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Michel Klemann - 13 juli 2013 
 
Ieder maand tel ik de watervogels en nog wat soorten in de uiterwaarden langs de IJssel bij Zutphen. 
Het gaat om zo´n 400 hectaren en ik doe al dat sinds januari 2005 het hele jaar rond. De telling van 
vanmorgen was dus alweer nummer 103. Op die manier leer je zo´n gebied ook goed kennen. De 
blauwe reiger haalde vandaag met 32 exemplaren een nieuw record. Die worden moddervet van alle 
vissen in de opdrogende poeltjes en sloten na het hoge water van vorige maand (getelde aantallen 
per maand in grafiekje) en stonden vanmorgen vooral uit-te-buiken langs de oevers. 
 
Andere leuke soorten waren o.a. grote mantelmeeuw, 3 ijsvogels, 20 oeverlopers, witgatje, boomvalk, 
steenuil, roodborsttapuit, kuifeend met 10 pullen, en natuurlijk de niet-vogels als bosspitsmuis, oranje 
luzernevlinder en greppelsprinkhanen. 
 

 
 
Michel Klemann - 16 juli 2013 
 
Het effect van het hoge water in de IJssel op vogels is nog steeds merkbaar. Het begon in juni met 
o.a. duizenden kleine mantels, vervolgens een flinke groep casarca's, vroege grote zilverreigers en 
zelfs een kleine zilverreiger, verzopen oeverzwaluwen die weer ergens anders broedend opdoken, 
recordaantallen krakeenden en blauwe reigers in de uiterwaarden, een witte ibis en nu zit er een 
heilige ibis tussen de steeds groter wordende groep lepelaars (het zijn er nu al 19) in de 
Rammelwaard: http://vwgzutphen.waarneming.nl/waarneming/view/77603906 
 
 
Ruben Vermeer - 21 juli 2013 
 
Vanmiddag even kort op zoek geweest naar de grauwe klauwier bij de Tondense hei. Helaas werkte 
deze niet echt mee dus maar naar wat andere beestjes gezocht. Zowaar een leuke nachtvlinder 
gevonden in de vorm van een bruine metaalvlinder, een nieuwe soort voor de regio (maar dat is ook 
niet zo moeilijk met nachtvlinders). Verder nog een kleine ijsvogelvlinder, landkaartje en 
heideblauwtjes. 
 

  
heidesikkelsprinkhaan ??? heideblauwtje 



 
landkaartje 

 
 
 

bruine metaalvinder 
 

 
Ruben Vermeer - 29 juli 2013 
 
Sinds kort me wat aan het verdiepen in sprinkhanen. Zojuist eens wezen kijken bij de kleine groene 
sabelsprinkhanen. Het geluid horen was een stuk makkelijker dan de sprinkhanen ook echt te zien. 
Uiteindelijk er eentje tussen de brandnetels gevonden die wel op de foto wilde. Ze liep zelf zomaar me 
hand op. 
 

  
kleine groene sabelsprinkhaan. kleine groene sabelsprinkhaan 
 
 
Guido van Leeuwen - 29 juli 2013 
 
Wespendief steekt net de Den Elterweg over. Van Warnsveld naar Zutphen. 
 
 
 
 



Michel Klemann - 5 augustus 2013 
 
Oranje luzernevlinders zijn best zeldzaam in Nederland. Het is een beetje een soort uit Zuid Europa 
en in sommige jaren komen ze met de wind mee in Nederland terecht. Ik zie ze lang niet ieder jaar. 
De zomer van 2009 was na jaren weer een goed seizoen voor luzernevlinders toen ik er totaal vijf 
keer één tegenkwam. Drie jaar bleven ze weg, maar nu zijn ze er weer. Massaler dan ooit! Voor dit 
jaar zit ik al op 32 waarnemingen waarvan gisteren alleen al totaal 27 langs de dijken en in de 
uiterwaarden van de IJssel. Opletten dus! Ze zitten vooral op rode klaver. 
 

 
 
 
Michel Klemann - 19 augustus 2013 
 
Een van de jonge ganzen die we vorige jaar in de Vijver hebben geringd heeft zich daarna tot en met 
begin april dit jaar in de regio opgehouden waarna die drie maanden uit beeld verdween. De vogel is 
in juli/augustus weer opgedoken in Zweden met drie aflezingen in de omgeving van Örebro, op een 
afstand van 875 kilometer van Zutphen. 
 

