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April 2019
Marc Kastermans 1 april 2019
Vanmiddag de uiterwaarden van Bronkhorst bekeken. Meerdere koppels robotaps hebben er zin in.
Leuk om te zien. Later nog een Wulp die even voorbij kwam en het snel weer gezien had. Het is
voorjaar!

Michel Klemann – 1 april 2019
Mandarijneenden. Ze lijken zo opvallend op een plaatje, maar ze vallen totaal niet op, op zo'n een half
door de zon beschenen, met bladeren bedekte bosbodem langs de waterkant. Deze zaten net langs
het slootje bij Huize Baank langs de Kapperallee.

Harry Gelderman – 1 april 2019
Op grote afstand kunnen waarnemen bij de plas op het Leusveld wel 4 broedparen Blauwe reigers.

Harry Gelderman – 1 april 2019
Vanmiddag op het Leusveld kunnen fotograferen. Maar ik zal een slechte foto plaatsen van een vogel
die nog weer 50 meter verder zat. Door de verrekijker leek het wel op een bruine vogel.

Marc Kastermans – 2 april 2019
Nou zie ik wel vaker een koperwiek tussen de kramsvogels maar nooit in ons tuintje midden in een
woonwijk :) Ik zie het maar als een kadootje.

Rob van Swieten – 2 april 2019
de eerste jonge bosuil buiten.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1161251884049178/

Harry Gelderman - 2 april 2019
Zij best mooi als je ze op de foto ziet de aalscholver.
Vraag me af of iemand kan zien wie man of vrouw is.

Rob van Swieten – 3 april 2019
Nadat ik gisteren de hond uitliet, hoorde ik de bedelroep van een jonge bosuil ( zie bericht gisteren).
Om er toch zeker van te zijn en ik het me niet verbeeld had omdat je soms graag ergens op hoop,
toch maar even op zoek. Nou en dat is niet eenvoudig, maar uiteindelijk een jong hoog in de boom.
Het mannetje zit nog voor de nestholte dus ben benieuwd of er dadelijk nog meer jongen buiten
hangen. Meestal als het hele spul buiten is gaat het mannetje meestal een bekende plek tegen de
boomstam aan zitten. bijzonder hoelang ze er al weer broeden in dezelfde nestholte.

Harry Gelderman – 3 april 2019
Nu Jongens de bosuil is er weer. even een paar foto's voor jullie gemaakt.

Rob van Swieten – 3 april 2019
Tijdens het koken heerlijk luisteren naar de zingende merels in je achtertuin. Ben benieuwd wie er ook
merels in zijn, haar tuin heeft in Zutphen en omstreken.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1161881907319509/

Erik Mensonides – 3 april 2019
Zin om mee te gaan 19 mei? Op de fiets door de Wilper en Nijebeker waarden en klei. 100 soorten op
1 ochtend... Zo leer je direct gedrag, geluid en determinatie. Wees er snel bij, de 1e excursie zit al vol
en mogelijk komen we weer de Velduil tegen....
https://www.vogelweek.nl/alle-activiteiten/details/?excursie=1642&datum=4890

Harry Gelderman – 4 april 2019
Vanmiddag zag ik weer zwaluwen vliegen. Poging gewaagd ze op de foto te zetten.in een meertje bij
de Cortenoeversebrug.

Harry Gelderman – 4 april 2019
Ik zag deze vanmiddag ook weer zingend . Gelukkig want ik
heb ze echt gemist misschien wel twee jaar.

Gerrit Rensink 5 april 2019
Boerenzwaluw, Tjiftjaf en Witte kwikstaart hebben de tocht weer overleeft.
De Zwartkop en Gekraagde Roodstaart nog niet in de tuin gezien.

Rob van Swieten – 5 april 2019
Al drie jaar volg ik de bosuil in Zutphen maar nog nooit in die periode heb ik het mannetje ad ( gezien
grootte vermoed ik man) nooit zo dichtbij een takkeling gezien. Na een aantal weken ze gevolgd te
hebben vermoed ik toch 1 nestjong.

Rudie Knol – 6 april 2019
Vanmiddag eindelijk de bosuil weten te vinden.

Piek Stor - 6 april 2019
Heeft een evenement gedeeld.
Bijenmiddag met film More than Honey
Atelier 't Pakhuys · Zutphen 14 april 2019

Michel Klemann – 7 april 2019
Leesten, vanmiddag.
Die jeugd van tegenwoordig. Soms is een goed gesprek niet meer mogelijk; en dan is er ook altijd wel
een meerkoet die zich er tegen aan gaat bemoeien. Meerkoeten zijn echte hooligans. Die grijpen altijd
ieder gevecht aan om mee te gaan doen. Zijn ze dol op.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10217774727700475/

Henk Jan Hof - 8 april 2019
Van het weekend op pad geweest voor https://www.sovon.nl/nl/liveatlas
Dat leverde een mooie soortenlijst op. Overvliegende Bruine Kiekendieven, IJsvogel en paartje
Mandarijneend kleurden de telling.
Nog rondje Knobbelzwanen in de stad Zutphen gemaakt. Er zijn een handvol broedparen en diverse
paren die niet tot nestbouw en eileg zijn overgegaan maar al wel wekenlang een territorium bezet
houden.

Rob van Swieten - 9 april 2019
1 of meer jongen .. of zelf nabootsen of dit wonder ooit 20 jaar geleden gevonden op de Veluwe.

Rob van Swieten - 9 april 2019
Vanavond even langs geweest om te kijken en te luisteren of er meer jongen waren. Ik probeer dan
het geluid van een jonge bosuil of misschien we piepende muis na te doen waar ze meestal op
reageren zie even wel wat slechte opname hoe de kop beweegt van de takkeling. Kwam toevallig nog
een bekende tegen die ieder jaar kijkt maar deze nu pas voor het eerst zag. Maar waar ik voor kwam
is gelukt en ga ik er vauit dat het tot nu toe bij 1 jong blijft.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1166256306882069/

Peter Schut - 9 april 2019
Nijlgans bij de IJssel 09-04-2019

Peter Schut - 9 april 2019
Scholekster!

Peter Schut - 9 april 2019
Tureluur?

Richard Heeringa – 12 april 2019
Natuur in de stad... vanaf de Dieserbrug

Michel Klemann – 13 april 2019
Met snoeischaren, hiep, beugelzaag, spa en zeis, vanmorgen in drie uur tijd de oeverzwaluwkolonie
weer vrij gemaakt van de overgroeide bramen, wilgen, riet en reuzenberenklauw. Vorig jaar hebben er
geen oeverzwaluwen gebroed, maar het kan zo maar weer eens een keer vol zitten. Kwestie van
volhouden. Over een jaar of tien verwacht ik er overigens wel een keer bijeneters. Het is ook het enige
stukje oever van het Bronsbergenmeer waar iedereen omheen loopt en waar vogels ongestoord
kunnen broeden. De meerkoeten, waterhoentjes en rietgorzen waren even niet blij met onze
aanwezigheid, maar die hebben nu weer rust. Meestal broeden daar ook jaarlijks futen. Ze kwamen
beide wel even nieuwsgierig even kijken wat we aan het doen waren.
Afgelopen jaren raapten we ook altijd wel 1 tot 2 zakken vol zwerfvuil. Nu, op twee petflessen en een
voetbal na, niets! Iemand had er al afval geraapt; of is er toch langzamerhand een verandering in
mentaliteit gaande???
We vonden nog een heel mooi, oud nestje van een dwergmuis, gepredeerde eieren van meerkoet en
wilde eend (waarschijnlijk door bunzing), maar die moet ook eten en er is nog tijd genoeg voor nog
één of meer nieuwe broedsels.
Helaas heeft zich er nog steeds geen bever gevestigd, maar wat niet is kan nog komen..
Boven het water tientallen boeren- en huiszwaluwen, af en toe vlogen de ooievaars van Bronsbergen
over, sperwer en een drietal buizerds. Oeverzwaluwen waren er nog niet.

Harry Gelderman – 13 april 2019
Wat kan het wezen ?

Annemarie Kersten-van Duijn – 13 april 2019
heeft een link gedeeld.
Hoor deze vogel vaak. Een specht? Zo ja, wat voor een specht? (na onze stemmen hoor je het geluid
helaas vaag).
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHTRxxfB3v_Id10&cid=063213476486CB89&id=6321347648
6CB89%21424&parId=63213476486CB89%21105&o=OneUp

Michel Klemann - 14 april 2019
Op het grasland bij de Berkel schuin tegenover de ijsbaan zag ik vandaag een grauwe gans met
groene pootring KFT. Aflezen is vaak moeilijk, maar een paar fotootjes met 30x zoom doet wonderen.
De vogel was gepaard met een ongeringde vogel en ze hadden 3 pullen bij zich. Kun je dan invoeren
op Geese.org en dan krijg je alle terugmeldingen te zien.
Deze vogel is op 19 juni 2010 geringd op De Vijver in Zutphen als adult mannetje in de rui. Ik denk dat
dat het eerste jaar was dat er daar grauwe ganzen zijn geringd. Deze gans is ondertussen al minimaal
10 jaar oud. Ergens begin 2016 is die zijn halsband kwijtgeraakt. Sindsdien wordt die daardoor bijna
niet meer teruggemeld.
In negen jaar tijd zijn er van deze gans 169 terugmeldingen ingevoerd; 16 keer door mijzelf, maar
topaflezer Henk Jan Hof staat met 107 terugmeldingen bovenaan.
Hieronder het aantal terugmeldingen per jaar:
2010 = 6
2011 = 34
2012 = 43
2013 = 34
2014 = 21
2015 = 23
2016 = 6 (ergens in het voorjaar is die z'n halsband kwijtgeraakt en het aantal meldingen stokt direct)
2017 = 0
2018 = 1
2019 = 1
Eigenlijk komt de vogel Zutphen niet uit. Heel slim anders wordt je door dat tuig ook meteen
afgeschoten. Dat heet selectie alhoewel het weinig te maken heeft met natuurlijke selectie. Deze
vogel weet hoe het moet.
Het aantal jongen per jaar is niet groot, maar lang niet slecht: 5 jongen in 2011; 4 in 2012; 5 in 2013; 3
in 2014; geen in 2015. Over '16, '17 en '18 is niets bekend door te weinig terugmeldingen.
Dit jaar heeft die in ieder geval weer een drietal jongen. Een topper; een echte survivor!

