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Wie is ons?

NOU – ons stel ons ongelooflike personeel voor …

CapeNature is die 

deel van die regering 

wat plant- en 

dierlewe wat 

natuurlik voorkom 

(biodiversiteit) in die 

Wes-Kaap beskerm.



Wat gaan ons vandag doen?

- Kyk na die 
ongelooflike 
flora wat in 
die Wes-Kaap 
aangetref 
word.

- Kyk na 
bedreigings vir 
hierdie flora.

- Kyk na wat 
aan die 
probleem 
gedoen kan 
word.



Hoe verstaan jy tans die probleem?

Vinnige aktiwiteit: bespreek kortliks waarom die gehoor dink ons 
flora is spesiaal en waarom dit bedreig word.



Ongelooflike diverse flora



Unieke en onvervangbare flora

Die Wes-Kaap 
is die tuiste 
van die groter 
Kaapse 
blommeryk –
die kleinste 
maar mees 
diverse van 
die wêreld se 
ses 
blommeryke.



Baie spesies word nêrens anders in die wêreld 
aangetref nie.

Daar is 13 489 
aangetekende 
plantspesies in 
die provinsie, 
waarvan 50% 
endemies is.

Amper 7 800 

spesies word 

nêrens anders in 

die wêreld 

aangetref nie!

50%



Die biome van die Wes-Kaap

Die 
fynbosbioom is 
die tuiste van 
9 600 
plantspesies, 
waarvan 70% 
endemies is.
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Die probleem



Ekostelselstatus

Ecosystem threat status

Least Concern

Vulnerable

Critically

Endangered
Endangered

Near Threatened

Ekostelsels is eenhede 
wat geïdentifiseer en 
gedelinieer is as deel 
van 'n hiërargiese 
klassifikasiestelsel 
gegrond op biotiese 
en/of abiotiese faktore. 
Faktore wat gebruik 
word om ekostelsels 
te karteer en 
klassifiseer verskil in 
verskillende 
omgewings. 
Ekostelseltipes kan 
ook gedefinieer word 
as vegetasietipes.



Hoofoorsake van druk op biodiversiteit

 Stedelike groei

 Uitbreiding van 
landbou

 Klimaatsverandering

 Indringerspesies

 Oorontginning van 
natuurlike 
hulpbronne

 Veranderde 
brandregimes

 Verhoogde 
besoedeling en 
mynaktiwiteite



Die oplossing



Daar is baie dinge. 

Baie van die gedragsverandering en aksies moet kom van die kant van 

grootskaalse bedrywe, maar daar is dinge wat individue kan doen:

Vinnige aktiwiteit: Noem 'n paar dinge wat jy dink sal help om die 
bedreigings vir biodiversiteit die hoof te bied.



Plant inheems, verwyder indringers.



Respekteer plaaslike habitatte.

"Kraal" 



Rapporteer rook 

of brand.

"Beskerm 'n lam" Koningskraag

"Kraal" 



Bespaar hulpbronne soos energie en water.

"Beskerm 'n lam" Koningskraag



Vraag: Wat sal jy 
van vandag af 
anders doen?



THANK YOU.


