
’n Jaar gelede was hy ’n troeteldier, maar deesdae jag hy sy eie kos en kan niemand aan
hom raak nie. 

Ivory, ’n vyf jaar oue jagluiperd, is deel van die Ashia Cheetah Conservation-
projek wat daarop fokus om mak jagluiperds, wat in aanhouding gebore is, weer in reservate
vry te laat.

Hy het Donderdag die eerste jagluiperd geword wat as deel van die projek
in die Amakhala-wildreservaat in die Oos-Kaap vrygelaat is.

“Dit is alles sodat wilde jagluiperds se kwynende genepoel uitgebrei kan word,” sê
Chantal Rischard.

KYK: Jagluiperd kry nuwe tuiste
Die Ashia Cheetah Sanctuary in die Wes-Kaap se eerste 'mak' jagluiperd is Donderdag by

die Amakhala-wildreservaat in die Oos-Kaap vrygelaat.

Video: Cara-Lee Dorfling.

Die jagluiperd Ivory beloer sy nuwe tuiste uit die krat waarin hy Donderdag van die

Kuzuko Lodge na die Amakhala-wildreservaat gebring is. Foto: Lulama Zenzile

Sy en haar man, Stephan Illenberger, het dié bewaringsprojek in die Paarl
gestig. Hulle koop jagluiperds wat in aanhouding gebore is vir tussen
R120 000 en R150 000 per jagluiperd by telers.

Gerhard de Lange, die

reservaatbestuurder van die Kuzuko

Lodge, maak die krat se deur vir Ivory

oop. Foto: Lulama Zenzile

Hierna word die jagluiperds in Ashia
se reservaat fiks gemaak en na die
Kuzuko Lodge, ’n private reservaat
wat deel is van die groter
Addo-bewaringsgebied in die
OosKaap, gebring.

Dit is die einste reservaat waar die
rondloperleeu Sylvester onder die
wakende oog van die
reservaatbestuurder,
Gerhard de Lange, ’n tuiste gevind
het.

De Lange sê die proses om die
luiperds weer wild te maak begin in

 ’n boma wat die jag van diere vir die mak jagluiperds vergemaklik.

“Die mannetjie (Ivory) het in Desember by ons aangekom. Ek volg ’n ander
benadering as ander mense. Die meeste mense is onder die indruk dat dit
’n tweejaarprogram is, maar my benadering is tot voordeel van die dier, nie
mense nie.”
Volgens hom is die geheim dat die jagluiperd nie heeldag deur mense
omring moet word nie.
“Ek gaan kyk slegs soggens of die dier vreet. Daar is kos beskikbaar as hy
honger is, maar die res van die dag los ek hulle uit. En elke dag raak hulle
wilder. Die model
werk. ’n Mens moet die dier in die natuur sit en dan doen die natuur sy werk.

“Geen mens kan hulle leer jag of om ’n karkas oop te skeur nie. Hulle het dit
in hulle en hul grootste instink is om te oorleef.”
Ivory het binne vier maande nadat hy eens met ’n halsband geloop het ’n
wilde jagluiperd geword wat sommer vier springbokke binne vier dae kan
plattrek.

De Lange het nog 15 jagluiperds in sy sorg en hoop om hulle binnekort
in ander reservate vry te laat.

“Op die oomblik is daar rofweg 58 wildreservate in Suid-Afrika en tussen
hulle is daar sowat 380 jagluiperds. Die jagluiperds word rondgeskuif om
inteling te voorkom.”

Maar soos sake nou staan, is die jagluiperds so min dat
hulle wel iewers met ’n niggie of nefie sal moet paar.

Die Ivory bespied die omgewing in die Amakhala-wildresevaat. Foto Lulama Zenzile  

Volgens Rischard is dit juis daarom
nodig om ’n nuwe genepoel te skep.
“Dit is belangrik om die meta-
bevolking te vergroot. Dit kan deur
middel van die jagluiperds gedoen
word wat in aanhouding gebore is,
en dis waar ons inkom.
“Ons maak hulle by die Kuzuko
Lodge fiks vir vrylating en laat hulle
op ander wildreservate vry, met die
hulp van die EWT (Trust vir
Bedreigde Spesies) wat aandui waar
hulle benodig word,” sê Rischard.

gebore is, is volgens hulle die perfekte oplossing om die genepoel vir die
spesie te vergroot aangesien die kans klein is dat hulle voorheen met wilde
jagluiperds gepaar het.

Mark Palmer, bestuurder van die Amakhala-wildreservaat, sê jagluiperds is
wat bewaring betref vir die reservaat ’n voorkeurspesie en hulle is
opgewonde om deel van die program te wees.

“Jagluiperds is kwesbaar, hulle (getalle) is aan die afneem en dit is ’n manier
om nuwe gene in te bring om die spesie te versterk.”
Volgens Palmer is die hoop dat Ivory en die jagluiperdwyfie wat vir hom in
die reservaat wag, binnekort sal paar en aanteel.
Maar vir die volgende drie weke sal Ivory en sy toekomstige maat mekaar
net deur die heining van sy boma kan beloer, terwyl hy by sy nuwe
omgewing aanpas voordat hy in die reservaat vrygelaat kan word.

Die jagluiperds wat in aanhouding


