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Michel Klemann - 5 januari 2014
Toen ik wakker werd vanmorgen hoorde ik twee Merels tegen elkaar in zingen; even later gevolgd
door een luide Koolmees die er doorheen ging tetteren. Met zingende vogels op de achtergrond krijg
ik altijd meteen het idee dat ik me verslapen heb. Het lijkt ook wel voorjaar..
In het kader van de januaritelling vandaag TE3 geteld; de oude IJsselarm tussen tonden - Empe - De
Hoven met een oppervlak van 599 hectare. Dit telgebied is de afgelopen negen jaar totaal acht keer
geteld. Mooi weer helpt altijd. Leek daardoor meer op een maarttelling.
Vandaag daar bijna 8000 vogels geteld in 68 soorten waaronder ook leuke soorten als 3 IJsvogels, 4
Waterrallen, 3 Grote Zilverreigers, 3 Brilduikers, Grote Zaagbek, Pijlstaart, groep van 52 Graspiepers,
3 Appelvinken, 2 Barmsijzen, 3 Mandarijneenden, 90 Wintertalingen maar vooral flink wat Kolganzen.
Ter vergelijk de januari-aantallen van TE3 van de afgelopen jaren in een tabelletje gezet:
http://www.vwg-zutphen.nl/pdf/TE3_jan_telling.pdf
Michel Klemann - 8 januari 2014
Sommige vogels zijn door deze temperaturen echt helemaal in de war. Vijf over twaalf nu; midden in
de nacht en buiten op straat zit een merel luid te zingen!
Rob van Swieten - 11 januari 2014
Vanmorgen (110113) na slaapplaatstelling Rammelwaard, mooi de Zeearend kunnen zien die Remke
als eerste zag.

Ruben Vermeer - 12 januari 2014
Voor de liefhebbers ligt er een dode steenmarter langs de n345 richting brumme, zag er vers uit.

Rob van Swieten - 19 januari 2014
06:50 naar de hut in Rammelwaard, gelijk vloog er een groepje kolganzen van het land waarbij de
schrik voor mij zou zijn dat het hele spul gealarmeerd zou worden. Maar gelukkig bleef alles rustig op
de plas en geslapen was er ...de plas lag zowat helemaal vol met ganzen, smienten, wilde eenden en
kuifeenden. het spul alleen tellen is geen lekkere klus. Mooi zou zijn dit met meerdere VWG leden te
doen. De kolganzen waren ruimschoots in de meerderheid gevolgd door jawel brandgans en als
laatste de grauwe gans. Het was een prachtige ochtend en genoten van de paar uur. Helaas foto,s
maken van de ganzen was niet mogelijk, nog te donker. De aalscholvers lieten het nog afweten in
aantallen.

Rick Middelbos - 24 januari 2014
Beste mensen,
is er iemand in deze groep die morgen (zaterdag) naar de Bruine klauwier gaat en waar ik mee mee
kan rijden?
Zou heel mooi zijn
groeten,
Rick Middelbos
Mary Mombarg-Post - 24 januari 2014
STEMMEN JULLIE MEE?
Atelier 3D (voormalige Kaardebol) gaat na de brand niet bij de pakken neerzitten, alle steun hierin is
nu heel welkom. Ze doet al mee aan deze prijsvraag van de Stichting voor Elkaar van Univé.
Atelier3D-plan is uit tientallen inzendingen geselecteerd en zit bij de acht genomineerden. Slechts vijf
daarvan ontvangen een prijs tot maximaal € 25.000!
Dit zal worden bestemd voor: aanschaf van zaden, gereedschappen, werving van kinderen en de
jeugdtuinbegeleiding

Ze staan nog laatste en de tijd dringt. Als iedereen 10 stemmers verzamelt, hebben we er zo een
kleine 1000 bij. Ga naar: stichtingvoorelkaar.nl/stemmee En kies voor: Tuinen De Kaardebol. Je krijgt
een bevestigingsmail om op te klikken, waarna je stem pas gelding is. HELP JE MEE? We hebben
nog tot 1 februari.
Namens de kinderen en vrijwilligers heel hartelijk dank.
Ruben Vermeer - 25 januari 2014
Mijn eerste klapper van het jaar is binne!! Tijdens het voeren van de tuinvogels vloog er plotseling een
velduil boven me hoofd! Snel naar binnen gerend om camera te halen en de velduil nog 5 min boven
de Marshaven zien vliegen totdat deze achter de bomen verdween. Tuinsoort 121 en nummer 56 dit
jaar.

Michel Klemann - 7 februari 2014
Mooie actie van zomaar een paar lokale bewoners: http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws1/2050141/protest-tegen-bouw-sluiskolk-eefde-succesvol.htm
Rob van Swieten - 26 februari 2014
Zo de eerste scholeksters alweer druk roepend op een van de flats langs de Emmerikseweg. Iemand
een idee of ze daar ook ooit gebroed hebben?
Verder is de roekenkolonie in de stad drastisch uitgedund. Veel nesten door dunningen verdwenen.
Jammer dat de beesten door menselijk toedoen steeds een nieuwe plaats moeten zoeken.

Michel Klemann - 26 februari 2014
Mannetje Grauwe Gans ZGT donkergroen. Deze vogel is als pul geringd in Zutphen en is afgelopen
jul t/m sep totaal zes keer afgelezen in en rond Örebro in Zweden op 950 kilometer afstand van
Zutphen. Örebro lijkt wel wat op Zutphen: een meer aan de rand, rivier door de stad, akkers en
bossen rondom, wel twee keer zoveel inwoners. Sinds november zit ZGT weer in Zutphen;
eergisteren langs de Berkel bij Huize Baank. Ben benieuwd of die weer naar Zweden vliegt
binnenkort.
Rick Middelbos - 26 februari 2014
de scholeksters die elk jaar op mijn school (het isendoorn college) broeden zijn sinds gisteren ook
weer lawaaierig aanwezig!
Rob van Swieten - 27 februari 2014
De Slechtvalk huist er al langer denk ik dan ik woon in de Laarstraat. Voor rondje stad ga ik altijd eerst
langs de watertoren. Vandaag zat de slechtvalk in een redelijke positie hoewel net iets te ver voor mijn
camera.

Dick van Hoffen - 3 maart 2014
Ok even een nieuw poging, maar nu naar ik hoop met zichtbare foto's. Laat maar even weten of het
gelukt is.
Geweldig mooi weer vandaag. Volop zon, maar de temperatuur past 's morgens vroeg nog wel even
voor begin maart. Zo veel standvogels aan het zingen. Ik heb vorig jaar nog niet de helft gehoord van
wat ik nu aan grote lijsters, zanglijsters heggenmussen en vinken hoor. Zwarte mezen, glanskoppen,
kuifmezen, putters vinken, goudvinken, appelvinken, wat een weelde. Op het Grote Veld bij Heidepol
waren de boomleeuweriken er weer. Onvermoeibaar, met die mooi dubbeltonen doen ze hun Latijnse
naam eer aan: Lulula arborea. Bij elkaar tenminste vier mannetjes en nu ook vlakbij de Almense weg.
Weer terug thuis zat de tuin nu toch ook aardig vol. Net toen ik de leeuweriken wilde uploaden,
kwamen er ook nog wat staartmezen voorbij.

Rob van Swieten - 4 maart 2014
Vandaag maar eens voorwerk voor het atlasproject. Dit keer om de broedvogels.
Ondanks het zere been lekker op pad wat kris kras door het atlasblok. het weer was mooi dus dat was
alvast winst. Op de begraafplaats genoeg vogels van ganzen tot appelvinken, groepen gaaien,
houtduiven. Ook de boomklevers en boomkruipers lieten zich goed horen. De verschillende
mezensoorten waren ook aanwezig. Sommige soorten laten zich niet fotograferen daar de vogels het
geduld er niet voor heeft en ik ook niet. Het kostte me grote moeite de appelvink erop te krijgen die
baltsgedrag vertoonden. Een gaai liet zich gelukkig mooi zien bij het oppeuzelen van een eikel.
Rondom sommige boomsoorten krioelde het van de vuurwantsen. Wel honderden verspreid over
verschillende boomgroepen. De eekhoorn was ook druk zich voort te bewegen over de diverse
graven. Een overvliegende buizerd en ja ook groene banden van de partij. Het valt niet mee ganzen in
de omgeving te mijden, langs de gehele route wel groepen te zien. Richting Warnsveld het Kerkpad
op om een stuk langs de Berkel te fietsen. In de lucht inmiddels druk baltsende buizerds en hier en
daar zingende zanglijsters en grote lijsters. De kauwen hebben al flink positie ingenomen in de
boomholtes van het Landgoed Voorst. Onderweg een groepje reeen die zich van de voorbijrazende
trein niets aantrokken. Zo fiets je in de winter nog langs de Berkel waar landschappelijk weinig
verandering te zien was en zo 2 maanden verder een plas erbij (atlas wintervogels). Tijdens het
broodje ei gezelschap van de roodborst en ver daarachter roepende goudvinken. Drie
spechtensoorten lieten zich horen en of zien. Op de terugweg een overvliegende raaf en controle bij
de watertoren leverde wederom weer de slechtvalk op, alleen nu dan cirkelend om de toren verdween
het beest aan de achterkant om zich niet meer te laten zien. Zal wel wat vergeten zijn maar een
prachtige dag.

Dick van Hoffen - 5 maart 2014
Tja, zo zit ie mooi te zingen, zo resten er alleen nog maar een paar veertjes.
Ik vond de plukresten in de tuin, vertel dat aan Maaike, mijn jongste dochter. Zegt oh ja pap dat was
ik vergeten te vertellen. Daar heb heb ik zondag een heleboel foto's van gemaakt. Ik was wat aan het
oefenen. Die heb ik er maar even bij gezet. Is duidelijk geringd, maar helaas niet helemaal scherp (
sorry Jan, Stef). ( ik had hem vandaag bijna wel heel scherp op de foto, maar hij vloog net effen te
snel weg.) Hij komt vast nog wel terug,

Michel Klemann - 7 maart 2014
De meeuwen gevoerd met wat oud brood: Stormmeeuw.

Rob van Swieten - 10 maart 2014
De eerste zingende Tjiftjaf weer in de laarstraat/beukerstraat.
Michel Klemann - 11 maart 2014
Vanmiddag in de Ravenswaard bleken deze zes heel oude wilgen verdwenen. Omgezet in
houtsnipper-brandstof voor elektriciteitscentrales. Ook een oude meidoornhaag. Enkele jaren terug al
van vijf meter hoogte terug gezaagd naar een meter, is die nu, nadat die weer aan het uitlopen was,
helemaal verwijderd. Daarvoor in de plaats wordt nu een lullig wilgen-vlechthekje neergezet.

Gesloopte oude wilgen in de Ravenswaard.

