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Januari 2019
Janny Grevelink- 2 januari 2019
Mijn papegaaiduiker wenst jullie een goede duik toe in het Nieuwe Jaar!

Henk Bouwman - 5 januari 2019
Buizerd op de uitkijk

Marc Kastermans - 6 januari2019
Is het toegestaan om hier een telelens aan te bieden? Zeer geschikt voor vogelfotografie.

Bart Vastenhouw - 12 januari 2019
Gisteren even op bezoek geweest bij de zwartbuikwaterspreeuw (Cinclus cinclus cinclus) bij Warken.
Eerder ook al af en toe aanwezig daar, maar nu er weer meer water door de Berkel stroomt is de
vistrap nu ook weer een prima wildwater biotoopje. De andere beken die een maand geleden nog
droog stonden waren nu ook weer met stromend water gevuld.
Ondanks het grijze motregenweer en hoge iso-waardes toch maar wat plaatjes geschoten. Na een
uurtje kleumen weer verder gefietst. Andere leuke dingen, een ijsvogel bij Almen en nog 8
appelvinken op de oude begraafplaats. In het bos groepen vinken en kepen op de beukenootjes.

Marc Kastermans - 12 januari 2019
Met het opruimen van de foto's kwam ik deze bange haas tegen. Het was 2007, in de uiterwaarden
dreven volwassen kerels de hazen op. Aan de andere kant van het veld werden ze dan
doodgeschoten. Ik stond met mijn auto aan de ijssel, dat kon toen nog, en in mijn binnenspiegel zag ik
een haas aankomen. Hij dook onder de auto en kwam even later tussen een hek en mij weer te
voorschijn. Hij zat zo dichtbij dat de oren buiten de foto vielen. Ik had met hem te doen. Het is geen
vogelfoto maar ik wilde hem toch even delen.
Groet, Marc

Henk Jan Hof - 13 januari 2019
Afgelopen vrijdagochtend roepende Bosuil man uit Plataan parkeerplaats Albert Heijn, centrum
Zutphen. Gisteravond een roepend mannetje op 't Poppink. Prachtig.

Eef Goldstein - 14 januari 2019
Zojuist een ijsvogel gespot bij het meertje naast waar het Graaf Ottobad was.

Rob van Swieten - 15 januari 2019
Handig zo,n toren dicht bij huis.

Rob van Swieten - 15 januari 2019
Een watervogeltelling is op te delen in verschillende cat.
1. Watervogel dichtbij
2. Watervogel zonder kop
3. Boos kijkende watervogel
4. Zorgeloze watervogel
5. Ongeldige telling n.l. geen watervogel
Veel spannender was het eigenlijk niet vandaag.

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

Werkgroep de Jonge Vogelaars - 16 januari 2019
Zaterdag 19 januari gaan de jonge vogelaars weer op pad.
Dit keer gaan ze naar de Rammelwaard waar ze veel soorten vogels hopen te zien. Als de waterstand
het toe laat gaan we ook nog de vogelkijkhut in waar vanuit je mooi op de plas kan kijken. Wil je meer
weten over de jonge vogelaars, een groep voor de jeugd tussen de 7 en 12 jaar kijk dan op de website
van de vogelwerkgroep Zutphen e.o.

Kolganzen

Grote Zilverreiger

Zeearend over de plas Rammelwaard

Harry Gelderman - 18 januari 2019
Vanmiddag op de begraafplaats gemaakt. Nog even en de tak waar die op zit breekt, kijk maar eens
goed.

Rob van Swieten - 19 januari 2019
Met de jonge vogelaars van de vwg.zutphen e.o. lekker vanmorgen op pad geweest. De kou trotseren
en kijken naar de verschillende soorten vogels. Ook het ijs was uiteraard pret voor de jongelui. Leuke
soorten en nieuw voor hun waren brilduiker, non (vr), wintertalingen en voor sommigen een IJsvogel.
Ook andere soorten als buizerd, sperwer, kramsvogel en koperwiek, kievit, kol- en grauwe gans,
knobbelzwanen die we o.a. onderweg zagen. Het was een leuke gezellig kleine wandeling waar we
toch veel gezien hebben. Voor een enkeling waren de paarden die er rond liepen toch wel het
hoogtepunt van de ochtend en de warme chocomelk smaakte ook goed.

Carin Barendregt - 19 januari 2019
Yes ! de waterspreeuw!

Jeroen Kuipers - 20 januari 2019
Vandaag even op pad in de hoop de Waterspreeuw bij Warken te zien. Deze was helaas niet
aanwezig, wel oa twee IJsvogels en twee Grote Zaagbekken. De Waterspreeuw is dit jaar toch erg
wisselvallig in zijn aanwezigheid. Dan nog maar evennaar de vijver voor watervogels. Hier ook een
IJsvogel, veel ganzen, kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw en twee Pontische meeuwen. Deze
bleven helaas wat op afstand en im wat tegenlicht maar toch nog wat plaatjes kunnen maken.
Volgende keer brood mee!

Michel Klemann - 22 januari 2019
Zaterdagochtend even langs de waterspreeuw. Het beestje zit nog helemaal in de wintersfeer. Later
die dag op 't Waliën een raaf. Die had het voorjaar al in z'n bol.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10217200052253948/

Werkgroep de Jonge Vogelaars - 24 januari 2019
https://www.tuinvogeltelling.nl/
Ook de jonge vogelaars van de vwg.zutphen nodigen we van harte uit om mee te doen met deze
telling en zijn benieuwd naar jullie resultaten en of verhalen. Veel plezier alvast!

Arnoud Mark De Boer - 25 januari 2019

Jeannette Bekkers - 25 januari 2019
Wat is een spreeuw prachtig!

Guido Verhoef - 25 januari 2019
Tureluur in dichte mist op Cortenoever. Niet de mooiste plaat maar toch een bijzondere. Tureluren zijn
in de winter vrij zeldzaam, zeker in het binnenland. Dit is volgens de data op waarneming.nl de eerste
tureluur waarneming in Januari rond Zutphen. Binnen het grote VWG Arnhem werkgebied waar
Cortenoever ook ondervalt is het de derde waarneming sinds 1974, de eerste met foto bewijs. En zo is
een mistig plaatje toch weer leuk.

Han Verbeek - 25 januari 2019
heeft een link gedeeld.
https://youtu.be/-HZehSInp0Q

Richard Heeringa - 26 januari 2019

Richard Heeringa - 26 januari 2019
De ijsvogel, vanmiddag op de Grote Gracht...

