ProBioS project: Jaguar catch and safe release

Paramaribo 30 November 2020

Verslag veldbezoek Natuurbeheer en Probios - jaguar conflict met veeboer
Samengesteld door Erlan Sleur van de stichting Probios
Probleemstelling:
27 November word ik gemeld dat er in Saramacca (Km 70) een jaguar actief is die kalveren doodt van
een veeboer Rakesh en Khamal Ramlal (ooms van Dinesh)

Vooronderzoek en kadaver onderzoek:
zondag 29 november breng ik samen met (hoofd Wild life) Roy Ho Tsoi en jacht opziener Darius van de
afdeling natuurbeheer een bezoek aan de boer. De heer Khamal geeft ons rondleiding via de dammen
die als wegen dienen in een overwegend zwamp gebied dat als rijstvelden moest dienen maar niet meer
als zodanig wordt gebruikt. Er zijn tot op heden 4 gedode koeien gevonden over de periode van 6
maanden. Mogelijk zijn er zelfs 8 dieren gedood maar de andere karkassen zijn nooit gevonden. Khamal
geeft aan dat er meerdere dieren van andere boeren in de omgeving zijn gedoodt maar onderzoek moet
nog uitwijzen hoeveel.
Natuurlijke prooien: Er komen capibara's voor in het voornamelijk zwampgebied dus de jaguars zijn niet
helemaal afhankelijk van de koeien om te overleven. Er wordt ook gejaagd op de capibaras maar niet in
hoge mate. Mogelijk ook kaaimannen vanwege het overwegende zwampgebied.
Op grond levende zoogdieren zoals pakari’s, herten , tapirs, apen, opossums, gordeldieren, luiaards,
miereneters, allerlei knaagdieren zoals agouti’s, stekelvarkens, ratten en capibara’s, op grond
nestelende vogels, kikkers, kaaimannen, schildpadden, vissen, eieren en zelfs reuzenslangen maken deel
uit van het menu.
Beeld materiaal
Beeldmateriaal is gemaakt van de rondleiding en vanuit de lucht is het gebied gefilmd met een drone
om de mogelijke wegen van de jaguar (s) te kunnen nagaan. Het terrein loopt 4 Km door naar achteren
maar alleen de eerst Km is toegankelijk en de rest is bos waar het dier zich mogelijk schuilhoudt. Er

zullen trapcamera's worden geplaatst om de gangen van het dier na te gaan maar de camera's moeten
eerst besteld worden.
Doel: Vangen van de jaguar en deze verplaatsen naar een veilig gebied voor het dier en de mens.
Probios zal de speciaal hiervoor gebouwde vangkooi ter beschikking stellen om de jaguar te vangen en
veilig af te voeren naar een veilig bos.
Prefentie van conflicten: Bewustwording voor boeren om de natuurlijke prooidieren in de omgeving
niet te bejagen want de roofdieren zijn daar afhankelijk van.
Voorlichting en educatie: Het filmen van vrijwilligers en deskundigen tijdens de werkzaamheden, het
vangen van de jaguar en het uitzetten van het dier voor een documentaire voor educatieve en
voorlichting doeleinden. Ook de Surinaamse identiteit moet duidelijk herkenbaar zijn in deze producties
en gestreefd zal worden zoveel mogelijk met lokale mensen en deskundigen te werken.
Nodig voor dit project:
Jaguar vangkooi (reeds aanwezig)
Camera trap 4 x (worden besteld)
Nachtkijker (aanwezig)
Muskieten vrije tent voor een tijdelijk post (aanwezig)
Verdovingsgeweer (aanwezig maar verdovingspatronen bestellen)
Vervoer en brandstof
Personeel natuurbeheer en Vrijwilligers
Dierenarts
Tijdelijke opvang in de zoo in overleg
Camera apparatuur en cameraman
Opties:
taggen van het dier
GPS collar om het dier te volgen in haar nieuwe omgeving
Afname bloed voor onderzoek en DNA databank
https://www.liveviewgps.com/blog/gps-tracking-collar-save-wild-cats-biologists/
Erlan Sleur

