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Op 11 ju11 1!S1 zag ik te [ije1 (1.) een Boerenzwaluw met een zeet grote donsveer
voorblj vliegen. Dan denk je natuurlijk, dle gaat zrn nest repareren of zo. De
Zwaluw vloog er boven een weiland echter een heel eind mee omhoog, om hem daarna
weer 1os te laten. Meteen volgde een stootduik achter de pluis aan en hap, hij
had rm weer ín ztn bek. Zo lot vier keer toe, waazna de pluis met rust gelaten
rrerd.; het begon blijkbaar te vervelen. Dat het zuiver spelerij was en niet omdat
de pluis te zwaar was, bleek uÍt uit de behendigheid en de duur dat de zwaluw
er mee rond. kon vliegen (overigens doelloos).
Een paar weken later (2 aug. ) ontmoette ik mtn tweede speelse Boerenzwaluw.
Ík zat aan de Keyenhurk en zag ineens pijlsnel twee vogels over het water schieten.
Gauw kijk€Ít..... Het waren een Boerenzwaluw en een snlp d"ie daar over het water
en langs d.e rand. scheerden. Het Snipje leek niet erg veel groter dan de Zwaluwt
alleen eeà stuk forser. Het twee+"a1 vloog ontzettend snel en het leek net of de
Boerenzwaluw achter de snip aanzal. ,)p een gegeven moment volgden ze de waterrand
en kwamen steeds dichterbij. Het verr,loeden dat het snipje een Bokje was.werd in
een mum van tijd geheel bevestig:d. Het rare is d.at het hele schouwspel (voor zover
ik het gezien heb) wel bijna +uwee ninuten duurdel Waarschijnlijk is daarna het
Bokje wel ergens neergeplofd +"cen ze orn de hoek verdwenen waren.
Terwijl de Bcerenzvraluw dacht i "'lé, wa+" een leuk vriendje on mee te spelenf' za1

het Bokje we1 geriacht hebben; "3liif van me af engerd......."
Marco.
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In het jaaruerslag van de vogelvrier:den iiamont zijn ringgegeEens te vlnden van

Kokmeeuwen van kolonie Sudeldcrplein. Het betreft of vogels die te Dorplein
geringd. werden, of vogels die caar gevond.en c.q. gevangen zijn, of beide.
Gezien het te geringe aantal- rnateriaal oi^n conclusies ui.t te trekken heb ik
besloten de gegevens hierondernln een tabel cnder te brengen.

Gevonden op; Àanta1 dagen tussen
ringen en terugmelden;

gevonCen te: aantal kllometers
t. o.v. Dorplein;
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