Gerrit Rensink - 26 januari 2019
Tuinvogeltelling zit er weer op.
26-1-2019 - 10:15-10:45
Lansinkweg Zutphen.
Vink 9x
Roek 6x
Koolmees 5x
Kauw 4x
Kokmeeuw 4x
Huismus 3x
Houtduif 3x
Tortel 2x
Pimpelmees 2x
Merel 2x
Staartmees 2x
Roodborst 1x
Heggenmus 1x
Gaai 1x

Dick van Hoffen - 29 januari 2019
Tuintelling voorbij, dan durft de Appelvink het ook weer te proberen. ( hoewel ik vorige week even de
hele familie weer, met zijn vieren ( één jong minder dan in juni). Opnieuw één Koperwiek en natuurlijk
de Groenlingen, die er even aan moeten wenen dat zijn nu niet het hardst kunnen bijten.

Tle Lemmers - 30 januari 2019
Zwarte tapuit vandaag Zuid-Spanje.

Rob van Swieten - 30 januari 2019
Altijd leuk tijdens een wintertelling in je gebied G4.Zeearend. Wel wat ver weg.

Tim Wengelaar - 31 januari 2019
Slachtoffer van onze Slechtvalk (gevonden in de dakgoot tussen de gewelven van de Walburgiskerk)

Richard Heeringa 1 – 31 januari 2019
heeft een link/bericht gedeeld.
heeft het bericht van Jacques van Wijlick gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/166608993484611/permalink/1592401810905315/
heeft het bericht van Harry Van Emden gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2649487671735804/
heeft een link gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/687232191292926/permalink/2490880417594752/
heeft het bericht van Karin Boersen gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2652789664738938/
heeft het bericht van Marjan Jacobi gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2654022857948952/
heeft het bericht van Helmie Cornelissen gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2658882440796327/
De huismus is al jaren de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen
heeft het bericht van Dierenbescherming gedeeld.
https://www.facebook.com/deDierenbescherming/posts/2152901351440252
heeft het bericht van Gerrit Bea van Dorp gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2660846213933283/
heeft een link gedeeld.
https://www.stedendriehoek.net/stedendriehoek/nieuws/naar-vogels-leren-kijken
heeft het bericht van Ap Bruinenberg gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2664220096929228/
heeft een link gedeeld.
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/13/de-ooievaar-blijft-deze-winter-lekker-in-nederland-1456329a358255
heeft het bericht van Marian Le Pair van Os gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2669076723110232/
heeft het bericht van Vogelbescherming Nederland gedeeld.
https://www.facebook.com/vogelbeschermingnederland/posts/2286788854673439
heeft het bericht van Gea Cock-kool gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/166608993484611/permalink/1603413303137499/
heeft het bericht van Benny Zijl gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/166608993484611/permalink/1602987089846787/
heeft het bericht van Haye Folkertsma gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2671054052912499/
heeft het bericht van Warnshuus gedeeld.
https://www.facebook.com/warnshuus/posts/1630027827099142
heeft het bericht van Robert Moeliker gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2674573749227196/
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/achterhoek/deze-woestijnbuizerd-zwerft-ergens-in-de-achterhoek-wie-heefthaar-gezien~afe73ef1/

heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/zutphen/boeren-tegen-plan-voor-zonnepark-de-revelhorst~a496aabb/
Ook de Vogelwerkgroep Zutphen is niet gelukkig met het plan...
heeft het bericht van Cor van Dijk gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2681766698507901/
heeft het bericht van Huub Mossing Holsteijn gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2681390738545497/
heeft het bericht van Bertus Rozemeijer gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2679794605371777/
heeft het bericht van Martijn Brum gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2682312385119999/
heeft het bericht van Shany Van Ophemert gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2685809584770279/
heeft het bericht van Nienke Wanders gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2682007315150506/
heeft het bericht van Rianne Geelhoed gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2687552664595971/
heeft het bericht van Ap van den Driessche gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2693906263960611/
heeft het bericht van Ronald Karreman gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2697088480309056/
heeft het bericht van Ruud van der Velden gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2694652120552692/
heeft het bericht van Piet Struijk gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/166608993484611/permalink/1615366988608797/
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/deventer/opvallend-veel-vinken-gezien-in-gelderland-en-overijssel~afe47866/
heeft het bericht van Frans Bruinsma gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2700742293277008/
heeft het bericht van Martijn Brum gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2703396086344962/

Februari 2019
Michel Klemann - 3 februari 2019
Tegen de verwachting in, heel mooi weer vanmorgen. In de Rammelwaard wachten tot de ganzen
wakker worden. Onderweg al gehoord dat de meeste niet meer daar op deze plas slapen, maar
zuidelijker, in de nieuwe plassen van Wellenberg bij het Gelders Hoofd; hoop ganzenkabaal daar toen
ik in het donker langsfietste.
Toch nog een 700 Kolganzen op de Rammelwaard. Een uur later vlogen er duizenden kolganzen op
grote hoogte naar het zuiden, afkomstig van een slaapplaats ergens bij Deventer denk ik. Helder
weer, alles was goed te zien, maar helaas geen zeearend. Op de plas midden op het water en langs
de oever, overal eenden. Een paard was de enige bezoeker vanmorgen.
Iemand had erg zijn best gedaan en puin lopen ruimen in het gebied. Petje af daarvoor, zelfs met
deze kou. Het staat allemaal in de hut en mag worden afgevoerd. Een wissel door het grasland was
met dit dunne laagje sneeuw goed zichtbaar.
Er is altijd wel wat te zien daar.

Toch nog een 700 Kolganzen op de
Rammelwaard.

Een uur later vlogen er duizenden kolganzen op
grote hoogte naar het zuiden, afkomstig van een
slaapplaats ergens bij Deventer denk ik.

Mooi helder weer.

Op de plas midden op het water en langs de
oever, overal eenden.

Een paard was de enige bezoeker vanmorgen.

Iemand heeft recent erg zijn best gedaan en puin
lopen ruimen in het gebied. Petje af daarvoor,
zelfs met deze kou. Het staat allemaal in de hut
en mag worden afgevoerd.

Een wissel door het grasland was met dit dunne
laagje sneeuw goed zichtbaar.

Er is altijd wel wat te zien daar.

Jeroen Kuipers - 3 februari 2019
Vanmiddag even wat tijd doorgebracht bij de vijver in Zutphen. Veel ganzen en meeuwen wat later in
de middag. Erg leuk was een eerste winter Pontische meeuw met een Poolse kleurring (P:W97) die
zich regelmatig goed liet bekijken. Misschien nog leuker was een groepje Witkopstaartmezen die zich,
na het nodige geduld, eveneens prima lieten zien. Een geslaagd middagje zo vlak bij huis!

