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Juli 2020
Arnoud Mark De Boer - 1 juli 2020
Beste vogelaars,
Ik heb een vraag:
Bij ons in de tuinen broeden en leven erg veel mussen, deze vreten de laatste weken alle
bloemen en planten aan. Van bodembedekkers die compleet uit de grond getrokken worden
tot mini petunia’s waar ze met 8 tot 10 mussen in 1 bak aan het aanvallen zijn...... Zo erg als
dit jaar heb ik dit nog niet meegemaakt..... Wie weet waar dit gedrag vandaan komt, en wie
heeft een goede remedie????

Marc Kastermans - 3 juli 2020
Hongerige jonge boerenzwaluwen willen wel even poseren.

Marc Kastermans - 3 juli 2020
Chichorei? Herderstasje? Wie helpt ons?

Henk Bouwman – 5 juli 2020
Koolmees jong

Janny Grevelink - 10 juli 2020
Groene specht keramiek.

Aart van den Berg - 11 juli 2020
Dagje Marker Wadden.

Harry Gelderman - 12 juli 2020
Lijkt me een jonge spreeuw.

Harry Gelderman - 12 juli 2020
Zeg het maar is het een kokmeeuw, of zwartkopmeeuw.

Harry Gelderman - 12 juli 2020
Je ziet ze vaak op het asfalt zitten en als je er aan komt gaan ze weer 25 meter terug. witte
kwikstaart.

Harry Gelderman - 12 juli 2020
Putters.

Gerjo Horsman - 13 juli 2020
De Appelvink... 1 van mijn favorieten in Nederland, wat een prachtige kleuren! :)
Voor meer vogel en natuur fotos, kijk op fb bij: Gerjo Horsman Natuurfotografie.

Henk Bouwman - 14 juli 2020
Appelvink juveniel.

Mirrin Lans - 16 juli 2020
Dit is toch gewoon de huismus?

Mirrin Lans - 16 juli 2020
Deze wil ik graag met jullie delen, omdat ik de foto zo mooi vind geworden.

Jeroen Kuipers - 20 juli 2020
Zondag eerst lange tijd langs de IJssel op zoek geweest naar rivierrombout, en helaas weer
niet gevonden. Wel veel sprinkhanen, waaronder Greppel - en Gouden sprinkhaan. Waar
sprinkhanen zijn, zijn natuurlijk ook Wespspinnen die dol zijn op een sprinkhaan hapje. 's
middags naar een bosgebiedje bij Zutphen voor o. a. Keizersmantel en Beekoeverlibel. Hier
vlogen ook nog twee Kleine ijsvogelvlinders, helaas erg gesleten.

Gouden sprinkhaan, man

Gouden sprinkhaan, vrouw

Dagpauwoog

Wespspin met sprinkhaan

Landkaartje

Keizersmantel, man

Keizersmantel, vrouw

Kleine ijsvogelvlinder

Beekoeverlibel

Bruine glazenmaker

Marc Kastermans - 24 juli 2020
Paars, adembenemend.

Marc Kastermans - 24 juli 2020
Na een flinke bui kwam deze kievit wel erg dichtbij. Een plaatje om met jullie te delen.

Michel Klemann - 25 juli 2020
Vanmorgen waren op het terrein van de boerengolf bij Hackfort een groep van 31 ooievaars
aanwezig. Op grote afstand leek er een zwarte ooievaar tussen te zitten. Dichterbij leek het
meer op een ooievaar die was uitgegleden in de bagger. Zoeken op waarneming.nl naar
"afwijkend"; kom ik deze tegen. https://waarneming.nl/observation/177662628/
Dat kan ook; een ooievaar die dagenlang op de een of andere stortplaats met zwarte troep
heeft lopen foerageren. Ze zijn immers dol op vuilnisbelten.

