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Januari 2020
Jeroen Kuipers – 2 januari 2020
Nieuwjaarsdag even bij de Vijver in Zutphen geweest. De meeste gekleurringde
kokmeeuwen uit mijn vorige bericht waren nog aanwezig. Kokmeeuw ESH8 (van kleurring
voorzien door Frank Majoor) was voor mij nieuw maar deze vogel wordt vanaf 2017 al bij de
Vijver gemeld. Ook nog een tijd bezig geweest met metalen ringen waarvan twee explaren
afkomstig uit Helsinki, Finland. Omdat de vogels veelvuldig opvlogen door vuurwerk en
passanten lukte het maar niet de laatste cijfers te lezen. Ik heb nu ST081.61? en ST327.???
Een andere keer nog maar eens een poging wagen.

Gerjo Horsman – 3 januari 2020
Het Jaar 2019 afgesloten met een nieuwe soort mooi voor de camera :) De Middelste Bonte
Specht! 30-12-19.

Jouck Iedema - 6 januari 2020
Heeft een evenement gedeeld: Vogelvoer maken en tuinvogels tellen (ivm tuinvogeltelling)
Openbaar · Georganiseerd door Werkgroep de Jonge Vogelaars,
https://www.facebook.com/events/827187387745679/
Michel Klemann - 6 januari 2020
Kolgans Zwart ZLR.
Deze vogel is op 26 juli 2006 geringd als volwassen man in zijn het broedgebied in Rusland,
in de delta van de rivier Pyasina. Deze plek ligt op op 4260 kilometer van Zutphen. In de
tussenliggende periode is die 113 keer teruggemeld waarvan 5 keer in Estland, 2 keer in
Litouwen, 1 keer in Polen, nu 5 keer in Nederland en de rest in Duitsland en daar bijna altijd
langs de Rijn in de buurt van Duisburg.
Vandaag kwam ik hem tegen. De vogel hield zich op in de Bronkhorsterwaarden tussen een
groepje Grauwe Ganzen. In zijn leven al een keer of 20 op en neer gevlogen. Dat is een
afstand van vier keer de aarde rond!

Gerjo Horsman - 8 januari 2020
Dit blijft toch wel mijn favoriete vogel!!
Hopelijk dit jaar hier in de regio weer voor de lens. (foto uit archief)
Voor meer vogel en dieren foto's bezoek en volg mij op fb: Gerjo Horsman Natuurfotografie

Dick van Hoffen – 9 januari 2020
Een soort "slow movie": filmpje van wat vogels die vooral op de grond foerageren in de tuin.
Wildcamera onder een voedersilo levert plaatjes op van vooral vinken - let op de witte
vleugelstreep die de mannetjes geregeld benutten om concurrenten te waarschuwen, dan
maken ze ze opvallend groot -. Een merelman oefent al voorzichtig zijn repertoire. Wat wil je
bij dik 12 graden. Ook de Groenlingen dalen zo af en toe af. Wat mussen, een Heggenmus
scharrelt wat langs - die doet niks met het voer, maar gebruikt vooral al die andere vogels
voor extra zekerheid. Een Roodborstje lukt het net om een paar meelwormen mee te
pakken. Het merendeel belandt in Ekstermagen. Ach, zie je die zo ook eens van dichtbij.
https://www.facebook.com/dick.vanhoffen/videos/1556574017829310/
Jouck Iedema – 10 januari 2020
Dit gebeurt er dus met de door de 'Oelewappers' verzamelde braakballen!
Donderdag 9 januari; groep 3 van basisschool de Parel ging dit jaar voortvarend met het
thema 'Uilen' aan de slag. Juf Linsey was met de kinderen de uilenwereld al ingedoken, want
oei, een film bekijken waarin uilen op muizen jagen en met huid en haar verslinden, dat is
niet mis! '
"Bent u de uilenmevrouw?" Met die vraag werd ik de klas in geloodst.
Na het bekijken van de film 'Lotte en de Uilen", door de kinderen heel levendig
becommentarieerd met óh- en iéuw-uitroepen, want ja, uit de eitjes kwamen schattige
uilskuikens maar ook werden die arme bloedjes van muizen met smaak opgepeuzeld,
pluisden ze met enthousiasme en gemak de braakballen uit en namen de schedeltjes en
botjes van allerlei muizensoorten onder de loep! Ook juf en hulpjuf konden de verleiding niet
weerstaan. Wat een geweldig leuke en sfeervolle les!
Dankzij een gift van het Zutphense Torenfonds kunnen op basisscholen in de Zuidwijken
natuurlessen gegeven worden!

Michel Klemann – 10 januari 2020
Langs de oever van het water langs de Elterweg stond een in elkaar gedoken grote
zilverreiger; suffende en half slapend. Plots dook die vanaf slaapstand als een speer het
water in. Het kostte wat moeite met die spartelende vis, maar liep vervolgens de oever weer
op. Dan ben ik altijd benieuwd naar de vis die die te pakken heeft. Ik dacht eerst een zeelt,
gauw de camera gepakt, max inzoomen en schieten maar. Het bleek een snoekje van een
centimeter of 30. Binnen twee minuten was die snoek weer verdwenen. Is weer eens wat
anders dan een veldmuisje.

Rob van Swieten - 13 januari 2020
Zo na alle drukte tijd om het hoofd even te legen. Dus ipv van muziek maken de stilte maar
eens opzoeken lekker naar buiten met Britt en genieten van de vogels als wintertalingen en
andere eendensoorten,grote zilverreigers,knobbelzwanen, ganzen,roofvogels, en wat bever
sporen in de verte. Ook niets genoteerd gewoon even niets.

Michel Klemann - 16 januari 2020
Grote Mantelmeeuw

Michel Klemann - 17 januari 2020
Vanmorgen nog even de watervogels van Schouwlaak en Berkel geteld (Seizoen
2019/2020). De tellingen van al die duizenden gebieden in Nederland tezamen leveren ieder
jaar weer een aardig overzicht op. Vandaag was daar Hét watervogelrapport van seizoen
2017/2018. 134 pagina's tekst, plaatjes en grafieken over de watervogels in Nederland. Ook
te downloaden van: https://www.sovon.nl/nl/publicaties/watervogels-nederland-20172018-0

Erwin Jansen – 19 januari 2020
De bekende bosuil!