Gesloopte meidoornhaag

Michel Klemann – 11 maart 2014
who is afraid for red yellow and blue
In en rond Zutphen wordt alles op alles gezet om maar zoveel mogelijk bomen om te zagen en dat
gaat rigoureus en snel. Met name populieren zijn massaal de klos. Het afgelopen half jaar is meer dan
de helft van de populierenopstanden plat gegooid, maar ook houtwallen, knotwilgen, bosjes in de
uiterwaarden, dode bomen in het bos, bomen langs oevers, oude fruitbomen, etcetera; alles in de
hakselaar en afvoeren maar. Een paar voorbeelden op de foto's.
En dan heb ik geen foto's geplaatst van de eerdere sloop van het bos hoek N314/N348; of de bomen
langs de oevers van De Vijver, de hoge populieren bij de Oude IJssel, de verdwenen meidoornhagen
bij de weg naar Voorst, een strook oude wilgen langs de Oude IJssel, een stuk bos bij De Beele, veel
oude beuken (en populieren) in Huize Voorst, beuken op de oude begraafplaats, de
aalscholverslaapplaats in de Rammelwaard, de wilgen en elzen lands de spoorbaan ZutphenBrummen en bij Warken, het roekenkoloniebos in Cortenoever waar ook een populierenbos, solitaire
bomen, bomenrijen, houtwallen en fruitbomen plat gingen. De honderden wilgen op de pieren langs
de IJssel, een wilgenbos in de Bronkhorsterwaarden en de vele tientallen solitaire bomen die recent
nog te vinden waren op de agro-industriële vlaktes rondom Zutphen. En dan al die plekken waar ik
nog niet ben geweest....ik vrees het ergste. Zelfs in de natuurgebieden als Empesche Tondensche
Heide, Waliën, Hackfort, Voorstonden, vond en vindt een ongeëvenaarde kaalslag plaats. Ik woon nu
12 jaar in Zutphen maar wat er hier het afgelopen jaar aan sloperij heeft plaatsgevonden is ongekend.
Ondanks al die toegenomen openheid, zag ik vandaag in 5 uur fietsen slechts 6 paar kieviten (op één
akker aan de rand van Zutphen) en 2 paar scholeksters (in de stad). Het agrarische gebied is zo
ongeveer helemaal leeg hier. Het is een vroege-, maar ook een grotendeels dode lente dit jaar.

Boshuisweg

Populierenbos Broekweg Wichmond

Een ander populierenbos Broekweg-Wichmond

Wederom Broekweg-Wichmond. Hele oude hoge
populierenwal.

En als de populieren weg zijn knal je meteen de
laatste vogels ook maar uit de lucht.

Hackfort

Rood-wit lintje om de dassenburcht en zagen
maar

Hoek Hekkelerdijk-Ijzerhorst

Populierenbos ’t Velde

Waarschijnlijk de oudste rij knotwilgen in de regio.
Omgezaagd en gestort. Voorsterklei.

Waar links die sprietjes staan stond een bos.
IJzerhorst.

Plasje bij de Revelhorst. Bomen weg, riet weg.

Brede bomenwal van essen en elzen langs de
beek bij het gemaal Rammelwaard. Omgezaagd.

Oude fruitbomen Lansinkweg-weg

Populierenbos Wichmond langs de beek.

Eiland in kinderboerderij De Schouw Zutphen.
Platgewalst; roekenbomen neergehaald.

Zo zien terreinbeheerders het graag.
Lekker overzichtelijk; het agrarisch gebied van Zutphen
voorjaar 2014.
Michel Klemann - 13 maart 2014
Totaal 14 zingende tjiftjaffen gehoord vandaag. In ene zijn ze er weer!
Michel Klemann - 14 maart 2014
Ooievaars broeden steeds vaker in de bomen. In de Rammelwaard zag ik afgelopen week dat 12 van
de minimaal 15 nesten in de populierenrij al bezet waren. In Bronsbergen zijn reeds 9 van de 10
boomnesten bezet. Benieuwd of er dit jaar weer nieuwe vestigingen bij komen. Fotootje vanaf
Cortenoever richting Bronsbergen waar vier nesten vlak bij elkaar langs de IJssel te vinden zijn. Mooie
nestbakken ook voor een toekomstige Zeearend?

Dick van Hoffen - 17 maart 2014
heeft een foto van STOP Hunting Crimes in Lebanon gedeeld.
Tja daar gaat ie weer, voor wie al weer even kwijt was bij al die mensenellende in het midden oosten.
Gelukkig gloort er een beetjje hoop onder de voortdurende druk van samenwerkende
vogelbeschermingsorganisaties. Blader maar eens door de link.
https://www.facebook.com/stophuntinglebanon/

Michel Klemann - 17 maart 2014
heeft de video van STOP Hunting Crimes in Lebanon gedeeld.
Er zitten nog wat ooievaars aan te komen. Ben benieuwd hoeveel het uiteindelijk gaan halen. Lijkt wel
ganzenjacht. https://www.facebook.com/stophuntinglebanon/videos/268408323336687/
Dick van Hoffen - 20 maart 2014
Presentatie bijgewoond over Agrarisch gruttobeheer in Friesland.
Leuke GIS-analyse door Haye Haije Valkema en Erik van Hoffen van de factoren die relevant zijn voor
de dichtheid aan grutto's in gebieden met agrarisch natuurbeheer in Friesland. Alle beheergebieden
van de Agrarische natuurverenigingen werden langs de meetlat gelegd.
Om een lang verhaal kort te maken geef ik even de conclusies die ik zelf trok naar aanleiding van hun
werk.
1. Als je grutto's wilt hebben moet het in ieder geval kaal zijn.
2. laat maaien bevordert de gruttostand.
3. nestbescherming leidt niet tot een groei van de gruttostand. ( was niet direct een conclusie van hun
analyse, maar we wisten dit al van Teunis Piersma natuurlijk). De studenten vonden in ieder geval
geen correlatie tussen nestbescherming en gruttostand. ( wat om heel veel meer redenen ook
verklaarbaar is).

4. betalen voor kruidenrijk grasland ( kuikenland) heeft pas zin als het grasland kruidenrijk is. Helaas
is de praktijk in Friesland dat "kruidenrijk" meer een subsidiecategorie is, dan een in het veld te
herkennen grasland met een hogere botanische diversiteit. ( gewoon raaigras, maar dan met
subsidiestempel)
4. wat wel zin heeft, is een hoog (grond-)waterpeil, maar dat is in de beheergebieden van de ANV's
niet te vinden, behalve wanneer daar speciaal voor de grutto's het waterpeil is verhoogd. (in de
beheergebieden varieert het peil van -0,50 tot - 1,70m. optimaal is 0,20- 0,40m.)
5. De provincie Friesland gaat voorlopig nog veel geld uitgeven aan "stervensbegeleiding" van de
nestbescherming: overal meten aan broedsucces in beheergebieden en de ANV's daar bij betrekken.
Waarschijnlijk vanuit politiek oogpunt de best haalbare optie, want als de boer in zijn eigen polder
heeft gezien dat iets niet of wel werkt, pas dan wil hij dat aannemen. ( zo ging dat ook altijd met de
proefboerderijen). ( Elders behaalde resultaten zijn bij voorbaat verdacht).
Is natuurlijk wel goed voor de werkgelegenheid van veldonderzoekers.
6. Draagvlak voor agrarisch natuurbeheer wordt gegenereerd met euro's en niet met grutto's.
De winst op korte termijn:
Het pakket kruidenrijk gaat in Friesland opnieuw gedefinieerd worden, want zoals het nu is heeft het
geen zin. ( Goed zo, Jongens!!)
Hopelijk een grotere focus op uitgestelde maaidatum ( natuurlijk in combinatie met mozaiekbeheer,
plasdras, en wat mij betreft een hoog waterpeil). Wel een beetje blijven bemesten natuurlijk.
Met de inkomstenderving als basis voor de beheersubsidies ben ik alleen bang dat dit op lange termijn
een doodlopende weg is. De intensivering gaat steeds verder, dus een gruttojong wordt steeds
duurder. Een gerichte uitbreiding van een beperkt aantal reservaten zal op den duur waarschijnlijk de
enige haalbare oplossing zijn.
Michel Klemann - 25 maart 2014
Op dit moment wordt er hard om gewerkt de moerasstrook langs het spoor tussen Zutphen en
Brummen te slopen. Bijna alle bomen liggen al plat evenals de meidoornhagen in het aangrenzende
agrarische industriegebied. Waar het om gaat is weergegeven met de rode lijn. Vermoedelijk gaan ze
door tot en met Zutphen. Voor het slopen van natuur is nu eenmaal, zelfs in tijden van financiële crisis,
onbeperkt geld beschikbaar. De sloop in de regio Zutphen is het laatste half jaar ongekend en alle
terreinbeheerders doen er aan mee. Het lijkt wel afgesproken werk.

Rob van Swieten - 25 maart 2014
Even tijd om wat rond te lopen en de straatkaarten uit te proberen die ik had laten vergroten...Geen
gedoe gewoon lekker even eruit en wat je ziet of hoort meegenomen. Leuk om de nestkasten her en
der te zien hangen in de binnenstad maar grappige oplossingen voor bv. een voedertafel aan de
polsbroekpassage en een bezette nestkast aldaar. Langs de waterpartijen maar ook de binnenstad
zelf is altijd wel wat te zien. Wel wilde ik vandaag weer graag weten of de Slechtvalk er ook weer was.
Na de verschillende torens te hebben afgelopen zonder resultaat besloot ik maar te stoppen en een
kop koffie te halen. Toch nog even stiekem kijken vanaf de wijnhuistoren naar de kerk. &*^% zat die
toch..dus weer terug en ja hoor nog steeds dezelfde..ook hier werd met de poot gekrabd zodat ik even
de ring kon zien. Sommigen beesten geven zelf de richting aan hoe ik mijn fototoestel moet houden
omhoog dus(zie Kauw). Ook vanuit het water hulp van de canadezen De ZGS werd even het water
uitgezet en op het land verdreven zodat ik een z.g. close up kon maken. Tja en met vol trots werd de
eer opgestreken door de wilde eend die even als wachter op de muur de boel in de gaten hield en
dacht te leiden.
Dus de middag was eigenlijk gewoon een verveel rondje die toch weer leuke dingen bracht.

Dick van Hoffen - 29 maart 2014
Vandaag lekker in de tuin bezig geweest en weer eens gezien hoe belangrijk simpele wilgenkatjes zijn
voor de overleving van bijen, hommels en vlinders. Als je ziet hoe veel honingbijen die paar kleine
wilgjes in mijn tuin als voedselbron gebruiken, dan snap je niet dat PRO-rail nog steeds ongestraft en
nodeloos zo veel wilgen plat haalt langs het spoor. ( NB de dagpauwoog kon ik op de wilg niet
fotograferen, maar neem maar van me aan dat die daar ook op zit). Zelfs de pimpelmees gebruikt de
katjes als eiwitbron.

Rob van Swieten - 1 april 2014
De heup begint het lopen op te breken dus rustdag, gewoon stukje lopen en maar wat plaatjes
schieten. Ondertussen bedenkend dat ik de kwikstaarten mis op wat bekende locaties in de stad.
Kauwen beginnen zich nu ook goed te vestigen in de stad en komen er meer broedplaatsen bij in de
binnenstad. Langs de wateren langzaam voorwaarts een parend meerkoeten stel. De meerkoet in het
gras toch gewond aan zijn poot en sjokte bij aankomst ook maar het water in.In het water in de
omgeving van de Rietbergstraat een dode eend. In het park in de bosjes een plukplaats van een duif.
Achter bij de huizen in de tuinen hier en daar zingende zwartkoppen. Grappig dat steeds meer
mensen nieuwsgieriger worden wat ik fotografeer. Langs de IJssel lekker even uitrusten en genieten
van de wulpen aan de overkant en een aalscholver die de vleugels even droogt. Vrijdag er weer vol
tegen aan en het fietsje op. Een proefplotje uittesten .En trachten de slechtvalk te filmen of richting de
mars de kraaiachtigen plotten.

