
Een mggeliilig wa-qrvrqqring-va4 de Eqtszualqr- (Ptlro-I:rorqnq -rupestris)

0p 12 april 1980 te cao 9,10 uur bevonden Rob Aarts en ik zich met

"àr, 
g=oàp kursisten van ecn schoolgiclsenkursus Ï\ttl op het zandpad'

vertàngaà Bunstraat ter hot gte van d,e irhilips Visvi jvers in Veldhogen
Prachtig weers onbewolkt, matige z,oo nrínd en cen temp. van oac 15- C,

Te:+rij1 d.e mees-ben van onze 8'roep nog bezig waren met het bckijken
van uàn Suizerd, ontd-ekte ond.er.,letekendie een grijsbruine, zwalulracht-
ige vogel die laag cn snel vanuit he-i; zuÍd,r.resten (richting Hcers) o-
vàr d.e weilan6en aan lewan vliegen. I{ij nassecrd.e ons op cae 30 rneter
en 1Ías nog te vclgen tot de Philips Visvijvers, een afstand van on-
geveer 2!Ó meter in noordosstelijl:e richting. Tijd-ens d-e waatneming
had.d"en we de zon schuÍn van achtcren.

íe eerste indruk was (natur-rrlijk) d.ie van een Oeverzwalut, doch een
(automatische) b1ík cloor de B x lO kijker bracht een verrassing:
àe voget had een vuilgri jze (of vuilbrui-ngrijze) onderzi jd'e, we1 licht
maar zeker niet wit en géén borstband! Het kontrsst bruin-wit van de

0everzwaluw ontbrak ten enernale! Pas na rnijn opmerkingc"hé Rob, wat
een t;rpische zwaluwlr'leeelt ook Rob naar de vo$e1, doch kon hem slechts
vluchtig zlen en sohuin van achteren. ltrè1 zag hij d.at het cen bruin-
achtige zwaluw was, doch d.e onclerzijd-e zag hij niet.

origeveer te,Selijlcertiid. met nij en leon ook geen borstbancl of enig
(zrïver) wit op àe ond.àrzijde ontd-el.Jcen. La,'.t ik hierblj aantekenen dat
deze waarrremer meer een natr-turgids is en geen t'echterr vogelaar,
ne kleur van d.e onclerzijde leek naar ond.eren toe clonkelder te worden'

Toen d.e vogel van ons af vloog had. ik d-e i,rdruk d-at híj r'rat valer,
lichter grijsbruifl i,lgov, aardbruin op de bovcnzijde was en ook plom-
per gjebo;wd clan de 0everzl,raluw d-ie op mij altijcl r'rat "smalletjesrr o-
verlromt c ,

À1 d.eze kenmerJ<en passen moi. goecl bíj d.e llotsg"iraluw, cel: soort d'ie

ik cliverse malen zàg in bi jv. c1e ,^i1pen eit c-l-e ll.rreneeön' I.lelaas konden
wij het doorslaggevàncl-e leenmerk van d.eze soort, d-e';;i-i;tc vlekjes op

d.e staartrniet ài.n. I'lierbij moet 'rrorden aangetel;end cl-at i"rij d'e vo--
gel slechts vliegend in ,"cÀt" ]-iin zagen, waarbij d"e staart niet of
iauwlijks werd gàspreid.. Ie aanlrezigheid. van ciergelijke wit-Le vlekjes
kan onà drls gemàt<tóf:-3t< zijn ontgaan ind.ien ai:r.ÍrlÍczíg' (ilog zeer re-
cen* zag ik iO-tal]en Rotszwalur.ren in het llassif Central in micld'en-

Frankrijk, rraarbij i1c slcchts in enl;c-Le gevallen d.ie vlekjes zag,
hoewel- il: er scherP oP lcttel)

ïk besef hcel Soed d,a-b een c1-rrgelijke waarneraing (ectr BotszvaLuw in
liled"erland) ongelooflijk 1ijkt, vooral omdat d.eze vogel in-Iluropa
slechts zelclen buiteir zijn broeclgebiec'. word-L aangctroffen: 1 x in
België en 1 x in iles'b-Duitsland buiten Beieren (r^raa.r hi j broed't),
Li-opens & ].Iil]e 1972, Jarirner d-us d"at Rob hcn nict goed zag, d'e 3e

w"u.r*r"*"r heeft te weinig ervaring rnet vogelen om vo11ed'ig be'Lrouw-

baa.r te ztjn.
KonkludercÀd: d.e vogel is niet pos.i-Ei.ef a1s Rotsznaluw herkend, iret
was echter zeker géàn gevcrzr,ralG-ffigezion de-, bolstbancl ontbrak en

do onderzijd.e nie{ zuiver wit wasn Àanvan':eLijll stond ik geheelrt]]er
pLexr en d.àcht niet eens aan ee1l Rotszwaluw (wie verwacht ook zoiets
i.n ae l(empen!), tret r,ras Rob d-ie, ironisch, dic mogelrji<heid opperdeo

P.§. Hierbij wordt' tikeI over te
r'Dutch Birding" g6én toestemming vorleend d-it ar-
nemel1.

l.{et vele DBA-5roeten, Frar:k l[.