Jouck Iedema – 20 januari 2020
Werkgroep de Jonge Vogelaars,
Jonge Vogelaars-activiteit 18 januari: 'Van pinda's stampen tot spechten spotten..' In de kas
van De Kaardebol - Zutphen
Geef kinderen een vijzel en een handjevol pinda's en ze stampen er levendig op los! Het
doel: vetbollen maken voor tuinvogels. Om ze het volgend weekend naar de tuin te kunnen
lokken voor de jaarlijkse tuinvogeltelling.
Samen met het gesmolten (zoutloze!) frituurvet in de pannen, het pindameel en allerlei
zaden en gedroogde meelwormen roerden de kinderen er een heerlijke mengelmoes van.
De bekertjes, met touwtje met dwarsstokje op de bodem, werden gevuld. Terwijl deze buiten
in de kou konden stollen werd er gepauzeerd met warme chocomelk en koek.
Na Franks presentatie over tuinvogels, hun snavels en welk voer ze lusten, - door de
kinderen met enthousiasme becommentarieerd- , gingen we voor het echte werk de
Kaardeboltuin in om tuinvogels te spotten. Niet die talloze ganzen die overvlogen, maar wel
de groene specht in de verte in het gras, de mezen, het roodborstje...
De kou maakte dat we niet te lang op één plek stilstonden maar langs alle mooie boomrijke
vogelplekken struinden, de verrekijker in de aanslag. Een paartje grote bonte spechten, een
boomklever (Blauspjocht in 't Fries wist Frank), alarmerende merels, bewoonde bijenhotels,
coconnetjes, van alles werd door de kinderen opgemerkt. Met als klap op de vuurpijl, een
grote zwarte haan!
Ondertussen stonden de ouders al weer klaar om hun enthousiaste jonge vogelaars, met
bekertje met vetbol, mee naar huis te nemen. Erg benieuwd hoeveel vogels ze volgend
weekend in hun tuin tellen! Zie Nationale Tuinvogeltelling 2020

Rob van Swieten - 21 januari 2020
Nu watervogels tellen dichtbij huis.

Rob van Swieten - 21 januari 2020
Vandaag maar 1 "Pool" bij de vijver, althans ik zag er 1.

Rob van Swieten - 21 januari 2020
Na de barre maar super leuke midwintertelling in deel van Flevoland afgelopen zaterdag,
moest er hier ook nog wat gedaan worden. Ik geloof dat ik de laatste ben voor de gebiedjes.
Begraafplaats en de vijver. De gegevens invoer gaan via Sovon avimap. Voordat je
daadwerkelijk kan gaan tellen worden er eerst wat antw verwacht over bv vervoer te
voet,fiets auto enz.. en bv of de telomstandigheden gunstig zijn. Meestal antw. op het laatste
hierop ja ook met een beetje mist zoals vandaag. Je moet alleen wat scherper zijn of
trachten dat te zijn. Eerst de begraafplaats waar het vrij rustig was en daarna richting de
Vijver. Geen echte rariteiten met het missen van kuifeenden dan. Behalve de vogels tellen
viel me de hoeveelheid eieren op het eiland op. Ik kwam ongeveer tot 184 ( ganzen) eieren
die her en der verspreid lagen. Ik denk als je echt op het eilandje zit er nog wel wat meer
liggen die wil je niet meer bakken. Tussen de kokmeeuwen kon ik maar 1 met een ring
ontdekken. Een kokmeeuw geringd in Polen. aan het einde van de telling nog maar wat
brood gevoerd ,handig om dat wel als laatste te doen. Binnen een mum van tijd vliegen de
meeuwen je om de oren. ook wel leuk vond ik 2 baltsende futen hetzij nog in winterkleed.
Onderweg kreeg ik een app met een foto van mij zelf op het moment dat ik tellen was. Of ik
koffie wilde. Zeg ik geen nee tegen en week de route iets af. Zie foto, stippellijn zo de
woonwijk in. Gezien de lichamelijk omstandigheden erg genoten, gewoon weer lekker buiten.

Rob van Swieten - 23 januari 2020
heeft een bericht gedeeld.
https://www.tuinvogeltelling.nl/
Rob van Swieten - 26 januari 2020
Nou het half uurtje voorbij. De huismus nog steeds het hoogste in aantal ex in de tuin. De
gaaien 2 miste ik om te fotograferen. Vandaag gemist de heggenmus en roodborst.
De telling is nog niet voorbij maar hier een tussen stand gemeente Zutphen.

Carin Barendregt - 25 januari 2020
Vanmiddag ontdekte ik in een boom op Bronsbergen een Ransuil. Ik speur eigenlijk altijd die
boom af aan gezien ik daar 2 jaar geleden ook een uil in zag zitten. maar vanmiddag zag ik
eerst 1 uil en toen ik langer keek nog een en jawel totaal maar liefst 4.Mijn dag is goed !
Michel Klemann - 26 januari 2020
Eergisteren bij Klarenbeek zag ik een raaf in een weilandje landen. Een van de jonge koeien
vond dit leuk om hem op te jagen. Steeds vloog de raaf naar de andere kant van het perceel
om te wachten op het vrolijke kalf, om vervolgens steeds weer aan de andere kant te gaan
zitten. Zo te zien deden ze dit spelletje wel vaker. Alleen de laatste minuut van het spelletje
nog even kunnen filmen.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10220283067607405/
Henk Jan Hof - 26 januari 2020
Dit weekend heb ik een rondje voor Knobbelzwanen gemaakt door het gebied ten oosten
van de Den Elterweg. Ik trof inhet gebied 1 broedpaar aan, beide vogels zijn jaren geleden al
geringd en daardoor individueel herkenbaar. Op 't Poppink zag ik nog een ongeringde 2de
kalenderjaars (zie foto). Ten oosten van landgoed 't Velde trof ik nog 3 paar aan,
foeragerend op grasland. Ten opzicht van voorgaande jaren is het erg stil met zwanen.
Voorgaande jaren waren er in januari altijd al meerdere paren druk in de weer om een
territorium te claimen. Hopelijk trekt het in februari nog een beetje aan.