Dick van Hoffen - 26 juli 2020
mmmh, vandaag was alles gemaaid. De ooievaars maken nu korte metten met alle
sprinkhaantjes, denk ik. Ik heb er 35 geteld ( ooievaars dan). OPvallend was dat ze zich vrij
weinig van de mensen aantrokken die er aan alle kanten naar stonden te kijken. Een groep
campinggasten liep er dwars doorheen ( met hond), daarvoor stapten ze ze wel wat opzij.
(hoek Koekoekstraat - Boshuisweg).

Erwin Jansen - 30 juli 2020
Gisteravond deze King fisher vast kunnen leggen.

Rob van Swieten - 30 juli 2020
Een keer geen vogel maar wel mooi.

Michel Klemann - 31 juli 2020
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10222260002829550/
's Ochtends zaten er niet veel ganzen op de Rammelwaardplas, maar toen (zoals dat
wekelijks gaat) er in die agrarische ellende weer geschoten werd, kwamen ze gauw allemaal
weer aanvliegen.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10222260003549568/
Veel van de Rammelwaard-ooievaars vliegen naar de VAR-locatie in Wilp. Daar in Wilp
maken ze compost en daarmee voeren ze de Ooievaars. Ik telde er bijna 50, maar je hebt
geen goed zicht op het terrein dus het kunnen er best wel eens heel veel meer zijn geweest.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10222260008629695/
Het graan gaat er af. Plotseling hebben de muizen dan geen dekking meer en daar komen
dus muizeneters op af. In de Voorsterklei zag ik daarom vanmiddag een Zwarte Wouw. Na
20 minuten had die nog niks gevangen. Blijkbaar zaten er weinig muizen. Hij bleef wel op
afstand. Slim beest, want vaak zit er langs de randen van zo'n oogstperceel ook van dat
schietgrage tuig. Bezig met het kapotschieten van Houtduiven, en kraaien. Let er maar eens
op.
Michel Klemann - 31 juli 2020
De Vogelwerkgroep Zutphen brengt sinds 2005 jaarlijks een jaarboek uit met daarin
activiteiten, resultaten van onderzoeken, ringverslagen, excursies, beschermingsactiviteiten,
de rechtzaken (niet te vergeten), broedvogeltellingen, soortonderzoeken etcetera. Het
jaarboek 2019 is afgelopen week op de website verschenen. Deze, en die van de eerdere
jaren, zijn als pdf te vinden onder: http://www.vwg-zutphen.nl/Archief/Jaarboeken.html.
Michel Klemann - 31 juli 2020
Ik heb oude "Logboek-Kijkhut_Rammelwaard" meegenomen en er een nieuwe neergelegd.
Die oude hing er al tweeënhalf jaar maar begon nu een beetje uit elkaar te vallen. Dus als je
in de hut bent, kun je weer een bericht achterlaten of gewoon even vermelden wat je
allemaal hebt gezien. Dat is leuk voor de passanten.
Overigens moet de vegetatie voor de kijkgaten iets bijgeknipt worden dus leef je uit!
Via de QR-code op de binnenflap kom je snel op de website van de VWG of op de pagina
van waarneming.nl met de waarnemingen van de Rammelwaard.

Augustus 2020
Michel Klemann - 2 augustus 2020
Het uitzetten van fazanten is in Nederland al sinds 1993 verboden maar daar trekken de
zogenaamde WBE's (WildBeheerEenheid) zich niets van aan. Ieder najaar worden vlak voor
de jacht op de fazant weer begint de kratjes rondgebracht en de vogels het veld ingestuurd
om vervolgens weer doodgeschoten te worden. Dieren doodschieten is een wettelijk
toegelaten vorm van dierenmishandeling en een wettelijk toegelaten vorm van zinloze
natuurvernieling in dit land. Uitzetten van dieren om ze dood te schieten is wel verboden.
Controle op wat dat dat volk buiten allemaal uitvreet is er niet meer.
Kom ik vanmorgen in de Bronkhorsterwaarden lopen er 68 losgelaten jonge wilde eenden.
Uitgezet voor de jacht; opgefokt in de bio-industrie bleven ze allemaal vlak bij elkaar zitten.
Ze zochten ook geen water op (dat is er alleen om te drinken is hun ervaring) en ze kwamen
naar me toe lopen in de hoop dat ik wat biks voor ze had.
Voor diegene die deze eenden wil redden van de zinloze afschot; ze lopen hier:
https://vwgzutphen.waarneming.nl/waarneming/view/197618036
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10222278204164572/
Daar staan ze dan. Totaal verweesd.

