
Notitie 5

Warmteopname van oeverzwaluwen ( Ripparia ripparia)

Wet viel ons op, dat wij zeer v»ak oeverz^aluwen op de grond ntroffenj dat

hot hier geen voedsel zoeken betrof, werd ons al g uw duidelijk, want nooit zagen wij

pikkende bewegingen maken.

’s Morgens vroeg, wanneer het net licht werd, zaten al troepen tot max, 600 ex

op de .klinkerweg bij Lelys Om te controleren of zij zich hier 's nachts

ook bevonden, werd de weg 's nachts enkele malen geïnspecteerd* Dit leverde geen

vogels op!

Zoals gewoonlijk sliepen zij in dé rietvelden.

Elke ochtend .weer zaten zowel eerstejaars als overjarige vogels zich blijk-

baar te koesteren in de warmte, die de w&g uitstraalde. Meerdere malen eiste dit

slachtoffers, wanneer vroege, gehekste viss-ers nssr hun visplekken receden on dwars

door de troep reden.

Af en toe vlogen kleine groepjes zwaluwen op om te g an jagen, maar keerden

oven later terug om weer te gaan zitten. Niet alleen de weg mocht zich in do belang-

stelling verheugen, ongeveer tot een uur of elf eveneens tot de favoriete plaatsen

behoorde overdag do zandstort met een afgrtvinkje, Het gedrag was hier totaal anders.

Bij hot zitten gaan
in de wand ( steeds op do zonzijde ) werd druk gedraaid, alsof

er nestkuilt’jes gemaakt werden; ovenzo gebeurde dit rondom hot wondje op hut vlakke

gedeelte van de stort.

Voordat de zwaluwen in de steile kant ven het wandje konden zitton, worden

eerst de poten gebruikt om een plat kantje te arken, wa f rn- dn de dror, ibewogingen

volgden. Vrijgekomen plaatsen werden ingenomen door troepjes, die terugkw men van hun

Tussen de rustende groepen
werden geen andere zwaluwsoorton asnge-

troffen, we.l vlogen deze mee in de groepen tijdens het voedsel zoeken.

D.A. Jonkers

Al eerder werd in dit blad geschreven over oeverzwaluwen. Hoewel zij nu al uit

ons land verdwenen zijn, op zoek n aar warmere landen, hier toch nog een artikel over

de oeverzwaluw.

In de omgeving van Lelystad—Haven hielden zich de eerste weken van augustus

1968 ongeveer 3.000 ooverzwaluwen op. Zij concentreerden zich v.n.l. bij de zandstort,

aan het begin van de Knardijk, waar zij boven de uitgestrekte rietvelden voedsel

zochten. Af en toe zwermden zij uit in de richting de Houtribsluizen en Lelystad.
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