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Michel Klemann - 1 januari 2018
Kwam net deze gave foto's tegen van een vos in een meidoorn. Van twee weken geleden, overvallen
door het stijgende water. https://vwgzutphen.waarneming.nl/waarneming/view/146844161

Harry Gelderman - 2 januari 2018
Altijd leuk vast te leggen.

Harry Gelderman - 2 januari 2018
Het is eigenlijk al te donker om een foto te maken met een grotere scherpte diepte. drie fotografen
waren naar deze vogels op jacht zag ik.

Michel Klemann - 3 januari 2018
Een tweede hoogwatergolf, het water van de IJssel komt weer flink omhoog. De wind kun je hier mooi
volgen: www.windy.com.

Harry Gelderman – 3 januari 2018
Waar is mijn muisje nu gebleven?

Henk Jan Hof – 3 januari 2018
Vanochtend de watervogels geteld in Telgebied Leesten Oost. 10 soorten en 279 exemplaren.

Michel Klemann – 5 januari 2018
Drie ganzen afgelezen vandaag:
Grauwe Gans donkergroen-FXK; man, in 2011 geringd als jong in de vijver. Deze had ik al 12 keer
eerder afgelezen.
Grauwe Gans donkergroen-ZGS; man, in 2012 geringd als jong in de vijver. Deze had ik al 14 keer
afgelezen.
Beide ganzen lijken Zutphen nooit verlaten te hebben.
En Kolgans zwart-4SH; man geringd op 16-11-2009 in Garijp Friesland.
Overwinterde bijna jaarlijks in Dalfsen, maar ook een keer in Utrecht, een keer in Noord-Brabant/OostVlaanderen en tijdens de najaarstrek afgelezen in zowel Duitsland als Polen.
Vandaag bij De Hoven op het graslandje bij de IJsselstroom; Vliegendijk.

Henk Jan Hof – 6 januari 2018
Vanochtend enkele plassen voor Knobbelzwanen bij langs gegaan. Ik trof o.a. een jong van vorig jaar,
in gezelschap van jongen uit ander gezin. Als enige over van het gezin waarvan in eerste instantie
gedacht werd dat die het slachtoffer waren van botulisme. Het nog overgebleven jong vleugel
strekkend. Wat zien de slagpennen er verrot uit.

Jouck Iedema - 6 januari 2018
Ik hoor nu al een tijdje een merel zingen, hier in de binnenstad; vanwege het zachte weer denk ik. Ik
kan mn oren niet geloven...

Michel Klemann – 6 januari 2018
Er stond eindelijk weer eens een bak water op de Empese & Tondense Heide. Zag er leuk uit.

Haico Hiddink-6 januari 2018
Gisteren tien patrijzen mogen bewonderen op de uiterwaarden.

Rob van Swieten – 7 januari 2018
Van wie kwam de bladkoning in Zutphen. ik kan hem niet vinden op waarn.??? ligt aan mij comp.
maar ben wel reuze benieuwd.

Michel Klemann – 8 januari 2018
Een column in "Contact" van 4 januari 2018 (Pagina 11) over de januari-tellingen. Voor degene met
een nee-nee-sticker op de deur; ook te vinden op pag. 11 dus, onder:
http://paper.contact.nl/open/ee48a375#p11
Of op deze PrtScrn:

Remco Wester – 9 januari 2018

IJSGORS fraai op de foto bij Barneveld 2 januari 2018!
(foto André van Reenen)
De IJsgors is een soort waar ik nog niet aan toe kom qua beschrijven voor de Avifauna van
Gelderland. Niet alleen door zijn meer schaarse voorkomen (ik werk nu vooral zeldzaamheden uit: is
al veul werk! smile-emoticon:-) ), maar vooral ook door zijn lange historie aan waarnemingen binnen
de provincie.
Maar ik wil jullie een voor Gelderland zeer bijzonder plaatje niet onthouden
Reeds in 1879 schreef Ad van Bemmel (3 mei 1905-20 oktober 1990, oa museum- en
dierentuinzoöloog) al in het Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging over de IJsgors:
'...Daarna heb ik slechts één voorwerp nabij Harderwijk in Maart 1873'.
In de jaren er vlak na kwamen balgen terecht van gevangen en vervolgens gedode exemplaren in
musea, oa van 12 december 1876, man, Harderwijk (collectie ZMA 30555) en november 1884, vrouw,
Harderwijk (collectienummer ZMA 30557
In Waarneming.nl zijn aardig wat waarnemingen ingevoerd. Maar. zo weet ik uit ervaring, héél veel
IJsgors-waarnemingen bevinden zich nog in persoonlijke, vogelwerkgroep of landelijke (bijv Sovon)
archieven. Hierdoor kan ik (voorlopig) nog vrijwel niets zinnigs schrijven over deze soort (voer ze in,
geef ze door! smile-emoticon:-) ).
Wat wél bekend is, is dat deze soort in de provincie niet bepaald makkelijk mooi te zien is te krijgen.
Naast dat het overgrote deel overvliegende vogels betreft, gedragen ze zich, wanneer ze wel aan de
grond zitten, behoorlijk sneaky.
André van Reenen was dan ook een enorme geluksvogel toen hij op 2 januari 2018 een IJsgors in
een ruig terreintje bij Barneveld vond en deze óók nog eens zeer fraai op de plaat wist vast te leggen.
Hij schrijft het volgende over zijn waarneming (https://avigelderland.waarneming.nl/waarnem…/view/147221636).
'Lekker! Gevonden tijdens zoeken naar bokje. Sluipend tussen het wintergraan. Niet gehoord. Los van
rietgorzen en andere groepjes met ringmussen en vinken. Niet met zekerheid te zeggen of ie nog ter
plaatse is. Eerste keer voor mij als zichtwaarneming.'
Voor een uitgebreider verhaal over de IJsgors, lees zijn verhaal bij de Dwerggors-ontdekking door
hem op deze facebookpagina
Webreferenties
Waarneming.nl - IJsgors - Gelderland
https://avi-gelderland.waarneming.nl/soort/view/265…

Graag wil ik André van Reenen hartelijk danken voor het mogen gebruiken van zijn foto!
foto: IJsgors, Wencopperweg, Barneveld, 2 januari 2018 (©André van Reenen)
tekst: Remco Wester, 9 januari 2018
Op de hoogte blijven van interessant vogelnieuws uit Gelderland? Like dan:
https://www.facebook.com/AvifaunaVanGelderland/
Bezoek ook eens de website:
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/
Heb jij originele, leuke en mooie foto's van soorten in Gelderland? Ik hou me graag aanbevolen. Zie
mailadres onder
_____________________________________
Voor een compleet beeld van de vogels zijn oude waarnemingen in Gelderland van groot belang.
Heeft u nog notitieboekjes, oude archieven, foto's, noem maar op, voer deze aub in op
Waarneming.nl, of mail ze naar onderstaand adres. Alvast dank!
Remco Wester:avifaunavangelderland@gmail.com
Michel Klemann – 10 januari 2018
Je kunt de facebookberichten 2013-16 nog eens rustig off-line bekijken. Ze zijn per jaar, zonder
reacties op de berichten, als pdf's op de website van de VWG gezet: www.vwg-zutphen.nl-->Info->Archief-->Facebook
of meteen naar: http://www.vwg-zutphen.nl/Archief/Facebook.html
De berichten uit 2017 verschijnen binnenkort (webruimte was vol). Ophalen duurt lang vanwege de
grote hoeveelheid foto's.

Henk Jan Hof – 10 januari 2018
Vandaag de watervogels bij De Vijver geteld. Al vast voor de midwintertelling van komend weekend.
Geen spectaculaire aantallen en geen spannende soorten. Wel met IJsvogel en 2 x Dodaars.
Soepganzen horen er ook bij. Er loopt een bont gezelschap rond. Sommige vogels zijn er al vele jaren
aanwezig. Op het eilandje net als een paar weken terug 3 Blauwe Reigers aanwezig. Potentiële
broedplaats? Kleurring van Kokmeeuw afgelezen. Betreft een vogel uit Polen. Twee halsbanden bij
Grauwe Ganzen afgelezen waarvan een uit het eerste jaar dat de ganzen bij de vijver geringd werden.
Dat was in 2011. Vlak bij de vijver de pootringen van een paar Knobbelwanen en die van het jong
afgelezen.

Rob van Swieten – 11 januari 2018
De merels nemen weer aardig in aantal toe in de stad. Wat betreft deze Man, die zit er al vanaf
november en komt regelmatig langs. Slaapt aan de overkant van de Graaf Ottosingel heb hem vanaf
november in totaal 2 weken niet gezien.

Michel Klemann – 11 januari 2018
De slechtvalken hebben er weer zin in. Ik moet er nog steeds aan wennen dat die beesten hier
tegenwoordig broeden.

Harry Gelderman – 11 januari 2018
Iets voorbij Leuvenheim grote groep Kieviten vanmiddag gespot.

Michel Klemann – 11 januari 2018
De faceboek-berichten vwg-zutphen - 2017 zijn nu ook online in twee delen. Samen 277 Mb, bijna 250
pagina's met meer dan 1100 foto's.
Ga het lekker ophalen:
http://www.vwg-zutphen.nl/Archief/Facebook.html

Michel Klemann – 12 januari 2018
Watervogels geteld in de Bronkhorsterwaarden. Meer water dan vogels. De meeste vogels zitten nu
binnendijks waar de kwelstromen langzaam maar zeker de graslanden en akkers onder water zetten
en veel voedsel voor reigers en meeuwen naar de oppervlakte komt en waar ganzen nog wel bij het
gras kunnen.

Bart Vastenhouw – 12 januari 2018
Vanmiddag een groep van 23 appelvinken bij de Oude Begraafplaats. Nog niet eerder zo’n grote
groep gezien.
Er werd druk gefoerageerd op taxusbessen en pitten.

Erik Mensonides – 14 januari 2018
De 12 Ooievaars bij slot Nijebeek @sovon midwinter watervogeltelling @sovon met veel Krakeendem
Wintertalingen Torenvalken Buizerds grote Zilverreigers en 10 duizenden Brand Grauwe en
Kolganzen. Bijzondere waarneming van de Houtsnip bij de Dijkroute Voorst, Leuk!
Waarneming.nl
Vogelbescherming Nederland.

Elma Vonk – 14 januari 2018
Zijn de barmsijsjes weg bij Cortenoever? Vorige week maakte ik deze foto.

Michel Klemann - 16 januari 2018
Zou je zomaar tegen kunnen komen tijdens een dagje vogelen. Deze was gezenderd, maar de
meeste wolven zijn niet gezenderd.
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Wolf-doorkruiste-Nederland-van-noord-naar-zuid.htm

Anne Marie Starreveld – 16 januari 2018
Een beetje vogelzaad & een klein vetpotje en bingo! Twee heggenmusjes op mijn balkon in Franse
Alpen. Prunella modularis.

Michel Klemann – 19 januari 2018
Het heeft inderdaad harder gestormd dan ik dacht. Overal, echt overal, lagen tientallen bomen plat,
kruinen eruit gebroken en dikke takken. Onder de douglaspercelen was het helemaal groen van de
afgeragde loten. Dat is heel mooi voor broedvogels want de resterende takken, dicht bij de stam,
lopen dit voorjaar dikker uit dan anders. De vegetatie in de kroon verdicht en de nesten zijn veel
veiliger dan met die open lange sprieten, die er nu dus allemaal af zijn.
"De natuur heeft zwaar te lijden gehad door de storm" Aldus het fakenews-natuurbericht van het NOSjournaal. Grote klets!
Dat valt allemaal ontzettend mee; integendeel zelfs. De storm heeft veel structuur in de bossen
teruggebracht. De schade begint vandaag pas; met het opruimen, waarbij al die structuur met grof
geweld weer vernield en opgestookt wordt. Recent is in Starink alle ondergroei en alle dode bomen
verwijderd. Daar kon de wind gisteren weer fijn ongestoord doorheen raggen en de structuur is weer
terug. Maar dat wordt vast niet netjes genoeg gevonden dus ik vrees dat de bulldozers weer
terugkomen. Het is soms jammer van zo'n oude beuk, maar liggend zijn ze ook mooi en gaan nog vele
jaren mee. Maar dat mag niet.... Op de oude begraafplaats liggen meerdere oude bomen plat; of is het
"lagen" plat. Alles moet weg, en wel direct.
Een mooie stronk waar de komende tien jaar ijsvogels in kunnen broeden; tot de volgende storm.
Maar ook dat mag niet; dat is niet netjes...
De natuur heeft ernstig te lijden onder het fenomeen "netjes". Daar kan geen orkaan of tsunami
tegenop.

Daar kon de wind gisteren weer fijn ongestoord
doorheen raggen en de structuur is weer terug.

Daar kon de wind gisteren weer fijn ongestoord
doorheen raggen en de structuur is weer terug.

Het is soms jammer van zo'n oude beuk, maar
liggend zijn ze ook mooi en gaan nog vele jaren
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Een mooie stronk waar de komende tien jaar
ijsvogels in kunnen broeden; tot de volgende
storm. Maar ook dat mag niet; dat is niet netjes...
Anne Marie Starreveld – 19 januari 2018
Gezellig met z’n tweeën op mijn balkon, beetje eten, pitten & poetsen.
Alpenheggenmus, dankzij Jeroen Kuipers. Prunella collaris. 18 cm, beetje groter als de onze nl. 14,5
cm.

Dick van Hoffen – 21 januari 2018
Lekkere wandeling over het Grote veld - waar met de kerst de wolf even verbleef, ze had van mij
mogen blijven -. Even weer wat bosvogels bekeken: Grote bonte spechten volop, Zwarte specht - wel
lekker aan het roepen, maar niet op de foto -, havik ook al aan het kekkeren (maar alleen wat vaag op
de foto), paartje raven aan het roepen. wat me het meest opviel: Grote groep Kramsvogels ( pakweg
200 en wat spreeuwen ( 50) bij Heidepol - een natuurontwikkelingsgebied dat nu een jaar of tien vrij
extensief wordt begraasd en niet bemest en niet wordt afgebost ( afbossen is al het oude gras plat
maaien). Lekker veel reliëf, dus waterplasjes om in te badderen, maar vooral: er is nog wat te eten
voor de vogels. Oh en ook nog een determinatievraagje Glanskop/Matkop. Ik dacht Matkop vanwege
de flink gekleurde buik en behoorlijke keelvlek. Graag beargumenteerde bevestiging of correctie. aan
het eind nog een Grote lijster, liepen er twee bij het Enzerink.

Henk Jan Hof – 21 januari 2018
Vanochtend naar Hackfort gelopen om te zien of het gebied ten westen van het kasteel nog over
water staat. Er stond nog maar een beetje water en het was vanochtend bedekt met een dun laagje
ijs. Geen zwanen of ganzen te bekennen. Bij een plasje aan de Boshuisweg zwommen 3 tweedejaars
Knobbelzwanen. Bij Makkingbroek roepende Raaf. Diverse sporen van reeën en van een Vos.

Jeannette Bekkers – 22 januari 2018
2 verschillende sperwers vandaag in de tuin. 1 met veel wit op de veren, de ander niet.

Mary Mombarg-Post – 22 januari 2018
Beleef de Lente start 18 februari Kom jij dan ook een kijkje bij ons nemen?

