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Juli 2021
Hannie Wijers - 1 juli 2021
Kan bijgaand bestand het geluid van de Kwartel zijn? Hoe kan ik die bekijken. Ze zitten in het
hoge gras.
Benny Middendorp - 2 juli 2021
Scholekster onderzoek regio Deventer en Zutphen
Zoals eerder gemeld, zijn in de maanden mei en juni weer diverse Scholeksters opgezocht,
voornamelijk in stedelijk gebied. In het kader van landelijk Scholekster onderzoek zijn weer
diverse kuikens van code kleurringen voorzien. Meer info lees:
https://www.chirpscholekster.nl/.
Alle in Deventer en Zutphen gemerkte vogels zijn geregistreerd onder de Ringgroep
Deventer, met ondergetekende als initiatiefnemer en ringer. Het zoeken van de Scholeksters
nam veel tijd in beslag, dank hiervoor aan Daanjan (Deventer) en Fons, Rob (Zutphen).
Dit jaar meer locaties met kuikens bezocht en dus ook nieuwe locaties die komende jaren
worden opgenomen in de route.
Viel op dat een aanzienlijk deel van de jonge vogels pas van de daken af kwamen op het
moment dat ze al grotendeels vliegvlug (en niet meer vangbaar) waren (ook landelijk beeld).
Dus helaas waren we op diverse locaties te laat, of wel op tijd maar op dat moment niet
vindbaar: voor een deel blijft het ook geluk hebben!
Bijgaand een foto impressie.

Yvonne Klopman - 4 juli 2021
Zwartkopje vanmorgen vlakbij Bronsbergen. geluid aan.
https://www.facebook.com/yklopman/videos/168242271896345/

Yvonne Klopman - 8 juli 2021
Gezellig een merelnest in de tuin.

Hannie Wijers - 8 juli 2021
Tussen Ellecom en de Steeg, jonge buizerds.

Freek van Limbeek - 11 juli 2021
Vandaag mijn vrouw - een Vogelaar in de dop - verrast met een vogel excursie begeleidt
door een boswachter van Staatsbosbeheer. Samen gaan we op pad door de
Oostvaardersplassen.
Michel Klemann - 14 juli 2021
Sinds november 2014 tel maandelijks de watervogels in de uiterwaarden van De Mars. Als ik
er aan denk maak ik iedere keer een foto van deze leuke wilg; je loopt er immers toch langs.
Ik heb de juli-foto's van 2015 t/m vandaag even naast elkaar gezet. Hij wordt steeds mooier.

Michel Klemann - 15 juli 2021
Na alle onrust nog even dit. Bij een waterstand van de IJssel Zutphen-noord van ongeveer
6,5 meter NAP lopen hier de uiterwaarden onder. Op dit moment stijgt het rivierwater keihard
en ergens (over)-morgen zullen de uiterwaarden onderlopen. Enerzijds een drama voor de
laatste vogels die er nog met nesten zitten, anderzijds een vreetfestijn voor heel veel andere
beesten. Vanmiddag al vele 100-den kokmeeuwen in de Tichelbeekse Waarden. Het daar nu
al stijgende grondwater duwt het bodemleven naar boven en daar profiteren de meeuwen nu
al van.
Vissen zullen straks de uiterwaarden inzwemmen. Het rottende gras in het warme water
zullen een bron van voedsel worden van plankton en dat wordt weer het voedsel voor de
miljarden jonge visjes die er nu zijn. De eerste zilverreigers, lepelaars, meeuwen en sterns
zijn klaar met broeden en trekken de rivieren op. Het gros van de steltlopers zijn ook klaar
met het broedseizoen. Deze plas-dras-situatie langs de rivieren levert straks ongetwijfeld
leuke vogelsoorten en aantallen op. Geniet ervan.
Hopelijk worden de maatregelen om de Tichelbeekse Waarden af te graven en terug te
geven aan de natuur nog ergens onder in de la teruggevonden want als het niet
teruggegeven wordt, dan wordt het zonder schroom genomen. Voor de gevolgen van hoog
water, kijk even naar het nieuws op TV-Duitsland, want de NOS heeft nog steeds weinig te
melden als het om klimaatverandering gaat. Ze doen hun best, maar ze kunnen er, helaas
voor hun geldschieters, niet meer omheen.
Foto 6 juli 2016: Lepelaars, bergeenden, aalscholvers, kieviten en kokmeeuwen in de
Ravenswaarden na hoog water.