Jeroen Kuipers - 5 februari 2019
Update geringde Pontische meeuw. Vandaag bericht ontvangen vanuit Polen omtrent vogel P:W97.
Deze vogel is als nestvogels geringd op 31-05-2018 in Mietkowski, Polen. Op 31-11-2018 werd de
vogel gezien bij de Vossemeerplaat, Zwolle en op 24 en 25 januari 2019 zat de vogel op de vuilstort in
Deventer. En nu dus in Zutphen.

Henk Jan Hof - 9 februari 2019
Vandaag even op zwanenronde in de stad. Twee paar, alle vogels geringd. Beide paren in nabijheid
van broedplaatsen van vorig jaar. Voorgaande jaren waren in deze tijd van het jaar zo'n 6 paar in de
stad aanwezig.

Henk Jan Hof - 9 februari 2019
Vanochtend voor het roofvogelplot het veld in geweest. Twee paar roepende Buizerd en een los
exemplaar in het meest drukke deel van het plot. Vond nog een plukrest van een Sperwer, in dit geval
een man Merel. Iets verderop lag een plukrest van een Havik , in dit geval een Houtduif.

Henk Jan Hof - 9 februari 2019
De hoogspanningsmasten zijn een markant gegeven in het landschap. Een mooie plek voor kraaien
om er nesten te bouwen. Dan kunnen er daarna weer valkjes op broeden. De draden daarentegen
maken veel slachtoffers. Bij de draden aan de rondweg in Zutphen vond ik in een jaar tijd:
Knobbelzwaan, meerdere Houtduiven, Grauwe Ganzen, Houtsnip en Spreeuwen. De Grauwe Gans
op de foto lag er nog maar net, de Houtduif lag er al iets langer. Een Buizerd heeft het karkas
versleept naar een wilgenbosje.

Mirrin Lans - 11 februari 2019
was live.
https://www.facebook.com/emma.lans.9/videos/597725057307662/

Rob van Swieten - 13 februari 2019
Ieder jaar wel een keer grauwe gans HRE.
Ik voer ze niet.

Rob van Swieten - 13 februari 2019
En dat zo in de stad voor je deur. Zou je jaren geleden niet gezien hebben. Graaf Ottosingel Zutphen
2019.

Mary Mombarg-Post - 15 februari 2019
heeft een link gedeeld.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/beleef-de-kerkuil-in-2019
De kerkuil is er weer bij in 2019!

Jeroen Kuipers - 16 februari 2019
Vandaag nog even bij de vijver wezen kijken voor meeuwen. Naast de gebruikelijke stormmeeuwen
en kokmeeuwen vloog er ook een adult geelpootmeeuw en twee zilvermeeuwen. Leuk was een in
Polen geringde kokmeeuw, gegevens zijn ingevoerd en als het goed is weten we over twee dagen
meer over deze vogel. Ook nog even bezig geweest met Goudhanen.

Geelpootmeeuw

Zilvermeeuw

Stormmeeuw, eerste
winterkleed

Stormmeeuw adult

Kokmeeuw met Poolse ring

Kokmeeuw, eerste winter (2e kalenderjaar)

Geelpootmeeuw

Geelpootmeeuw

Mirrin Lans - 17 februari 2019
Afgelopen nacht de kieviten voor het eerst weer gehoord bij de ijsbaan.. ik maar eens op onderzoek
uit.. natuurlijk zat andere vogels gezien.. waaronder volgens mij de witgat..

Michel Klemann - 17 februari 2019
Een paar jaar terug is de roekenkolonie bij het Gelders Hoofd omgezaagd. Enkele roeken gingen
vervolgens in de beuken bij de landhuizen broeden. Om ook die laatste roeken weg te pesten zijn de
beuken flink toegetakeld. Wel waren ze zo vriendelijk om in de kop van de bomen twee
"ooievaarnesten" te maken. Vandaag stond er een ooievaar op; nog een beetje onwennig naar die
onduidelijke takkenbos te kijken. Op het schoorsteennest 100 meter verderop stond die andere van
het paar. Ik ben benieuwd welk nest ze nu gaan bezetten dit jaar.

Henk Jan Hof - 17 februari 2019
Een korte zwanenronde in de stad gedaan. De bekende broedplaatsen zijn bezet. Hier op de foto
vrouw begraafplaats met een nieuwe man. Het mannetje van vorig jaar verongelukte op de
Warnsveldseweg.

Rob van Swieten - 18 februari 2019
Een kort zingende tjifjaf nu al blijft leuk.

Rob van Swieten - 18 februari 2019
Altijd leuk tijdens het tellen ditmaal 2 met witte kleurring.

Rob van Swieten - 19 februari 2019
Op 18 febr. watervogels geteld in Zutphen. Begonnen bij de vijver en lekker op mijn gemak
rondgelopen de tijd aan mezelf. In beginsel worden alleen watervogels geteld maar ook roofvogels die
echt binding hebben met het gebied tel ik mee en b.v. op de begraafplaats soorten als appelvink,
spechten en boomkruipers en klevers of andere rariteiten. Dat laatste meer voor mijzelf. Op de vijver
meer dodaars dan anders en mogelijk zelfs meer dan ik genoteerd heb, dit door het feit dat het
misschien wel om een aantal dezelfde ex. zou gaan bij het eilandje. Op het eiland zelf een gekrijs van
ganzensoorten als brandgans, grote canadese gans, grauwe gans en nijlgans. Een roepende buizerd
vloog wat heen en weer tussen de bomen op het eiland. Ik had het idee dat er minder ganzen zaten.
Verbaas keek ik op naar een kortzingende tjiftjaf waarvan ik dacht die is er vroeg bij. Ook de geringde
kokmeeuwen was leuk. 1 geringd in Croatia, Zagreb in 2012. In 2015 had ik deze vogel ook al gemeld
maar zat toen op de IJsbaan. Een ander kokmeeuw was geringd in 2006 in Nederland. Deze laatste
word regelmatig jaarlijks een keer gemeld bij de vijver. Ook nog enkele grauwe ganzen met
halsbanden en deze ter plekke ingevoerd via de ringbird app op mijn mobiel. Na de vijver richting de
begraafplaats waar ook de groene specht zich weer liet horen en even in het zicht was.ook groepjes
appelvinken waren druk aan het roepen. Boomkruipers en klevers ook maar genoteerd. De eekhoorns
daar lijken ook steeds tammer te worden en lieten zich niet uit het veld slaan door mij. De Grote
Gracht en Vispoortgracht tot slot waar nog redelijke groepen kuifeenden zaten. Totaal over de gebied
23 soorten ingevoerd over 39 soorten gezien of gehoord.

