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“Let’s talk Turkey” 

(by Urkey Turk) 

Did you know that: 
 

in a number of newsletter 
issues we ran out of space. 
I have volunteered to forfeit space under 
this article to provide for instances where 
space is needed. At times I get rewarded 
again with more space, so, no problem! 
(Ed: Thanx Urkey) 

chiniana, cheniana en chuana 

 

  Ek kon netsowel die opskrif aangetoon 
het as Cisticola, Mirafra en Certhilauda. 
  „Hoekom so?” sou u dalk vra. Wel om-
rede ek dan hier na drie verskillende ge-
nus van voëltjies verwys met hierdie 
wetenskaplike name, maar die name in 
die opskrif gaan oor dieselfde voëltjies 
maar is hul spesiename. 
  Kom ons neem hulle een vir een en be-
spreek ook hul Tswana name. 
• Cisticola chiniana (Bosveldtinktinkie) se 

wetenskaplike naam word soos volg 
uitgelê: Grieks kisthos, kistos = kliproos 
of struik; Latyns –cola = wandelaar 
(colere is om te wandel). Die Tswana 
woord is Tshwênyane wat moontlik die 
toponiem is vir die berge noord van Zee-
rust wat afgelei is van die ou Tswana 
woord Ishwênyane. 

•   Mirafra cheniana (Spotlewerik) se 
wetenskaplike naam word soos volg 
uitgelê: Afleiding van mirafra is onseker. 
Die skrywer A.F. Gotch skryf dat mirafra 
afgelei is van Latyn mirus = wonderlik; 
en afra = Afrika. Jobling verwys na ’n 
Singuni naam Tsiyana vir ’n klein bruin 
voëltjie, moontlik ’n tipe sanger (Mirafra). 

•   Certhilauda chuana (Kortkloulewerik) 
se wetenskaplike naam word soos volg 
uitgelê: Grieks kerthios = klein boom-
lewende inseketende voël wat deur Aris-
totle genoem word, moontlik die 
boomkruiper. Latyn alauda = lewerik. 
Volgens Plinius was dit die Keltiese 
naam wat “sterk sangster” beteken het 
(al = groot/sterk; aud = lied). Volgens 
D.T. Cole is die spesienaam chuana 
moontlik, maar onseker, van die stam 
(Be)chuana. Dr. C.J. Skead noem dat 
Chuan ’n alternatiewe naam vir Kur-
richane (Zeerust) was. Dr (later Sir) An-
drew Smith het ’n spesimen van hierdie 
voël naby Kuruman (Latakoo) versamel. 
Hy het dikwels in sy dagboek verwys na 
Chue/Chui of Heuning Vlei. Skead en C. 
Clinning bevestig dat Chue/Chui ’n wa-
tergat was wat noordoos van Kuruman 
geleë is. 

 Nou, na alles wat ek hier verduidelik het, 
kon ek netsowel die opskrif geskryf het as: 
Bosveldtinktinkie, Spotlewerik en Kort-
kloulewerik. Ja ek kon as ek wou! 

Lank lank gelede…... 
 

  Lank gelede het dit maar gebuk gegaan 
met die gee van Afrikaanse voëlname. Dr. 
E. Leonard Gill skryf in sy boek A First 
Guide to South African Birds,1936 dat hy 
hoop daar sal in die toekoms iemand 

vorendag kom met meer en beter Afri-
kaanse voëlname. 
  So deur die jare het dit beter gegaan 
maar daar lê nog baie werk voor. So by so 
moet daar ook Afrikaanse voëlname gegee 
word vir die voëls van Afrika en ook vir 
voëls van die wêreld. Om name aan voëls 
toe te ken is nie ’n ligtelike taak nie. Daar 
is ’n Trust gestig met die naam Stigting 
vir Afrikaanse Natuurgeskiedenis (SANG). 
Die trustees hiervan het reeds baie ver 
gevorder met die ‘Afrika-lys’. Die ‘Wêreld-
lys’ is gelyktydig ook in wording maar is 
die tweede prioriteit. 
  Dit is nou 78 jaar gelede wat dr. Gill 
hierdie pleidooi gelewer het vir Afrikaanse 
voëlname. Ons kan wel sê dat al ons 
SuiderAfrikaanse voëls van bykans 950 
reeds Afrikaanse name het. Dit mag so 
wees, maar selfs met hierdie voëlname is 
daar nog heelwat regstellings nodig. An-
dersyds moet die hele wêreld se voëls ook 
Afrikaanse name kry. Hier lê nog baie 
werk voor. Dit is nie net ’n kwessie van 
dink aan ’n mooi naam en gee dit nie. 
Nee, intense navorsing moet gedoen word 
en daar moet vir die betrokke voëlnaam, 

in so ver as moontlik, na baie wêreldtaal-
name gekyk word tesame met die weten-
skaplike-, en kontreiname. Ons nasate 
moet nie eendag sê „lank lank gelede het 
niemand oor Afrikaanse voëlname omge-
gee nie”. Ons hand moet nou reeds aan 
die ploeg wees! 
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Voorsittersverslag 
(Elsje van Rhyn) 

