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Voor het overzicht van de broedvogels zie het betreffende verslag.
In dit overzicht worden alleen de bijzondere waarnemingen genoemd waarvan de kwartel wel het
meest opvallend was. De kwartel is in Nederland een schaarse broedvogel van kruidenrijke
graslanden. In onze regio is hij zeldzaam. Op 8 mei werd een vogel roepend op V2 waargenomen en
dat was ook zo op de volgende dag. Ondanks de regelmatige inventarisatierondjes werd de kwartel
niet meer gehoord tot op 12 juli (na het maaien). Er riepen toen 1 of 2 vogels in het lage gras van V2.
Op 25 juli werd een exemplaar op V2.1 opgejaagd tijdens het spuiten van de zuring. Het is dus goed
mogelijk dat er een paartje kwartels op De Kroon heeft gebroed. Het betekent in ieder geval dat het
kruidenrijke grasland op De Kroon aantrekkelijk is voor deze vogels.
Jaarlijks wordt voor het grasmaaien in juni ’s avonds laat geluisterd naar eventuele kwartelkoningen.
Die werden niet gehoord.
In de nazomer verbleef een juveniele purperreiger enkele dagen op De Kroon en ook een lepelaar liet
zich dit jaar weer zien. Een adulte man smient bleef tot laat in het voorjaar bij een sloot op het land
van Vitens.
De meest waargenomen roofvogels zijn torenvalken en buizerds maar ook de bruine kiekendief komt
regelmatig langs. Een enkele keer is er een slechtvalk en ook de havik die jagend achter een houtduif
aan in de broedtijd een enorme paniek onder de weidevogels veroorzaakte.
Steltlopers komen vaak foerageren op de plasdras waaronder alle ruitersoorten (behalve poelruiter)
en dit is ook de plek voor vele watersnippen op voorjaars- of najaarstrek. Bokjes worden dan ook
waargenomen tot een maximum van 5 exemplaren tegelijk(!). Vanuit de schuilhut kon een
voedselzoekend bokje worden bewonderd wat heel bijzonder is voor deze zeer stiekeme vogels.
Meeuwen komen ook regelmatig op de plasdras. Het leek erop dat er zich een kleine kolonie
kokmeeuwen ging vestigen maar dit ging uiteindelijk niet door. Bijzonder was de waarneming van
een adulte zilvermeeuw in mei op de plasdras. In deze regio zijn kleine mantel-, pontische en
geelpootmeeuwen meer gebruikelijk.

