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“Let’s talk Turkey” 
(by Urkey Turk) 

Did you know that: 

♣ a combined team of  
researchers from Bern  
University and the Swiss  
Ornithological Institute has found that 
alpine swifts are able to fly for up to 200 
days at a time, without landing. 

♣ Alpine swifts migrate to Africa and back 
every year.  

♣ some of the most obvious questions 
that come to mind regarding the birds 
are: how do they eat and drink? When 
do they sleep? Prior research has an 
answer for the first, they eat what is 
known collectively as aerial plankton—a 
mix of fungus spores, small insects, 
seeds and even bacteria that float about 
in the sky. The water in their food is ap-
parently enough to sustain the birds in-
definitely. As for how and when they 
sleep, scientists are still divided. Data 
from the sensors in the study indicated 
slow-downs, or periods of reduced activi-
ty where the birds glided more than flap-
ped, but that clearly isn't enough evi-
dence to prove that the birds were sleep-
ing. 
(Source: http://phys.org/news/2013-10
-alpine-swift-aloft-days.html#jCp) 

Die “voëlskilders” 
(Norman Charles Kingsley Lighton) 

 

  Daar is legio voëlboeke en voëlgidse vir 
Suidafrikaanse voëlkykers beskikbaar. 
Eintlik is ons in Suid Afrika baie bederf in 
dié opsig. In my versameling voëlboeke 
(110 in totaal) het ek ’n paar besonderse 
boeke wat deur besonderse skilders ge-
skets is. Ek dink persoonlik dat die hui-
dige Roberts uitgawe 7, asook die Roberts 

Voëlgids van die beste nuwerwetse skil-
ders gebruik gemaak het om hierdie 
uitgawes se sketse op te dateer. 
  Ek wil eintlik skryf en vertel van die 
“ouer” skilders as dié wat in die nuutste 
uitgawe van Roberts gebruik word. Al-
vorens ek dit doen wil ek tog hierdie kon-
temporêre skilders noem wat so deur die 
jare ook die Roberts voëlboeke vir ons met 
hul kunswerke gedien het. 
  Soos u weet was daar toentertyd, kom 
ons praat van die jare 1940 en vroeër, nie 
veel voëlboeke oor Suidafrikaanse voëls 
beskikbaar nie. Dr Austin Roberts het in 
1940 sy eerste uitgawe die lig laat sien. 
Die skilder was Norman C.K.Lighton 
(1904-1981) gewees. Norman was ’n ar-
gitek, tekenaar en illustrator van Natuur-
geskiedenis. Hy het op die ouderdom van 
ses jaar begin diere skilder en het later, 
toe hy al gewerk het, gedurende etensure 
by die Transvaal Museum opgestopte  
diere geskilder. Dr. Alvin Haagner het 
hom betrek om lewende voëls op koper-
plate te skilder om te gebruik as hulp-
middels met die identifisering van voëlspe-
sies. Dit het gelei tot die ontmoeting met 

dr. Austin Roberts, om hom behulpsaam 
te wees met die sketse in die eerste Ro-
berts boek van 1940. Nodeloos om te sê, 
’n mens kon in sy sketswerk sien dat hy 
deur C.G. Finch-Davies se sketswerk 
beïnvloed was. Norman het 1 327 ure 
oortyd gewerk sonder vergoeding. Sy wer-
ke het op sigaretkaartjies, kalenders, en 
posseëls verskyn, ook sonder dat hy daar-
voor vergoed of daarvoor erken is. Hy is 
heelwat later wel vereer toe sy naam ge-
koppel is aan een van die drie subspesies 
van die Swartkopkleinjantjie nl. die Apalis 
melanocephala lightoni. Toevallig is die 
ander twee subspesies van die Swartkop- 