 
 



Michel Klemann - 21 augustus 2013 
 
Erg leuk: https://www.youtube.com/watch?v=fpSVlMB8ntU 
 
 
Rob van Swieten -  23 augustus 2013 
 
Boven de stad vanmorgen, de 2e vogel twijfel, de eerste lijkt me duidelijk. Waren in eerste instantie 
met z,n tweeën waarna de ander weg gleed richting oost. 

  
 
 
Michel Klemann - 25 augustus 2013 
 
..................We hadden vanmorgen moeten blijven zitten op de telpost..............Wespendieven 
vanmiddag boven Montferland: https://www.youtube.com/watch?v=GzFFHML7yLk 
 
 
Ruben Vermeer  - 25 augustus 2013  
 
Zojuist een groep van 24 wespendieven 
iets voor Vorden tijdens het fietsen!! 
Helaas geen camera bij me behalve me 
telefoon. Op de foto staan er als goed is 
22. Na kort boven mij te cirkelen gleed de 
groep richting zuid verder... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Michel Klemann - 30 augustus 2013 
 
Helaas. Op het spoor bij de telpost lag vanmorgen deze doodgereden volwassen das. 
 

  
 
 
Michel Klemann - 30 augustus 2013 
 
Binnenkort ook in de uiterwaarden van Zutphen te zien. Afschot van ganzen die op een geoogste 
graanakker willen landen en ganzen die gras eten. Oh jéé, wat een schade!!! Miljoenen worden er aan 
uitgegeven; aan onderzoek, vergaderen, Kamervragen, wetswijzigingen. Om de jagers van dienst te 
zijn is er bij de overheid en LTO-Nederland (nog steeds, anno 2013) onbeperkt geld beschikbaar. Dit 
geld over de balk smijten, het dierenleed en natuurvernietiging wordt verkocht onder het mom van 
schadebestrijding, veiligheid en bevoorrading van de voedselbank. Walgelijk volk, walgelijk gedrag. 
http://youtu.be/59Wuuogq6rE 
http://youtu.be/lNHMj-z_e9c 
 
 
Michel Klemann - 3 september 2013 
 
Een filmpje van het bijzondere gedrag van de draaihals. Dan weet je ook meteen waarom die zo heet. 
https://www.facebook.com/vogelklas/videos/495673040520795/ 
 
 
Ruben Vermeer  - 4 september 2013 
 
Vanochtend eventjes wezen tellen bij de kop van het Twentekanaal, vloog niet echt denderend. Maar 
toch nog op slot een overvliegende ortolaan! Met de zwarte ruiter en ortolaan erbij brengt dit mijn 
jaarlijst op 177. Nog 3 tegaan en me doel is bereikt. Zo maar is op pad om paapje te zoeken: me 
makkelijkste nieuwe jaarsoort nog. http://www.trektellen.org/count/view/14/20130904 
 
 
Ruben Vermeer - 4 september 2013  
 
Jaja nr 178 is ook binnen: paapje. Foto met telefoon door me verrekijker, maar hij staat erop! 

 



Michel Klemann - 4 september 2013 
 
Gevonden aan de achterkant van het station: staartpen van een tapuit. 
 

 
 
 
Michel Klemann - 6 september 2013 
 
Best een aardige ochtend op de telpost: http://www.trektellen.nl/trektelling.asp…. Wel wat aan de 
warme kant, maar dat veranderd nu rap. Leuke soorten met visarend, wespendief, bruine kiekendief, 
ortolaan, 105 gele kwikstaarten en een handvol oeverzwaluwen op trek. Één van de rode wouwen 
vloog bijna recht over de telpost: 
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10201742462343861/ 
 
 
 
Michel Klemann - 9 september 2013 
 
Fotootje en opmerking geplaatst van PH-STU op: http://www.airport-data.com 
 
“Kun je niet ergens anders gaan vliegen, boven een snelweg of een andere plek waar al 
herrie is? Eerst alle vogels uit de Rammelwaard oppesten (natura 2000 gebied, 
natuurreservaat etectera), en dan bijna in een wolk aalscholvers terecht komen. Niet slim!” 
 

 
 
 
 
 



Michel Klemann - 11 september 2013 
 
Uitnodiging Gelderse Vogelaarsdag 
De Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek bestaat dit jaar 40 jaar. Daarom organiseert zij op zaterdag 
28 september a.s. de eerste Gelderse Vogelaarsdag in het kulturhus in Lintelo (gemeente Aalten) . Op 
deze dag worden zes inleidingen gehouden rondom het thema ‘vogels van het kleinschalig agrarisch 
cultuurlandschap’. Een landschap dat de VWG Zuidoost-Achterhoek aan het hart gaat! 
Zie *.pdf. 
https://lookaside.fbsbx.com/file/uitnodiging%20Gelderse%20Vogelaarsdag.pdf?token=AWx9irWDCPiJ
Qy54karcUh6W7jR7gCjgrdxT7zHPLUQ8JiRu-
e8kmoSGzhRyBtSMR6oYXPweoTbUKOZfXY9a6CYbkLQ2mzyCKx0RSBWEhbWZvp16yXKS03rDhv
FuwItPd0x_jQyrxTiamN4dekbdnol4lCMoVz3qOz-udNjwaYYaqHY9hMiBGcryHvOQ47g8Ncc 
 