Michel Klemann – 22 januari 2018
Vanaf de trektelpost, waar we sinds 2004 ieder najaar trekvogels tellen, stonden in het oosten twee
grote eiken; toen nog maar één en afgelopen donderdag is ook de laatste boom plat gegaan.
Op http://www.topotijdreis.nl/ is te zien dat de boom ooit op de rand van de berkeluiterwaarden stond.
Op de kaart van 1865 is het onderdeel van de vele brede houtwallen op de hoge delen van de nog
meanderende laaglandbeek: De Berkel. Op de kaart van 1904 is de Berkel rechtgetrokken. De
houtwallen staan er nog, maar het wordt in lengte steeds minder, en dunner door de uitvinding en
gebruik van prikkeldraad. In 1933 zijn beide bomen nog onderdeel van een perceelrand van hoge
bomen. Op de kaart van 1957 is een groot deel van de houtwal gerooid; er resteert een zielig rijtje
losse bomen. In 1976 gaat het perceel op in een groter perceel, er blijven enkele bomen staan, maar
die zijn niet terug te vinden op de kaart. Een of enkele bomen waren in die jaren blijkbaar niet de
moeite van het intekenen waard. Pas in 1995 verschijnen de enige twee overgebleven eiken weer op
de topografische kaart; dat soort bomen waren ondertussen zeldzaam genoeg om te vermelden. Ook
in 2014 staan ze daar nog op, al is er één al slecht aan toe.
In 2016 staat er nog maar één boom, maar ook deze begint te kwarren. De schommelende
waterstanden, gif, de kapotgereden en de geploegde wortels maken het leven van de boom zwaar.
Met het afgeragde wortelstelsel krijgt die het niet meer voor elkaar voldoende bladeren te produceren.
Het kapotte wortelstelsel kon de oude eik tijdens de storm van donderdag niet meer rechtop houden.
Niemand heeft hem horen vallen, niemand was buiten en de wind was te luidruchtig. Het is een beetje
het einde van een tijdperk, van het ooit eeuwenoude kleinschalige landschap van de Achterhoek. Die
tijd is nu echt voorbij.

Rob van Swieten – 22 januari 2018
Vandaag eens even andere wandelschoenen uitgeprobeerd. Hmm 1 km blijft gevoel 5 maar goed
even lekker vogels tellen. Leuk een grote groep appelvinken maar niet goed te fotograferen. zowel
blauwe reiger als grote zilverreiger. De FKY is de vaste bewoner van de begraafplaats in Zutphen. De
spechten ook weer lekker druk achter elkaar, Grote bonte en groene. Aardig wat oude bomen toch
gesneuveld die verder vandaag geruimd worden. Na loopje begraafplaats even lang de bosuil en
slechtvalk. 35 soorten waaronder de "soeperds" niet meegerekend. Niet iedere kokmeeuw wilde op de
foto. Geen enkele roodborst en aan merels ook mager.

Jeannette Bekkers - 22 januari 2018
dit is de "bonte"

Jeannette Bekkers - 22 januari 2018
deze is de bruine. wel door het raam genomen. dus minder scherp.

Rob van Swieten – 22 januari 2018
Na mijn stadse vogeltocht kan ik het niet laten om tijd even langs bosuilen te gaan, een vorm van
autistisch gedrag wat ik niet heb denk ik. Nu deze had ik nog niet in mijn collectie dus wel gaaf vond ik
zelf. Snel geteld dus en de vogels hebben mij misch door maar lijkt niet en ach als je. zoveel
langskomt val je niet meer op...

Harry Gelderman – 23 januari 2018
Nijlganzen vanmiddag in de weide.

Mary Mombarg-Post – 23 januari 2018
heeft het bericht van Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken gedeeld.
Wij zijn tegen het zinloos afknallen van meerkoeten in de provincie Gelderland!
Jaarlijks worden er in de provincie Gelderland circa 1.000 meerkoeten onnodig afgeschoten in de
winterperiode. Het gaat om schadebeheer aan grasland, op slechts enkele plaatsen in de provincie. Er
is nauwelijks schade en de plek van de afgeschoten koeten wordt zo weer ingenomen door andere
koeten. Toch wil de provincie een ontheffing verlenen aan Wildbeheereenheden voor bejaging van de
Meerkoet in de gehele provincie. En dat terwijl er goede alternatieven zijn, zoals verjaging zonder
afschot.
Vogelwerkgroep Zutphen e.o. heeft een bezwaarschrift opgesteld tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten van de provincie Gelderland inzake het verlenen van de verlenging van de ontheffing van het
Faunabeheerplan Meerkoet 2012-2017 alsmede het verlenen van ontheffing aan de
Faunabeheereenheid Gelderland.
Vogelwerkgroep Arnhem e.o. ondersteunt dit bezwaar van harte! Komt u allen!
De Rechtbankzitting over het Faunabeheerplan Jacht en vrijstelling 2017-2023 vindt plaats in Arnhem
op 1 februari 2018 om 9.30 uur naar de Rechtbank Arnhem, Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem.

Michel Klemann – 24 januari 2018
Treurige wilg.
Ik werd net door de wind over de brug geblazen. Beneden zag ik de oude wilg van Stokebrandsweerd
in het water liggen. Ook die kon niet tegen de harde wind van afgelopen donderdag.

Michel Klemann – 24 januari 2018
Ruziënde torenvalken langs de IJssel.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10214273228125174/
Harry Gelderman - 25 januari 2018
Vanmiddag gespot aan de Ehzerallee bij Almen.

Roel Janssen – 26 januari 2018

Natuur in Onderlaatse Laak weer uit het dal
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24094
Richard Heeringa – 26 januari 2018
Zeldzame waterspreeuw in Nederland
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1591062/zeldzame-waterspreeuw-in-nederland
Henk Bouwman – 26 januari 2018
vorige week zondag een paar uur over de algemene begraafplaats gelopen...dit is wat ik gezien heb:
zilverreiger
blauwe reiger
boomklever
boomkruiper
gaai
koolmees
pimpelmees
staartmees
goudvink ( gehoord )
groene specht ( gehoord )
grote bonte specht
barmsijs
sijs
roodborst
eekhoorn
merel
matkop
appelvink

meerkoet
grauwe gans
aalscholver
buizerd
een drukke dag qua vogels ondanks de chaos van omgevallen bomen en de toeristen die dat kwamen
bekijken...

Henk Bouwman – 27 januari 2018
Samen met Rob van Swieten even bij de bosuil wezen kijken...dank je Rob!

Bart Vastenhouw – 27 januari 2018

2 uur · Delft, Zuid-Holland

Middelste bonte specht (Leiopicus medius) #hackfort

Michel Klemann – 27 januari 2018
Tip van Remke van bijna twee weken terug; "een akkertje vol met kleine vogeltjes vlak bij de
Crossbaan naast de Gorsselse Hei". Was vandaag in de buurt dus even gaan kijken. Na een telling
van 400 ha Ravenswaarden en omgeving, zonder ook maar één keep of geelgors en slechts een
handjevol vinken, zag ik op afstand al een wolk vogeltjes het bos induiken. Die kwamen niet meer
terug, maar in het kwartiertje dat ik daar rondhing toch nog minimaal: 37 geelgorzen, 25 kepen, een
60 vinken, groenling, 5 ringmussen en een troepje van een 20 husmussen. De andere helft kwam niet
terug. Als je in de buurt bent even gaan kijken; er kan van alles tussen zitten.
Blijkbaar heerst er in deze periode van het jaar totále hongersnood onder zaadeters. Alle
voedselvoorraden zijn in het najaar vernield; kapot gemaaid, geklepeld, platgespoten, ondergeploegd
of zinloos ingezaaid met tapijtgras. Bij terreinbeheerders heet dat "baangarantie", want dan mag je
vervolgens van belastinggeld en uit de pot "groenvoorziening" het terrein jaarrond kapot maaien (Zie
de 10 ha vuilnisbelt op De Mars).
Wekenlang, zoveel vogels in meerdere soorten en op een stukje van 0,4 hectare! Stel je voor dat de
braakliggende terreinen van Leesten, Revelhorst, De Mars en de akkers van Natuurmonumenten in
de regio zo de winter in zouden gaan! En het gaat om vele tientallen hectares. Je zou je echt kapot
schrikken van de aantallen vogels. Nu is het daar één grote leeggeharkte bende.
Maar dat wordt nu eenmaal "heel-erg-netjes" gevonden; landschappelijk "verantwoord".
Soms denk ik wel eens dat veel terreinbeheerders en groenvoorziening hun opleiding krijgen op de
afdeling steriliteit van het ziekenhuis.

Ligging van het perceeltje van 0,4 ha thv
Deventerdijk 6.

Vegetatie van mosterd of koolzaad of zoiets met
zonnebloemen. Stuk goedkoper dan 10 keer per
jaar kapot maaien.

De bosrand afgeladen vol zaadeters.
Henk Bouwman – 27 januari 2018
Boomklevertje!

Bart Vastenhouw – 28 januari 2018
Buizerd (Buteo buteo) in de mist #bronsbergen

Bart Vastenhouw – 28 januari 2018
Smienten in de ondergelopen uiterwaarden #zutphen

Bart Vastenhouw – 28 januari 2018
Mist over de IJsel #zutphen

Rob van Swieten – 29 januari 2018
Denk je een artikel in concept te hebben geschreven over een bosuil, zit het je toch niet lekker dat op
19 mrt 2017 een jong van 34 dagen oud is gevonden. Ga je gem.terugrekenen is deze best wel vroeg
met broeden begonnen..dus googlen (vreemd woord eigenlijk) kom je hoewel summier weer leuke
documentatie tegen en ja voor het het weet wordt het verhaal dus weer anders. Kan net met de
deadline van 31 januari .

Remco Wester – 29 januari 2018
heeft het bericht van Avifauna van Gelderland gedeeld.
WITSTUITBARMSIJS bij Arnhem sinds 22 januari 2018!
10e aanvaarde geval voor Gelderland!
(foto Rob Zweers. op foto rechtervogel)
Op 22 januari j.l. maakte Rob Zweers een fietsrondje door Arnhem en trof hierbij in de Nieuwe Haven
van Arnhem een groep barmsijzen aan. Hij fotografeerde hiervan een lichter exemplaar, mogelijk de
zeldzame Witstuitbarmsijs, en plaatste foto's op Waarneming.nl. Admins van deze site kwalificieerden
deze als 'spannend', en vroegen om betere foto's te maken. De volgende dag werden deze gemaakt.
Maar de determinatie was hiermee nog zeker niet rond. Determinatie van 'barmsijzen' (de algemenere
Kleine en Grote Barmsijs en de zeldzame Witstuitbarmsijs) is zeer gecompliceerd. Zowel qua minieme
verschillen in DNA, als overlappende uiterlijke kenmerken in kleed. Een begin moet al worden
gemaakt met de juiste leeftijdsbepaling. Want dan is pas verder te bepalen welke kleedkenmerken
mogen voor een 'Witstuit', of juist niet, en meer van toepassing zijn op een sterk gelijkende 'witte'
Grote Barmsijs.
Uiteindelijk werd aan de hand van vele foto's en expertise uit verschillende hoeken de vogel
gedetermineerd als een adulte man Witstuitbarmsijs.
Het tiende gedocumenteerde geval voor Gelderland. Er zijn ook niet aanvaarde gevallen. Hiervoor
verwijs ik naar onderstaande linken van Waarneming.nl en Dutchavifauna.nl
De groep Grote Barmsijzen, met daarin de Witstuit, lijkt rond te hangen op twee uiteenliggende
plekken: zowel in de Nieuwe Haven, als aan de Van Oldebarneveldstraat op de hoek met de
Westervoortsedijk foerageren ze. Op laatst genoemde locatie zag Joost van Bruggen reeds op 29
december 2017 een groep barmsijzen. Maar kon deze helaas toen niet nader onderzoeken (via
whatsappgroep vogels Arnhem Alert)...
Hieronder het verhaal over de ontdekking door Rob Zweers op 22 januari
'Ha Remco,
Om heel eerlijk te zijn hebben de vogels mij ontdekt, ik kwam terug van een fietstochtje naar park
Sonsbeek/Zijpendaal. Niet zo heel veel bijzonders gezien daar in het park en op de terugweg nog
even langs de nieuwe beek gefietst die door het centrum van Arnhem stroomt, uitmondend bij de
Rijnkade.
Hier even zitten dubben om via de John Frostbrug terug te fietsen of de Rijn blijven volgen om de
Sacharovbrug (Pleybrug) te pakken, uiteindelijk maar voor de laatste optie gekozen. Fietsend op de
Westervoortsedijk sla ik rechtsaf de Nieuwe Havenweg in en hoor ineens de karakteristieke roep die
de Barmsijsjes vaak laten horen bij het opvliegen, knijp in de remmen en zie zo'n 25 meter terug een
stuk of vijf Barmsijsjes op het hek zitten, (als ze zich niet hadden laten horen was ik er zo voorbij
gefietst). Ik had zelf zoiets van 'alweer Grote Barmsijsjes'. Toch maar even de camera uit de rugzak
halen om deze groep vast te leggen.
De Barmsijsjes duiken naar beneden, een flinke groep zie ik daar op de grond (achter het hekwerk)
foeragerend. De plek waar ze zitten heb ik wel vaker kort met de verrekijker bekeken, maar kan me
niet herinneren er ooit een vogel te hebben gezien, hooguit een Zwarte Roodstaart op de rand van het
dak.
Thuis zie ik op een foto van de opvliegende groep, dat er twee vogels tussen zitten met een lichtere
stuit. Een waarneming van Grote Barmsijs had ik al ingevoerd, nu dus een vervolg waarneming van
een onzekere Witstuitbarmsijs.
De volgende dag opnieuw deze locatie bezocht en de nodige foto's kunnen maken. Niet echt super
met alle details die nodig zijn voor de determinatie, maar foto's van andere waarnemers hebben veel
duidelijk gemaakt. Nog vele malen de gemaakte foto's van deze twee dagen bekeken, ook omdat er
twee vogels waren met een lichte stuit. Of er één Witstuitbarmsijs zat of mogelijk meer, dat blijft een
vraag.
De (algemenere) ondersoort Witstuitbarmsijs Acanthis hornemanni exilipes werd door de Commissie
Dwaalgasten Nederlandse Avifauna beoordeeld tot en met 2014. De Groenlandse Witstuitbarmsijs
Acanthis hornemanni hornemanni, welke tot heden slechts één keer in Nederland is vastgesteld
(oktober 2013) wordt nog steeds beoordeeld.

Dit betreft het tiende aanvaarde/gedocumenteerde geval voor Gelderland. Het (opmerkelijke) grootste
deel is afkomstig van ringer Kees Terpstra, die liefst vijf exemplaren ving in zijn voormalige tuin in
Tongeren, Epe
1) 22 november 1959 Hoophuizen, Nunspeet, adult man, ringvangst, foto [van Orden 1960]
2) 18 december 1975 Noordeinde, Oldebroek, ringvangst (B. van den Brink)
3) 14 november 1986 Stenenkomweg, Tongeren, Epe, ringvangst, foto (K. Terpstra)
4) 23 november 1986 Stenenkomweg, Tongeren, Epe, ringvangst, foto (K. Terpstra)
5) 10 december 1986 Stenenkomweg, Tongeren, Epe, ringvangst, foto (K. Terpstra)
6) 28 november 1988 Stenenkomweg, Tongeren, Epe, adult man, ringvangst, foto (K. Terpstra)
7) 11 december 1988 Stenenkomweg, Tongeren, Epe, adult man, ringvangst, foto (K. Terpstra)
8) 20 november 1996 Wageningen, foto, (A. Schaftenaar)
9) 27 december 2005 - 7 januari 2006 Marshaven, Zutphen, man, foto, video (H. van Oosten, J.
Voerknecht e.a.
10) 22 januari 2018 tot ? Nieuwe Haven en Westervoortsedijk, Arnhem, foto, video (R Zweers e.a.)
Literatuur
van Orden, C. 1960. Vangst van een Witstuitbarmsijs Carduelis hornemanni te Hoophuizen. Limosa
33 (3) 206-208
Webreferenties
Waarneming.nl - Witstuitbarmsijs - Gelderland
http://avi-gelderland.waarneming.nl/soort/view/1268
Dutchavifauna.nl - Witstuitbarmsijs
https://www.dutchavifauna.nl/species/witstuitbarmsijs
Dutchavifauna.nl - Groenlandse Witstuitbarmsijs
https://www.dutchavifauna.nl/…/groenlandse_witstuitbarmsijs
Graag wil ik Rob Zweers hartelijk danken voor zijn verhaal en het mogen gebruiken van zijn foto!
foto: Witstuitbarmsijs, Nieuwe Haven, Arnhem 23 januari 2018 (©Rob Zweers)
Tevens wil ik Benno van den Hoek (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) graag danken voor zijn
nadere informatie over de gevallen van Kees Terpstra)
tekst: Remco Wester, 29 januari 2018
Op de hoogte blijven van interessant vogelnieuws uit Gelderland? Like dan:
https://www.facebook.com/AvifaunaVanGelderland/
Bezoek ook eens de website:
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/
Heb jij originele, leuke en mooie foto's van soorten in Gelderland? Ik hou me graag aanbevolen. Zie
mailadres onder
_____________________________________
Voor een compleet beeld van de vogels zijn oude waarnemingen in Gelderland van groot belang.
Heeft u nog notitieboekjes, oude archieven, foto's, noem maar op, voer deze aub in op
Waarneming.nl, of mail ze naar onderstaand adres. Alvast dank!
Remco Wester:avifaunavangelderland@gmail.com

Jouck Iedema - 29 januari 2018
Zoekplaatje...