Michel Klemann - 27 januari 2020
Deze winter veel meer Gaaien in Nederland: https://www.sovon.nl/actueel/ptt
Even snel wat rekenen voor gebieden die ikzelf heb geteld tijdens de jaarlijkse januaritelling
hier in Zutphen in 2018 en 2020.
Er zijn acht gebieden die ik in beide jaren heb geteld, met een totaaloppervlak van 24,1
vierkante kilometer.
In 2018 leverde dat 43 gaaien op en in 2020 waren het er 67. In 2018 legde ik daarbij 105,5
kilometer af in 23 uur en 50 minuten. In 2020 legde ik daarbij 111,8 kilometer af in 25 uur.
Kijk je naar oppervlak, dan is het aantal gaaien 56,2% hoger.
Kijk je naar afgelegde afstand, dan is het aantal gaaien 46,2% hoger
Kijk je naar teltijd, dan is het aantal gaaien 48,9% hoger
Dat komt mooi overeen met de voorlopige cijfers van het PTT-project.

Rob van Swieten - 27 januari 2020
Van de nationale tuinvogeltelling is het doorgeven van resultaten gesloten. In Zutphen stand
204 deelnemers waarvan 2 schoolinzendingen. Als je op ieder stipje klikt via de site van
vogelbescherming Nederland kun je van de meeste de resultaten zien. Ook een aantal
inzendingen die geen resultaat geven dat zou kunnen dat men het niet openbaar wil maar
vermoed eerder een 0 telling. Leuk inderdaad een groene specht en opvallende of
opmerkelijke waarnemingen als bv grote aantallen zwarte kraaien, kokmeeuwen en zelfs
blauwe reigers. Van de aantallen inzendingen zijn 60 vogels niet herkend verdeeld over
twee locaties. Waar ik zelf iets meer van had verwacht als soort was de spreeuw. Ik kon er
zo gauw op dit moment op alle stippen maar 2 waarnemingen vinden. Best grappig om die
stipjes te bekijken. Maar morgen maar weer eens echt naar buiten voor de jan. telling

Februari 2020
Rob van Swieten - 1 februari 2020
Ben je aan schrijven, knalt face book eruit. Dus maar opnieuw . Uiteindelijk na mijn slordige
uitstel of andere zaken die toch voorrang hadden nog gauw een gebied geteld vandaag voor
de januari telling. Missers vooral de krams- en koperwieken en se hoeveelheid meeuwen. De
zeearend aan de overkant ver voorbij Rammelwaard dus mocht ook niet geplot worden.
Volgens mij wel nieuw voor mij, maar kan het mis hebben niet gekeken nog de ooievaars.
Leuke telling met redelijk wat wind en een spatje regen. Later brak de zon nog even door.
Maar dan ook even. Morgen weer andere zaken, want behalve vogels kijken speel ik ook
graag muziek.

Johanne van Gils - 2 februari 2020
Dag leden van deze groep. Ik ben nog niet zo lang lid van deze groep en weet dus niet of ik
deze vraag, met foto's, kan stellen. Zo niet, dan hoor ik dat wel en zal alles verwijderen.
Sinds vorige week zit regelmatig dit vogeltje (foto) in de tuin. De foto is niet duidelijk, door het
raam genomen en met een smartfoon.
Ik weet de naam niet van dit vogeltje. Kan het een boomkruiper zijn. Misschien dat een van
jullie dit wel weet. Ik zou het heel leuk vinden om de naam te weten.
Alvast hartelijk dank.
Johanne van Gils

Henk Jan Hof - 4 februari 2020
https://www.sovon.nl/nl/liveatlas. Vrijwel dagelijks maak ik soortenlijstjes van door mij
waargenomen vogels. Regelmatig loop ik langs de vijver op Leesten Oost. De laatste weken
zie ik het aantal pleisterende Meerkoeten afnemen. Van bijna 70 een week of 5 terug naar
ongeveer 30 - 40 nu. Het lijkt erop dat de broedplaatsen bezet worden en de vogels deze
plas verlaten.

Jouck Iedema - 5 februari 2020
heeft een link gedeeld.
Niets doen helpt in elk geval niet...
https://www.vogelbescherming.nl/petitie-grutto-lissabon
Bruno Depover - 6 februari 2020
Vanaf nu bestelbaar in jouw bieb om de hoek.

Birdingplaces EU - 7 februari 2020
Nieuwe website voor vogels kijken in Europa
Waar kun je het mooist vogels kijken in Europa? Goede informatie is vrijwel in heel Europa
lastig te vinden. Om dit drastisch te verbeteren is www.birdingplaces.eu gelanceerd. Op
Birdingplaces.eu kun je de beste vogelplekken van Europe vinden, allemaal bij elkaar op één
plek. Met bij elke vogelplek precies de juiste informatie om een paar uur lekker vogels te
kijken of vogels te fotograferen.
Je kunt je favoriete vogelgebieden ook zelf op de website plaatsen en delen met andere
vogel- en natuurliefhebbers. Op deze manier helpen vogelaars en vogelfotografen in heel
Europa elkaar. Een leuke manier bovendien om de lange vogelloze winteravonden te
besteden aan vogels kijken.
Om te vieren dat de website gelanceerd is, maak je bij het plaatsen van vogelgebieden op de
website nu kans op het winnen van het topmodel Leica verrekijker en telescoop. Kijk op de
website voor meer info.

Birdingplaces is gratis voor vogelaars en natuurliefhebbers. We willen het genieten van en
kijken naar vogels stimuleren en op die manier de bescherming van vogels een impuls
geven. Ga eens kijken op www.birdingplaces.eu en help mee de kaart te vullen met leuke
vogelgebieden!
PS: De website is Engelstalig, maar als je inlogt kun je je taal op Nederlands zetten en
verschijnen alle vogelnamen in het Nederlands.
Birdingplaces.eu wordt geoptimaliseerd voor mobiele telefoon (daar wordt op dit moment
hard aan gewerkt en is komende week klaar) en is daarom vooralsnog het best te bekijken
op pc of laptop.