Erik Mensonides – 15 april 2019.
heeft een link gedeeld.
Vanwege grote interesse, al 4 volle excursies in de vogelweek, heb ik er nog 1 online laten zetten 17
mei om 06.00 bij landgoed de Pol, wees er snel bij.
https://www.vogelweek.nl/alle-activiteiten/details/?excursie=1382&datum=4988

Henk Jan Hof - 15 april 2019
Vandaag even bij de Vispoortgracht gekeken. Er zwom een paar Knobbelzwaan rond, ongeringde
vogels met lichte poten. Mooi tam ook. Mogelijk in stedelijk gebied opgegroeid. Direct watervogels
geteld. Er zijn enkele paren Grauwe Ganzen met jongen, groepsgrootte pullen 1 x 1, 2 x 3, 2 x 4
jongen erbij. De meeste ganzen zwemmen gepaard rond maar hebben geen nest.

Henk Bouwman - 16 april 2019
Dag mensen, 1 van mijn foto’s is uitgekozen om een stemronde te
mogen ondergaan om een evt prijs te winnen.
Dit is de website:
https://www.omroepgelderland.nl/buitengewoon-fotowedstrijd
Het gaat om de staartmees, gefotografeerd op de algemene
begraafplaats in Zutphen.
Ik hoop op jullie stem!.

Machteld Braam - 16 april 2019
Wat is hier gebeurd? En wat zijn het? Het dichtstbijzijnde nest zit waarschijnlijk in de dakgoot (als het
musjes zijn), ze liggen 2 meter vd muur af. Ze zien er nog gaaf uit, hoewel er 1 een gebroken nekje
heeft.
2 dagen hiervoor lag er op diezelfde plek ook al een broertje of zusje.
Zijn ze geroofd door kraaien oid of zijn ze uit het nest geduwd door de ouders oid?

Rob van Swieten - 17 april 2019
Wat laat maar toch even watervogels tellen en invoeren via een app wat een luxe

Rob van Swieten - 17 april 2019
Nest of film fotografie, alle commentaren ten spijt maar in de jaren heel wat eieren in mijn handen
gehad, nesten bekeken, gefotografeerd het heeft met denk ik toch wel met ervaring te maken wie ,hoe
en wat je grenzen zijn t.a.v. verstoring en het gedrag van de vogels goed inschat. Deze doen in ieder
geval gewoon hun ding. En het zal hun, haar, hem een worst wezen en was dat wel zo kan je dat heel
snel aan het gedrag merken en dat is dan ook de grens dat je niet verder moet gaan, doe je dat toch
dan verstoor je mijn inziens.

https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1171279826379717/
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1171281869712846/
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1171281953046171/

Henk Jan Hof - 18 april 2019
Na de werkdag even langs een Knobbelzwaan paar gefietst. Man KS61 staat te wachten op eten.

Rob van Swieten - 18 april 2019
Via Tim Wengelaar krijg ik regelmatig foto,s van prooien van de slechtvalk door of hij geeft aan waar
wat ligt waarvoor dank Ook deze beflijster is blijven liggen. Ergens tegen aan gevlogen zou ook een
optie kunnen zijn.

Rob van Swieten - 18 april 2019
Hier aan de kust... Zutphen boven de stad dan..maar heerlijk doet me aan mijn jeugd aan de kust
denken. Kleine mantelmeeuw.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1171808619660171/

Peter Schut - 18 april 2019
Kan dit een Tapuit zijn?

Rob van Swieten - 19 april 2019
Zomaar gekregen, toch mooi voor mijn collectie, heb niet zoveel over vogels, Dank je wel.Gaaf.

Theo Vw - 19 april 2019
Vraag over wilde ganzen. Ik heb een moestuin waar dagelijks veel ganzen laag overvliegen. De vraag
die ik heb klinkt vreemd maar ik vraag het me serieus af. Soms vliegen ze alleen, soms met meerdere.
De ene keer maken ze herrie bij het leven en de andere keer zijn ze stil. Waarom maakt een gans in
z'n eentje herrie, waarom maken ze veel geluid als ze hoog over vliegen in v-vorm. Is dit
communicatie naar elkaar?

Tim Wengelaar - 20 april 2019
Vandaag achter de dijk bij de Marshaven. Nek en schouder aangevreten. Kon niet zo snel een
pootring vinden. Slachtoffer van.....?? Geen idee.

Henk Jan Hof – 22 april 2019
Bestrijding overzomerende ganzen op landgoed Hackfort, in eigendom van Natuurmonumenten. Lees
de tekst op het bord maar eens. Ik weet dat er veel te doen is over ganzen, of het nu Grauwe - Kol of
Brandganzen zijn, het zouden er teveel zijn. Het klopt dat er gebieden zijn waar je mooie aantallen
kunt zien, er zijn nog veel meer gebieden waar geen of in ieder geval veel minder ganzen verblijven.
Wat mij betreft geven de ganzen nog wat kleur aan het uitgeteerde agrarische land. Weidevogels
verdwijnen, hazen worden er kapot gemaaid. Er zijn maar weinig soorten meer die kunnen leven op
de intensief bewerkte weilanden. Weilanden die bewerkt worden met bestrijdingsmiddelen en ook nog
eens rijkelijk worden bemest. De gebruikte middelen spoelen vast uit in de sloten en waterlopen op
Hackfort. Is dat dan minder schadelijk voor de natuur? Ik had van Natuurmonumenten aan ander
standpunt verwacht.

Henk Jan Hof - 22 april 2019
Korte ronde over Hackfort gemaakt. Vond een geplukte Turkse Tortel, prooi van Havik.

Henk Jan Hof - 22 april 2019
Watervogels van benedenkanaal en afleidingskanaal geteld. Bij afleidingskanaal vond ik dode
Knobbelzwaan. Ongeringde vogel. Doodsoorzaak onbekend. Geschoten of hoogspanningsdraad ? Of
toch botsing met trein?

Marc Kastermans – 24 april 2019
Een kleine invasie tapuiten langs de IJssel, geen fijne foto's in het keiharde licht maar ik kon het niet
laten.

Rob van Swieten – 24 april 2019
Het is wel even anders als je vroeger 20-30 km op een dag sjouwde om vogels te tellen, kijken of te
luisteren. De beperking zit hem dan toch in het soortenaantal. Maar ondanks dat ook dit kleine rondje
van 4,7 km was volop genieten. Geen zoogdieren gezien maar daar kreeg ik dan ook 16
muggenbultjes op mijn hoofd voor terug,op het landgoed Voorstonden. Een soort waar ik toch wat
mee heb, liet zich al horen. Twee raven druk aan het roepen maar helaas niet in zicht. De spechten
zijn nu niet echt druk meer, maar de groene en de grote bonte specht gaan nog best. Tjiftjaffen volop
evenals zwartkoppen. Een enkele grote lijster liet zich in de verte horen evenals de appelvinken.
Opvallend dat de aanwezige grauwe ganzen daar geen jongen hadden. Hier en daar nog wel een
enkeling broedend. Op de wat opener stukken war hier en daar een boom stond nog wat
boompiepers. Een buizerd zwijgzaam over het pad vliegend, was de enige roofvogelsoort die ik
vandaag zag. Door omstandigheden was dit loopje van maar een paar kilometer wel een wat droevig
maar ook mooi moment. Gelukkig neemt de energie weer toe en zullen er zeker nog meer tochtjes
komen. En uiteraard ook voor Britt niet slecht want die vond het prachtig.

Richard Heeringa – 25 april 2019
heeft een bericht van https://www.facebook.com/Walburgiskerk/ gedeeld.
Goed besluit, ik ben hier erg blij mee en de vogels ook !!!

Gerrit Rensink – 26 april 2019
Bonte Vliegenvanger in eigen tuin, ze hebben een nestkast gevonden.

Henk Jan Hof – 26 april 2019
Vanmiddag de watervogels geteld in telgebied Leesten in Zutphen. Bij 3 paar Meerkoet zag ik jongen,
acht in totaal. Twintig andere paren bouwen aan een nest of zitten op eieren. De bijgevoegde foto is
van donderdagavond.

