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Oktober 2020
Benny Middendorp - 5 oktober 2020
Oktober is de maand waarin steeds meer jonge Knobbelzwanen zich afzonderen van hun
ouders. Zo ook in Deventer en Zutphen waar wij de afgelopen dagen weer wat jongen erbij
hebben geringd. Deze jongen konden nog wel administratief worden gekoppeld aan hun
ouders, wat wil zeggen dat sommige wel alleenstaand waren maar waarvan toch wel bekend
was bij welke ouders ze oorspronkelijk toehoorden. En dat is weer goed te weten voor het
broedsucces en RAS overlevings- en broedpopulatie onderzoek.

9 oktober 2020 - Rob van Swieten
Visite maar wie ? De ring niet kunnen lezen nog helaas, familie met twee kids.

Dick van Hoffen - 10 oktober 2020
Vanmorgen een stukje rond gefietst. Op nog behoorlijke afstand zag ik twee buizerds zitten,
een paar meter bij elkaar vandaan. De een leek een prooi af te schermen. Voorzichtig een
stukje dichterbij gefietst, in de schaduw van ene houtwal langzaam stil gaan staan. Heel
voorzichtig van de fiets af. Ze zaten nog op zo'n 75 meter, maar dichterbij buiten een
rijdende schuilhut leek me niet verstandig. Het beest zonder prooi deed zat even te kijken
maar kwam langzaam dichterbij en deed een paar serieuze pogingen om de prooi af te
pakken. Dreigen door alle veren op te zetten, vleugels uitgespreid omhoog, zo groot
mogelijk. En vervolgens op de klauwen van de tegenstander af. Op één van de foto's denk ik
een mol te kunnen zien. Er volgen nog een paar aanvallen waarbij de beesten elkaars
klauwen vastpakten. Maar de eigenaar van de pooi hield vol en na een paar minuten droop
de aanvaller af.
Ik vermoed dat het een jong van dit jaar was dat de prooi kwam opeisen. Ook voor de aanval
liet het wat schreeuwen horen (bedelen?). Maar zeker weten doe ik het niet.
Excuses voor de wat korrelige foto's, maar ik vind ze te leuk om niet te plaatsen.

Michel Klemann - 15 oktober 2020
Bijna 100 buizerds per uur.
Gisteren en vandaag was wat betreft trekvogels waarschijnlijk historisch. Ik tel al 40
trekvogels, maar de afgelopen twee dagen waren echt uitzonderlijk. Tientallen van de
trektelposten in Nederland haalden nieuwe records wat betreft buizerdtrek. Op dit moment (
15-okt 19.30 uur) zijn er in twee dagen tijd op 117 telposten in het land tijdens 817 teluren
totaal 31774 buizerds geteld.
De oorzaak lag waarschijnlijk in een laag luchtdrukgebied boven Duitsland die richting
Nederland trok en de van thermiek en wind afhankelijke buizerds richting Nederland hebben
geduwd en dat midden in de toptijd van trekkende buizerds.
Vandaag werd er hier in de regio op vier posten geteld.
Nog niet alles is ingevoerd, maar even alle trekkende buizerds op een rijtje (van west naar
oost):
Telpost Zutpen: 5h15 geteld - 525 trekkende buizerds
Telpost Warnsveld: 4h30 geteld - 338 buizerds
Telpost Almen: 10h geteld - 1228 ex
Telpost Lochem 8h geteld - 344 ex.
Totaal dus 2435 trekkende buizerds in 28 teluren.
Daar zitten ongetwijfeld dubbel getelde exemplaren tussen, ondanks dat geven de aantallen
een mooi beeld wat er vandaag over vloog.
Ik stond op Warnsveld vandaag en zag o.a. groepen van 24, 35, 38, 53, 80 buizerds tegelijk.
Ook in België zien ze natuurlijk overkomen:
https://www.natuurpunt.be/nieuws/recordaantallen-buizerds-over-lage-landen-20201015
Oftewel, gewoon naar boven blijven kijken. Er vliegt van alles over deze dagen.

Berry Vink - 17 oktober 2020
Vanmiddag in de Rammelwaard. Op weg naar de vogelhut even de struiken afspeuren vanaf
de dijk... Et voilà! Klapekster!