Henk Bouwman - 9 februari 2020
Appelvink mannetje.

Marc Kastermans 10 februari 2020

Rob van Swieten – 12 februari 2020
Vanuit binnenshuis best leuk om de grote bonte specht ( vr) zo dichtbij te zien. Verder mooi
uitkijkend op de landerijen waar in de middag de grote zilverreigers te zien zijn. Morgen eens
flink op pad.

Erwin Jansen – 12 februari 2020
"Gewoon" vaste bezoekers op de voerplanken!

Michel Klemann - 12 februari 2020
Donderdag begonnen de uiterwaarden van de IJssel vol te lopen. Dat is doorgegegaan tot
en met zondag. Nu staat het vol en loopt het weer (langzaam) leeg. Langzaam staat tussen
haakjes want er is veel gegraven de afgelopen jaren. Dit om grote oppervlakten met
stilstaand water in de uiterwaarden op graslanden, en hoge waterstand in plassen en poelen
te voorkomen. Helaas heeft het woord "voorkomen" in Nederland twee betekenissen en is
het hier denk verkeerd gegaan..... Het "voorkomen" van porseleinhoentjes en
kwartelkoningen in de uiterwaarden is volgens mij verkeerd geïnterpreteerd door de
uitvoerders van de sloopwerkzaamheden. Je hebt het hier immers over het vóórkomen of
over het voorkómen van porseleinhoentjes en kwartelkoningen ..... maar dat terzijde.
Op de rand van de overlopende zomerdijk stonden twee zilvermeeuwen in een dood beest te
hakken. Dan ben ik benieuwd wat het is dus even kijken. Aangekomen leek het een dode
roofblei, fotootje gemaakt; anderhalve keer voetlengte en weer weg. Kunnen de meeuwen
weer verder eten.
Thuis op de foto's zag de vis er toch anders uit dan ik dacht. Rare bek heeft die; géén idee??
Harder? Die hebben ook zo'n rare bek, maar dat is een zeevis?? Gooi maar op
waarneming.nl met soort onbekend.

Krijg ik de melding dat het hier een Houting betreft. Dat is wel het laatste wat ik had
verwacht. Een uitgestorven vis op de oever van de IJssel?? Even gegoogeld.
Wikipedia meldt: "De noordzeehouting (Coregonus oxyrinchus) waarop in het begin van de
vorige eeuw werd gevist, paaide niet in Nederland, maar hoger stroomopwaarts in de meren
in het Alpengebied. Door de verstuwing van de rivieren en vooral door de afsluiting van de
toegangen tot de Alpenmeren is deze populatie uitgestorven."
en: In Noordrijn-Westfalen tussen Krefeld en Rees werden van 1992 tot 2006 duizenden
jonge Deense houtingen (Coregonus maraena) uitgezet in het zijriviertje de Lippe. De
gemerkte vissen werden al snel stroomafwaarts in de Rijn aangetroffen, tot in het IJsselmeer
en aan de noordzeekust. Vanaf 2000 werden in deze wateren ook steeds meer ongemerkte
houtingen gesignaleerd waaruit de conclusie werd getrokken, dat de soort zich succesvol
had voortgeplant. Daarom werd het uitzetten in 2006 gestaakt.
Waarschijnlijk betreft het hier dus een Coregonus maraena, maar toch. Een Houting.
Verrassend. Noooit verwacht die oooit nog in Nederland te kunnen aantreffen, maar wel vet
cool.

Henk Bouwman - 14 februari 2020
Indrukwekkend moment met een sperwer....prachtig dier....

Bart Mendelson - 15 februari 2020
Bij De Schouw. Broeden aalscholvers hier in de regio?

Rob van Swieten - 16 februari 2020
Naar aanleiding van een vraag waar ik niet zo snel antw. op weet iemand hier misschien?
Zie tekst onder.
Hoi Rob,
Bij GG-Net hebben ze alles weggekapt (zie foto), het stukje waar een aantal ijsvogels zaten.
Zie ook bericht op Facebook, Je bent een echte Zutphenees....
Volgens sommigen is dit particulier terein maar is hier niets tegen te doen ?

Henk Bouwman - 16 februari 2020
Nieuwsgierige roodborst

Henk Jan Hof - 16 februari 2020
Afgelopen zaterdag de ringen bij deze zwanen afgelezen. Vorig jaar in de nazomer vertrok
het mannetje van dit koppel. Liet het vrouwtje achter en trok op met ander vrouwtje. Nu weer
terug op broedplaats van vorig jaar, bij vrouwtje vorig jaar.

Henk Jan Hof - 16 februari 2020
Een van de mooiere waterlopen in de stad. Met opslag van wilg en Zwarte Els. Het zag er
mooi uit. Toch moest er gemaaid worden blijkbaar. Wat mij betreft had het riet en de
opkomende vegetatie nog wel jaartje mogen blijven staan. De vegetatie bood hier in het
najaar onderdak aan eenden, Waterhoentjes, IJsvogels en in het voorjaar aan Kleine
Karekiet en Rietgors.

Michel Klemann - 17 februari 2020
Blauwe reigers in de Tichelbeekse Waard.

Michel Klemann - 17 februari 2020
Als de slechtvalk gaat jagen vliegen alle meeuwen op om hoog samen te ballen tot een
chaotische klont witte stipjes. En de zeearend hoeft alleen maar ver weg over te vliegen om
alle ganzen in vele vierkante kilometers de stuipen op het lijf te jagen.

Henk Bouwman - 20 februari 2020
Pimpeltje.....

