WOUDE EN HUL OMKRINGENDE GRASVELDE
Deel 1: DIE ONBEKENDE PONGOLAWOUD
deur Priscilla Swartz, Nasionale Botaniese Tuin, Pretoria
Our forests are, on the whole, we1l conserved, although the surrounding grasslands and wetlands, which often
contain critica1ly rare and endangered species, are less so. Yet they are a1l inextricably linked. For example, many
insects like butterflies, complete their larval stage in the forest and as adults rely on the flowers of the grassland
for food, at the same time acting as p01linators of many of the grassland species. The whole ecosystem and its
biodiversity thus needs to be conserved - the forests and their adjacent grasslands and wetlands. In this series of
articles, Priscilla Swartz looks at some of our indigenous forests with their surrounding grasslands.

Boophane disticha (seerooglelie, gifboll is 'n tipiese grasveldbolplant wat met die
klipkoppies van die grasveld geassosieer word. Oit het groot,medisinale waarde, onder
andere as 'n hartstimulant maar word ongelukkig juis vanwee sy medisinale waarde uit
die veld geroei. Oit word op groot skaal op tradisionele medisynemarkte verkoop. Foto. P. Swartz.
Boophone distich a (century plant) is a typical grassland bulbous ~lant that occurs on
rocky outcrops. It has medicinal properties and is being s~rld on a large scale on the
traditional medicine markets of South Africa.

root lawaai word gemaak om
die woude van die wereld te
bewaar, maar grasvelde en die
hele biodiversiteit daaromheen word
egter met minagting bejeen. In vergeIyking met die meeste ander woude
van die wereld het van ons inheemse
woude goed bewaar gebly en spog met
'n ryke verskeidenheid van plante.
Die woude en hul aangrensende
grasvelde is in 'n baie fyn balans met
mekaar verbind, veral wat die insektevoeding en bestuiwingsassosiasies van
die blomme en daaropvolgende saadproduksie betref. Besonder skaars,
skaam diere soos luiperds word nog
daar aangetref. Dit is dikwels so dat
daar in die grasvelde direk langs die
woude meer sensitiewe, skaars en
bedreigde plante is as in die woude
self. Hierdie delikate plante is hoogs
gespesialiseerd en baie habitatspesifiek. Dit word op groot skaal bedreig
om totaal uit die natuur te verdwyn.
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As 'n plant weg is, is hy weg vir altyd
en so ook die genetiese materiaal wat
daarmee saamgaan. Dit vorm deel van
'n belangrike skakel in 'n voedselketting wat deel is van 'n plant of die
hele ekosisteem se voortbestaan. Een
of ander insek mag dalk op die betrokke
plant gevoed het, 'n voel weer spesifiek
op die insek, die is weer op sy beurt
kos vir een of ander diersoort in die
voedselketting. Bo aan die spits van
hierdie ketting is die luiperd. Die
wurmstadiums van sommige skoenlappersoorte broei in die woude uit op
'n spesifieke plantsoort en voed so op
spesifieke woudplante. Later in
Februarie as die orgidee in die
aangrensende grasvelde begin blom,
voed die skoenlappers weer op die
baie soorte blomme in die aangrensende
grasveld net buite die woud, om dan
weer eiertjies iewers binne in die
woud te Ie waar die siklus weer in die
lente van voor af sal begin.

Dit is dan in die grasvelde waar die
meeste en grootste verskeidenheid van
gespesialiseerde endemiese skaars
plante groei. Hulle habitat word as
gevolg van grootskaalse bosbouaanplantings verander en dan totaal
vernietig. Enkele goeie voorbeelde van
plante se habitatte wat al so verander
is, en inderdaad totaal vernietig is, is
die meeste van ons grasaalwynsoorte
soos Aloe boyeli, A. hlangapies,
A. modesta, A. kraussii, talle lieflike
bolplantsoorte soos Brunsvigia,
Cyrtanthus, Eucomis, Gladiolus,
Galtonia, Tulbaghia, asook
knolplantsoorte soos Brachystelma en
talle grondorgideesoorte. Sulke
endemiese plante wat net in die
grasvelde langs die woude voorkom
is baie spesifiek aangepas om slegs in
daardie spesifieke nis met sy spesifieke klimaatsomstandighede en
grondtipe te kan groei. Hulle saadproduksie is afhanklik van die
gei'ntegreerde omgewingsnetwerke.
