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VOGELVARIA

ZVEIITMEtrDE OEVERZhIALUV
Tijdens mijn verblijf in Israel stond ik ergens 1n september bij
een visviJvertJe nabij Bet-Haoshitta naar een groepje zwaiuwen te
kijken. Leuk was dat dat groepje uit 6 soorten zwal-uwen bestond
maar daar gaat het hier niet om. tra een tijdje daar gekeken te
hebben klonk er aan de andere kant van de vijver een luid gepiep
err gekrijs van de Oeverzwaluwen. Er bleek n1. een juveniele
Oeverzwaluwen te water geraakt te ziJo,, vermoedelijk door een
botsing met één van de draden die boven de visvijver Eespannen
waren om de Pelikanen, Aalscholvers en Visarenden eruit te
hcruden. Ik verwachtte natuurliik dat hij zov verzuipen maar wie
schetste rnijn verbazlng (ja wie?) toen de zwaluw naar de oever
begon te "zweumerr" door zich met zíjn vleugels naar de t:ever te
ploeteren en het nog haalde ookl Daarbij werd hij luid
aangemoedigd door de Oever- en Hulszwaluwen. A1leen 1u11ig dat
hierdoor een Mangoest aangelokt werd die de zwaluw opvrat ztrgauw
dle de oever bereikt had.. Later heb ik nog even de diepte
gecontroleerd om te kijken of de vogel niet stiekem op de bodem
kon lopen, maar het bleek er toch zeker 4O cm diep te zijn dus
hii moet we1 echt gezwr:rnmen hebben.

PIERRE YA}I DER VIELEN

VROEGE KVARTEL\íAARIIE}TI NG
Op I april van dit jaar hoorde ik tiJdens een BsP-inventarisatie
in de boswachterlJ Hapert een Kwartel- roepen. Na wat zoekwerk
bleek de vogel in een ruig grasland langs de Goorloop (bij de
boomkwekerij ) te zitten. Norrnaal worden hier de eerste kwartels
eind april - begin mei gehoord. Andere vroege waarnemirlEen in de
Avifauna van Noord-Brabant warenl 26-02-64 Steenbergen, 08-03-59
Oosterhout, 15-03-61- Stiphout. In een oude Blauwe Klauwier vond
ik nog een vroege datum: 04-04-85 B1ade1.
Leuk in dit verband is het volgende wat ik in Israel van een
medeteller hoorde en later ook terugvond in "The blrds of
Israel". Beide vermeldden dat Kwartels in het vroege voorjaar
(maart-apri1) in Israel broeden en pas daarna naar noordelijkere
streken vertrekken om daar een nieuw broedsel groot te brengen.
Ook de jonge vogels uit deze broedsel-s zouden al tot broeden
kcrmen. Mclcht dit zo zijn dan kunnen de Kwartels die za vroeg
opduiken mogeliik verklaard worden door wegtrekkende vogels van
mislukte broedsels en zÍjn de roepende Kwartels die soms tot in
iuni aankomen (of lijken aan te komen ?) misschien eerstejaars
vogels???
Nog raadsels BenoeE over dit klei-ne en moole vogeltje.
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