Michel Klemann - 16 juli 2021
Grauwe Gans FUL.
Tussen 2011 en 2015 hebben we vier of vijf keer ruiende en jonge ganzen geringd in de
vijver in Zutphen. FUL kreeg haar irritante halsband op 9 juni 2011, maar alles went. De
vogel bleek een volwassen vrouwtje en was gepaard met een adult mannetje grauwe gans
die op dezelfde dag de halsband FXL om zijn nek kreeg. Met zulke opvallende kenmerken is
het mogelijk de levensloop van de betreffende vogels te volgen. Ik heb de data uitgelezen en
kom tot dit levensverhaal van FUL.
FUL bleek in 2011 dus gepaard met de toen ook al volwassen man FXL en hadden dat jaar
14 jongen waarvan er mogelijk 8 groot zijn geworden. In 2012, nog steeds gepaard met FXL,
zwommen ze op 20 mei rond met niet minder dan 29 jongen. Hiervan kwamen er 9 jongen
groot. Wat je dan denkt is dat vrouwtje FUL het type is van jongen vergaren van andere
vrouwtjes. In 2013 werd er niet geadopteerd en van de 7 jongen die er gemeld werden,
kwamen er 5 groot. In 2014 werden er weer volop jongen geadopteerd. Totaal vergaarden ze

dat jaar, inclusief eigen jongen, 33 pullen en waarvan er 18 groot werden. Een hele prestatie
en een succesvol paar.
Helaas verdween FXL in oktober 2014. Vier jaar later, in januari 2018 werd hij nog eenmaal
waargenomen op een akker bij de Hoven. Onduidelijk wat er gebeurd is waardoor de vogel
vier jaar uit beeld bleef en ook daarna verder uit beeld bleef. Grote aantallen jongen kreeg
FUL nooit meer dus het lijkt er daarom op dat het grote aantal jongen vooral geadopteerd
werden door het mannetje FXL.
FUL had dus eind 2014 geen partner meer, maar niet voor lang. In februari 2015 werd ze
opgemerkt, gepaard met een andere gans met halsband ZJK. Mannetje ZJK was geboren in
Zutphen in 2012 en leek tot dan toe ongepaard te zijn gebleven. Er kwamen uit deze
verbintenis in 2015 en in 2016 geen jongen, maar niet getreurd, op 19 april 2017 werden ze
gezien met 9 jongen, maar het werd onduidelijk, want een week later was FUL gepaard met
een ongeringde vogel. Er waren nog 4 jongen in leven. Het lijkt er op dat ZJK zijn halsband
was kwijtgeraakt. Dat gebeurd soms, maar het lijkt erop dat ook deze jongen het niet
overleefd hebben.
Mei 2018; nog eenmaal werd FUL op 30 mei gezien met het ongeringde mannetje en 3
jongen. Onduidelijk of de jongen groot zijn geworden, maar gezien het ontbreken van vervolg
waarnemingen is dat onwaarschijnlijk.
30 mei 2018 was ook de laatste keer dat het vrouwtje FUL met een partner werd opgemerkt.
Ze is nooit meer een verbintenis aangegaan. Vandaag kwam ik haar tegen in de
uiterwaarden bij De Mars. Ze is nu over de tien jaar oud, met pensioen, en de laatste drie
jaar zonder partner. Ze heeft haar gouden tijd gehad in de jaren 2011-2014 en inclusief haar
eigen jongen 73 jongen verzorgd waarvan er zo'n 40 groot zijn geworden. Uit haar tweede
huwelijk is waarschijnlijk niet één jong groot geworden. Ongetwijfeld denkt ze daar nog vaak
aan terug wanneer ze haar (adoptie)-kinderen en kleinkinderen tegenkomt.