Michel Klemann – 26 april 2019
heeft een pagina gedeeld.
Dat schiet niet erg op zo met slechts 229 ondertekeningen in meer dan twee weken. Deze petitie is mij
dan ook vreemd genoeg volledig ontgaan. Ook vreemd is dat voor een verbod op het "vrolijk' dumpen
van zwerfvuil nog een petitie nodig is, maar vooruit dan maar..
Als je 1000 ballonnen oplaat (lees; gewoon dumpt), komen er ook 1000 naar beneden. Vanwege de
overwegende westenwind, meestal ergens boven in een boom ten oosten van Nederland, of bij
oostenwind ergens in de duindoornstruwelen of nog verderop in de Noordzee.
https://www.facebook.com/dieballongaatnietop/
Ballonnen zijn leuk hoor, maar het zomaar laten wegwaaien van zwerfvuil moet maar eens afgelopen
zijn. Er gaan jaarlijks duizenden vogels en zoogdieren aan dood. Verstrikt in kleurige lintjes of gestikt
in een ingeslikte ballon. Hou eens op met die ellende!
Teken de petitie.
https://petities.nl/petitions/ballonverbod-in-zutphen/signatures

Imelda Hanselman - 26 april 2019
Als pa en moe duif slordige nestbouwers zijn krijg je dit.... een paar uur oud.

Harry Gelderman - 26 april 2019
Langs de Berkel.

Michel Klemann – 27 april 2019
Voor wie deze rapporten nog niet kennen; nog even reclame maken voor het nieuwste sovonbroedvogelrapport. Ieder jaar komt er zo een uit, maar altijd weer geweldig om doorheen te bladeren
en te lezen. Ongelooflijk die berg data die grotendeels is verzameld door de vele honderden
vrijwilligers die niks liever doen dan de hele dag achter de vogels aan te gaan. Een prachtig
tijdsdocument van de ontwikkeling van de vogelpopulaties in Nederland.
Je kunt een papieren exemplaar kopen: https://www.sovon.nl/nl/catalog/134
of gewoon gratis als pdf downloaden: https://www.sovon.nl/nl/publicaties/broedvogels-nederland-2017

Michel Klemann – 27 april 2019
Spektakel!
Vanwege de zware bui kwamen er uit het oosten, aan de rand van de Revelhorst, 22 ooievaars naar
beneden. Na de bui, een 20 minuten later, stegen ze weer op en vlogen richting Bronsbergen. Daar
zitten al een 35 broedparen, dus over een gebied al afgeladen vol ooievaars, cirkelde de groep
richting Cortenoever. Tijdens het stijgen verscheen er eerst één, en vlak daarna een tweede zeearend
die mee omhoog cirkelden. De ooievaars bleven duidelijk wat op afstand.
Een achtervolging op een van de ooievaars werd plotseling ingezet! Eerst door één zeearend, nog
rustig, maar de tweede zeearend sloot zich aan. Toen kreeg de ooievaar het moeilijk. Hij dook naar
benden en probeerde te ontkomen, maar in een open landschap kun je nergens heen. Ze vlogen al
snel op topsnelheid laag over het vakantiepark Bronsbergen, helemaal over de Revelhorst, Elterplas,
Cortenoever en ik dacht na een paar minuten dat ze het wel op zouden geven, maar niet dus. Bijna
was die een paar keer de pineut, maar een ooievaar in nood kan flink duikelen en scherpe bochten
maken!
Uiteindelijk kwamen ze met een grote boog weer terug, belandden boven de kolonie en daar dook de
ooievaar het bos in waar een luid geklepper opsteeg van al die paniekerige broedende ooievaars. Na
een achtervolging door twee zeearenden van bijna 5 minuten was die toch nog ontkomen.
Het is allemaal geen hoge kwaliteit filmpje met zo'n klein cameraatje, het geluid van de raggende wind
heb ik eruit gehaald, maar het blijft ondanks dat een mooi spektakel.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10217914289909443/

Jeroen Kuipers – 28 april 2019
Vandaag samen met mijn dochter een rondje gefietst, naar Bronkhorst voor koffie met appelgebak en
dan weer langs de IJssel terug. Verrekijker en camera toch maar mee, je weet maar nooit! Onderweg
allerlei zangertjes, ook mijn eerste koekoek van dit jaar gehoord en een mooi mannetje roodborstapuit
langs de Bontekoeweg. Bij Bronkhorst is het oude ooievaarsnest bij het veer weer bezet en in een
gesnoeide boom naast het veer wordt een nieuw nest gebouwd. Om iets voor drie uur fietsen we weer
bij Bronsbergen als ik in de lucht een paar grote vogels zie vliegen, de zeearenden zijn er nog en
cirkelen helaas erg hoog op thermiek samen met vier ooievaars en een buizerd. Toch wat
bewijsplaatjes geschoten en zo te zien gaat het om een adulte en een waarschijnlijk 4 kj vogel. Erg
leuk om te zien en de vogels glijden langzaam uit zicht richting Baak/Bronkhorst. Bij Bronsbergen nog
even gekeken bij het nieuwe ooievaarsnest in het peppelbos en daar stond de Belg op het nest en zat
de andere vogel te broeden.

Ooievaar blijft op afstand

Adult en subadult samen

4kj boven en adult onder
Samen cirkelen

Belgische ooievaar

Links oude paalnest en rechts boven het huis een nieuw
boomnest

Meinou Werkhoven – 28 april 2019
Mijn zoon heeft een tijdje geleden met de jonge
vogelaars een vogelhuisje gemaakt. Die wordt nu
bewoont door papa en mama koolmees, met hun
kroost. We genieten erg van de bedrijvigheid in onze
tuin. Papa en mama vliegen af en aan met eten en de
jongen laten goed van zich horen. Zoonlief is trots dat
er vogeltjes in zijn zelfgemaakte huisje wonen.

Riet Reerink – 29 april 2019
Deze meerkoet met haar/zijn twee jongen heeft een rode vlek op het voorhoofdschild. Zou dat zijn
omdat zij/hij zelf nog een jonge vogel is in het eerste jaar?

Harry Gelderman - 29 april 2019
Wie heeft er ook wel een kreeft gegeten, ik niet. Vanmiddag in de sloot bij de vijver,

Mei 2019
Marc Kastermans – 1 mei 2019
Puttertjes langs de IJssel.

Michel Klemann – 1 mei 2019
Bij de gevangenis op de Revelhorst deed deze wilde eend een ontsnappingspoging en belandde
daarbij bovenop de draden van de buitenmuur.
Vermoedelijk zijn binnen alle bellen en toeters afgegegaan en heeft de bewaking er via de camera's
wel plezier in gehad denk ik zo.

Karlijn van Stijn – 2 mei 2019
Jaaaah!
De eerste twee gierzwaluwen gespot boven Warnsveld!

Arnoud Mark De Boer – 3 mei 2019
Een Gans, broedende op het dak van dit gebouw, rare plaats voor een Gans.....

Rob van Swieten – 3 mei 2019
Toch lekker als je wakker word koffie in de tuin of gewoon voor je deur. Ik geniet altijd wel van iets wat
buiten leeft. En als je wat rustiger aan moet doen en zo,n rustdag heb is er altijd wel wat te zien
rondom het huis. En vooral die mussen zijn zo boeiend om te volgen.

Marc Kastermans – 3 mei 2019
Meneer en mevrouw robotap doen ook dit jaar weer hun best voor gezinsuitbreiding. Fijn dat het, in
tegenstelling tot andere soorten, zo goed gaat met de roodborsttapuiten. Ik zag meneer Klemann nog
op een bankje zitten maar had helaas geen tijd om te stoppen. De volgende keer dan maar.

Michel Klemann – 3 mei 2019
Afgelopen zaterdag was er in de Schouwlaak een hoop kabaal bij vier paar grauwe ganzen met
samen 34 jongen. Ze hadden respectievelijk 3, 6, 6 en 19 jongen bij zich. Het paar met de 19 jongen
had waarschijnlijk al een hele familie opgenomen. Sommige ganzen weten hoe je jongen moet
grootbrengen, ze doen het graag en verzamelen al snel heel veel jongen om zich heen. Gisteren zag
ik ze weer zwemmen. Ze hebben ze nu allemaal geadopteerd, of in ieder geval naar zich toe weten te
trekken. Er zijn er nog 32 over. De drie andere paren zwemmen nog wat mee, weten misschien ook
niet meer precies wat hun eigen jongen waren, of houden nog even toezicht. Misschien kijken en leren
ze hoe je jongen moet grootbrengen. Van wat daar nu eigenlijk allemaal gebeurt heb je geen idee.
Er zijn zover ik weet niet veel diersoorten die dit doen, bij grauwe ganzen gebeurd dit regelmatig,
maar zo zag ik laatst dit filmpje van een grote zaagbek die ook zo'n 70 jongen om zich heen
verzameld had: https://www.youtube.com/watch?v=dDNsfyC8f2k

27 april. Vier paar met samen 34 pullen.

2 mei. Er zijn er nog 32 over en de drie pulllenloze
paartjes zwemmen nog mee.

Een groot gezin.

Michel Klemann - 3 mei 2019
Daar waren ze weer vandaag! Vanaf de Bonte Koeweg zag ik in de verte de twee zeearenden
opstijgen vanuit Cortenoever. Het is duidelijk een stelletje en zijn sinds eind maart in de regio Zutphen
aanwezig. Al cirkelend grepen ze een paar keer speels naar elkaars poten waarbij ze helemaal in de
rondte draaiden. Ze zaten ver weg dus de foto's zijn niet geweldig, maar ja, je hebt zo'n cameraatje op
zak en dan toch maar gewoon proberen. Ze vlogen richting oost waar iemand in Vierakker betere
foto's van de beide vogels heeft kunnen maken:
https://vwgzutphen.waarneming.nl/waarneming/view/171548144
Op het kaartje staan de de waarnemingen van zeearenden in de omgeving Zutphen van 2019 op één
kaartje. Als je ze ook eens wilt zien; kwestie van omhoog blijven kijken of de horizon afspeuren met de
kijker.
Succes.

