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cho, wat “mier” beteken,
terwyl magogwe die woord
vir “ratel” is.

In Conradie se boek word
daarop gewys dat die ieter-
magog se skubbe ’n ondeur-
dringbare skild vorm wat
hom selfs teen hiënas en
luiperds beskerm – wat
hom soms vang.

Die skubbe en die vel
vorm tot ’n derde van die
dier se totale massa.

Die ietermagog se dieet
bestaan hoofsaaklik uit
miere. Hiervoor het hy ’n
baie lang tong.

Die Afrika Ietermagog-
werkgroep, waarvan Pie-
tersen die voorsitter is, is
besig met verskeie navor-
singsprojekte. Van hierdie
diere is al van ’n sendertjie
voorsien om hul bewegings
deeglik te monitor.

Pietersen en ’n mede-na-
vorser, prof. Ray Jansen, lei
van die navorsing om onder
meer te kyk na die versprei-
dingsgebiede van Afrika se
ietermagog-spesies.

Die ietermagog word al
byna as ’n mitiese dier be-
skou omdat hy so min ge-
sien word.
) Gaan kyk na die webtuiste
www.pangolin.org.za. Lees
meer oor die ietermagog en
sien hoe jy tot sy bewaring
kan bydra.

lin, en dit is afgelei van die
Maleise woord peng-poling,
wat verwys na sy vermoë
om hom op te rol.

“Ietermagog” is egter af-
gelei van Tswana se macho-

tot Ystervark – Vrae en Ant-
woorde het Riëtte Conradie
van Struisbaai ook gaan
kyk na waar die ietermagog
se naam vandaan kom.

In Engels heet hy pango-

nings.
’n Ietermagog kan ’n leeu

afskrik wanneer hy hom
oprol, maar loop hy met sy
sensitiewe maaggedeelte in
so ’n elektriese draad vas, is
dit ’n ander storie. Hy rea-
geer instinktief en rol hom
op om die draad, waar hy
dan dood aangetref word.

Die elektriese stroom van
die heining kan 7000 volt en
meer wees. Al is die stroom
nie so sterk nie, kan die ie-
termagog van blootstelling
en verhongering vrek ter-
wyl hy opgekrul aan die
draad hang.

“Ons kyk nog na die idea-
le ontwerp van so ’n hei-
ning waarmee ons kan keer
dat ’n ietermagog onnodig
doodgemaak word,” het
Pietersen gesê.

My indruk was nog altyd
dat die ietermagog ’n baie
klein dier is.

Pietersen wys daarop dat
hulle in die Kalahari gemid-
deld 10 kg kan weeg en in
die Bosveld 15 tot 18 kg.

Vir haar boek Aardwolf

Die ietermagog is die
enigste soogdier wat
homself met skubbe

beskerm.
Daar is vier soorte in

Afrika en nog vier in Indië
en elders in die Ooste.

’n Mens sal hom selde
sien – selfs nog minder as
ander nagdiere soos die erd-
vark en die springhaas, wat
jy in dieselfde gebied vind.

Gesels jy met ’n navorser
soos Darren Pietersen van
die Universiteit van Preto-
ria, kom jy agter die ieter-
magog is nie heeltemal so
skaars soos jy eers vermoed
het nie. Pietersen is betrok-
ke by werkgroepe wat op-
lossings soek vir die bewa-
ring van die ietermagog.

Hy werk tans in die Kala-
hari, waar hy dikwels sien
hoe ietermagogs deur wild-
heinings doodgeskok word .

Stropery, veldbrande en
insekdoders is ander be-
dreigings, maar Pietersen
werk hard aan planne om ’n
oplossing te vind met ’n be-
ter ontwerp vir die wildhei-

“Oupa, hoeveel kos eet
’n olifant op een dag?”
vra my leergierige klein
seun op ’n besoek aan
die Krugerwildtuin.

Só skryf die voorma
lige TVnuusleser Riaan
Cruywagen op die om
slag van Riëtte Conradie
se boek Aardwolf tot
Ystervark – Vrae en Ant
woorde.

Cruywagen sê jy kan
maar die ander leesstof
tuis los, want hierdie
boek maak jou wildtuin
besoek ’n onvergeetlike
belewenis.

Die boek is nog ver
der uitgebrei.

In die nuwe uitgawe
is nou meer as 2 200
vrae oor diere.
V Gaan na www.
aardwolftotystervark.
co.za vir meer inlig
ting, of stuur jou vrae
of bestellings na die
skrywer by
aardwolftotystervark
@gmail.com.

Buite het gaan kyk na ’n
paar van haar vrae en
antwoorde oor die ie
termagog:

Het ’n ietermagog
tande? Nee. Hy ge
bruik uitsluitlik sy
lang, wurmagtige
tong.

Hoe lank is die
tong? Die tong,
wat 2550 cm
lank is, is nie
aan die tong
been vas nie
en kom vanuit
die abdomina
le holte naby
die niere,
waar dit
deur ’n

speekselklier met taai
speeksel benat word.
Die totale lengte van
die tong is meer as die
lengte van die kop en
lyf, en ’n gedeelte word
in ’n spesiale keelsak
weggevou as dit nie ge
bruik word nie.

Kan hy swem? Hy kan
swem en selfs in die
modder rol.

Watter sintuie is die
beste ontwikkel? Sig
is swak, gehoor is goed
en reuk is uitstekend.
Die oor en neusope
ninge kan gesluit word
as hy eet, om miere uit
te hou.

Hoe paar hulle? Dit is
vir seker ’n delikate af
fêre! Die dik sterte
maak dit onmoontlik
om soos ander soogdie
re te paar. Dit word sy
waarts gedoen terwyl
albei in dieselfde rigting
kyk.

Word die kleintjies ge
soog? Ja, daar is een
paar spene op die ma
se bors. Vaste kos word
vanaf die vierde week
geneem. Die kleintjie
word gesoog totdat hy
amper ’n jaar oud is.

Het jy geweet?

NATUUR

Unieke ietermagog se
stryd om oorlewing

Die navorser Darren Pietersen hou ’n ietermagog vas wat
met ’n sendertjie toegerus is. Hierdie nagdier is skaars en
word selde gesien.

Die ietermagog het ’n klein kop. Maar hoe maak hy wanneer hy wil paar? Foto’s: DARREN PIETERSEN

Die skaars en bedreigde ietermagog kan
selfs ’n nuuskierige leeu afskud, maar ge
elektrifiseerde wildheinings maai hulle
steeds af, skryf Eben Human.