Dick van Hoffen - 21 februari 2020
Even zonder foto, maar zag vanmorgen in het Leestense broek 112 blauwe reigers in
perceel ten westen van de Blekdijk. Nu is er vlakbij een kolonie, maar ik had tot nu toe het

idee dat daar misschien pakweg 12 tot 15 nesten zaten. Het hoogste aantal reigers dat ik in
het land heb zien staan was 17. Zijn er standaard toch meer nesten bewoond (En is het
logisch dat er dan zo veel bij elkaar staan) of is dit bij toeval zo'n aantal? ( nou vooruit nog en
foto van 2 jaar geleden).

Henk Bouwman - 21 februari 2020
IJsvogeldame op visjacht.....

Henk Bouwman - 23 februari 2020
Boomklever met wat kleur ipv de grauwe dagen.....

Henk Bouwman - 25 februari 2020
Kuifmeesje

Henk Bouwman - 26 februari 2020
Zanglijster
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Henk Bouwman - 27 februari 2020
Pestvogel in Velp...

Mary Mombarg-Post – 28 februari 2020
heeft een link gedeeld:
De roek wordt heen en weer gejaagd
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25923
Henk Bouwman - 28 februari 2020
Grote Bonte Specht
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600mm
Sony RX10 m4

Janet Westerhof - 29 februari 2020
heeft een link gedeeld.
Glyfosaat bespoten weilanden kun je invoeren op waarneming.nl met foto.
Zo maken we inzichtelijk waar het gebruikt wordt.
https://waarneming.nl/species/913312/
Henk Bouwman - 29 februari 2020
In het kader van de kleur van het weer de laatste tijd.... de bonte vliegenvanger...

Maart 2020
Mary Mombarg-Post – 1 maart 2020
heeft een link gedeeld.
We zijn gestart! Blog graag liken Beleef de Lente kerkuil blog!
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?preview=1&post=1685
Henk Bouwman - 1 maart 2020
Huismus....

Bruno Depover – 1 maart 2020
heeft een link gedeeld.
https://www.visdief.nl/recensie-raven-en-kraaien-eksters-en-gaaien-johan-boussauw/
Henk Bouwman - 2 maart 2020
Kleinste rakker van Europa, het goudhaantje...

Jouck Iedema – 2 maart 2020
heeft een evenement gedeeld.
Uilenactiviteit voor kinderen van 6 tot 12
Film Lotte & de Uilen en braakballen pluizen
https://www.facebook.com/events/483952732490139/
Mary Mombarg-Post - 2 maart 2020
heeft een link gedeeld.
Bijzonder!
Mannetje bruine kiekendief brengt drie jongen alleen groot
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=25929
Freek van Limbeek - 2 maart 2020
Wie kan/wil mij helpen met tips bij het kopen van een vogelkijker?
Jeannette Bekkers - 3 maart 2020
Nesteldrang. zwarte specht man en vrouw, ze wisselden elkaar af.

Henk Bouwman - 3 maart 2020
Staartmees

Dick van Hoffen - 4 maart 2020
hehe, eindelijk weer even een uurtje vrij kunnen maken op een moment dat het niet regende.
Even op Hackfort kijken, maar dan wel wat uit de buurt van het kasteel, want de
parkeerplaats stond al bijna vol. De mezen waren allemaal druk in de weer. Staartmezen al
aan het nestelen, Pimpelmezen zaten in groepjes van vier of vijf achter elkaar aan, Glanskop
lekker aan het zingen. De Bosanemonen beginnen al te bloeien, net als het Speenkruid. Bij
een natuurontwikkelingsgebiedje aan de IJzerhorst liepen een paar Reeën; een groepje
Kieviten had in de gaten dat ze rond de plasjes veilig konden staan en nog wat konden eten.
Er vloog nog een graspieper op. het wordt toch echt voorjaar nu, maar graag nog wat meer
zon.

Henk Bouwman - 4 maart 2020
Grote gele kwikstaart

Erwin Jansen - 5 maart 2020
De kerkuil kwam even kijken of ik het muizen behang er al op had zitten.
https://www.facebook.com/100004402967092/videos/1548114088678675/
Henk Bouwman - 5 maart 2020
Koolmees....

Richard Heeringa – 6 maart 2020
heeft een link gedeeld.
https://66.media.tumblr.com/ced9e317d28e482c0a57f4236781cf05/f01a42471df5c4ec86/s640x960/692ff6232623608b4e2c0bcf1d8f8405779db421.gif?

Henk Bouwman - 6 maart 2020
Blijft mijn favoriet....IJsvogel

Henk Bouwman - 7 maart 2020
Groenling....

Gerjo Horsman - 8 maart 2020
Verse vis...
Visarend onderweg met net gevangen maaltijd

Henk Bouwman - 8 maart 2020
Middelste Bonte Specht

Michel Klemann - 8 maart 2020
Wat plaatjes van gisteren en vanmorgen.

In de ondergelopen uiterwaarden zijn ze even
Oeken
amper te vinden. Grote zilverreigers; ze zitten nu
in de uitgeteerde agrarische plas-dras graslanden
Geen idee wat die beesten daar lopen te eten,
maar pikken en slikken, de een na de andere
kleine prooi gaat naar binnen. Blauwe reigers
staan er soms een beetje hulpeloos naar te kijken.
Misschien leren ze er nog wat van. Dit was bij
vanmorgen bij Hackfort.

Er zijn hier en daar wat nesten uit de boom
gevallen, maar er verschijnen ook weer nieuwe
boomnesten. Deze waren vanmorgen lekker het
huis aan't bouwen op de hoek van het
populierenbos aan de oostkant van de weg
Bronsbergen. Mooie plek.

Iets verder naar het zuiden zitten deze ooievaars
in de bomen. Wie kent ze niet? Het ziet er wel
weer mooi uit.

Gisteren zat de rouwkwikstaart weer volop te
zingen op en nabij het gemaal bij de
Rammelwaard. Dat zat die vorig jaar ook. Geinig
beest.