  Die Bestuursvergadering sal plaasvind 
op 4 Maart om 14:30 by Quarta Booysen 
se huis. 
  Ek sê ook dankie aan ons span wat deel-
geneem het aan die Nylsvleysensus. War-
wick Tarboton het ons klub ook bedank in 
sy verslag oor die sensus. Ek het ’n af-
skrif van die verslag ontvang ter insae. 
  Die uitstappies vir Maart is soos volg: 
(vertrektyd vanaf Gholfpark se hek: 06:00) 
Op 8 Maart gaan ons na Houtboschrivier, 
die plaas van Ina en Johan van Rooyen. 
Op 27 Maart gaan ons na Langerus, die 
plaas van Mariette Lindeque. Dit is so  
3 km op die Constantiapad. 
  Ek wil vir Erica van der Merwe bedank 
dat sy vir my ingestaan het as Voorsitter 
vir die Algemene maandvergadering.  
  Die Algemene maandvergadering het 
suksesvol verloop. Erica bedank almal 
wat pap, sous en brood voorberei het, ook 
vir Piet Heymans. Die volgende is inter 
alia van die belangrike besluite wat 
geneem is: 

• Die komitee is eenparig herverkies. 
Ons wens hulle alle sterkte toe. 

• Die “middel van die week uitstappie” is 
beplan vir 13-17 Oktober na Weesge-
rus Vakansieoord. ’n Voorlopige be-
spreking is gemaak vir 6-bed kamers 
teen R543 per kamer per nag, en vir ‘n 
4-bed kamer teen R400 per kamer per 
nag. Kampering kos R122 per nag. 

• Charl van der Merwe het ons state ge-
oudit en bedank Wilma vir goeie werk. 

• Die vergadering bedank Herman van 
Niekerk wat sy boek kom illustreer het. 

FB-eye (groen-oog Spy van die VSA) en 
oom SP-eye (rooi-oog Spy van die USSR)  
het met hul meeluisterapparaat gehoor 
hoe daar by die fergadering gesels is oor 
Foëltjies en Ferraris. Die eerste met 
kragtige flerke om te flieg, terwyl die 
tweede ’n injun het wat perdekrag het vir 
sy krag. Enzo Ferrari het 
die kar in die jaar 1947 na 
hom fernoem. 
Na Zdarovje ou grote. 

WAARNEMINGS: UITSTAPPIES 

 

  Die uitstappie na Buffland, 
die plaas van die Eksteens, op 
30 Januarie 2014 se telling 
was 82 gewees en die tjokkie 
is gewen deur Bruce Goetsch. 

  Die uitslag van 6 Februarie 2014 se 
uitstappie na Lushof, die plaas van Au-
brey en Emmie Bosch, het 76 spesies op-
gelewer. Die wenner van die tjokkie was 
Wilma Claassens. Die hoogtepunt van 
hierdie uitstappie was die Geelborslaks-
man wat Wilma waargeneem het! Skote 
Petoors, dis ’n besonderse waarneming. 
Wilma, ek hoop jy het ’n dubbele tjokkie 
gekry. Ons sê ook veels geluk aan Wilma 
wat die 400-merk op haar spesielys 
(lewenslys) bereik het! Mooi so Wilma, jy 
is nou in die “500-merk wedloop”. 

  Die uitslag van die uitstappie op 22 Feb-
ruarie na Utara, die plaas van Henta en 
Santie Nel, het 53 spesies opgelewer. Die 
TJOK is gewen deur Quarta wat 54 raai. 

  Ons klub het ook aan die Nylsvleysen-
sus deelgeneem en ons span was Billy en 
Lucean Attard, Erica van der Merwe en 
Nico en Alda Albasini. Ons span het 43 
spesies aangeteken. ’n Opsommende uit-
slag van hierdie 15 de Nylsvley woudsen-
sus wat op 7-9 Februarie plaasgevind het 
is soos volg (2013 jaartelling in hakies): 

Totale voëls getel = 10 032 (2705) en son-
der Rooibekkweleas = 3092 (2705) dus is 
geen kweleas in 2013 getel nie. 

Totale spesies = 142 (136) 

Aantal oorsese besoekende voëls = 12 en 
die kweleas was 6 940 vanjaar!! Afgesien 
van die kweleas was die Gewone Tortel-
duif die tweede hoogste telling van 343 en 
die Europese Swael derde op 164. 