Rob van Swieten - 29 januari 2018
Landelijk was de merel tijdens de tuinvogeltelling al gezakt in de top 5. Voor Zutphen waren er 194 ex.
geteld op 123 telpunten. Het kan nog iets oplopen daar men vandaag nog in kan voeren. Landelijk
66.655 ex.

Michel Klemann - 30 januari 2018
Als de dag zo begint, dan zit er echt niks anders op dan de hele dag naar buiten te gaan.

Rob van Swieten – 30 januari 2018
heeft een evenement van Werkgroep de Jonge Vogelaars, gedeeld.

Richard Heeringa – 30 januari 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/olst-wijhe/vogelbescherming-hoogste-tijd-voor-landelijk-onderzoek-naarweidevogelbescherming~a5d225b3/
Harry Gelderman - 30 januari 2018
Bewaking vervangen door ganzen lijkt het wel.

Richard Heeringa – 31 januari 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/hattem/boer-jacob-van-emst-rastert-weiland-af-tegen-vossen~a7619b8c/

Michel Klemann - 30 januari 2018
Een aantal van de knotwilgen bij Empe zijn heel mooi gestript door de storm. Dat scheelt de lokale
bever een hoop geknaag. De wilgenscheuten zijn opgegeten; de dikkere takken in mootjes geknaagd
en afgevoerd, voor nestmateriaal, voedselvoorraad of gewoon om de wilgen een beetje in de
omgeving te verspreiden. Onder een wat hogere tak waar de bever slecht bij kon, heeft een das nu
een latrine gemaakt. Die zit blijkbaar ook graag een beetje rustig. Het biedt zoveel kansen zo'n storm,
maar je moet het wel de tijd en de kans geven anders is het inderdaad alleen maar "stormschade".

Een aantal van de knotwilgen bij Empe zijn heel
mooi gestript door de storm.

Onder een wat hogere tak waar de bever slecht bij
kon, heeft een das nu een latrine gemaakt. Die zit
blijkbaar ook graag een beetje rustig.

De wilgenscheuten zijn opgegeten; de dikkere
takken in mootjes geknaagd en afgevoerd, voor
nestmateriaal, voedselvoorraad of gewoon om de
wilgen een beetje in de omgeving te verspreiden.

Februari 2018
Harry Gelderman – 1 februari 2018
Vanmiddag bij de Vispoortgracht. Veel (40) kuifeenden.

Richard Heeringa – 2 februari 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1621897/nigel-de-eenzaamste-vogel-ter-wereld-overleden

Mirrin Lans- 2 februari 2018
Eindelijk heb ik hem dan ook gezien! Geweldig. En nog wat andere foto´s...

Mede mogelijk gemaakt door Rob van Swieten.
Ontzettend bedankt.

Misschien niet heel scherp, maar ik vind het een Net als deze...
mooie foto.
Harry Gelderman - 2 februari 2018
Langs de Berkel bij het witte bruggetje.

Marcel Pietersen - 3 februari 2018
Vanmorgen bij Cortenoever. Bleef eventjes stil zitten. Prachtige vogel.

Michel Klemann 2 februari 2018
In de maand januari tellen we jaarlijks de wintervogels in het werkgebied van de vogelwerkgroep.
Om te zien hoe sterk de afname van de merel is geweest in het afgelopen jaar heb ik de mereltotalen
van de telgebieden die ik zowel in januari 2017, als in januari 2018 heb geteld, met elkaar vergeleken.
Het gaat om het niet gearceerde gedeelte met een oppervlak van 3660 ha. In januari 2017 telde ik hier
416 merels. Dit jaar telde ik 168 merels. Dat is een een afname van ongeveer 60%.
Dat valt me eigenlijk nog best wel mee.

Rudie Knol – 4 februari 2018
Dank je voor het toevoegen, vorige week bij de bosuil wezen kijken of ik hem kon spotten, maar
helaas. Wel deze specht gezien

Richard Heeringa – 4 februari 2018
heeft de video van Succulent Container Gardens gedeeld.
https://www.facebook.com/117365214952672/videos/1302057256483456/

Henk Jan Hof – 4 februari 2018
Dit weekend voor Knobbelzwanen de stad in geweest. Ik trof slechts 2 adulten aan in de stad, beide
vogels geringd. Hebben het enige jong van vorig jaar nog bij zich. Ik trof nog 4 tweede kalenderjaars.
Allemaal geringd maar het is niet gelukt om de ringen af te lezen. Volgende keer beter.

Harry Gelderman - 6 februari 2018
De Kramsvogels.

Harry Gelderman - 6 februari 2018
Lekker zo'n muisje.

Rob van Swieten – 7 februari 2018
CAR voor APK leen auto voor terug naar Zutphen geen optie, zonde van tijd en brandstof. Dus
gewoon daar even anderhalf uur aan de wandel in Enghuizen ?(Hummelo) .
Goed voor je oren,ogen en lichaam en als de rekening ook meevalt keer je voldaan weer richting huis.

Rob van Swieten – 7 februari 2018
Bedenken wat ik het voorjaar echt zou willen en lichamelijk aan kan...er zitten wat holen en nissen
broeders in de stad, kool, pimpelmees, boomklever,boomkruiper,wilde eend, grote bonte specht,
boomkruiper, bosuil kauw , witte kwikstaart, ringmus en spreeuw. Vooral die laatste lijkt toe te nemen
in de stad . Waarom lijkt? Daar niet een feitelijk bewijs voor is gelegd maar uit eigen waarnemingen in
een bepaald gebiedje en of route ik er in 2017 13 bg had. In periode maart/ april de zingende beesten
noteren (2x) beetje rekenen periode eileg,jongenfase en weer de route aflopen, aanvoer voedsel en of
bedelende jongen. Je moet het gebied niet te groot maken dus besloten kleine parkjes in Zutphen
stad dit jaar af te struinen en dan eens de uitkomsten in kaart brengen . Wil en kan er iemand
meedoen geen probleem even pb.

Rob van Swieten 7 februari 2018
Weer druk naar buiten om mezelf niet te laten kennen en vooral het gemis...te ongeduldig voor echt
iets goed fotografisch vast te leggen met hond...maar die hoort er nu eenmaal bij. Dus rondje
begraafplaats voor de conditie opbouw..leuke soorten en het leek wel invasie van de roodborst. Even
vijf minuten op de bank en ze komen uit het niets overal vandaan. Zes ingevoerd maar Heb achteraf
het idee dat ik er een aantal uit twijfel dubbeltelling verkeerd geschat heb. Appelvinken in iets kleinere
aantallen aanwezig en door het kabaal van het zagen mis je ook wel wat in geluid. Maar goed leuk
rondje met weer de eerste zanglijsters op locatie. Geen top foto,s maar weer wel top belevingen en
daar gaat het om.

Henk Jan Hof – 7 februari 2018
Vandaag en gisteren de watervogels geteld in telgebieden Leesten Oost en Vispoortgracht. Bij de
Vispoortgracht liep een Grauwe Gans met pootring. Deze gans is als jong geringd in 2015 bij de vijver
bij het zwembad. Kreeg toen alleen een pootring en geen halsband. Pootringen zijn lastig af te lezen.
Mijn melding is de 18de van deze vogel. Zie bestand.

Harry Gelderman – 7 februari 2018
Ekster aan de wandel.

Richard Heeringa – 8 februari 2018
heeft een link gedeeld
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/192347/vogels-spotten-voor-kinderen-

Bart Vastenhouw – 9 februari 2018
Vandaag weer bij de barmsijsjes in Arnhem geweest. Wat zijn het toch leuke vogeltjes. Op de foto
grote barmsijzen, maar ook de witstuitbarmsijs was nog steeds ter plaatse.

Werkgroep de Jonge Vogelaars – 10 februari 2018
Het plan om richting de Rammelwaard te gaan met de jonge vogelaars werd gewijzigd. Dikke mist.
Dus op de fiets richting de begraafplaats in Zutphen. Het begon met een groep kokmeeuwen op het
ijs, vechtende meerkoeten en het tikken van de vele appelvinken die daar hoog in de boom zaten. Het
was even zoeken maar de kinderen zagen ze uiteindelijk ook. " Kijk een eekhoorn " werd door een van
de kinderen geroepen. Deze zat lekker voor ons op het gras te eten. Jonathan probeerde nog een foto
te maken en sloop dichterbij maar de eekhoorn had hem snel in de gaten. Later zagen we er nog twee
druk om de boom achter elkaar aan rennen. Natuurlijk lieten de begeleiders ook een van de
slaapnesten van de eekhoorn zien. Het zijn net vogelnesten maar dan lekker rond gebouwd. De
spechten lieten zich niet zien vandaag maar was wel even te horen. De boomklevers waren wel lekker
druk met roepen. Rob was weer voor het eerst mee en stond versteld dat de jonge vogelaars al zoveel
wisten. Na de kop lekkere chocomelk van Jouck en onze boterhammen moesten we natuurlijk even
langs de bosuil. Er werd verteld waarom braakballen van uilen botjes erin hebben zitten en soms ook
helemaal niet.Nou de bosuil in het echt zien vonden de jonge vogelaars geweldig! De uil in een
boomholte en twee kauwen waren de bosuilenkast aan het verkennen. De slechtvalken waren helaas
niet thuis vandaag. Maar al met al toch 20 leuke vogelsoorten gezien of gehoord. Niet iedereen heeft
allemaal hetzelfde gezien of gehoord. Detlef riep dat hij de bv de slechtvalk zag maar later vertelde hij
mij "grapje" (de boef).
Volgende keer gaan we naar Hackfort op zoek naar de spechten en andere vogelsoorten natuurlijk.
Een keer mee kijk dan eens snel op de website van de vogelwerkgroep Zutphen, onder het kopje
jeugd.

Bart Vastenhouw – 10 februari 2018

Witstuitbarmsijs #arnhem

Henk Bouwman - 10 februari 2018
Voor mij nieuwe voor de lens... goudvink vrouwtje...

Richard Heeringa – 10 februari 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.ad.nl/gouda/hoe-reiger-piet-een-tamme-huisvriend-werd~a5dbafd2/
https://nos.nl/artikel/2215693-simpel-paaltje-is-redding-voor-de-kerkuil.html
Bart Vastenhouw – 11 februari 2018
Grote barmsijs #arnhem

Mirrin Lans – 11 februari 2018
Zoek de putter(s).

Voor sommigen van jullie misschien vreemd, maar dit is de eerste keer dat ik de putter heb gezien. En
wat een geluk.. meteen meerdere.. wat een prachtige vogels... Nu nog de appelvink...

Michel Klemann – 11 februari 2018
Zondag en mooi weer.
Het zal wel druk zijn buiten.
Bijna niemand gezien.....
Schuilen voor de regen bij gemaal Laag Helbergen.
Alle eenden en ganzen van Cortenoever de lucht in.
Zeearend?.... Nee, vier kanoërs die over de ballenlijn het gebied in varen.
Stormschade?... Nee, gewoon reguliere sloop van oude bossen na de storm.
Niemand die daar nog op let.
Waar zijn die hoge populieren gebleven? Zouden ze zijn omgewaaid?
Even checken. Dwars door de halfbevroren plas-dras; watersnip, 3 witgatjes, veel bagger.
Een afgelegen bosje van gigantische populieren in cortenoever (met toen veel kikkers en
salamanders). Zou ook een ideale broedplaats zijn geweest voor zeearend, maar bleek al ruim voor
de storm te zijn omgezaagd.
Bomen zijn er om op te stoken anders heb je er blijkbaar niks aan.
In een houtwal de veren van een geplukte ransuil.
Weer alle eenden de lucht in; nu in de Bronkhorsterwaarden. Een langzaam cirkelende zeearend zakt
af naar het oosten. Twee keer duikt die naar beneden om de stootduik voortijdig af te breken. Duidelijk
op zoek naar vreten.
Met luid getetter landt er een scholekster op de oever van de IJssel.
De veerboot vaart weer.
De Bronkhorsterwaarden afgeladen met stormmeeuwen.
Ik glij daar bijna onderuit, niet van het ijs maar van een dikke laag slik op de banden.
Een stroom ganzen vliegt naar de grasakkers ten noorden van Baak.
Het zijn er heel wat als ik daar aankom.
Er komen meer buien.
Schuilen in de bushalte.
Wachten op de regenboog.
Kieviten vliegen naar noord; 229 ex op de foto.
Rondje Stokebrandsweerd; klompenpad is laarzenpad geworden.
Lukt niet, te veel water bij het molentje.
Zelfde weg weer terug dan maar.
Zilverreiger nummer 10.
Mooie regenluchten.
Het blijft zonde van die omgeblazen wilg.
Schuilen onder de brug.
Daar wonen ondanks het hoge water nog steeds de bruine ratten.
Steenkool om de huizen en het klimaat een beetje op te warmen.
"Polaris" heet de boot; lekker cynisch.
Bronsbergen doet z'n naam eer aan vandaag
De IJssel in kleur is zwart-wit.
Iemand z'n kliko kwijt?
Terug naar huis maar weer.

Zeearend?.... Nee, vier kanoërs die over de
ballenlijn het gebied in varen.

Stormschade?... Nee, gewoon reguliere sloop van
oude bossen na de storm.
Niemand die daar nog op let.

Een afgelegen bosje van gigantische populieren in In een houtwal de veren van een geplukte ransuil.
cortenoever (met toen veel kikkers en
salamanders). Zou ook een ideale broedplaats
zijn geweest voor zeearend, maar bleek al ruim
voor de storm te zijn omgezaagd.
Bomen zijn er om op te stoken anders heb je er
blijkbaar niks aan.

De Bronkhorsterwaarden afgeladen met
stormmeeuwen.

Schuilen in de bushalte.

Wachten op de regenboog.

Kieviten vliegen naar noord; 229 ex op de foto.

Rondje Stokebrandsweerd; klompenpad is
laarzenpad geworden.

Zilverreiger nummer 10 vandaag.

Mooie regenluchten.

Het blijft zonde van die omgeblazen wilg.

Schuilen onder de brug.

Daar wonen ondanks het hoge water nog steeds
de bruine ratten.

Steenkool om de huizen en het klimaat een beetje Bronsbergen doet z'n naam eer aan vandaag
op te warmen.
"Polaris" heet de boot; lekker cynisch.

Bronsbergen, boomgaard.

De IJssel in kleur is zwart-wit.

Iemand z'n kliko kwijt?