Rob van Swieten - 19 oktober 2020
Rariteiten krijg je dan ook wel eens toegestuurd
als vogelaar . Van oud collega in zijn achtertuin.
(gld).

Rob van Swieten - 19 oktober 2020
En vandaag een telefoontje over een gewonde slechtvalk. En mijn vraag of ze even een foto
kunnen sturen, tja is dan toch even anders, maar een mens kan niet alles weten dus kleine
moeite om een en ander te verduidelijken.Watertoren Zutphen 2020.

Marc Kastermans - 22 oktober 2020

Inge ten Cate - 22 oktober 2020
Wij hebben zojuist een buizerd gevangen die niet meer kon vliegen. Er was een andere
buizerd bij, maar die vloog weg toen wij kwamen.
Hij heeft een gat in zijn tong, dat is niet normaal toch??
Hij voelt heel licht en geeft nauwelijks tegenstand, zoals wel blijkt uit de foto's.
Ik probeer de dierenambulance te bellen, maar die nemen niet op...
Wat nu te doen?

Harry Gelderman - 24 oktober 2020
De grote bonte specht.

Harry Gelderman - 24 oktober 2020

Harry Gelderman - 24 oktober 2020
Een paar uur posten en toch meerdere vogels gespot.

Jouck Iedema - 27 oktober 2020
Vanmorgen opgelucht gezien dat de bosuil op de Boompjeswal nog in zijn/haar holte zit. De
bomen daar zijn de afgelopen dagen behoorlijk gesnoeid. De boomverzorgers waren op de
hoogte, wisten ook waar hij zat...
Harry Gelderman - 30 oktober 2020
Torenvalkje die een mestkever op eet.

November 2020
Erwin Jansen - 1 november 2020
Hier de Kingfisher met een keer iets anders dan een visjes!

Henk Bouwman - 4 november 2020
Blijft toch mijn favoriete ontmoeting....

Jaco Beeuwkes - 8 november 2020
Gezien bij Blankenberghse Veld.

Harry Gelderman - 8 november 2020
Vanmorgen weer de putter op de foto gezet.

Tim Wengelaar - 8 november 2020
Altijd leuk om deze blauwe raketjes tegen te komen in de stad.

Harry Gelderman - 8 november 2020
Wel ver weg maar alles is goed gekomen.Torenvalk.

Benny Middendorp - 10 november 2020
Knobbelzwanen onderzoek
Veel jonge Knobbelzwanen hebben hun geboortegebieden inmiddels verlaten. Er vind nu
ook immigratie plaats, bijvoorbeeld bij jachthaven Rembrandtkade Deventer waar ik gisteren
een jong (gezin- en ouderrelatie helaas onbekend) ving en ringde.
Dit is het 114e individu dat we sinds 2015 hebben geringd in Deventer en Zutphen.

Harry Gelderman - 10 november 2020
Vanmiddag langs de Berkel zag ik deze water vogels lijkt veel op een fuut als het om hun
gedrag gaat. maar zaten in een te donkere omgeving voor een goede foto.

Harry Gelderman - 11 november 2020
Vandaag opnieuw opzoek naar de dodaars. (Of kleinste fuut?) Ik zag er twee in de Berkel en
ook twee bij de stuw in Warken. Kende ze niet.

Jouck Iedema – 12 november 2020
Ik hou m'n hart vast voor de Bosuil...
“Gemeente Zutphen
Morgen vindt noodkap plaats van 5 esdoorns in het park aan de Boompjeswal. We
kappen nu alleen de bovenste delen van de bomen. De stammen blijven (voorlopig)
staan, omdat hier veel holtes in zitten waar vogels en kleine zoogdieren in verblijven.
We moeten deze noodkap doen omdat we bij inspectie met een hoogwerker zagen
dat de bovenste delen erg zijn aangetast. Zeker bij slecht weer is de kans groot dat
takken afbreken. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid van de
openbare ruimte. Op deze plek zijn veel voorbijgangers. Het college van
burgemeester en wethouders wil daarom geen enkel risico nemen.
In de winter planten we nieuwe bomen op de Boompjeswal, zodra de grond vorstvrij
is. We kiezen dan voor boomsoorten die voor vlinders en bijen aantrekkelijk zijn.
Meer informatie: www.zutphen.nl/nieuws/noodkap-5-esdoorns-boompjeswal.”