25 maart 2016: Zutphen, de vijver; FUL gepaard
met ZJK

27 april 2017: Zutphen, de Vijver; FUL wakend
over haar vier jongen

5 januari 2018: Zutphen, De Hoven, de laatste
waarneming van FXL foeragerend op een akker

16 juli 2021: FUL in de uiterwaarden van de IJssel
thv De Mars

Dick van Hoffen - 16 juli 2021
Grote plenzen water zoals aan de noordkant van de Alpen hebben we hier in wallis nog niet
zo gehad, maar gisteren bleef het voor het eerst de hele dag wel wat spetteren. Het zonnetje
scheen er soms wat waterig door het Bürchner Loch: door een soort lokaal Föhneffect
ontstaan er boven het dal bij Visp al gauw wat gaten in de bewolking, ook al regent ( of
sneeuwt) het bijna overal nog). Eigenlijk best goed licht om te fotograferen. Daarom na het
boodschappen doen even bij de Oude Rhône langs geweest. Stom genoeg mijn Canon niet
meegenomen, zal je altijd zien dat je dan juist hele leuke dingen ziet. De lokale fotograaf die
zo ongeveer bivakkeert in de kijkhut met een 800mm op statief, had helemaal niks bij zich.
Hij was nog slechter af, ik had tenminste mijn Sony DSC-RX10M4 nog bij me. We maken
altijd even een babbeltje samen en waren het al snel roerend met elkaar eens: "altijd de
goede camera meenemen", want doe je dat niet dan zie je prompt wat moois en krijg je
spijt."
Een voordeel van het wat bewolkte weer is, dat de vluchtafstand van veel vogels minder
groot is. Dat zag ik ook nu al bij het inrijden van het landweggetje: een familie
Roodborsttapuiten probeerde in een hooiland met veel Venkel wat bij elkaar te scharrelen.
Even verderop zaten een paar Buizerds in een kale boom te wachten op beer weer. In
dezelfde boom ook een familie Zwarte kraai, waar er tenminste één wat bont bloed had, want
het lijf was een slagje lichter dan gebruikelijk. Niet zo gek, want net over de Simplon zie je
alleen maar Bonte kraaien.
Een net uitgevlogen jonge Torenvalk achtervolgde een van zijn ouders zeer hardnekkig,
totdat die uiteindelijk maar even pauze hield op zo'n lelijke, wit ingepakte, rol gras. Eenmaal
bij de vogelhut bleek daar ook een familie Roodborsttapuiten te bivakkeren. De ouders
alarmeerden vrijwel onophoudelijk om de net uitgevlogen jongen te waarschuwen. De
Bijeneters hielden zich rustig, op een enkele uitzondering na die er toch nog in slaagde om
een Kleine parelmoervlinder te bemachtigen. Een van de "zitstokken" werd ook nog steeds
gebruikt, waarbij afwisselend ook Roodborsttapuit en Groen specht bij een Bijeneter kwam
zitten.
Goed idee dus om hier nog even te kijken.

Marianne van Leussen-Besseling - 19 juli 2021
Zou deze vogel ziek zijn? Zijn kop is helemaal kaal. Het lijkt mij een kauwtje.

Michel Klemann - 19 juli 2021
Nu de onderwatervegetatie in de berkel door maaiboten van het waterschap is afgemaaid, is
er voor de jonge vissen geen dekking meer. Die visjes gaan in het meest ondiepe water
zitten want daar is de stroming het laagst en daar kunnen grotere roofvissen moeilijk komen.
Deze lepelaar die ik daar vanmiddag tegenkwam maakt daar mooi gebruik van. Met bijna 30
visjes per minuut wordt die denk ik moddervet.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/183457397164516/
Michel Klemann - 19 juli 2021
Als ik de literatuur er op na sla, dan leggen knobbelzwanen tussen de 5 en 6, tot max 11
eieren. In de Elseviers Broedvogelgids uit 1977 wordt gemeld "bij uitzondering 4-12". Nu heb
ikzelf nog nooit een knobbelzwanennest gevonden met 12 eieren, laat staan met 12 jongen,
maar 15 juni kwam ik in de Berkel ter hoogte van De Velhorst in Lochem een paar tegen met
12 pullen. Waar ze precies gebroed hebben weet ik niet, maar 12 jongen valt echt onder de
records. Zowel in de Cramp, het Handbuch als in "de knobbelzwaan" van Kosmos komen ze
niet verder dan maximale legsels met 11 eieren.
In juni zag ik mensen foto's nemen van de familie, want het is natuurlijk een prachtig gezicht.
Op waarneming.nl verscheen tot mijn verbazing echter niks. Nu een maand later was ik
vandaag de watervogels in de Berkel aan het tellen en daar kwam ik ze weer tegen. Nu niet
ter hoogte van Velhorst, wel in de Berkel, maar meer dan vier kilometer verderop bij
Wesselink! De afstand is opvallend en ook het feit dat alle jongen het hebben overleefd; met
name vanwege de vervolging van knobbelzwanen in de regio is dit verbazingwekkend. Het
mannetje is een fel beest en mepte de schapen die te dicht bij kwamen met zijn vleugel om
ze op afstand te houden. Dat werkte prima.
De enorme afstand die ze hebben afgelegd is waarschijnlijk een gevolg van de maaiboten
van het waterschap die de waterflora in de Berkel van Zutphen tot Lochem, en verder,