Rob van Swieten - 3 april 2014
De fitis is ook weer gearriveerd in Zutphen.
Michel Klemann - 3 april 2014
Tellen tellen tellen: https://www.youtube.com/watch?v=UXulb5BWTro
Rob van Swieten - 6 april 2014
Vanmorgen eens voor de zwarte roodstaart op stap richting de Mars. Het probleem is je blijft altijd
ergens weer hangen als er iets leuks te zien of horen is. Nog een kleine stukje te doen dus volgende
week maar dan is deze soort redelijk in beeld. Vandaag in ieder geval 13 ex. waarbij enkele heel dicht
bij elkaar zingend. De blauwe reiger telt niet voor de mars want die was gezien bij de Molengracht in
Zutphen. De wilde eend schijnbaar wachten op iets wat daar voor het beest niet komen gaat. Het was
heerlijk stil op het industrieterrein. Hier en daar wat vogels die gebruik maakten van de wegen die
doorgaans druk zijn door de weeks. Op verschillende daken enkele paren scholekster of voedsel
zoekend in het gras. Een zangpost is een zangpost of dat nu een boom, gebouw of gewoon een hek
is maakt niet uit. Ook leuk de rare plekjes die kauwen innemen. Al lekker fietsend drie ex. torenvalk
waarvan toch echt 1 teveel. Een mannetje druk zich uitsloven met prooi voor het vrouwtje...daar naar
kijkend verderop 2 geluidjes van een soort waarbij het gloeilampje even ging branden braamsluiper
dacht ik lekker vroeg dus.
Even geluidsopname gemaakt en een wat wazige foto maar goed die zijn er dus ook weer. Na de wat
stevige buikkrampen die ik dan maar even opgelost heb in een greppel tijd voor bakkie. lekker
genietend van de zang van de braamsluiper die aardig wat heen en weer vloog in de omgeving van de
Oostzeestraat. En ook daar klonken de groenlingen, merels , putters en zwarte roodstaart. Op naar de
nieuwe bult bij de GMB Bioenergie. Prachtig uitzicht over de IJssel kijkend naar de Rammelwaard
waar het nodige vloog. Achter mijn kijkend naar Zutphen stad, biddende torenvalk die ik maar filmde.

Omdraaiend kwam de visarend aan komende van Rammelwaard gezien de meerdere waarnemers.
foto,s gemaakt en spijt dat ik die niet gefilmd hebt. Het beest was heel even prachtig aan het bidden
maar kreeg de vogels niet in de lens gezocht. Achterlangs kwam een wulp aanvliegen en landde op
de bult. Een roepende fazant die me wat liet zoeken waar die zat. Het begon langzaam te regenen en
had nu niet echt de juiste jas aan. Dus even geschuild onder de brug waarbij ik nog een buizerd
biddend zag op de bult. Onderweg naar huis even nog een kiekje van de witte kwikstaart.

Zwarte Roodstaart

Liften... Wilde eend (m)

Lekker kleppen onderweg

Heggenmus

Ook konijnen op de Mars

Braamsluiper

Torenvalk (V) wachtend op prooi.

De fotograaf is gezien dus weg met muis.

Zicht van de bult richting Rammelwaard

IJssel

Visarend

Fazant

Witte kwikstaart

Rob van Swieten - 9 april 2014
Daar het lopen nog niet je van het is blijft het stadse vogels kijken. Maar of dat erg is nee, de ochtend
begon tijdens teruglopen van de Mars met een slechtvalk die overvloog. Mooi weer en een afspraak
met Wout uit Zutphen die een keer mee op pad wilde. We hadden en gemeenschappelijke oude
kennis W.van Manen. De afspraak gemaakt en vandaag samen even rondje park en begraafplaats, In
het park de waterhoen met vier jongen en overal ganzen en nog eens ganzen met of zonder jongen.
Ik opperde voorzichtig de discussie dat de ganzen in Zutphen en omstreken de druk van andere
watervogels kon opvoeren. Maar daar liet ik het ook bij. Ondertussen langs de boomklever die daar
voor het zoveelste jaar al weer zijn nest had, niet wetend of het dezelfde paar en of paarsamenstelling
is. Bij de IJsbaan de nodige nesten van de kievit goed gemarkeerd zag ik wel met rode,gele en groene
kleurtje. Bij de volkstuinen boven ons een paar sperwer druk met elkaar bezig en geen tijd voor ons.
Komend op de begraafplaats waren hier en daar grauwe ganzen met jongen. Al lopend vertellende
dat ik eigenlijk nog niet veel staartmezen had gezien hoorde ik er een, maar sloeg de mede vogelaar

zowat de schouder uit de kom en riep ijsvogels! In een flits 2 ex. achter elkaar vliegend laag over het
water. Ondertussen een boomkruiper en zwartkop op de achtergrond. Wout moest op tijd weer terug
zijn dus teruglopend naar de Laarstraat afscheid genomen van elkaar en ik toch nog de kriebels van
de ijsvogel. Dus ik ging weer terug.
Een groep ganzen waren druk met elkaar in conclaaf wat territorium betrof. Maar tussen het gekakel
van die beesten toch hoorbaar de ijsvogels..damm waar zitten ze en ja hoor in beeld, even wat gepost
op flinke afstand en zowel man als vrouw goed kunnen zien. Een Gaai belandde over een hangende
boom en wilde zich even wassen en wat drinken. De zwarte kraai op de grafsteen sleep zijn
snavel(niet echt scherp de foto) maar wel apart. Een staartmees toch nog kunnen bekijken en voor je
het weet inmiddels alweer 16.00 uur, op naar huis koken en misschien nog naar de
voorjaarsvergadering van de VWG. Zutphen , morgen marktdag en vrijdag invoer dag van heel wat
achterstallige waarnemingen...grrrr

Rob van Swieten - 10 april 2014
Blijft lastig die IJsvogel op de begraafplaats, maar ik heb wel een vermoeden dus kwestie van
posten...ondertussen appelvink op visite ook leuk. En wat de ganzen de laatste tijd wat met bomen of
boomstronken hebben? Wel mooie uitkijkposten denk ik dan maar.

Rob van Swieten - 11 april 2014
De mussen druk, ganzenjongen hier en daar maar ook verlaten legsels of beesten nog op nest.
Komen zelfs nieuwe nesten bij. Tijdens het posten bij de IJsvogel werd ik zelf bespied door een
vlieg...foto ijsvogel drie keer niets maar de beleving was er niet minder om. Gewoon lekker weer om er
even erop uit te zijn.

Rob van Swieten - 13 april 2014
Heerlijk een uurtje of vier vertoefd bij de hut Rammelwaard. Soms beleef je meer dan de foto,s
zeggen gewoon omdat je te laat ben om het op de plaat vast te leggen. Als Buizerd heb je soms het
geluk, dat je op de juiste plaats en tijd bent. Deze buizerd op nest had dat. De man komende vanuit de
lucht komt even het nest checken. Alles rustig. Drie eksters komen aangevlogen en landen in de
boom van het nest (geen foto,s). Het vrouwtje blijft zitten en verroerd zich niet, daar is dus niet bij te
komen voor de eksters om eff en ei te roven. Na wat gehang verdwijnen de beesten dan ook weer.
Lastig zo,n beleving te verwoorden maar het was een prachtig gezicht om te zien. Verder prachtig om
de wulpen in de lucht te horen. Visite van ringmussen naast de hut en een fitis. Op de heenweg in de
buurt van de IJsselstraat vloog een buizerd schijnbaar het verkeerde luchtruim in en werd begeleid
door twee zwarte kraaien. Een nest (eigenlijk te ver voor een foto) in de hoogspanningsmast bezet
door een zwarte kraai. Maar ja toch even checken. In ieder geval een lekker dag met weinig
lichamelijk inspanning dan alleen voor de oren,ogen en nek draaiend alle kanten op. Onderweg nog
een mede vogelaar tegen die je alleen via naam kent, maar nu ook eens gesproken hebt met weer
tips voor de gierzwaluwen volgen thanks Guido!

Michel Klemann - 13 april 2014
De watervogels in de uiterwaarden van de IJssel geteld. Met 330 NAP staat de rivier nu al uitzonderlijk
laag en de zomer is nog lang niet begonnen. Bij de monding van het groene kanaal zag ik een tak
liggen van een populier. De groene blaadjes wapperden nog in de wind: zoiets is verdacht. Het bleek
inderdaad te gaan om een door een bever afgeknaagde tak. Ik weet natuurlijk niet hoe lang die tak
met de stroom is meegevoerd, maar toch. In de Bronkhorsterwaarden nog geen vraatsporen, maar
dat gaat vast niet lang meer duren. Het eiland in de vijver zou ook een ideale plek zijn voor een
beverburcht. Dat gaan we nog meemaken ergens de komende jaren.

Nu al een lage waterstand in de IJssel (330 NAP
bij meetpunt Zutphen-noord)

Een door een bever afgeknaagde populierentak.

Rob van Swieten - 14 april 2014
Beterrrrr zo, koffietijd en spaanse toets maken.

Rob van Swieten - 14 april 2014
Invoeren grrrr
http://www.geese.org/Ganzen/index.jsp

Rob van Swieten - 20 april 2014
Een zwarte roodstaart in het centrum zo begon het fietstochtje... Op de Mars aangekomen schoot het
door mijn hoofd ik zou met anderen gaan MUSSEN...grr . Afspraak helemaal ontschoten. Snel een
mobiele mail eruit met excuus. Door de Mars fietsend op verschillende locaties zwarte roodstaart,
grasmussen en braamsluipers. Het plasje bij staalfabriek Reesink, man ijsvogel en ja hoor voor mij dit
jaar weer de eerste nachtegaal. Heb ik zo,n mooi opname apparaat vergeet ik dat ding aan te zetten
(oelewapper). Bij landgoed Voorst het geroffel(deze maar wel opgenomen) van de kleine bonte specht
(was wel even zoeken) Kortom weer genoeg leuke dingen gezien. En dat je tegen een meerkoet niet
moet schreeuwen weten de waterhoenders alles van. Ja moet je maar niet te dicht bij het nest van de
waterhoen komen met je jongen. Wat dat betreft waren de huismus en de ijsvogel makkelijker in
omgang. De gans met de z.g. zijspan tja dat lijkt me niet best!

Visdief

Zwarte roodstaart

Plas naast Staalfabirek Reesink

Futen

Aalscholvers

Oranje tip(vr)

Grasmus

Knobbelzwaan nabij Molendijk

Zo staat er nog groen, zo is het weg.

Boomklever

Zwartkop

Daar zit het beest....