  (Die “voëlskilders” vervolg) 
kleinjantjie deur dr. Philip Clancey identi-
fiseer as Apalis melanocephala addenda 
in 1968 in die Massinga distrik in Mo-
sambiek, en die Apalis melanocephala 
adjacens in 1969 noord van Unangu, 
Niassa Mosambiek. Oor dr. Philip Clancey 

sal ek later skryf, ook weens sy besonder-
se skilderwerk. 
  In die 4de uitgawe van Roberts Birds of 
SA (1978) het K.B. Newton se sketswerk 
saam met Lighton se sketse verskyn. 
Vanaf die 5de uitgawe van Roberts (1985) 
is Lighton se sketswerke vervang met dié 
van Kenneth Newman en Geoff Lockwood. 
  In die 7de uitgawe van Roberts (2005) is 
daar gebruik gemaak van sewe “nuwe” 
skilders naamlik I.B.Weiersbye, G.Arnott, 
P.R.M. Meakin, R.J.Cook, C.S. van 
Rooyen, A.Barlow en A.V.C. Clarkson. 
Norman Lighton, meesterskilder van voëls 
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JAARPROGRAM 
(Elsje van Rhyn) 

    Die Bestuursvergadering sal op 5 
November 2013 by Ellie van Rhyn se huis 
om 14:30 plaasvind. Lede wat graag die 
Jaareindfunksie op 30 November gaan 
bywoon moet hul name onverwyld by Wil-
ma Claassens opgee, asook betaal. Die 
koste beloop R40 per persoon vir lede en 
R90 per persoon vir nie-lede. Die jaareind-
ete gaan by Thaba ya Meetse plaasvind. 
Lede mag wel hul eie wyntjie saambring 
maar enige ander drankies kan slegs by 
die gastehuis gekoop word. Lede kan 
vroeg reeds opdaag om na voëls op die 
perseel te kyk. Die verrigtinge is om 11:00 
tot 12:00 waarna die ete bedien sal word. 
Onthou, vir dié wat wil, om ’n snaakse 
hoed/kêps te fabriseer vir die geleentheid 
en om ’n R10 geskenkie saam te bring. 
  Lede wat aan die Grootvoëlstormdag 
(BBD) wil deelneem moet self hul spanne 
saamstel en hul roetes beplan. Die dag se 
datum is 23 November maar lede kan in 
die voorafgaande week dit ook doen. Ek 
gaan vanaf 10 tot 24 November met va-
kansie, so ek sal nie beskikbaar wees vir 
hierdie geleentheid nie. 
  Die aanbieding oor voëlneste deur Prof. 
Dereck Engelbrecht was baie insiggewend. 
Die slange wat die voëlneste besoek en 
kleintjies vang is rillerig maar dit is deel 
van die natuur se gang. Ons dank Dereck 
vir sy aanbieding. Sy kennis oor voëls 
word opreg waardeer. Ons sal hom nader 
in die nuwe jaar om weer met ons oor  
voëltjies te kom praat, miskien oor para-
siete wat op voëltjies voorkom. 
  Lede word daaraan herinner dat die 
uitstappies om 06:00 vanaf Gholfpark 
se hek begin.   
  Die uitstappie vir November is na Cora 
en Willie Booyse se plaas Zwartkloof op  
9 November. Die plaas is geleë op die 
Lekkerruspad. Slegs ’n paar lede was in 
die winter daar gewees en het dit toe baie 
geniet. Kom gerus hierdie keer saam. 

FB-eye (groen-oog Spy van die VSA) en 
oom SP-eye (rooi-oog Spy van die USSR)  
het ’n geheime morse-kode boodskap van 
ons informant Snowden ontvang wat 
aandui dat die migrasie-
voëls besig is om stil stil te 
arriveer! 
 

Na Zdarovje ou grote. 

WAARNEMINGS: UITSTAPPIES 

 

  Tydens die uitstappie van 
12 Oktober na Buffeldoring, 
Willem Turvey se plaas, het 
ons 67 spesies getel. Die tjok-
kie, is gewen deur Ina Bester. 
Die hoogtepunt was die sien van die Das-
sievoël, die Witborsspreeu en die Klein-
heuningwyser. 

  Die gekyk na voëlent was weer ’n ander  
voëlkyker se belangstelling gewees. 