Terug naar huis maar weer.

https://www.facebook.com/1249963091/videos/10214439430680134/
Een langzaam cirkelende zeearend zakt af naar het oosten.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10214439439440353/
Een stroom ganzen vliegt naar de grasakkers ten noorden van Baak.
Het zijn er heel wat als ik daar aankom.
Jeannette Bekkers – 11 februari 2018
Roodborst eet ook uit pindakaaspot.

Dick van Hoffen – 14 februari 2018
Eerste probeerselen met mijn Bushnell fotoval in de tuin: net de laatste dagen komen er vele meer
Sijsjes in de tuin. Zoals meestal pas eind februari of begin maart. Ook, waar ik een beetje op had
gehoopt: een Appelvink die voorbij komt stappen. Nu kijken of het met de belichting nog wat beter
kan. ( oh ja Keep zit er ook tussen).
https://www.facebook.com/dick.vanhoffen/videos/984361531717231/
https://www.facebook.com/dick.vanhoffen/videos/984361658383885/

Henk Bouwman – 15 februari 2018
Zo gewoon... maar toch wel mooi, de huismus (mannetje)

Dick van Hoffen – 15 februari 2018
Half dagje thuis gewerkt, schaatsen gekeken en wat foto's gemaakt. Beroerd weinig licht, maar goed,
toch al die vinkjes in de tuin. Kanarievoer doet het overigens een stuk beter dan het het gemiddelde
tuinvogelvoer. Daar wordt veel meer van opgegeten en wordt er minder direct op de grond gegooid.
Plaatje 1 is reclame voor de producent van die leuke voersilootjes, maar het 15 jaar oude voerbakje
met zonnepitten is nog steeds mijn favoriet. Die ga ik dus na deze winter maar zorgvuldig namaken.
(hebben de kinderen ooit gefabriceerd op een leuke dag met Vogelbescherming Nederland in Zwolle,
bij de Ecodrome.)

Rob van Swieten – 15 februari 2018
Zo ook voor vandaag rondje weer even gemaakt in het bos bij Warnsveld waar de honden los mogen
lopen. Hmm behalve dit stukje weer dan waar ik was, vergissen is menselijk. niet echt mooi weer voor
foto,s te maken maar wel om op geluid en zicht weer vogels in te voeren via de telefoon. Ook de
spreeuwen waren lekker druk. De knobbelzwaan heeft een ring maar liet deze niet aflezen. Dit was bij
Huis de Voorst. De rest in het Veldese bos.

Rob van Swieten – 15 februari 2018
Kijk de foto is natuurlijk bagger, maar gaat om idee dus op pad altijd kijker mee
moest heel
wat metertjes inzoomen.sparren en of dennen bosjes zijn soms handig om af te zoeken mende
verrekijker, anders had ik deze compleet over het hoofd gezien.

Richard Heeringa – 15 februari 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/grote-zilverreiger-is-goud-waard
https://www.ad.nl/binnenland/zeearend-lady-maya-vertrekt-na-ruzie-met-meeuwen~ac18bbdd/
Mary Mombarg-Post - 16 februari 2018
heeft een link gedeeld.
Zondag gaat Beleef de Lente weer van start!
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/nieuwe-man-stelt-zich-voor
Richard Heeringa – 16 februari 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/raalte/dreigen-grutto-en-tureluur-beroofd-te-worden-van-hun-stek-inlierderholthuis~aa7511d4/

Gert Van Den Boezem – 16 februari 2018
Bijna luguber, ik wilde zojuist de mezenkast even schoonmaken voor het nieuwe seizoen. Haalde ik
dit trieste restant eruit. Kan iemand dit nog voor educatiemateriaal (geen idee) gebruiken? Stuur mij
dan maar een berichtje.

Michel Klemann – 16 februari 2018
Mooi ganzen kijken vanaf de brug. Lage zon en de uiterwaarden bij Bronsbergen zijn grotendeels
weer droog gevallen. Als je er van bovenaf op kijkt zijn die kolganzen helemaal niet schuw. Een schot
hagel komt immers niet van boven, maar uit een hut in de bosrand of uit een open raam van een jeep.
De kolgans zag er oud uit, een beetje vermoeid ook, maar genoot duidelijk van de warmte van de zon.
Eerst maar een paar foto's maken voordat die wegvliegt. Ik zag namelijk dat die geringd was; zwart
R54.
Op www.geese.org de waarneming ingevoerd. Blijkt de vogel minimaal 20 jaar oud te zijn! Geringd op
1 februari 2000 als volwassen vogel door Trinus Haitjema in Boornzwaag, Friesland. Deze vogel is
dus geboren in 1998 of eerder.
Kolganzen broeden in het noorden van Rusland op 3000 kilometer afstand tot nog véél verder weg
van Nederland af. Op en neer in een rechte lijn is dat al 6000 kilometer, maal 20 jaar is 120.000
kilometer vliegen. Drie keer de aarde rond! Wat heeft die vogel allemaal niet gezien en meegemaakt
in zijn bestaan. Iedere dag, de hele dag en nacht buiten. Duizenden kilometers vliegen. Broedend
tussen ijsberen, poolvossen en sneeuwuilen en altijd op je hoede voor giervalken en die zeearend.
Slapen met duizenden soortgenoten en wolken kraanvogels op de grote meren in het noorden en
grazend langs de rivieren de Moskwa, Elbe, Waal en IJssel.
Na het ringen in 2000 komt die jarenlang niet meer naar Nederland. Hij blijft zeven jaar lang
overwinteren in Duitsland en verschijnt hier in november 2007 pas weer voor het eerst; in
Cortenoever. Daarna wordt die bijna jaarlijks in de regio Zutphen gezien. Vandaag zat die in
Bronsbergen.
En zo'n vogel moet dan doodgeschoten worden.
Omdat die gras eet.

De ringplek in Friesland op 1 februari 2000.

Alle terugmeldingen van deze vogel op één kaart.
Rechtsboven op deze kaart liggen de
broedgebieden van de kolgans,

Op 13 april 2000 liep die te grazen in de
uiterwaarden van de Moskva.

Rustende kolganzen in Bronsbergen. Genietend
van de zon.

De kolgans zag er oud uit, een beetje vermoeid ook, maar genoot duidelijk
van de warmte van de zon.

Anna Van Der Linden – 16 februari 2018
Hallo ik heb een vraag sinds een.paar dagen zit er een vogel in onze conifeer hoog in de boom. Naar
ons idee is het een jonge vlaamse gaai maar zeker weten doen we niet. Hij zit stil en.krijgt geen
bezoek. Wat kunnen we doen of niet doen?

Henk Bouwman – 16 februari 2018
Iets gehavende wilde eend vrouwtje...

Mirrin Lans – 16 februari 2018
Grote zaagbek gezien bij de Vispoortgracht.. het zijn waardeloze foto´s, maar ik vond het zo gaaf hem
te zien vanuit kantoor..

Mirrin Lans – 16 februari 2018
Ik ben zo blij met deze mooie foto die ik vandaag gemaakt heb en daarom wilde ik hem toch even
delen

Richard Heeringa – 17 februari 2018
Het haantje heeft gezelschap...

Harry Gelderman
Heel veel tegenlicht van de zon. Dus op goed geluk de foto de gemaakt.
Maar zou het een gele kwikstaart kunnen zijn.
Foto gemaakt bij de stuw in Warken.

Dick van Hoffen – 17 februari 2018
Ach, ik val in herhaling, ik weet het. Maar het is wel erg leuk al die mooie vogels vlak voor het raam.
De tuinvogeltelling komt voor mij meestal een maand te vroeg. Vanaf midden februari zitten er veel
meer dan een maand daarvoor.

Rob van Swieten – 18 februari 2018
Vanmorgen bedenkend om de kleine telescoop mee te nemen, maar tussen denken en daadwerkelijk
doen is weer wat anders. Dus onderweg het ding vergeten. En als ik ergen een broertje dood aan heb
is teruggaan als het toch al te laat is. Dus eerst begraafplaats tellen op watervogels en invoeren via
avi map gecombineerd met overige waarnemingen van o.a. zangvogels weer via ObsMapp. Nu had ik
dat ook wel via avi map kunnen doen maar wilde het schakelen eens uitproberen. Door de
ijsbedekking op de wateren weinig watervogels met in totaal voor drie gebiedjes in Zutphen 285 ex.
Verdeeld over begraafplaats 6 soorten, grote gracht 8 soorten en Vispoortgracht ook 6 soorten. De
grote zaagbek moest ik nu missen. Maar een kokmeeuw met ring kon ik via uitvergroting met het
fototoestel gelukkig nog redelijk zichtbaar maken dus Frank Majoor of Jeroen Nagtegaal waar kan ik
deze invoeren? Na de telling even langs de slechtvalken en bosuilen en de Houtduif met nest mocht
ook niet ontbreken. Nu de boel uploaden zodat de telling weer nestjes geregistreerd is.

Kokmeeuw

Niet weg te denken uit Zutphen.

Grote bonte specht

Boomklever

Appelvink vr.

Stormeeuw

Slechtvalk man

Zilvermeeuw

Bezet nest Houtduif.

Vink man

Eekhoornnest.
Erik Mensonides – 18 februari 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/gelderse-vogelaar-de-kieker-0
In de nationale vogelweek heb ik weer 2 excursies geplaatst. Vanaf midden volgende week je is
opgave mogelijk.
Richard Heeringa – 19 februari 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.zutphensekoerier.nl/nieuws/algemeen/362585/gemaal-helbergen-heeft-nieuwooievaarsnest
Michel Klemann 19 februari 2018
Al decennia worden de IJsseluiterwaarden in de periode september t/m april maandelijks geteld op
watervogels.
Sinds 2013 tellen we van de vwg daarnaast ook een aantal zogenaamde "marginale"
watervogelgebieden als stadswateren, Berkel, Afleidingskanaal, stuk Twentekanaal en Leesten (zie
kaartje). Al deze gebieden tellen we twaalf i.p.v. acht keer per jaar, dus iedere maand. Afgelopen
weekend was het weer zo ver.
De februaritelling 2018 leverde dit keer bijna 20.000 vogels op.

Henk Jan Hof – 19 februari 2018
Afgelopen week watervogels geteld op Vispoortgracht en De Vijver. Op de Vispoortgracht een Grote
Zaagbek man. Die had ik daar nog niet eerder.
Bij de vijver Toendrarietgans. Mooi tam geworden door de jaren heen.

Marianne Klop – 20 februari 2018
Vanmiddag vond ik een dode, jonge zwaan.Zonder hals. In greppel naast Löerenkweg, net na
fietstunnel. Triest...

Rob van Swieten – 20 februari 2018
Zo weten we dat ook weer. Snelle reactie altijd leuk.
Ringingdata
Species: Black-headedGull (Chroicocephalusridibundus
Sex,male
age: after3rdcalendaryear
Status: unknown/unrecorded
Date, 03-03-2005
Place: Coordinates: , [NL 06]BoulevardHeuvelink,Arnhem,GELDERLAND,NETHERLANDS
51°58'43.0'';5°55'06.0'' (51.97861100;5.91833300)
Ringer: ARNHEM.NLA
Overige data vogel gemeld
31/05/2016 Polen
28/11/2016 Arnhem
30/11/2016 Arnhem
05/08/2017 Polen
09/02/2018 Arnhem
18/02/2018 Zutphen

Elma Vonk – – 21 februari 2018
heeft een link gedeeld.
een prachtig artikel over weidevogelbescherming
https://www.natuurfotografie.nl/astrid-kant-fotograaf-met-een-missie/
Mary Mombarg-Post – 21 februari 2018
Vind je het leuk! Graag liken bij beleef de lente.nl kerkuil
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?preview=1&post=550
Michel Klemann – 21 februari 2018
heeft een link gedeeld.
Spreeuwen boven de stad Utrecht.
https://www.youtube.com/watch?v=YjDYE5CUb7Q
Daphne Victoria Krans – 21-februari 2018
3 koperwieken bovenin boom gespot (met verrekijker) aan de Genestetplein, sorry voor de belabberde
ondefinieerbare foto, maar een foto lijkt hier een voorwaarde in de groep ;-)
Duidelijke koperkleurige vlek aan zijkant bij vleugels.

Erik Mensonides -21 februari 2018
heeft een link gedeeld.
Wie gaat er 17 maart mee de Grutto's verwelkomen? Zie:
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/activiteiten/details/?excursie=2012&datum=4162

Rob van Swieten – 21 februari 2018
Zo man wat voel ik me weer topfit nog een paar onderzoekjes waar ik vol vertrouwen in ga, moet het
goed komen. Dus vandaag eens vol eruit energie voor twee conditie voor 1 maar dat komt vanzelf
weer terug kwestie van veel buiten zijn. Nou dus lekker op pad richting Voorstonden en landgoed
Leusveld. Mij zelf lyrisch gemaakt voor kruisbek en raaf en wat denk je noppes maar dat mocht de
pret niet drukken. Het begon stil met hier en daar een specht, vink en boomklever wat gerommel van
mezen maar klappers bleven uit. Ik geniet b.v al van zingende grote lijster of " huilende "groene
specht. Het was even tam maar langzaam kwam het spul wat op gang. Met hulp van wat sperwers
weet je gelijk wat voor klein spul er uit bospercelen tevoorschijn komt. Ook de reiger nesten bij
Leusveld hebben te lijden gehad van de storm. Ik ontdekte nog maar 1 oud nest. Geen BLR in de
buurt wel twee grote zilverreigers , onze 1 ste buizerd op voorstonden was een... buizerd, maar
gelukkig kwamen de vliegende ook in beeld en lieten zich goed horen. Een stand alone Kuifmees liet
zich goed zien evenals de zwarte mees en een matkop zowaar. Ik was samen met iemand op pad die
op gebied van fotograferen super foto,s maakt, maar toe gaf aan vogelgeluiden iets minder thuis te
zijn, hoe leuk dan om de verschillende zange en of roepies uit te leggen alsof je zelf weer op nul
begint. En zeg nu wel twee zien meer dan een en dat kwam wel goed. Even het bos in bij een oud
roofvogelnest, daar ik dan weer vertelde dat of duiven of ransuilen wel dit soms als slaapplaats
gebruiken,Zowaar een braakbal met wat botjes onder de stam. Na een volle dag genieten te hebben
huiswaarts kerend en nog na genieten in je hersenpan.weinig vogelfoto,s maar oh zo gave dag maar
weer. Oh ja die laatste foto hoort nog bij het berichtje van deel 1 de z.g. veer. Vandaag 32 soorten
plus drie niet terrein gebonden

Rob van Swieten – 21 februari 2018
( deel 1) Achter iedere veer zit een verhaal. Hier lijkt een vogel slachtoffer te zijn van predatie maar
niet verder kijken geeft soms een verkeerd beeld met wat we zien. Maar heb je een idee schrijf er
gerust wat onder..deel 2 volgt vanzelf.

Richard Heeringa – 22 februari 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/help-de-vogels-de-winter-door
Rob van Swieten – 22 februari 2018
Hmm zal mij benieuwen of ik er morgen 1 tref. Deze is nog van de Vispoorthaven 2 jaar geleden
alweer. IJsvogels zijn sterke vogels maar door ijsbedekking op wateren is het moeilijk om vis te
vangen, en weinig vreten weinig energie, geen voortplanting en uiteindelijk de dood. Tijdens zachte
winters blijven vooral de mannetje dicht bij het broedterritorium, maar uitschieters voorbij de 60 km
van hun broedplaats is niets. In gunstige perioden kunnen ze wel drie broedsels groot brengen. Aan
het tweede nest wordt al begonnen tijdens de jongen fase van het 1e broedsel wat bijna onopgemerkt
gaat tenzij het zelfde nest wordt gebruik met hetzelfde vrouwtje. Bij verstoring kunnen IJsvogels zich
verplaatsen wat dan enkele km. van de oude broedplaats vandaan is. Het blijven gave beesten die
zich niet makkelijk laten vinden, maar eenmaal gevonden en vertrouwd laten zich door niemand van
de wijs brengen en leven ze hun leven.