Kleine Bonte Specht

IJsvogel met daarachter de Huismus

Riep je wat

Ja dat het lëlijke jongen zijn

Toen begon het gelazer

Balast
Michel Klemann - 21 april 2014
De oeverzwaluwwand van het Bronsbergenmeer weer geschikt gemaakt voor broedseizoen 2014.

Straks nog even de oude holen van vorig jaar
opvullen.

Lekker ondoordringbaar geworden zo.

De eerste oeverzwaluwen waren al aan het
graven.

Het schiet al op zo.

De half doorgezaagde wilgen bovenop de struiken Levend en dood wilgenhout tot flink in het water.
zorgen zo voor een dicht struweel.
Daar broedt volgende week een fuut.

Uitzicht vanaf de oeverzwaluwwand.
Rob van Swieten - 24 april 2014
Op verzoek van Michel Klemann gekeken naar mogelijk broedgeval grote gele kwikstaart in de
omgeving van Eefde. Ik begon met drie grote gele kwikken, maar dat was snel over. 2 een m/vr.
vlogen samen naar de overkant van de oever en verdwenen uit zicht. De andere ex. Vloog de andere
richting op. Deze dag pleegde men onderhoud dus dacht hier komt niets meer terug. Na wat heen en
weer gelopen te hebben en gepost Verschijn er na een uur een ex. vage kleur op kin,keel (. Het beest
bleef gedurende een 20 min op de zelfde locatie om zich te poetsen en hier en daar een insect te
vangen. Gepost tot 14.30 uur. Eigenlijk niets concreets opgeleverd dus van het weekend nog maar
een terug. Daarnaast de boerenzwaluwen die rondvlogen en een paar futen die druk zijn met een
nest.

Michel Klemann - 26 april 2014
De cameraval een nacht aan de oever van de IJssel gezet. Heel veel foto's van bewegende takken,
maar ook 1 foto van deze nieuwsgierige steenmarter.

Michel Klemann - 26 april 2014
Voorstonden: Vanmorgen weer broedvogels geteld. M´n collega's waren vogels aan het vangen en
aan het opmeten en ringen. Ze vingen dit sperwermannetje. Mooie ogen hebben die beesten. Daar
niet gezien, maar op de foto wel; een nog kleine teek bij z´n linkeroog. Als we die daar hadden
opgemerkt, hadden we hem er wel afgepeuterd.

Rob van Swieten - 30 april 2014
Vandaag een kleine toer in de omgeving. Eerst even langs de sluis Bakerwaard?Daar liggen wat
nieuwe plasje en tja je weet nooit. het was weer ven geleden dat ik een paapje zag. Een paar gele
kwikken hielden zich bij de zandhopen op. Verderop een druk zingende grasmus. langs een paadje
een verlaten legsel en verderop 6 paar knobbelzwanen en 54 grauwe ganzen in het veld. Ook een
aantal kneuen verbleven rondom de plasjes maar meer was er ook niet. Bij het sluisje een witte
kwikstaart met jongen gezien de aantallen voedselvluchten. Onderweg naar de sluis van Eefde even
Bronsbergen aangedaan. Behalve oeverzwaluwen een enkele vreemdeling die ook gebruik maakt van
de gaten als nestgelegenheid. Iets verderop naast de wand hoorde ik de Koekoek. Net weer
onderweg kwam ik Henk Jan tegen. Even naar een zwanennest gekeken waar op de achtergrond de
kleine karekiet te horen was. De eerste weer voor mij dit jaar. Bij Eefde was de grote geel kwikstaart
ook nog aanwezig en druk aan het roepen. Het was weer even genieten en bleef de regen uit.

Rob van Swieten - 1 mei 2014
Zit je af te vragen maken de andere 42 leden van faceboek vogelwerkgroep ook iets mee buiten of zijn
dat volgers... Ik zie maar een aantal mensen die iets op deze site zetten of ben ik nu aan het sarren.

Rob van Swieten - 1 mei 2014
Het heeft even geduurd maar de gieren van de " Laar" zijn ook weer binnen.
1 mei 20.50 6 ex roepend. T.o.v. 2013 6 dagen later.

Rob van Swieten - 4 mei 2014
Na een kleine ronde door de stad, eigenlijk om wat nesten te controleren van o.a. Spreeuw en
Boomklever. Dat spreeuwen zich veel meer hebben toegelegd om in parken en bossen te broeden
zag ik in Flevoland einde jaren negentig ook. Jaarlijks zag je een toename van spreeuwen die in b.v.
ouden spechtennesten broedde en kleine boomholtes. het parkje bij Sutfene b.v. zitten ongeveer 6
broedparen. De oudervogels zijn nu druk met voeren. Bij de ijsvereniging vallen de jonge kieviten bijna
niet op in het hoge gras. Zo geteld kwam 14 juv. die ik kon zien. Ook nog even langs de IJsvogel
geweest op de begraafplaats.
Grappig is dat een van zijn vaste posten buiten de begraafplaats ligt ongeveer een 300 meter van het
nest. Het gewoon zitten op een vaste plek voor een vogelsoort merk je dat er van alles wat voorbij
komt.
Op de terugweg naar huis trok een duif op de watertoren mijn aandacht hoewel ik zo wie zo altijd even
kijk voor de slechtvalk maar die al enkele weken niet meer had gezien stak het koppie toch net even
over de rand. Dus het onvolw. beest zit er nu al vanaf de winter.

Michel Klemann - 4 mei 2014
Zojuist op de parkeerplaats van AH te Zutphen een uitgevlogen jonge roek. Uitgaande van 5 eieren,
18 dagen broeden en 29 dagen in het nest, is het eerste ei gelegd rond 13 maart. Extreem vroeg. Kan
die mooi meteen met z´n ouders mee naar de nog opkomende mais om daar nog snel even wat
variatie en structuur in aan te brengen.
Rob van Swieten - 14 mei 2014
Morgen filmdagje Zutphen hmm over vogels
natuurlijk met J.B. kijken wat het ons gaat
opleveren.

Michel Klemann - 18 mei 2014
Om 11:40 uur thv Bronsbergen een zwarte wouw hoog boven de IJssel naar NW. Een uur later weer
één bij de kade (dezelfde?). Foto genomen ter hoogte van de Vispoorthaven. Leek heen en weer te
vliegen zoekend naar voedsel; overal zwemmen nu ook vissen in de ondieptes en het water is helder.
Dus zit je buiten of langs de IJssel, opletten dus.

Dick van Hoffen - 21 mei 2014
Even wezen kijken bij de Onderlaatse Laak. Langs een grotendeels afgezette houtwal, alleen wat
(braam-)struweel en lage eikjes, naast een karrespoor dat doodloopt in een eikenbosje. Was er nog
niet eerder geweest, maar het bleek verrassend leuk: twee paar geelgors, een paartje roodborsttapuit,
grasmus en voor het bosje twee zingende boompiepers en weer een grasmus. Nog wel zo'n
"wilderende" kat ( vind ik wel een aardig toepasselijke Duitse term: een stropende kat, los of die nu
verwilderd is of niet: hij was zeer nauwgezet alles aan het inspecteren en had en kreeg de diverse
territoriumbezitters achter zich aan.

Rob van Swieten - 22 mei 2014
Ook jongen moeten af en toe rusten dus weer terug naar het nest die zich aan de andere kant van het
water bevindt, Bronsbergen 180514

Michel Klemann - 23 mei 2014
De slechtvalk zette een stootduik in op een bergeend. Die ontkwam door laag en op topsnelheid vlak
boven de IJssel te gaan vliegen. Doorgaan was te gevaarlijk voor de slechtvalk. Als ze zou mis grijpen
zou ze in het water belanden. Meer dan een uur zat ze in de hoge mast te wachten. Later zag ik de
valk naar Zutphen vliegen waar ze bovenin de toren van de Nieuwstadskerk landde. Daar
aangekomen vond ik onder de toren geen prooiresten maar er kwamen met snelle regelmaat wolkjes
donsveertjes uit de toren gewaaid. Er werd duidelijk geplukt. De slechtvalk zag ik niet, maar ik bedacht
dat ik de toren vanuit mijn huiskamer goed kon zien! Gauw naar huis, telescoop in de kamer opgezet
en daar zat die dan; te peuzelen aan een duif op 640 meter afstand.

Rob van Swieten - 24 mei 2014
De opname is kort en een half x vertraagd. De jongen worden nog gevoerd in het nest.
https://www.youtube.com/watch?v=J0IZXJjUufI
Michel Klemann - 24 mei 2014
Veel mensen noemen dit een onnatuurlijke nestholte. Voor torenvalken is het wel een natuurlijke
nestholte; en gelijk hebben ze.

Michel Klemann - 25 mei 2014
De jonge roeken op de parkeerplaats zijn al best groot.

Rob van Swieten - 26 mei 2014
Controle vanaf de Mars en binnenstad 18.03.

Rob van Swieten - 3 juni 2014
Zo project X afgerond...wou toch ook even een jong op de film. Hier wordt het jong gevoerd hoewel
het ook al zelf vis kan vangen. (zie mijn eigen facebook account). Naast het voeren is men al weer
bezig met het nest voor het volgende broedsel.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/285881138252928/
Michel Klemann - 7 juni 2014
Ik vermoedde al een paar jaar dat er stormmeeuwen zouden broeden op De Mars. Vandaag maar
eens wat langer gekeken. Wéér op hetzelfde gebouw naast Kinnarps op de Litauensestraat, Veel
gedoe, luid roepend, kan bijna niet missen; minimaal 2 paar.

Dick van Hoffen - 7 juni 2014
Gistermorgen 5 juni zomaar een roepende kwartel in een "raaigrasakker " hoek Looërenkweg
Dennendijk. http://waarneming.nl/waarneming/view/85222007. Wanneer die daar blijft zitten zal het
wel niks worden. Maar wel leuk om dat even op weg naar het werk te horen.
Ps.: Perceel werd vandaag, 10 juni ,gemaaid.
Michel Klemann - 10 juni 2014
Een paar nachten de camera langs een slootje in de uiterwaarden gezet. Je weet maar nooit wat er
zomaar voorbij komt. De koeien konden er weer eens niet vanaf blijven. Die kwamen 's nachts een
paar keer langs om de boel scheef te duwen. Zoals bijna altijd en overal waar je de camera bij het
water neer zet: bruine rat, maar dit keer ook een groene kikker en een zielige eend met een kapotte
vleugel. Overdag wilde eend en meerkoet met jonkies en drinkende vogels als houtduif, ringmus en
merel. Verder geen rare beesten.

Michel Klemann - 14 juni 2014
Terwijl op alles wordt bezuinigd zijn er ook in 2014 weer100-den miljoenen euro’s beschikbaar om
zoveel mogelijk natuur te slopen en te verwijderen. Of het nu om het vergassen van ganzen gaat of
om het slopen van andere vormen van natuur: juni is bij uitstek dè maand om dat uit te voeren. Kleine
zoogdieren en veel vogels hebben nog jongen in het nest; eieren van dagvlinders zijn nog niet uit of
als rups aanwezig; jonge sprinkhanen en andere insecten hebben nog geen tijd gehad om zich voort
te planten en overal zijn vieze bloemen die je kapot kunt maken. Alle andere dieren kun je hun
voedsel en dekking zoveel mogelijk ontnemen.
Een “klepelmaaier PRO” met een reikwijdte van 10 meter in combinatie met zuigwagen is het
efficiëntst omdat je daarmee in een rit, echt alles kapot krijgt en ook verwijderd. Napalm gebruiken is
ook een optie maar duur, en je bereikt daarmee de hoeken van de percelen onvoldoende. Op grote
schaal een zenuwgas als sarin inzetten kan ook, maar levert weer gedoe op met de ARBO-wetgeving.
Nee, niets zo destructief als de landbouwtrekker. Het is weer juni; tijd voor actie om de rode lijst met
subsidiesoorten zo lang mogelijk te maken en daar is onbeperkt geld en mankracht voor beschikbaar.