hebben vernield met maaiboten. Dat vinden ook knobbelzwanen niet fijn en ze zijn
waarschijnlijk voor de maaiboot uitgezwommen en zo helemaal in Besselink beland.
Gelukkig zaten alle 28 pootjes er nog aan; het kan slechter...

Jeannette Bekkers - 20 juli 2021
In totaal 5 zwarte ooievaars in de uiterwaarden.

Hannie Wijers 21 juli 2021
De Graspieper in het avondlicht. In Cortenoever achter de dijk.

Rob van Swieten - 24 juli 2021
Onder tussen met schilderen foto toestel wel buiten. Hoorde deze al heel de week, maar nu
kwam die toch even langs in de tuin ( Vierakker) waar we even paar dagen op de beesten
passen. Groene specht.

Gerrit Rensink - 22 juli 2021
Vandaag een start gemaakt om de vogelontwikkeling te monitoren op het zonnepark de
Revelhorst.
Meegenomen het zonnepark zelf en de aangelegde groenstrook rondom het park.
Er zijn inmiddels nestkasten opgehangen door de VWG Zutphen.
21 juli 2021 (19:30-20:00)
Blauwe reiger 1
Boerenzwaluw 2
Buizerd 1
Ekster 1
Holenduif 3
Houtduif 11
Kauw 7
Merel 1
Putter 20
Roek 2
Torenvalk 1
Haas 1

Marcel Pietersen - 24 juli 2021
Gemaakt op het industrieterrein. Iemand een idee wat het zijn.

Dick Zwiggelaar - 24 juli 2021
Hallo, ben net nieuw in deze groep. Zag al iets voorbij komen over De Grauwe Gans met een
nek-ring. Misschien dat iemand er iets aan heeft: Heb deze (FXN) vanmorgen gespot achter
de moestuinen in de Hoven, aan de Scheurweideweg. Zat in een grote groep van wel ruim
75-100 ganzen.

Marcel Pietersen - 25 juli 2021
Wandeling op de Tondense Heide. Kom je deze twee Vlaamse Gaaien tegen. Mooi moment.
Ik denk ouder en juveniel.

Augustus 2021
Gerrit Rensink - 2 augustus 2021
Elke avond prachtig jagende toren- en boomvalken boven het Zonnepark de Revelhorst.
De kevers die overdag heerlijk warm onder de zonnepanelen zitten beginnen s-avonds te
vliegen.
Foto’s maken is helaas lastig omdat ze pas laat jagen, vanaf ongeveer 20:45, er is dan al
weinig licht.
Michel Klemann - 3 augustus 2021
In de Tichelbeekse Waarden vanmorgen een bak kokmeeuwen. Foeragerend in de
achtergebleven prut na het hoge water. Ik schatte het tegen de 2000 exemplaren. Later
vloog een sperwer over waardoor wat meeuwen opvlogen en weer landden; bijna direct
gevolgd door een stootduik van een slechtvalk die wel zin had in zo'n verse meeuw als
ontbijt. De hele troep vloog op waardoor ik de slechtvalk in de chaos uit het oog verloor.
Toch een paar foto's maken om te zien hoeveel kokmeeuwen het er nu eigenlijk waren. Aan
de hand van de foto kwam ik uit op 2627 exemplaren. Bij die grote groepen zit je bij een
schatting toch weer meestal te laag.

Sjoerd Modderkolk - 4 augustus 2021



Tichelbeekse Waard.

