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op

okt t/m dec 2019

Oktober 2019
Mirrin Lans – 3 oktober 2019
heeft een bericht gedeeld.
https://www.facebook.com/bbc/videos/10157062173817217/

Michel Klemann - 6 oktober 2019
Eurobirdwatch 5-okt-2019. Vroeg naar de telpost Warnsveld. Mooi weer. Onderweg in het donker
overal zanglijsters gehoord. Eenmaal daar, nog amper een zanglijster gezien. Die vliegen in in het
binnenland liever in het donker. Langs de kust is dat ineens weer een ander verhaal:
https://www.trektellen.nl/maps/species/1/-1/324/20191005/20191005/1/0
Filmpje gemaakt van de zonsopgang samengeperst in 1 minuut. De wolkenband aan de horizon
bevond zich in het begin een slorige 40 kilometer naar het oosten. Dunne hoge sluierbewolking later
op de dag was erg welkom. Dan zie je de hoge buizerds en groepjes kolganzen beter dan tegen een
strak blauwe lucht. De vogels vlogen hoog. Buizerds verdwenen soms thermiekend in de lagere
wolkenlaag. Lokale vogels rondom de telpost waren o.a een groepje van 4 roodborsttapuiten, tapuit, 2
ijsvogels, havik, slechtvalk, groene specht, 2 dodaarzen. In de schemer een jagende rosse vleermuis
boven het afleidingskanaal.
Drie kilometer ten oosten van telpost Warnsveld ligt telpost Almen, en nog eens 4,5 kilometer ten
oosten daarvan ligt telpost Lochem. Voor de vergelijking de getelde aantallen van de drie posten
naast elkaar gezet. Op de drie locaties telden negen mensen in 20 uur & 26 min. totaal 16.591 vogels.
Talrijkste soort was de kolgans met 7365 exemplaren, maar ook waren er flink wat aalscholvers 260
ex, buizerds 216 ex, bruine kiekendief 6 ex, grote zilverreiger 52 ex, etc.
Op dit moment hebben landelijk 157 telposten hen getelde aantallen trekvogels van die dag
doorgegeven. https://www.trektellen.nl/count/daytotals/1/-1/20191005 : Totaal: 761.860 exemplaren in
231 soorten met een totaal van 938:25 teluren.
Zonsopkomst 5-okt-2019. De eerste 30 minuten in 1 minuut.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10219186761760444/

Mooi weer met hoge sluierbewolking.

Aalscholvers op trek.

Grote Canadezen ganzen

Hoge kolganzentrek.

Grote zilverreigers op trek.

Kieviten.

Spreeuwen in paniek voor een jagende
Sperwer (onder in beeld)..

Vergelijking van getelde soorten/aantallen v/d de drie lokale telposten
Henk Jan Hof - 6 oktober 2019
Dit weekend de zwanengezinnen in Zutphen bezocht. Bij één paar mis ik een jong. Tijdens
het ringen dachten we al dit jong minder gezond leek. Het andere jong gaat goed, met veel
energie in dreighouding.
In de stad ook een groep Grote Candese Ganzen. Prachtige vogels.

Jouck Iedema - 7 oktober 2019
Vanmiddag rond 17.30u. een koppel Zwarte zwanen gezien in de eerste nevengeul op de
Voorsterklei, gezien vanaf Gelders hoofd, mooie dieren! Naast de krakeenden en smienten
ook wintertalingen
Michel Klemann – 10 oktober 2019
De jonge rode wouwen van Gorssel en Zutphen zijn ondertussen al meer dan twee maanden
geleden uitgevlogen en onderweg naar de overwinteringsgebieden. Van beide broedparen is
één jong voorzien van een GPS zender. De dagelijkse omzwervingen van deze en nog van
zes andere Nederlandse jonge rode wouwen zijn te volgen op
http://werkgroeproofvogels.nl/index.php/roofvogels/volg-gezenderde-rode-wouwen
De kaart toont dagelijks één positie met een vertraging van 48 uur.