Annelies van Klinken - 4 mei 2019
1 van de Kerkuiltjes in Brummen is helaas dood . Om 8.38u begon een nestgenootje te plukken en te
trekken aan het verzwakte uilskuiken . Een kwartier later probeerde het nestgenootje het dan al dode
uilskuiken naar binnen te werken #DoodDoetLeven Livestream Omroep Gelderland - Mary MombargPost https://www.youtube.com/watch?v=mLqj2SH743o

Gerard Kiezebrink – 4 mei 2019
Prachtige Pauw.
De prachtige Pauw mogen fotograferen bij het Gat van Cortenoever.

Michel Klemann – 4 mei 2019
Sinds er een parkeerplaats voor automobielen is aangelegd, is het sinds een paar jaar tegenwoordig
ook op de Empese en Tondense Heide stampens druk in de weekenden. Maar niet op zo'n koude
ijsdag als vandaag. Time to go.
Behalve de raven, groenpootruiters, bergeend, reeën, blauwborst, zingende boompiepers en
geelgorzen, bruine kiekendief, groepen laag foeragerende zwaluwen, boomvalk, waterral, baltsende
dodaarzen, oranjetipjes, koekoek, roodborsttapuiten was er weer niets te beleven.
Dus heb ik maar wat foto's gemaakt van het spectaculaire weer en landschap.

Harry Gelderman – 4 mei 2019
Slechtvalk vliegt rondjes.

Erwin Stegeman 4 mei 2019

Annelies van Klinken - 4 mei 2019
1 van de Kerkuiltjes in Brummen is helaas dood . Om 8.38u begon een nestgenootje te plukken en te
trekken aan het verzwakte uilskuiken . Een kwartier later probeerde het nestgenootje het dan al dode
uilskuiken naar binnen te werken #DoodDoetLeven Livestream Omroep Gelderland - Mary MombargPost. https://www.youtube.com/watch?v=mLqj2SH743o

Rob van Swieten – 5 mei 2019
Gisteren 4 mei is in het kader van de dodenherdenking de vlag halfstok gehangen op de Walburgis
toren. Dat moment was tevens een controle voor de slechtvalken. van de 4 eieren zijn er 2
uitgekomen. De jongen zien er gezond uit en verkeren in goede conditie. Met dank aan Florence voor
foto en controle en de medewerkers van het vlaggen. De jongen zullen binnenkort geringd worden.

Vera van den Anker - 5 mei 2019

Jeroen Kuipers - 5 mei 2019
Vanmiddag even naar Cortenoever geweest. Ondanks de stevige wind toch behoorlijk wat grasmus,
kneu, braamsluiper, gele kwikstaart enz. Ook koekoek was aanwezig en een leuk aantal hazen.

Henk Jan Hof - 6 mei 2019
Afgelopen zondag watervogels geteld op traject Berkel, vanaf N348 tot en met de splitsing
afleidingskanaal. Grauwe Gans met groene halsband kunnen aflezen. FPJ. Heeft zes jongen.
Roepende IJsvogel bij Kasteel 't Velde.

Bennie Pater - 6 mei 2019
Deze heb ik laatst mogen maken in
de Berkel.

Harry Gelderman - 7 mei 2019
Ik zag een paar eenden die ik niet kende. Moeilijk zoeken voor een niet kenner. liever geen naam dan
een verkeerde . Misschien Zomertaling.

Visdief

Wie ziet het. Ik zie er een krakeend in. Maar ook een tafeleend. zeg het maar.

Marcel Bressers - 7 mei 2019
Aangezien ik niet uit Zutphen kom lees ik hier meestal mee, maar deze wilde ik jullie niet onthouden.
Video is gisteren gemaakt op Engbergen (Gendringen) en ik ben er maar wat blij mee om zoiets
moois zo dichtbij te mogen vastleggen.
Veel kijkplezier! (Geluid niet te hard zetten want de video is onbewerkt en het waaide best aardig
gisteren...:-) )
https://www.youtube.com/watch?v=aOqBSlAjA48

Peter Schut - 8 mei 2019
Bij Bronsbergen in Zutphen 08-05-2019

Harry Gelderman - 8 mei 2019
Een zwaluw die iets uit het water pikt. Dit gaat zo snel.

Richard Heeringa – 8 mei 2019
heeft een bericht gedeeld.
Oude jeugd gevangenis...
https://www.facebook.com/katinka.massen/videos/2434517049935932/

Tim Wengelaar - 8 mei 2019
De jonge WalburgiSlechtvalkjes eten goed.

Peter Schut- 8 mei 2019
Slechtvalk op de Sint Walburgiskerk in Zutphen 08-05-2019

Harry Gelderman - 8 mei 2019
Vanmorgen aan de waterkant de witte kwikstaart en kneu een bad namen.

Mirrin Lans - 8 mei 2019
Leuk om te zien!

Harry Gelderman – 9 mei 2019
Krakeend in de Berkel. Mooi dichtbij op de foto kunnen zetten.

Ik was opzoek naar de IJsvogel langs de Berkel achter het Velde. Zie ik deze overloper vliegen. Iets
verder zat die. Kon ik mooi een paar foto's maken.

Harry Gelderman – 10 mei 2019
vanmiddag in de IJsbaan. ik heb er vier zien lopen. weet niet of er meer zijn.

Rob van Swieten - 10 mei 2019
Tis wel heel oud nieuws over vogels in Zutphen maar wel heel leuk om te melden. Heb toch even
niets te doen door omstandigheden dus maar wat pluizen door het digitale kranten archief. Kraaien die
de stad Zutphen ontvluchten en weer terugkeren.

Rob van Swieten – 10 mei 2019
Vandaag zijn de jonge slechtvalken geringd in Zutphen. Voor het eerst dat ik er niet bij was,maar
wordt goed op de hoogte gehouden. Het gaat om twee vrouwtjes. Foto,s en gegevens volgen zo gauw
ik die binnen heb.

Rob van Swieten – 10 mei 2019
Zoals beloofd wat foto,s van de jonge slechtvalken. Moet exacte datum eileg nog berekenen maar
gezien de jongen fase nu zou dat wel eens 1e week van maart geweest kunnen zijn ei 32 dagen
jongen 40 dagen. Deze jongen ongeveer. 28 dagen oud. Vroeger dan alle andere jaren in Zutphen. (
slag om de arm)Op het papiertje te zien hoe alle biometrie gegevens genoteerd worden. Met dank aan
Florence voor de foto,s. Jammer dat ik dit jaar er niet even bij kon zijn met Peter de ringer, volgend
jaar zeker er weer bij.

Henk Jan Hof - 10 mei 2019
Gisteravond naderde een bui. Prachtig om die lucht te zien. Toen zag ik diverse meerkoetparen met 6
tot 7 jongen. Net uit het ei gekropen. Vandaag het watervogeltelgebied Leesten Ost geteld om te zien
hoeveel paar Meerkoeten jongen hebben? En hoeveel. Bij de paren waar ik gisteren nog grote tomen
trof zag ik nu maar 2 of 3 jongen. Of ik heb de jongen gemist, of er is sprake van sterfte kort na het
uitkomen. Ik noteerde maar 5 paar met jongen, 10 in totaal. 13 paar Meerkoet zit nog met eieren, 12
paar moet nog beginnen met nestbouw. Of ze slaan een jaartje over.
Twee paar Grote Canadese Gans met jongen. Geweldig mooie gans. Mooi gedrag, prachtig geluid.

Harry Gelderman - 10 mei 2019
De pimpelmees en het roodborstje hebben het er maar druk mee met als hun jongen.

Ook maar even gekeken bij de slechtvalk. Misschien zitten er jongen buiten de nestkast. Maar dat was
nog niet het geval.

Rob van Swieten - 11 mei 2019
Goed begin van de dag. vliegt zo voor mijn neus vanaf de grond weg om verderop eff bij te komen.
Bosuil. Beetje donker maar mag de pret niet drukken.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1187263371448029/

Vera van den Anker - 11 mei 2019
De jongen zijn er.

Rob van Swieten - 11 mei 2019
Zo vandaag weer een trainings rondje door de stad. Verder mag en kan ik helaas nog niet maar dat
gaat zeker straks beter. Merk wel dat ik hoop mis.Veel nesten al uit of niet precies weten waar wat
nog broed. Maar ondanks dat is er altijd wel iets te zien. Heel verdrietig werd ik wel van het
weggemaaide riet op de Grote gracht. Wat een drama. De tafeleend zeker verdwenen vermoed ik. Die
paar broedende watervogels hebben zowat geen beschutting, idioterie.
Of de gaten bij de st.jans kerk dicht kan geen gierzwaluw meer in. Positief is dan weer gelukkig een
bewoonster die ik sprak en dat zij wel de huiszwaluw nesten laat zitten, maar ook daar zitten er nu
nog niet veel in de straat. Nu lekker uitrusten en morgen maar weer een nieuwe dag en eens een
andere iets kortere wandeling.