Jeannette Bekkers – 23 februari 2018
ook de merel doet pogingen om uit de pindakaaspot te eten................
vandaag de eerste kieviten gezien.

Mirrin Lans – 23 februari 2018
Kan iemand mij vertellen welk soort meeuw dit is?

Mirrin Lans – 23 februari 2018
Vanmiddag rondje damlaan gelopen.. heerlijk genoten en nog wat mooie plaatjes geschoten.

Richard Heeringa – 24 februari 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.facebook.com/theaderuijterphotographic/?hc_location=group
https://www.destentor.nl/harderwijk/eerste-waterexcursie-op-het-veluwemeer-geeft-meteen-prijs-eenzeearend~a611e72e/

Rob van Swieten – 24 februari 2018
05:00 uur bedje in terwijl ik om 06:00 eruit had gewild. Maar de grote brand j.l.op de graaf Ottosingel
liep even anders. Dus om 04:00 nog buiten om misch behulpzaam te zijn.. de wandeling voor die dag
gepland liep dus anders. Half elf dus richting Landgoed Leusveld, kou en al wat laat mis je toch wat
vogel activiteit. De scherpte was er dan ook even af, toen ik probeerde de middelste bonte specht in
beeld te krijgen waar ik door mijn achteruitgang in ogen het. ....beest niet kon vinden. Koffie dan maar.
Camera op bank en kijker, Britt vastleggen aan bank en slokken maar. Versteld dat dan een das 6
meter je voorbij loop overstekend het andere perceel in. Overdag verwacht je de beesten niet dus ik
was ook niet op mijn hoeden stond 2 min. na te genieten van wat ik zag maar ook bedenkend wie
geloofd dat. Nou ik, want ik zag hem en wat bewijs plaat . Nu had ik in de wolven gekte dat beest
achter na kunnen rennen, maar dat is dus beleven en blijft in mijn hersenpan gegrift. als in een
sluipgang en net zo behendig door door de liggende takken en begroeing was het beest ook foetsie.
Dit was het teken dat ik fotografisch niet. De vogels zou kunnen vastleggen die ik zag zoals ik het
wilde. De gemiste haas die Britt eerder zag dan ik maar de ree had ik weer sneller. En kijk maar goed
naar de buik...
Al met al een geweldige dag met roepende havik die daar ook al heel wat jaartjes zit althans zolang ik
er kom nu vijf jaar vast prik. En naarmate je later loopt in die kou is het best stil maar ze zijn er wel.
We hebben genoten en daar gaat het om volgens mij en voor Dick van Hoffen deze breekt echt niet
los anders was ik vroeger het boompje al uitgekieperd.

Mary Mombarg-Post – 25 februari 2018
heeft een link gedeeld.
Graag liken beleef de lente kerkuil .
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/heersers-van-de-duisternis

Heiko Heikens – 25 februari 2018
27 kramsvogels eten de malus leeg

Erik Mensonides – 25 februari 2018
Veel te zien, vanochtend Veenoordskolk 300 blauwbekkende Wulpen, 800 Brandganzen en op de
Yperenplas 100 den Wintertalingen, Smienten, Krak, Berg, Wilde en Kuifeenden. Grote Zilverreigers
Ooievaars 3 Reeën en veel Kievitten en Kramsvogels.. Koud maar erg Gaaf! De Grutto's laten nog
even op zich wachten.

Jeannette Bekkers – 25 februari 2018
is dit bij Nijbeek een ooievaarsslaapplaats?

Gert Van Den Boezem – 26 februari 2018
26 02 2018 - Grote zaagbek Vispoortgracht.

Mirrin Lans – 26 februari 2018
Het weekend is alweer voorbij en ben aan het nagenieten van mijn wandelingen afgelopen
weekend..Ik heb voor het eerst sinds tijden weer een ijsvogel gezien... Hij schoot me voorbij in al zijn
turquoise pracht. Tegen de tijd dat je de camera gereed hebt is hij allang weer weg.. dus niet eens
geprobeerd.. wel even teruggelopen, maar kon ik natuurlijk niet weer vinden.. Kon het niet helpen er
vannacht in bed over na te denken.. de vorst - gaat deze mooie vogel de winter wel overleven.. was
het niet dat ik moest werken, was ik vandaag graag terug gegaan om te kijken of ook dit stroompje is
bevroren.. misschien morgen.. Voor nu wat andere foto´s van afgelopen weekend.. de roek die druk
bezig was met verleiden, maar mij natuurlijk allang in de peiling had... een koppeltje brandganzen.. de
kievit.. ik had ze bij de ijsbaan al eerder in dit jaar gehoord, maar nu ook daadwerkelijk gezien.. e.a.

Mariska Piek – 26 februari 2018
Vandaag op familiebezoek in Den Haag een stel nijlganzen gezien met 4 jonkies van anderhalve week
oud (volgens mijn moeder die ze dagelijks ziet). Is dat niet heel erg vroeg??
Mary Mombarg-Post – 27 februari 2018
Vorige week helemaal blij dat ik de scholekster weer zag bij de Grote Warnsveldse vijver. Nu ligt hij
dood bij de boom bij de vijver

Mirrin Lans 27 februari 2018
Ik ben vandaag bij het stroompje wezen kijken waar ik van het weekend de ijsvogel zag.. gelukkig niet
bevroren de ijsvogel maakt een kans.. onderweg zag ik echter de vogels die je op de bijgevoegd
foto´s ziet.. ik herkende direct de koperwiek... maar zijn die anderen nu ook koperwieken of toch ook
kramsvogels? Of misschien zit ik er wel helemaal naast.. ik hoor graag.

Koperwiek

Niet helemaal zeker (kramsvogel)?

Mary Mombarg-Post – 28 februari 2018
heeft een link gedeeld.
Trotst op ons jongste Talent :-) Graag liken bij beleef de lente blog kerkuil.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?preview=1&post=569
Henk Jan Hof – 28 februari 2018
Een plas aan het Havepad. Onlangs is alle begroeiing rigoreus gekapt. Daarmee is onder andere een
slaapplaats van Waterhoentjes verdwenen en het knobbelzwanennest van vorig jaar.

Henk Jan Hof – 28 februari 2018
Soepganzen. Tijdens een watervogeltelling bij De Vijver.

Harry Gelderman – 28 februari 2018
Vanmiddag een koppel wulpen waargenomen.
Foto niet helemaal zoals ik wilde.
Maar ik wil jullie ze niet onthouden.

Harry Gelderman – 28 februari 2018
Meerdere foto's van de kramsvogel. in de weilanden naar voedsel zoeken.

Harry Gelderman – 28 februari 2018
Deze buizerd had het koud, op één poot.

Harry Gelderman – 28 februari 2018
Allemaal de zelfde torenvalk. Ik moest echt zoeken in het omgeploegde land waar die zat.

Harry Gelderman – 28 februari 2018
Vanmiddag de eerste kieviten van dit jaar weer gefotografeerd. Wel op een mooie plek.

Haico Hiddink – 28 februari 2018
Net buiten Zutphen steenuiltje vast kunnen leggen op foto tijdens een autorit.

Maart 2018
Rob van Swieten - 1 maart 2018
Twee uurtjes door de stad, eigenlijk takke weer, geen regen, hier en daar een sneeuwvlok dwarrelend
uit een boom of toch zomaar uit de lucht. Niets dat het dat takke weer maakte maar de gruwelijke
oostelijke koude wind...ik was verkleumd..de mussen groepjes die ik telde en er vrolijk erop los
denderde dacht ik hou je snavel,ik bevries. Er was een vogel die mij begreep, gewoon takke weer ,
een heuse gaai nu weer in waarneming nl Vlaamse gaai, potverdikkie ik riep me rot in het mobiele
apparaat.. gaai, Gaai. GAAI, fout melding, nee nu weer Vlaamse ervoor. Lang leve de Europese unie,
geen brexcit of wat dan ook gewoon een gaai tussen de takken, wereldbeest. gaaien zijn slim kijken
hoe vogels zich bewegen in het broedseizoen struinen alles af en om aan hun vreten te komen. Ik heb
ze buizerd eieren zien stuk tikken en het vocht zien wegslurpen, of jonge merels net een paar dagen
oud, zo met snavel eruit pikken richting hun nest. Gaaien, Vlaamse wat het ook is fam. van de
kraaiachtigen,meest kleurrijk ,hoewel de ekster er ook niet voor onderdoet, gewoon gave beesten en
vooral geweldig in het nabootsen van geluiden waarvan de imitatie van de buizerd, maar voor de
kenner wel te filteren tenminste als je lang buizerds gevolgd hebt, ik mag ze wel de boeven.Naast het
struinen naar "vlees" zijn het ook goede verstoppertje van zaden als b.v. Eikels die ze dan niet
allemaal terug vinden waardoor zomaar een jonge eik midden in een bosperceel kan groeien hoe
mooi is dat.

Rob van Swieten – 1 maart 2018
Toch weer een nieuwe tuinsoort. Kramsvogel. De tweede nieuwe tuinsoort. Eergisteren ook de
boomkruiper op bezoek gehad maar die liet zich niet vastleggen.

Richard Heeringa – 2 maart 2018
heeft een link gedeeld.
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/220538/Schaatser-maakt-bijzondere-foto-ijsvogeltje-vereeuwigd-inhet-ijs
Pauline Schippers – 2 maart 2018
Vandaag al bijna de hele dag een watersnip of een Bokje, in onze vijver, vlak bij het raam.

Richard Heeringa heeft een link gedeeld.
https://www.ad.nl/wetenschap/verrassing-van-formaat-1-5-miljoen-pinguins-ontdekt-op-eilandjeszuidpool~af9ebf81/

Marcel Pietersen – 2 maart 2018
Kramsvogels, een stuk of 30 die zich te goed doen aan de vele besjes. De laatste dagen regelmatig te
zien op het Johan de Witt plantsoen.

Michel Klemann – 2 maart 2018
Vanmiddag nog even naar de Rammelwaard. Half doodgevroren. Deels uit de wind even pauze in de
vogelhut.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10214607688326470/
Mirrin Lans – 2 maart 2018
Even voor de zekerheid.. dit is toch een sijs of zit ik ernaast?

Bart Vastenhouw
Vandaag een rondje Delta gedaan met Adrie en Kees. Vogelen onder arctische omstandigheden. We
begonnen bij het Brielse Meer, waar de straffe Oostenwind voor mooie ijsaangroei zorgde.
In de Grevelingen stond een europese flamingo (Phoenicopterus roseus) te kleumen in de ijzige wind.

Harry Gelderman – 3 maart 2018
vanmiddag gespot.

Rob van Swieten – 4 maart 2018
Zo vandaag maar eens het speelgoed uitproberen in de stad, grote vijver en Vispoortgracht. Met het
aflezen van metalen ringen bij meeuwen vergt wel enige oefening en geen tranen in je ogen. Voor
kleuringen is het doen, zo zat er bij de grote vijver een kokmeeuw met witte pootring uit Kroatie, altijd
leuk. Paar groene halsbanden grauwe gans gelezen en gelijk via bierdrinkende ingevoerd. Dat gaat
wel gaaf met telescoop. Maar die zijn dan ook wat groter. Op de Vispoortgracht zat de grote zaagbek
er weer nu het water grotendeels weer open ligt. Een meerkoet peuterde de resten van een schelpdier
eruit. Op de Grote vijver was het een drukte aan watervogels, kuif-,tafel-, wilde- en krakeenden. Ook
een dodaars dobberde tussen de ganzen door. Ook nog wat aantallen kolganzen en uiteraard de
grauwe. Onderweg kwam ik nog een bekende tegen. Michiel vd W. Die wees mij nog op voor in de
stad ook wel een leuke soort. Was wel even zoeken want dit vrouwtje goed verborgen. Een buizerd
werd nog even verjaagd door een zwarte kraai en met wat rondvliegende goudvinken en staartmezen
15 meter voor mijn neus vliegt een man torenvalk omhoog en zoekt zijn toevlucht in de boom. Tijd om
naar huis te gaan. Lekkker zo een paar uurtje in de zon.

Rudie Knol
Vanmiddag kwam die even overvliegen, de grote zilverreiger

Michel Klemann – 4 maart 2018
Paar uur naar buiten. Geen kraanvogel te bekennen helaas. In Cortenoever liep grauwe gans LJG.
Als volwassen mannetje, geringd in Zutphen in 2013 en blijft altijd in de buurt rondhangen. Nu het flink
dooit kon dit groepje kolganzen weer terecht in een poel. In Cortenoever is alles nu leeggemaaid. Hier
een handvol kieviten en kramsvogels, 1 buizerd nog maar, verder niks meer. Ergens kwam ik nog een
mooie beverburcht tegen. Zo'n hol in de oever voldoet niet met hoog water dus is die maar gaan
bouwen. Ziet er goed uit zo. Na twee keer hoog water en daar overheen nog eens flinke vorst, is al het
gras in de uiterwaarden nu bruin. De hoeveelheid verdwenen gras is ongeveer de hoeveelheid die alle
overwinterende ganzen daar in 100 jaar kunnen opvreten. Vorst hoort er blijkbaar bij; ganzen moeten
uitgeroeid worden. In een greppel betrapte ik een kramsvogel die zat te vreten van een dode ree die
hier al 10 weken ligt. Langs de Bonte Koeweg is weer een populierenbosje verdwenen.

In Cortenoever liep grauwe gans LJG. Als
volwassen mannetje, geringd in Zutphen in 2013
en blijft altijd in de buurt rondhangen.

Nu het flink dooit kon dit groepje kolganzen weer
terecht in een poel.

In Cortenoever is alles nu leeggemaaid. Hier een
handvol kieviten en kramsvogels, 1 buizerd nog
maar, verder niks meer.

Ergens kwam ik nog een mooie beverburcht
tegen. Zo'n hol in de oever voldoet niet met hoog
water dus is die maar gaan bouwen. Ziet er goed
uit zo.

Na twee keer hoog water en daar overheen nog
In een greppel betrapte ik een kramsvogel die zat
eens flinke vorst, is al het gras in de uiterwaarden te vreten van een dode ree die hier al 10 weken
nu bruin. De hoeveelheid verdwenen gras is
ligt.
ongeveer de hoeveelheid die alle overwinterende
ganzen daar in 100 jaar kunnen opvreten. Vorst
hoort er blijkbaar bij; ganzen moeten uitgeroeid
worden.

Langs de Bonte Koeweg is weer een
populierenbosje verdwenen.
Mirrin Lans – 4 maart 2018
Het is allang tijd om naar bed te gaan.. maar wilde toch nog even wat foto´s bekijken.. ook omdat ik
een zanglijster had gezien in de tuin van de buurvrouw en ik hem moest fotograferen, helaas door het
raam. Net als de vink.. Elke keer weer als ik hem zie verbaas ik me erover hoe mooi hij is.. net als de
kievit... Laatste drie foto´s een paar (Vlaamse) gaaien die lekker aan het badderen waren... foto´s niet
echt een succes, maar wel weer heerlijk genoten van de observaties.

Rob van Swieten 5 maart 2018
Weten we dat ook weer.

Richard Heeringa – 5 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/kampen/honderden-aalscholvers-bij-kampen-dat-is-heel-bijzonder~acb746ec/

Rik ten Cate – 5 maart 2018
5 maart 2018. Linie van Wambuis Zutphen.

Henk Jan Hof – 5 maart 2018
Mooi weer om vanmiddag even de watervogels van de Vispoortgracht te tellen. De plas was deels nog
met ijs bedekt en daarom nauwelijks duikeendjes. Geen bijzondere soorten, geen grootse aantallen.