Bart Mendelson - 15 oktober 2019
Mus met leucisme (Zutphen)

Rob van Swieten – 20 oktober 2019
Hond uitlaten, ondanks de griep, ligt deze spreeuw op zijn rug op de stoep. Nou thuis bij mij
maar even opknappen en dadelijk weer de vrijheid tegemoet.

Erwin Jansen – 20 oktober 2019
Mezen alweer vol op aan het wintervoer. Gefotografeerd met de macrolens nikor 2.8 105
Afstand ongeveer 30 tot 40 cm

Rob van Swieten - 23 oktober 2019
Bij mij eten en bij de buurman op het dak in bad.
Wat een luxe.

Erwin Jansen - 23 oktober 2019
Deze kerkuil liet zich gisteravond laat mooi fotograferen!

Erwin Jansen - 27 oktober 2019
Zojuist deze prachtige ijsvogel vast gelegd!

Erwin Jansen - 28 oktober 2019
De puttertjes smikkel heerlijk van de kaardebollen langs ons erf! 2 jaar geleden e.e.a gezaaid
voor de vogels, het vliegt af en aan!

Rob van Swieten - 28 oktober 2019
Gewoon thuis vanaf je balkon gaaf toch. Moest wel wat inzoomen . Slechtvalken op de
watertoren.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1321308514710180/
Michel Klemann - 29 oktober 2019
heeft een link gedeeld.
Voor meer info over vogels in en rond Zutphen; het jaarboek 2018 van de VWG-Zutphen is in
*.pdf op de website geplaatst.
Te vinden onder: http:// www.vwg-zutphen.nl/Pdf/Jaarboek/Vwg-zutphen-jaarboek-2018.pdf
Inhoud:
•Succes voor de VWG bij het faunabeleid van de provincie
•De jonge vogelaars
•Meerkoetenprocedure in 2018
•Ringer worden
•Jaarverslag vogelringstation Eefde
•Excursies in 2018
•Weekeindje Tiengemeten
•Broedvogels van het Emerpark in 2018
•De roek in 2018, opnieuw in mineur

•Kijkhut Rammelwaard zonder vogels?
•Bestuursverslag 2018
Alle 14 jaarboeken 2005 t/m 2018 zijn te vinden onder:
http://www.vwg-zutphen.nl/Archief/Jaarboeken.html
Bruno Depover - 30 oktober 2019
Een aanrader voor elke liefhebber van vogels: de nieuwe publicatie van Johan Boussauw
https://www.bitbook.be/collections/frontpage/products/raven-en-kraaien-eksters-en-gaaien

Rob van Swieten - 30 oktober 2019
De bosuil roept best in parkje t.o. graaf ottosingel. Op achtergrond nog wat ganzen ver weg.
Ik heb de bosuil in de jaren dat ik deze volg nog nooit zo aktief horen roepen.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1322696187904746/

November 2019
Jan Jolink - 1 november 2019
Ik zag gisteren een groep van 14 buizerds. Ze zaten op de grond in een weiland tussen
Wapenveld en de ijssel. Er waren ook blauwe en zilverreigers bij. Iemand een idee waarom?
Vogeltrek?
Kim Hiddink-Oldenkotte – 3 november 2019
Zo gaaf.
Bonte specht, komt dagelijks snoepen van de pinda’s in de voortuin.

Henk Bouwman 3 november 2019
Even geen camera meer tot mijn beschikking....maar voorlopig foto’s genoeg van mooie
vogels....