In de struwelen hier zaten in 2011 de laatste
zomertortels van Zutphen. Alle sleedoornstruwelen zijn kapot gehakseld en het terrein is
behandeld met round-up, een soort van Sarin —
bij Braakliggend terrein De Mars, Zutphen.

Links een week geleden; rechts vandaag. Alles is
verdwenen; kapotgemaakt en afgevoerd, weg
met al die vieze planten en insecten. — bij
IJsseldijk, De Mars, Zutphen.

Maanden van loslopende honden, badgasten en
wandelaars kregen het niet voor elkaar de
megapopulatie greppelsprinkhanen, de
kwartelkoning, broedende rietgorzen, gele
kwikstaarten etc. weg te pesten. Met een trekker
doe je dat in één ochtend met een 100% garantie.
Stokebrandsweerd.

De 250.000 ha mais voor vleesproductie in
Nederland (een oppervlak zo groot als de
provincie Utrecht), wordt met dit soort machines
frequent kapot gespoten. — bij Baak.

Nu de koeien niet meer buiten komen kunnen de Zelfs de aller laatste brandnetel onder het
hekken eruit. Links stond nog zo'n een hek; die is prikkeldraad moet kapot gespoten worden
er nu ook uit zodat de berm kan worden
opgenomen in het perceel. Geen last meer van
bloeiende planten of insecten.

De klepelmaaier in combinatie met zuigwagen
bezig met het slopen van kilometers dijk. Planten,
insecten en broedende vogels op de IJsseldijk
worden jaar in jaar uit kapot geklepeld en
afgezogen. — bij IJsseldijk Bronsbergen.

Hectare na hectare van niet gebruikte terreinen
en bermen langs het Twentekanaal worden jaar
in, jaar uit kapot geragd en afgevoerd. Niks is er
meer te vinden. "Plantenbeheer volgens RWS".
Miljoenen perr jaar kost dat, alleen langs het
Twentekanaal al. Nergens een beest of bloem
meer te vinden. — bij Twentekanaal, De Mars
Zutphen.

Rob van Swieten - 19 juni 2014
Zo maar weer een buiten de stad gekeken, was lang geleden dat ik daar geweest ben. het begon met
een lekkere bui van drie kwartier. Lopend richting het Kienveld was een boompieper en
boomleeuwerik na de bui lekker aktief. Op het Kienveld zelf een zingende geelgors en boompieper.
Een pijprokende man naarstig op zoek naar WD. (Hans). Het was niet echt fotoweer. Veel
boerenzwaluwen laag over de landerijen, insecten vangend. Ergens verraadde een Fluiter zich. Dus
pauze inlasassen voor geluid opname in het bos. De vogels lieten zich zien met 2 jongen en
misschien wel meer. Richtig het Grote Veld bij de Warkenseweg nog genieten van ,Roodborsttapuit,
gele kwikstaarten, ringmussen en geelgorzen. Een volw buizerd had last van vier zwarte kraaien.
Deze bleef in de buurt van zijn nest waar twee grote jonge buizerds op stonden.

Geelgors

Wilgenroosje

Distel

Ree

Vingerhoedskruid

Fluiter

Fluiter

Gele Kwikstaart

Juv geelgors

Vliegbeelden buizerd, zwarte kraai

Jonge buizerds op nest
Dick van Hoffen - 24 juni 2014
Bermbeheer in Zutphen. Allereerst de Scheperdreef: alle ruigte strak afgemaaid inclusief de
goedbedoelde bijenstrook.( zie foto 1). De zeer voedselrijke berm is omgeploegd in ingezaaid met een
bijenmengsel. Wat er kiemde was vooral Melganzevoet, Perzikkruid, amper koolzaad, Krulzuring,
Kropaar etc. Bij voorbaat gedoemd te mislukken.
Even verderop langs de Bieshorstlaan is te zien hoe het zou kunnen zijn: de bermen zijn hier
weliswaar ook hopeloos verruigd door een enorme belasting met ( omgerekend per hectare) een
veelvoud aan fosfaat en stikstof van wat er op een maisakker mag. (en die poep moet weer verdunt
met water worden afgevoerd in de vorm van gemaaide brandnetels, kropaar en zuring).
Aan de overkant van de greppel een leuk stukje bloemrijk grasland, met diverse vlinderbloemigen,
Grote ratelaar, st. Janskruid, Margrieten. Wat er nodig is voor bloemrijke bermen die goed zijn voor de
bijen?
Strak hondenbeleid: verplichting op opruimen van alle poep, pispaaltjes met opvangbak naar het riool
op de straathoeken langs de meest populaire hondenroutes en een goed handhavingsbeleid.Bermen
verschralen met de opbrengst van de hondenbelasting.Kost een paar jaar, maar dan kan het ook echt
de goede kant op.
Wat snel helpt: gazons niet maaien:die staan al vol met witte klaver en telkens wanneer ze leuk
beginnen te bloeien en dan veel hommels en bijen trekken worden alle bloemen weer afgemaaid.
Spaart veel geld uit.

Hoezo bijenlint?

Bieshorstlaan: erg ruige bermen. Het bloemrijke
Grote ratelaar, reukgras, biggenkruid. Dit is leuk.
deel van de berm begint eigenlijk voorbij de berm. Hoef je per jaar ook maar één keer te maaien.
maar dat ziet er dan ook leuk uit.
Remco Wester - 11 juli 2014
Oproep: informatie geringde Zwarte Ooievaars in Gelderland
Zowel dit jaar als in het verleden zijn een aantal keren geringde Zwarte Ooievaars in Gelderland
waargenomen. Het idee is om hier een overzichtsartikel aan te wijden. We zijn dan ook op zoek naar
alle beschikbare informatie en foto's over geringde exemplaren in Gelderland. Ook zijn we
geïnteresseerd in literatuur over geringde Zwarte Ooievaars in de rest van Nederland.
Mocht u deze informatie hebben, of kunnen verwijzen naar een artikel, dan zouden we die graag
willen ontvangen. U kunt uw reactie sturen naar: avifaunavangelderland@gmail.com o.v.v. Zwarte
Ooievaar ringinformatie.
Mede namens PG Gelderblom, bij voorbaat dank!
Michel Klemann - 13 juli 2014
Terwijl de meeste ooievaars de nesten nu zo ongeveer verlaten, zag ik dat er langs de IJssel nu nog
een nieuw nest werd gebouwd in de andere acacia bij t.h.v. Bronsbergen. Slim van hem, want dan
kan die volgend jaar vroeg beginnen.

Michel Klemann - 13 juli 2014
Zelfde fietspad langs de N314 Baak-Zutphen thv Bronkhorsterwaarden. Links het stuk in de
Gemeente Bronckhorst en rechts in de Gemeente Zutphen. Toch maar eens gaan navragen waarom
in Zutphen wel alles kapot wordt gemaakt en dat in Bronckhorst blijkbaar niet hoeft.

Dick van Hoffen - 13 juli 2014
In de tuin is er nog steeds van alles te beleven. Steeds meer jonge vogels leren ook het drink- en
wasbakje vinden. Nu een jonge Tjiftjaf en dito koolmees. Een Rosse woelmuis liet eindelijk ook eens
op de foto zetten. Ik heb een hele kolonie, maar ik weet niet of ik er echt blij mee ben. Ik ben deze
winter wel erg veel leuke overblijvende planten kwijtgeraakt. Maar goed de marters en uilen zullen er
wel blij mee zijn.

Dick van Hoffen - 19 juli 2014
Gisteren ineens een hoop lawaai van kauwen en roeken midden overdag. Normaal komen ze 's
avonds met de slaaptrek wel over zetten maar er was nu wat bijzonders aan de hand. Ik denk dat ze
met zijn allen achter zwermende mieren aan zitten. Ik schat zo'n 325 vogels totaal.

Dick van Hoffen - 25 juli 2014
Dinsdagavond een wandeling (van west naar oost) gemaakt door de Onderlaatse Laak en ik ben
aangenaam verrast door de leuke ontwikkelingen hier. De brede struweelzomen die hier een jaar of 5
geleden zijn aangeplant ontwikkelen zich fraai en trekken heel veel zangvogels aan: Zwartkop,
Grasmus, Tuinfluiter, Roodborsttapuit, Geelgors, Putter, Tjiftjaf, allemaal met jongen present. Volop
konijnen die het hier kennelijk goed doen. Ik kwam er wel 20 tegen.
Permanent grasland dat niet geïnjecteerd wordt, maar alleen als weiland wordt gebruikt! Lekker pollig,
soms wat ruiger afgewisseld met strakker afgegraasde delen, krabplekken, afgetrapte steilrand, al
aardig wat bloeiende planten er in ( veel witte klaver en rolklaver, soms wat distels).
Wat verderop voorbij camping Warnsveld was het vochtige hooiland al wel gemaaid, maar netjes ook
wat stukken met veel bloemen laten staan en royaal om de greppels heen gemaaid.
Koekoeksbloemen zaten al weer in hun tweede bloei. Op de hoge akker lekker veel akkerkruiden
tussen het graan (is dat ook Triticale? vraag ik me af, want wat laag voor rogge). Hier zat het vol met
geelgorsfamilies, twee families Roodborsttapuit, Gele kwikstaart, diverse paren Grasmus. Het bruiste
van de jonge vogels. Tussendoor nog een uit een poel opvliegende Witgat, jagende Torenvalk,
Blauwe reigers op muizenjacht, groepje Kieviten op wat kort afgegraasd grasland, roepende jonge
Buizerd.
Wat meer naar het oosten is een flinke oppervlakte grasland alleen maar beweid geweest met
schapen en stond het nu weer verder uit te groeien, mooie gradiënt in begrazingsdruk. Er komen hier
ook al steeds meer bloemplanten tussen de witbol door. Hele horsten vlasleeuwenbek, maar ook al
grasklokje. Natuurlijk ook weer Gele kwikken, Geelgorzen en hier ook Boompiepers met jongen. Ik
doe het niet zo gauw en natuurlijk kan er altijd nog iets beter, maar mijn complimenten aan
Natuurmonumenten!

Tjiftjaf

leuk zo'n stukje permanent grasland, dikke pollen
op de mestplekken van vorig jaar, de eerste
mierenbulten van de gele weidemier, Geldig veel
variatie op microniveau. Benieuwd of NM hier al
een paar pq's heeft liggen om de vegetatieontwikkeling te volgen.

Jonge Roodborsttapuit

Jonge Grasmus

Geelgors

Vlasleeuwenbek: nu ook eens gewoon in een
perceel en niet alleen in de wegberm.