Voor de liveatlas-tellingen (
https://www.sovon.nl/nl/liveatlas ) maak ik meestal
gebruik van picknickbankjes, duikers en
boomstronken met uitzicht. Even een kwartiertje
tellen, kofiie d'rbij en na een kwartiertje weer
verder. Altijd opvallend hoeveel je in eerste
instantie eigenlijk niet ziet of hoort; vogels die pas
na een minuut of tien opduiken. Gisteren even op
station Empe geteld. Twee buizerds zaten achter
een uil aan. Overdags zijn dat meestal velduilen,
maar door de geknikte, ook bijna horizontale
vleugels vleugels vermoed ik een andere uil. Het
beest duikt 400 meter een een wilgenbosje in. De
vogel was niet moeilijk te vinden met troep herrie
makende eksters, kraaien en een buizerd.

Het bleek inderdaad toch een ransuil; kijk maar
naar z'n "oortjes'

Raven. Ze zijn er wel, maar ze zijn nu erg stil. Dus
als je dan een tijdje stil zit, blijkt dat
verenpoetsende beest toch een raaf ipv een
zwarte kraai. (Empese en Tondense Heide).

Mirrin Lans - 8 maart 2020
Super leuk om de onderlinge interactie van vogels te observeren.

Ja ik kom ff langs lopen op zoek naar eten..

Ik weet wel dat je me hier niet wilt hebben, maar
ik doe gewoon net alsof ik je niet zie...

Wordt er naar mij geblazen, dan loop ik toch
lekker de andere kant op...

Nee ik wil hier gewoon eten zoeken dus stare
down...

Oh nee de gans heeft toch genoeg van me..
Uiteindelijk liep de kraai op zijn dooie gemakje
verder, maar wel ver weg van deze gans.

Henk Bouwman - 9 maart 2020
En..... flats!!!!! Bingo... eet smakelijk...

Gerjo Horsman - 9 maart 2020
Blondie, wachtend op wat te eten.

Richard Heeringa - 11 maart 2020
Ganzennest Zutphen, vanmiddag - vroege vogels

Marc Kastermans - 12 maart 2020
Zwarte snavel, rode poten. Nooit eerder zag ik een grote zilverreiger in broedkleed.

Henk Bouwman - 13 maart 2020
Merel ( mannetje )

Anneke Otten - 14 maart 2020
Dit jaar was ik laat met de ooievaars in mijn achtertuin fotograferen. Vandaag maar een paar
gemaakt. Ze zijn al vroeg gearriveerd dit jaar. 28 januari waren de eersten. Dat is ruim 2
weken eerder dan vorig jaar.

Pieter Biezenaar - 14 maart 202
Puttertje bij de Oude Begraafplaats. Normaal een heel schuw vogeltje. Voormalig
kooivogeltje?
https://www.facebook.com/pieter.biezenaar.1/videos/275361473475523/
Anneke Otten - 15 maart 2020
Niet de leukste foto. Deze vogel zag ik langs de IJssel bij de Hoven liggen. Hij leek nog niet
zo lang dood. Naast hem een dode mol. Ik draaide hem met mijn schoen om om te zien of hij
geringd was. Maar ik zag geen ring.

Gerjo Horsman - 16 maart 2020
Grote bonte specht.

Henk Bouwman - 17 maart 2020
Groenling

Rob van Swieten - 18 maart 2020
Even checken of het 2e paar slechtvalken ook druk zijn in Zutphen e.o.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1461131050727925/
Rob van Swieten - 18 maart 2020
Alles wat verlaat maar goed beter laat dan nooit. Dus de watervogels alsnog geteld in de
stad en even langs de IJssel t.o.v. Brummen, dan door naar een torenvalkkast en tot slot
langs het 2e mogelijke paar slechtvalk in Zutphen.
De kleine gebiedjes als grote gracht,vispoortgracht en oude begraafplaats maandag geteld
en de vijver vandaag. Veel vroeger dan gewoonlijk en viel mij op dat er bijna nergens veel
meeuwen waren. Ook niet geheel vreemd gezien het hoge water langs de uiterwaarden waar
grote groepen nu verblijven. Ook van de wilde eenden minimale aantallen tussen de 6 en 4
waarvan grootste deel mannetjes. Desondanks normale aantallen van enkele soorten en
prachtig weer

Rob van Swieten - 21 maart 2020
Typisch een gevalletje van verstoring, de een schrikt zo erg van mij dat die bij de ander op
zijn rug springt.

Imelda Hanselman - 21 maart 2020
De lente is niet afgelast gelukkig dus geniet van een prachtig vogelconcert!
https://www.facebook.com/100011797841569/videos/973072386429347/