Michel Klemann – 5 maart 2018
heeft de video van STOP Hunting Crimes in Lebanon gedeeld.
De ooievaars zijn op weg. Ik ben benieuw hoeveel het er gaan halen. Beelden van ganzenjacht in
Geldereland, oh nee, ooievaarsjacht in Libanon. Zelfde laken een pak.
https://www.facebook.com/stophuntinglebanon/videos/898886003622246/

Henk Jan Hof – 6 maart 2018
Vanmorgen watervogels geteld bij De Vijver. 19 soorten, inclusief Soepeend en Soepgans. In totaal
513 exemplaren. Ik noteerde met 5 Tafeleenden en 7 Dodaarzen nieuwe maximum maandaantallen.

Rob van Swieten – 7 maart 2018
Dat er jongen zijn bij de bosuil...in Zutphen denk ik wel ad veel verder uit nestholte onder twee
braakballetjes zonder ook maar een botje. ik zeg jongen zonder ze gezien te hebben iemand anders
een theorie behalve datum eileg.jongenfase roept u maar en nee geen foto helaas.
1 dan vanmiddag. Kijk die nagel.

Harry Gelderman - 7 maart 2018om 11:03
De boomkruiper.

Harry Gelderman - 7 maart 2018om 11:04
Net als de foto van Rob gistermiddag gemaakt.

Harry Gelderman - 7 maart 2018om 11:11
Echt alles eters. Lijkt wel een stuk maiskolf. Zou dat verder wel goed gaan denken jullie.

Harry Gelderman – 7 maart 2018
Als ik het goed heb opgezocht zijn het wintertalingen. Nee fout dus. Het zijn Smienten werd me
aangereikt. (Op de Wilpse klei vlak voor de oude ijsselbrug Deventer).

Richard Heeringa – 8 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/brummen/gemeente-brummen-zet-mezen-in-tegen-deeikenprocessierups~ae5ce321/
Harry Gelderman – 8 maart 2018
Hoog boven in de boom. Lijkt mijn geen houtduif maar welke is het dan?

Harry Gelderman – 8 maart 2018
Fazant lekker wegduikend in het gras.

Harry Gelderman – 8 maart 2018
Appelvink op de begraafplaats.

Harry Gelderman – 8 maart 2018
Prachtige vogel de grote bonte specht.

Harry Gelderman – 8 maart 2018

Henk Jan Hof – 8 maart 2018
Gisteren prooien van de Slechtvalk rond Walburgiskerk gezocht. Ik vond Kievit, Kramsvogel, Grote
Lijster en Zanglijster. Wordt op grote hoogte geplukt, de veren waaien alle kanten op. Tot bij de
Driekant vond ik de veren van de Grote Lijster.
Richard Heeringa – 9 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.zutphensekoerier.nl/nieuws/algemeen/377445/jonge-duiven-aan-marga-klompelaan

Rob van Swieten – 9 maart 2018
Beetje lui kijken naar de slechtvalken met mijn verjaardags vanaf het balkon, hemelsbreed 602 m de
foto is natuurlijk bagger maar de telescoop niet mooi helder zicht.

Michel Klemann – 9 maart 2018
Juveniele knobbelzwaan bij De Vijver. Hij loopt wel, maar mank. Is denk ergens tegenaan gevlogen.
Iets voor jou Henk Jan Hof? Misschien ken je hem wel en heb je hem al afgelezen. Meer dan dit kon ik
er niet van maken.

Michel Klemann - 9 maart 2018
Eerste BMP-rondje Emerpark Zutphen gelopen vanmorgen. Vorige week was het nog te koud. Die 82
ha Kostte me toch nog drie uur. Wat zag/hoorde ik o.a.: 6 zingende appelvinken, 2 zanglijsters, 13
heggemussen, 1 grote gele kwikstaart, veel ganzen, sperwer, paartje buizerds (waarvan 1 ex zijn
staart kwijt is), staartmezen, groenlingen, krakeenden, holenduif. Roeken en eksters zijn druk met de
nestbouw, 12 halsbanden bij de grauwe ganzen afgelezen en 2 metalen pootringen bij resp. een
grauwe gans en die knobbelzwaan dus. Ik zie helaas geen ijsvogels meer, hopelijk komen die nog. Op
het kaartje alle ingetekende waarnemingen van vanmorgen op één hoop.

Harry Gelderman – 9 maart 2018
Op afstand leek het toch wel een niet allerdaagse eend.
Vanmiddag in de IJsbaan weide. Wie weet de naam.

Michel Klemann – 9 maart 2018
Als je regelmatig bij De Vijver komt ken je haar wel. Die grauwe gans met de zwarte neuspunt.
Met de kijker is het bijna niet te doen, maar een paar fotootjes bieden uitkomst. Grauwe gans
8.053.199. Vrouwtje; geringd als pul op 19 juni 2010 bij de Vijver. Ze kreeg toen een metalen pootring
rechts met daarop dat nummer, een groene pootring links en een groene halsband met daarop PXG.
Die groene pootring is ze begin 2011 kwijt geraakt.
In 2011 en 2012 is ze gepaard geweest met FKY. Dit mannetje stamt ook uit 2010 De Vijver. Maar dat
huwelijk werd niks. FKY heeft ondertussen een nieuw vrouwtje en hangt rond op de begraafplaats en
wordt boos als je geen brood bij je hebt. Tot nu toe heeft FKY daar alleen in 2015 twee jongen
grootgebracht.

Tussen apr 2012 - aug 2015 is 8.053.199 geen enkele keer gemeld. Waar zou ze hebben
uitgehangen? Ergens in die periode is ze ook de groene halsband kwijtgeraakt.
Vorig voorjaar had ze een partner waarna ze weer uit zicht verdween. In het najaar was ze terug bij de
vijver, maar met een kapotte vleugel. Onder een auto beland, aangeschoten of ergens tegenaan
gevlogen? Daar lijkt ze nu van hersteld.
haar partners is ze kwijt. Ze loopt er nog een beetje eenzaam bij.

Die grauwe gans met de zwarte neuspunt. 3 jul
2016

metalen ring 8053199. 9 mrt 2018

haar oude partner FKY op 18 feb 2018

Vorig voorjaar had ze een partner 21 feb 2017

Alle terugmeldingen van 8.053.199 op één kaart
Erik Mensonides – 9 maart 2018
Vandaag heb ik de Bemmelse waard bezocht, een door visdraad gestrikte Havik, Slob, Kuif, Krak en
Tafeleenden, Brilduikers, Nonnetjes, Grote zaagbekken Roodborsttapuiten, Rietgorzen en heel veel
Kol en Brandganzen, Groene specht en Baltsende Graspiepers. De Kievitten zitten achter de kraaien
aan. Gaaf

Rob van Swieten – 10 maart 2018
Na de storm heeft de Corvus lat. De raaf veel werk te verrichten. De Corvus die ik hier bedoel is de
z.g.vruchten verzamelend (frugilegus) of te wel de Roek. Vreemd want ze eten eigenlijk alles zo ook
insecten. Eigenlijk tijdens het schrijven van dit stukje kom ik er ook achter uit mijn blote hoofd dat ik
maar zeer weinig weet van deze vogel. Wel geniet ik van de sociale bezoeken die deze vogels bij de
verschillende nesten doen van elkaar. De betekenis van de houdingen die de roeken dan met het
zwaaien van hun staart of type houding van de vleugels zijn mij geheel onbekend hoewel er echt wel
lit. over is. Ook de verschillende geluiden hebben bij deze vogel een betekenis. Dus nog veel te leren
hierover. Vanuit mijn huis vliegen de roeken nu over om terug te gaan naar de boompjes wal met een
afgebroken tak die ze van de platanen uit de Graaf Ottosingel mee nemen voor hun nieuw op te
bouwen of op te knappen nest. T.o.v. van verleden jaar moet er mee nieuw gebouwd worden dan
opgeknapt. Foto,s helaas beetje wazig door raam waardoor ik moest fotograferen. Ook een paar
foto,s van jaartje of twee terug. De roek heb ik eigenlijk echte leren kennen in Zutphen. Als zangvogel
en fam. van de kraaiachtigen een geweldig beest waar ik uren naar kan kijken.

Michel Klemann - 10 maart 2018
Dit is ook een mooi stel. Vanmiddag liepen ze bij de Berkel ter hoogte van 't Velde. Het vrouwtje FLT
is aan eten en het mannetje FLE staat de omgeving in de gaten te houden. Beide zijn in 2010 als
volwassen vogels geringd bij de vijver. Daarvoor waren ze ook al samen, maar sinds het ringen weet
je het zeker; ze trekken samen op. Jaar in, jaar uit en het hele jaar rond. Het zijn echte Zutphenaren
met een lichte voorkeur voor Warnsveld. Verder dan de Bronkhorsterwaarden in het zuiden en de
Rammelwaard in het noorden komen ze niet.
In maart en april 2012 werd het mannetje wakend gezien bij de poel hoek Rijksstraatweg - N348 bij
Warnsveld. Op 3 mei waren er 3 jongen en die zijn allemaal groot geworden. Het paar met de drie
vliegvlugge jongen werd 11 juli 2012 gezien op het Bronsbergenmeer. Tot nu toe was dit de enige
keer dat ze jongen hebben gehad. Ze gaan het dit jaar vast weer proberen.
In al die jaren hebben ze maar één keer een uitstapje gemaakt. In augustus 2014 zijn ze in
Westervoort bij Arnhem en in de Bemmelsche polder bij Nijmegen gezien, maar in oktober dat jaar
waren ze al weer terug. Daar moeten ze niks van hebben. Echte huismussen.

Erik Mensonides – 10 maart 2018
Hebben jullie de Grutto's al gehoord? Veenoordskolk vanochtend...
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1724357890944413/
Harry Gelderman – 10 maart 2018
Sijs

Harry Gelderman – 10 maart 2018
Scholekster .

Henk Jan Hof – 10 maart 2018
Rondje Knobbelzwanen in de stad. Ik trof 4 paren aan, enkele paren minder dan in voorgaande jaren.
rond deze tijd. Twee paren zijn al oude bekenden van mij en werden vorig jaar en het jaar daarvoor al
geringd. Hier op de linkerfoto man KS61. Op de rechterfoto het setje KS09 / NP90

Henk Jan Hof – 11 maart 2018
Vanochtend watervogels geteld in plotje Leesten. 18 soorten, 361 exemplaren. Waaronder 1 IJsvogel
en 3 Grote Zilverreigers. Bij de eenden gelet op man vrouw verhouding. Bij alle eenden meer
mannetjes dan vrouwtjes. Het verschil is het grootst bij de Soepeend. Daarvan noteerde ik 25
mannetjes en 9 vrouwtjes. Bij Wilde Eend was de ratio 30 om 16.
Ik heb er een paar foto's van telgebied bij gedaan. Op die foto's is goed te zien dat de oevers
intensief gemaaid zijn. Er is maar weinig overstaand riet, laat staan in het water liggende bomen.
Jammer. Het zou veel watervogels ten goede komen.

Henk Jan Hof – 11 maart 2018
Afgelopen woensdag trof ik een Grauwe Gans met
ringnummer RHN aan bij de Vijver. Deze gans is
daar op 3 juni 2015 geringd. Tot vandaag is de
ring 20 keer afgelezen. Eind oktober 2017 nog in
Nordrhein Westfalen, 18 februari 2018 verscheen
de gans weer in de uiterwaarden bij Zutphen.

Mirrin Lans – 11 maart 2018
Vanochtend een uurtje bij de ijsbaan wezen kijken.. Was een gezellige boel.. Helaas had ik moeite
met het scherp krijgen van de beelden..

Erik Mensonides – 12 maart 2018
Baltsende Grote zaagbekken gisterenmorgen in de Ijssel bij De Kribbe, het mannetje strekt zijn nek
om te imponeren bij het vrouwtje.
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1726010730779129/

Harry Gelderman – 12 maart 2018
lijkt mij een matkop.

Dick van Hoffen – 12 maart 2018
De Roeken zijn nu toch flink aan het bouwen gegaan in Vorden. Vlakbij één boom waar vorige week
maar twee nesten in zaten en wel 6 paar roeken. Nu heeft elk paar een eigen nest. Een deel van de
verjaagde vogels is in het vervolg van de oude houtwal aan de buitenkant van de rondweg gaan zitten
( 9 paar). Ook in de Houtwal bij de Hoetinkhof zitten inmiddels 9 nesten. Ik zal deze week ook eens bij
de Decanije gaan kijken. Nog een stuk of vijf nesten daar en dan zitten we op hetzelfde aantal als een
jaar of 6 geleden.

Rob van Swieten – 12 maart 2018
Wat plekjes af in de stad vanmiddag 41 soorten, rondje van 5,4 km. Bij de begraafplaats 1 paar
knobbelzwaan waarvan vr. geringd maar liet ze niet aflezen. Het ongeringde mannetje is een redelijke
dominante vogel. Ik stond bij het bankje te kijken en kwam de kerel aanvliegen om even te melden
daar gewoon te blijven staan. Bij de grote gracht broed regelmatig een Tafeleend. Nu zaten er 7 ex.
waarvan 5 mannetjes. Ben benieuwd of er wat blijven als broedpaar. 1 zou al weer leuk zijn. De twee
grauwe ganzen (ZJH en ZGK) waarvan een mank loopt zijn de bijna vaste bewoners van de
begraafplaats. Bij de ijsbaan de nog twee bergeenden( m,vr) en 16 kievit. Ook helaas een valse
tureluur ( zingende spreeuw )koste mij wat tijd. Ook daar bij de Berkel een paar knobbelzwanen
beiden ongeringd. Britt was mee dus echt fotograferen zat er niet in. Maar hoeft ook niet altijd. Toch
wat leuke plaatjes kunnen schieten van vechtende waterhoentjes waarbij geen snavel aan te pas
komt, en het paren van wilde eend met soep(park) eend .De merel was aardig vertegenwoordigd op
de route (7).waarvan 6 man. Bij vertrek vanuit huis ook nog 2 man in de tuin maar buiten de route.De
bosuil zit nog lekker en de roeken op de boompjes wal zijn weer lekker met nestbouw bezig.Er komen
weer aardig wat nesten bij. Na het regenbuitje vanmiddag werd het toch wat stiller m.u.v. de
roodborsten. Het was dus lekker genieten even vanmiddag en daar gaat het om.

Rob van Swieten – 13 maart 2018
Vast wel ver gereisd maar waarschijnlijk niet gemeld, vanaf 2015, laatste melding maart 2017 en
vandaag dan.

Dick van Hoffen – 13 maart 2018
Gewoon lekker blijven door voeren. In de natuur wordt het nu echt krap en daarom komen ze graag
naar de tuin. Pas over een maand zijn de Sijsjes en Kepen weer weg, maar zo'n Bonte specht blijft
gewoon komen en neemt van't zomer vast ook weer een of twee jongen mee.

Richard Heeringa – 14 maart 2018
heeft de video van Omroep Gelderland gedeeld.
https://www.facebook.com/omroepgelderland/videos/1871045896253307/
Rob van Swieten – 14 maart 2018
Zo lang er gras is kan je gerust een week blijven hangen.

Harry Gelderman – 14 maart 2018
Deze man knobbel zwaan wilde niet hebben dat de rouwe ganzen in zijn vijver zwommen.

Harry Gelderman – 14 maart 2018
Blauwe reigen probeerd iets te vangen.

Harry Gelderman – 14 maart 2018
Vraag, scholeksters zie je meestal met twee. Den een paartje. Maar hoe kan ik zien wie man of vrouw
is.

Richard Heeringa – 15 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/binnenland/het-eerste-kievitsei-is-gevonden-en-dus-moet-het-wel-lentezijn~ad507b27/
Rob van Swieten – 15 maart 2018
Voor mij dacht ik een nieuwe soort in de stad ,op de Vispoortgracht. Slobeend (m)

Ans Houweling – 15 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.trouw.nl/groen/de-scholekster-is-in-rap-tempo-aan-het-verdwijnen~ac2a213b/
Harry Gelderman – 16 maart 2018
Deze rakkers laten zich niet zo makkenlijk fotograferen.