Jouck Iedema – 3 november 2019
2 November: Jonge Vogelaars speuren naar trekvogels!
Afgelopen zaterdag trok een vrolijke groep Jonge Vogelaars met gidsen en een aantal
ouders naar de bult bij Fort de Pol om naar trekvogels te speuren. Aan de rand van de bult
en onder de bezielende leiding van vogelexpert Michel Klemann, mét telescoop, kwam er
van alles in de kijker, groepjes grauwe ganzen, meerkoeten, aalscholvers, een torenvalkje.
En oh, heel dichtbij puttertjes die heen en weer zwermden tussen de toppen van het
struikgewas.
Eén van de kinderen slaakte de kreet dat dit een prachtige plek was waar hij het liefst altijd
wilde blijven.
Maar de wildernis heuvelafwaarts en het water in de verte lonkte.
Al gauw struinden groepjes kinderen door het hoge gras de heuvel af; een dode haas werd
begraven onder een dekentje van gras en bij het klauteren over de keien bij t kanaal kwamen
diertjes en schelpen tevoorschijn. En afval.
Leuk was het ook om stenen met mooie boogjes in het water te plonzen en met de platte te
keilen.
Tot het tijd was voor warme chocomelk en honingkoek. Wat zaten we daar knus aan de
oever van het kanaal.
De tocht ging verder door de velden en langs de IJssel. Ondertussen speurend naar vogels
én afval! Eén van de meisjes voerde de actie aan, want zoveel troep was slecht voor de
natuur en zeker voor vogels want die konden daar in stikken en verstrikt raken!
We ontdekten tot onze verontwaardiging dat de vissers daar wel heel veel zooi achterlieten.
Na afloop toonde het meisje (Ciara) heel trots het resultaat van haar speurwerk: 2 zakken vol
met zwerfafval, “daar had de natuur geen last meer van!”

Erwin Jansen - 4 november 2019
Kerkuil en ransuil gisteravond laat gefotografeerd.

Kim Hiddink-Oldenkotte - 5 november 2019
En vandaag de specht kunnen filmen.
Het lukt hem om een pinda mee te nemen.
https://www.facebook.com/hiddinkkim/videos/2494507537309468/

Anneke Otten - 6 november 2019
Dit pimpelmeesje is een vaste bezoeker in de tuin.

Dick van Hoffen - 6 november 2019
Wanneer zo'n beestje in de buurt zit, nog wel op mijn vrije dag, dan moet ik wel even gaan
kijken.
Haubenlerche, Crested Lark, Kuifleeuwerik, in Apeldoorn. Op mijn vrije dag en dan nog wel
zo dichtbij, zo'n bijzonder vogeltje: de Kuifleeuwerik. Er bivakkeert er sinds gisteren eentje bij
het station in Apeldoorn. Zo maar zelf terug gevonden ( "ze" waren hem even kwijt). Op weg
naar school zag ik ze in de jaren zestig overal rondlopen langs de weg (Zwartewaterallee en
omgeving) in de grote nieuwbouwwijk in Zwolle: Holtenbroek. Natuurlijk sindsdien in ZuidEuropa op allerlei plekken wel tegen gekomen, nog een keertje op een parkeerplaats ergens
in de buurt van Heidelberg, een jaar of tien geleden. Maar even lekker wat plaatjes van
geschoten. Dat rossige op de vleugels liet hij/zij ook nog even zien. Heeft me op zoek naar
de Thekla-Leeuwerik al menig teleurstelling opgeleverd. Maar hier was het leuk! Waarom ze
er nu niet meer zijn? Ik denk door gebrek aan kale grond en gebrek insecten erop, wanneer
er toch eens wat kale grond is. Overal staat gras als haren op een hond, en insecten ho
maar.

Peter Smit - 9 november 2019

Erwin Jansen - 10 november 2019
Genieten in het najaars zonnetje.