  Die besoek aan Monate Lodge op 31 Ok-
tober se resultate was met die ter perse 
gaan nog nie beskikbaar nie en sal in die  

Desember nuusbrief verskyn. 

Lief en Leed 
 

  Ons het verneem dat ons 
lede relatief gesproke 

gesond is. Ons wil vir Tienie Bester 
sterkte toewens met die herstel van sy 
operasie wat hy aan sy voet laat doen het. 

‘Filie’ se kind 
 

  Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal 
(WAT) gee die volgende definisie vir die 
woorduitgang “-filie” soos volg: 
  -filie s.nw. Woordelement aan die end 
van woorde met die betekenis  
   (a) neiging of aantrekkingskrag tot, bv. 
          in hemofilie;  
   (b) sieklike aptyt vir, begeerte na, bv. 
          in nekrofilie. 

  Daar is vyf ander -filies wat ek wil 
byvoeg wat vir ons as voëlkykers van be-
lang is, en wel soos volg: 

• ornitofilie: plante wat deur voëls bestuif 

word; 

• entomofilie: plante wat deur insekte 

bestuif word;  

• diëntomofolie: verskynsel dat sommige 

lede van 'n plantesoort ingerig is vir 
bestuiwing deur een soort insek, ter-
wyl die ander lede deur 'n ander soort 
insek bestuif word; 

• anemofilie: bestuiwing deur die wind; 

• soöfilie: plante wat deur diere bestuif 

word. 
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Verjaardae in November 2013  

  Die onderstaande lede word alle seën 
en voorspoed toegewens met die herden-
king van hul geboortedag. 
7   Nov Dorie Janse van Rensburg; 
13 Nov Arnold van der Vyver; en 
15 Nov Alien Boshoff. 

Die ‘Boereswaeltjie’ 
  

  Volgens die natuur begin die winter in 
die Suidelike Halfrond met die winterson-
stilstand op 22 Junie en eindig dit rond-
om die dag-, en nagewening op 22 Sep-
tember. Lente duur tot die somersonstil-
stand op 22 Desember en somer tot die 
herfsewening op 22 Maart, waarna herfs 
tot 22 Junie volg. 
  Hoekom noem ek hierdie ewening van 
seisoene as die opskrif oor ’n sekere 
swaeltjie gaan? Wel, dit is hierdie tyd van 
die jaar wat die swaeltjies weer terugkeer 
van Europa af. Ek dink nostalgies terug 
aan Leon René se liedjie van 1939 wat 
deur Pat Boone ook gesing is When the 
swallows come back to Capistrano. Die 
plek, San Juan Capistrano, is ’n dorpie in 
Orange County in Kalifornië waar die 
“Cliff Swallow” (Petrochelidon pyrrhonota) 
ook jaarliks vergader na ’n lang migra-
sietog (Sien foto onder aan bladsy). 
  In ons geval is dit weer die terugkerende 
Europese Swael (Hirundo rustica) wat 
heimweë bring. Hy het ook ’n paar kon-
treiname soos: boereswa(w)el ~ huis- 
swa(w)el(tjie) en trekswa(w)el. 
  In Duits is sy naam soos volg: 
D: Rauchschwalbe ("Rookswael”) omrede 
die ou Saksiese boere se huise geen 
skoorsteen gehad het nie, het die rook 
deur die oop deur na buite gewaai en die 
swaeltjies het dan deur die oop deur na 
binne gevlieg. 
  Hier volg ook ’n paar mooi rympies oor 
hierdie swaweltjie: 

 

Nylsvleynuus 
 

  Die kaart met ’n lys van voëls wat op 
Nylsvley voorkom, kan teen R65 by die 
toegangshek van Nylsvley gekoop word. 
Sien kaart hieronder. 
  Op 9-10 November word ’n Watervoël-
kursus by Nylsvley aangebied deur Je-
rome Ainsley. Belangstellende lede kan 
direk met Marion Mengell in verbinding 
tree t.o.v. die koste sou u net die Saterdag 

wou bywoon. Die koste vir 2 dae is R600. 
Tel: 012 667 2183 of 083 455 1736 