Een van de eerste grasklokjes middenin het
grasland.

Boompieper

Jonge Boompieper

Stukje Onderlaatse Laak, dit gaat nog veel mooier
worden denk ik.
Dick van Hoffen - 26 juli 2014
Het is wel net buiten het officiële gebied van de werkgroep, maar ik meld het toch even. Vanavond
een klein rondje over de Kieftskamp gemaakt. Daar ligt net ten zuiden van de Veengoot een
natuurontwikkelingsgebiedje van HGL. Nog aardig kaal, maar met twee kleine plasjes erin. Daar zaten
van't voorjaar al kleine plevieren, maar tot mijn verbazing liep er nu ook nog een paartje rond met twee
jongen van pakweg een week oud. Lijkt me erg aan de late kant. Ik zag in "Zien is kennen" dat ze
soms een tweede legsel hebben. Dus dat zal hier dan ook wel het geval zijn.

Rob van Swieten - 4 augustus 2014
Verleden week een avondje eff niets in het nieuwe huis klussen Dus lekker op de 2e verdieping waar
we ook een dakterras hebben, genieten van het uitzicht en de binnenkomende roeken, kauwen en
vertrekkende meeuwen. De kraaiachtigen aren later op de avond vrij onrustig en hadden druk overleg
waar nu te gaan slapen. Mooi schouwspel met een prachtig uitzicht was het dus heerlijk genieten met
een ondergaande zon en koffie.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/304952179679157/
Rob van Swieten - 7 augustus 2014
Heb ik in augustus nog nooit meegemaakt...een groep van meer dan 35 ex. grote lijsters bij elkaar.
We merkten de groep op nadat een sperwer jagend boven het bosperceel vloog en de groep opvloog.
We hoorden wel een enkele maar dat de groep zo groot was.

Rob van Swieten - 9 augustus 2014
Na het klussen eff pauze, tijd 15:00 uur. Kijker en fototoestel in de woonkamer eff geen puf....hmmm
een slechtvalk ver boven de stad...toch maar kijker pakken.
Een kraai paar huizen verderop, wat overvliegende meeuwen en verder omhoog kijken een stipje in
de lucht maar wel zodanig herkenbaar als zijnde een vogel, maar welke? Fototoestel en drukken
maar.... voor mijn geen twijfel.Zwarte Ooievaar... wie iets anders bedenkt mag het zeggen. Deze zat
wel zo hoog en vloog richting NO. Weer en nieuwe dakterras soort erbij!

Rob van Swieten - 11 augustus 2014
Vandaag 2 op de toren. Foto drie x niets maar meer als bewijslast.
Rechts van 1 ste ex zit de 2e ex.

Rob van Swieten - 11 augustus 2014
Sorry mensen is echt de laatste, ik beloof het, maar ik vindt het zo gaafff... Vooral het einde hoe snel
die vogels zich als het ware laten vallen om een plek in de "slaap"boom te bemachtigen..
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/306988786142163/
Michel Klemann - 16 augustus 2014
Uiterwaarden bij de Mars; Oranje Luzernevlinder. Altijd leuk om tegen te komen. Overigens zag ik bij
de sluis bij Eefde dat de twee paar Futen die daar altijd aan het vechten zijn, beide gebruik maken van
hetzelfde nest. Het ene paar is nu bezig met het grootbrengen van hun twee jongen; het andere paar
heeft nu eieren op hetzelfde nest. Meer broedgelegenheid is er gewoon niet want dat is allemaal kapot
gemaaid dus moet het maar zo.

Michel Klemann - 19 augustus 2014
Sinds 2005 beheren we dus de oeverzwaluwkolonie aan de oever van Bronsbergen. De wand bestaat
uit 6 blokken met in ieder blok drie rijen van zes holen boven elkaar waarin de oeverzwaluwen nesten
kunnen bouwen. Aantal bewoonde nesten periode 2005-2014 was resp.: 8, 66, 32, 83, 33, 0, 0, 64.
40, 34. Over de jaren 2005-06 (bovenste twee) en 2012-14 (onderste drie) zijn de bewoonde
nestlocaties van de betonnen wand precies bekend. In die vijf jaar waren er totaal 214 holen
bewoond. Verdeeld over de rijen; bovenste rij: 97, middelste rij, 78 en onderste rij 39 nesten. Er was
een duidelijke voorkeur voor de bovenste rij gaten.
Verdeeld over de zes betonwanden: wand 1 met totaal over die vijf jaren een 7 nesten, wand 2: 31,
wand 3: 55, wand 4: 49, wand 5: 45 en wand 6 27 nesten. Er was een duidelijke voorkeur voor de
wanden 3, 4 en 5.

Michel Klemann - 20 augustus 2014
"Vogelwerkgroep kraakt plannen voor ganzenjacht", aldus de Stentor vorige maand. Voor wie onze
bezwaren nog eens wil lezen; zie de *.pdf.
Rob van Swieten - 20 augustus 2014
Dat is nu het voordeel van koffie buiten drinken...dan zie je nog eens wat overkomen. 76 ex. Alles
richting ZO.

Rob van Swieten - 24 augustus 2014
Op je biertje letten en omhoog kijken blijft een tik .ik vermoed Ooievaars...fototje maar met phone.

Michel Klemann - 24 augustus 2014
Iedere nazomer slapen er duizenden spreeuwen in het riet bij station Empe. Ook vandaag. Filmpje
aan het einde van de dag om 20:30 uur. Met de trein ben je er in 5 minuten. Gewoon even wachten op
het perron, ze komen vanzelf. https://www.facebook.com/1249963091/videos/10204277901688260/
Michel Klemann - 24 augustus 2014
De meeuwen uit Zutphen e.o. slapen "normaal" op de daken van bedrijventerrein De Mars. De onrust
door de Slechtvalk(en) daar zorgen ervoor dat ze steeds meer bij de Spoorbrug gaan slapen. Gisteren
zaten de houten balken helemaal vol, en ook het pier(eilandje) in de IJssel en de stalen bogen van de
brug zaten helemaal vol. Voor 99% nog Kokmeeuwen.

Michel Klemann - 24 augustus 2014
Nu de dijk bij de Rammelwaard vanwege de dijkverlegging is afgesloten kun je daar heerlijk rustig
vogelen. Gisteren was ik even kijken in die stalen vogelkijkhut. Naast de vogels buiten, zaten binnen
de wanden vol met kleine landslakjes. Ik heb het opgezocht; Glanzende Agaathoorn (Cochlicopa
lubrica).

Rob van Swieten - 27 augustus 2014
En dat is buizerd 14 boven de stad. vanaf 4 aug tot nu.

Michel Klemann - 31 augustus 2014
Foto van de geul in Stokebrand; IJsseluiterwaard thv Bronsbergen. Deze geul is gegraven in het
voorjaar van 2007. Hieronder een blik over de geul richting noord 12 juni 2010 en 11 juli 2014.

Rob van Swieten - 31 augustus 2014
Ben ik boven om me om te kleden, lekker thuis hangen dus, alarmroep van kokmeeuw. Yip roofvogel
in de lucht, in blote kont weer naar beneden snel fototoestel en nog op tijd om op bovenste dakterras
foto te maken van deze paniek schopper dus.

Rob van Swieten - 3 september 2014
Leuke soort zo boven je huis vanmorgen...in de stad. Foto helaas wat vaag.

Michel Klemann - 6 september 2014
Op een enkele gele kwik, boompieper en boerenzwaluw na vlogen er vanmorgen weinig trekvogels
over de telpost. Toch ook nog een grote zilverreiger, 2 watersnippen, groenpootruiter en wulp kunnen
noteren. Rondom de telpost een ijsvogel onder de brug door, een sperwer kort op de brugleuning, een
havik die een kauw probeerde te vangen, slechtvalk, dodaars, een late koekoek, 2 roodborsttapuiten,
5 paapjes en 5 tapuiten.
Achter de telpost, half ingegraven in de grondbulten langs de Berkel zat deze hongerige jager zijn
neus leeg te vreten, tussendoor bezig met het kapot schieten van kraaien en nijganzen.

Rob van Swieten - 7 september 2014
Soms zat het heeeel hoog en soms wat lager vandaag boven het huis. De gierzwaluw kreeg ik er
helaas niet op. Verder ook nog groepjes boerenzwaluwen en een slechtvalk.

Michel Klemann - 10 september 2014
Telpost Warnsveld 9 sept 2014: Het blijft moeilijk hoor om zo'n onderjedoorscheerende ijsvogel scherp
te krijgen.

Michel Klemann - 14 september 2014
Een hoge bult met een oppervlak van negen ha helemaal in de noordwesthoek van Zutphen. Een
oude vuilnisbelt. Tot en paar jaar terug rijk aan bosrietzangers, grasmussen, reeën, vossen, bakken
vlinders en sprinkhanen. In de winter kiekendieven, buizerds en grote groepen zaadeters als kneuen
en rietgorzen. Er is geprobeerd de grondstoffen eruit te halen maar dat was te verliesgevend dus de
berg is blijft voorlopig maar liggen en is opnieuw afgedekt. Een bestemming is er niet meer. Het begon

weer te begroeien en de natuur kwam nu langzaam terug met groepjes putters, jagende torenvalken
een zee van bloemen en vlinders. Maar het moet allemaal weer stuk gemaakt worden. Jaar na jaar
kun je blijven roepen dat die destructie eens op moet houden, "we gaan er rekening mee houden",
maar vergeet het maar. Vandaag reed ik er langs. Negen hectare kapot geragd door een
klepelmaaier. Natuur is toch wel het allerlaatste wat je daar wilt hebben en voor het slopen van natuur
is onbeperkt geld aanwezig. Voor de zorg is geen geld, voor goedkope woningen is geen geld,
ambtenaren moeten de straat op alles en iedereen moet bezuinigen, maar wanneer het om het slopen
van natuur gaat is er altijd nog wel een pot met geld. Negen hectare. Zinloos gesloopt. Je gelooft het
gewoon niet. Je broek zakt er vanaf! F*&%^#$%# Hell!

Situatie afgelopen juli

Totaal leeg geragde hellingen

Een picknickbank verscholen in een bloemenzee
vol vlinders en ruisende sprinkhanen (juli 2014)

Huidige situatie van de picknickbank in een
afgeragde omgeving met gehakseld afval. Het is
weer netjes hoor. Goed besteed geld en al die
natuur om je heen leidt alleen maar af.

Negen hectare!!!

Die negen hectare; volledig verrabbezakt!