Han Verbeek - 10 november 2019
heeft een link gedeeld.
https://youtu.be/CceVyL8I3L4
Dick van Hoffen - 11 november 2019
Even al voorproefje voor de excursie van de vogelwerkgroep. Verslag het afgelopen
weekend: een weekendje naar Diepholz voor de Kraanvogels en zo, met Els en Erik.
Gisteren was het bewolkt, geen kip te zien (behalve de "trekfazanten", met verwijzing naar
geweldige post van Jan Loos, we zagen er vele tientallen). Vanuit Hüde eerst maar eens het
weidevogelreservaat rondgereden. Dat leverde onder andere wat Buizerds en Torenvalkjes
op, die bij het sombere weer duidelijk een korter vluchtafstand hadden. Een paartje
Sneeuwgorzen was een leuke verrassing. Bij de uitkijktoren op afstand een jong mannetje
Blauwe kiek, en ook op gepaste afstand een Zee-arend in een dode boom. In de namiddag
naar het Rhedenergeestmoor, waar vele tientallen Kraanvogelliefhebbers al hun posities
hadden ingenomen op de uitkijktoren en de Moordamm. Een blik vanaf de toren liet zien dat
de ondiepe veenplassen waar de vogels graag in slapen nog helemaal droog stonden: grote
bruinzwarte kale plekken. Het moet nog heel veel regenen voordat ze daar weer met de
pootjes in het water kunnen staan. Maar het luidruchtig aanvliegen van grote en kleine
groepen Kraanvogels blijft nog steeds heel indrukwekkend. Al die families die ergens in
Noord-Scandinavië of West-Rusland hun jong(-en) hebben grootgebracht, allemaal samen
op weg naar Spanje, of soms wel Noord-Afrika.
Vanmorgen mooi helder vorstig weer. Het duurde even voor we een aardige concentratie
kraanvogels gevonden hadden, maar toen we er ten oosten van Wagenfeld midden tussen in
zaten hebben we er heerlijk van genoten. Opvallend: heel veel groepjes Reeën, overal.
Natuurlijk wordt hier veel gejaagd, maar kennelijk laat men er toch wat meer lopen dan thuis.
Bij elkaar vele tientallen gezien.

Wim Nijenhuis - 14 november 2019
Een dagje Diepholz naar de Kraanvogels, blijft indrukwekkend!

https://www.facebook.com/wnijenhuis/videos/2809035385782982/
https://www.facebook.com/wnijenhuis/videos/2809037025782818/
Rob van Swieten - 23 november 2019
heeft de omslagfoto van de groep bijgewerkt.

Anneke Otten - 23 november
Super blij was ik tijdens een boottochtje in het verre India om de ijsvogel te spotten. Het was
me nog niet gelukt in Zutphen.

Michel Klemann - 24 november 2019
Langs de Oekense Beek bij Voorstonden lagen twee dikke eiken. Omgewaaid; dit jaar of
vorig jaar. De stam verdwenen, de stronk lag er nog. De jaarringen toonden dat de eik
minimaal 170 jaar oud was toen die omviel. 170 jaar... uitgelopen in 1849. Hoe zag het er
toen uit? Op topotijdreis 1849 opgezocht. De rode stip geeft aan waar de eik toen stond. Een
heel andere wereld dan vandaag: https://nl.wikipedia.org/wiki/1849

Chris Da Ponte - 27 november 2019
Vandaag in Trouw

Harry Gelderman - 28 november 2019
heeft een link gedeeld.
https://meldpuntkerkpad.nl
De burgemeester heeft besloten dat het Kerkpad openbaar blijft.
Rob van Swieten - 29 november 2019
Een nachtelijke bezoeker neemt de hele voorraad pinda,s mee maar welk dier dat doet? Dus
de trapped camera maar eens gebruiken voor aankomende nacht. Afstand en juiste positie
instellen en afwachten maar. Deze gaai met het testen staat er wel goed op.

December 2019
Marcel Pietersen - 5 december 2019
Ik zag gisteren een melding (waarneming.nl) dat de Waterspreeuw weer bij de sluis van het
afleidingskanaal (warnsveld) zou zitten. Vanmorgen wezen kijken, geen Waterspreeuw
gezien, maar er zat wel een Witgatje. Lijken wel op elkaar.