 
Michel Klemann - 23 september 2013 
 
Amerikaanse Nerts op de telpost vanmorgen. 
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10201857515260112/ 
 
 
Rob van Swieten -  25 september 2013 
 
De ogen worden slechter dus maar zonder kijker aan het trainen geslagen. 
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 
 
Michel Klemann - 26 september 2013 
 
Een van de talrijkste soorten op de trektelpost: Kolgans. Vooral vanwege de grootte, de groepen zijn 
van ver te zien. Vorig jaar kwamen vroeg terug. De eerste duizenden stroomden op 28 september 
Nederland binnen. Dit jaar zijn ze nog weer vroeger dan de jaren daarvoor en wel met drie dagen: 25 
september 2013. Een overzicht van de laatste drie dagen trektellen.nl. 
 

 



Michel Klemann – 27 september 2013 
 
Trekvogels geteld vanmorgen. Talrijkste doortrekker was de buizerd met 211 exemplaren. 
Op een andere telpost, 5 kilometer naar het westen in Zutphen, werden er 364 geteld en in 
Lochem, 5 kilometer naar het oosten "slechts" 25. Het zou zo maar kunnen dat het dezelfde 
stroom buizerds betrof die bij Engbertsdijkvenen (50 km verderop) langs kwam. Daar 220 
buizerds en de stroom daar hield ongeveer op rond 11 uur. Toen begon het bij ons pas. Ze 
vlogen en cirkelden met de wind mee en hielden er flink de snelheid in: 
http://www.trektellen.nl/doortrekpatroon.asp… 
En nog en plaatje van zonsopkomst; altijd leuk. 
 

 
 
 
Michel Klemann - 4 oktober 2013 
 
Bijzonder. 
Voor het eerst in 40 jaar is er weer een nieuwe vogelsoort ontdekt in het west-palearctisch gebied. In 
Oman; een soort bosuil met de naam Omaanse Uil (Strix omanensis): 
https://www.dutchbirding.nl/nieuws/866/een_nieuwe_soort_strix-
uil_in_oman_a_new_species_of_strix_owl_from_oman 
 
 
  



Michel Klemann - 11 oktober 2013 
 
Net terug van 4 uur trekvogels tellen (onder de brug). Het regende gewoon te hard om naar huis te 
fietsen. Overigens in de constante regen niks gemerkt van dat gat in de neerslag (noch van 
trekvogels). 
 

 
 
 
Ruben Vermeer - 15 oktober 2013 
 
Doel voor dit jaar vandaag behaald met baardmannetje als 180ste regiojaarsoort! Rest van het jaar 
het aantal nog een beetje proberen te opschroeven en dan maar kijken wie het record gaat verbreken 
ooit is... 
Verder vlogen de vinken zoals verwacht behoorlijk door maar de rest viel een beetje tegen.. 
http://www.trektellen.org/count/view/14/20131015 
 
 
Ruben Vermeer - 17 oktober 2013 
 
Zojuist bladkoning in de fruitbomen tegenover de rechtbank. 
 
 
Michel Klemann - 19 oktober 2013 
 
Met zo'n zonsopkomst en oost-zuidoostenwind half oktober moet het goed gaan; en het ging goed. 
Bijna 15.000 trekvogels geteld op de telpost vandaag. Omgerekend vlogen er minimaal 5 miljoen 
trekvogels over Nederland , alleen al in de eerste helft van de dag. Spektakel. Niks van 
meegekregen? Volgend jaar beter... 
 



 
Zonsopkomst telpost warnsveld. 
 
 

 
Getelde soorten en aantallen trekvogeltelling warnsveld. 
 
 
Rob van Swieten - 23 oktober 2013 
 
Tja wat als er 14 kruisbekken van heel ver op je af komen... De groep zat helaas te ver voor mooie 
foto,s.. Achteraf had ik er dichter bij kunnen komen maar genieten door de verrekijker om de beesten 
te bestuderen geniet dan toch mijn voorkeur. Deze groep zat op de Gorsselse heide gisterochtend. 
Behalve deze soorten nog meerdere soorten gezien maar dat weer op mijn eigen account. 
 