As daar nie saad is nie, sal daar nie
jonger plante wees om hul voortbestaan te verseker nie. As hulle plek
van herkoms vernietig is, is daardie
plante ook in die voedselketting of fyn
gei'ntegreerde netwerk van die wisselwerking tussen die woud en aangrensende grasveld van daardie spesifieke
area waar hy gegroei het, verlore! Die
interaksies van die biodiversiteit van
'n heIe ekosisteem word dikwels in
natuurbewaringsaksies uit die oog
verloor. Die woud alleen kan nie
bewaar word nie. Die omkringende
grasvelde en vleie moet saam met die
woud as geheel bewaar word. Die
insekte en voels is die bestuiwers wat
die belangrikste rol in the saadproduksie van die plante speel; hulle
moet dus ook ernstig bewaar word.
Dis een afdeling wat in die natuurbewaringsproses van die ou regime
ernstig en skandelik afgeskeep is en
onmiddellike aandag behoort te kry.
In Suid-Afrika Ie claar 'n groat
opvoedingstaak voor. Daar moet
sonder oogklappe en met 'n bree visie
na die omgewing as geheel gekyk
word waar die mens ook 'n integrale
deeI van die natuur in 'n volhoubare
program uitrnaak. Almal sal moet leer
om mekaar en die natuur om ons te
respekteer en te verdra.
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DIE ONBEKENDE PONGOLAWOUD
Die Pongolawoud is 'n tipiese
voorkom aangesien hier maar nog min
bolplantsoorte soos Brunsvigia,
afromontane woud wat naby 'n klein
mense rondbeweeg het. Dis die dat dit
Crocosmia, Eucomis, Haemanthus,
Duitse sendelingsnedersetting,
nog so goed bewaar gebly het.
Tulbaghia asook spierwit statige
Kol-kol is daar in die hoer dele van
Liineburg en 'n dorpie Wakkerstroom
berglelies (Galtonia spesies) en
die woud groot openinge met
in Mpumalanga feitlik op die Kwadelikate ligperspienk, blou en wit
Zulu-Natal grens gelee is. Stukkiesgraskolle tussen die bosbegroeide
miniatuur leeubekkie-soorte met baie
stukkies woud kom al langs die steil
klowe en dis hier waar dit wemel van
spesifieke insekassosiasies maak deel
hellings van die eskarp in die diep
hoogs gespesialiseerde, baie skaars
uit van die fynigheid van die
klowe voor. Dit is hier by die skuins
soorte plante soos 'n groot verskeiberggrasveld aangrensend aan die
walle (phongola) waarvandaan die
denheid geurige grondorgidee,
wOllde.
naam van die Pongolawoud en
bolplantsoorte en selfs proteas (Pro tea
Daar is heelwat medisinale plante
Pongolarivier deur die Zoeloes afgelei
dracomontana en P subvestita),
in die Pongolawoud soos Dioscorea
is. Liineburg bestaan feitlik net uit 'n
bloedrooi heide Erica cerinthoides,
sylvatica met kortisone in die knolle,
kerk en geassosieerde skooltjie, 'n
geurige geel sewejaartjies, verskeie
Littonia en Gloriosa spesies met uiters
soorte skaars grasaalwyne en vele
vulstasie en algemene handelaar in
potente en giftige medisyne in sulke
een: dis 'n onbekende plekkie met 'n
ander delikate plantsoorte. Bo op die
wit vingeragtige ondergrondse
eskarp is daar donkerpienk en wit
mondvol geskiedkundige agtergrond
stoororgane wat selfs jou genetiese
blouklokkies ('bluebells of the
van Duitse sendelinge en 'n miskende
sames telling kan verander. Die pynapnatuur wat wemel van lewe! Aan die
mountains' Dierama spesies),
pellelies (Eucomis), branduie (Scilla),
watsonias, disas en gladiolusse, almal
ander kant van hierdie stukkiespoeierkwaste (Haemanthus),
stukkies Pongolawoud, na die
met dieselfde donkerpienk blomkleur
seerooglelies (Scadoxus), kandebinneland en bo-op die eskarp is
om dieselfde insekte vir die bestuilaarbol, vuurlelies (Cyrtanthus) en die
Wakkerstroom se grasvelde met
wingsproses, saadproduksie en die
ander bolplantsoorte van die omgewing
voortbestaan van die spesiesvleilande wat in die somer ontdooi in
is almal gewilde soorte wat deur die
diversiteit van die omgewing. Donker'n ongekende uitbundigheid van lewe
tradisionele medisynemense gebruik
blou agapanthusse, allerhande soorte
in die vorm van 'n magdom van
word en deesdae ook op groot skaal
blomme met 'n ongelooflike verskeivuurpyle (Knifofia) en verskeie
vir die handelsbedryf uitgeroei word
denheid plante wat in die korte
om dan 'n hartseer leemte in die veld
winters ondergronds gaan om die
se netwerk van lewe te veroorsaak.