Rob van Swieten - 11 mei 2019
Zit je in je tuin aan de koffie dropt een huismus een dood jong naar beneden , dat is ook natuur
opruimen van het nest bij de buren.

Wim Nijenhuis - 11 mei 2019
Onze boerenlandvogelvrijwilliger van Gelderland van dit jaar!!

Erik Mensonides – 12 mei 2019
Vanochtend 70 soorten excursie Nationale Vogelweek de Kwartel riep 4.50, Bontbekplevier,
Zomertaling, alle weidevogels en een enthousiaste groep van 18. Wilperwaarden #jaarvandewulp
Vogelbescherming Nederland Vrijdag en zondagochtend ga ik weer op pad.
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/2333685856678277/

Inge ten Cate – 12 mei 2019
kom mee naar buiten allemaal,
dan HOREN wij...
Heeft iemand van hier 'm wel eens gezien?
Is hij echt zo geel?
(niet in Zutphen, maar vlakbij, in Empe.
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2031796283596961/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2031796596930263/
Jeroen Kuipers – 12 mei 2019
Bronsbergen 12-05-2019. Rondje ooievaarsnesten om te kijken waar er jongen zijn. Meeste nesten
hebben kleine jongen, soms duidelijk te zien anderen nog goed verstopt in de nestkom waarbij het
gedrag van de ouder laat zien dat er iets gaande is. Ook weer twee ringnummers van oudervogels
kunnen aflezen. Tijdens het kijken naar de ooievaars jaagt er aan de overkant van de IJssel een rode
wouw en even later verschijnt er op eens een adulte 'vliegende deur' die een poging onderneemt om
een grauwe gans te verschalken die op de rivier zwemt. De gans duikt tot tweemaal toe onder water
om te ontsnappen waarna de zeearend verder vliegt, via de revelhorst richting vierakker. Hoog in de
lucht verschijnt ook de subadulte vogel en na enig baltsgedrag vliegen ze samen verder. Hierbij
worden ze gevolgd door twee buizerden en een slechtvalk.

Henk Jan Hof - 14 mei 2019
Vandaag even de zwanen in de stad bij langs geweest. Er zijn jongen. Een groot deel van de
broedparen in de stad is geringd. De nesten zitten veelal op dezelfde plek alleen er zijn territoria bezet
die vorig jaar gebruikt werden door de broedparen om de jongen groot te brengen. Ben benieuwd of
ruimtebeslag nu anders zal zijn of dat ze het territorium van vorig jaar gaan claimen. Op de foto's
wakende man KS61 en vrouw NP 82 (een van ander paar, op andere locatie)

Rob van Swieten - 14 mei 2019
Ook leuk gewoon soorten dichtbij huis. Op 15 met afstand genoeg te horen.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1189445707896462/

Michel Klemann - 14 mei 2019
Gisteren kwam ik op een picknickbank een erg leuk klein snuitkevertje tegen van minder dan 1
centimeter en langs de IJsseldijk een koninginnepage.

https://www.facebook.com/1249963091/videos/10218040193416952/

Michel Klemann - 14 mei 2019
Ga ik weer naar de Rammelwaard, of wordt het koninginnepages zoeken op de Mars? Voor het
laatste gekozen. Rijke natuur op zo'n bedrijventerrein. Die rijkdom valt erg op nu het agrarische gebied
zo ENORM verpest is en wordt.
Zingende kneuen en zwarte roodstaarten, op drie plekken roodborsttapuiten, boerenzwaluwen
broedend tegen de stalen damwand van de Loskade, broedende stormmeeuwen, oeverzwaluwen,
graspiepers met jongen etcetera. Meer vlinders in aantal en in soorten dan waar dan ook in het
buitengebied met tot mijn verrassing vijf koninginnenpages bij de oude vuilnisbelt langs de dijk over
ongeveer 250 meter.
Wanneer je ook eens een koninginnenpage wilt zien of fotograferen. Deze week, met mooi weer naar
de ijsseldijk aan de noordwestkant van De Mars en ze zitten er. De dijk is nu nog niet kapotgemaaid
en er zitten meerdere koninginnepages dus dat moet lukken.

Vanaf de oude vuilnisbelt zag ik in de verte boven de Rammelwaardplas de jonge Zeearend weer
vliegen. Hij dook steeds naar het strandje tegenover de vogelhut. Daar zitten de grauwe ganzen met
de jongen. Daar leeft die denk ik van op dit moment, maar er liggen ook grote dode brasems die
uitgeput zijn na het paaien langs de oever. Er is even vreten zat voor de zeearend. Nog een videootje
gemaakt van de cirkelende zeearend. De kokmeeuwen vielen hem lastig, maar voor een zeearend
zijn dat een soort van witte vliegen die je lastig vallen.

Boerenzwaluwnest tegen de stalen
damwand van de Loskade.

Iedere keer dat ik er langs rij ben ik verbaasd dat die er
nog staat. Deze ingezakte wilg vormt ondertussen een
heel wilgenbos. Per ongeluk ontkomen aan de
kapwoede. Ik geef deze wilg nog hooguit een jaar of
twee. Uiterlijk! Een doorn in het oog van iedere
terreinbeheerder.

Een van de vijf koninginnepages.

Geweldige kleurtjes en tekening.

In Zandvoort gaan ze weer formule 1
rijden in de Kennemerduinen en in
Zutphen hebben we een crossterrein op
de Mars (je moet immers wel wat "nuttigs"
doen met je beste natuur). Vorige jaar
was dit nog broedgebied van enkele
nachtegalen. De meeste struwelen zijn
gesloopt, nachtegalen lijken verdwenen
en nu zitten er grasmussen en twee paar
roodborsttapuiten in de extreem rijke
vegetatie met rondfladderende
hooibeestjes en oranjetipjes.

Links op de foto de zeearend boven de plas van de
Rammelwaard op 1,5 kilometer afstand met de skyline
van Deventer op 10 km afstand.

https://www.facebook.com/1249963091/videos/10218042
969006340/

Biotoop van de koninginnepage;
bloeiende IJsseldijk bij De Mars.

Harry Gelderman – 15 mei 2019
Vorige week deze zwaan op het nest gefotografeerd,
Het nest ligt aan de Bieshorstlaan klein vijvertje.
Tot mijn verbazing was er vanmiddag niets meer te zien van Zwanen en het nest was verlaten. Is dit
bekent?

Harry Gelderman – 15 mei 2019
Deze buizerd vloog boven het weiland (Berkelzijde )van de Kappenralee. Daar zit een fuut te broeden
en Ik zag daar een ijsvogel vliegen.

16 mei 2019 - Harry Gelderman
Het zou zo maar kunnen dat de jonge zwarte spechten morgen niet meer op het nest zitten. De ouder
probeerde ze uit het nest te lokken. Maar de sprong in het diepe kon ik helaas niet vast leggen.

Jeannette Bekkers – 16 mei 2019
Weet iemand wat voor eend dit is? hij zat samen met een paartje wilde eend bij de vijver van mijn
overburen.

Jan Jolink – 16 mei 2019
Nieuwe bewoners aan de Warnsveldseweg.

Erik Mensonides – 16 mei 2019
1 plaats vrijgekomen, morgen vroeg. Wees er snel bij. Wandeling, vogelgeluiden Dijkroute Voorst en
de Nijebeker klei.
https://www.vogelweek.nl/alle-activiteiten/

Henk Jan Hof – 16 mei 2019
Man KT65 en NP 82 op pad met de jongen. Alle 7 de jongen proberen met mama mee te liften. Nul
agressie bij dit paar. Alleen met honden hebben ze minder op.

Erik Mensonides – 17 mei 2019
Vanochtend een Roodkop Klauwier bij gemaal Nijebeek en een Wespendief boven het slot tijdens de
excursie van de Nationale Vogelweek Sovon Vogelonderzoek Nederland Waarneming.nl
Vogelbescherming Nederland Met een groep van 12 enthousiaste vogelaars ontzettend genoten.
#jaarvandewulp

Erik Mensonides - 18 mei 2019
2 plaatsen vrijgekomen voor morgenvroeg.
https://www.vogelweek.nl/alle-activiteiten/details/?excursie=1642

Harry Gelderman – 18 mei 2019
Kijk hier zijn de verdwenen Zwanen. Dicht onder de wal en maar blazen dus maar één foto.

Jaco Beeuwkes - 18 mei 2019
Vanmiddag om 14.55 vlogen twee zeearenden boven het Total tankstation bij de stoven. Erg lastig
gevallen door diverse andere vogels die ze graag zagen vertrekken. Wel filmpje gemaakt maar ze
staan er helaas te klein op.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.241306/61251140_136016627466027_8894364396176492540_n.mp4?_nc_cat=101&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3
RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ht=scontent-amt21.xx&oh=269f267c5aa1d4e134a802a108c463d5&oe=5D5E49C4

Rob van Swieten – 18 mei 2019
06:00 uur het wekkertje. eerst met de hond weg, boodschappen doen en hoppa op zoek naar de
Roodkopklauwier . Helaas niet gezien waar deze gisteren gemeld was. Nog twee bekende vogelaars
weer eens gesproken na lange tijd. er was van alles te zien dus heb me niet verveeld en prachtig mooi
weer. Nu even een rustmiddag want energie level nog laag.

Karin Pille – 19 mei 2019
De ooievaars bij bronsbergen!