Michel Klemann - 15 september 2014
Als je even de tijd hebt? Het is een forse enquête van Natuurmonumenten over geld, terreinbeheer en
recreatie, maar misschien toch maar even doen:
http://smartweb3.smartagent.nl/e…/surveys/1975802onderzoek/… Het gaat over de "resources" zou
Lolo Williams zeggen: http://www.youtube.com/watch?v=FnJQjtvngqA
Rob van Swieten - 16 september 2014
Voor een mogelijk broedgeval 2015... Mooi vanaf mijn huis te volgen met telescoop . Foto nu bagger
maar meer om te laten zien dat beest in kast zat. (plukken van prooi)

Dick van Hoffen - 21 september 2014
Een van de mooiste bermen van de gemeente Bronckhorst geïnspecteerd, langs de Wilmerinkweg.
Dat er nog steeds Blauwe knoop staat is volgens mij stom geluk. De populatie aan de noordzijde is in
een paar jaar tijd gedecimeerd door fout maaibeleid (van vele honderden exemplaren naar enkele
tientallen). Alleen dankzij een lang groeiseizoen worden er nu nog wat zaden rijp.
Het stukje dat aan de zuidzijde ligt ziet er nog aardig uit, maar ook hier is de boel bovenop een paar
weken geleden kaal gemaaid: er is nog steeds geld over bij de gemeente. Er worden amper bermen
gemaaid, maar deze dan wel maar op een verkeerd moment en wat er nog af komt ( stelt niks voor
laat men dan ook nog eens liggen).
Het belang van bloeiende bermen voor bijen hommels en vlinders zij nog eens geïllustreerd door een
paar foto's. Let ook op de zaden van het Havikskruid: die zijn een belangrijke voedselbron voor kleine
zaadeters. ( excuus voor mijn facebook vrienden ( die zien het twee keer).

Zuidberm Wilmerinkweg, waarom die pas
gemaaid is, is mij een raadsel. De berm is
behoorlijk schraal, mag best heischraal genoemd
worden getuige de struikheide die bovenin de
greppel groeit. Niet maaien levert meer zaden op,
en meer boeiende bloemen in het najaar. Met het
uitgespaarde geld kan de overkant van de greppel
een extra maaibeurt krijgen, en dan ook het hooi
afvoeren graag.

Zaden van havikskruid, belangrijk voor kleine
zaadeters. Vorige week in Zwitserland zag ik op
een helling vol met dit soort zaden wel 200
kneuen foerageren. Dat kan hier ook ook.

Michel Klemann - 21 september 2014
't veel mee en 't viel tegen vandaag. Enerzijds verwacht je hogere aantallen op 21 september,
anderzijds vlogen er wel wat leuke soorten over de trektelpost. Het begon met regen vroeg in de
ochtend en het eindigde met stralend en kraakhelder weer. Eind september verwacht je dan
pijlstaarten en die kwamen dus ook. Nooit veel hier, maar toch. Ook een grasparkiet (nieuwe
telpostsoort) met een groepje spreeuwen meevliegend, twee grote zilverreigers, bruine kiekendief en
een visarend. De vierde alweer dit jaar in slecht 52 teluren.
http://www.trektellen.org/count/view/152/20140921

Dick van Hoffen - 24 september 2014
Weer eens gekeken bij de Onderlaatse Laak. Daar doet Natuurmonumenten echt haar best. Leuk,
spreeuwen foeragerend tussen de schapen, die kunnen komend voorjaar hoop ik de koeienvlaaien
gaan inspecteren op allerlei lekker larven van kevers, vliegen en zweefvliegen ( of eten die er nu
alleen een beetje van?) De kevers kropen er in ieder geval in. Graanpercelen deels gemaaid, maar
deels ook helemaal niet. Dan snap je waarom Vlasleeuwenbekje ook wel Akkerleeuwenbekje heet.
Nog steeds met Geelgorzen, Roodborsttapuit en Gele kwik. Bij het maaien netjes om de botanisch
leukste plekken heen ( dat kan dus echt wel). Alleen het kaalschrapen van de "Laak" zelf zou nu echt
weer niet hoeven, maar dat zal het Waterschap Rijn en IJssel wel op zijn geweten hebben.

De laagste stukken met de leukste planten
mochten blijven staan, veel rode klaver, rolklaver
beetje koekoeksbloem. kunnen sprinkhanen en
vlinders een beetje overleven.

roodborsttapuit, gewoon nog de localo die hier
een nestje heeft grootgebracht, schat ik in, de rest
van de familie scharrelde er nog wat omheen.

Over hele akker volop Vlasleeuwebekjes in bloei.
ook veel duizendknoop. benieuwd wat daar deze
winter allemaal op komt.

dat is nou jammer. het mag best nog een beetje
natter. "Stroom"-opwaarts hoeft echte het geld niet
meer verdient te worden. Laat dat nou gewoon
langzaam inzakken en dichtgroeien. We hebben
echt nog wat gebieden met voorjaarsinundatie
nodig. 40 jaar geleden stond de Achterhoek in het
vroeg voorjaar half onder water. Zet hem op!!

Guido van Leeuwen - 26 september 2014
https://www.facebook.com/guido.vanleeuwen.75/posts/914944005200954
Vraag. Is dit inderdaad een jonge zandhagedis? Ik vind net in Eefde op de kazerne.

Dick van Hoffen - 27 september 2014
Met dit mooie weer bijna de hele dag binnen gezeten: bij de Gelderse Vogelaarsdag in Velp. Leuke
presentaties o.a. van Rob Bijlsma met twee previews uit zijn nieuwe boek. Over de broedecologie van
Draaihals en Kruisbek, hartstikke leuk. Eén groot pleidooi om meer de diepte in te gaan, verbanden te
zoeken. Voorbeeld ( nav de draaihals) wanneer de wintersterfte de populatiegrootte bepaalt, heeft
"natuurbeheer" in Nederland helemaal geen zin, dan moet je in Afrika zijn. ( Rob stelt het natuurlijk wat
absoluut, omdat hij je aan het denken wil zetten, maar dat lukt dan ook wel). Ook de broedecologie
van de Kruisbek was erg leuk: strekking: de Nederlandse populatie is een soort overloop van de
Noordoosteuropese ( en Siberische), beesten blijven hier hangen en broeden, maar hebben een
uitermate laag broedsucces (85% van de legsels levert niks op). Verder voorspelde hij dat het met de
kruisbek steeds slechter zal gaan omdat alle naaldbomen worden weggehaald ( larix, douglas,
fijnspar) en dan heeft de Kruisbek onvoldoende voedselbronnen ( met allen Grove den lukt het niet)
om een stel jongen groot te brengen.
Ook de presentatie van Stef van Rijn over onze eigen Achterhoekse Wespendieven was heel boeiend.
Ook daar weer: niet alleen brengt zo'n logger in beeld waar zo'n beest zit, maar Stef gaat alle
verblijfplaatsen langs om te achterhalen waar zo'n beest zijn voedsel vandaan haalt. dat zo'n vrouwtje
uit Wientjesvoort? een paar dagen een uitstapje maakt naar het Roergebied, via de Veluwe terug, dan
naar Flevoland en uiteindelijk vanaf Flevoland met verse raat toch weer terug komt naar het nest met
jongen (waar pa het dan alleen heeft moeten doen). Ook hier geldt natuurlijk dat voor elk antwoord
tien vragen terugkomen, maar dat is dan tegelijk de verdienste want zonder al dat uitpluizen kom je
niet eens aan die vragen toe. Stef, bedankt!
Natuurlijk het mooi weer lokte, maar geen spijt gehad.
Michel Klemann - 29 september 2014
Een van de ganzen van de vijver, geringd in
2013, zit momenteel in Malmö, Sverige. De vogel
was al een half jaar niet meer gemeld. De kans is
dus groot dat die het hele broedseizoen in
Scandinavië heeft doorgebracht. Nu is die vast
trekvogels aan het kijken denk ik.

Rob van Swieten - 29 september 2014
Met een behoorlijke zenuwklemming in de arm is het turen naar vogels eff helaas niet lang vol te
houden met kijker en fototoestel. Gisteren toch nog de buizerd en slechtvalk boven het huis en
vandaag maar wat vogels in de vlierstruik bekeken tijdens de koffie buiten. Ook de mussen hebben de
struik en voederplaats gevonden. De eerste vandaag sinds wij er wonen.

Dick van Hoffen - 4 oktober 2014
Vanmorgen met Erik naar de trektelpost Warnsveld. We kwamen natuurlijk minstens een uur te laat,
maar er was gelukkig nog van alles te zien. De complete lijst zal vast door Michel Klemann en/of Henk
Jan Hof worden ingevoerd, want zij deden de administratie. Het was erg gezellig en dan kost het
moeite om altijd even geconcentreerd te blijven. Opvallend veel Grote zilverreigers. Ik zag er bij elkaar
al 28 en daarvoor was er een groep van 17 gesignaleerd, dus tel maar op. Groepjes Kolganzen, Grote
lijsters, Zanglijsters, Vinken, Veldleeuwerikken, Witte kwikstaart, Graspiepers, Kneuen, beetje Sijsjes,
wat Rietgorzen. Ik zal niet alles verklappen, maar nog wel de IJsvogel en Grote gele kwik en een luid
roepende Witgat. Een jonge Kolgans ter plaatse bezorgde ons nog wat hoofdbrekens. Zag er nogal
als Grauwe uit, maar riep als een Kolgans. Adri Mulder nam de moeite om het vogelboekje nog even
uit zijn tas te halen en liet ons weten dat de zwarte snavelpunt het belangrijkste onderscheid was.
Gelukkig konden we die goed zien, want het beest bleef op 10 meter afstand eerst eten en daarna zelf
slapen.

Kolganzen en Vinken

Grote Zilverreigers

Kolganzen, als dit representatief is voor de rest
komen er veel jongen mee.

De lokale jonge Kolgans

Witgat

Torenvalk

De Kolgans nog een keer

Ook weer Kolganzen

mannetje Roodborsttapuit, ter plaatse

De administratie werd afwisselend door Henk Jan
en Michel gedaan.

Michel Klemann - 6 oktober 2014
Op telpost Warnsveld hadden we een geslaagde telling afgelopen zaterdag, maar dat was op meer
plaatsen in Nederland het geval.

Michel Klemann - 9 oktober 2014
Nog een Grauwe Gans die naar het noorden is vertrokken. Ditmaal een vrouwtje, geringd in juni 2013,
voor het laatst afgelezen in de vijver op 29 juni 2014. Na het broedseizoen is de vogel naar
Noorwegen gevlogen en zit nu op 40 kilometer afstand ten NW van Oslo in de monding van een rivier
in Tyrifjorden.

Dick van Hoffen - 10 oktober 2014
Wandelingetje langs de Berkelreconstructie. Ligt natuurlijk weer net zo'n beetje buiten "ons" gebied,
maar is de moeite waard om in de gaten te houden. Veel zal afhangen van het beheer. Middendeel
richt Almense weg is het maaiveld verlaagd en zin allemaal extra meanders aangebracht. Nu voor een
deel ook mooie slikplaten, waar direct een Groenpootruiter was te bewonderen. Vanaf een hoop grond
die er nog ligt heb je mooi uitzicht - erop komen was een uitdaging die herinneringen opriep aan mijn
lager schooltijd. Ik kon eeuwig rondhangen op braakliggend terrein met grondhopen, modderpoelen.
Zouden de steilranden wat voor ijsvogels en oeverzwaluwen kunnen betekenen? ( bijeneter????).

Die uitdaging ga ik natuurlijk graag aan.

Leuke oeverzwaluwwand.
Rob van Swieten - 14 oktober 2014
Vanmorgen op het dakterras 2e verdieping thuis wat geteld. Dat het invoeren direct niet ideaal is een
feit daar je meer dan de helft mist, mischien wel 90 %. Volgende keer dus gewoon maar met
streeplijst werken. Ondanks dat genoten van de overvliegende veldleeuwerikken, zanglijsters, grote
lijster (1), koperwieken,goudvinken(2), slechtvalk(1), kepen,sijs en uiteraard ganzen. Aan roofvogels
alleen de slechtvalk en buizerd. De meeuwen,kauwen en roeken maar achterwege gelaten.