Michel Klemann - 19 februari 2019
Afgelopen weekend waren er weer de maandelijkse landelijke watervogeltellingen. In en rond Zutphen
tellen we ook een aantal vaste plots. Afgelopen weekend was het zo mooi weer dat ikzelf er nog een
paar gebiedjes bij geteld heb; was toch in de buurt. Met z'n vijven hebben we 17 gebiedjes geteld. Om
een idee te geven van de soorten/aantallen die zutphen rijk is dit overzicht; kaartje van getelde
gebieden met de getelde totalen.
Viseters (aalscholver, dodaars, fuut, grote zaagbek) waren opvallend talrijk. Behalve dan de ijsvogel.
Die heeft een flink klap gehad. Door de winter, verdroogde beken afgelopen zomer en het verdwijnen
van de meeste bomen en struiken langs de ijssel, is de populatie flink ingestort.

Jeroen Kuipers - 19 februari 2019
Update Poolse kokmeeuw. Vandaag mail uit Polen over vogel TN8N; geringd als nestjong in 2013 bij
Januszkowice, Polen (850 km vanaf Zutphen). Daarna is de vogel nog 9 keer waargenomen; 2013,
2015, 2016, 2018 en dus 2019, alle keren bij de vijver in Zutphen. Lekker plaatstrouw en niet alleen
als overwinteraar want ook op 30-08-2015 en 21-07-2016 werd de vogel gezien.

Mary Mombarg-Post - 21 februari 2019
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/kerkuil-gezien
Blog nummer 2

Rob van Swieten - 19 februari 2019
Tijdens de watervogeltelling had ik gisteren nog een kokmeeuw met kleurring. Het ging hier om de
SY61 afkomstig uit Croatie. Grappig van deze vogel is dat ik deze op 13 december 2015 ook in
Zutphen had op de ijsbaan. Leuke ontmoeting dus gisteren. Overigens is de vogel niet op deze foto te
zien, omdat ik er geen foto van heb. De vogel vloog weg nadat ik de ring met telescoop had
afgelezen.

Harry Gelderman - 20 februari 2019
Vanmiddag de slechtvalk gezien boven in de toren van de Walburgkerk. Is dit bekent dat die er weer
is.

Harry Gelderman - 22 februari 2019
De oost van vanmiddag.

Dick van Hoffen - 23 februari 2019
Tja: op gewoon boerenland mag geen sprietje blijven staan. Dit leuke stukje is dus nu ook weg. De
geelgors staat nog op onze film uit 2014.
Je mocht eigenlijk geen houtwal noemen: wat struweel, paar bomen, wat ruigte; strookje
akkeronkruiden ernaast hielp wel mee. Was altijd goed voor een paar Geelgorzen en
Roodborsttapuiten. Sinds vorige jaar is alles weg: alle houtopslag weggeklepeld, geen ruigte meer.
Weg vogels dus. (aan de Gazoorweg, Vorden)

Luchtfoto uit 2013. De bomen en stuiken zijn nog
goed te zien. De bomen en struweel zijn zelfs op
de luchtfoto uit 1999 nog goed te zien.

Geelgors

Roodborsttapuit

Luchtfoto 2018: geen boom en geen struik meer
te zien

Een greppelje met wat weggeklepelde braam,
meer is er niet van over.

Harry Gelderman - 23 februari 2019

Michel Klemann - 23 februari 2019
De graslanden en akkers ten oosten van Zutphen waren vandaag echt helemaal leeg. Niets meer.
Zelfs zwarte kraaien zijn daar zeldzaam aan het worden. Geen spreeuw die daar nog een poging
waagt om te foerageren, laat staan dat daar van die ouwe weidevogels zouden gaan zitten. Toch nog
een weidevogel op de broedplaats gezien vandaag. Een scholekster op een dak in de Revelhorst. De
partner liep te foerageren in de grasberm van de N314. Dat zijn tegenwoordig de rijkste
weidevogelgebieden in Zutphen.

Rob van Swieten - 24 februari 2019
Dit is de laatste keer geweest dat ik nog mijn huisadres aan een geringde gans doorgeef.

Dick van Hoffen - 24 februari 2019
Tussen vele tientallen sneeuwklokjesfotograferende wandelaars op Hackfort een reportage gemaakt
van de Middelste bonte specht. Er zaten twee paartjes elkaar de beste stek te bevechten. Was leuk
om naar te kijken, maar ze hadden nog wat dichterbij mogen komen.

Mirrin Lans - 24 februari 2019
Dit weekend een aantal keer op pad geweest.. Zitten best wat leuke vogels tussen al zeg ik het zelf.

Mirrin Lans - 24 februari 2019
heeft een link gedeeld.
https://www.ad.nl/rivierenland/dierenbeulen-doden-negen-zwanen-in-twee-dagen-tijd~a4ab045a/

Tim Wengelaar - 24 februari 2019
Niet voor gevoelige kijkers.
Weer een slachtoffer van de Walburgis slechtvalken. Onze vriendjes in de toren zijn erg druk bezig.

Jeannette Bekkers - 25 februari 2019
Zondag bij Voorstonden.

Michel Klemann - 25 februari 2019
Zul je net zien; loop je in het bos, hoor je kraanvogels! Snel naar een open stuk gerend, maar ik zag
ze niet. Ze bleven roepen en zolang ik ze hoorde maar even wachten. Ze schroefden omhoog op de
warme opstijgende lucht en kreeg ze zo toch nog in beeld. Dertien waren het er, en op het hoogste
punt zeilden ze af naar het noordoosten.
Op waarneming.nl stond een waarneming van ook 13 kraanvogels; over Wijchen naar NO. Dat was
om 12:09h. Ik zag ze om 13:43h en het verschil in afstand is 54 kilometer. Kruissnelheid is dan nog
geen 35 km/h. Dat schiet ook niet op wanneer je steeds rondjes gaat cirkelen. Meestal kom je bij
kraanvogels uit op zo'n 45 km per uur, maar dan moeten ze wel doorvliegen. Ze genoten denk van het
mooi weer en het uitzicht, en ze hebben nog tijd zat ook.

Harry Gelderman - 25 februari 2019
Vandaag voor de lens gehad. Dan ben je wel koning .

Richard Heeringa - 26 februari 2019
Gisteren alleen een paar ganzen en een enkele eend gezien, maar het seizoen is nog maar net
begonnen...