ongunstige koue en droogte te kan
Ek het nog nerens in die wereld s6 'n
omseil, veral 'n groot verskeidenheid
ryke verskeidenheid van grondorgidee
orgidee en bolplantsoorte in kleur en
en ander mooi bolplante by mekaar
geur asook voels en insektesoorte in al
gesien nie. Of dit nog lank daar gaan
wees is 'n ander vraag. Selfs hierdie
hul glorie om van te kies en te keur.
Geelhoutbome soos Podocarpus
besondere opwindende groot verskeifa1catus en veral P henkelii groei teen
denheid van soorte met welriekende
die besonder skuins hellings van die
blomme soos Satyrium, Habenaria,
woud. Dit is dan ook waar die
Disa en Eulophia spesies, word
Pongolarivier wat 'n baie belangrike
hartverskeurend genoeg vir medisinale
voedingsaar vir die suikerproduen ander geheimsinnige doeleindes
serende dorpie, Pongola, ontspring.
gebruik en deesdae totaal uit die
Daar kom heelwat skaars endemiese
natuur uitgeroei. Daar Ie hope van
soorte voorsoos 'n
L.
hierdie bolle en knolle op
Bo. Tetrose/ago ,1ata/ens;s word altyd geassosieer met die woudrante
Scolopia spesie, 'n nuwe
die medisyne-markte.
in Mpumalanga. Dit het goeie tuinboupotensiaal. Foto: P. Swartz.
pendoringsoort wat maar
Hoekom kan sekere
Above. Tetrose/ago natafensis is commonly seen on forest edges in
redelik onlangs ontdek is.
mense plante versamel
Mpumalanga. It has great horticultural potential.
Wortelvarings is volop op
terwyl ander mense wat
Onder. 'n Moontlik nuwe soort De/osperma spesie wat tussen die
die woudvloer asook op
opreg omgee en probeer
sandsteenrotse naby Wakkerslroom in die grasvelde te vind is.
Hierdie plantjies is besig om baje skaars te word. Foto: P. Swartz.
die boom-stamme en
om hul voortbestaan te
Below. A possible new species of Defosperma. which is becoming more
mosbelaaide rotse met
verseker, nie van die
and more rare, found growing between the sandstone rocks in
hier en daar miniatuur
plante versamel nie?
Wakkerstroom's grasslands.
orgideesoorte tussenin
Hoekom spring natuurbewat sommer so in die
waring net op die 'sagte
blaremat soos hare op 'n
teikens' soos ou gekonfyte
hond se rug op die rotse
tuiniers wat lief is vir ons
groei. Dis juis hier waar
plante en wat in der
miniatuur orgideetjies
waarheid eintlik 'n groot
soos die pienk-pers
bewaringsaksie teo pas? ®
Stenoglottis fimbriata en
Disperis fanniniae met
hul wit bolwanggesiggiesblommetjies en die
Peperomia grondbedekIn 'n opvolgende artikel
kertjie wat mens
sal daar nog meer
algemeen in die ander
uitgebrei word oor die
Afrikawollde kry,
Ntandeke wildernisalhoewel nogal meer
gebied in die Ngome-area
volop en onversteurd as
net bietjie meer suidoos
by die ander woude
van die Pongolawoud.
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