Mirrin Lans - 6 december 2019
De Zutphense ijsbaan staat weer onder water. 5 juvenile zwanen met hun ouders hebben
daar al ruim een week hun plekje gevonden. Echter zag ik vanochtend dat 1 van de juvenile
niet meer goed kan lopen, doordat zijn poot niet goed meer is. Bel ik hiervoor de
dierenbescherming? Of laat ik de natuur zijn werk doen? Iemand ideeën of tips?
Elze Boshart - 14 december 2019
Oud &heeft een link gedeeld.
Nieuw, voor de één een heerlijk feest, voor anderen een drama vol stress voor mens en dier.
De gemeente Zutphen denkt te weten dat er geen behoefte is aan vuurwerkvrije zones in de
stad. Wat vind jij? Ik ben een petitie begonnen om de gemeente te laten zien dat veel
mensen wel degelijk minder vuurwerk willen. Tekenen kan hier...
https://petities.nl/petitions/vuurwerkvrije-zones-in-zutphen
Michel Klemann - 14 december 2019
Vanmorgen na de regen de watervogels geteld, en vlak voor de regen weer terug. Vijf
telgebiedjes gedaan. De rest doe ik (over)morgen. Geen schokkende aantallen, maar de lol
zit hem in de herhaling en de langzaam maar zeker wijzigende soorten en aantallen.

Getelde gebieden en aantallen.

Bevervraat in de uiterwaarden.

Kuifeenden.

De oude populier.

Langstrekkende kolganzen worden verrast
door de hoogspanningsdraden op hun pad.

Hoe een klein wilgje langzaam in een heel
bos is veranderd.

Close-up van de opengescheurde
wilgenstam.

Gerjo Horsman - 23 december 2019

Wim Nijenhuis - 23 december 2019
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Wim en Gerrie Nijenhuis

Gerrit Rensink - 23 december 2019
Deze fraaie mijnheer krijgen we naast de GBS steeds vaker op bezoek.

Rob van Swieten - 23 december 2019
Voor alle leden en niet leden van deze pagina
Maak er een mooi jaar van en tot ergens in het veld of waar dan ook.
Iedereen bedankt voor het plaatsen van de vele verhalen en foto,s over de vogels en natuur
in het afgelopen jaar. Op naar 2020.

Rob van Swieten – 26 december 2019
Vanmorgen even langs geweest in de stad. Blijven toffe beesten.

Jeroen Kuipers – 26 december 2019
Vandaag even kort bij de Vijver in Zutphen naar meeuwen gekeken. Geen grote meeuwen
naar voornamelijk kokmeeuwen en een enkele stormmeeuw. Vier vogels met kleurringen (2
uit Polen, 1 uit Noorwegen en 1 uit Nederland, project van Frank Majoor ) twee met metalen
ring maar die waren helaas niet af te lezen. De Poolse vogel TN8N komt al meerdere jaren
naar deze plek om te overwinteren. Alle ringen zijn gemeld.