Met z'n allen op een kluitje. Zo zijn ze immers
grootgebracht in de bio-industrie.

Ze hebben niks misdaan, maar ze krijgen allemaal
de doodstraf door een schot hagel of een nekslag
als de ophaal-hond de eend nog niet doodgebeten
heeft.

De jachthut staat er vlak bij in dit op papier
"Natura-2000-gebied.........."

De regio Zutphen is ongeschikt als broedgebied
voor de fazant. Zonder regelmatig uitzetten
bestond de populatie hooguit uit een paar
broedparen, mogelijk zelfs nul. Op het kaartje is te
zien waar fazanten zijn gemeld de laatste vijf jaar
en waar dus fazanten zijn en worden uitgezet.
Uitzetten gebeurd hier nog steeds jaarlijks en op
grote schaal.

Rob van Swieten - 3 augustus 2020
De bosuil vanuit je tuin horen in de stad , heerlijk toch.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1584076151766747/
Dick van Hoffen - 4 augustus 2020
Na de oproep van Michel Klemann ben ik vandaag even wat aan het zagen geweest. Je kunt
nu een deel van de oever ook weer vanuit de hut zien. Ik heb maar even een een voor en na
fotootje gemaakt. Maar er staat nog een mooi rozenstruik vreselijk in de weg ( en nog wel
wat wilgensprieten) . Op een rustige plek zou het een kandidaat zijn voor een nestplaats van
een Grauwe klauwier, maar hier moet die toch maar weg denk ik. Suggestie: misschien kan
de oeverstrook tussen de hut en de plas meegenomen worden in de begrazing. Dat scheelt
een hoop knippen zagen en maaien.

Chris Da Ponte - 4 augustus 2020
Zweet op ons voorhoofd!
Nog even flink gesnoeid bij de kijkhut in de Rammelwaard. Dick van Hoffen had al een flink
deel gedaan. Het ligt er weer netjes bij met een fijn uitzicht!

Chris Da Ponte - 4 augustus 2020
Vliegt bij Geluksvogels binnen in de Spittaalstraat. Is iemand ‘m kwijt?

Michel Klemann - 5 augustus 2020
Terug van de broedgebieden slapen de kokmeeuwen 's avonds alweer met honderden op
het houten framewerk en de pier bij de oude brug. Gisterenavond zat het er daar zo vol dat
er beneden geen plek meer was en sliepen er vele tientallen boven op de ijzeren constructie
van de Oude IJsselbrug.

Michel Klemann - 8 augustus 2020
Op zo'n dag als dit, is één bakkie water niet genoeg.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10222328260655953/

Gerjo Horsman - 8 augustus 2020
ff wat verkoeling...

Bruno Depover - 8 augustus 2020
Ons kraaienboek voortaan ook als ebook.

Chris Da Ponte - 13 augustus 2020
Heb je veren over? Wij verzamelen mooie veren!
Of kom langs met je gevonden veer/veren Dan zoeken we op van welke vogel hij is!
Wat een fantastisch boek vloog er bij ons binnen vanmorgen! Nieuwste druk, vers van de
pers. Een heus verenboek met 330 vogelsoorten uit Centraal-Europa. Welke veer is van
welke vogel?
Het boek ruikt heerlijk, voelt heerlijk en smaakt naar meer en meer veren!
Dus... als je een nou veer vindt, breng hem gerust langs bij Geluksvogels, dan zoeken we
hem op!
Pssst... En natuurlijk te koop in de winkel en de webshop!

Gerjo Horsman - 15 augustus 2020
Vandaag een voor mij bijzonder soort voor de lens gehad, stond al een tijd op de wishlist. De
Putter. Erg genoten van dit kleurrijke model!

