'n interessan-
teoord. Toyota Suid-Afrika en huljaarlik-
se Enviro Outreach gaan iBOL help saam
met prof. Michelle van der Bank en haar
span van die Universiteit van Johannes-
burg.
Vir baie jare nou al is Gerhard en Elma-
rie Groenewald van Klipbokkop naby
Worcester omgewingsbewaarders.
Gerhard is maar nogaltyd so. As 'n laai-
lie het hy gereeld by die huis aangekom
met allerhande afvlerkvoeltjies wat hy te-
ruggedokter het natuur toe. Op 'n dag, toe
hy so nege was, raak sy pa moeg vir die
jakkalse wat so onder die skape maai en
sit vir Gerhard aan om jag te maak. Ger-
hard gaan slaap toe maar liewer by die
skape in die kraal. G'n manier dat jakkals
se kind nou kraal toe sal kom nie. So is
die skape en die jakkalse veilig. Ja, Ger-
hard het lankal biodiversiteit verstaan,
nog voordat hy geweet het daar is so 'n
groot menswoord.
Gerhard en Elmarieis nou ook al langer
as 'n dekade saam met Toyota besig om
te help met omgewingsbewaring. Soosdie
merk-en-loslaat-projek op die steenbras
langs die Namibiese kus, waar hy Seevis-
sery gehelp het omdat hy die woestyn so
goed ken en weet hoe en waar om te ry
met sy ou 3-spoed Land Cruiser, Brutus.
Dit het oorgegaan in die bronshaai-be-
waringsprojek tussen die Oranje- en
Kongoriviermond. Die" haai, wat die heel
stadigste van almal aanteel, se rugvin

Onder van links: 2001. op die eerste Outreach, Marius Burger, die slangman. en P.G. Groenewald. Heel
onder links versamel Barnabas plantmatenaal en regs is Gerhard Groenewald aan die werk.
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maak mos die lekkerste sop. En so beland
die bronshaai in die sop.
"Weet jy hoe siek maak dit jou as jy
*n trawler vol met 250 ton se vinne alleen
kry? Weet jy hoeveel haaie het gevrek
daarvoor?" vra hy en ril.
Later het hy prof. Clark Scholtz gehelp
met 'n miskruiernavorsingsprojek. So
ook Marius Burger, oftewel die "Slang-
man". Eers met 'n amfibiese projek op die
Liuwa-vlakte in Zambie en vir drie jaar
met die Sarca-projek (Southern African
Reptile Conservation Assessment).
Hul samewcrking het gegroei tot dit
drie jaar gelede gestalte gekry het as die
Toyota Enviro Outreach. Die afgelope
twee jaar het hulle die Southern African
WildlifeCollege gehelp om by hul studen-
te in hul werkplckke uit te kom in 'n ver-
skeidenheid nasionale parke oor Suider-
Afrika heen.
Regdeur het Gerhard en Elmarie die lo-
gistieke ondersteuning en beplanning
hanteer.
Vanjaar loop die Toyota Enviro Out-
reach weer van 20 September tot 6 Okto-
ber, maar die keer om
soveel asmoontlik
DNS-staafkodes
in Suid-Afrika
se drie biodi-
Volg Toyota
verse brand-
punte te ver- / Enviro Outreach by

samel.
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www.toyota-
outreach.com
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