Machteld Braam - 27 februari 2019
Woningbouwvereniging Prowonen begint binnenkort met het renoveren en energiezuiniger maken van
een grote groep woningen, waaronder de mijne, in Vorden.
Nu nestelen er bij mij ieder jaar 1 of 2 paar gierzwaluwen. Er is jaarlijks een grote groep hier in de
buurt, hoeveel er daarvan nestelen weet ik niet. Zij zijn er ongeveer tussen half april en half augustus,
dus precies in de periode dat de woningbouw bezig gaat.
Mijn huis dient waarschijnlijk ook opnieuw gevoegd te worden. In hoeverre worden de vogels gestoord
als er steigers staan? Zou het erg zijn als iemand daar korte tijd (neem aan dat ze niet heel lang met 1
plek op de muur bezig zijn?) vlak bij 't nest staat te voegen? En wat als er dan al jongen zijn, bv
half/eind mei en later?
Ik weet dat ze het nest niet mogen weghalen/verstoren, maar ik vraag me af in hoeverre bovenstaand
voorbeeld een probleem zal zijn voor de vogels.
Weet iemand of deze woningbouwvereniging hier rekening mee houdt? Ik heb het een jaar geleden al
aangekaart, maar of ze dat serieus nemen weet ik niet. Ik zal het nu nogmaals aankaarten.

Richard Heeringa 1 – 10 februari 2019
heeft een link/bericht gedeeld.
heeft het bericht van Vogelbescherming Nederland gedeeld.
https://www.facebook.com/vogelbeschermingnederland/posts/2315273048491686
heeft het bericht van Holvoet Bart gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2706580829359821/
heeft het bericht van Martijn Brum gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2707721159245788/
heeft het bericht van Martijn Brum gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2705470919470812/
heeft het bericht van Juriaan van Beek gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/166608993484611/permalink/1619111251567704/
heeft het bericht van Jan Visser gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2711314952219742/
heeft het bericht van Marjan Jacobi gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2711705365514034/
heeft het bericht van Martijn Brum gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2711585968859307/
heeft het bericht van Waterschap Rijn en IJssel gedeeld.
https://www.facebook.com/WaterschapRijnIJssel/posts/2024696034292957
heeft het bericht van Naober gedeeld.
https://www.facebook.com/naobermagazine.nl/posts/2200540963343142
heeft het bericht van Gijs Vermeulen gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2720217214662849/
heeft het bericht van Gerrit Bea van Dorp gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2718781218139782/
heeft het bericht van Dick van Duijn gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/166608993484611/permalink/1623867347758761/
heeft het bericht van Bart van Hoogstraten gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/166608993484611/permalink/1625005404311622/
heeft het bericht van Karin Boersen gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2726680610683176/
heeft het bericht van Boris Buecher gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2726614660689771/
heeft het bericht van Remo Sloof gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2726727394011831/
heeft het bericht van Harry Jamont gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2727463307271573/
heeft het bericht van Ronald Karreman gedeeld.
https://www.facebook.com/groups/527933207224605/permalink/2727411953943375/
etcetera, etcetera
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Henk Jan Hof – 3 maart 2019
Afgelopen week de Knobbelzwanen in Zutphen bekeken. KT65 heeft sinds een paar dagen een
nieuwe partner. Hij is nu met NP82. Zij was een paar jaar met NP81. Diverse territoria zijn bezet. Tot
nu toe is het magertjes dit jaar met de zwanen.

Guido van Leeuwen – 5 maart 2019
#voorjaar zacht kwelende kramsvogel bij Station Zutphen.

Henk Jan Hof – 6 maart 2019
Vanmiddag watervogels geteld in Zutphen, Leesten Oost. De waterlopen worden flink gesnoeid,
wilgenopslag wordt met wortel en al verwijderd en veel oevers zijn eerder al gemaaid. Het snoeiafval
wordt netjes verwijderd Het zal voor de vogels nog een hele kunst zijn om voldoende nestplekken en
nestmateriaal te vinden. Dat zou toch anders kunnen lijkt mij.
Ik had met de Grote Zaagbek nog wel een nieuwe soort voor dit telgebied.

Annemarie Kersten-van Duijn - 7 maart 2019
Gisteravond liep ik over de Peppelendijk; het was omstreeks 22.30 uur, het waaide aardig en het
regende een beetje. Ondanks al deze omstandigheden hoorde ik een vogel fluiten (bijlage). Was het
een 'gewone' merel, die de slaap niet kon vatten of...wie herkent dit vogelgeluid?
https://www.facebook.com/download/2344848649063450/vogel%20in%20de%20avond.wav?hash=Ac
qC0kkhoUxsKJpS

Richard Heeringa - 7 maart 2019.
heeft een link gedeeld.
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/246994/zutphense-leeuw-maart-2019-adri-muldervogels-zijn-voor-mij-het-symbool-va?

Jeannette Bekkers - 8 maart 2019
eindelijk de zwarte specht gespot. Voorstonden.

Mary Mombarg-Post - 9 maart 2019
voelt zich enthousiast.
Gisteren eerste ronde controle bosuilenkasten. Gaf een bezetting van 57% wat hoopvol is voor het
komende seizoen. Het leverde weer leuke terugvangsten op en we troffen grote legsels aan. We
hebben nog geen juveniele bosuilen gezien ....maar in de Achterhoek zijn we gewend dat we later zijn
dan in andere delen van het land.

Richard Heeringa – 11 maart 2019
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/zutphen/bouw-van-zonnepark-zutphen-begint-mogelijk-dit-jaar-br~ad19f0c1/
Het blijft vechten tegen windmolens... vogels zijn al jarenlang de sjaak.

Gerjo Horsman - 11 maart 2019
Spiegeling...

Dick van Hoffen - 11 maart 2019
Ondanks het weer gaat het voorjaar gewoon door. vandaag mijn eerste zingende Tjiftjaf in de
bebouwde kom van Warnsveld. OP de terugweg ook de eerste Roodborsttapuiten, en dan direct een
paartje In Arnhem waren de Slechtvalken rond de Eusebius aan het baltsen. Het vrouwtje had twee
mannen achter zich aan. ( de foto's zijn van voorgaande jaren).