Michel Klemann - 4 augustus 2021
Tuig van de Richel.
Bronkhorsterwaarden. 09.45-10.15 uur. Op papier een Natura 2000 gebied maar een drama
wanneer het om natuurbescherming gaat. Het gebied is en wordt vernield en leeggeschoten.
Nu, na het hoge water, ging ik er toch maar weer eens kijken. Ik kom er niet graag. Heel veel
slechte herinneringen aan dit gebied lees: http://www.vwgzutphen.nl/.../Bronkhorsterwaarden_2015... In de uiterwaarden veel zilverreigers,
aalscholvers, krak- en wilde eenden, ooievaars, blauwe reigers en nog maar een paar
honderd grauwe ganzen. De meeste ganzen zijn al doodgeschoten. In het gras een naar
adem snakkende grauwe gans. De vogel was in zijn flikker geschoten en waarschijnlijk
langzaam stikkend in zijn eigen bloed. Het beest rolde af toe helemaal over zijn rug van pijn
en ademnood. Soortgenoten stonden er verschrikt bij te kijken, niet wetende wat te doen, wel
wetende dat jagers (mensen in het algemeen voor vogels) daar de oorzaak van zijn. Logisch
dat veel vogels schuw worden en blijven, en gelijk hebben ze.
Even later klonken schoten vanuit de bosjes bij het gemaal van de Baakse Beek. Alles vloog
weg. Het hele Natura 20000 gebied LEEG. Natuurbeheer anno 2021.
Tondensche Enk 16.30-16.45 uur. Ik wilde even kijken of de nieuwe weg vanaf de Weg naar
Voorst/Tondendsestraat al doorloopt naar De Hoven. Niet dus, maar helemaal aan het eind
van het asfalt werd er weer geschoten. In de graanakker waren vier kapotgeschoten
houtduiven op stokken en ijzerdraad gestoken. Twee dode exemplaren waren aan een
carroussel gebonden en draaiden in de rondte om houtduiven te lokken. Het tuig had zich
verstopt in de mais en lokte de duiven naar beneden om ze overhoop te knallen. Na tien
minuten en een dode duif had ik het wel weer gezien. Het is altijd hetzelfde. Destructie.
Ga daar gerust eens kijken als je eens wilt zien/ervaren hoe dit tuig de boel vernield.
Ongelooflijk dat dit gewoon maar kan en wettelijk gelegaliseerd is. Ik vind het stuitend.
Jagers; vuile schoften zijn het.
Op het filmpje de in bloed stikkende grauwe gans en tweede deel de jager bezig met
natuurdestructie omdat die dat "leuk" vind.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/525389132059104/
Rob van Swieten - 5 augustus 2021
Als mijn hond zo doet weet ik al welke vogelsoort ik in de tuin heb( Turdus merula).

Gerda Pietersen 5 augustus 2021
De Gierzwaluwen zijn nog steeds aanwezig. Er cirkelen er nog zo'n 8 hoorbaar boven het
Waterkwartier.
Yvonne Klopman - 5 augustus 2021
Boomklever vind een insect, Warnsveldsebos.
https://www.facebook.com/yklopman/videos/907590646501643/
Vera van den Anker - 6 augustus 2021
Een rondreis door Frankrijk gemaakt. Hoogtepunten op vogelgebied waren honderd vale
gieren boven ons in de Pyreneeën en kampeerplekje aan de Arroux waar enkele tientallen
bijeneters woonden ( in elk geval die dagen verbleven). We herkenden eerst hun geluid en
zagen ze daarna. Zo fantastisch!
Anke van Striep - 7 augustus 2021
Aan de Harenbergweg met een om aandacht vragende ooievaar.

Anke van Striep - 7 augustus 2021
Grasmussen, eindelijk op de foto. Wel ver weg. (Behoorlijke uitsnede). Aan de Lansinkweg.

Hannie Wijers - 12 augustus 2021
In Loenen kon ik de Geelgors en de Putter mooi dichtbij op de foto zetten.

Hannie Wijers - 16 augustus 2021
Al een tijd geleden heb ik deze vogeltjes gefotografeerd. Volgens mij op de Veluwe. Heeft
iemand een idee om welke dit kan gaan?

Elles van Nieuwenhuijzen - 17 augustus 2021
Ik zag vanochtend de eerste dodaars op de Berkel bij het witte bruggetje.
Hannie Wijers - 17 augustus 2021
Al enige tijd scharrelt er achter onze woningen een Zwarte roodstaart. Hij gaat het rijtje
woningen af op zoek naar eten. Telkens was hij me te snel af. Vanmorgen had ik geluk en
kon ik hem mooi filmen.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/148091317474291/
Marco Mout - 19 augustus 2021
Vanochtend. Polplein.