Erwin Jansen - 18 augustus 2020
Daar was de ijsvogel weer..... Hij begint het poseren steeds leuker te vinden

Benny Middendorp - 22 augustus 2020
Knobbelzwanen ringen voor semi RAS overlevingsonderzoek
Afgelopen week op pad voor Knobbelzwanen in Deventer en Zutphen voor ons onderzoek.
Weer prachtige terugkomsten, zoals een mannetje met 5 jongen Deventer, die wij in 2016
zelf als jong hebben geringd op vrijwel dezelfde plaats (ring KS00). Een ander mannetje in
Deventer (ring KT53) had 1 jong en hem ving ik zelf als jong in 2015 op circa 1 km afstand.
Mooi om beide weer terug te zien en te zien dat ze nu zelf jongen hebben...
voor de hulp, gezelligheid en koffie...Met dank aan Elma Vonk (foto's), Yvette en Henry van
den Hof.

Frank Bindels - 23 augustus 2020
Bedankt voor het toevoegen.
Weet iemand een plek in de buurt van Zutphen-Harfsen waar grote zwermen spreeuwen te
zien zijn?

Pieter Biezenaar – 27 augustus 2020
Zou er bij een volgende uitbraak van de beruchte vogelgriep wel voldoende capaciteit op de
IC hebben?

Michel Klemann – 27 augustus 2020
De houten steiger in de IJssel bij de spoorbrug, afgeladen vol meeuwen kent iedereen wel.
Daar slapen er een hoop. Als het daar aan het eind van de dag te druk wordt vliegt af en toe
een flinke groep verder naar Deventer om daar te gaan slapen. Vanmiddag (19:15 uur) op
het wandelpad in de Tichelbeekse Waarden even wezen kijken of er kleurringen tussen
zaten. Ik kon er vier fotograferen. De meeuwen zijn al helemaal gewend aan wandelaars
daar. De meeste zaten al op hun buik en zijn niet te bekijken. De vier aflezingen ingevoerd in
https://submit.cr-birding.org. Er zat pas één exemplaar in het systeem; geringd in juli 2019 in
Arnhem. Ook zat er tot mijn verrassing een Zwartkopmeeuw tussen de kokmeeuwen;
ongeringd helaas.

Kokmeeuwenslaapplaats bij de spoorbrug.

E9WH was de enige meeuw die in het systeem
zat. Geringd in Arnhem op 24 juli 2019 door Frank
Majoor

Nog drie ringen die (nog) niet herkend werden in
de database.

Zwartkopmeeuw. Te herkennen aan de grotere
kop en snavel dan de kokmeeuwen en aan de
witte vleugelpunten.

https://www.facebook.com/1249963091/videos/10222488793949185/
Kort filmpje van de Zwartkopmeeuw

Michel Klemann – 29 augustus 2020
In de Voorsterklei zag ik een grote groep holenduiven vliegen en landen. Het ging om een
groep van ongeveer 110 holenduiven, foergerend op een geoogste graanakker. Op zich is
dat al een grote groep. De witte duif ertussen leek me in eerste instantie een stadsduif, maar
toen ik wat beter keek; zelfde vorm als de holenduiven en rode ogen, hou ik het op een
albino holenduif. Met mijn cameraatje kreeg ik geen beter beeld dan dit. Ze waren nogal
vliegerig. Wie maakt er een betere foto van dit exemplaar? Zal Harvey van Diek leuk vinden.
https://vwgzutphen.waarneming.nl/waarneming/view/199243753

Marc Kastermans - 31 augustus 2020
Er zijn weer veel tapuiten, paapjes en hier en daar een roodborsttapuit langs de IJssel te
zien. Kindertjes naar school, regenachtig weer; prima om te fotograferen.

