
Ol~katt.iagters van Marion-eiland is hier op die helikopter-Iandingsplekop die SA Agulhclsneraaf huff••:.
gister in die Tafelboaise hawe aangekom het. Die span was die afgelope nege maande op die eiland.1. ..'do, lS1~f Voor sit dr. Martan Bester, leier van die span kattejagters. . .

Kattejagters van Marion temg
, ,

Dear ODs Omgewingsverslaggewer voordat die katte '0. weerstand teen die virus opgebou

'n K.LEIN kornmando kattejagters h~tgi~ter in die Tafel- he~olgens die leier van die span kattejagters, dr. Martan
, baa\1sehawe aan~ekom nadat h~lIe m dIe afgelope nege, Bester,'n navorser van die soogdiemavorsing-instituut
~aande sowl!ltdl~ helfte van d~e ongewenste katbevol- aan die Universiteit van Pretoria, was, die jag van.die
kIDS.op Marl?n-elland d~gesklet het. . katte baie geslaag. Die program sal nog vir twee somers
Ole sewentlen bebaarde Jag~ers bet 4~0 katte dood~e~ gevolg word waarna die situasie weer in oenskou geneem

skiet, waarvan 48 persent wyfles was. Ole meeste Wyfles sal word \ .
was dragtig, wat beteken dat '0. verdere sowat 240 onge- . '
bore katteook van kant gemaak is. IN BAASSKUTS ONTWIKKEL
Die katJ)laag bedreig die besondere voellewe.op die

eiland. Vergeefse pogings sedert 1974 om van dIe katte "Die jagters het werklik baie hard gewerk.Hulle het
ontslae te raak,het die Departement van Omgewingsake twee-twee vir tien dae op 'n keer in hutterOndom.die
uiteindelik na die roer laat. gryp. eiland gewoon waarvandaan hulleveral snags uitgc~Jl

het om katte te jag. Nii tiendae kon ~Ie sowat twmtig
kilometer ver oor berge en dale terugstap aa dieb~-;
kamp waar hulle vir vier dae kon ruS. Ole terrein waar
hulle moos jag, is.mooilik begaanbaar en bulle het. 1»
hoorlik klippe gekou.
"Baie keer mooshulle vir tot '0. uur en 'n hatt dieberp

op agter katte aan hardloop. Die jagtershet. allml 10
baasskuts ontwikkel en is topfiks. Qie jagteryi1daarop
gemik om die katteop die mees menslikeJnaniet en met'
die minste moontlik versteuring van die vooTsop d~, ek
land te jag. Hullewas met semi-outomati~ .haelgewere
gewapen," het hygese... ..~
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Vyfbuiskatte is sowat 'n kwarteeu gelede na die eiland
gebring. Pie kattehet so vinnig aangeteel dat daar in
1975rn. ,'as2 000 op die eiland was. In die jaar het die
k~tte lO'I!at450 000 voels opgevreet. Reeds in 1966 het'
die gewane duikstormvoel weens die katplaag van die ei-
land'Vcrdwyn. Ander voelsoorte op die eHand wordook
deur die·katte bedreig. .
In 1977 is van die lcattegevangen met katvirus be-

smet. Sowat 90 persent van die katbevolking het gevrek