Henk Jan Hof - 19 mei 2019
Zo zonde. Staan op de exotenlijst. De provincie Gelderland wil er van af. De Canadese Gans. Zo'n
mooie vogel. Gedrag is mooi, geluid tof. De exotenlijst. Ik heb er niks mee. Door continue verandering
in het klimaat wijzigt het soortenspectrum in Nederland met de dag. Laat maar gebeuren zou ik
zeggen.

Jeroen Kuipers - 19 mei 2019
Bewolkt, weinig wind en warm. Prima weer om ook maar eens op zoek te gaan naar koninginnepages.
Na eerdere berichten over deze soort ging de tocht naar de oude vuilstort op de Mars. Bovenop deze
bult heb je prachtig uitzicht en koninginnepages zoeken deze hoge plekken op, op zoek naar een
partner (hilltopping). De eerste vlinders waren snel gevonden maar bleven acher het hek,
onbereikbaar voor een leuk plaatje. Na een half uurtje eindelijk een paar aan de goede kant van het
hek. In totaal op en rond de bult minimaal tien exemplaren gezien, van heel vers tot behoorlijk
afgevlogen. Ook dagpauwoog, hooibeestje, groot koolwitje, icarusblauwtje en klein koolwitje. Hierna
nog even naar bronsbergen, waar naast de gebruikelijke ooievaars ook om stipt drie uur de subadulte
Zeearend aan kwam vliegen. Deze ging aan de overkant op de grond zitten en deed helaas verder
niets meer. Om half vijf vond ik het welletjes en was het tijd om naar huis te gaan, de zeearend en de
ooievaars achterlatend.

Henk Jan Hof 19 mei 2019
Van het weekend rondje Knobbelzwanen in de stad gemaakt. Er 5 paren met jongen. Diverse paren
broeden nog. Maar dik gezaaid is het niet. Er zijn minstens 5 paren die een territorium bezet houden
maar niet broeden.

Rik Ten Cate – 19 mei 2019
N hoornaar. Ong 3 cm. lichaamslengte. Ze maakt n soort pulp
van het hout, voor een bolvormig nest. Bij de Waarden, 1-52019.

Michel Klemann – 19 mei 2019
In de verte zag ik een zwarte kraai in de spoorbrug verdwijnen. Wat doet dat beest daar. Met de kijker
zag ik takken en een staart uit de stalen balken steken. Die heeft daar een nest!
Vanaf de fietsbrug kun je ze mooi zien zitten. Het nest zit vlak boven de rammelende treinen die daar
24 uur per dag voorbij komen en dat met al die herrie en stank van het verkeer. Ze vinden het wel best
allemaal geloof ik. De jongen zitten heel relaxed met de koppen over de rand naar beneden te kijken.
Er is in ieder geval wel meer te beleven dan in een dichtgegroeide boomkruin.

Benny Middendorp – 20 mei 2019
Afgelopen weekend voor semi-RAS overlevingsonderzoek Kievit op bezoek geweest in Zutphen. Daar
hartelijk ontvangen door Fons Roording van Vogelwerkgroep Zutphen en toegang mogen krijgen tot
de ijsbaan. Prachtig stukje natuur in de stad. Totaal 7 Kievit kuikens kunnen kleurringen met witte
gecodeerde vlagringen. Over paar weken vervolg voor de late kuikens...
Benieuwd waar ze weer terecht komen en terug worden gezien.

Harry Gelderman – 20 mei 2019
Zwaluw ? Boeren, gier of oever.
Vanmiddag bij gemaal Voorst.
Het is dus een boerenzwaluw.

Harry Gelderman - 20 mei 2019
Er vlogen ook nog putters. Bij het gemaal.

Rob van Swieten - 21 mei 2019
Net even aan de verkeerde kant van de IJssel. Maar goed toch de twee zeearenden te pakken alleen
wel heul ver weg.

Jan Jolink - 22 mei 2019
Ik dacht knobbelzwanen. Ik kon wel vrij dichtbij komen.

Harry Gelderman - 22 mei 2019
Lijkt op een grasmus.

Jeannette Bekkers - 22 mei 2019
ik heb deze zwartkop gefotografeerd bij de parkeerplaats van de empese en tondense heide. hij heeft
een ring om de poot, hoe kan dat? waarom is hij geringd?

Henk Jan Hof - 23 mei 2019
Als je onderzoek aan zwanen doet weet je dat je ook met tegenslagen te maken krijgt. Onder andere
met sterfte in de populatie. Natuurlijk of door menselijk handelen. Gemaakt in een stukje natuur van
Rijkswaterstaat, aan de rand van Zutphen. De zwanen hadden hier een prachtig nest gebouwd. Er zijn
minimaal 5 eieren gelegd. Ik heb de inhoud van het nest niet gecontroleerd omdat het nest in buiten
gebied ligt, een gebied waar meer dan incidenteel zwanennesten niet lukken. Legselgrootte is van
afstand vastgesteld. In dit gebied verdwijnen regelmatig de vogels of de eieren. Soms met loopsporen
naar het nest. Dat kan duiden op een moedwillige actie.
Zie foto. Hier lijkt opzet in het spel. Er zijn minimaal drie eieren uitgekomen. Vastgesteld op basis van
de gevonden eivliezen. De dode vogel lijkt geklemd met een tak, waarna kop en hals van de romp zijn
gescheiden. Ik heb rondje langs de waterlopen gemaakt. Ik trof een ander volwassen individu. Zonder
jongen. Of het de partner was van het dode exemplaar weet ik niet. In het bosje vond ik ook een
groene halsband. Deze halsband is op 19 juni 2011 aangelegd bij een Grauwe Gans, vrouwtje, als
jong geringd. Op 18 februari 2018 is deze ring voor het laatst afgelezen. Ik ga navraag doen of deze
ring door iemand gemeld is. Ik sluit niet uit dat de vogel door een jager geschoten is en dat de ring na
verwijdering in het bosje gegooid is.
Ik voeg een afbeelding van enige plekken toe waar de ring van de gans is afgelezen.
Nog twee andere broedlocaties van zwanen afgelopen. Ook daar lijkt het niet goed. Bij één nest
waarin 4 eieren lagen zwom het vrouwtje op 500 meter afstand van het nest, het mannetje bewaakte
het nest nog. Het lijkt erop dat de eieren verdwenen zijn. Op een andere plek zwom een paar
foeragerend rond op de plas. Op honderden meters van het nest. De inhoud van dat nest moet ik nog
even bekijken. Nu liep er volk nabij en dan laat ik nestcontrole achterwege.

Harry Gelderman - 23 mei 2019
Kleine vijver bij de voetbalvelden. Geen jongen daar,

Harry Gelderman - 23 mei
Leesten een weiland met drie ooievaars en 10 reigers.

Guido Verhoef - 23 mei 2019
De oeverzwaluwen hebben zich aangesloten bij de huizenbouw in de Noorderhaven... Niet handig..

Hetty Harmsen - 25 mei 2019
Hartelijk dank dat ik ook hier mag meegenieten!

Wim Nijenhuis - 26 mei 209
Geweldige resultaat van de zwaluwplanken bij de boerderij in Cortenoever! Alle kunstnestjes bezet.
(25)

Anneke Otten - 26 mei 2019
Wat leuk dat deze groep er is. Bedankt voor het toevoegen.

Mirrin Lans- 26 mei 2019
Vandaag wederom bij de kievit e.a. wezen kijken. Moeder helemaal overstuur.. een kuiken op het
fietspad. Mooi om ze zo dichtbij te kunnen zien. Helaas had ik moeite met het scherpstellen van mijn
camera.

Wat een pracht vogel is het ook! Heerlijk dat ik elk
jaar weer mag genieten van deze mooie vogels!

Dit jong nog niet geringd.. vele anderen wel.

Deze zag ik ook nog.. wat een gelukje

Mirrin Lans - 26 mei 2019
Foto's gemaakt begin mei..

Kievitten bij de ijsbaan.. wat een leuk spul

Mama eend begon met 5 kuikens, maar heeft er
inmiddels nog maar twee over. De 2 zijn groot
genoeg om niet meer op gegeten te kunnen
worden door bijv. reigers. Moeder laat ze wel
regelmatig in de steek en gaat zelf verderop
zwemmen.

Verlaten ganzen nest

Dit nest is inmiddels niet meer in gebruik.

Mary Mombarg-Post - 26 mei 2019
Steenuiltjes na het ringen.

Anneke Otten - 26 mei
Deze boomklever heb ik in Loenen gespot.

Mary Mombarg-Post – 27 mei 2019
De eerste zeven pullen zijn geringd!
https://www.facebook.com/mary.post.9/videos/1698464433590007/

Anneke Otten – 29 mei 2019
De ooievaar heeft iets lekkers te pakken

Jos Böhmer - 31 mei 2019
Ik hoop dat hij de nacht goed door komt. Totaal verlaten in zijn uppie tussen het gras.

Tim Wengelaar - 31 mei 2019
De jonge Slechtvalkjes eten goed . (dak Walburgiskerk)

Juni 2019
Erik Mensonides - 1 juni 2019
De Porzana telling bij de Hoendersche beek en de Hoven leverde alleen leuke bijvangsten op, een
Kleine Zilverreiger, Kwartel, Sprinkhaanzanger en Wulpen met jongen bij de vogelkijkhut
Rammelerwaard. #jaarvandewulp Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland.
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/2368856713161191/

Gerjo Horsman - 1 juni 2019
Vanochtend even wezen kijken bij het ringen van de Steenuiltjes in Vierakker.