Michel Klemann - 19 augustus 2021
Eindelijk ook een keertje goed nieuws:
https://www.gelderlander.nl/home/jagers-in-gelderland-mogen-vanaf-nu-deze-acht-dierenniet-meer-doodschieten~adf33421/
Met dank aan de @faunabescherming.
Marc Kastermans - 20 augustus 2021
Kan ik iemand blij maken met dit dikke boek? Gratis af te halen in Leesten.

Michel Klemann - 20 augustus 2021
Het zal je niet ontgaan zijn, maar langzaam maar zeker verdwijnen alle nog niet gemaaide
stukken in de cyclomaaiers of stofzuigers. Vandaag was de ruigte ten noorden van de
waterzuivering Brummen aan de beurt. De bijna 16 hectare vegetatie met distelvelden,
poelruit, vogelwikke, rode klaver, rolklavers, en de enorme rijkdom aan sprinkhanen,
vlinders, rupsen, zangvogels, kevers en muizen, en àl het andere leven wat daar zat, is
ondergeploegd; alles vernield. Er zal wel weer een bak stront op komen, en mais... Daar was
de ruilverkaveling Cortenoever ook voor bedoeld. Het had uiteindelijk niets met ruimte voor
de rivieren te maken maar alles met Ruimte voor Agrarische Industrie. Ook de troepen
putters, kneuen, veldleeuweriken, patrijzen en kwartels zijn hier nu niet meer welkom en dat
was waarschijnlijk precies de bedoeling; met wat er niet is hoef je ook geen rekening te
houden dus kun je het maar beter kwijt zijn.
Nog eenmaal was het een vreetfestijn voor de vogels. In de destructie die daar plaats vond is
geen enkele plaats meer voor planten of dieren. Alles moet dood. Dood zouden ze sowieso
zijn na het ploegen; op de vlucht, zonder voedsel of dekking werden de insecten,
bodemleven en zoogdieren opgegeten door de groep dieren die zich snel kan verplaatsen:
Vogels.
Toen ik aankwam was de ploeg net klaar en werd er geëgd. Het perceel zat helemaal
afgeladen vol. Even snel geteld wat ik daar aantrof; een 5000 kokmeeuwen, 2200 kleine
mantelmeeuwen, 152 ooievaars, 4 blauwe reigers, 8 buizerds, 6 torenvalken, een paar
honderd kauwen en roeken, honderden spreeuwen. Achter elkaar zag ik vooral de jonge

kleine mantelmeeuwen de vluchtende muizen naar binnen slikken. Het gros van de
ooievaars zat al uit te buiken op de grond. Ik had wat eerder moeten komen....
Nog een half uurtje zitten wachten op wat komen zou. Een jonge bruine kiekendief, die ik iets
eerder in Cortenoever zag, kwam langs maar kreeg meteen een paar buizerds achter zich
aan, weg was ie weer; een jonge slechtvalk probeerde een spreeuw te vangen. Dat mislukte
en de helft van de meeuwen vond het met zo'n onstuimige slechtvalk welletjes; een twintigtal
hoog overtrekkende ooievaars kwam duikelend naar beneden om ook nog wat te kunnen
meepikken; een rode wouw op doortrek kwam ook kijken maar besloot door te vliegen.
Misschien vond die het te druk.
Langzaam keerde de rust terug en verdwenen de groepjes vogels naar alle richtingen. Ik ga
ook maar weer naar huis; zonder koninginnenpages vandaag.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/111898867771241/
Bart Mendelson - 22 augustus 2021

Marc Kastermans 24 augustus 2021
Vandaag een ontmoeting gehad met een stel tapuiten. Deze wilde wel even poseren.
Bronkhorsterwaarden.

Joska Spruyt - 30 augustus 2021
Te laat voor een foto, maar zojuist vloog er een visarend over Tonden. Van de Ijsel in de
richting van Eerbeek.
Benny Middendorp - 30 augustus 2021
Scholekster kuikens Zutphen -> Texel
In mei ving ik in Zutphen, bedrijventerrein Revelhorst, 2 Scholekster kuikens uit 1 gezin
(dank aan Fons Roording voor de hulp). We wisten wel dat ze vliegvlug waren geworden,
maar de verblijfplaats was onbekend. Leuk waren dus 2 meldingen van melder Laurens van
Kooten, die beide vogels terug zag aan de noordkant van Texel, eerder deze maand. De
Waddenzee is één van de belangrijkste overwinteringsgebieden van onze Scholeksters. Zie
foto's tijden ringen in bedrijventerrein en wat sfeerfoto's Texel van Bruno Ens.
https://submit.cr-birding.org/animals/83023/zi2l7ERITX9JZ9dJR9Ge/

Jos Böhmer - 31 augustus 2021
Bijzondere ontmoeting met een Ransuil.