Rob van Swieten - 21 maart 2020
Vanmorgen nog net niet 20 meters op pad en hoppa drie achter elkaar vliegende ijsvogels,
druk roepend. Er zal er toch een uiteindelijk af moeten haken. Met de kop tegen de wind in
best nog wel wat frisjes, maar genoeg te horen. De buizerd was ook even aanwezig op zijn
nest en in de verte waren de wulpen te horen waarvan ik vermoed dat die ver aan de andere
kant van de IJssel zaten. Hier en daar een slobeend in de kleine plasjes die zijn ontstaan
door de hoge waterstand. Hier een daar wat gaaien die je voor de gek proberen te houden
en een buizerd nadoen, waarvan zij als kraaiachtigen niet de enigen zijn die kunnen imiteren
en enkele andere vogels zoals de spreeuw waarvan ik een groepje zag maar na wat beter
opletten tegen het zonlicht in ook zo,n 26 ex kramsvogels tussen door bewogen. Na een pad
voorbij gelopen te hebben waar ik eigenlijk af wilde slaan dan maar doorlopen en ergens
anders weer terecht komen wat altijd weer leuk is eigenlijk. Zo,n smal bospad met links wat
grote bonte spechten, boomklevers en rechts wat vinken ,tjiftjaffen en een druk doende
zanglijster met en kleine ratel waarna een grote lijster koos om door te gaan. Je zal van alles
wel een foto willen maken maar soms ontbreekt het me aan geduld om nog langer te
wachten of het beest wel net goed in beeld komt en daarnaast heb ik nog een mee loopster
op vier poten die het allemaal wel wat lang vind duren.
Tuurlijk ik ben de baas in deze kleine roedel maar geloof me als deze begint te piepen kan je
het plaatje wel vergeten. En zo loop je langs een lijkt wel dassenburcht( let wel lijkt) maar
met een hond moet je geen onrust veroorzaken en daar niet te lang bij stil staan. Achteraf
bedacht ik me wel heel erg dicht bij een wandel pad, maar je weet het niet. De ree die samen
was had ons laat in de smiezen maar toonde geen onrust alles ging als vanzelf wij door zij
door. Een groepje van 12 grote zilverigers met een ooievaar ertussen op een naastgelegen
weiland hadden ons wel snel door en dan hebben we het over 60 meter ongeveer maar
vlogen toch een perceeltje verder. Maar het zou ook de vos geweest kunnen zijn die nog
verder zat wat foto onwaardig zou zijn geweest. Dicht naar de IJssel richting ruïne van slot
Nijenbeek in de uiterwaarden een stukje land omgeven van water 27 grote zilverreigers met
een blauwe reiger rustig ter plaatse. Enkele grauwe ganzen rondzwemmend en een enkele
meerkoet vulde het wateroppervlak. Teruglopen naar waar ik gestart was een enkel geelgors
en wat graspiepers langs de boerderij wat spelende paarden, een biddende torenvalk en
twee passanten of ik toevallig de ijsvogels had gezien waarop ik antwoordde "ja" maar dat
was inmiddels wel vier uur eerder. Ja wat zal ik zeggen ondanks dat alles is dat wat het is ,ik
verveel me dus niet, maar gezellig weer een biertje pakken met bekende in de stad is ook
zeker weer leuk en voor de ooievaars veranderd er niets maar doen hun ding om als soort te
overleven en daar van is er eentje uit 1988 dus ook niet de jongste meer. ( dank Peter
Lindeboom)

Imelda Hanselman - 22 maart 2020
Net een fietstocht van 43 km gemaakt over het Achterhoekse platteland. Getelde
weidevogels: kievit: 0 grutto: 0 tureluur: 0 wulp: 1
Is toch heel droevig? Ik zie en hoor elk jaar minder weidevogels.

Gerjo Horsman - 22 maart 2020
Vanmiddag genoten van een geweldig moment voor de vogelhut. Sperwer dame land op een
tak.

Rob van Swieten - 22 maart 2020
Om de dag loop ik even naar het parkje om de bosuil te checken, 22 maart 2017 was er toen
al een jong buiten. Dit was ook best wel vroeg want op 7 maart vond ik toen het beest op de
grond. Nu 22 maart 2020 nog geen jongen gezien. Als eerste kijk ik of een van de ouders
overdag in een boom zit. Dan zou het kunnen dat er mogelijk al een takeling ergens in de
buurt is of dat de jongen of jong al wat groot is en er geen plek genoeg is in de nestholte.
Nou en zo gokken we dat maar een beetje. Voor vandaag nog niets gezien en de ouwe zit
ook gewoon op zijn plek. De kauwen en roeken zijn wel lekker druk. Het aantal roeken
nesten is drastisch teruggelopen in dat gebiedje. Als je ook kijkt naar de getopte bomen is
daar ook geen nest in te maken.
Foto van het jonge bosuil is van 22 maart 2017. Voordat u mocht denken dat dit vandaag
was. De overige foto,s zijn wel van 22 maart 2020.

Rob van Swieten - 24 maart 2020
Dan maar een stadsrondje en kijken hoe het de kraaiachtigen vergaat. Dan iedere dag maar
even een balletje rapen en een bij minder weer eens kijken wat het menu is geweest van de
bosuil.

Rob van Swieten - 24 maart 2020
Wat je al niet moet doen om een ring af te lezen, onder eten vlot naar buiten, ze hangen hier
al een tijdje rond maar het lukte maar niet . Klein stukje brood mee in de hoop dat, maar
uiteindelijk gaan ze toch hun eigen weg en hoppa. Een bekende van ons. En ik nog laast
denken waar zijn de knobbelzwanen in de stad tijdens de watervogel telling. Nou komen we
toch langs langs je huis

Rob van Swieten - 24 maart 2020
Dan maar vanuit huis de slechtvalken volgen door telescoop redelijk te zien.

Rob van Swieten - 25 maart 2020
Eerst naar buiten met of zonder controle afstand houden geld overigens niet voor hazen,
maar wat een lekkere ochtend.

Gerjo Horsman - 26 maart 2020
Als je Kuif maar goed zit...

Arnoud Mark de Boer – 26 maart 2020

Henk Bouwman - 26 maart 2020
Geelgors mannetje
Sony RX10 m4

Rob van Swieten - 26 maart 2020
De dagen vliegen, vandaag een thuisdag. Ook leuk om de mussen die druk zijn onder het
dak te volgen en zo af en toe de slechtvalk of sperwer over zien vliegen. Dus een beetje
huishouden en met kijker tuinhangen. Gisteren eerst lekker even richting Voorst geweest.
Rammelwaard ga ik dan niet in omdat de hond mee is. Bij aankomst was de eerste
ontmoeting een witte kwikstaart en een ijsvogel ver weg. En zijn voor mij wat korte tochtjes
ivm een handicap aan mijn linkerbeen maar goed genieten doen we er niet minder om en is
op op korte stukjes genoeg te zien. Er waren opvallend veel hazen aanwezig. Geen gekke
soorten of opmerkelijke maar gewoon soorten die je in dat stuk gebied verwacht als
graspiepers, rietgorzen, enkele weidevogelsoorten en roofvogels als buizerd en torenvalk. Bij
terugkomst van waar ik gestart was kon ik nog net een paring van ijsvogels mee maken,
maar alles ging zo snel dat foto,s maken geen optie was. Maar de beleving is er zeker niet
minder om. Voor het eerst dat er toch even controle was of mijn hond aangelijnd was. Daar
ze het beest in de verte een meter of 3 voor mij zien en ik met de verrekijker vast met twee
handen stil sta. Maar de lijn zit aan mijn broek vast, want ik moet wel vogels kunnen blijven
kijken.