Rob van Swieten – 12 maart 2019
ook vandaag weer drie slechtvalken rondom de toren. Tim meldde mij ook al een paar dagen geleden
dat er 2 mannetjes rondvlogen en 1 vr. Dit komt vaker voor maar moet geen gewoonte worden

Michel Klemann - 12 maart 2019
Vanmorgen weer een grote zilverreiger in Leesten. Ze worden met de dag tammer. Lijkt me mooi; een
foto van zo'n witte reiger met een flinke goudvis in de bek. Dat gaat niet lang meer duren voor ze in
tuinvijvers gaan staan vissen.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10217594855523783/

Jouck Iedema – 13 maart 2019
heeft een bericht gedeeld.
Al weer ruim 2 maanden geleden maakten Veronica, Frank, Bert, Henny Albers en ik kennis met Colin
Cross van de KBO. Onze sympathieke gids Lamin Saho van de Gunjurproject lodge doet hier zijn
ringersopleiding!
Brendan Ringstead is met Dembo Jatta.
10 maart om 17:41
Article from Dembo Jatta who is part of the team at Kartong Bird Observatory. Great to see youth
development here in The Gambia in the field of ornithology and conservation. Our own Lamin Saho
Lamin is also part of this KBO ringing team. Great work and big thanks to all at KBO for giving our
young people the opportunity and teaching them the skills to be part of the solution...

Michel Klemann – 14 maart 2019
Naast dat er in heel Nederland op houtduiven, canadese gans, kauw,
zwarte kraai, vos, wilde eenden, fazanten, hazen en konijnen wordt
geschoten, wil onze "mooie" provincie daar nog een vrijstelling bij voor
jacht op roeken, spreeuwen, brandganzen en woelratten.
De bescherming van natuur is anno 2019 nog ver te zoeken. Meer ellende
is te lezen in de laatste Argus van Faunabescherming.
https://s3.eu-central1.amazonaws.com/defaunabescherming/argus/2018/Argus2018_2.pdf

Rob van Swieten – 16 maart 2019
Erg nieuwsgierig geworden dus maar aangeschaft, volgens mijn vriendin heb ik nog niet zoveel
vogelboeken.

Rob van Swieten – 18 maart 2019
Het gaat goed met de Jonge vogelaars in Zutphen. Momenteel bestaat de groep uit 15 jonge kinderen
die om de zoveel tijd lekker naar buiten gaan om vogels te kijken. ook a.s. zaterdag gaat de groep
naar buiten en wel dichtbij huis n.l. in de stad zelf. Ook daar is veel te zien en uiteraard leggen ze een
bezoek af bij de bosuilen en de slechtvalken. Maar ook langs de ganzen, zangvogels en ander
gespuis wat in de stad leeft.
Momenteel is er een wachtlijst om bij de groep te kunnen als jeudige vanaf 7 t/m 13 jaar. Maar ouders
schroom niet en vraag alvast informatie als jullie kind of kinderen het ook leuk vinden om mee naar
buiten te gaan de natuur in. Kijk gerust op de site van de vogelwerkgroep Zutphen e.o.

Bosuilen paar, Zutphen 2017

Paar slechtvalken Zutphen 2018

Jonge Bosuil, Zutphen 17 maart 2017

Rob van Swieten - 19 maart 2019
Nog op pad watervogels tellen en ander spul. In Zutphen stad.

Rob van Swieten - 19 maart 2019
Terug naar huis van watervogels tellen.Flauw een beetje Maar wie ziet ze, ik zeg 2 ex slechtvalk. Het
waren er drie maar de derde kon ik niet meer vinden.Zo zag ik het ook zonder bril maar zag wel twee
vlekjes en later toch maar uitvergroot maar dat is toch bijna niet te doen mensen. Zutpen 2019

Michel Klemann - 19 maart 2019
In wijde cirkels laten de haviken nu duidelijk weten wie de baas is. Meestal zitten ze te hoog om een
beetje een filmpje te kunnen maken, maar uiteindelijk lukte het toch nog om het beest een beetje
redelijk in beeld te krijgen. Zo te zien had die ook net gegeten; volle krop.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10217641425327999/

Henk Jan Hof - 19 maart 2019
Vandaag watervogels van de Berkel geteld. De honderd meter links en rechts van Huize Baank zijn
het meest interessant. Veel dekking en rust aan de zuidoever. De andere oever is intensief gemaaid.
Een leuke tellen met soorten als Grote Gele Kwikstaart, IJsvogels, grote groep Knobbelzwanen etc.
Bij Grauwe Ganzen een viertal ringen (halsbanden) afgelezen, waaronder FLE x FLT. Geringd in 2010
en al jaren een setje. Alleen 2016 was meen ik het jaar dat zij geen aandacht voor elkaar hadden.
Geen succesvol paar. In slechts enkele jaren hebben zij jongen grootgebracht.

Michel Klemann - 19 maart 2019
Vroeg op. Zes uur de deur uit. Na een week wachten tot het een keertje droog werd, vandaag me
helemaal te pletter gevogeld. Hackfort- Wichmond-IJssel. Teveel gezien om op te noemen. Ik doe
maar wat plaatjes.

Vorst aan de grond.
Blauwe lucht.
Windstil.
Het geluid van tientallen zingende koperwieken.

Eksters bouwen bijna altijd twee nesten.

55 kolganzen naar NO.

Boomklevers en holenduiven.

Kikkerdril in het ondergelopen gras.

De ooievaar ten westen van Wichmond zit er ook
weer.

De IJssel stijgt verder.

Grote delen staan al onder water.

Bij Bronsbergen zit het ook weer helemaal vol
ooievaars.

Nog een tweetal doortrekkers.

Dit zou de normale waterstand moeten zijn van
de Tichelbeekse waarden.

Zo ziet het er een stuk beter uit dan zo'n
uitgedroogde greppel in de zomer. Dit is nu de
waterstand die je nodig hebt voor weidevogels.

Henk Jan Hof - 20 maart 2019
Watervogels geteld in Leesten Oost. In dit telgebied geen zwanen, waar die nu gebleven zijn? Er zijn
nu drie bekende paren in de stad, sommige plekken zullen nog bezet worden maar het houdt niet
over. Het lijkt elk jaar iets minder te worden.

Dat geldt ook voor de ganzen, ik zie nog groepjes - mogelijke niet broeders - en minder paren dan
voorgaande jaren. De verspreiding wordt wel breder, minder gecentreerd. De ganzen komen er achter
dat met z'n allen op een kluitje niet effectief is. Met de onderlinge ruzies sneuvelen veel legsels
voortijdig. Het effect van afschot is zichtbaar in de stad volgens mij. Ik zal binnenkort tellingen uit
voorgaande jaren bekijken of het echt zo is of er alleen sprake is van onjuist onderbuik gevoel.

Michel Klemann - 21 maart 2019
Wie er wel eens langs de Berkel loopt kent hem denk wel, de witte meerkoet van Almen. Ik dacht dat
die er alleen in de winter zat, maar vandaag zat die er nog. Ben benieuwd of die nog gaat broeden...