Richard Heeringa – 16 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.ad.nl/apeldoorn/gierzwaluwen-en-mussen-kunnen-nest-bouwen-dankzij-apeldoornseflorentine-10~a634d5b3/

Harry Gelderman – 16 maart 2018
Erg ver weg dus slechte foto. Maar deze kraai is niet bang voor de buizerd.

Dick van Hoffen – 16 maart 2018
blijft een leuk speeltje zo'n wildcam. Vandaag neergezet bij het "moerasje". Laagste plek in de tuin,
waar na de 10mm van vannacht weer wat water in staat. Voor veel vogels het laatste bad voorlopig,
met al die kou in het vooruitzicht. (P.S. datum klopt nog steeds niet)
https://www.facebook.com/dick.vanhoffen/videos/1001859103300807/
Rob van Swieten – 17 maart 2018
Doet me weer een beetje aan de Flevopolders denken, vandaag bij Steenderen. Goudplevier groep
van 57 ex. Met groep kramsvogels.

Rob van Swieten – 17 maart 2018
De spieren wilden vandaag niet zo dus stukje gemotoriseerd vogels kijken. Dit is wel de minst
gunstige optie want je hoort geen donder. Dus eens kijken naar evt. roofvogels, dit op 37 km vijf
buizerds en twee torenvalken niet vette hap. Sommige vlaktes lijken ook verlaten van enige
voedselbron.Soms troosteloze vlaktes. Hier een daar groepen kramsvogels, kievit en wel weer leuk
goudplevieren. Aan hazen telde ik op de route 6 ex. De route is zomaar gekozen dus niet van te voren

gepland. Geef mij toch maar de fiets...maar als het even niet kan is een ander vervoersmiddelen wel
prettig. Morgen dichterbij huis de watervogeltelling.

Michel Klemann – 18 maart 2018
heeft 19 foto's toegevoegd aan het album Natuurdestructie 2018.
De destructie van natuur zit wereldwijd in een versnelling. Ga naar buiten en je ziet het voor je ogen
plaatvinden. We lezen het in tijdschriften en zien het voorbijkomen op tv en internet: het verdwijnen
van koraalriffen, haaien en andere vispopulaties, de excessieve wettelijk toegestane jacht in
Nederland op vossen, roeken, duiven en ganzen, de illegale jacht op roofvogels, marters en dassen,
het verbranden van onze natuurterreinen in de biobrandstofcentrales, de mestfraude van de
agrarische industrie, de snelle toename van watertekorten, het verdwijnen van insecten, plastic soep
in de oceanen en de versnelde afsmelting van gletsjers en poolgebieden.
In het werkgebied van de Vogelwerkgroep Zutphen kun je dit drama ook volgen. Als je regelmatig
naar buiten gaat lijkt het wel of alles in het werk wordt gesteld om maar zoveel mogelijk natuur kapot
te maken. Geen enkele organisatie lijkt zich nog druk te maken over natuur; integendeel. Als je een
rechtszaak begint wordt nooit gekeken naar de gevolgen, maar alleen naar de procedures. Als je de
niet kloppende wetgeving (volledig gebaseerd op economie) gewoon volgt, mag je alles slopen. En als
je dat niet gelooft, moet je buiten gaan kijken.
Zo af en toe verschijnt daarover een krantenbericht, een opmerking of een plaatje op deze
facebookpagina waardoor het lijkt alsof het "incidenten" betreft, maar dat is het helaas niet. De
subsidie op biobrandstof heeft nog eens een enorme boost gegeven aan de snelle destructie van alles
wat maar branden kan. En nu het vee binnen blijft, en de hekken zijn opgeruimd, worden de restjes
langs sloten, greppels, bermen en schouwpaden op grote schaal vernield.
Nooit is er een reden om iets te laten staan, nooit is er een reden om ergens gewoon vanaf te blijven,
nergens een reden of plek om natuur de ruimte te geven. Ganzen moeten dood, zwanennesten
worden jaar in jaar uit verwijderd, oevers kapot gemaaid om te voorkomen dat vogels er kunnen
broeden en amfibieën en vissen er eieren kunnen afzetten. De laatste roekenkolonies hier worden
omgezaagd (legaal of illegaal). Controle ontbreekt volledig. Steeds meer vogels en zoogdieren
worden op afschotlijsten geplaatst en komen op de lijst van schadelijke soorten. En in juli komt de
maaiende stofzuiger om alle bermen volledig te ontdoen van insecten en planten.
"Slopen wat je slopen kan" is ook het motto van 2018 als het om natuur gaat.
Dit album van 2018 is bedoeld om te laten zien dat deze destructie geen incidenten zijn, maar beleid
van politiek en organisaties. Vul het gerust aan als je de behoefte voelt. Ik begin hier maar alvast met
enkele van de vele voorbeelden die ik hier de afgelopen tien weken ben tegengekomen.

Bakerwaardsche Laak ten noorden van Baak. Alle
struwelen en bomen op de oostoever zijn
omgezaagd en afgevoerd. De oever wordt bij de
akker getrokken. De vegetatie en dierenleven is
verdwenen. Dat scheelt weer een paar meter
extra mais en een paar kuub extra stront om te
dumpen. Voor watervogels als wintertalingen,
waterhoentjes en ijsvogels is de gevarieerde beek
veranderd in een ongeschikte afvoerbak.

Populierenbosje langs de Bontekoeweg tussen
Baak en de IJssel. Brandhout! Ik vermoed dat dit
stuk bij de akker wordt getrokken. Dat is in
Wichmond ook gebeurd met de verdwenen
populierenbossen.

Rechts op de foto: het kappen van het elzenessenbos. Jarenlang, tot met 2017, zat hier een
buizerd te broeden. Die zien we voorlopig niet
meer terug.

Het bos omgetoverd in een parkeerplaats. Al het
leven van het bosje is vernietigd.

Het landschap van Baak; Bontekoeweg 2018. Zo
zien terreinbeheerders en de agrarische industrie
het blijkbaar graag. Nog één afstervende boom en
verder één groot aaneengesloten oppervlak waar
met een overmaat aan stront en gif het vreten
voor de kiloknaller wordt geproduceerd.

Tot in de jaren vijftig was de Baaksche Waard,
En als er een oude meidoornhaag in de weg staat,
later Bakerwaard, onderdeel van de
is dat mooi meegenomen. Die wordt dan ook
IJsseluiterwaarden. De aanleg van een dijk en het meteen omgezaagd.
gemaal Baaksche Beek maakte daar een einde
aan. De agrarische industrie maakte vervolgens
een einde aan natuur, milieu en landschap. Deze
laan (foto genomen op 4 maart 2018) is een week
of wat later plat gezaagd voor het snelle geld. Het
hele zooitje wordt straks opgestookt in de
biobrandstofcentrale. Daar is immers vet subsidie

voor. Met dat subsidiebeleid sla je als regering
drie vliegen in één klap. Je bent de natuur kwijt, je
geeft de boeren de ruimte en je doet niks, en hoeft
niets te doen aan klimaatbeleid, want
boekhoudkundig is het “klimaatneutraal” wanneer
je alle natuurgebieden opbrandt in een
electriciteitscentrale.

...dan daar kunnen dan mooi de boomstammen
tijdelijk worden opgeslagenslaan. Aan zo’n oude
haag heb je toch niks.

4 maart 2018. Zicht vanaf de Molenweg Baak op
de slechts tien dagen later omgezaagde
populierenlaan.

Misschien wel de oudste populier in de wijde
omgeving, in ieder geval een hele grote bij
Voorstonden. Omgezaagd, weg ermee.

Het landgoed Reuversweerd bij Cortenoever. Een
verhaal apart. Ongelooflijk hoe dat gebiedje in een
paar jaar tijd naar de klote is geholpen. Eerder is
het oude kastanjebos langs de Piepenbeltweg
omgezaagd en omgezet in grasland in het kader
van "ruimte voor Rivieren”, maar achteraf had het
alleen maar te maken met “ruimte voor de
agrarische industrie”. De projectnaam bleek één
grote leugen. Dit jaar gaan op het landgoedje zelf
alle dode bomen, holle bomen, scheve bomen,
dikke bomen, bomen dicht bij elkaar tegen de
vlakte. Totale vernieling, totale destructie hier.

Maar ze zijn hier nog lang niet klaar.

De struwelen aan de rand van bedrijventerrein De
Mars in Zutphen. Broedgebied van de laatste
nachtegalen in de regio, van roodborsttapuiten en
grasmussen. Van voor naar achteren is de laatste
paar weken alles omgezaagd. De oevers van het
Twentekanaal aan de andere kant van de dijk zijn
al een paar jaar eerder helemaal vernield en ieder
natuurlijk herstel van de kilometers lange oevers

wordt hier meteen de kop ingedrukt.

Die nachtegalen maken ook veel te veel lawaai.
Naast zo'n spikplinternieuwe provinciale weg wil je
al die herrie in mei niet hebben. Al die takkenzooi
en vogels zijn nu opgeruimd en dat blijft zo.
Daarvoor zijn onbeperkt geld en middelen
beschikbaar.

De struwelen langs de oever van de Oekensche
Beek bij de Cortenoeverse weg. Ieder jaar gaat
daar opnieuw een knobbelzwaan broeden.
Jaarlijks wordt, nog voordat er jongen zijn, het
nest moedwillig gesloopt. Die koppige beesten
proberen het echter ieder jaar weer opnieuw. Ook
ijsvogels, krakeenden en kuifeenden blijven maar
komen. Die wil je echt niet hebben. Slopen die
handel. De klepelaar d'r op! Alles weg. Dan is het
maar weer fijn leeg en ongeschikt voor
oevernatuur.

Aan de andere kant van de vorige foto van de
Oekensche beek, langs de verhoging van de
N348 broeden sperwers en buizerds en daar is
een grote dassenburcht. Doodschieten kan ook,
maar dat mag nog niet volgens de wet. Er wordt al
wel hard aan gewerkt, maar voor het zover is
wordt alvast het leefgebied gesloopt. Dan kun je
ook nog subsidie ophalen voor de biobrandstof.

Deze brede spoorsloot bij de Windheuvelstraat in
Brummen is (was) broedgebied van grauwe
ganzen, buizerd en veel zangvogels. In het
struweel zaten overdag de reeën en in het water
kamsalamanders en ringslangen. Dat kan toch
ook eigenlijk niet. Een paar jaar terug is links op
de foto al een flink stuk struweel door Pro-rail
kapot gehakseld. Aan de andere kant van de sloot
stond een heel wilgen-elzenstruweel. Dat is deze
winter aangepakt. Alles is omgezaagd zodat er
geen dekking meer is en de loonwerker tot aan de
oever van de spoorsloot de stront in de grond kan
persen. Die resterende wilgen zijn binnenkort aan
de beurt, maar pro-rail is tijdens dit schrijven heel
druk met het slopen van bomen en struwelen
tussen Brummen en Dieren. Dit restje wilgen
slopen ze binnenkort. Daarna wordt de sloot
opnieuw verdiept en versmald en dan ziet het er
maar weer netjes uit. Natuur is leuk in een
verkade-album, maar dat kun je als agrarische
industrie, bermbeheerder of terreinbeheerder echt
niet dulden; en al helemaal niet als je subsidie
krijgt om het "op-te-ruimen". Dan ben je een dief
van je eigen portemonnee.

Landgoed 't Velde. Je ziet er nu niets meer van,
maar een paar jaar achtereen hebben daar,
midden op de foto, in de ingestorte oever,
ijsvogels gebroed. Dat mag niet. Van de week is
het weer volgestort met grond; netjes en
ongeschikt gemaakt voor ijsvogels. Onder het
motto "die bekijken we wel bij vroege vogels" en
"wat zeldzaam is, moet zeldzaam blijven".

Voor de agrarische industrie is jaarrond de
beesten op stal een fijne economische oplossing.
De hekken weg en eindelijk kun je met de
graafmachine bij die afwateringsgreppel. Op de
foto een voorbeeld van een greppel tussen
Kapperallee en crematorium. Alles wat daar
groeide en kon leven, is er uit gegraven en
afgevoerd. Het is nu een lege bak met een drietal
opgesnoeide boompjes, maar daar ploegen ze de
wortels nog vanaf zodat ook die kapot gaan. Groot
zullen ze zeker niet worden. Dit zie je op grote
schaal in het landschap gebeuren. Veel greppels
worden overigens ook gewoon dichtgeschoven
met puin en grond.

Aan de andere kant van deze Kapperallee ligt
Landgoed Huis de Voorst. Elke paar jaar gaat
daar weer rigoureus de kettingzaag in. Ook dit
jaar weer. Tientallen bomen zijn alweer tegen de
vlakte gezaagd. Weet je wel wat er allemaal niet
in holle bomen leeft? Vleermuizen, holenduiven,
marters, uilen, wilde bijen, mierenkolonies. Dat wil
je echt niet hebben op een landgoed. Afvoeren die
rotzooi. Al dat ongedierte op je landgoed!
Rob van Swieten – 18 maart 2018
Vanmorgen om 07:00 maar ven langs de bosuil en slechtvalk.
De bosuil zit nog wel best in de nestholte. Op de zaadmarkt worden door de vogels de restanten van
de markt van gisteren nog weggewerkt en de slechtvalk zat lekker op de watertoren. Dichterbij mijn
huis dus.Nu maar even ontbijten en bij de kachel zitten.

Henk Jan Hof – 18 maart 2018
Vanochtend de Knobbelzwanen in Zutphen bezocht. Er zijn nu 6 paren. Bij deze paren zijn bij 4
mannen te zien die met opgeheven vleugels rondzwemmen. Bij één paar nestvlonder gevonden. Hier
op de foto KS72. Een vrouwtje.

Harry Gelderman – 18 maart 2018
Langs veel weilanden gekomen vanmiddag maar weinig weidevogels gezien. Iets na Klarenbeek
Kiewiten en Kramsvogels.

Marcel Pietersen – 18 maart 2018
Guido Verhoef kwam met de melding dat er een aantal verschillende weidevogels zaten bij het
Gelders Hoofd. Wij kwamen de Grutto, kievit, ooievaar, scholeksters en de goudplevier tegen. Alles
door elkaar heen.

Gerrit Rensink – 18 maart 2018
Vanmiddag rondje De hoven - gemaal Nijenbeek gemaakt.
Bij de stenen-bakkerij veel kieviten, juveniele goudplevieren, scholeksters en een paar grutto’s.
Op de akkers vielen veel witte kwikstaarten op en er vloog een rietgors.
Bij het gemaal zwommen een paar stelletjes tafeleenden.

De torenvalk dame kwam vlak boven mij bidden en de ooievaar stond met de kont in de wind mooi te
doen.

Mirrin Lans – 18 maart 2018
Nog foto´s van vrijdag.. Onderweg iemand anders uit deze groep ontmoet . Erg leuk.

Wat duister, maar ik vind het zo´n prachtige onbegrepen
vogel..

Deze knobbelzwaan kwam even kijken wat
ik aan de waterkant kwam doen en
waarschijnlijk zijn wederhelft beschermen
die zich aan het poetsen was aan de
waterkant... Mooier model kan je bijna niet
helpen

De volgende dag (ik loop er langs met de honden) kwam
de zelfde knobbelzwaan wederom kijken.. dit keer zwom
hij een eind met ons mee.. gezellig hoor..

Muskus eend.. vind het maar een rare vogel..

Voor de liefhebber..

Wederhelft... aan het opdoffen!

Tijdens de broedperiode kun je de grauwe ganzen zo
mooi van dichtbij observeren.. Helaas dacht ik er
alleen aan hoeveel van deze ganzen afgeschoten
gaan worden en dat broeden dan zo zinloos lijkt...

FYL voor de liefhebber..