Rob van Swieten - 14 oktober 2014
Leuke groepjes over de stad deze ochtend.

Rob van Swieten - 15 oktober 2014
Ben benieuwd naar de opname straks van de slechtvalken.

Rob van Swieten - 15 oktober 2014
Niet echt superkwalitiet maar goed. Vanaf vanmorgen vroeg zat het beest omstreeks 08:30 op de
toren. Tegen 09:13 had 1 ad. een prooi (duif spec).
het andere ex. bleef op de achtergrond. het ex. met prooi heeft tweemaal een deel meegenomen naar
de watertoren en weer terug naar de St,Jans kerk, het andere ex verbleef hoger op de toren. Grappig
is te zien dat het ene beest rond de toren loopt waarbij d de kop omhoog kijkt. Verder vandaag twee
uurtjes geteld waarbij ik uitkwam op 35 soorten. Koploper was de kolgans met (1172 ex) die de stad
overvlogen. https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/336389803202061/
Rob van Swieten - 16 oktober 2014
Zal het dan toch gebeuren een avi fauna van de stad Zutphen. Het begin is er, nu het veld werk nog.
Daarover meer op 28 oktober tijdens het overleg VWG.zutphen...ik Zeg kom maar op..

Michel Klemann - 18 oktober 2014
251 Grote zilverreigers op slechts 16 kilometer afstand van Zutphen-centrum. Daar zitten ze dus
tegenwoordig.
https://www.facebook.com/AvifaunaVanGelderland/photos/a.333177343487511.1073741828.3301899
40452918/543630002442243/?type=3&theater&ifg=1
Dick van Hoffen - 25 oktober 2014
De vogels hebben de rui weer achter de rug en komen nu massaal de tuin weer inspecteren. Deze
Grote bonte specht slaat geen gaatje over: zelfs uit oude boorgaten in de buitenmuur weet hij met zijn
lange tong nog wat lekkers te halen. Houten palen en ook de raamkozijnen zijn allemaal aan een
inspectie onderworpen en wat spinnetjes armer. Het arme beest had alleen geen grip op de nieuwe
kunststof schuifpui: te glad, hij bleef er maar langs fladderen. helaas steeds net niet lang genoeg voor
een foto. De laatste foto laat even de standaard pose zien waar we weer tot in mei van kunnen
genieten.

Dick van Hoffen - 1 november 2014
Al een week zie ik overal groepen houtduiven zitten en vliegen. Dat was aanleiding om weer eens een
paar uur te gaan tellen op onze vaste telpost. Wel weer wat te laat begonnen (pas om kwart over
acht), maar het was weer erg leuk. Inderdaad een aantal grote groepen Houtduiven van wel 400 tot
500, veel Spreeuwen, wat Sperwers en ook nogal wat Koperwieken en ganzen. De IJsvogel kwam
weer langs, Winterkoninkje kwam even leuk poseren op de brugleuning. De hele lijst moet ik nog
uitwerken, maar wat leuke soorten waren nog Watersnip, Grote gele kwikstaart, en nog allerlei
vinkachtigen en gorzen. Bij de ganzen is het goed opletten want Grauwe en Kolganzen vliegen
geregeld allemaal door elkaar. Volgende keer echt eens een opname apparaat mee, want een
onzekere Sneeuwgors durfden we nu niet te noteren.

Rob van Swieten - 3 november 2014
Het is natuurlijk van de gekke dit beest te volgen in een zoekertje van .0,5 bij 0,5 cm...maar goed wel
weer grappig het verhaal erachter en de beleving...En mijn arm deed l pijn van de tintelingen....later
nog wat foto,s en het verhaal . https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/344167929090915/
Rob van Swieten - 4 november 2014
Nog even terugkomend op gisteren.Iemand vroeg mij onlangs wat nu de beste tijd is om de
slechtvalken te zien. tja, iedere dag zijn ze wel te zien. Als ze op de St.Jan kerk niet zitten dan wel de
watertoren of walburgkerk. Zo niet dan waarschijnlijk jagen. Na mijn rondje stad( zonder kijker maar
wel met fototoestel) even langs de Walburg, daar zag ik ze met z,n tweeën. Met camera toestel wat
foto,s maken en filmen.Valt niet mee om camera stil te houden O sterk ingezoomd. ( niet echt goed
voor mijn nek). moet wel altijd lachen om de mensen die voorbij lopen. Ze denken dan per ongeluk in
je beeld te lopen en wachten dan netjes waarop ik antwoord dat ze gerust door kunnen lopen daar de
hoek van de camera niet op straat gericht staat. Waarop dan wel wordt soms gevraagd. Dan vertel je
over de slechtvalk, willen ook even kijken en O ben je gauw een uur kwijt in de stad. De slechtvalk in
dit filmpje is overigens een ringdrager, maar helaas niet af te lezen. In het filmpje is heel even het
tweede beest bovenin links te zien voor de geoefende kijker. Voor Michel Klemann, kunnen we jouw
camera niet eens een dag bij de kast plaatsen?
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/344429015731473/
Rob van Swieten - 11 november 2014
Het is altijd lastig de beleving in het verhaal of via foto,s over te brengen, maar dat het een beleving
was is zeker. De dag begon rustig richting Rammelwaard. langs de terreinen met borden voor gevaar
drijfzand, zwaaiend naar de kraanmachinist die me netjes voor liet gaan was het even klimmen
kruipen en modderen om bij de hut te komen.(09:00 uur). het was super rustig op het water enkele
wintertalingen,slobeenden, dodaars,wilde- krak-en kuifeenden verbleven bi jelkaar. In de lucht vlogen
ganzen af en aan, voornamelijk kolganzen. groepen kieviten trokken over het gebied varierend tussen
de 18 en 64 ex. Soms een enkeling . tegen een uur of 11 begonnen de buizerd langs te komen (32
ex.) Voor de rest rustig. Uiteindelijk bezoek van een blauwe reiger en een prachtige ijsvogel die een
poosje bleef rondhangen. Vanuit de hut hoorde ik een kramsvogel roepen die even mooi bleef zitten,
ondertussen vlogen enkele veldleeuweriken over en was in de verte een kleine groep ooievaars te
zien. Om een uur of 12, deden 408 kolganzen de plas aan om te drinken waarna de hele groep na 3
minuten weer vertrok. Ondertussen mijn boterhammen en koffie opgegeten en bedenkend om
langzaam weer eens de spullen te pakken en verder te kijken. Nog even voordat ik zou gaan de
batterij wisselen. Net de hut uitlopen sloeg de paniek in de lucht toe. Van alle kanten vloog het spul,
zelfs de eenden kwamen omhoog het water uit. De joekel kwam aanzetten en zweefde een poos
boven de wilgen. Ineens werd er gezwank en snelheid gemaakt, pas later beseffende dat de zeearend
achter een roofvogel aan zat. Op de foto lijkt het mij een havik. In mijn zoeker van de camera was het
me niets eens opgevallen. De slag werd niet gewonnen dus laag het water over maar ook daar viel
niets te halen. Na ongeveer 10-15 minuten hield de zeearend het voor gezien en vertrok richting
Voorst waar daar al weer het kabaal van de ganzen te horen waren. Een geweldig moment, maar
naast zo,n bakbeest geniet ik net zoveel van eigenlijk wel alle vogelsoorten.. het was dus een lekkere
"hutdag", want gelopen heb ik niet, met 38 soorten in de pocket.

Rob van Swieten - 17 november 2014
Zo een keer even ingevallen voor een watervogeltelling.
Geen grote aantallen en hoeveel heid soorten. Max. kokmeeuw met 114 ex. Groepje krakeend 30 ex.
Wilde eend 114 ex. Leuk triple door de wijk gewandeld ,mooi weer dus dat kon de pret niet drukken.
Sommige watertjes maar een kale boel. Tussendoor even tafeltennis spelen.Op de terugweg even
langs de IJsvogel bij de begraafplaats inmiddels vanaf maart wel zijn vaste post.

Michel Klemann - 17 november 2014
Afgelopen weekend was er weer een watervogeltelling. In en rond Zutphen zijn door vier tellers totaal
vijftien gebiedjes geteld van kleine stadsparkjes tot flinke stukken uiterwaarden. Totaal kwam op 9139
vogels (incl. roofvogels) in 36 soorten. Op de kaart rood, omlijnd, de telgebieden.

Inez Weijer - 21 november 2014
Leuke app!
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/vogels-kijken/app-tuinvogels
Michel Klemann - 14 december 2014
Spanning en sensatie.
Midden in de kale Bronkhorsterwaarden foerageerde een groepje spreeuwen. Een sperwer dook uit
het niets er bovenop, miste, pikte er alsnog een uit en ging daar laag over de grond in volle vaart
achteraan. De spreeuw vloog recht op mij af met vlak daarachter de sperwer. Ik stond meteen stil en
dacht dat die wel ergens in mijn jas zou kruipen, de spreeuw kon immers nergens anders heen, maar
hij vloog vlak langs. De sperwer vond dat te eng en week iets uit naar rechts, terwijl de spreeuw op dat
moment, om mij heen, meteen scherp naar links afboog en weg was die.
Michel Klemann - 17 december 2014
Net als vorige maand zijn dus ook in december de watervogels en nog wat aanvullende vogels geteld
in de 15 verschillende watervogeltelgebieden in en rond Zutphen. Opvallend vind ik dat
Knobbelzwanen buiten het broedseizoen de laatste paar jaar zeldzamer zijn geworden dan Grote
Zilverreigers. Maar wat te denken van 11 IJsvogels dit keer. Het hoogste aantal in 10 jaar, misschien
wel in 100 jaar?, maar 2014 was ook het warmste jaar ooit. Volgend jaar dus nog meer IJsvogels. Die
naam klopt echt voor geen meter meer, maar van mij mag die zijn naam houden.

Rob van Swieten - 17 december 2014
Een wat verlate telling (WV) door prive omstandigheden. Niet veel bijzonders, er even uit. Naast
vogels meer mensen onderweg gesproken muv van de begraafplaats maar goed daar praat men niet
zo snel meer. De oevers bij de grote gracht liggen er maar kaal bij.Het paartje muskuseenden blijven
redelijk plaatsgetrouw, evenals de ijsvogel op de begraafplaats. Wat enkele aalscholvers op de
rustplaats. Meeuwen zitten overal wel en als een voorbijganger dikke plakken brood in het water gooit
lopen de aantallen zo op. Kortom rustig met kleine aantallen watervogels.

Rob van Swieten - 29 december 2014
Heb er zin in..1597 ha. Drie dagen met ik hoop leuke aantallen en soorten ..nog even geduld mag pas
starten in januari 2015. Hoop dat er meer meedoen met de telling zodat we alles compleet hebben.
(januaritelling vwg.Zutphen).

Michel Klemann - 29 december 2014
Nou ja, volgend jaar beter:
https://vwgzutphen.waarneming.nl/ranks_abs.php?jaar=2014&diergroep=1