Rob van Swieten - 21 maart 2019
Na de slechtvalken even rondje Hackfort. Helaas rondje want lopen gaat bagger, maar blijven
bewegen is de beste medicijn. Veel te horen en te zien. Grote bonte specht, groene specht en
middelste bonte specht die ik helaas niet op de foto kreeg. Leuk ook hier en daar een geelgors, heel
ver weg roepende raven waarvan ik de locatie niet kon bepalen dus ook niet heb vermeld op de
ObsMapp app. Enkele grote lijsters,boomkruipers en klevers kortom genoeg te zien tijdens zo,n kleine
loopje.

Haas

Boomklever

Spreeuw

Op dit soort veldjes is het soms goed kijken naar
groepjes vogels.

Zoals deze vink

Zo lang ik daar kom zitten de witte kwikstaarten
altijd al op de vertrouwde plek bij de oude
parkeerplaats.

Mooi rustpunt

Vistrap

Rob van Swieten - 21 maart 2019
Even op zoek geweest naar het tweede paar slechtvalken in Zutphen. Michel tipte mij maar was toch
nog even zoeken hoor. Toen ik aan kwam zat een mannetje net met prooi op de mast. Niet lang
daarna kwam het vrouwtje aan. Helaas begon de mist dichterbij te komen dus zat er niet anders op
om het gedrag van de beesten te volgen, te beëindigen . Zaterdag bij goed weer toch maar weer terug
of morgen. Foto,s zijn bagger maar gaat om het idee hoever de afstand was en de mast in de mist
verdween. Waarop ik maar even langs Hackfort ging waar de zon volop scheen.

De mast waar beide slechtvalken op zitten.

Mannetje

Vrouwtje

Txt

Mast weg

Einde gluren bij de valken.

Michel Klemann – 22 maart 2019
Al sinds 2006, misschien ook al daarvoor, broedde er een paar ooievaars op een nestpaal op de
Langedijk, Tonden. De paal stond bij een flinke poel waar ook grauwe ganzen, scholeksters en
nijlganzen broedden. Het perceel is verkocht om er een woning neer te zetten.
De poel zal wel dichtgeschoven worden. De nestpaal ligt plat. Geen vogel te zien meer bij de poel.
400 meter verderop hoorde en zag ik ze zitten, beide klepperend op een lage geknotte wilg.
Ook ooievaars zijn soms toe aan nieuwbouw, maar dat gaat vast wel lukken.

De twee dakloze ooievaars.

Michel Klemann – 23 maart 2019
Bij Harenberg, nabij Bronsbergen, tussen de IJsel enerzijds en het karrepad aan de andere kant,
werden in de 17e en 18e eeuw gevangen geëxecuteerd d.m.v de galg of ze werden er al dood
gewoon opgehangen.

Geciteerd uit Zutphense Archeologische Publicaties 118:
"In veel steden was het gebruikelijk dat de executie in de stad werd uitgevoerd en het lijk vervolgens
buiten de stad opnieuw werd opgehangen als afschrikwekkend voorbeeld. Deze galgen stonden langs
de openbare weg en liefst ook nog langs de rivier, zodat ze ook zonder ontbindend lijk al een
afschrikwekkende werking hadden. De gehangenen werden verder “onder” de galg begraven, wat de
plek nog afschrikwekkender maakte."
Op deze plek verhoogde plek in de uiterwaarden stond enige jaren geleden een bosje. Door
paardenvraat, storm en de kettingzaag resteerde er slechts twee acacia's.
Zover ik aan de hand van mijn foto's kan achterhalen, is hier in 2011 een ooievaar gaan broeden op
een zelf gebouwd nest. In juli 2014 werd begonnen aan een tweede nest. Handig, want het jaar
daarop, toen de ooievaars terug kwamen, lag er al een flinke nestbodem dus kon er snel gebroed
worden.
Nu weer vijf jaar later is er een derde paar neergestreken. Er werd vanmiddag keihard gebouwd om
het nest snel klaar te krijgen.

13 maart 2006 toen het bosje al bijna geen bosje
meer was.

17 april 2011 mogelijk was dit het eerste jaar dat
er een ooievaar zat te broeden op de resterende
twee acacia's.

8 maart 2014 Nog steeds is er maar één nest,
maar de omvang is flink geworden.

11 juli 2014 Het broedseizoen is al zo'n beetje
over, maar er wordt alvast een tweede nest
gebouwd voor volgend jaar.

14 juli 2018 De droogte heeft toegeslagen; de
IJssel ziet eruit als een opgedroogd stuwmeer in
een Spaans landschap.

23 maart 2019 Er werd vanmiddag keihard
gebouwd om het nest snel klaar te krijgen.

Peter Schut – 24 maart 2019
Bedankt voor het toevoegen en dat ik net zo veel mag genieten van deze groep als deze eend van de
zon.

Peter Schut – 24 maart 2019
Graspieper bij de Pol in Zutphen 22-03-2019.

Peter Schut – 24 maart 2019
Grutto in de uiterwaarden bij de Cortenoeversebrug 15-03-2019

Michel Klemann – 24 maart 2019
Door het constante alarmeren van kleine mantelmeeuwen zag ik vanmorgen de zeearend aan de
overkant van de IJssel in een meidoorn zitten. Zeearenden doen zo'n beetje de hele dag niks. Camera
op een paal en minutenlang laten draaien maar er gebeurde gewoon verder niks.... Maar het is wel
een mooi beeld. Een kwartier of wat later vloog die met trage vleugelslag weg, laag over de oude
vuilnisbelt richting Ravenswaarden.
Detail voor de vogelaars, na 46 seconde hoor je kort een Zwartkopmeeuw één keer roepen. Deze
vloog met een groepje kokmeeuwen mee stroomafwaarts.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10217674468194050/

Natasja van Hierden-Noorman – 24 maart 2019
Hallo, is deze druktemaker een valkparkiet.
https://www.facebook.com/natasja.vanhierdennoorman/videos/1995843983860572/

Henk Jan Hof - 24 maart 2019
Snoeiwerkzaamheden in de stad. Bij veel waterlopen worden nog steeds snoeiwerkzaamheden
uitgevoerd. Het gesnoeide hout wordt op bulten gelegd en niet direct afgevoerd. Sommige stapels
liggen er al weken. Er wordt in genesteld door Wilde Eend, Waterhoen en Winterkoning. Ik denk dat
niemand er bij stil gestaan heeft dat onbewust mooie broedplaatsen aangelegd zijn. Maar ja, wanneer
wordt het hout afgevoerd. Het lijkt mij beter dat het gesnoeide hout direct wordt afgevoerd.