Michel Klemann – 26 maart 2020
heeft een bericht gedeeld.
Gewoon naar boven blijven kijken als je de hele dag in de achtertuin of op het balkon zit. Er
komt altijd wel wat leuks voorbij.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4190167760997026&id=19058508762
2000
Jeannette Bekkers - 26 maart 2020
Voorstondense bos. staartmeesjes met nest materiaal.

Rob van Swieten - 27 maart 2020
Is het aantal roeken nesten op de boomjeswal afgenomen is er een toename van de
kauwen. Echt iedere boomholten waar ze in kunnen wordt benut voor nestbouw.
Ondertussen " winkelen" de plaatselijke roeken bij de vuilnisbak. Prachtige beesten alleen
die snavel al waar ze menig tak mee kunnen afbreken om een nest te bouwen.

Henk Jan Hof - 29 maart 2020
Op de foto één van de weinige Knobbelzwaan mannetjes in Zutphen. Er zijn dit jaar zover ik
weet maar een handjevol broedparen..

Rob van Swieten - 29 maart 2020
Ik was om het maar zo te verwoorden een late vogelaar. Ergens in 1990 begon ik na een
beginnerscursus vogels kijken in Flevoland.
In 2011 kwam ik in Zutphen wonen en kende daar geen enkel gebied. Inmiddels 2020 kom ik
er wel uit.
Tijdens het scrollen wat ik al niet allemaal op Facebook had gezet aan foto,s vond ik deze
toch ook nog wel grappig. Mijn eerste zeearend die ik zag was in 1996 in Zeewolde tijdens
een punt traject telling, PTT. Dat was mijn eerste telling in dat gebied en heb dat ook toen de
naam de zeearend genoemd.
Voor Zutphen was mijn eerste zeearend hier wat jaartjes later n.l. 2014 Ik stond net op het
punt om uit de hut van Rammelwaard weer verder te gaan. Maar door de grote onrust van
vogels miste ik gelukkig net deze niet. En nog wel het gaafste vond ik de havik die voor de
zeearend vloog. ( laatste foto) De foto,s zijn nou geen top foto,s. Maar wat een beleving is
dat toch dan maar.
11 nov 2014.

Rob van Swieten - 29 maart
Al weer drie jaar geleden 19 maart 2017 dat ik tegen een jonge bosuil liep tijdens de hond
uitlaten. Was best een vroege van ongeveer 35 dagen oud. Dankzij Wim weer op een tak
kunnen plaatsen want zelf echt klauteren wat jonge bosuilen goed kunnen was hier niet
mogelijk. Deze boomholten en of nestkast broeder is anders dan zijn soortgenoot die ik in de
vroegere jaren in Flevoland wel eens op een buizerd of haviknest tegen kwam tijdens
roofvogel inventarisaties. De ransuil moet het dus hebben van oude nesten die ooit gebouwd
zijn door andere vogelsoorten. De bosuil die ik in 2017 vond is mooi vastgelegd op de foto en
hangt nu in de gang bij thuis.

Jonge bosuil

volw ransuil

Jonge ransuil

Rob van Swieten - 30 maart 2020
Kom maar op met de vogels mijn eerste boerenzwaluwen dit jaar.

Rob van Swieten - 31 maart 2020
Af en toe gewoon naar buiten maar dan wel alleen. De basis had ik al omdat ik dikwijls alleen
op pad ga dus veel veranderd is er niet
Maar ook hier pas op de plaats gezien de risico factoren waar mij partner mee te maken
heeft. Laat het gelaten en geniet gewoon van de dingen die kunnen en blijf positief. Zo ook
gisteren even lekker er uit met al gelijk een prachtige ontmoeting met enkele reeen . Voor de
rest genieten van de vogels die ik gezien heb soms wat te ver. Daarnaast richting Brummen
om nog wat zwanen paren te traceren. Kwam er toch nog een met ring code tegen. Nu weer
dagje thuishangen, muziekspelen en de gebruikelijke huishouding shit als huisman.

Rob van Swieten - 31 maart
Vogels in de natuur is kijken en of luisteren is een veelzijdige hobby, wat je op verschillende
manieren kunt uitoefenen. Van tellen, fotograferen, bestuderen, zeldzaamheden bijhouden,
na tekenen en of schilderen, lijstjes bijhouden en zo zijn er nog wel wat verschillende
manieren te noemen. Voor het b.v. Bestuderen kan je ook weer opsplitsen op verschillende
manieren van studies.
Als vogelaar vind ik het ook weleens leuk om gewoon op een plek stil te staan en een
vogelsoort te volgen, naast de verschillende vogelboeken c.q. gidsen en tegenwoordig tal
van internet pagina,s van vogelorganisaties of van vogelaars zelf, scholen enz. Is niets
leuker om zelf gedrag van vogels waar te nemen, het naslag werk is dan soms een mooie
backup. Niet alle vogelinfo is altijd betrouwbaar, de kunst is dan ook om zelf waargenomen
gedrag b.v. Literatuur te vergelijken en te relativeren.
Op de boomjes wal is het altijd leuk om het gedrag van kauwen en roeken die daar broeden
te volgen. In een enkel geval raak je de weg kwijt wie er nu allemaal op bezoek komt bij b.v.
een nest van beide soorten. De zeer sociale binding onder de kraaiachtigen is best groot.
Maar stel als de raven om het zo maar te noemen zijn ze ook vrij goed in. Je sleept je rot met
takken voor je nest, maar je buren pikken het net zo hard weer af. Als je beginnende
vogelaar bent raad ik je aan om gewoon eens lekker op een plek te blijven hangen en eens
naar gedrag van vogels te kijken, echt er gaat een wereld voor je open. En bij kraaiachtigen
is dat zeker het geval waartoe de roek en de kauw behoren. Paar foto,s van vandaag van
wat kauwen en overige wat oudere foto,s allen in de stad gemaakt.

Rob van Swieten - 31 maart 2020
Nou lekker toch de slechtvalk in je tuin horen roepen vanaf de watertoren en even geen foto
te lui vandaag. Proost mensen blijf gezond.