Harry Gelderman – 19 november 2020
Ik zag iets wit op de borst . Dus toch een aalscholver, Ik dacht dat alles zwart was.

Harry Gelderman – 19 november 2020
Kramvogel.

Erwin Jansen – 20 november 2020
De bosuil heeft dagen alleen zitten roepen, maar nu toch duidelijk een 2e bosuil te horen.
De Bosuil heeft een partner gevonden. Is duidelijk te horen dat ze elkaar roepen. Nu
afwachten of ze de kast gaan gebruiken als broedplek.
https://www.facebook.com/100004402967092/videos/1796264990530249
Harry Gelderman – 21 november 2020
De bosuil zit weer op zijn plek.

Harry Gelderman – 21 november 2020
Het valt niet altijd mee de ekster op de foto te zetten. Deze keer lukte het wel.

Rob van Swieten – 22 november 2020
Heeft de omslagfoto van de groep bijgewerkt.

Harry Gelderman – 22 november 2020
Ik heb hem nog eens opgezocht was dec 2016 eerste keer.

Gerrit Rensink – 22 november 2020
Rode Ibis gespot, Leesten-Vierakker.
Op grote afstand maar hij staat erop.

Rob van Swieten – 22 november 2020
heeft een link gedeeld.
https://www.youtube.com/watch?v=thtqmZmailg
Erwin Jansen – 23 november 2020
Deze putter geniet in het zonnetje van de zaden uit de kaardebollen.

Anke van Striep – 23 november 2020
Deze ruziënde torenvalken rolden uit de kast op de grond. Het vrouwtje was duidelijk niet blij
met dit (jonge?) mannetje

Peter Schut - 30 november 2020
Eindelijk een keer gelukt!
Een Pimpelmees en een koolmees op één foto!
In de achtertuin 30-11-2020

Peter Schut
Groenling.
In de achtertuin 30-11-2020.

Gerjo Horsman – 30 november 2020
Just sing a song...

December 2020
Rob van Swieten – 4 december 2020
Even opnieuw want niet iedereen kon het schijnbaar niet lezen of zien.Merels, een van de
fam.lijsterachtigen blijven mooie vogels. Sinds we hier alweer vier jaar wonen deze winter al
record van 8 exemplaren tegelijk in de kleine stadstuin.

Michel Klemann – 13 december 2020
Dertien jaar lang heb ik in de Bronkhorsterwaarden maandelijks de watervogelpopulatie
geteld; een uiterwaard van 325 ha langs de IJssel in de Gemeente Bronckhorst
Ik zag het gebied aftakelen op een manier dat het gewoon niet leuk meer was om er nog
aandacht aan te besteden. Ergernissen stapelden zich steeds meer op wat voor mij de reden
was om hiermee begin 2018 te stoppen.
Om een beeld te geven van wat er hier, en ongetwijfeld ook in vele andere Natura 2000gebieden, aan de hand is heb ik de vogeldata en de observaties van de natuurdestructie in
dit gebied in een rapportje gezet.
Het gaat over de ganzen, water- en weidevogels in deze uiterwaarden, maar ook over
landbouw, gif, jacht, ruilverkavelingen, klimaatverandering en droogte. Kortom een tijdsbeeld
van de dramatische destructie van natuur, milieu en landschap in de uiterwaarden van IJssel
in Nederland in 2005-2017, maar het is helaas in veel gebieden niet veel anders.

Voor wie er in is geïnteresseerd; het rapportje in *.pdf van 34 pagina's (18 mB), 52 foto's en
9 tabellen is hier te downloaden: http://www.vwgzutphen.nl/Pdf/Rapporten/Bronkhorsterwaarden_2015_2017.pdf

Jouck Ideman – 17 december 2020
JAARPROGRAMMA JONGE VOGELAARS 2021 (tot en met juli 2021)
Voor leden van de Werkgroep Jonge Vogelaars (8 t/m 12 jaar), om alvast op de kalender te
noteren!
Heeft u belangstelling? Voor meer informatie: http://www.vwg-zutphen.nl/jeugd/