 



  
2 man kruisbek. 
 

3 ex vr kruisbek in berk. 
 

  
Daar kwam de groep aangevlogen vrouwtjes 
en mannetjes kruisbekken. 
 

Uiteindelijk verdween de groep over het open 
heide veld. 

 
 
Michel Klemann - 27 oktober 2013 
 
Nog maar even naar de telpost vandaag. Eens kijken hoe of de vogels tegen de wind in kunnen 
vliegen. Tot de regen komt. Met 14,5 graden een stuk warmer dan de min 1 graden precies een jaar 
geleden. De aankomende storm moet een nog hoop warmte omzetten/afvoeren! 
 
 
Michel Klemann - 27 oktober 2013 
 
Zonsopkomst vanmorgen. 
 
Voor trekvogels hoefde je vandaag niet naar de telpost al was het wel weer leuk om de twee raven 
weer eens te zien. Het zien arriveren van zo'n vette storm is ook wel spannend. 
 
Acht kilometer naar het oosten zitten de tellers van de Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek op 
telpost Hooge Weide te tellen. Omdat op beide posten ongestuwde trek geteld wordt, zijn er tussen 
deze telposten altijd veel overeenkomsten. Niet alleen in soortsamenstelling en aantallen per dag, 
maar ook in telmethodiek en teluren in het seizoen. Het verschil zit hem vooral in een toch iets andere 
soortsamenstelling; wat meer bosvogels (b.v. vink/keep) in Lochem en wat meer soorten van het open 
land (b.v. ganzen, kieviten) in Warnsveld. 
 
 Warnsveld: 
 2011 : 178,7 teluren : 90.169 ex. : gem. 505 ex/uur 
 2012 : 206,3 teluren : 90.942 ex. : gem. 441 ex/uur 
 2013 : 231,1 teluren : 65.570 ex. : gem. 308 ex/uur 
 laatste drie jaar : 616,1 teluren : 246.681 ex. : gem. 400 ex/uur 
 
 Lochem: 
 2011 : 179,2 teluren : 62.638 ex. : gem. 350 ex/uur 
 2012 : 253,0 teluren : 92.335 ex. : gem. 365 ex/uur 
 2013 : 212,3 teluren : 65.861 ex. : gem. 301 ex/uur 
 laatste drie jaar : 644,5 teluren : 220.834 ex. : gem. 343 ex/uur 
 



 
 
 
Michel Klemann - 1 november 2013 
 
Vanmorgen hebben we twee uur lang zitten kijken hoe een jonge slechtvalk man allerlei verschillende 
pogingen deed een prooi te slaan. Spreeuwen, kramsvogel, koperwieken, torenvalk, en kokmeeuwen, 
allemaal de schrik van hun leven maar bleven stuk voor stuk uit de klauwen van de slechtvalk. Hier 
439 kokmeeuwen in paniek op de vlucht voor de slechtvalk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Michel Klemann - 3 november 2013 
 
Vogelwerkgroep De IJsselstreek, met veel overlap met het werkgebied van vwg-zutphen, heeft een 
jaarverslag uitgebracht in pdf met de volgende hoofdtukken: 
 
1 Ringactiviteiten in 2012 
2 Slaapplaatstellingen in het IJsseldal in 2011 - 2012 
3 Inventarisatie Middelste Bonte Specht in 2012 
4 Broedvogelinventarisatie landgoed Dorth in 2012 
5 Ooievaars ringen in 2011 - 2012 
6 Watervogeltellingen in 2011 - 2012 
7 De Geelgors in Deventer in 2012 
8 Verslag PTT telling 16 december 2012 
9 Samenvatting BMP Wechelerveld 2012 
10 Vogelbevolking van de Gorsselse Heide in 2012 
11 Verslag uilenwerkgroep over het jaar 2012 
12 Zeldzame soorten binnen het werkgebied in 2012 
13 Activiteiten en werkgebied van de vogelwerkgroep 
Te downloaden van: http://www.vwg-
deijsselstreek.nl/uploads/files/jaarverslag%20WOP%202012_combined.pdf 
 
 
Rob van Swieten - 11 november 2013 
 
Het is weer feest langs de IJssel..... 
 

