
(a) wooden pipe decorated w ith  brass wire and tin
strips  -  tongs are fo r p icking up a live coal to ligh t
the pipe.

(b) pipes decorated w ith  beadwork  - note the 
detachable mouthpieces.

Snuffspoons, made of ivory, bone, horn or metal, 
are used by the Nguni and South S o tho to  convey 
snu ff to  the nose, w h ile  other groups sim ply 
shake snu ff into the hand. Snuffspoons are 
usually pointed at one end and carried stuck into 
the hair or headdress, serving a secondary 
purpose as headscratchers. ^
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SOMMER NET SWAELTJIES?
R.A. Earle

Een swaeltjie  maak m iskien nie 'n somer nie, 
maar dan is 'n sw aeltjie  ook mos nie som m er net 
'n sw aeltjie  nie. In Suider-A frika , die gebied suid 
van die Kunene- en Zambesirivier, kom 20 
swaelsoorte voor. Van hierdie 20 spesies broei 
slegs twee nie in Suider-A frika  nie.

A lhoewel die meerderheid van die swaelspesies 
slegs in die somer in die Vrystaat gesien kan 
w ord, is die A frikaanse Oewerswael volop 
regdeur die jaar en kan die Kransswael o o k in d ie  
w in te r in die V rystaat gesien word. Swaeltjies 
kan dus 'n w in te r ook maak!

Die Europese swael, die Huisswael en die 
Europese Oewerswael is die enigste swaels w at 
"oo rsee" gaan deur na Europaen A s ie te  m igreer

in die w in ter. A l die ander spesies migreer, of glad 
nie, 6f hulle is in tra -A frika -m ig ran te . Twee van 
die mees algemene swaels in die Vrystaat, die 
Groot Streepswael en die Fam ilieswael, m igreer 
tydens die w in te r na sentraal A frika  en 
terugvind ings van beringde Fam ilieswaels het 
getoon dat die spesie in 'n baie klein gebied in die 
laer lope van die Kongorivier in Zaire hulle w in te r 
deurbring. Die algemene opvatting dat "... 
wanneer die swaels eers terug is, is die somer 
hier ..." is na tuu rlik  ook ver van die waarheid af. 
Die eerste Fam ilieswaels van die "so m e r" kom 
selde later as die eerste paar dae van A ugustus 
elke jaar in die V rystaat aan en hulle kan die 
somer lank uitrek to t diep in A pril voordat hulle 
weer hulle vertrek neem.
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Die sw ae lfam ilie  is n groep voels w a t anatom ies 
baie eenders is en selfs hulle veredos bestaan 
slegs u it n paar basiese kleure. Die oewerswaels 
en Kransswael is oorwegend 'n dow we b ru in  met 
n w ii pens e n /o f  keel, te rw y l al die anderspesies 
n glansende donkerblou o f sw art is met 

w isselende hoeveelhede roesrooi en w it. Die 
vraag ontstaan dus hoe d it m oontlik  is dat soveel 
swaelsoorte saam in dieselfde gebied kan 
voortbestaan sonder dat een spesie die ander 
oorheers. Volgens ekologiese wette kan geen 
twee spesies w a t dieselfde behoeftes het, saam 
bly voortbestaan nie. W anneerdaare ffensd ieper 
gedelf w ord  in die biologie van die verskillende

spesies is d it ba iedu ide likda tda a rg ro o tve rsk ille  
tussen spesies is. Daar is byvoorbeeld n baie 
duidelike s tra tifikasie  ten opsigte van die hoogte 
bo die grond w aar die verskillende spesies na kos 
soek. In d ie V ry s ta a ts e  g ra sve ld g eb ie d e  
byvoorbeeld, sal die Fam ilieswael baie na aan die 
grond wei, die Europese swael effens hoer en die 
Groot Streepswael nog hoer soos in die 
voorste lling aangedui. Dus kompeteer swaels nie 
vir kos nie, om dat elke soort verskillende tipes 
prooi op verskillende hoogtes vang. A l vang hulle 
ook dieselfde prooi, soekelkeen op 'n ander plek 
daarna.

Afrikaanse Oewerswael

Europese Swael

Fam ilieswael

BOSSIE/GRAS VELD

RIVIER

Voedingstratifikasie van verskeie swaelspesies w at saam in dieselfde area kan voorkom.
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n Koto nie van modderneste gebou deur die 
Familieswael onder 'n beton motorbrug.

Ook die nesm aakgewoontes van die verskillende 
spesies verskil baie. V ier tipes neste w ord  deur 
die swaels van S u ider-A frika  gebou:

Die oewerswaels, saagvlerkswaels en die 
G ryskru isswael broei in na tuurlike  gate in die 
grond of grawe gate in sandbanke. A l hierdie 
spesies le sp ie rw it eiers, soos die meeste ander 
voels w a t in donker gate broei.

Die tw eede groep sw ae ls  bou oop, 
koppievorm ige modderneste soos byvoorbeeld 
die W itkeelswael. Hierdie groep swaels le eiers 
w a t sw aar gespikkeld is, soos die geval met ander 
voels w a t hulle eiers moet kamoefleer.

Die derde groep s lu it die Fam ilieswael in w a t 
'n moddernes bou w a t toe is, maar met slegs 'n 
kort of geen ingangstonnel. Hierdie swaels le 
eiers w a t slegs lig gespikkeld is.

Die laaste groep s lu it die Rooibors- en G root 
S treepsw ael in en hu lle  bou d ikw a nd ig e  
modderneste met ingangstonne ls w a t to t 'n 
meter lank kan wees. W it eiers w ord  deur hierdie 
spesies gele om dat hulle in 'n stikdonker nes 
broei.

Nog n aspek w a t die biologie van swaelspesies 
as 'n groep so interessant maak, is dat sekere 
spesies baie groot kolonies vorm  en le tte rlik  
duisende neste in 'n enkele kolonie kan bou, soos 
bvvoorbeeld die fam iliesw ae lgroep en lede van

die oewerswaelgroep. Ander spesies weer w ord 
selde in groepe van meer as twee gewaar en sal 
die area om die nes baie aktief teen ander swaels 
verdedig.

n Laaste interessantheid is dat daar n baie 
gevorderde sa ng id e n tifika s ie s te lse l in die 
koloniaal-broeiende swaelspesies bestaan. Om 
te verhoed dat ouers die verkeerde kuikens in 'n 
kolonie voer, sodra die kuikens die nes verlaat 
het, moet die ouers hulle eie kuikens kan herken. 
Elke Fam ilieswaelkuiken het byvoorbeeld 'n baie 
kenmerkende en herkenbare roep w a t die ouers 
in staat stel om die kuiken op te spoor w aar hy 
hom self ook al bevind. In veleeksperim ente w aar 
kuikens na vreemde neste versku if is, het die 
ouers, sonder u itsondering, hulle eie kuikens 
w e e r  o p g e s p o o r .  H ie rd ie  k u ik e n s a n g -  
identifikasiesisteem  bestaan blykbaar nie by 
enkelbroeiende swaelspesies nie.

Volgende keer w anneer die u itdrukking , dat 'n 
enkele swael nie 'n somer maak nie, gehoor 
w ord, moet u dalk die spreker vra na w a tte r 
swaelspesie hy verwysl gnu

15