Lief en Leed 
 

  Ons het verneem dat lede 
so met tyd herstel van hul 

gesondheidstoestande, Louis Cronjé met 
sy skouer, terwyl Ellie van Rhyn nog moet 
gaan vir haar operasie. Ons wens julle alle 
sterkte toe. Aan Ellie wil ons ook ons op-
regte simpatie uitspreek met die afsterwe 
van haar broer. Ons deel jou seer Ellie! 
  Ons verwelkom “ou lede” wat nou weer 
“nuwe lede” is. Dit is Hannes en Chrissie 
Liebenberg. Ons het ook vir Gert en Ju-
dith Joubert as nuwe lede. Welkom hier 
by ons julle vier.  
  Ons is ook geseën met goeie reëns. 
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Verjaardae in Maart 2014  
  Die onderstaande lede word alle seën en 
voorspoed toegewens met die herdenking 
van hul geboortedag.  
 5  Maart  Isak Pretorius 
 6  Maart Frik Yssel 
14 Maart Annatjie Cronjé 
20 Maart Judith Bower (nuwe lid) 

Ex Africa semper aliquid novi 
 

  Ek het reeds gewaarsku dat ons ander 
tale ook moet ken, en hier is dit nou! Wat 
beteken die opskrif? 
  Voordat ek verder gaan moet ek eers sê 
wie Plinius is (Pliny the Elder in Ingels). 
Plinius was ’n Romeinse skrywer en na-
tuurkundige in die jare AD23-AD79 en 
was bekend vir sy skrywe van die boek 

Naturalis Historia (Natural History). Hy 
het ook oor voëltjies geskryf en daarom 
gaan hierdie artikel oor hom en oor die 
betekenis van die Latynse opskrif. 
  Sy werk Naturalis Historia is die oudste 
enkele werk van die Romeinse era wat tot 
in die modern tyd oorleef het. Ek het ’n 
vertaling van die gedeeltes uit Volume III 
oor voëls uit hierdie boek, gedateer 1855, 
wat deur John Bostock en H.T. Riley ge-
doen is. Ek sal later uit hierdie werk iets 
skryf oor die voëls wat Plinius beskryf. 
  Volgens Plinius het die antieke Romeine 
altyd nuwe verskynsels of fenomenale 
gebeure buite die Romeinse ryk uit ander 
gebiede verwag, min wetende dat verla-
tynsde Afrika tale vanuit die suide hul 
taal sal binnedring soos ons sien in die 
wetenskaplike genus-, of spesiename van 
voëls. As ons die artikel op die agterblad 

lees sal dit 
baie duide-
lik wees hoe 
een van ons 

Afrika tale 
nl. Tswana 
dit doen. 
Een van 
Plinius se 
veelvuldige 
gesegdes is 
soos ons in 
die Latynse 
opskrif kry: 
 

Vanuit Afrika 
is daar altyd 
iets nuuts. 
 

Out of Africa 
[there is] al-
ways some-
thing new. 

Oopgroefmyn naby die Nylrivier 
 

  Dit is nou al ’n tydjie gelede wat daar 
woelinge is rondom hierdie voornemende 
mynaansoek. So by so het ons klub reeds 
verlede jaar ons verslag van beswaar by 
die twee betrokke departemente ingedien 
naamlik LEDET (Dept. van Omgewing-
sake) en DMR (Dept. van Minerale Hulp-
bronne).  
  Daar het op 23 en 24 Januarie openbare 
vergaderings plaasgevind in Mokopane en 
Mookgophong respektiewelik waar die 
myn se konsultante voordragte gelewer 
het van al die studies wat gedoen is rond-
om die impak wat mag ontstaan sou die 
myn voortgaan met sy aansoek vir ’n oop-
groefmyn op die plase Volspruit en Zoet-
veld in die nabyheid van die Nylrivier in 
die onderste deel van die vloedplein. 
  Billy het beide vergaderings bygewoon en 
die een in Mookgophong is ook bygewoon 

deur Charl van der Merwe en Isak Preto-
rius van ons voëlklub. Dr. Salomon Jou-
bert het dit namens die Vriende van Nyls-
vley bygewoon. 
  Baie vrae is gevra wat genotuleer is. 
Hierdie besware, en of kommentare, is ge-
notuleer en sal deel vorm van die verslag 
wat die konsultante sal indien aan die 
betrokke Departemente. Ek wil nie nega-
tief wees nie, maar ek dink die aansoek 
van die myn sal tog uiteindelik slaag! 
  In die lees van die land se Voorjaarrede 
in die parlement nou die dag het dit selfs 
geblyk dat gasbreking in die Karoo om die 
draai lê. Die groot probleem in Suid Afri-
ka, en seker ook elders, is dat regerings 
moeilik ’n balans kan vind tussen ekono-
miese ontwikkeling en natuurbewaring. 

(Red. Ek is nie ’n ‘siener’ nie. Oom Niklaas 
en Nostradamus was blykbaar wel, met 
alle respek gesê teenoor hulle.) 