Michel Klemann - 31 augustus 2020
Aan het eind van de dag even naar de spoorbrug. Hoe donkerder het werd, hoe meer
kokmeeuwen er landde. Rond half negen (bijna donker) zaten er rond de 1500 exemplaren
en kwamen er nog steeds meeuwen binnen. Een half uur eerder waren de meeuwen nog
goed te zien. Vijf exemplaren met kleurringen kon ik fotograferen. https://submit.crbirding.org/
Onder de geringde meeuwen zat W-ESH8 (Witte ring met zwarte letter met de code ESH8).
Deze kokmeeuw is inmiddels 14 jaar oud. Voor het eerst geringd in Hamburg op 10 feb
2007. Later op 18 jan 2017 heeft die in Arnhem de kleurring gekregen. Vervolgens in nov
2017, winter 2018/19 en 2019/20, iedere winter afgelezen in de Vijver. Verder waren er geen
meldingen van deze meeuw.
Ook de Zwartkopmeeuw die ik daar vier dagen geleden tegenkwam zat er weer tussen. Ik
vind hem erg lijken op de meeuw van Guus Flater.

ESH8: deze kokmeeuw is inmiddels 14 jaar oud.

September 2020
Bart Mendelson - 1 september 2020
Is dit een slobeend? De Vijver Zutphen.

Marc Kastermans - 1 september 2020
Tapuitje iets dichterbij en roodborsttapuit vrouwtje verstopt zich.

Machteld Braam - 3 september 2020
Weten jullie welke vogel ik hier hoor? In Vorden in een woonwijk. Het geluid is niet geweldig
en op de achtergrond hoor je mijn wasmachine ook nog... De vogel is te horen op 3 5 15 17
en 20.
De vogel is in het donker actief (vannacht om 5 uur ook, toen rondvliegend en gealarmeerd
klinkend) en de roep klinkt als een... giechelend cartoonvogeltje? Ihihihihih. Er is hier ook
een steenuiltje actief. Maakt die ook dit soort geluiden?
https://www.facebook.com/Machteld1980/videos/10221008043062220/

Jouck Iedema - 3 september 2020
heeft een bericht gedeeld.
Werkgroep de Jonge Vogelaars,
Jonge Vogelaars struinen door ruige natuur in Stokebrandsweerd!
Zaterdag 19 september gaan de Jonge Vogelaars weer op pad. Zo aan het begin van de
herfst, wanneer de planten vol in het zaad staan en de meidoorn bessen draagt is het
spannend om te struinen door de wildernis van de uiterwaarden van de Stokebrandsweerd.
Deze keer bezoeken we de zuidzijde waar ook het klompenpad doorheen loopt. Welke
vogels zullen we zien? Scheren de boerenzwaluwen nog steeds laag over je hoofd, zien we
kwetterende puttertjes in de distels, kleine bruine vogeltjes die misschien wel tapuit heten?
Dwars door de ruigte met hier en daar een watertje struinen we naar de IJsseloevers voor
het spotten van watervogels... Zou de jonge zaagbek er nog zitten? Welke vogels zijn al op
trek?
O ja, we struinen dwars door de wildernis, dus vergeet niet laarzen of stevige schoenen en
een broek met lange pijpen aan te trekken!
We verzamelen v.a. 9.15u. op de parkeerplaats van de Kaardebol, Harenbergweg 1 te
Zutphen. Vertrek: 9.30u. op de fiets. Tegen 12.30u. zijn we weer terug.
Vanwege Corona houden de volwassen begeleiders zich aan de anderhalve meter afstand.
Ook de overige RIVM-richtlijnen zijn van toepassing!

Dick van Hoffen - 6 september 2020
Opvallend fenomeen langs de op en afrit van de Cortenoeverse brug bij Zutphen: volop
bloeiende Sleedoorn. De struiken zijn in de zomer compleet verdroogd. Er zat geen blad
meer aan. Kennelijk is droogte een belangrijke factor om bloei te induceren. Maar ik ben wel
benieuwd hoe het verder gaat met deze struiken, want veel tijd om vrucht te zetten en/of
nieuwe bloeiknoppen te vormen voor volgend voorjaar , is er niet.
Ook opvallend, maar iets minder: St Janskruid staat nu massaal te bloeien. Die kunnen
normaal wel tegen wat droogte, maar zijn nu kennelijk ook behoorlijk in rust gegaan en
worden weer gekieteld door de regen van de laatste dagen.