Dick van Hoffen – 17 december 2020
Wandeling in de Rammelwaard vanmiddag, en even in de vogelhut gekeken. Een groep
Kolganzen deed zich te goed aan onwaarschijnlijk groen gras - de klimaatverandering en het
stikstofoverschot in één beeld -. Zutphen op de achtergrond, mooi, maar je moet goed
mikken tussen de schoorstenen en windmolens door. Op de plas de nodige eendjes, één
grote zaagbek. De Aalscholvers begonnen zich al in de bomen te verzamelen. Kramsvogels
doen zich zo hier en daar te goed aan de meidoornbessen. Een paar Reeën had de dekking
al even verlaten. een overvliegende Grote zilverreiger. De ooievaarsnesten ter hoogte van
slot Nijenbeek zijn nu goed te tellen. ik kwan tot ruim dertig, maar ik heb niet alles kunnen
zien). Nog wat avondrood achter de knotwilgen. Leuk er even uit te zijn. ( maar de
belachelijk felle verlichting op het bedrijven terrein van Zutphen mag wel uit. Wat mij betreft
alleen maar vergunning voor dat soort lampen wanneer ze naar de grond schijnen en opzij
zijn afgeschermd.).

Dick van Hoffen – 18 december 2020
Stukje wezen lopen langs de IJssel bij Bronckhorst. De Uiterwaarden zijn daar Vogelrichtlijn
gebied. Speciaal aangewezen voor overwinterende Ganzen en Smienten. Het bewaren van
de rust is een van de middelen om het doel van een gezonde stand van Kolganzen en
Smienten te bevorderen. Het stukje over de dijk nam een klein half uur in beslag. In die tijd
gingen alle pakweg 2500 ganzen (ruwe schatting 2/3 Kolgans 1/3 Grauwe gans) 3 keer de
lucht in. De eerste verstoringsbron heb ik niet kunnen achterhalen. De tweede heb ik netjes
gefotografeerd. Een visserman vond dat hij wel dwars door de ganzen naar de over van de
IJssel mocht lopen. Alles de lucht in. De ganzen zaten amper weer op de grond toen een
paar honderd meter verderop een ander visserman op een E-bike dwars door de
uiterwaarden naar de dijk kwam gereden. Weer alles de lucht in.
Die gebieden in de Uiterwaarden zijn officieel ganzenrustgebied. Boeren krijgen en
schadevergoeding onder de voorwaarde dat ze de ganzen niet verjagen ( wanneer ik het mis
heb, word ik graag gecorrigeerd). Laat ze daar dan ook met rust. Oh ja, een paartje
dodaarzen - ook doel N2000 - zat lekker te roepen in de monding van de Grote Beek.

Marianne LeuBes – 20 december 2020
Beste allemaal. Ik ga graag op pad om vogels te spotten en vaak doe ik dat in de wijk
leesten. Nu loop ik vaak langs een watertje richting het ziekenhuis en daar hoor ik steeds
een specifiek geluid. Het lijkt op een geluid van een roofvogel. Ze zijn geregeld te horen in de
buurt van het ziekenhuis. Ik heb t geluid opgenomen maar kan t helaas niet toevoegen. Wie
weet het? Ik kom er vooralsnog niet uit. Alvast bedankt voor t meedenken...
Rob van Swieten – 25 december 2020
Voor iedereen fijne dagen en mooi 2021 gewenst en we zien graag jullie verhalen, foto,s en
vragen over vogels weer tegemoet. Blijf gezond en wie weet zien we elkaar ergens eens in
het veld.

Dick van Hoffen - 28 december 2020
Weer beter licht vandaag. Met dat regenweer weten veel vogels het voer in de tuin wel weer
te vinden. Dus de loop zit er goed in. Ook de Appelvink is nu weer een dagelijkse gast, net
de als Groenlingen. Wat zij allemaal morsen wordt op de grond weer dankbaar de "gewone"
Vinken opgegeten.

Henk Jan Hof - 29 december 2020
Gisteren het Grote Veld bezocht. Het ziet er prachtig uit> maar om er vogels te kijken is het
niet een hot spot. Ik deed er 22 waarnemingen in een gebied van 1 bij 1 kilometer. Eerder
die dag liep ik in een nieuwbouwwijk van Zutphen. Dat leverde 286 vogelwaarnemingen op.
Wat een verschil.

Erwin Jansen 31 december 2020
Deze ransuil wilde wel even poseren.

Peter Schut – 31 december 2020
Wat me opviel dat ze zo verschillende kleuren hebben!
Ik neem toch aan dat het de Wilde Eenden zijn?