Norbert Lucassen - 1 juni 2019
Kunnen jullie alle waarnemingen van patrijzen op cortenoever aan mij sturen. Dit in verband met een
patrijzen project vanuit landschapsnetwerk Brummen. Wij willen graag weten waar de kansen liggen
om gebied geschikt te maken met zadenmengsels en inzaaien daarvan.

Henk Jan Hof – 2 juni 2019
Bij zwanenfamilie in de stad wezen kijken. Alle jongen zijn er nog. Op de foto het mannetje met twee
pullen en de zeven pullen bij elkaar.

Richard Heeringa - 3 juni 2019
Het gaat goed met de zwanen...

Peter Schut - 4 juni 2019
Buizerd.
Bij de Polbrug 03-06-2019

Meinou Werkhoven - 5 juni 2019
Deze vogel zit bij ons in de speeltuin. Ik neem aan dat het een jong is dat gewoon op een ongelukkige
plek terrecht is gekomen? Kinderen hier maken zich druk. Maar mijn eerste gedachte is, gewoon laten
zitten tot papa en mama weer in de buurt durven komen. Wat denken jullie? Ik heb er niet zo veel
verstand van. Mijn hulplijn Florence Werkhoven neemt niet op.

Benny Middendorp - 5 juni 2019
Ten behoeve van het landelijk Scholekster onderzoek ben ik op zoek naar Scholekster kuikens in de
stad Zutphen en vlak daarbuiten. Sportvelden zijn vaak aantrekkelijke terreinen maar tot nu toe valt
het tegen daar kuikens te ontdekken.
Als er mensen zijn die nog enkele weten te zitten hoor ik het graag.
Eerste resultaat van vorig jaar was dat minimaal 1 jong uit de andere Hanzestad, Deventer, in Zeeland
overwinterde.
https://www.chirpscholekster.nl/index.php

Mirrin Lans - 5 juni 2019
Het verhaal van de fuut en zijn avondeten... Helaas de foto´s zijn niet van al te goede kwaliteit.

Rond een uur of vijf. Het is tijd om te eten dus
vang ik een grote vis...

Nu moet ik hem nog wel even opeten..

Hij weegt wat, maar neemt niet weg dat ik ervan
geniet hem in mijn bek te houden...

En dat is me een karwei.. het opschrokken van
zo´n lekker hapje...

Maar daar gaat ie dan.. opschrokken...!

Nog niet opgeschrokt genoeg...

Bijna alleen nog zijn staart en mijn buikje zit voor
nu weer even vol...

Ff een slokje drinken na...

En ondertussen dat ik aan het smakelijk eten was
heb ik je wel gezien hoor...

Toch mijn stalker met die camera maar is goed
observeren... en nog 1 keer nakijken...

En dan lekker lekker verder zwemmen.. op na de
volgende maaltijd...

Anneke Otten – 5 juni 2019
Kievitten zijn echte beschermers voor hun jongen. Dus je boft als ze even stilstaan voor je....

Henk Jan Hof - 5 juni 2019
Watervogels geteld van Leesten Leest. Van alles wat, van geen soort hoge aantallen. Bij de
Meerkoeten zie ik maar weinig jongen, geen tien paar broedt nog. Volgens mij is het voor die soort
een matig seizoen. Foto: Grote Canadese Gans met jong.

Mirrin Lans - 5 juni 2019
Op het idee gebracht door Benny Middendorp ben ik weer eens gaan kijken bij de jongen van de het
scholekster koppel wat broedde op het dak van de aanleunwoningen bij de Polbeek. 2 kuikens liepen
er rond. Beide ouders op het dak de boel in de gaten te houden.

Bennie Pater – 6 juni 2019
Mooi plaatje van een graspieper

Michel Klemann - 6 juni 2019
Dat waren twee flinke stormen de afgelopen twee dagen. Dan gaat er ook weer van alles tegen de
vlakte. Ik vraag me dan altijd af hoe die vogels dat doorstaan zo midden in het broedseizoen. Stel je
bent een wielewaal met zo'n gevlochten nest bovenin een boomtop. Is niet te doen volgens mij.
Uiteindelijk valt het dan ook uiteindelijk wel weer mee, hoop ik dan maar. Jammer dat er dan weer
overal bomen plat gaan. De dikke populier op de mars die staat in ieder geval nog. Een dikke wilg op
een pier bij de monding van het Groene Kanaal is afgeknapt en door de IJssel afgevoerd richting
Deventer. Bij Bronsbergen stond jarenlang deze solitaire populier. Zangpost van grote lijster en
uitkijkpunt van buizerds. Deze boom kon het helaas ook niet bolwerken.

Michel Klemann – 8 juni 2019
Ik ben duidelijk niet de enige die besloten heeft om maar eens een dagje thuis te blijven

Benny Middendorp – 8 juni 2019
Kievit kuikens worden groot...wit 78
Kuiken met witte vlagring 78 ving ik in mei 2016 aan de ijsbaan in Zutphen, met bereidwillige
medewerking van Fons Roording.
Dit jaar, dus 3 jaar later, was dit kuiken zelf moeder, paar hionderd meter vanaf de ringplaats. Mirrin
Lans las de kleurring af (waarvoor dank!) en zag bij dit vrouwtje ook kuikens lopem. Mooie
successtory... Overigens werd ditzelfde vrouwtje eind maart 2018 ook al in die buurt afgelezen (door
Remke van Rijswijk).
Op de kuiken foto is de witte kleurring 78 niet af te lezen, maar ze is het echt... Foto adult vrouwtje
met kuiken: Mirrin Lans.

Richard Heeringa – 9 juni 2019
Op een mooie Pinksterdag...

Henk Jan Hof – 10 juni 2019
Enkele zwanenparen in Zutphen bezocht. De laatste weken geen jongensterfte meer geconstateerd.
Tot nu toe doen de paren die jongen hebben het goed. De meeste paren in de stad en omliggend
buitengebied brengen evenwel geen jongen groot, simpelweg omdat ze niet tot broeden zijn
overgegaan of dat de legsels overstuur gegaan zijn.

Richard Heeringa – 10 juni 2019
Vanmiddag van de weg geplukt...
Zat midden op de weg in Rheden... leek ons toch geen geschikte plek.

Inge ten Cate – 10 juni 2019
De uiltjes hebben een heel aktieve nacht achter de rug :-)
Zo aktief dat het geheugenkaartje (4GB) vol was,
vannacht dus maar een groter kaartje in de camera zetten.
Het zijn nu echte "takkelingen", ze springen en fladderen/vliegen van tak naar tak.
Het was eigenlijk onmogelijk een selectie uit de filmpjes te maken, maar hierbij een poging.

https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2079797368796852/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2079797828796806/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2079798248796764/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2079798472130075/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2079798575463398/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2079798622130060/

Michel Klemann – 11 juni 2019
Langs de Berkel. Je kunt een Artikel 461 ophangen, maar dit werkt veel beter. U bent gewaarschuwd.

Peter Schut - 11 juni 2019
Welke vogel kan dit zijn? Ik kon hem niet beter krijgen, was me steeds te vlug af. In de buurt van
Voorst.

Henk Jan Hof – 11 juni 2019
Vanmiddag de watervogels geteld van De Vijver in Zutphen. Mooi aantal Grauwe Ganzen. Bijna
allemaal ruiers. Bij zeven vogels de halsbanden af kunnen lezen. Vier paar met jongen. De drie paar
aanwezige Futen hebben allemaal jongen. Bij de Meerkoeten trof ik geen jongen aan. De Vijver lijkt
voor Meerkoeten een prima broedplek maar om er jongen groot te brengen is het mogelijk één van de
slechtste plekken in de stad. En waarom? De Toendrarietgans stond in z'n uppie te kijken. Twee
weken terug zag ik bij de begraafplaats aan de Warnsveldseweg een volwassen Kolgans. Die trof ik
daar van de week niet meer aan. In de groep met ganzen op de vijver ook niet.

Rob van Swieten - 12 juni 2019
Dubbel feest.
Dinsdag j.l. zijn de jonge vogelaars op pad geweest, ditmaal niet overdag maar in de avond. Op weg
naar een boerderij werden ze verrast want er werden jonge uilen geringd. Eerst kregen de kids uitleg
over hoe en waarom de uilen geringd worden en moesten raden om welke uil het ging. Uiteindelijk
werden de jonge steenuilen de kast gehaald om geringd te worden. Het ging hier om drie jonge uilen
in de leeftijd van 21, 30 en 31 dagen. Altijd spannend want met 30 dagen kunnen deze jongen de
nestkast al verlaten. Voordat de uilen weer teruggeplaatst worden worden enkele gegevens
verzameld als bv. vleugellengte, gewicht andere zaken. Behalve de kids vonden de begeleiders en
ouders het ook erg leuk. En dat het een beetje dubbel feest was kwam omdat de vogelkids het zien
scheren van een schaap ook wel heel leuk vonden. Kortom een leuke leerzame avond mede door de
gastvrijheid van de bewoners en de inzet van de uilenwerkgroep. Dank ook zeker aan de ringster
Mary en hulp van Francis, Vera en Joost. Het was Top. En tot slot kregen de kinderen nog een
prachtig boekwerkje mee over de Steenuil.