Marianne Klop - 16 september 2020
Oeps, er ging iets mis met de prooi overdracht tussen twee slechtvalken boven Leesten. Lijkt
me raar als je uit het niets in je tuin ineens een dode vogel in je nek krijgt.
Jouck Iedema - 21 september 2020
heeft een bericht gedeeld.
Leuk om weer met de kinderen op pad te zijn en me te verbazen over de kennis en
opmerkzaamheid van de oudere jonge vogelaars en hoe de piepjonge vogelaars zich
onderdompelen in allerlei natuurbelevenissen...
Verslag excursie Jonge Vogelaars; Struinen langs Klompenpad en door de
Stokebrandweerd...
Van oeverstruinen tot moddersluipen: dat zou de titel van deze excursie van afgelopen
zaterdag 19 september kunnen zijn. Maar daarmee doe ik de iets oudere vogelaars in de
dop tekort.
Met 9 kinderen gingen we op pad; deze keer voerde de tocht ons langs het klompenpad
vanaf Bronsbergen, door de Stokebrandsweerd naar de oevers van de IJssel. Een
torenvalkje heette ons biddend welkom.
Al gauw splitste de groep zich in jonge wilde-natuur-onderzoekers en op vogels gespitste
mensen-kinderen. De laatste groep tuurde alle bomen, struiken, rietpluimen en oevers af, de
oren gespitst om geen vogeltje te missen.
Zo waren daar eksters, kraaien, in appels pikkende roeken en houtduiven. Frank legde met
een ezelsbruggetje uit waar je houtduiven aan kunt herkennen. Dat is de duif met witte
banden over vleugels en rond de hals.
Een klein bruin vogeltje in de top van een struikje was een graspieper.
In het water van een poeltje zwommen meerkoeten, krakeenden en zelfs een wilde eend. De
eend die steeds zeldzamer wordt. Eén van de redenen is dat het slecht gaat met de
waterinsecten en die hebben jonge eendjes nodig om te overleven.
In de verte vlogen aalscholvers, te herkennen aan hun donkere kruisvorm in de vlucht.
Een prachtige zilverreiger landde aan de overkant van het water.
Het groepje jonge onderzoekers leken wel steenlopertjes, ze keerden alles ondersteboven
en wat van waarde leek stopten ze in hun zakken. Bijvoorbeeld grillig gevormde ijzerslakken
en lavasteen.
Stenen daagden uit om in het water te plonzen.
Koeienvlaaien werden op smeuïgheid getest.

Maar toen zich aan de oever van de IJssel een bijzonder vogeltje vertoonde richtten alle
blikken zich weer op verenkleed, pootjes en snavelvorm.
Een dwaalgast, we konden hem niet thuisbrengen. Vermoeid vloog het vogeltje naar een
stillere oever. De kinderen hoopten dat het vogeltje genoeg eten zou vinden om aan te
sterken en verder te vliegen naar het zuiden.
En even vermoeid en dorstig stortten zij zich op chocomelk en koek.
Daarna ging de terugtocht door pluizende distels, jammergenoeg zonder puttertjes, (hier en
daar klonk wel een kinderkreet van “oei en au”). Bij moerassige waterpoeltjes werd de
zuigkracht van modder uitgeprobeerd en slakkenhuizen losgepeuterd. Oh, daar vloog een
watersnip verschrikt de lucht in.
Ellen vond nog door roeken uitgepikte appels.
Wat vonden de kinderen het mooist deze ochtend? Nou dat was de zilverreiger maar veel
kinderen wekten de indruk dat ze zo opgegaan waren in het struinen dat ze niet zo snel een
antwoord hadden.

Tim Wengelaar – 27 september 2020
Boeiende docu!
https://www.npostart.nl/supersnelle-valk/POMS_S_EO_15723525
Ricard Heeringa – 29 september 2020
Kijk hem daar eens mooi zitten...