Haico Hiddink – 18 maart 2018
Deze bergeend vast kunnen leggen bij rammelwaard.

Erik Mensonides – 18 maart 2018
Ale die meeuwen op de slaapplaats bij Deventer gisteravond, door de kou denk ik wel 40.000 Kok,
Storm, Zilver en grote Mantelmeeuwen... Maar 18 Grutto's en 210 Scholeksters.
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1734750306571838/
Gerda Pietersen – 18 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/aanmelden
Mirrin Lans – 18 maart 2018
Ik helemaal enthousiast vanmiddag.. op kantoor vanuit mijn raam zag ik daar een vogeltje vliegen die
ik nog nooit gezien had... Gelukkig had ik mijn camera meegenomen, omdat ik hoopte om de
slobeend nog te zien en ik ook hoopte de witte kwikstaarten nog te kunnen vastleggen.. helaas... Maar
niet getreurd daar was die dan vrolijk aan het fladderen de ´zwarte roodstaart´! De foto niet zo scherp
als ik zou willen, maar ik kom er ook om te werken natuurlijk.. ook waren er een paar scholeksters aan
het scharrelen.. De scholekster op de foto zag eruit zoals ik mij voelde op de maandag ;) Al met al de
eerste werkdag doorgekomen en een prachtig mooi vogeltje ontdekt..

Dick van Hoffen – 19 maart 2018
Die Goudplevieren zo vlakbij bij het Gelders hoofd, dat intrigeerde mij en ik was de enige niet, zag ik
hier al. Ik telde er gistermiddag 31 en verderop in de Rammelwaard nog eentje alleen tussen de
kieviten - en nog een kleumende Haas -. Haast nog aparter: de eerste Grutto's dit jaar, te midden van
Kieviten en Scholeksters en spreeuwen. Opvallend: alles in een reliëfrijk perceel dat nog niet overal
was geïnjecteerd, waar eigenlijk ook steeds de ganzen zitten - maar die komen wellicht wat op het
water af. In de luwte van de dijk steeds weer groepjes Witte kwikstaarten ( 7, 12, 9, 4). Het paartje
Ooievaars kon nog wel wat door de mest naar boven gepeste wormen vinden. Ze liepen wel erg dicht
tegen de dijk aan - uiteraard ook vanwege de wind -. Allemaal trekvogels voor wie het niet snel
genoeg warm kan worden. Groepjes Kramsvogels illustreerden dat het nog niet echt voorjaar is.

Mirrin Lans - 19 maart 2018
Ik helemaal enthousiast vanmiddag.. op kantoor vanuit mijn raam zag ik daar een vogeltje vliegen die
ik nog nooit gezien had... Gelukkig had ik mijn camera meegenomen, omdat ik hoopte om de
slobeend nog te zien en ik ook hoopte de witte kwikstaarten nog te kunnen vastleggen.. helaas... Maar
niet getreurd daar was die dan vrolijk aan het fladderen de ´zwarte roodstaart´! De foto niet zo scherp
als ik zou willen, maar ik kom er ook om te werken natuurlijk.. ook waren er een paar scholeksters aan
het scharrelen.. De scholekster op de foto zag eruit zoals ik mij voelde op de maandag. Al met al de
eerste werkdag doorgekomen en een prachtig mooi vogeltje ontdekt..

Jeannette Bekkers - 20 maart 2018
nog meer mengelmoesjes?

Jouck Iedema – 20 maart 2018
heeft een evenement van Werkgroep de Jonge Vogelaars, gedeeld.
https://www.facebook.com/events/146169616210978/
Jeannette Bekkers - 20 maart 2018
Kolgans x grote canadese gans?

Richard Heeringa – 21 maart 2018
heeft de video van Omroep Gelderland gedeeld.
https://www.facebook.com/omroepgelderland/videos/1881229388568291/
Henk Jan Hof - 21 maart
Een paar zwanenparen bij langs geweest. De paren pendelen nog wat heen en weer. Op zoek naar
een geschikte broedplaats? Of slaan we jaartje over nu het zo koud blijft?

Rob van Swieten - 22 maart
Rustige watervogeltelling in de stad gisteren. 372 watervogels geteld over drie gebiedjes in de stad.
Gemist de scholekster, toch wat aantallen aalscholvers afwezig. Eerste grauwe ganzen alweer op
nest hoewel nog niet echt veel. Een grauwe gans had wel een behoorlijke kale plek op zijn hals. De
aantallen kuifeenden zullen binnenkort ook wel verdwijnen. De grootste groep wilden eenden (40)
zaten bij de grote gracht. Dit komt ook deel door de voerplekken bij de kinderboerderij daar. Bij de
begraafplaats heeft nieuw paar knobbelzwaan het gebeid voorlopig in genomen en werd gisteren een
beginvlonder gebouwd.

Michel Klemann – 23 maart 2018
Rondje Emerpark Zutphen gelopen. Het gebied wordt dit jaar door de vwg geteld op broedvogels. Het
was echt nog wel wat koud vandaag. Die zangvogels moeten nog een op gang komen. Wel nog een
zingende Tjiftjaf gehoord. Het voorjaar zal toch wel een keer komen. Veel watervogels moeten nog
weken wachten met eventueel nesten bouwen. Wachtend op de terugkeer van wat oevervegetatie.
Bijna al die oevers zijn immers weer helemaal kaal gemaaid.
O ja. Dat herinnert me er aan dat ik mijn "aanslag van de waterschapsbelastingen" nog moet betalen.
Met dat geld wordt jaarlijks een aanslag gepleegd op de de oevervegetatie en alles wat daarin zou
moeten en kunnen leven.

Alle waarnemingen zijn weer ingevoerd.

..en de eerste eieren gelegd.

Henk Jan Hof – 24 maart 2018
Vanochtend even de Knobbelzwanen bij langs. 6 paartjes in de stad en industrieterreinen. Bij een
enkel paar nestbouw. Dat wordt late start dit jaar

Michel Klemann – 24 maart 2018
Vanmorgen met z'n achten de oeverzwaluwwand van Bronsbergen opgekalefaterd. Daar waren we
wel weer een paar uur zoet mee. Vorig jaar is er niet gebroed. Er was in meerdere gaten duidelijk wel
gegraven, maar ze waren om onduidelijke reden op handdiepte gestopt. Een hele klus om het weer
invliegbaar en bewoonbaar te maken voor oeverzwaluwen, maar ik heb goeie hoop voor dit jaar.
Behalve op De Mars is er in de regio is verder niks meer waar oeverzwaluwen terecht kunnen.
Er had wel een winterkoning in gezeten en in het rietveldje hebben in ieder geval ook futen en
knobbelzwanen gebroed. In een wilg een oud merelnest. Van het gemaaide riet is weer een
zwanennest gemaakt. Daar kunnen ze zo op gaan zitten. Van de afgezaagde takken en flinke berg
gemaakt op de oever. Daar mogen de bevers, die er aan zitten te komen mee verder gaan.

Er zong een tjiftjaf. Een vrouwtje wilde eend kwam langzaam langsvliegen. Die moest z'n ei kwijt in
een nest wat we niet zijn tegengekomen. Boven de plas een groep cirkelende ooivaars. Geruzie met
roeken en buizerds. Achter het riet een dodaars en twee paar baltsende futen die hier allebei willen
broeden. Meer plek is er niet langs de verder kale oevers dus dat wordt ruzie deze week. Even
koffiepauze en er riep een waterral. Aan de andere kant nog één waarop de eerste waterral mooi
langs kwam zwemmen en verschrikt ging vliegen omdat we daar tegen de verwachting in nog zaten.
Ik dacht even een zwartkopmeeuw te horen maar kon hem helaas niet vinden. Een kokmeeuw
probeerde één van de twee hoog vliegende dagvlinders te pakken (dagpauwoog of kleine vos).
Enorme paniek in de verte bij de IJssel van honderden kolganzen, meeuwen en ooievaars. Zou daar
weer een zeearend rondhangen?
"Normaal" rapen we daar twee vuilniszakken met petflessen, ballen, plastic en ander zwerfafval. Nu
vrijwel niets? Er was duidelijk iemand anders al afval wezen rapen. Goed hè. Terwijl we aan het
inpakken waren kwam er een hele dikke bruine kikker tevoorschijn. Die kan daar mooi de eieren
afzetten van de week.

De dichtgegroeide oeverzwaluwenwand

Met z'n achten kom je een heel eind

Omstebeurt snoeien

Het schiet al op; bijna klaar zo

Hier kunnen de zwanen straks weer terecht.

De bever mag het afmaken.

Een heel oude grote dikke bruine kikker

Richard Heeringa – 24 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1832052/omstanders-bekommeren-zich-om-zwaan-in-problemen
Rob van Swieten - 24 maart 2018

Richard Heeringa – 24 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1832052/gewonde-zwaan-met-moeite-gevangen
Henk Jan Hof – 25 maart 2018
Vanochtend watervogels geteld in telgebied Leesten. Later vandaag telgebied Berkel (Den Elterweg Splitsing). In Leesten Oost nieuwe maand maximum aantallen voor Meerkoet, Scholekster, Grauwe
Gans en Grote Canadese Gans.
Telgebied Berkel leverde met 24 Krakeenden een nieuw maandmaximum op. Met het paartje
Bergeend tevens een nieuwe soort voor het gebied.

Richard Heeringa - 25 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1835336/eend-mishandeld-bij-burenruzie
Mary Mombarg-Post - 25 maart 2018
Vind je het leuk! Dan graag liken Beleef de lente kerkuil blog!
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?preview=1&post=648
Rob van Swieten - 25 maart 2018
Koud warm dan weer koud, er zijn zat vogels die er letterlijk "schijt " aan hebben.
Vanmorgen in het zonnetje de huismussen bij de buren drukte met takje en sprieten het onderkomen
onder de dakpannen sjouwend ,zolang de hond boel niet wegjaagt uit de tuin komt het goed ook zij
erkennen nu het monster en denken ach minuutje komt het weer goed. De boomkruiper twee huizen
verder weer zoeken in de opening onder dakgoot tegen de muur kortom het riekt naar lente. Maar er
gaan klappen vallen in de vogelwereld of denken wij dat. De tijd zal het leren. En de koekoek die
geloofd het wel als die er is ,gedaan met de kou, en flikkert zijn zooi in andermans gebouw (nest).

Rik ten Cate - 26 maart 2018
Graaf Ottosingel Zutphen. De hoofdgracht.

Rob van Swieten - 26 maart 2018
vrouw slechtvalk Zutphen heeft concurent... geen foto ervan dus laat je
fantasie erop los..maar gebler bij watertoren gisteren met andere
vrouw..na 10 min zeilde man af met snelheid naar walburg..dat zie je dus
niet met cam.

Mirrin Lans - 26 maart 2018
Witte kwikstaart vanuit mijn kantoor raam te zien.

Ans Houweling – 26 maart 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24220
Rob van Swieten - 27 maart 2018
Gekke week...ziekenhuis, hackfort, Leusveld weer hackfort. Zaterdag op pad met de jonge vogelaars
Geweldig met de kids die al veel weten over de vogels. We gaan op zoek naar alles wat roept,
trommelt,zingt en vliegt. Gaat vast een leuke ochtend worden. Nou heb je dan een leven of heb je dan
een leven.

Gert Van Den Boezem - 28 maart 2018
In stuk Hoofdgracht tussen Laan naar Eme en flats van Verdistraat, momenteel circa 10 (♀+ ♂)
Smienten.

Dick Klein Geltink - 28 maart 2018

Richard Heeringa – 28 maart 20918
heeft een link gedeeld.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2310427/Laten-we-onze-rommel-eens-wat-minder-opruimendat-vindt-de-steenuil-fijn
Mary Mombarg-Post - 28 maart 2018
heeft een link gedeeld.
Graag liken bij Beleef de Lente kerkuil
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?preview=1&post=662
Henk Jan Hof - 28 maart 2018
Grauwe Gans LJY. Geringd in Zutphen op 16 juni 2013. Vandaag trof ik deze vogel tijdens de
watervogeltelling daar weer aan. Slechts 20 keer afgelezen. Zie kaartje voor de plaatsen waar de ring
van de vogel is afgelezen.

Henk Jan Hof - 28 maart om 20:37 ·
De watervogels geteld bij de vijver, afleidingskanaal en oude begraafplaats.
De ganzen bij de vijver bij het zwembad knokken voor een broedplaats. De al gelegde eieren rollen
alle kanten op. Veel legsels zullen niet uitkomen vermoed ik. Grote Canadese Ganzen houden meer
ruimte vrij rond het nest. Die zijn wat minder tolerant.

Bij de oude begraafplaats een paar Grauwe Gans met 7 pullen van enkele dagen oud. Ik vind het een
prachtig gezicht.
Bij enkele paren Knobbelzwaan gekeken. Er zijn twee adulten, partner van al geringde vogels, die nog
geen ring hebben Benny

Kim Hiddink-Oldenkotte - 28 maart 2018
Leuk stukje in de krant!
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/200607/jonge-vogelaars-helpen-mee-metopschonen-van-oeverzwaluwwand

Harry Gelderman - 29 maart 2018
Hebbes.

Rob van Swieten – 29 maart 2018
heeft een evenement van Werkgroep de Jonge Vogelaars, gedeeld.
Vanmorgen voorgelopen.Met de soorten gaat het zaterdag wel goedkomen. veel gezien en gehoord.

Rob van Swieten – 31 maart 2018
Op stap geweest met de jonge vogelaars. Leuke soorten gezien waaronder deze middelste bonte
specht b.v. Verslagje volgt van het weekend het was leuk. Helaas niet helemaal scherp.

Rob van Swieten – 31 maart 2018
Gisteren ook al aanwezig bij Hackfort met Mirrin Lans. Leuke soorten met o.a. Kleine bonte specht,
grote lijsters, en gekraagde roodstaart. In de middag leuke thermiek van roofvogels als buizerd en
havik. Groene specht wel gehoord helaas niet gezien.

Mary Mombarg-Post – 31 maart 2018
Graag liken Beleef de Lente kerkuil!
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?preview=1&post=671
Rob van Swieten – 31 maart 2018
En vandaag ook richting Hackfort met de jonge vogelaars. Toch leuk om te zien hoe deze vogelaars
snel dingen oppakken en ook best al wat weten. Behalve vogels liet Frank ons ook nog de eerste
kievietsbloem ,die nog in knop zat, zien. We werden verwelkomt door roepende boomklevers en
vooral ook veel zingende spreeuwen. Het " gaaien" van de vogel verraadde de vogel n.l. de middelste
bonte specht. Naast deze hoorde we ook de grote bonte specht en zagen en hoorden we de groene
specht. Tijdens het lopen kreeg Jonathan al dorst en trek maar we moesten nog een stukje. We waren
net op pad toen een jonge dame zich bij ons aansloot. Het was Carin zelf van de vogelwerkgroep.Ook
werd uitgelegd hoe de oven buiten nu werkte en je met wat tarwe korrels kon merken dat deze heet
genoeg was. Na het vogel getuur moesten Stef en Herwin uiteraard even op onderzoek wat zich
achter het loszittende schors van een boom bevond. Klein spul dus goed voedsel voor de vogels.
Ondanks de nog wat koude lucht kwam er een buizerd voorbij vliegen en merkte Herwin een groep
reeën in het veld.
Na wat uurtje gelopen te hebben de jonge vogelaars voorzien van chocomelk bij de Rietberg. Er
moest ook even gespeeld worden in de speeltuin daar. En tijdens het drankje heb ik ze nog even
uitgelegd dat wat wij gezien hadden en gehoord ,die al weer mooi in waarneming nl is vastgelegd via
de mobiele telefoon. Met zo,n 27 soorten weer veel gezien en geleerd. De foto,s van de groep zijn
gemaakt door Kim Hiddink-Oldenkotte waarvoor dank.