Rob van Swieten - 12 juni
Terug van weggeweest.
Wat intensiever dan normaal gesproken, hou ik de slechtvalken in de gaten vanuit huis. Dat alles niet
zonder reden. Al weer even geleden is een juv. Slechtvalk naar beneden gekieperd. De vogel is even
ter observatie uit logeren gegaan in de vogelopvang. Nadat bleek dat de vogel gelukkig niets
mankeerde is deze weer geplaatst op de toren waar die uiteindelijk ook thuis hoort. Met dank aan
Arjan voor het terugplaatsen en foto.

https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1211357885705244/

Jeannette Bekkers - 13 juni 2019
opnieuw nestelen?

Benny Middendorp - 14 juni 2019
Vandaag rondje weidevogels Deventer en Zutphen. Bij vele scholekster kuikens helaas net te laat
voor kleurring vangsten, ze konden al vliegen... eerdere bezoeken leverde geen op de grond zichtbare
kuikens op. Ook de laatste kievit kuikens op de ijsbaan Zutphen vlogen weg...
Bijvoorbeeld bij Zupthen (Brummen) wel geslaagde Scholekster vangst, hier kleurcombinatie BRPWTG5 aan het landelijk onderzoek kunnen toevoegen. Bianca dank voor de tip!

https://www.facebook.com/benny.middendorp/videos/1360669420765452/

Rob van Swieten - 15 juni 2019
Moest het observeren van de slechtvalk flink inkorten, want iemand wachtte mij op met een blik van
opdonderen dicht bij het nest.

Bennie Pater - 16 juni 2019
Gister op vliegbasis Volkel geweest. Wie verteld mij wat dit voor grote jongen is.

Erwin Stegeman - 17 juni 2019
Houtduif in de voortuin.

Gerrit Rensink - 17 juni 2019
Spreeuw in appelboom.

Anneke Otten - 17 juni 2019
Weliswaar niet in Zutphen, maar in Frankrijk. Een zeemeeuw en pinguïns, in Frankrijk bij een
broedplaats gespot. Te leuk om niet te delen. Zelfs met de 400mm lens was de afstand nog groot om
te overbruggen. Maar te leuk dit om niet te delen

Rob van Swieten - 18 juni 2019
gewoon in de stad die ouwe is lekker vroeg op dreef
let niet op filmpje maar gaat om geluid ad.bosuil
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1216591188515247/

Janny Grevelink - 19 juni 2019
Weten jullie, hoe het gaat met de gierzwaluwen?

Henk Jan Hof – 19 juni 2019
Gisteren de zwanenparen met jongen in de stad bezocht. Het paar in het centrum is met een week 5
jongen kwijt. Een bewoonster vertelde mij dat vorige week dood jong gevonden werd in een rietkraag.
De andere jongen zijn sinds een paar dagen weg. Afgelopen weekend was de dierenbescherming er
ook om jongelui aan te spreken die met stenen en stokken naar de zwanen gooiden. In het
buitengebied ligt menig zwanenpaar onder vuur of wordt kapot gemaaid, in de stad hebben ze te
maken met veelal jeugdigen die de zwanen het leven zuur maken. Maar alle zwanen paren hebben
een kring van directe omwonenden om zich heen die zich om het wel en wee van de vogels
bekommeren. Dat helpt vast bij een beter broedsucces.

Rob van Swieten - 19 juni 2019
Op zoek naar 2e broedpaar sv. ad.vr in ieder geval gevonden. met kleurring wit ANA met Florence
Werkhoven foto meer bewijsplaatje.

Richard Heeringa - 20 juni 2019
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/zutphen/bouwketen-noorderhaven-in-zutphen-moeten-verplaatsen-doorhonderd-oeverzwaluwen~a1520c99/

Rob Dikkers - 21 juni 2019
Vanochtend zijn de kerkuiltjes geringd. Mooie diertjes.

Rob Dikkers - 21 juni 2019
Een mooie havik. Genomen met een Canon EOS 450D 18-200 MM.

Elma Vonk - 21 juni 2019
Goed nieuws.
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/honderden-oeverzwaluwen-nestelen-zich-op-bouwplaats

Rob Dikkers - 22 juni 2019
Naast jonge uitjes ook nog eens 8 eendjes erbij. Vanochtend gefilmd.
https://www.facebook.com/dick.dikkers/videos/2365246713733174/

Dick van Hoffen - 22 juni 2019
Gisteravond met Maarten nachtzwaluwen luisteren in het Grote Veld. Althans, dat was de bedoeling.
Dat pakte uitstekend uit: zelfs een paartje heel mooi gezien en zeker 3 verschillende gehoord. De
Houtsnip kwam als op bestelling ook voorbij fiepen; een paar jonge Ransuilen bleven maar doorgaan
met hun klagende geroep en een van de ouders draaide vlakbij zijn rondje. Dankzij de lichtende
nachtwolken was die ook nog goed te zien. Verschillende soorten vleermuizen. Op weg er naartoe
door de Onderlaatse Laak. Ik had de Kwartels als een misschientje genoemd. Daar lieten zich er twee
mooi beluisteren. Een paar Reeën links en rechts , wat hazen en konijnen, een roepend Steenuiltje en
zo waar ook al een jagende nachtzwaluw, die ik daar niet had verwacht. Geen foto's deze keer, dat in
de schemering nu eenmaal wat lastig. Maar wel een leuke avond en de moeite van het nachtbraken
waard.

Henk Bouwman - 23 juni 2019
Niet in Zutphen, maar blij met deze Gekraagde roodstaart man en vrouw in Drenthe.

Benny Middendorp - 23 juni 2019
Kievit kuiken Zutphen 2017 -> broedend Deventer 2019
Afgelopen jaren worden door mij Kieviten van witte vlagringen voorzien op de ijsbaan van Zutphen.
Buiten het onderzoeksgebied is de kans vrij klein dat ze worden teruggezien, mede door de korte
poten en biotoopkeuze (tussen vegetatie op afstand lastig afleesbaar).
Mooi is dan ook de terugmelding van Kievit wit 92. Als kuiken geringd in Zutphen 28 mei 2017 en 2
jaar later, op 25 mei 2019 afgelezen in Deventer bij de Douwelerkolk (afstand 13 km). Dit vrouwtje had
nu zelf kuikens!
Mooi dat we deze melding kunnen toevoegen aan onze data (Zweitse Scheeringa dank voor de
melding).

Henk Jan Hof - 26 juni 2019
Vanmiddag watervogels van het onderkanaal geteld, een stuk Twentekanaal van Sluis Eefde tot de
zwaaikom op De Mars in Zutphen. Mooi meeuwenspectrum: Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw
en Geelpootmeeuw.

Henk Jan Hof - 26 juni 2019
Ik houd al jaren een bestandje bij
van dode vogels. Meestal leggen de
dode vogels geplet op de weg of als
plukrest bij een roofvogelnest. Deze
jonge Huismus vond ik wel op een
heel curieuze plek. Hangend in een
hekwerk.

Rob van Swieten - 26 juni 2019
19 juni schreef ik een bericht over een 2e broedgeval van een sv in Zutphen. de ad vr. was geringd.
hier bericht van de ringer nog.Heb ik geringd als nestjonge vrouw op 14 mei 2016 op de zendtoren in
Roermond. Het nummer op de ring van het Vogeltrekstation is 6181304. kleur code ANA.

Rob van Swieten - 27 juni 2019
Schaduw opzoeken en en oudervogel komt kijken of de kust veilig is om te voeren. Deze merel jongen
had het vanmorgen al zwaar want de eksters hadden ze vanmorgen vroeg al in de gaten en ja dan
gaan alle alarmtonen af bij de ouders.

Michel Klemann - 27 juni 2019
Net terug van Hackfort. Ik hoopte later op de ochtend ook weer eens ijsvogelvlinders tegen te komen
en inderdaad. Tot mijn grote verbazing, op een bospad waar ik liep, was het even de meest algemene
vlinder. Ik was natuurlijk vooral op zoek naar ijsvogelvlinders, maar ook andere soorten even
opgeschreven. Ik kwam op 74 vlinders in 14 soorten waarvan niet minder dan 21 kleine
ijsvogelvlinders. Op het kaartje de locatie waar ik heb gelopen en de groene stip is de plek waar het
filmpje is gemaakt. Soorten/aantallen op de route daar rond een uur of twaalf: 21 kleine
ijsvogelvlinders, 14 gehakkelde aurelia's, 13 kleine koolwitjes, 9 grote dikkopjes, 3 grote koolwitjes en
bruine zandogen, 2 atalanta's, citroenvlinders en distelvlinders en 1 ex van landkaartje, koevinkje,
eikenpage, boomblauwtje en klein geaderd witje.

https://www.facebook.com/1249963091/videos/10218380376761323/

Richard Heeringa - 28 juni
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/zutphen/dode-en-zieke-watervogels-in-zutphen-waterschap-vermoedtbotulisme~a23395f2

Erwin Stegeman- 29 juni 2019

Janny Grevelink - 29 juni 2019
Wat voor bijzondere vogel zit híer in de tuin?

Henk Jan Hof - 30 juni 2019
Vandaag watervogels in Leesten Oost geteld en rondje gemaakt voor zwanen. Aantal Meerkoeten met
jongen blijft laag. Maar 10 jongen in hele telgebied. Maakt wel nieuwsgierig waar het dan mis gaat.
Volgend jaar maar wat nesten proberen te volgen.
In telgebied hangen borden met botulisme waarschuwing. Ik vond er vandaag geen dode vogels.