Noorse vogel

Noorse vogel

Nederlandse vogel
Poolse vogel

Poolse vogel

Michel Klemann – 27 december 2019
In het donker naar de Rammelwaard. Tussen de vele honderden eenden op de plas zit
ergens een Bronskoptaling. Die is zonder telescoop en de zon nog niet op moeilijk te vinden;
laat maar. Ik bekijk de foto's op waarneming.nl later wel. Er zitten honderden Wintertalingen,
Krakeenden, Smienten en Wilde Eenden; tientallen Kuif- en Tafeleenden, paartje
slobeenden, wat Aalscholvers, een Pijlstaart man, 6 Futen en een paar adulte
Knobbelzwanen. Een paartje Bergeenden is al weer terug voor het aankomende
broedseizoen en langs de oever lopen twee Grote Zilverreigers. De eerste wilgen beginnen
al te bloeien. Een Havik vliegt laag over het water. Hij lijkt gebruik te maken van de zon in de
rug en tegenlicht voor de eenden, maar daar trappen ze niet in. De eenden dichtbij duiken in
paniek onder water, de eenden verderweg vliegen op. Dat wordt geen eend voor z'n ontbijt
vandaag. Een Witgatje vliegt over. Langs de oever hoor ik een een Waterpieper en een
IJsvogel. Een dikke stroom meeuwen vliegt vanaf Deventer richting Zutphen. Op de Mars
wordt tegenwoordig blijkbaar niet meer geslapen.
De zon komt op. Het is mooi weer maar ijskoud; gauw verder lopen. Langs de Voorsterbeek
loopt een Grote Zilverreiger tussen drie Reeën. Ze kennen elkaar. Later bij de Voorsterklei zit
een groep Kokmeeuwen op het water. Honderden, maar hoeveel honderden eigenlijk?
Boven in de mast zit een Slechtvalk te koekeloeren. Dat maakt de meeuwen onrustig. Ze
schrikken van niks, vliegen op en gaan zo dicht mogelijk bij en door elkaar vliegen. Enorme
chaos maar het was loos alarm. De Slechtvalk doet niets. De Kokmeeuwen nemen afstand
van elkaar en landen rustig op het water.

Zonsopkomst boven Zutphen.

Nog redelijk hoog water in de Rammelwaard. Fijn
voor de Bevers, nu kunnen ze naar de wilgen
zwemmen.

Uitzicht op de Ruïne van Nijenbeek.

Drie reeën en een Grote Zilverreiger langs de
Voorster Beek.

Groep Kokmeeuwen op het water van de
Voorsterklei.

Slechtvalk op de mast.

Opvliegende Kokmeeuwen.

Je snapt dat het als Slechtvalk moeilijk wordt om
in deze chaos één exemplaar te volgen.

Als de linkerhelft van de meeuwengroep weer
rustig wordt en de vogels weer afstand
nemen van elkaar, maak ik deze foto. Zo kun
je ze naderhand mooi tellen.

Eerst afstrepen in groepjes van 10 --> dan 10
gekleurde stippen per honderd ex --> 14 witte
stipppen voor de groepen van 100. En er
bleven 14 ex over. In iets meer dan de helft
van de groep tel ik 1414 ex en dat was een
heel stuk meer dan ik in eerste instantie
dacht.

Henk Bouwman – 27 december 2019
Iedereen een gelukkig nieuw ( vogel ) jaar!
Gr, Henk Bouwman

Dick van Hoffen - 28 december 2019
Wanneer er zo veel mensen op zo'n beest af komen is er verder niet zo veel te zien. Zeker
niet dichtbij. Wel opvallend veel Smienten die aan het begin van de middag allemaal naar de
plas kwamen - zeker veel honden in de uiterwaarden.
Omdat het zo vlakbij is, ben ik toch maar even wezen kijken bij de Bronskopeend in de
Rammelwaard. Fotograferen was een hele uitdaging gelet op de afstand tot de kijkhut en
omgeving. daarom maar een digiscoopje als bewijs. Ik heb geen ring kunnen ontdekken,
maar dat zegt nog niet alles. Het is overigens een opvallend grote eend. Ik zag deze week
nog de vraag voorbij komen: "is het nu Bronskopeend of Bronskoptaling?". Nou het is een
eend een hele dikke. Zelfs groter dan de Krakeenden. Of het een echte wilde is, is nog net
duidelijk. Pas wanneer er duidelijke foto's zijn van twee ringloze poten is het aannemlijk dat
het een wild exemplaar is. Hieronder dan maar een paar plaatjes die ik heb kunnen maken.

Jouck Iedema – 31 december 2019
Vorig jaar waren Bert,Henny Albers, Frank, Veronica en ik erbij om naar geringde vogels te
speuren langs dit stuk kust...
https://www.facebook.com/Kartong-Bird-Observatory-281470088535159/