September 2021
Henk Bouwman - 1 september 2021
Mussen familie
ISO1000
F6.1
400mm
Fujifim XT4 icm 100-400 fuji lens

Henk Bouwman - 3 september 2021
Boomklever ruimschoots aanwezig in de hut van Gerjo Horsman.

Brigit Heijmans - 5 september 2021
Een mooie avond bij de Rammelwaard. Hierbij een paar foto’s.

Tom Sluijter - 6 september 2021
Vandaag hebben we in het Bergherbos gewandeld en daar zagen we boven een weiland ten
Zuid-Westen van het bos twee hele grote roofvogels rondjes vliegen. Ze hadden beide
duidelijk zichtbare witte koppen. Helaas had ik geen camera om een goede foto te maken.
Ze leken wel op de Amerikaanse Adelaars maar ik heb geen idee of die hier wel voorkomen.
Heeft iemand een idee wat voor vogels dit konden zijn.
Hannie Wijers - 8 september 2021
Heb ik hier toevallig de Lammergier op de foto?

Marcel Tettero - 10 september 2021
heeft een link gedeeld.
https://www.ad.nl/utrecht/hoera-onze-nationale-vogel-is-in-westelijk-utrecht-aan-een-opmarsbezig~af5fc2f4/
Bruno Depover - 10 september 2021
Bestellen? https://bit.ly/3jUDgS5

Richard Heeringa - 14 september 2021
Vrijeschool Zutphen VO; IJsvogel tegen ruit van school gevlogen. Gelukkig leeft hij nog.

Annelies de Vroom - 14 september 2021
Vannacht in de Zuidwijken, tussen ong halfvier en halfvijf, riepen twee uilen naar elkaar.
Prachtig geluid. Ik denk dat het twee bosuilen waren, maar er was ook wat ik maar een
alarmroep noem: een hard gekrijs tijdens het vliegen. Absoluut afkomstig van een uil, maar
daardoor twijfel ik wel of het bosuilen waren. Via ‘vogelgeluiden’ de uilenroepen gecheckt,
maar ik kom er niet uit. Iemand een idee?

Benny Middendorp - 18 september 2021
Knobbelzwanen gezinnen gezocht...
Voor ons onderzoek aan knobbelzwanen in stedelijk gebied Zutphen (en Deventer).
Enkele gezinnen zijn in beeld maar we hebben de indruk dat er meer kunnen zijn die we nog
niet hebben opgemerkt. Af en toe kunnen ze zich goed verstoppen...
Wie info heeft over de gezinnen, of andere knobbelzwanen gezinnen met jongen weet in
Zutphen, Eerder of Warnsveld dan horen we het graag.
Dat kan via de contactpagina op Knobbelzwanen Ringgroep Haaglanden website of een
reactie hieronder (of Messenger). Alvast dank! Volgend weekend wordt geprobeerd de
jongen te ringen. https://knobbelzwanenringgroephaaglanden.wordpress.com/

Brigit Heijmans - 19 september 2021
Jagende torenvalk bij Rammelwaard.

Chris Da Ponte - 28 september 2021
heeft een evenement gedeeld. Op zondagmiddag 17 oktober om 15.00 uur vertelt natuurgids
en vogelkenner Dick de Vos je alles over de vogeltrek in de winkel van Geluksvogels.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus reserveer snel!
https://www.facebook.com/events/580329443005270?ref=newsfeed

Brigit Heijmans - 28 september 2021
Vandaag weer een poging gewaagd om de Torenvalk te fotograferen bij Rammelwaard en
wat een mazzel heb ik gehad. Hij ging zelfs nog even poseren.

Na het vissen is het goed en veilig vleugels
drogen op een baken.

Grote Mantelmeeuw, wachtend op een
langsdrijvend kadaver.

Geelpootmeeuw op een verroest en versleten
baken.

Een nieuw, vogelwerend baken langs de IJssel bij
Zutphen.