  
 

  
 

  
 



Michel Klemann - 14 november 2013 
 
Afgelopen najaar is een groepje vogelaars uit de regio Zutphen naar Falsterbo geweest om daar 
kanelbullars te gaan eten. Excursieverslag is hier te vinden: http://www.vwg-
zutphen.nl/pdf/falsterbo_najaar_2013.pdf 
 
 
Michel Klemann - 15 november 2013 
 
Nu de ijsseluiterwaarden onder water staan is het één langgerekt moeras waarlangs vogels zich 
kunnen verplaatsen. Zo belandde deze jonge zeearend vanmorgen op de Mars in Zutphen. Hij dook 
op eerst op een groep ganzen waarvan ik net halsbanden probeerde af te lezen, mistte, vloog door en 
probeerde het verderop opnieuw waarna ik hem uit het oog verloor. Samengestelde foto van de 
wegvliegende vogel. Maar hopen dat die niet in een van de windmolens terecht gaat komen. 
 

 
 
 
Michel Klemann - 16 november 2013 
 
Tijdens zo'n watervogeltelling als vandaag is het altijd even letten op gekleurringde ganzen. Het zijn 
bijna altijd Zutphense ganzen (11 totaal), maar in de Bronkhorsterwaarden zat vandaag een grauwe 
met een gele halsband. Hij leek groter vergeleken bij de andere grauwe ganzen. Het bleek een vogel 
geboren en geringd in het oosten van Duitsland 400 kilometer naar het oosten en was twee dagen 
eerder daar ook al afgelezen. Het barst hier nou eenmaal v/d vogelaars. 

 



Michel Klemann - 17 november 2013 
 
Bonte Haas 
Wanneer de uiterwaarden onderlopen verzuipen er iedere keer 1000-den kleine dieren als 
mollen, muizen, insekten en andere beestjes maar die worden direct opgegeten en je vindt 
ze maar zelden. Vanwege dat voedselaanbod zit het nu ook afgeladen vol vogels langs de 
IJssel. Ook verzuipen er altijd wel een paar hazen. In een sloot zag ik dit bonte beest drijven. 
Het leek in eerste instantie op een lapjeskat met een heel korte staart, een zogenaamde 
Manx. Manx is een kattenras zonder staart dat zijn oorsprong vindt op het Britse eiland Man. 
Reden om het beest eens met een lange tak naar de oever te trekken en uit het water te 
halen. Tot mijn stomme verbazing was het een witte haas met een zwarte snoet, oren en 
zwarte vlekken rond de ogen. Over de rug een zwarte streep tot en met het einde van de 
staart en op de zijkanten wat zwarte vlekjes. Verder was die helemaal wit. Heel vreemd 
beest. (Eindconclusie: Konijn..) 
 

 
 
 
Michel Klemann - 23 november 2013 
 
Meestal vangt ie muizen, maar vandaag heeft Mogwai, de kat van v/d buren, een kleine karekiet te 
grazen genomen. Deze had eigenlijk al in Afrika moeten zitten maar was te mager, woog maar net 10 
gram en was zodoende geen partij voor die kat. Op waarneming.nl zie ik maar drie waarnemingen 
later dan 23 november. Voor Gelderland is dit misschien wel de laatste najaarswaarneming ooit. 
http://gelderland.waarneming.nl/soort/stats/130?tab&id&user=0&area=0&year=0&month=11&sex=0 
 

 



Ruben Vermeer - 24 november 2013 
 
Nu twee zeevarenden bij kasteel nijenbeek/ rammelwaard. 
 
 
Rob van Swieten - 26 november 2013 
 
Zoveel Dodaars heb ik hier nog niet gezien dus vond ik wel grappig. 
Berkel bij Almen 3 ex. 
En weet iemand waarom een klein deel van de Berkel is verlegd bij het voormalig slibdepot ? 
 

Michel Klemann : Er worden allemaal oude armen van de Berkel weer gerestaureerd. 
Binnenkort ook bij de trektelpost. We hebben er hoge verwachtingen van: 
http://www.wrij.nl/thema'/actueel/projecten/berkel-almen/ 
 

 
Michel Klemann - 29 november 2013 
 
http://www.redderijkeweide.nl 
 
 
Michel Klemann - 20 december 2013 
 
De watervogels in en rond Zutphen zijn net als vorige maand ook deze maand weer geteld. 
http://www.vwg-zutphen.nl/pdf/tabel_wavo_2013_dec.pdf Leuk om deze aantallen te vergelijken met 
de aantallen van november: http://www.vwg-zutphen.nl/pdf/tabel_wavo_2013_nov.pdf 
 
Opvallende verschillen: duidelijke toename van grote zilverreiger, wilde eend en tafeleend; duidelijke 
afname van dodaars, fuut, knobbelzwaan, grauwe gans, nijlgans, wintertaling, slobeend, kuifeend, 
kievit, kok- & stormmeeuw en ijsvogel. Enkele van de soorten waren opvallend stabiel in aantal. 
Michel 