Henk Jan Hof – 24 maart 2019
KT65 en NP 82. Vandaag serieus met de nestbouw gestart. Er lag al een week een nestvlonder. Met
een dag of wat ligt het eerste ei er.

Peter Schut – 25 maart 2019
Wil ik vanmiddag een Ooievaar op de foto zetten, gebeurd er dit! Haha.

Richard Heeringa – 25 maart 2019
Warnsveld, vanmiddag...

Harry Gelderman - 26 maart 2019
Deze wilde eend vloog niet ver bij me vandaan. Berkel de stuw.

Harry Gelderman - 26 maart 2019

Harry Gelderman - 26 maart 2019
Wie weet de echte naam . Dick laat zien dat het een kuifeend is. bedankt.

Imelda Hanselman - 28 maart 2019
Mijn eerste Jan van Gent, vandaag gezien. Helaas dood. Op het strand van Texel.

Henk Bouwman 28 maart 2019
Wel ver weg,maar de slechtvalk liet zich mooi zien.....

Mirrin Lans - 28 maart 2019
Eerste kuikens gezien.

Harry Gelderman – 29 maart 2019
Tussen alle grutto's loopt en zwemt ook iets wat ik niet kan thuis brengen wie helpt me.

hier zie ik een eend met iets van een blauwe
streep

Harry Gelderman - 29 maart 2019
Tureluur. Vanmiddag op de foto kunnen zetten.

Tim Wengelaar - 29 maart 2019
Even echt Zutphens nieuws: Binnenkort hopelijk bischuit met muisjes in de Walburgis (welke kleur is
nog afwachten) Maar in ieder geval liggen er 4 eieren in de nestkast met vrouwtje er bij. En mannetje
houd de wacht op de vlaggenstok.

Harry Gelderman – 30 maart 2019
Smient paartje .

Jeannette Bekkers – 31 maart 2019
Leuke serie van de boomklever, nestbouw.

Michel Klemann – 31 maart 2019
Rondje Zutphen - Cortenoever - Pontje - Bronkhorsterwaarden - Revelhorst - Zutphen. Daar kan ik
dan de hele dag zoet mee zijn. Er is overal wel wat te zien. Achtereenvolgens al heel snel een raaf,
witgatjes, klapekster, dikke havik, rode wouw, een nieuw ooievaarsnest in een boom, af en toe een
roodborsttapuit, een kleine vos, weer een paartje roodborsttapuiten bovenop de paasvuurbult bij de
Bontekoeweg en opnieuw een nieuw ooievaarsnest bij de IJssel. Over de rivier de hele dag kleine
mantelmeeuwen stroomafwaarts vliegend. Niet veel, maar wel constant. Ook 3 bergeenden naar
noord en 3 grote zaagbekken idem.
Bij de Revelhorst, Lansinkweg even op de duiker van de Vierakkerse Laak gezeten. In het water een
enorme graskarper. Hoe die de droogte in 2018 heeft overleefd is me een raadsel. Toch ook nog
riviergrondels over de bodem rondscharrelend. Een ijsvogel vloog onder de Lansinkweg door, vlak
langs m'n boven het water bungelende voeten. Hij schrok net zo hard als ik. Daar verderop weer een
nieuw ooievaarsnest; in de hoogspanningsmast. En er staat daar nog een lege paal en een leeg
vlonder op een dak. Maar je hebt als broedende ooievaar wel leuk uitzicht zo. In de verte een
roepende steenuil. Van de slechtvalken niets te bekennen, wel nog een paar torenvalken.
De hele dag, overal, ooievaars. Ze vallen ook wel op die joekels; groot, rood, wit en zwart en overal
dat geklepper op van die grote nesten!

Raaf in Cortenoever.

Links de klapekster in Cortenoever - rechtsboven
de ooievaars op de acacia's bij Bronsbergen, flink
ingezoomd allemaal

Restanten van een havikontbijt. Stuk ruggewervel
en twee duivenveertjes op een paal. Stront
onderaan de paal. Een plukrest verderop onder
een haag. De veertjes van de geplukte en
opgegeten postduif; nestmateriaal voor
zangvogels.

In de verte bij Brummen een rode wouw naar het
noordoosten vliegend. 20 minuten later door
iemand anders weer gezien in Cortenoever.

De groeiende roekenkolonie bij Brummen; dit jaar
al >50 nesten.

Een kleine vos met heel veel wit in de vleugels.

Zingende roodborsttapuit bovenop de berg hout
voor het paasvuur bij de Bontekoeweg.

En overal zijn ooievaars nesten aan het bouwen.

Het nieuwe nest bovenin de acacia bij
Bronsbergen is klaar. Er lijkt al gebroed te
worden.

Nog een nieuw nest, nu in een
hoogspanningsmast langs de
vierakkkersestraatweg.

Een hele vette graskarper in de Vierakkerselaak.

Deze ooievaars broeden op een afgebroken dode
populier in het populierenbosje bij Bronsbergen.
Op de foto zag ik dat ze geringd zijn. Nummer
1719. Maar eens even doorgeven dan.
Jeroen Nagtegaal
Een Belg uit 2017. Die is er snel bij met
broeden.
Jeroen Kuipers
Dat is leuk! zelf vandaag ook rondje gedaan
om ringen af te lezen maar deze belg was niet
thuis. Wel de partner afgelezen, 3E852, door
mij geringd in 2016 aan de Bandijk bij
Terwolde.

Jeroen Kuipers- 31 maart 2019
Vandaag rondje ooievaars aflezen bij vierakker en Bronsbergen. Vooral bij Bronsbergen voordat het
blad aan de bomen zit. Nieuw nest bij vierakker in hoogspanningsmast, een vogel geringd, andere
ongeringd. Geringde vogel heeft eerdere jaren op een boomnest bij Bronsbergen gezeten maar zoekt
nu toch een woning met meer zon. Langs de N314 nabij de Broekweg zijn twee ooievaars bezig met
een nest op een Peppel vlak naast de weg, ben benieuwd of dit wat gaat worden. Hier vloog ook een
Rode Wouw langs die richting wichmond ging. Bij Bronsbergen weer meerdere nieuwe boomnesten
en gelukkig ook aardig wat ringen kunnen aflezen.

Nieuw nest vierakker.

Vierakker.

Vierakker

Rode Wouw

Nieuw nest langs de N314 tussen Zutphen en
Baak

Ze vragen zich af of ze hier wel goed aan doen,
een nest pal naast een drukker verkeersweg.

Nesten bij Bronsbergen.

De bovenetage lijkt klaar

Broeden maar!

Hoogspanningsmast Wichmond

Nest langs de N314

